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Úسص–و يئاذغلا اننمأا ةيوقتل فدهت اهنأا دكأا
تاقورحملل ةطرفŸا ةيعبتلا نم ةمألا

ناسضمر يف قاوسسألا طبسض فلم
هتاراطإاو قيزر نيب تاثحابم روحم

ناويدلا ماقرأا رخآا بسسح
تايئاسصحإÓل ينطولا

راعسسأا يف عافترا
ةبسسنب ةيئاذغلا داوملا

40 صصةئاملاب0.1

هدهع ‘ ةيعانسص تابكرم يأا حتف مدعب همهتاهبتكم لخاد قورحب اباسصمو اتيم هيلع رثُع
عناسصم ةدع صسÓفإاو

ةسسبتب ةدلولا ثيدح اعيسضر تمر يتلا ةاتفلا ىلع صضبقلا

50صص

ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا عر˘˘˘سش
قÓطإا يف ،موحللاو رسضخلل كرتسشملا

،ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا نزا˘˘خ˘˘م غ˘˘ير˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
عو˘ب˘سسألا ع˘ل˘ط˘م قاو˘سسألا ي˘ف ا˘˘ه˘˘خ˘˘سضو
،هل نايب يف ناويدلا عجرأاو.لبقملا
ي˘ن˘ج رذ˘ع˘ت ىلإا ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه با˘ب˘سسأا

ءو˘˘˘سس ءار˘˘˘ج ،ا˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘سش ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘˘لا لاو˘˘˘˘حألا
هذه لÓخ نطولل ةيبونجلا قطانملا
.مايألا

›اغ ميهاربإا يوارحسصلا هÒظن عم نوبت شسيئرلا ءاقل ليسصافت هذه
30 صصةدحتŸا ∙ألا ةياعر ت– مŸÈا رانلا قÓطإا فقول نزıا كاهتناب اددن

اطاطبلا نزاخم غيرفت
قاوسسأ’ا يف اهخسضو

ةبراسضملا رسسكل

ةمزح نع نلعي موداقوب
ةيسسامولبدلا زيزعتل تاءارجإا

رئازجلل ةيداسصتق’ا

30 صص

40 صص

حيقلتلا ةريتو عيرسستو ءÓجإلا تÓحر قيلعتو ةمارسص رثكأا تاءارجإاب نوبلاطي نوسصتخم

ةيسضق ‘ رظنلا ليجأات
تيآا قباسسلا ةعانسصلا ريزو

ششابن دسض يلع

يرذجلا رييغتلاب اهلÓخ اوبلاط
يأارلا يلقتعم يقاب حارسس قÓطإاو

تاريسسم ددجت
يبعسشلا كارحلا

601ـلا ةعمجلا يف
30 صص

50صص

رئاز÷ا ¤إا لسصي روحتŸا «انوروك» خسسن
رج◊ا ةدوع ةيسضرف ززعيو

«انوروك»ـل ةديدجلا ةلÓسسلا نم يمحت «انريدوم»و «رزياف» «كينتوبسس» تاحاقل:يكم ىيحي^
رفسصلا ةطقنل ةدوعلا انبنجت انوروك نم ةياقولا تاءارجإا :يفسسوي دمحم^

رئازجلا يف «انوروك» نم ةروحتملا ةلÓسسلا روهظ عقوتن اًنك:يناكرب^

30 صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
وطسسلل تامامك

ةيحصصلا ةمزأ’ا سصوصصللا سضعب لغتصسي
ءابو رارمتصسا ءارج رئازجلا اهب رمت يتلا

ثيح ،وطصسلا تايلمع ف˘ي˘ث˘كت˘ل ا˘نورو˘ك
ةيلاثم ةليصسو ةمامكلا ءادترا يف اودجو
وهو ،اياحصضلا مهيلإا هبتني نأا نود وطصسلل
جار˘ج سشا˘ب ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ار˘خؤو˘˘م ثد˘˘ح ا˘˘م
يذلا سصوصصللا دحأا لواح نيأا ،ةمصصاعلاب

مامأا قوصستت تناك ةأارما ةقرصس امثلم ناك
حلاصصم ةنطف نأا ريغ ،يراجتلا زكرملا
م˘ت ذإا ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت نود تلا˘ح ن˘مأ’ا
ل˘ب˘ق ا˘صضرأا ه˘حر˘طو لا˘ح˘لا ي˘ف ه˘ف˘ي˘قو˘˘ت
سضر˘غ˘ب ن˘مأ’ا ز˘كر˘م˘ل هدا˘ي˘ت˘قاو ه˘ل˘ي˘ب˘كت
.هدصض ةفلاخم ريرحت

ةعامسش نطاوملا

نأا ،تايئاصصحإÓل ينطولا ناويدلا فصشك
5.6 تغلب رئازجلا يف تارايصسلا ةريظح
ةنراقم ليلق ددع وهو ،طقف ةبكرم نويلم
تارا˘ي˘صسلا ةر˘ي˘ظ˘ح Ó˘ث˘م˘ف ،م˘لا˘ع˘لا لود˘ب
نويلم052 ي˘لاو˘ح م˘˘صضت ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
نويلم05 يلاوح غلبت ةيصسنرفلاو ،ةرايصس
يأا نويلم06 نم رثكأا ايناملأا يفو ةبكرم
ف˘لأا ل˘كل ةرا˘ي˘صس008 يبيرق˘ت لد˘ع˘م˘ب
51 وه رئازجلا يف لدعملا امنيب نطاوم
’ كلذ مغرو ،نطاوم فلأا لكل ةرايصس
نطاوملا نومهتي نيلوؤوصسملا سضعب لازي
روهدتو ماحدز’ا ءارو هنأاب اناتهبو اروز
،تارايصسلل ريبكلا ددعلا ةجحب تاقرطلا
ى˘ح˘صضأا ن˘طاو˘م˘لا نأا Ó˘ئا˘ق ق˘ل˘ع م˘هد˘حأا
نيلوؤوصسملا سضعب اهي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ي ة˘عا˘م˘صش
.؟تاينهذلا هذه رمتصست ىتم ىلإاف ،مهلصشف

ةقناخ ةمزأا

يف فور˘ع˘م ير˘ئاز˘ج لا˘م˘عأا ل˘جر ف˘ن˘صص
د˘قو ة˘ح˘جا˘ن˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا با˘ح˘صصأا ة˘نا˘˘خ
ددع زاجنا نم ةيصضام تاونصس يف نكمت
،ةمهملاو ةريبكلا ةيعانصصلا عيراصشملا نم
ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘صضوأ’ا نأا ’إا
ةيقرصش ةي’و نم ردحني يذلا يرئازجلا
لخد نأا دعب ةريخأ’ا تاونصسلا يف تروهدت
سسوردم ريغ ريبك يعانصص عورصشم يف
هزاجنا لجأا نم لصصحو ،يفاكلا لكصشلاب

،ر’ود نويلم05 هتميق يكنب سضرق ىلع
ي˘نا˘ث سضر˘ق˘ل سضر˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘صضأا د˘˘قو
22 هتميق تاونصس7 وحن لبق هيلع لصصح
اذ˘ه تا˘صسصسؤو˘م ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ر’ود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ن˘ع ةز˘جا˘ع ير˘ث˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
هعصضو ام وهو ،كنبلا تاقحتصسم ديدصست
بحاصص نأا ةجردل ،جرحلا ديدصش عصضو يف
ةداعإا لواح ع˘نا˘صصمو تا˘كر˘صش ة˘عو˘م˘ج˘م
نآ’ا وهو لصشفو تارم ةدع هنويد ةلودج
ةدا˘عإا ن˘ع ز˘ج˘ع˘لا نأ’ ،ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب دد˘˘ه˘˘م
را˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘نا ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘صس نو˘˘˘يد˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘˘ج
يتلا ةري˘ب˘كلا ة˘يدا˘صصت˘ق’ا ة˘يرو˘طار˘ب˘م’ا
.انبحاصص اهديصش

ةلادعلل بولطملا

لامعأا لجر نأا ىلإا ةيرصسلا ةغلاب تامولعم ريصشت
يف يلاحلا تقولا ي˘ف م˘ي˘ق˘م ة˘لاد˘ع˘ل˘ل بو˘ل˘ط˘م
حئاصضف بيرصستب ةيصضاملا رهصشأ’ا يف ماق ،اصسنرف
سضع˘ب˘ب ا˘ن˘ي˘ع˘ت˘صسم ن˘ير˘خآا لا˘م˘عأا لا˘جر سصخ˘ت
وه ديحولا اهفده ناك هذه تابيرصستلا ،هناوعأا
ل˘˘صصت ل˘˘ه˘˘ف ،لا˘˘م˘˘عأ’ا لا˘˘جر د˘˘˘صض زاز˘˘˘ت˘˘˘ب’ا
.؟ هناوعأاو لجرلا ةيوه ديدحت ىلإا تاقيقحتلا

qarsana@essalamonline.com
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! لايخلا يحو نم
ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘ب˘ير˘غ ة˘ثدا˘ح ي˘ف
يتلاو ينطولا ىوتصسملا ىلع
ىد˘˘حإا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ثاد˘˘˘حأا تع˘˘˘قو
ر˘ب˘ع ،ةد˘ي˘ع˘صس ة˘ي’و تا˘يد˘˘ل˘˘ب
ن˘م م˘هر˘مذ˘˘ت ن˘˘ع نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م
يذلاو مه˘ت˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ة˘جر˘خ
ةيلمع يف رصشابم لكصشب لخدت
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا تا˘˘ن˘˘كصس ع˘˘يزو˘˘ت
ةيوتلملا قرطلابو ةيبوصسحملاب

م˘ه˘˘يأار بصسح ة˘˘ل˘˘صصب تم˘˘ت ’
ىصصوملا ةيرادإ’ا تابي˘تر˘ت˘لا˘ب
تانكصسلا ميصسقتل هتقيرط يف ةيدلبلا سسيئر هب ماق ام نونطاوم ربتعا ثيح ،اينوناق اهب
لومعملا يعامتج’ا نكصسلا نم ةدافتصس’ا طورصش امامت يفاني نيديفتصسملا سضعبل ةيعامتج’ا
’ سصاخصشأ’ تحنم ةينكصس اصصصصح نأا هتاذ تقولا يف نيربتعم يرازولا موصسرملل اقفو هب
مهلعج ام ،هلايخ يحو نم ةيئاوصشع تارارق ذختي ةيدلبلا سسيئر ناو ،ةدافتصس’ا نوقحتصسي
.سساصسحلا فلملا اذه يف رظنلل قيقحت ةنجل بيصصنتو لجعتصسم يرازو لخدتب نوبلاطي

..«لابز» شسيلو ةفاظن لماع
،ةنهم فرصشأا ةفاظنلا لماع ةنهم
ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ةد˘عا˘صسم بجاو˘لا ن˘مو
اهناكم يف ةمامقلا عصضوب اهيلع
بصسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا ي˘فو بصسا˘ن˘م˘لا

نكلو ،قلغلا ةمكحم سسايكأا يفو
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا ،د˘˘يد˘˘صشلا ف˘˘صسأÓ˘˘لو
اذ˘ه سسي˘لو ،ة˘ن˘ه˘م˘لا هذ˘ه مر˘ت˘˘ح˘˘ي
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا كا˘˘ن˘˘ه ل˘˘ب ،بصسح˘˘ف
لماع ى˘ل˘ع نو˘ق˘ل˘ط˘ي سصا˘خ˘صشأ’ا
لماع نم ’دب ،«لا˘بز˘لا» ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
مهتدعاصسمب موقن نأا انب ردجي هيلعو ،ةفيظن ءايحأ’ا تناك امل ريخأ’ا اذه ’ولف ،ةفاظن
 .مهل ريدقتو مارتحاو ةيحت فلأاف ،ةيبوروأا لود هب موقت املثم مهعيجصشتو

ةعفان ةراسض بر
اهنأاصش نم ةنصسح ةردابم يف
عÓ˘˘˘˘˘˘˘˘قإا ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘˘˘˘˘˘ت نأا
باب˘صشلا ا˘م˘ي˘صس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ق˘˘هار˘˘م˘˘لاو
ة˘مو˘كح˘لا تما˘ق ،ن˘ي˘خد˘˘ت˘˘لا
ثيح ،رئاج˘صسلا را˘ع˘صسأا ع˘فر˘ب
اهءارصش د˘ير˘ي ن˘م ل˘ك أا˘جا˘ف˘ت
رمأ’ا ،جد02 اهردق ةدايزب
نونخدملا هنصسحتصسي مل يذلا

ل˘ع˘لو ،كا˘صشكأ’ا با˘ح˘˘صصأاو
كلذ ىلإا اوعاطتصسا نإا هنع عÓقإ’ا ىتح وأا نيخدتلا نم ليلقتلا ىلع لمعتصس ةوطخلا هذه
  .ةملكلا هينعت ام لكب سسÓفإا وه رئاجصسلا يف بترملا فصصن فرصص نأ’ ،Óيبصس

ليقثلا فلملا حتفي نمأ’ا
ردا˘˘˘˘˘صصم تدا˘˘˘˘˘فأا

تاهج نأا ،ةع˘ل˘ط˘م
تح˘˘˘ت˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘مأا
فلم يف قيق˘ح˘ت˘لا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ث
تاراقعب بعÓتلاب

ةدع يف ة˘ي˘عا˘ن˘صص
ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ،تا˘˘˘ي’و
قيق˘ح˘ت˘لا م˘ت يذ˘لا
ةي˘صضق ي˘ف ه˘نأا˘صشب
،ةر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك دا˘˘˘˘صسف
دد˘ع ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت
لامعأ’ا لاجر نم
ل˘جر م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
فور˘˘ع˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘عأا

نيتقيرطب ةلودلل ةكولمم تاراقعب بعÓتلاب رمأ’ا قلعتيو ،ةيروهمجلا ة’و نم ددعو
نوناقلا حمصسي ’ يصضارأا حنم ربع ةيناثلاو ،ةيكلم دوقعب بعÓت ربع ىلوأ’ا ،نيتفلتخم
.ةيئ’ولا رامثتصس’ا معد ناجل راطإا يف اهحنمب
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watan@essalamonline.com

هل ةملك يف مودقوب حصضوأا
ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت لو˘˘˘ح ءا˘˘˘ق˘˘˘ل لÓ˘˘˘˘خ
،ة˘يدا˘صصت˘ق’ا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
نأا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘صشلا ةرازو˘˘ب
هنأاصش نم تاءارجإ’ا هذه قÓطإا
ةيداصصتق’ا ةيصسامولبدلا زيزعت
راطإا يف جردن˘ت ي˘ت˘لاو ا˘ندÓ˘ب˘ل
ةينطولا ةودنلا تايصصوت ليعفت
ةدقعنملا يداصصت˘ق’ا سشا˘ع˘نإÓ˘ل
˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م توأا ر˘˘˘ه˘˘˘صش ي˘˘˘ف
سسيئر ةصسا˘ئر تح˘ت ،مر˘صصن˘م˘لا
،نوبت ديجملا دبع  ،ةيروهمجلا

ةرورصض ىلع اهلÓخ دكأا يذلاو
ي˘ن˘طو دا˘صصت˘قا ءا˘ن˘ب˘ل ي˘ع˘˘صسلا

ي˘ئاذ˘غ˘لا ا˘ن˘ن˘مأا يو˘ق˘ي عو˘ن˘˘ت˘˘م
ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘مأ’ا ن˘˘صصح˘˘يو
.«تاقورحملا عاطقل ةطرفملا

قيقح˘ت˘ل ه˘نأا ر˘يزو˘لا فا˘صضأاو
ف˘ي˘ي˘كت ن˘م د˘ب’ فاد˘هأ’ا هذ˘ه
نم هنيكمتل يصسامولبدلا زاهجلا
يف سسوملم لكصشب ةمهاصسملا
سشا˘˘˘ع˘˘˘نإ’ا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب حا˘˘˘ج˘˘˘˘نإا
يف انلعم ،رطصسملا يداصصتق’ا
ذيفنتلا زيح عصضو نع قايصسلا

تصضخمت يتلا تاحرتقملا ةلمج
مت يت˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘ع
يتلاو0202 ربوتكأا يف اهؤواصشنإا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ع تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘صسأا
.اهدامتعا مت ي˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘˘ت ،مود˘˘قو˘˘ب بصسحو
ة˘كب˘صش ءا˘صشنإا ي˘ف تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
نوؤوصشلاب ني˘ف˘ل˘كم˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت
ىد˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
ةيلصصنقلاو ةيصسامولبدلا انتاثعب

بت˘˘كم ءا˘˘صشنإاو م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ح

نوؤو˘˘˘˘صشلا ةرازو˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘عإا
لا˘ب˘ق˘ت˘صسا˘ب ل˘ف˘كت˘ي ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ن˘يرد˘صصم˘لاو ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
مهتايلمع ليهصستل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،ةديفملا تامولعملاب مهديوزتو
ةيقرت ةيريدم زيزعت بناج ىلإا

ة˘يدا˘صصت˘ق’ا ت’دا˘ب˘م˘لا م˘˘عدو
يرو˘ح˘مو يز˘˘كر˘˘م ل˘˘كي˘˘ه˘˘ك
امك .ةيداصصتق’ا ةيصسا˘مو˘ل˘بد˘ل˘ل

ةباوب ءاصشنإا نع ريزولا فصشك
ىلع ةيداصصتق’ا ةيصسامو˘ل˘بد˘ل˘ل
جمانرب قÓطإاو ،ةرازولا عقوم
ةيصسامولبدلا لوح سصاخ نيوكت
ةد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘ق’ا
ةكرحلاب نيينعملا نييصسامولبدلا
يف هديدمت متي نأا ىلع ،ةيونصسلا
ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘صشي˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
.ةرازولا يف نييصسامولبدلا

ةوعد مت هنأا مودقوب فاصضأاو
ةيصسامولبدلا تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م ءا˘صسؤور
ةفعاصضمل جراخلاب ةيل˘صصن˘ق˘لاو

ر˘يرا˘ق˘ت داد˘عإاو م˘˘ه˘˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ةذختملا تاءارجإ’ا لوح ةيرود
جيورتلا دصصق دامتع’ا نادلب يف
بذ˘جو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل
ام اذهو ،ةيبنجأ’ا تارامثتصس’ا
نم ةيز˘كر˘م˘لا ةرادإ’ا ن˘كم˘ي˘صس
مهئادأ’ يلعفلا مييقتلاو ةعباتملا
ريزولا حصضوأاو .لاجملا اذه يف
سساصسأ’اب فدهت ريبادتلا هذه نأا
ل˘ما˘كت˘لا˘بو ا˘يو˘صس ل˘م˘ع˘لا ى˘˘لإا

تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘˘مو
وأا ،ةيلاملا ءاوصس بناوجلا عيمجب
ةيتصسجوللاو ل˘ق˘ن˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ةمهاصسملل اهريغ ىلإا عيرصشتلاو
اهرطصس يتلا فادهأ’ا قيقحت يف
بناج ىلإا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ة˘مد˘خ ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لاو ءا˘˘غ˘˘صصإ’ا
يف نييداصصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

معدلاو تامولعملا ريفوت لاجم
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ق˘فار˘م˘لاو

.مهيعاصسمل ةيجراخلا بناوجلاب
يصسامولبدلا زاهجلا نأا رابتعابو
ةلصسلصس يف ةدحاو ةقلح لثمي
ىلإا مودقوب تفل ،نيلخدتملا نم
حÓف˘لا˘ب أاد˘ب˘ت ة˘ل˘صسل˘صسلا هذ˘ه نأا

،عنصصملاو ج˘ت˘ن˘م˘لاو ي˘فر˘ح˘لاو
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ’و˘˘صصو
ةيراجتلاو ةيداصصتق’ا نوؤوصشلاب
ارورم جراخلاب تايل˘ث˘م˘م˘لا ي˘ف
تارازولاو ،ةيعيرصشتلا تائيهلاب
ىلإا ،ةمعادلا تائيهلاو ،ةيصصولا

بابرأا تامظنمو كونبلا بناج
،ةيتصسجوللا تامد˘خ˘لاو ل˘م˘ع˘لا

.مهريغو كرامجلا اذكو

تاقورحملل ةطرفŸا ةيعبتلا نم ةمأ’ا Úسص–و يئاذغلا اننمأا ةيوقتل فدهت اهنأا دكأا

رئازجلل ةيداسصتق’ا ةيسسامولبدلا زيزعتل تاءارجإا ةمزح نع نلعي موداقوب

خ.ةميسسن

‘ سسوملم لكسشب ةمهاسسملل تاءارجإ’ا نم ةعوم‹ قÓطإا نع ،ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو مودقوب يÈسص فسشك
ةيداسصتق’ا نوؤوسشلاب Úفلكملل ةيلعافت ةكبسش ءاسشنإا اهسسأار ىلع ،رئازجلل ةيداسصتق’ا ةيسسامولبدلا زيزعت

⁄اعلا لوح ةيلسصنقلاو ةيسسامولبدلا انتاثعب ىدل ةيراجتلاو

قيلعتو ةمارسص Ìكأا تاءارجإاب نوبلاطي نوسصت�
حيقلتلا ةÒتو عيرسستو ءÓجإ’ا تÓحر

رئاز÷ا ¤إا لسصي روحتŸا «انوروك» خسسن
رج◊ا ةدوع ةيسضرف ززعيو

ن˘ع ،رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘˘ع˘˘م ن˘˘ل˘˘عأا
ة˘لÓ˘صسلا ن˘م ن˘ي˘ت˘لا˘ح فا˘صشت˘كا
سسوريف˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

ءار˘جأا د˘ع˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
تانيع ىلع «رآا يصس يب» ليلاحت
.ةيباجيا

رئازجلا ‐ روتصساب دهعم لاقو
ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ه˘ل رو˘صشن˘م ي˘ف
لصصاوتلا عقوم ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ه˘نأا ،«كو˘ب سسيا˘ف» ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ةي˘ن˘ي˘ج˘لا ثو˘ح˘ب˘لا قا˘ي˘صس ي˘فو
دهعملا اهب موقي يتلا ةرمتصسملا

ةبقارملا راطإا يف سسوريفلا ىلع
ةر˘ي˘غ˘ت˘م˘لا ت’Ó˘صسل˘ل ة˘ط˘صشن˘لا
نم ،ملاعلا ربع ايلاح ةرصشتنملا
ةمظنملل ةيعجرملا رباخملا لبق
ىلع ديكأات مت ،ةحصصلل ةيملاعلا

،روتصساب دهع˘م ر˘با˘خ˘م ىو˘ت˘صسم
ةيناطيربلا ةلÓصسلا ن˘م ن˘ي˘ت˘لا˘ح
تارفطلا لم˘ح˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

G416D/Y105Nفذ˘ح ع˘م
د˘ع˘ب اذ˘هو96‐97 ع˘صضاو˘م˘لا
RCP تانيع ىلع ليلاحت ءارجإا
رياربف91 خ˘يرا˘ت˘ب ،ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا

تار˘˘ف˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘˘تو .1202
مت ريغتملا اذهل ةيثارو سصئاصصخ
02 ي˘˘ف ةر˘˘م لوأ’ ا˘˘ه˘˘فا˘˘صشت˘˘˘كا
تنيك ةنيدم يف0202 ربمتبصس
نيتاه فاصشتكا متو ،ايناطيرب يف
دحأا ىدل نيتريغتملا نيتلÓصسلا

ىلع ةحصصلا عاطق يمدختصسم
ة˘ح˘صصلا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ىو˘˘ت˘˘صسم
هلزع مت دقو ةقارصشلا˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

ن˘م د˘ئا˘ع ر˘جا˘ه˘م اذ˘˘كو ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح
ن˘فد م˘صسار˘˘م رو˘˘صضح˘˘ل ا˘˘صسنر˘˘ف
.رد˘صصم˘لا تاذ ف˘˘ي˘˘صضي ،هد˘˘لاو
يف مت دقف ،هتاذ نايبلا بصسحو
ىلع لي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإا ق˘با˘صس تقو
ىفصشتصسم نم ةهب˘ت˘صشم تا˘ن˘ي˘ع
ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسمو سسو˘˘˘صسم ي˘˘˘ن˘˘˘ب
ةيبلصس اهجئا˘ت˘ن تنا˘ك ،ي˘لر˘ي˘مز
ع˘برأ’ا ت’Ó˘صسلا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
ايناطيربب ترهظ يتلا ةديدجلا

ل˘يزار˘ب˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘جو
تا˘نا˘ي˘˘ب˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘تو ،نا˘˘با˘˘ي˘˘لاو
يناطيربلا ريغ˘ت˘م˘لا نأا ة˘ث˘يد˘ح˘لا
نميهملا سسوريفلا وه حبصصيصس
.ةلبقملا رهصشأ’ا يف

حصضوأا ،ةيئا˘بو˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م
تلجصس رئازجلا نأا روتصساب دهعم
سضع˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأ’ا ي˘˘ف
ت’ا˘˘ح دد˘˘ع ي˘˘ف رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صصإ’ا

ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘صش ه˘˘ن˘˘˘كل ،91‐ديفوك
تاءارجإاب رثكأا مامته’ا ةرورصض
ءاد˘تراو ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ن˘م ءز˘˘ج˘˘ك ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا
امهنو˘ك ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
تا˘˘نا˘˘م˘˘صضلا ل˘˘˘صضفأا نÓ˘˘˘كصشي
رار˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
.ايلاح لجصسملا

روهظ عقوتن اًنك :يناكرب
نم ةروحتملا ةلÓسسلا

رئازجلا يف «انوروك»
رو˘ت˘كد˘لا لا˘ق ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو

ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘صضع ي˘نا˘كر˘˘ب طا˘˘ق˘˘ب
راصشتنا ةعباتمو دصصرل ةي˘م˘ل˘ع˘لا

تنا˘ك ه˘ت˘ئ˘ي˘ه نأا سسمأا ،ا˘نورو˘˘ك
ةروحتملا ةلÓصسلا روهظ عقوتت
اربتعم ،رئازجلا يف انوروك نم
.رظتنمو يداع رمأ’ا نأا

حيرصصت يف يناكرب حصضوأاو
لماعت روتصساب دهعم نأا ،يفحصص
ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشكو ة˘˘˘حار˘˘˘صص ل˘˘˘˘كب
هذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ن˘ي˘ت˘لا˘˘ح˘˘لا
سضار˘˘عأا سسف˘˘ن ا˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘لÓ˘˘˘صسلا
نمكتو ،ةي˘كي˘صسÓ˘كلا ة˘لÓ˘صسلا

دق اهلقنت ةعرصس يف اهتروطخ
ايعاد ،فاعصضأا ةينامث ىلإا لصصت
ةرورصض ى˘لإا ه˘ث˘يد˘ح قا˘ي˘صس ي˘ف
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف نآ’ا ن˘م قÓ˘ط˘˘ن’ا
ةيئابولا تاقيقحتلاو تا˘ير˘ح˘ت˘لا
ى˘ت˘ح م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا لز˘˘ع˘˘ل
ر˘ب˘ت˘عاو .ة˘لÓ˘صسلا هذ˘ه ر˘صصا˘ح˘ن
تÓحر˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
اد˘˘ج م˘˘ه˘˘م ل˘˘ما˘˘كلا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا

فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف يرور˘˘˘صضو
ماقرأ’ا ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا فد˘ه˘ب
يأا سضرف ادع˘ب˘ت˘صسم ،ة˘ل˘ج˘صسم˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا
مكحتم ةيعصضو˘لا نأ’» ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ه˘˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا رو˘˘مأ’او ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
لاق ،نأاصشلا اذه يفو .«ةرقتصسم
ن˘م را˘ظ˘ت˘ن’ا ا˘ن˘ي˘ل˘ع» ي˘نا˘˘كر˘˘ب
دكأات˘ل˘ل ن˘ي˘عو˘ب˘صسأا ى˘لإا عو˘ب˘صسأا
ةيئابولا ةلاحلا روطت نم ايلعف
.«ة˘لÓ˘صسلا هذ˘ه ع˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
نين˘طاو˘م˘لا ماز˘ت˘لا سصو˘صصخ˘بو
وصضع لا˘ق ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
يخارت ظحÓن» ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
تاءارجإا عم ار˘ي˘ث˘ك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ىلإا ةدوعلا بولطملاو ،ةياقولا
ة˘ّيد˘ج˘˘ب رو˘˘مأ’ا ذ˘˘خأاو ماز˘˘ت˘˘ل’ا

لحلا نأا طاقب ىريو .«ةمارصصو
،حيقلتلا ةريتو عيرصست يف نمكي
لامعتصساو ،يوجلا لاجملا قلغو
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو ي˘˘˘قاو˘˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا
.يعامتج’ا

تاحاقل :يكم ىيحي
«رزياف» «كينتوبسس»
نم يمحت «انريدوم»و

«انوروك»ـل ةديدجلا ةلÓسسلا
ي˘˘˘كم ى˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي ف˘˘˘˘صشك

،تاصسوريفلا ملع يف يئاصصخأ’ا
«رزياف»و «كينتوبصس» تاحاقل نأا

ة˘لÓ˘صس ن˘م ي˘˘ق˘˘ت «ا˘˘نر˘˘يدو˘˘م»و
ح˘صضوأاو .ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
يفحصص حيرصصت يف يكم ىيحي
«رزياف»و «كينتوبصس» تاحاقل نأا

نم يقت اهنأا تتبثأا «انريدوم»و
تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا خ˘صسن˘˘لا
ليزاربلا ،ايقيرفإا بونج نم لكب
ل˘ك نأا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘بو
ةعجانو ةعفان ةيلاحلا تاحاقللا

ةيمك ر˘ث˘كأا بل˘ج ة˘لود˘لا ى˘ل˘عو
.حاقللا تاعرج نم ةنكمم

تاءارجإا :يفسسوي دمحم
انبنجت انوروك نم ةياقولا

رفسصلا ةطقنل ةدوعلا
ةينطولا ةيعمجلا سسيئر اعد

رو˘ت˘كد˘لا ة˘يد˘ع˘م˘˘لا سضار˘˘مأÓ˘˘ل
يلحتلا ىلإا سسمأا ،يفصسوي دمحم
ةهجاوم ي˘ف رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا˘ب
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
سسور˘ي˘ف ن˘م ن˘ي˘ت˘لا˘ح فا˘صشت˘˘كا

.ةيناطيربلا روحتملا انوروك
ي˘ف ي˘ف˘صسو˘ي رو˘ت˘كد˘لا لا˘˘قو

رئازجلا نأا ،ةيفحصص تاحيرصصت
ة˘لÓ˘صسلا ن˘م ن˘ي˘ت˘با˘صصإا ل˘ج˘صست
اذل91 د˘ي˘فو˘ك ن˘م ةرو˘ح˘ت˘م˘لا
رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ي˘خو˘ت بج˘˘ي
.ر˘ف˘صصلا ة˘ط˘ق˘ن˘ل ع˘جر˘ن ’ ي˘˘كل
ل˘ظ ي˘ف ه˘نأا ي˘ف˘˘صسو˘˘ي فا˘˘صضأاو
نيقلاعلا ءÓجإا تايلمع لصصاوت
تÓحرلا قي˘ل˘ع˘ت م˘غر جرا˘خ˘لا˘ب
ةلاحلا هذه يف هنإاف ،ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ر˘ث˘كأا تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘غ˘ب˘ن˘˘ي

سصخي اميف ةيدج رثكأاو ةمارصص
مهؤوÓجإا م˘ت˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا

.نطولا جراخ نم
ر.نوراه

ةدحتŸا ∙أ’ا ةياعر ت– مŸÈا رانلا قÓطإا فقول نزıا كاهتناب اددن

›اغ ميهاربإا يوارحسصلا هÒظن عم نوبت شسيئرلا ءاقل ليسصافت هذه
نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع لوا˘ن˘ت

ع˘˘م ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
سسي˘˘ئر˘˘لا ي˘˘لا˘˘غ م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘با
ل˘˘˘ئا˘˘˘صسم˘˘˘لا ،يوار˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
،ةيقيرفإ’او ةيلودلا ةيوهجلا

كاهتنا ىلإا ناصسيئرلا قرطتو
رانلا قÓطإا فقول برغملا
م˘مأ’ا ة˘يا˘عر تح˘ت مر˘ب˘˘م˘˘لا
ءاتفت˘صسا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لا
بع˘˘˘صشلا ر˘˘˘ي˘˘˘صصم ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت
.يوارحصصلا

ي˘˘لا˘˘غ م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا بلا˘˘˘ط
ي˘ف ،يوار˘˘ح˘˘صصلا سسي˘˘ئر˘˘لا
بق˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
سسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘صسا
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
قوقح نع ةعفادملا ةيلودلا
ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘˘صضب نا˘˘صسنإ’ا
نم ن˘ي˘يوار˘ح˘صصلا ة˘يا˘م˘ح˘ل
،ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا

تاصسرامم˘لا هذ˘ه ار˘كن˘ت˘صسم
نمو ،هبعصش ىلع ةطلصسملا

ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تدد˘˘ج ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
نماصضتلل ةيرئازجلا ةينطولا

معد يوارحصصلا بعصشلا عم
بع˘˘˘صشلا ق˘˘˘ح˘˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف يوار˘˘ح˘˘˘صصلا

.لÓقتصس’او
،ي˘˘˘لا˘˘˘غ م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘˘با دد˘˘˘˘ن

سضرعتي يتلا تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا˘ب
يوار˘˘ح˘˘صصلا بع˘˘صشلا ا˘˘ه˘˘˘ل

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘ق د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
تامظنملا بلاطو ،يبرغملا
قوقح نع ةعفادملا ةيلودلا
ى˘˘˘لإا جو˘˘˘لو˘˘˘لا˘˘˘ب ،نا˘˘˘˘صسنإ’ا
لجأا نم رصصا˘ح˘م˘لا م˘ي˘ل˘قإ’ا

ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
ح˘˘صضوأاو ،ن˘˘ي˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ه˘˘نأا ،يوار˘˘ح˘˘صصلا سسي˘˘ئر˘˘لا
سسي˘˘˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘فر سشقا˘˘˘˘˘˘ن
عا˘˘صضوأ’ا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
،ةيلودلاو ةيقيرفإ’ا ةيوهجلا
يبرغملا ءادتع’ا دعب اميصس
ف˘قو˘ل ه˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘ناو ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ن˘ي˘ب مر˘ب˘م˘˘لا را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا

و˘˘˘يرا˘˘˘صسي˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج
تحت ةي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لاو
ن˘م ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ة˘يا˘˘عر
ريرقت ءاتف˘ت˘صسا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأا

،يوارحصصلا بعصشلا ريصصم
ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘نأا فا˘˘˘˘˘˘صضأاو
،ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا
يوارحصصلا بعصشلا رطصضا
ة˘ل˘˘صصاو˘˘مو حÓ˘˘صسلا ع˘˘فر˘˘ل
لو˘صصح˘لا ل˘جأا ن˘م حا˘ف˘كلا

ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘تو لÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’او
هبعصش نأا ،اد˘كؤو˘م ،ر˘ي˘صصم˘لا

،يلود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ى˘ط˘عأا
لجأا نم ،ةنصس نيثÓث يلاوح
ة˘يو˘صست˘لا ط˘ط˘خ˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ر˘ير˘ق˘ت ءا˘ت˘ف˘ت˘صسا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل
اذه نأا ىلإا تفلو .ريصصملا
ةلقر˘ع بب˘صسب م˘ت˘ي م˘ل ر˘مأ’ا
دو˘ه˘ج˘ل˘ل ي˘بر˘غ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
ة˘ي˘ف˘صصت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘مأ’ا
ر˘˘˘خآا ن˘˘˘˘م را˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا

ىلا ،ايقير˘فإا ي˘ف ةر˘م˘ع˘ت˘صسم
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا تم˘˘صص بنا˘˘˘ج
ةيبرغملا ةلقرعلا نع يلودلا

ناصسنإ’ا قوقح تا˘كا˘ه˘ت˘ناو
نينطاوملا دصض ةلصصاوتملا
يصضرأ’ا يف ن˘ي˘يوار˘ح˘صصلا
سسيئرب هئاقل نعو.ةلتحملا
هنأا يلاغ د˘كأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

لبق نم ديج لابقتصساب يظح
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي سسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
بع˘˘˘˘˘˘صشلا ت’ا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘حا
54 ـلا ىركذلاب يوارحصصلا

ةيبرعلا ةيروهم˘ج˘لا نÓ˘عإ’
،ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘يوار˘ح˘صصلا

تقو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘بو
اهتناكمل ر˘ئاز˘ج˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا
.ةيلودلاو ةيميلقإ’ا

 يمولد Ëرم

رييغتلاب اهلÓخ اوبلاط
يقاب حارسس قÓطإاو يرذجلا

يأارلا يلقتعم

تاريسسم ددجت
يبعسشلا كارحلا
601ـلا ةعمجلا يف
تاي’و نم ديدعلا تدهسش

ةدسشاح تاريسسم سسمأا نطولا
قÓطنا نم601 ةعمجلا يف
رارغ ىلعو ،يبعسشلا كارحلا

تقلطنا ،تاي’ولا يقاب
،ةمسصاعلاب ةيبعسشلا تاريسسملا

ربع نورهاظتملا راسسو
ةيدؤوملاو ةدوهعملا كلاسسملا
.يزكرملا ديربلا ىلإا
ةÓسص نم ءاهتن’ا روف تقلطنا
تاريسسم سسمأا رهظ ،ةعمجلا

ةيدايتع’ا كلاسسملا ربع
دمحم نم ،يبعسشلا كارحلل
ديربلا بوسص اهريغو دادزولب
دوسشح تراسس امك ،يزكرملا

يداولا باب نم اقÓطنا ةريبك
امك ،يزكرملا ديربلا هاجتاب

لÓخ ةداعلا هيلع ترج
هقيلعت لبق كارحلا تاريسسم
متو ،انوروك ةحئاج ببسسب

ةيار ةريسسملا هذه يف لمح
.ينطولا ملعلل ةمخسض
،ةمسصاعلا رئازجلا تفرعو
فلتخم ربع ةينمأا تاديدسشت
راسشتنا فرعت يتلا طاقنلا
ابسسحت ،اهب نيرهاظتملا

لوأا يف كارحلا فانئتسس’
.ةيناثلا هاركذ دعب ةعمج
قÓطإاب نورهاظتملا بلاطو
مل نيذلا نيلقتعملا حارسس
،يسسائرلا وفعلا مهلمسشي
ةبلاطملا تاراعسشلا اوددجو
لامكتسساو ،يرذجلا رييغتلاب
22 ذنم اهوعفر يتلا بلاطملا

.9102 يرفيف
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ي˘˘ف ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو لا˘˘˘ق
لÓ˘خ سسمأا لوأا ه˘ل ح˘˘ير˘˘صصت
ىدم مييقتل سصصصخ عامتجا
قيرطلا ةطراخ قيبطت مدقت
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا نأا ،4202‐0202
ببصسب ةقفارم يأا نودجي ’
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا سضع˘˘ب فوز˘˘ع
لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ن˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىلإا ايعاد ،نيبرملاو نيحÓفلا
ع˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ثاد˘˘˘˘حإا
ةي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘لا
عاطقلا لقرع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ب˘لا

ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا جور˘˘˘خ˘˘˘لاو
˘مد˘ق˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل
.زاجن’ا ديق عيراصشملا

’ ه˘˘˘نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘صضأاو
ة˘˘طرا˘˘خ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي
ا˘صسا˘صسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
دا˘صصح˘لا ة˘ل˘م˘˘ح ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘ب
،ءابرهكلاب ديوزتلاو سسردلاو
بب˘صسب غرا˘˘ف را˘˘ع˘˘صش در˘˘ج˘˘م
،ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

يف هديصسجت ةرورصض ادكؤوم
لا˘م˘˘عأا لÓ˘˘خ ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ة˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘م
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلا تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل
اريثك لوعت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

داصصتق’ا عيونتل عاطقلا ىلع
،تادراولا سصيلقتو ي˘ن˘طو˘لا

كلذ˘˘ك ه˘˘نا˘˘صش ن˘˘م ا˘˘˘م و˘˘˘هو
تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

.عاطقلا ءا˘كر˘صشو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ءا˘ق˘˘ل˘˘لا و˘˘ه اذ˘˘ه نأا ح˘˘صضوأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك سصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا لوأ’ا
يذ˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كل˘˘ل
ي˘ل˘˘عا˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز كر˘˘صشأا
ةكرصش نم نيلوؤوصسم هعاطق
زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
نأا فا˘˘˘صضأاو ،(زا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘˘صس)
لامعأ’ا قي˘صسن˘ت ه˘ن˘م فد˘ه˘لا

ط˘˘˘˘بر ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘صست ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تار˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
تاي’و ل˘ك ر˘ب˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
.«نطولا

ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘صشو
ءار˘جإا ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا
عيراصشمل˘ل ة˘يرود تا˘م˘ي˘ي˘ق˘ت

’ هنأا اربت˘ع˘م ،ناد˘ي˘م˘لا ى˘ل˘ع

ل˘˘ئا˘˘صصح˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا بج˘˘˘ي
عورصشملا ةيا˘ه˘ن وأا ة˘يو˘ن˘صسلا
لمعلا ىلع حلأاو ،ا˘ه˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل
يلع˘ف˘لا كار˘صشإ’او يراو˘ج˘لا
نم ناديملا ىلع نيلوؤوصسملل
ق˘˘˘ئاو˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا

تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
.بصسانملا

د˘كأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
يف رام˘ث˘ت˘صس’ا ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا
عيقوتلا نأا ار˘ي˘صشم ،ل˘كا˘ي˘ه˘لا
نيب ةعاجنلا دوقع ىلع مويلا

ة˘يز˘كر˘م˘˘لا ةرادإ’ا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ةيحÓفلا حلا˘صصم˘لا ير˘يد˘مو
راطإا يف جردني ةي’و84ـل
لوقلاب سصلخو ،ةبراقملا هذه
ةعاجنلا دوقع نم فدهلا نأا

رود د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت و˘˘˘˘˘ه هذ˘˘˘˘˘ه
زاجنإاب مهمازتلاو نيلوؤوصسملا
ةطراخ يف ةرطصسملا فادهأ’ا
اذكو4202‐0202 قيرط˘لا
حلاصصم ةمد˘خ˘ل م˘هداد˘ع˘ت˘صسا
يصشاوملا ييبرمو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

.ينطولا داصصتق’او
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عاطقلا قيرط ةطراخ مهديسسŒ مدعل ÚيلÙا ÚلوؤوسسŸا دقتني Êادمح

ز.سسواط

مدعل ،تايلولآ سضعبب ÚيلÙآ ÚلوؤوسسŸآ سضعب ،ةيفيرلآ ةيمنتلآو ةحلفلآ ريزو Êآدمح ديم◊آ دبع دقتنآ
ديوزتو Òعسشلآو ةلاخنلآ ةمعدŸآ ماعنألآ ةيذغأاب سصاÿآ زاه÷آ قيبطتب ةقلعتŸآ قيرطلآ ةطراخ مهقيق–

.ءابرهكلاب ةيحلفلآ تآرمثتسسŸآ

عورسشملآ زاجنإل جراخلآ نم تليومت ىلإآ أاجلتسس

ميمرتل ر’ود نويلم821 دسصرت ةموكحلا
رسضخأ’ا دسسلا

ريدملا يدوم˘ح˘م ي˘ل˘ع د˘كأا
م˘ت˘ي˘صس ه˘˘نأا ،تا˘˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
هردق ي˘لا˘م فÓ˘غ سصي˘صصخ˘ت
مي˘مر˘ت˘ل ،ر’ود نو˘ي˘ل˘م821
تاونصسلا لÓخ رصضخأ’ا دصسلا
نأا فا˘صضأاو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ع˘˘ب˘˘صسلا
ةداعإا ةيلمع ءارجإا ددصصب هترادإا
عورصشملا اذهب لفكتلل ميظنت
 .يلعف لكصشب

ي˘˘ف يدو˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ح˘˘˘صضوأاو
رئازج˘لا نأا ،ي˘ف˘ح˘صص ح˘ير˘صصت
،جراخلا نم تÓيومت بلطتصس
م˘ي˘مر˘ت عور˘صشم زا˘ج˘نا فد˘ه˘ب
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘صضخأ’ا د˘˘˘˘صسلا
راد˘ج˘لا» ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ةردا˘ب˘م˘˘لا
فدهت يتلاو «ريبكلا رصضخأ’ا
ر˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا را˘˘ثآا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ى˘˘لإا
فاصضاو .رح˘صصت˘لاو ي˘خا˘ن˘م˘لا
سصيصصخت ررقت هنأا ،لوؤوصسملا
ر’ود نويلم821 هردق ليومت

نم تاو˘ن˘صس ع˘ب˘صس ىد˘م ى˘ل˘ع
،بناوجلا ةيثÓث ةغيصص لÓخ
ر’ود نويلم34 حنم مت ثيح
خا˘ن˘˘م˘˘لا قود˘˘ن˘˘صص ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ةدحتملا ممأÓل عباتلا رصضخأ’ا

ةمظنم ىدل ر’ود نويلم92و
يرئازج كرتصشم ليومتو وافلا
 .ر’ود نويلم65 هردق

،تاباغلا ةرادإا نأا ىلإا تفلو
عم ،يلاحلا تقولا يف لمعت
تاصسارد˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا
عور˘˘صشم قÓ˘˘طإ’ «رد˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب»
ر˘صضخأ’ا ماز˘ح˘لا اذ˘˘ه م˘˘ي˘˘مر˘˘ت
اءدب ،بناوجلا ةفاكب لفكتلاو
ن˘يذ˘لا نا˘كصسلا جا˘مدإا بنا˘ج˘˘ب
 .تاءاصضفلا هذه يف نوصشيعي

يرازولا سسلجملا نأاب ركذو
توأا يف دقع يذلا كرتصشملا

راطإا يف ررق دق ناك9102
خا˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا
د˘˘حأا ر˘˘صضخأ’ا د˘˘صسلا ل˘˘ع˘˘ج˘˘˘ب
نم فيفخت˘ل˘ل ة˘ما˘ه˘لا تاودأ’ا
 .ةيخانملا تاريغتلا راثٌآا

،ريجصشتلا ةداعإا ةيلمع لوحو
ةماعلا ةيريدملا نأا ،ريدملا دكأا
زاجنا ىلع ايلاح رهصست تاباغلل
ةنصس لÓخ رطصسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

لثمت˘ي يذ˘لاو0202‐9102
 .ةرجصش نويلم34 سسرغ يف

ه˘نأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف د˘˘كأاو
سسرغل دوهجلا ةفعاصضم متيصس
ةياه˘ن ع˘م ةر˘ج˘صش نو˘ي˘ل˘م13
رخأاتلا نأا احصضوم ،سسرام رهصش
را˘ط˘مأ’ا ى˘لإا دو˘ع˘ي ل˘ج˘صسم˘لا
’ يتلا ةبرتلا ةيعونو ةرخأاتملا
ةيلمع ءار˘جإا˘ب ،ه˘ب˘صسح ،ح˘م˘صست
نواعتلا عورصشم نعو .سسرغلا
ةيريدملا نيب ةمأاوتلا راطإا يف
تا˘ير˘يد˘مو تا˘با˘غ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا
ةيديوصسلاو ةيصسنرف˘لا تا˘با˘غ˘لا

يدومحم ح˘صضوأا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’او
،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا لود˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب
رئازجلا عم نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م
ةموا˘ق˘م˘لا عاو˘نأ’ا عا˘جر˘ت˘صس’
 .خانملل

،تاباغلل ماعلا ريدملا راصشأاو
،نوا˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه فاد˘˘هأا د˘˘حأا نأا
ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي
ليكصشت ةداعإ’ روذبو تÓتصش
يف ةددهملا ةيباغلا تاءاصضفلا
،ا˘˘بوروأ’ ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ءز˘˘ج˘˘˘لا

لج˘صسم˘لا ر˘خأا˘ت˘لا نأا ا˘ح˘صضو˘م

ةر˘خأا˘ت˘م˘لا را˘ط˘مأ’ا ى˘لإا دو˘ع˘˘ي
،حمصست ’ يتلا ةبرتلا ةيعونو
.سسرغلا ةيلمع ءارجإاب ،هبصسح

عورصشم ى˘لإا ه˘قر˘ط˘ت ىد˘لو
نيب ةمأاوتلا راطإا يف نواعتلا
تا˘با˘غ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

ةيصسنرفلا تابا˘غ˘لا تا˘ير˘يد˘مو
حصضوأا ،ةيلاطيإ’او ةيديوصسلاو
ناد˘ل˘ب˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘ب يدو˘˘م˘˘ح˘˘م
عم نواعتلاب ةمتهم ةيبوروأ’ا
عاونأ’ا عاجرتصسا دصصق رئازجلا
.خانملل ةمواقملا

تاباغلآ قئآرح
«ةيمآرجإآ» ةلجسسملآ

«ةدمعتم»و
مت هنأا ،يدومحم يلع دافأا

ةرؤوب73 عو˘م˘ج˘م ل˘ي˘ج˘˘صست
رياربف رهصش لÓخ تاباغ قيرح
قئارحلا هذ˘ه˘ب ادد˘ن˘م ،يرا˘ج˘لا
يتلا «ةيمارجإ’او» «ةدمعتملا»
ةئيصس اياون وذ سصاخصشأا اهلعتفا
تا˘˘حا˘˘˘صسم ع˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ت د˘˘˘صصق
.تاباغلا نم ةيلاخ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ن˘م» ه˘نأا يدو˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘صضوأاو
لÓخ قئارح ليجصست فصسؤوملا
لصصف زع يف يأا رياربف رهصش
ماعلا ريدملا حصضوأاو .«ءاتصشلا
نم امايأا انلجصس دقل» تاباغلل
ر˘ه˘صش لÓ˘خ و˘كور˘ي˘صسلا حا˘ير
12و6و5 يف اميصس’ رياربف
اند˘ه˘صش ثي˘ح ،ر˘ه˘صشلا اذ˘ه ن˘م
لبق نم تاباغ قئارح لاعصشإا
ة˘ئ˘ي˘˘صس ا˘˘ياو˘˘ن يوذ سصا˘˘خ˘˘صشأا
ةجرد عافترا ةصصرف نولغتصسي
ي˘ف نار˘ي˘ن˘لا مار˘صضإ’ ةرار˘ح˘˘لا
ى˘ل˘عو ءار˘صضخ˘لا تاءا˘˘صضف˘˘لا
يد˘ي˘صس ي˘ف لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
(2) نيراتكه ا˘ند˘ق˘ف ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
.«يبلحلا ربونصصلا نم

ىرخأ’ا قطان˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
ر˘كذ ،ق˘ئار˘ح˘لا ا˘ه˘ت˘˘صسم ي˘˘ت˘˘لا

ثيح ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و يدو˘م˘ح˘م
ي˘صضارأا ي˘ف ق˘˘ئار˘˘ح تع˘˘لد˘˘نا

ي˘صضارأا ى˘لإا تد˘ت˘ماو ة˘صصا˘˘خ
ة˘˘ي’و اذ˘˘كو ة˘˘˘لود˘˘˘لا كÓ˘˘˘مأا

6 ةليل يف تلجصس يتلا لجيج
بوصشن (اصس02‐اصس81) رياربف
هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م ل˘جأ’و .ق˘˘ئار˘˘ح
زيزع˘تو «ة˘ي˘مار˘جإ’ا» لا˘م˘عأ’ا

ةرهاظلا هذه ة˘ح˘فا˘كم ل˘ئا˘صسو
ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
ناو˘عأا با˘ي˘˘غ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘صسي
ا˘ب˘ير˘ق م˘˘ل˘˘ت˘˘صست˘˘صس ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
تا˘با˘غ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

ة˘صصا˘خ را˘ي˘ط نود˘ب تارا˘˘ي˘˘ط
ة˘يا˘م˘ح˘لا ما˘ه˘˘مو ا˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘ب
حلاصصم اهب اهدوزتصسو ،ةيندملا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ةرادإا زز˘ع˘ت˘صس ا˘م˘ك .ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةبكرم08 ءا˘ن˘ت˘قا˘ب تا˘با˘غ˘لا

تاذ ف˘˘ي˘˘صضي ،ىر˘˘خأا ةد˘˘يد˘˘ج
ةيبلطلا نأا دكأا يذلا لوؤوصسملا
عباتلا ترايت عنصصم عم تمربأا
،ةيركصسعلا ة˘عا˘ن˘صصلا عا˘ط˘ق˘ل

عصضو بير˘ق ا˘م˘ع م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك
ةماعلا ةيريدملا فرصصت تحت
جيراهصصب ةنحاصش51 تاباغلل
د˘صض ل˘ئا˘صسو˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل كلذو
.قئارحلا

 يمولد Ëرم

ةيباغلآ ةعآرزلآو ةيفو÷آ ةقاطلآ تلا‹ ‘ ةيئانثلآ تاقلعلآ معد ىلع دكأآ

يئام دروم نم اقÓطنا ءابرهكلا جاتنإ’ ارسسيوسس عم نواعتلا ىلع ةمزاع رئاز÷ا :روتيسش
سسم˘صش رو˘صسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا د˘˘كأا

لاقت˘ن’ا ر˘يزو رو˘ت˘ي˘صش ن˘يد˘لا
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

نوا˘ع˘ت ءا˘˘صسرإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا مز˘˘ع
لاجم يف ارصسيوصس عم يئانث
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ءا˘بر˘ه˘كلا جا˘ت˘˘نإا

. يئام دروم
ه˘ئا˘ق˘ل ي˘ف رو˘˘ت˘˘ي˘˘صش بر˘˘عأا

سسا˘كو˘˘ل ،ار˘˘صسيو˘˘صس ر˘˘ي˘˘ف˘˘صسب
ةماقإا يف هلمأا نع ،زناركنازور
ءا˘ط˘عإا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م تا˘˘كار˘˘صش
ن˘ي˘˘ب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل «يو˘˘ق ع˘˘فد»
ت’اجم يف اميصس ’ ،نيدلبلا
ة˘ي˘فو˘ج˘لا ة˘يرار˘ح˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ةعارزلاو ة˘ي˘صسم˘صشلا ة˘قا˘ط˘لاو
ةصصاخ ،يوونلا اذ˘كو ة˘ي˘با˘غ˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نأاو
ىلع ادكؤوم ،ةربتعم تاطايتحا

د˘ع˘˘ب ا˘˘م ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا م˘˘عد
د˘ه˘ع˘م ي˘ف ثح˘ب˘˘لاو جرد˘˘ت˘˘لا
تاقاطلاو يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا
تاربخلا مصساقت ربع ةددجتملا

.تاردقلا زيزعتو
زناركنازور ربع ،هتهج نم

نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا نأا˘˘ب ه˘˘ت˘˘عا˘˘ن˘˘ق ن˘˘ع
ير˘˘˘صسيو˘˘˘˘صسلا ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ت’اج˘م ي˘ف ر˘ث˘كأا رو˘ط˘ت˘ي˘صس
هكلتمت امل ةمادتصسملا ةقاطلا
يف ةلئاه تاقاط نم رئازجلا

مامتها ىلإا اريصشم عاطقلا اذه
ادكؤوم ةكارصشلا ز˘يز˘ع˘ت˘ب هدÓ˘ب
تاقا˘ف˘تا ع˘ي˘قو˘ت˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘صسا
ةقاطلا ريوطت لاجم يف نواعت
ةيرارح˘لا ة˘قا˘ط˘لاو ة˘ي˘صسم˘صشلا
اهيف ةدئار ارصسيوصس ربتعت يتلا

يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘فو

نا˘˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل.تايافنلل
تاقÓعلا اصضرعتصسا نيب˘نا˘ج˘لا
ةيرصسيوصسلا‐ةيرئازجلا ةيئانث˘لا

نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا سصر˘˘˘ف ا˘˘˘صشقا˘˘˘˘نو
تاقاطلا نيدايم يف ةكارصشلاو
،يوقاطلا لاقتن’او ةددج˘ت˘م˘لا

رئازج˘لا فد˘ه˘ب رو˘ت˘ي˘صش ر˘كذو
رر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘كي يذ˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت
لÓخ نم اذهو ،تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل
قافأا يف يوقاط جذومن عصضو
ىلع ام˘ي˘صس رو˘ح˘م˘ت˘ي0302
تاداصصتقاو ةيوقاطلا ةعاجنلا
تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘صشنو ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اذ˘˘˘كو ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.يتاذلا كÓهتصس’ا

ز.سسواط
هتآراطإآو قيزر نيب تاثحابم روحم ناسضمر يف قآوسسألآ طبسض فلم

ةبراسضملا رسسكل  قاوسسأ’ا يف اهخسضو اطاطبلا نزاخم غيرفت
ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا عر˘˘صش

ر˘صضخ˘ل˘ل كر˘ت˘صشم˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘طإا ي˘ف ،مو˘ح˘˘ل˘˘لاو
اهخصضو ،اطاطبلا نزاخم غيرفت
عو˘ب˘صسأ’ا ع˘ل˘ط˘م قاو˘صسأ’ا ي˘˘ف
نايب يف ناويدلا عجرأاو.لبقملا
ى˘لإا ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه با˘˘ب˘˘صسأا ،ه˘˘ل
،اطاطبلا ليصصاح˘م ي˘ن˘ج رذ˘ع˘ت

يتلا ةيوجلا لاوحأ’ا ءوصس ءارج
ةي˘بو˘ن˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘صش
ىدأا ام ،مايأ’ا هذه لÓخ نطولل
نيومت يف بذبذت ثودح ىلإا

ة˘ع˘˘صساو ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب قو˘˘صسلا
نأا ناو˘يد˘لا د˘كأاو ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا
تايمك خصض دهصشتصس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نم ،كÓهتصس’ا اطاطب نم ةيفاك
قوصسلا تاجايتحا ةيطغت  لجأا

ع˘م ا˘م˘ي˘صس ،را˘ع˘˘صسأ’ا ط˘˘ب˘˘صضو
عجرأا امك.ناصضمر رهصش بارتقا
قوصسلا نيومت بذبذت ناويدلا
ينج رذعت ىلإا ،ا˘طا˘ط˘ب˘لا ةدا˘م˘ب
ءوصس ببصسب اطاطبلا ليصصاحم
اهتدهصش ي˘ت˘لا ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حأ’ا
لÓخ نطولل ةيبونجلا قطانملا

ةرازو تنا˘˘˘كو.ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا
تنزخ ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
جو˘ت˘ن˘م ن˘م ن˘ط ف˘لأا ن˘ي˘˘ثÓ˘˘ث
نم نط فلأا نيرصشعو ،اطاطبلا
رهصشل ابصسحت ،ءاصضيبلا موحللا

نامصض لجأا نم ،ميركلا ناصضمر
،تعرصش اميف ،راعصسأ’ا رارقتصسا

غ˘ير˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر
نم ،موثلا جوتنم نم اهنزاخم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘صسلا ن˘يو˘م˘ت ل˘˘جأا

 .راعصسأ’ا رارقتصسا ىلع لمعلاو
 يمولد Ëرم

نآويدلآ ماقرأآ رخآآ بسسح
تايئاسصحإلل ينطولآ

راعسسأا يف عافترا
ةبسسنب ةيئاذغلا داوملا
ةئاملاب0.1
ينطولآ نآويدلآ فسشك

دآوملآ راعسسأآ نأآ ،تايئاسصحإلل
ةبسسنب اعافترآ تلجسس ةيئآذغلآ

ةجيتن ريغت وهو ،ةئاملاب0.1
ةيحلفلآ تاجتنملآ روطت
ةيئآذغلآ دآوملآو ةجزاطلآ
تاجتنملآ تفرعو.ةيعانسصلآ
يف اعافترآ ةجزاطلآ ةيحلفلآ
ةئاملاب3.1 ةبسسنب راعسسألآ

عافترآ ىلإآ  عافترلآ آذه ىزعيو
9.0+) ءآرمحلآ موحللآ راعسسأآ

7.6+) رسضخلآو (ةئاملاب
5.8+) كامسسألآو (ةئاملاب
راعسسأآ تدهسش امك ،(ةئاملاب
ةيعانسصلآ ةيئآذغلآ دآوملآ
ام ،ةئاملاب8.0 ةبسسنب اعافترآ

راعسسأآ سضعب عافترآ سسكعي
بيلحلآ اميسسل دآوملآ سضعب
5.0+) هتاقتسشمو نبجلآو
نوهدلآو تويزلآو (ةئاملاب
دآوملآو ركسسلآو (ةئاملاب4.4+)
دقو .(ةئاملاب3.2) ةيركسسلآ
ةعنسصملآ دآوملآ راعسسأآ تلجسس
ةئاملاب3.0 ةبسسنب اعافترآ

.(ةئاملاب1.0+) تامدخلآو
،تامدخلآو علسسلآ سصوسصخبو
سسابللآ» ةعومجمو راعسسأآ تلجسس
6.0 ةبسسنب اعافترآ «ةيذحألآو
دآوملآ» ةعومجمو ةئاملاب
(ةئاملاب6.0+) «ةفلتخملآ

تزيمت تاعومجملآ يقابو
.دوكرلآ وأآ ةلدتعم تآريغتب
تغلب ،0202 ةنسس لماك للخو
ةئاملاب4.2 مخسضتلآ ةبسسن
ةنسس يف ةئاملاب2 لباقم
نأآ ردسصملآ تآذ حسضوأآو.9102
يونسسلآ مخسضتلآ لدعم ةبسسن
رسشؤوم روطت لثمي1202 ريانيل
ةرتفلآ يف كلهتسسلآ راعسسأآ
ىلإآ0202 ريآربف نم ةدتمملآ

ةرتفلاب ةنراقم1202 رياني
ىلإآ9102 ريآربف نم ةدتمملآ

يرهسشلآ نيابتلآ امأآ.0202 رياني
وه يذلآ كلهتسسلآ راعسسأل
رهسش يف راعسسألآ رسشؤوم روطت
رهسشب ةنراقم1202 رياني
نآويدلآ راسشأآ ،0202 ربمسسيد
.ةئاملاب6.0+ ليجسست ىلإآ

ز.سسواط
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تاذ ن˘˘ع ردا˘˘صص نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا
ةداملا ماكحأاب Óمع هنأا» ،ةباينلا

تاءار˘˘جإ’ا نو˘˘نا˘˘˘ق ن˘˘˘م11
يأارلا ريو˘ن˘ت ة˘ي˘غ˘بو ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘˘ع˘˘˘قاو سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لا
(ت.ل) و˘عد˘م˘لا ة˘ث˘ج فا˘صشت˘كا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘ئر
خيراتب هنإاف سشوبب نيعل يدلبلا

دودح دنع يراجلا يرفيف52
تقلت احاب˘صص ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا

ةيئاصضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ح˘لا˘صصم
ةملاكم سشوبب نيع ةرئاد نمأ’
يف ةثج دوجو اهدا˘ف˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه
ةيدلب سسيئر بتكمب قرح ةلاح
.«سشوبب نيع

ةيروهمج˘لا ة˘با˘ي˘ن تفا˘صضأاو
ي˘ف ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
ةرصشابم انرا˘ط˘خإا د˘ع˘ب» ا˘ه˘نا˘ي˘ب
ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ة˘ي˘ع˘م˘ب ا˘˘ن˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا
روصضحبو ةصصتخملا ةيئاصضقلا

تمت ةيملعلا ةطرصشلا رصصانع
تاءارجإ’ا ذاختاو ةثجلا ةنياعم
ع˘فر ع˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةثجلا ةنياعمو ةمزÓلا تانيعلا

يف ءاجو .«بيبطلا فرط نم
ة˘˘با˘˘ي˘˘ن نأا˘˘˘ب كلذ˘˘˘ك نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
رثإا ىلع ترمأا دق ةيروهمجلا
ةفرعمل ة˘ث˘ج˘لا ح˘ير˘صشت»ـب كلذ
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ةا˘فو˘لا با˘ب˘صسأا
فورظ ةفرعمل قمعم يئادتبا

ار˘ي˘صشم ،«ع˘ئا˘قو˘لا تا˘صسبÓ˘مو
ي˘ف را˘˘ج ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا» نأا ى˘˘لإا
يأارلا ةطاحإا متيصس هنأاو ةيصضقلا
.«ا˘ه˘ن˘ي˘ح ي˘ف ه˘ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ما˘˘ع˘˘لا

ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت د˘ق˘ف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل
نم غلاب˘لا ى˘فو˘ت˘م˘لا سصخ˘صشلا
رصصانع لبق نم ةنصس85 رمعلا
سسمأا حابصص ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ظفح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا سسي˘م˘خ˘لا
د˘م˘ح˘م ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا
،يقاوبلا مأا ة˘ن˘يد˘م˘ب فا˘ي˘صضو˘ب

ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م م˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
.ةيندملا ةيامحلل ةيلحملا

سسمأا لوأا ر˘˘ث˘˘ع ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘لو
يبعصشلا سسلجملا سسيئر ىلع
مأا ةي’وب سشوبب نيعل يدلبلا
لخاد اتيم ،بايت رهزل ،يقاوبلا

ن˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بصسح ،ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم
تاذ فا˘˘صضأاو .ي˘˘ن˘˘مأا رد˘˘˘صصم
د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘ل» ه˘نأا رد˘صصم˘لا
نأا هبصسح ،حجري ذإا «ةافولا ببصس
ل˘م˘ع˘ب» ا˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ر˘مأ’ا نو˘˘كي
ىلإا اريصشم ،«راحتنا وأا يمارجإا
.ةيصضقلا يف راج قيقحتلا نأا

ةير˘يد˘م تدا˘فأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يف ةي’ولاب ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
نيع ةدحول اهرصصانع نأا نايب
ل˘ق˘ن ل˘جأ’ تل˘خد˘ت د˘ق سشو˘ب˘ب

رمعلا نم غلابلا ةيحصضلا ةثج
لخاد اتيم دجو يذلاو ةنصس85
نم» قورح˘ب ا˘با˘صصمو ه˘ب˘ت˘كم
ىوتصسم ىلع «ةثلاثلا ةجردلا
ةح˘ل˘صصم ى˘لإا رد˘صصلاو ه˘جو˘لا

دمحم ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح
.ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب فا˘ي˘صضو˘ب
نأا ىلإا ينمأ’ا ردصصملا راصشأاو
ترصضح يتلا ةيملعلا ةطرصشلا

اقيقح˘ت تح˘ت˘ف ثدا˘ح˘لا نا˘كم
.ةقدب ةافولا بابصسأا فصشكل

نا˘ي˘ب ي˘ف كلذ˘˘ك ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو˘ل
نأا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

رهزل ةافو أابن تقلت اهحلاصصم
ترا˘˘˘˘˘˘صشأا يذ˘˘˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت

دجو هنأا ىلإا ةيلوأ’ا تامولعملا
.«هبتكم لخاد ايفوتم

ه˘نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ فا˘˘صضأاو
،للجلا باصصملا اذه رثإا ىلعو
يزعت ذإاو ةرازولا حلاصصم نإاف
نع عباتت اهنإاف ،يفوتملا ةلئاع
نأاصشب ةقمعملا تايرحتلا بثك
ديكأاتلا عم ،ةافولا هذه فورظ
يأارلا عÓ˘طإا م˘ت˘ي˘صس» ه˘نأا ى˘ل˘ع
˘ما˘م˘˘تإا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ما˘˘ع˘˘لا
.«ةيراجلا تاقيقحتلا

هبتكم لخاد قورحب اباسصمو اتيم هيلع رثُع

يقاوبلا مأاب ششوبب نيع «ريم» ةثج فاسشتكا تاسسبÓم ةفرعمل قيقحت حتف

خ.ةميسسن

عئاقو تاسسبÓمو فورظ ةفرعمل قمعم يئادتبا قيقحت حتفب ،يقاوبلا مأا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ةباين ترمأا
.يقاوبلا مأا ةيلوب صشوبب نيعل يدلبلا يبعسشلا صسلجملا صسيئر ةثج فاسشتكا

ةسسبتب ةدلولا ثيدح اعيسضر تمر يتلا ةاتفلا ىلع صضبقلا

ةديلبلا يف احوبذم باسش ةثج ىلع روثعلا
قيÓعلا يداو ة˘ن˘يد˘م تز˘ت˘ها

ىلع ،سسمأا لوأا ةحيبصص ،ةديلبلاب
اهتيحصض حار ةعصشب ةميرج عقو
،ةنصس93 رمعلا نم غلبي باصش
ىلإا ديرولا نم احوبذم هيلع رثع
با˘˘ب˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘م ما˘˘˘مأا د˘˘˘يرو˘˘˘لا
سشوحب يلئاعلا هلزنمل يجراخلا
لازت ’ ،ةثداحلا تاصسبÓم.’ويف
كردلا لاجر لبق نم قيقحتلا ديق
نيع ىلإا اولقتنا نيذلا ينطولا
تام˘صصب˘لا ع˘فر م˘ت ن˘يأا نا˘كم˘لا

مت اميف ،ةميرجلا حرصسم ةنياعمو
ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا ة˘˘ث˘˘ج ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
،ةديلبلاب نوناف زتنارف ىفصشتصسم
يعرصشلا بيبطلا ىلع هصضرعو
،ة˘م˘ير˘ج˘لا تا˘صسبÓ˘م د˘يد˘ح˘ت˘˘ل

ط˘ي˘ح˘م ن˘˘م سضع˘˘ب نأا ة˘˘صصا˘˘خ
نأا او˘حر˘صص ة˘ي˘ح˘˘صضلا نار˘˘ي˘˘جو
رقف ةلا˘ح ي˘نا˘ع˘ي نا˘ك ة˘ي˘ح˘صضلا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ة˘ب˘˘ع˘˘صص عا˘˘صضوأاو
ةيصسفن تابارطصضا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م
همادقإا ة˘ي˘صضار˘ت˘فا تح˘جر ي˘ت˘لا

ةيصضارتفا مامأاو ،را˘ح˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع
ايراصس قيقحت˘لا ى˘ق˘ب˘ي را˘ح˘ت˘ن’ا

.تاصسبÓملا فاصشتك’
تن˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

نم ،ةصسبت ةي’وب نمأ’ا حلاصصم
ءاعنصشلا ةلعفلا بحاصصل لصصوتلا
نم عيصضر ي˘مر ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

فلخ ،ةد’ولا ةثيدح ىثنأا سسنج
يحب ةدوجوملا تارامعلا ىدحإا

.ةنيدملا طصسو سسرام4
ة˘ه˘ج˘لا ه˘ب تدا˘فأا ا˘˘م بصسحو

تاقيقحتلا دعب هنإاف ،اهتاذ ةينمأ’ا
لي˘ل˘ح˘ت˘ل ة˘ق˘فار˘م˘لاو ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا
حر˘صسم ن˘م ةذو˘خأا˘م˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘لا
،ةلعافلل لصصو˘ت˘لا م˘ت ،ة˘م˘ير˘ج˘لا

ى˘لإا كلذ˘ك ل˘صصو˘ت˘لا م˘ت ي˘ت˘لاو
ثيح ،اهعم اهقيقصشو اهمأا طروت
سسب˘ح˘ب ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق ر˘˘مأا
ةمهتب ةيصضقلا يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
ةأارماو ،دمعلا لتقلا عم سضاهجإ’ا
.دهاصشك اهءاعدتصسا مت ىرُخأا

نم ينيسسمخ ةثج لاسشتنا
ةعرزمب يئام عمجم

ةملاقب «يسشير»
ي˘صسا˘ط˘غ ن˘م ة˘قر˘ف تل˘صشت˘نا

ةيندملا ةيامحلل ةيصسيئرلا ةدحولا
ة˘ث˘ج سسمأا لوأا ءا˘صسم ،ة˘˘م˘˘لا�ب
لخاد نم ،ةنصس45 غلبي قيرغ
يقصسلل سصصصخم يئا˘م ع˘م˘ج˘م
ديجملا دبع ةيجذومنلا ةعرزملاب
.ةملا�ب ريخ˘ل˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘صشير
لا˘˘˘صصت’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ تح˘˘˘˘صضوأاو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل˘˘ل
تمت لاصشتن’ا ةيلمع ّنأاب ةيندملا
03و91 ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘˘ف
ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
ةثج جارخ˘ت˘صسا ن˘م ن˘ي˘صسا˘ط˘غ˘لا
اهّنأا امك ،ةنصس45 «ك.د» قيرغلا
ن˘ي˘˘ع˘˘ب نا˘˘ث ا˘˘صصخ˘˘صش تف˘˘ع˘˘صسأا
تماقو .ةنصس82 غلبي ،ناكملا

ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصم
ل˘ق˘˘ن˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
نتم ىلع نيت˘ن˘ث’ا ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا
ةيامحلل ةعباتلا فاعصسإ’ا ةرايصس
نيأا ،يبقع ىفصشتصسم ىلإا ةيندملا

ى˘لإا ى˘ّفو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘صضلا لّو˘˘ح
.ثثجلا ظفح ةحلصصم
ىلع لاتحت ةاتفب ةحاطإلا

فلسشلا عراوسش ربع ءاسسنلا
نمأÓل ةطرصشلا رصصانع نكمت

ةي’و نمأا˘ب سسما˘خ˘لا ير˘صضح˘لا
عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا لÓ˘˘˘˘خ ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘صشلا
غلبت ةاتف فيقوت نم مرصصنملا

ىدحإاب ميقت ،ةنصس32 رمعلا نم

ىلع لاتحت ،دÓبلا برغ تاي’و
اهاياحصض نم برقتلا دعب ةوصسنلا

تا˘˘با˘˘صصم ن˘˘ه˘˘نأا ن˘˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘خإاو
اهدعب موق˘ت˘ل ،ن˘ي˘ع˘لاو ر˘ح˘صسلا˘ب
ا˘يا˘ح˘صضلا ع˘صضخ˘ت تا˘م˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ب
كلت ي˘ف رو˘ع˘صش نود ا˘ه˘تا˘ب˘غر˘ل
ةيلام غلابم اهمي˘ل˘صستو ة˘ظ˘ح˘ل˘لا

.فلصشلا ةنيدمب تارهوجمو
’Ó˘غ˘ت˘صسا تءا˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ددرتب د˘ي˘ف˘ت ا˘يا˘ح˘صضلا ىوا˘كصشل
ةنيدملا عراوصشو ءايحأا ربع ةاتف
ن˘ع ا˘يا˘ح˘˘صضلا عÓ˘˘طإا سضر˘˘غ˘˘ل
نهمهو˘تو ،ر˘ح˘صسل˘ل ن˘ه˘صضر˘ع˘ت
ثداو˘˘حو ثاد˘˘˘حأا فا˘˘˘صشت˘˘˘كا˘˘˘ب
ةيلئاعلا نهتايح يف نهل ثدحت
،تارهوجمو ةيلام غلابم لباقم
اياحصض نعقو نهنأا اهدعب نيبتيل
ةلاتحملا ةرداغم دعب اذهو لايتحا

نهبارغتصساو نهيعو عاجرتصساو
فيثكت دعب .تارهوجملا اهحنمب
ذاختا عم تا˘ير˘ح˘ت˘لاو ثا˘ح˘بأ’ا

م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘˘ك
ةلاح يف اهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ىلع لايتح’ا ددصصب يهو سسبلت

ىلإا اهليوحت متيل ،ىرخأا ةيحصض
ا˘ه˘ق˘ح ي˘ف زا˘ج˘نإاو ة˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا

ا˘يا˘˘صضق ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
عو˘˘ب˘˘ت˘˘م لا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح’او بصصن˘˘˘لا
.ةقرصسلاب
زاغلاب نيقنتخم ةعبرأا ذاقنإا

ةريوبلاب
˘مÓ˘عإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل لا˘˘صصت’او
نأا ،ةر˘يو˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

رجف او˘ل˘خد˘ت ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع
40 ة˘˘˘عا˘˘˘صسلا دود˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف سسمأا
ذاقنإاو تافاعصسإا ميدقتل ،د54اصس
دي˘صسكأا يدا˘حأا زا˘غ˘ب ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م
ةيدلب نكصسم06 يحب نوبركلا

اودجو اياحصضلا.ةريوبلا ةرئادو
ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص ن˘م نو˘نا˘ع˘ي م˘˘هو
ىلإا مهلقن مت ،نا˘ي˘ث˘غو ،سسف˘ن˘ت˘لا

لجر مه˘ن˘م ةر˘يو˘ب˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم
ءاصسن3و ةنصس27 رمعلا نم غلبي
56و83 نيب نهرامعأا حوارتت
دد˘ع˘˘لا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي  كلذ˘˘بو ،ة˘˘ن˘˘صس
59و ةا˘فو ة˘لا˘ح ى˘لإا ي˘لا˘˘م˘˘جإ’ا

.ةنصسلا علطم ذنم قانتخا ةلاح
ةروانملا فرتقم ةنحاسشلا قئاسس
عيرسسلا قيرطلا ىلع ةريطخلا

نمألا ةسضبق يف
ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم تف˘˘قوأا

ةنحاصش قئاصس ،سسمأا لوأا رئازجلا
ةروا˘˘ن˘˘م˘˘ب ما˘˘ق ،ةرو˘˘ط˘˘ق˘˘م تاذ
،عيرصسلا ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ
رورم ثداح يف ببصستت تداك
تاذ˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب بصسحو.ريطخ
تاريماك تدصصر دقف ،حلاصصملا
زكرمل ةعبا˘ت˘لا ن˘مأ’او ة˘يا˘م˘ح˘لا
ة˘ي’و ن˘مأ’ ةر˘ط˘ي˘صسلاو ةدا˘ي˘ق˘لا
ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ىوتصسم ى˘ل˘ع ا˘حا˘ب˘صص03:01
ي˘˘قر˘˘صشلا ع˘˘ير˘˘˘صسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
ينوهرز يح عفترمب ةمصصاعلل
ة˘ن˘حا˘صشلا ق˘ئا˘صس ما˘ي˘ق ،را˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةر˘ي˘ط˘˘خ ةروا˘˘ن˘˘م˘˘ب فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

،رطخل˘ل ن˘ير˘خآ’ا ةا˘ي˘ح تصضّر˘ع
ةرا˘˘ي˘˘˘صس ماد˘˘˘ط˘˘˘صصا ى˘˘˘لإا تّدأاو
.ةطرصشلل ةعبات ةبكرمب ةيحايصس

ر˘صصا˘ن˘ع ما˘ق ،كلذ ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
قئاصسلا فيقوتل لخدتلاب ةطرصشلا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو
،ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتصس’
ةيروهمجلا ليكو فارصشإا تحت
.ايميلقإا سصتخملا

نولسسارم :اهعمج

عناسصم ةدع صسÓفإاو هدهع ‘ ةيعانسص تابكرم يأا حتف مدعب همهتا

ششابن دسض يلع تيآا قباسسلا ةعانسصلا ريزو ةيسضق ‘ رظنلا ليجأات
رئب˘ب ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م تل˘جأا

ةيصضق يف رظنلا ،سسيار دارم
ر˘˘يزو ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر ي˘˘ت˘˘لا فذ˘˘ق˘˘لا
تيآا تاحرف ،قباصسلا ةعانصصلا

ءÓكو ةيعمج سسيئر دصض ،يلع
تامÓعلا يددع˘ت˘م تارا˘ي˘صسلا
ى˘لإا ،سشا˘ب˘ن ف˘˘صسو˘˘ي ،ق˘˘با˘˘صسلا

عباتيو.مداقلا سسرام81 خيرات
هيو˘صشت ة˘م˘ه˘ت˘ب سشا˘ب˘ن ف˘صسو˘ي
دعب كلذو قباصسلا ريزولا ةعمصس
اهردصصأا تارارق ىلع ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ر˘ت˘˘فد رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘ع تيآا
بي˘˘كر˘˘تو دار˘˘ي˘˘ت˘˘˘صسا طور˘˘˘صش
ةيعمج سسيئر ناكو.تارايصسلا

يدد˘˘ع˘˘ت˘˘م تارا˘˘ي˘˘صسلا ءÓ˘˘كو
م˘ه˘تا د˘ق ق˘˘با˘˘صسلا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا
ة˘ل˘˘قر˘˘ع˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف
،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا

يأا ح˘˘ت˘˘ف مد˘˘ع˘˘ب اد˘˘˘ه˘˘˘صشت˘˘˘صسم
هدهع ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘صص تا˘ب˘كر˘م
.عناصصم ةدع سسÓفإاو

م.ةزمح
نارهو يف فينوب يسساحب يطرسشلا هقيقسش صسدسسم ةسصاسصرب باسش لتقم

اكيجلب يف ةيواح لخاد نييرئازجلا ةقارحلا نم ةعومجم فاسشتكا

ينطولا كردلا ةدايقل ةليسصح بسسح
ةعاسس84 لÓخ رورم ثداوح يف نيرخآا02 حرجو شصاخسشأا5 ةافو

تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا تف˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘كا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ،ة˘˘ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةقفر ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا

،ةيواح ل˘خاد ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘لو ة˘برا˘غ˘م
وحن ه˘جو˘ت˘لا م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م لÓ˘خ
را˘طإا ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘لا
م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا
لبق مهزاجتحاو مهيلع سضبقلا

ةيئاصضقلا تاطلصسلا مامأا مهلوثم
عقوتملا نمو .مهريصصم ريرقتل

لصصي ام ،نورجاهملا هجاوي نأا
ن˘ج˘صسلا ي˘ف ر˘˘ه˘˘صشأا ة˘˘ت˘˘صس ى˘˘لإا

قايصس يفو.وروي008 ةمارغو
ةرخأاتم تاعاصس يف يقل ،رياغم
يطرصش قيقصش ،سسمأا لوأا ةليل نم
ر˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ير˘˘صشع˘˘لا ي˘˘ف
ةيران ةقلط ه˘ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثإا ه˘عر˘صصم
ر˘ق˘م ل˘خاد ه˘ت˘م˘ج˘م˘ج تقر˘ت˘˘خا

ةيدلبب نئاكلا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘ن˘كصسم
ة˘ي’و قر˘صش ،ف˘˘ي˘˘نو˘˘ب ي˘˘صسا˘˘ح

بر˘ق˘م رد˘صصم بصسحو .نار˘˘هو
ةثداح˘لا˘ف ة˘م˘ير˘ج˘لا حر˘صسم ن˘م
ة˘ي˘ح˘صضلا لوا˘ن˘ت ا˘مد˘ن˘ع تع˘قو
ةصسلخ يطرصشلا هقيقصش سسدصسم
تجر˘خ نأا ى˘لإا ه˘صصح˘ف˘ت˘ي حارو
Ó˘ي˘ت˘ق ه˘تدرأا ة˘صشئا˘ط ة˘صصا˘صصر
ةينمأ’ا تاهجلا تعراصس اهروفو
قيقحت حتفو ناكملا قيوطت ىلإا
.ةعقاولا تاصسبÓم يف

ر.رجاه

حرجو سصاخصشأا ةصسمخ يفوت
31  عوقو رثإا ،نورخآا نورصشع
تاي’و نم ددع ربع رورم ثداح
ةعاصس84 ـلا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
اهتدروأا ةليصصح بصسح ،ةيصضاملا
.سسمأا لوأا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ةدا˘ي˘ق
تادحو نأا ةليصصحلا تحصضوأاو
ءاعبرأ’ا تن˘يا˘ع ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

يف ببصست ام ،رورم ثداح31
02 ة˘با˘صصإاو سصا˘خ˘˘صشأا5 ةا˘˘فو
يه ةي’و21 ربع كلذو ،نيرخآا
،را˘˘صشب ،ةر˘˘كصسب ،ة˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ،راردأا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
،ةملاق ،سسابعلب  يديصس ،ةمصصاعلا

.نازيلغو سسارهأا قوصس ،مناغتصسم

سشغلا مئارج ةحفاكم راطإا يفو
كردلا تادحو تلجصس ،بيرهتلاو
نم ةروراق277.2 زجح ينطولا
ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا

غ˘ب˘ت˘˘لا ن˘˘م ا˘˘صسي˘˘ك365.51و
سسفن  ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق7و (ةم˘صشلا)
.ةداملا

ط.ةراسس

عافد ةئيه نم بلطب
مهتملا

ديعسس ةمكاحم ليجأات
مويل ريخلا باج
مداقلا ليرفأا حتافلا
حنجلا ةمكحم تلجأا

رئازجلاب دمحمأا يديسسب
وعدملا ةمكاحم ،ةمسصاعلا
1 خيراتل ريخلا باج ديعسس
ليجأات ءاجو .مداقلا ليربأا

نم بلطب ةيسضقلا هذه
باج مهتملا عافد ةئيه

ةمهتب عباتي يذلا ريخلا
نيد رئاعسشب ءازهتسسلا
.مÓسسإلا
ديعسس نّودملا لثم ،ةراسشإÓل

ةمكحم مامأا ريخلا باج
ةمسصاعلاب دمحما يديسس
ىوكسش ىلع ءانب ،صسمأا لوأا

امهت نمسضتت هدسض تعفُر
ربع تاروسشنم صضرعب

كوبسسيف عقومب هباسسح
.دمحم لوسسرلل اهيف ءيسسي
امهت ىوكسشلا تلمح امك
يف ريخلا باج ةءاسسإاب
ءافلخلل هتاروسشنم
نيدلا رئاعسشو نيدسشارلا
اههيبسشتو ،يمÓسسإلا

.ةينثولا صسوقطلاب
هدسض اهب مدقت ىوكسشلا
دبع ةرجيوب روتكدلا
ةعماجب ذاتسسأا قازرلا

يديسسب صسبايلا يلÓيج
ءاعداب ةبوحسصم صسابعلب
ءازهتسسلا مهتب يندم
نيدلا نم مولعملاب
رئاعسشبو ،ةرورسضلاب
تايآا ىلع همكهتو مÓسسإلا

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

ةريعسشو جحلا نكر ىلعو
.ةيحسضألا

م.نتاف
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فاتك’ا ىلع ششعن يف هوفز يذلا ديهسشلا شسيرعلا ... بيطخلا دوواد

وه بيطخلا تعلط دوواد ريصس’ا
يف ى˘ق˘تر˘ي يذ˘لا ع˘بار˘لا د˘ي˘ه˘صشلا
يبطلا لامه’ا ءارج0202 ماعلا
، لÓت˘ح’ا نو˘ج˘صس ي˘ف د˘م˘ع˘ت˘م˘لا

«اماع81» ىصضما نا دعب كلذو
ةثÓث لبق ىقتراو نابصضقلا فلخ
يناثلا يف كلذو هررحت نم رهصشا

عيصشي هنكلو ،يصضاملا لوليا نم
هداهصشتصسا مغرو .1202 ماعلا يف
عييصشت نا ’ا ، رهصشا ةصسمخ لبق
نا دعب ،سسما رهظ ىرج هنامثج
يليئارصس’ا لÓتح’ا تاوق هتملصس
د˘ع˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا ى˘˘لا
ةصسمخ وحن رمتصسا ملؤوم زاجتحا
نم ةريفغ ريهامج هتعيصشو .رهصشا
دهاصشمو م˘صسار˘م ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نم بابصسا ةدع˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘صضا˘غ
لبق رصس’ا لخاد دهصشتصسا هنا اهنيب
نا د˘ع˘ب ر˘ه˘صشا ة˘ثÓ˘ث˘ب رر˘ح˘ت˘˘ي نا
ةمهتب اما˘ع ر˘صشع ة˘ي˘نا˘م˘ث ى˘صضما
ىصصق’ا ءادهصش بئاتك يف هلاصضن
«حتف» ةكرحل ير˘كصسع˘لا حا˘ن˘ج˘لا

ةصسايصس نم هاناع ام ءارج كلذكو
ي˘ت˘لا د˘م˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘˘م˘˘ه’ا
ىرصس’ا تائ˘م ا˘ه˘نار˘ي˘ن˘ب ى˘ظ˘ل˘ت˘ي
ل˘ك نا ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘صضا ، ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا
تناك يتلا هتلئاع مÓحاو همÓحا
تبهذ رمجلا نم رحأا ىلع هرظتنت
ه˘يد˘لاو نا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ، حا˘˘ير˘˘لا جاردا
كلذ˘كو ر˘صس’ا ل˘خاد و˘هو ا˘ي˘˘فو˘˘ت
تاوق مدقت اذه لك قوفو ،هقيقصش
ه˘نا˘م˘ث˘ج زا˘ج˘ت˘حا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘˘ح’ا

اهنا ’ا ببصسل ’ ةدملا هذه ةليط
ةاناعم ةفعاصضم نع ثحبت امئاد
هتقيقصش لوق˘تو . ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

جارف’ا ةحرف رظت˘ن˘ن ا˘ن˘ك»: ل˘يد˘ه
نم رحأا ىلع رهصشأا ةثÓث دعب هنع
يقيقحلا دنصسلا نوكي ىتح رمجلا
نكل ،يقيقصشو ّيدلاو ةافو دعب انل
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ق˘ح˘ب ي˘ب˘ط˘لا لا˘˘م˘˘هإ’ا
ى˘˘˘لإا ىدأا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘صس
لÓ˘خ ه˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،«هدا˘˘ه˘˘صشت˘˘صسا
تعلدنا يت˘لا ةرا˘ج˘ح˘لا ة˘صضا˘ف˘ت˘نا

بي˘˘˘˘˘˘صصأا ،7891 ما˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ثاد˘˘˘حا
ي˘ف لÓ˘ت˘ح’ا سصا˘صصر˘ب د˘ي˘ه˘˘صشلا
ن˘ي˘ع˘ب˘صصإا ر˘ت˘ب ى˘لإا ىدأا ا˘م ه˘مد˘˘ق
.اهنم

ردقلا اهقبسس تاريسضحت
يهو ءاكبلا نع ليده فقوتت ملو
تعمتجا ةرتف ذنم هنأا فيك يورت
تازيهجتلا لوح سشاقن˘ل˘ل ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
،ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ ا˘ه˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا

ا˘˘ن˘˘ت˘˘خأا فا˘˘فز ا˘˘ن˘˘ل˘˘جأا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
ارر˘ق˘م نا˘ك يذ˘لا ناور ىر˘غ˘صصلا
دعب ام ىلا ، يصضاملا لوليأا يف
انكراصشي ىتح هنع جارفإ’ا خيرات
ناك دوواد يخا»:فيصضتو.«انحارفأا

هدعب مغرو هرغصص ذنم ادج انونح
،انلاحب رعصشي ناك هنأا ’إا ارصسق انع
،يقيقصشو ّيدلاو ةافو دعب ةصصاخ
نا˘ب ي˘ن˘ي˘صصو˘ي نا˘ك ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
،هن˘ع جار˘فإ’ا ى˘ت˘ح ا˘ن˘لا˘ح˘ب م˘ت˘ه˘ن
بأ’او خأ’ا ةباث˘م˘ب ا˘ن˘ل نو˘كي˘صسو
تاو˘˘ن˘˘صس ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘صضو˘˘ع˘˘˘يو م’او
.«قارفلا

دهسشملا ريغت
تناك يتلا ناور سسورعلا هتقيقصش
ا˘ه˘صسير˘ع ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘فا˘˘فز ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ع˘صضت ،دوواد ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘صش رو˘˘صضح˘˘ب
ي˘˘كب˘˘تو ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ي
يخأا اي ينفزت نأا نم لدب»:لوقتو
،«اديهصش كفافزب موقا انا ،يصسيرعل
.ءاكبلاو خارصصلاب تذخأا مث

تناك دوواد اهقيقصش لاقتعا دنع
ةعبصس اهرمع ىدعتي ’ ةلفط ناور
هدجاوت مغر هنأا ىلإا ريصشتو ،ماوعأا

ناك امئاد هنأا ’ا نابصضقلا فلخ
انيلع ق˘ل˘ق˘يو ا˘ن˘ع˘م ه˘نأا˘ب ا˘نر˘ع˘صشي
انهجوي ،ا˘ن˘ن˘ي˘ب ه˘نأا˘كو ا˘ن˘ب م˘ت˘ه˘مو
ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘ند˘˘م˘˘يو ،ا˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘صصن˘˘˘يو
ىلع ينعجصش نم وهو ،ةميزعلاو
يميلعت ءاهناو ةصساردلا ةلصصاوم
.ةصصاخلا هتقفن ىلع ،يعماجلا

ةايحلا تاظحل لمجا
«اماع12» ديؤوم رغصصأ’ا هقيقصش
يذلا هتلئاع دارفأا نم ديحولا ناك

نو˘ج˘صس ل˘خاد دوواد ع˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘جا
.8102 ماع هلاقتعا بقع لÓتح’ا

نوجصس ةرادإا نم تبلط»: لوقيو
نجصسلا ىلا ي˘ن˘ل˘ق˘ن˘ت نا لÓ˘ت˘ح’ا
تصضفرف دوواد هيف دجاوتي يذلا
نجصس نم هلقنب اوماق مهنكل ،كلذ
ي˘ف ي˘لا˘ق˘ت˘عا نا˘كم ى˘لإا نو˘˘م˘˘ير
تا˘ظ˘ح˘˘ل ل˘˘م˘˘جأا تنا˘˘كف ،ر˘˘فو˘˘ع
رمعلا نم غلبأا تنك ثيح ،يتايح
.لÓتح’ا هل˘ق˘ت˘عا ا˘مد˘ن˘ع ن˘ي˘ما˘ع
ى˘لوأ’ا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا د˘يؤو˘م يور˘˘يو
لو˘ق˘لا˘ب دوواد ه˘ق˘ي˘ق˘صشب ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
انذخأا ،هيلع تفرعت هلوخد ةظحل»:
ءا˘كب ط˘صسو نا˘صضحأ’ا˘ب ا˘˘ن˘˘صضع˘˘ب
ي˘ف ي˘ن˘نأا تر˘ع˘صش ا˘ه˘ت˘قو ،د˘يد˘صش
يف اناو اهتدقف يتلا يمأا نصضح
ن˘ير˘ه˘صش ه˘ع˘م تث˘كم ،لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا

ة˘ي˘ح˘˘صصلا هرو˘˘ما تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح
ا˘م لو˘ح ثيد˘ح˘لا م˘ئادو ،ةزا˘ت˘˘م˘˘م
«.هنع جارفإ’ا بقع هل ططخي

فاتكلا ىلع لومحم ريسسأا
ةيعمج سسيئر لولغزلا دمحم اما
ةظفاحم ي˘ف ن˘يرر˘ح˘م˘لا ىر˘صس’ا
لبقتصسن نحن اه» لاق دقف محل تيب
فاتك’ا ىلع ’ومحم رخآا اريصسا
تعل˘ط دوواد د˘ي˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘صس’ا ه˘نا
ن˘م ر˘ه˘صشا ة˘صسم˘خ د˘ع˘ب بي˘ط˘خ˘لا
ة˘ط˘ح˘م˘لا ي˘ه هذ˘˘هو هدا˘˘ه˘˘صشت˘˘صسا
نيلماعلا نحن . اقلقو امÓيا رثك’ا
ىر˘صس’ا قو˘ق˘˘ح تا˘˘صسصسؤو˘˘م ي˘˘ف
ديرن ، انبعصش ءانباو انتايلاعف ةيقبو
نيفا˘ع˘م ءا˘ي˘حا ىر˘صس’ا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا

نم اون˘كم˘ت˘ي ي˘ك ةد˘ي˘ج ة˘ح˘صصبو
نابصضق جراخ ةايحلاب مهرارمتصسا
. مهتÓئاع ناصضحا يفو نجصسلا
انارصسا لبقتصسن ىقبنصس ىتم ىلاف
اهعصضن ةخرصص اهنا ،تيباوتلا يف
ملاعلاو تاصسصسؤوملا لك مصسر يف
«.عمجا

ةملاسسم نيسسح ريسسلا
دوواد ديهصشلا عدون نحنو: لاقو
بوصص ونرت اننويع ناف بيطخلا

ر˘ئ˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘كرو˘صس ى˘ف˘صشت˘˘صسم

نيصسح ريصس’ا دقري ثيح عبصسلا
وهو رهصشا ةدع ذنم ةملاصسم دمحم
˘مد˘لا نا˘طر˘صس سضر˘م ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي
˘مو˘˘كح˘˘م و˘˘هو ة˘˘جر˘˘ح ة˘˘ح˘˘صصبو
ىصضما ا˘ما˘ع02 ةدم˘ل ن˘ج˘صسلا˘ب
هل ىقبتي ملو اماع81 وحن اهنم
كلذ ع˘مو ل˘˘قا وا ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ىو˘˘صس
اهتزهجاو لÓتح’ا تاوق تلطام
تا˘ب˘ل˘ط˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘م’ا

نا ىلا هنع ركبملا جارفÓل ةددعتم
رار˘˘˘ق˘˘˘ب ن˘˘˘˘كلو كلذ˘˘˘˘ل تع˘˘˘˘صضخ
ىفصشتصسم يف ىقبي نا طورصشم
يف هنا فورعم فدهلاو يليئارصسا

فيفط ل˘كصشب و˘لو ه˘ن˘صسح˘ت ة˘لا˘ح
نكلو نجصسلا ىلا اروف هنوديعيصس
هذه تنقيت نا دعب ءاج جارف’ا رارق
.جرح يحصص عصضو يف هنا تاوقلا

يسضاملا ماعلا يف ءادهسش4
نا˘˘ف ة˘˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت بصسحو
ةر˘ي˘صسأ’ا ة˘ّي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘كر˘ح˘˘لا
˘مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ تمّد˘˘ق
اهئانبأا ن˘م ءاد˘ه˘صش ة˘ع˘برأا0202
مهعيمجو ، لÓتح’ا نوجصس يف
لا˘م˘هإ’ا ة˘صسا˘ي˘صس ة˘ج˘ي˘ت˘ن او˘ق˘˘ترا
دد˘ع غ˘ل˘ب˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘ق˘ح˘ب ي˘ب˘ط˘لا
ماع ذنم ةريصسأ’ا ةكرحلا ءادهصش
مهن˘ي˘ب ،ًاد˘ي˘ه˘صش «622» ،7691
ة˘صسا˘˘ي˘˘صس ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن او˘˘ق˘˘ترا «17»
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،م˘ه˘ق˘ح˘ب ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘˘هإ’ا
،بيذ˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن «37» ى˘˘ق˘˘ترا

دعب دم˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن «57»و
ىر˘˘˘صسأا «7»و ،ةر˘صشا˘ب˘م لا˘ق˘ت˘ع’ا
م˘ه˘ت˘با˘صصإا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن اود˘˘ه˘˘صشت˘˘صسا
.نوج˘صسلا ل˘خاد م˘هو سصا˘صصر˘لا˘ب
ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘بر’ا ءاد˘˘˘ه˘˘˘صشلا ا˘˘˘ما
مر˘صصن˘م˘لا ما˘ع˘لا ي˘ف اود˘ه˘صشت˘صسا
32» يثوغربلا داصشر رون : مهف
مار ءاصضق دوباع ةيرق نم ،«ًاماع
ر˘ه˘صش ي˘ف د˘ه˘صشت˘صسا يذ˘لاو ،ه˘ل˘لا
بق˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ج˘˘˘صس ل˘˘˘خاد نا˘˘˘صسي˘˘˘ن
ةلاح˘ل ه˘صضّر˘ع˘ت د˘ع˘ب يوار˘ح˘صصلا
ي˘ف ةرادإ’ا ر˘ّخأا˘تو ةد˘يد˘صش ءا˘م˘غإا
فصصن نم رث˘كأ’ ،ه˘صشا˘ع˘نإاو ه˘ل˘ق˘ن

طا˘ب˘صش ي˘ف ل˘ق˘ت˘عا نا˘كو ،ة˘عا˘صس
ًا˘˘م˘˘˘كح ه˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب رد˘˘˘صصو ،7102
،تاونصس8 ةدمل يلعفلا نجصسلاب
ى˘ت˘ح ًاز˘ج˘ت˘ح˘م ه˘نا˘م˘ث˘ج لاز˘ي ’و
ليلخ ىد˘ع˘صس ر˘ي˘صسأ’او ،ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
نا˘ّكصس ن˘م «ًا˘ما˘ع57» يلبار˘غ˘لا

يذلاو ،ةزغ عاطقب ةيعاجصشلا يح
،يصضاملا زومت يف ًاديهصش ىقترا
ًاماع62 ر˘م˘ت˘صسا لا˘ق˘˘ت˘˘عا د˘˘ع˘˘ب
ًامكح ىصضقي ناك ثيح ،ةلصصاوتم
ماع لقتعا ثيح ،دبؤوملا نجصسلاب
يدارفن’ا لزعلل سضّرعتو ،4991
ةلصصاوتم ًاماع21 ىلع ديزي امل
ه˘˘ت˘˘با˘˘˘صصإا ى˘˘˘لإا ىدأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘˘ب
دقو ،مدلا طغصضو يركصسلا اهنم
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف هتحصص تعجارت
ي˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘طر˘˘صس ماروأا˘˘ب بي˘˘صصأاو
،ةيلو˘ب˘لا كلا˘صسم˘لاو ا˘تا˘ت˘صسور˘ب˘لا

ه˘حار˘صس قÓ˘طإا لÓ˘ت˘ح’ا سضفرو
تو˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد نأا ى˘˘˘لإا
ىفصشتصسم يف دهصشتصساو يريرصس
وهف ريخ’ا ديهصشلا اما . نÓباك
«ًاماع64«رعو و˘بأا بي˘ج˘ن لا˘م˘ك
بو˘ن˘ج ة˘ي˘طا˘ب˘ق ةد˘ل˘ب نا˘كصس ن˘˘م
ًاماع71» د˘ع˘ب ى˘ق˘˘تراو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ج
ناكو لاقتع’ا نم «ماعلا فصصنو
د˘ّبؤو˘م˘لا ن˘ج˘ّصسلا˘ب ًا˘م˘كح ى˘صضق˘ي
لÓخ بيصصأاو ،تارم6 رّركملا
ق˘ل˘ح˘لا نا˘طر˘صسب ه˘لا˘ق˘ت˘˘عا ةر˘˘ت˘˘ف
ىلإا ةفاصضإ’اب ةيتوصصلا راتوأ’او
تد˘˘كاو .مد˘˘لا ح˘˘ئا˘˘ف˘˘˘صص ر˘˘˘ّصسكت
قحب لتقلا ل˘صسل˘صسم ّنأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
نأاو ،ًار˘˘م˘˘ت˘˘صسم لاز˘˘ي ’ ىر˘˘˘صسأ’ا
ديزم ءاقتر’ ًاحوتفم لازي ’ بابلا

نم تارصشعلا كانهف ، ءادهصشلا نم
فور˘˘ظ ن˘˘˘م نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي ىر˘˘˘صسأ’ا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘ح˘صص
نا˘طر˘˘صسلا سضار˘˘مأا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا

تا˘ط˘˘ل˘˘ج˘˘لاو يو˘˘ل˘˘كلا ل˘˘صشف˘˘لاو
،ةري˘ط˘خ˘لا سضار˘مأ’ا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
وأا بصسانم جÓع يأا مهل مّدقي ’و
.ةيبط ةياعر

صسدقلا ‐جارف بيجن :ريرقت

ملألا مغر نيلت ل ةميزعو خومسش نوجسسلا نابسضق فلخ نيطسسلف تادجام

(م1202‐م3991) ةدايع وبأا ناميلسس Óيتاسش /ةرئاثلا ةيودبلا ةريسسأ’ا

تازيزع ةقصسابلا تاماقلا ةرصضح يف
ءا˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘كلاو خو˘˘˘م˘˘˘صشلاو سسف˘˘˘ن˘˘˘˘لا
تادجاملا تاينيطصسل˘ف˘لا تار˘ي˘صسأ’ا

تاعباقلا دومصصلاو ربصصلا ت’ارنج
تاماهلا ين˘ح˘ن˘ت دو˘صسأ’ا ن˘ير˘ع ي˘ف
ًارابكإاو ً’Óجإا نهل سسوؤورلا أاطأاطتو
ن˘˘˘هو يرو˘˘˘ط˘˘˘صس’ا ن˘˘˘هدو˘˘˘م˘˘˘˘صصل
ةيلوط˘ب˘لا م˘حÓ˘م˘لا عورأا نور˘ط˘صسي
ءاد˘ف˘لاو ة˘ي˘ح˘صضت˘لاو دو˘˘م˘˘صصلا ي˘˘ف
ي˘غ˘ب˘لا ىو˘ق ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ماد˘˘قإ’او
تا˘˘˘حا˘˘˘صس ي˘˘˘ف ناود˘˘˘ع˘˘˘لاو ر˘˘˘˘صشلاو
.رصسأ’ا عÓقب ةهجاوملا
تادجا˘م˘لا ي˘تاو˘خأا د˘جا˘مأ’ا ي˘تو˘خإا
انأا امف لصضافأ’ا يتبحأا ءارقلا يئازعأا
يف ءوصضلا طيلصست وه مويلا هددصصب
ةلصصاوتملا ةيمÓ˘عإ’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا را˘طإا
تار˘ي˘صسأ’ا ةا˘نا˘ع˘م ف˘ل˘˘م زار˘˘بإا ي˘˘ف
تابذعملا تادجاملا تاين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

نو˘ج˘صس بها˘ي˘غ ي˘ف تا˘˘ي˘˘صسن˘˘م˘˘لاو
رارملا نعرجت˘ي ي˘تاو˘ل˘لاو لÓ˘ت˘ح’ا

تور˘ب˘˘جو ن˘˘ج˘˘صسلا ةو˘˘صسقو م˘˘لأ’او
اهتدوربو نيزانزلا ةبوطرو ناجصسلا
ن˘ه˘ما˘ظ˘ع ر˘خ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘˘ل˘˘ظ˘˘م˘˘لا

ن˘م ل˘كأا˘ت ي˘ت˘لا د˘يد˘ح˘˘لا نا˘˘ب˘˘صضقو

رمعلا تاونصسو ةفيعصضلا نهداصسجأا
بوذتو نه˘با˘ب˘صش ةر˘هز ى˘ن˘ف˘ت ي˘ت˘لا
فلخ نهمÓحأاو نه˘لا˘مآاو ن˘هرا˘م˘عأا
تÓ˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لاو نو˘˘ج˘˘صسلا نا˘˘ب˘˘صضق
تخأ’او ُمأ’ا ن˘ه˘ن˘م˘ف ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا

روهزلا رمع يف يه نَمو ةحيرجلاو
.ةلوفطلا نصس نم
ةدايع وبأا ناميلصس Óيتاصش ةريصسأ’او
دحأا يه ًاعيبر نورصشعلاو ةنماثلا ةنبأا
تادجاملا تاينيطصسل˘ف˘لا تار˘ي˘صسأ’ا
بهايغ يف م˘لأ’ا ن˘عر˘ج˘ت˘ي ي˘تاو˘ل˘لا
ريرم عقاو نصشيعيو لÓتح’ا نوجصس
يذ˘لا سضر˘م˘لا ة˘قر˘ط˘م ن˘ي˘ب ا˘م ًاد˘ج
ل˘ها˘ج˘ت ناد˘ن˘˘صسو ن˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح دد˘˘ه˘˘ي
ةعباقلاو ةيمويلا نهتاناعمل لÓتح’ا

ي˘ت˘لاو «نو˘ماد˘لا» ن˘ج˘صس ي˘ف ًا˘ي˘لا˘ح
اهماع تلخدو سسماخلا اهماع تهنأا
ةلقنتم لÓتح’ا نوجصس يف سسداصسلا
,لÓتح’ا نوجصس نيب
Óيتاصش ‐:ةرئاثلا ةيودبلا ةريصسأ’ا ‐
 ةدايع وبأا ناميلصس
م3991 ‐:ديلاوم ‐
ىدحإا مصساق رفك ‐:ةماقإ’ا ناكم ‐
لتحملا لخادلاب ثلثملا ىرق

    ءابزع  ‐: ةيعامتج’ا ةلاحلا ‐
ةريصسأ’ا تلصصح  ‐:يملعلا لهؤوملا ‐
«تور˘ج˘ب˘لا» ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع Ó˘ي˘˘تا˘˘صش
نم ةماعلا ةيوناثلا يف %18 لدعم
ةعماجلاب تقحتلا دقو نجصسلا لخاد
ةيناثلا ةنصسلا يف يهو نجصسلا جراخ
ي˘˘ف سسف˘˘ن˘˘لا م˘˘ل˘˘ع سسرد˘˘˘ت تنا˘˘˘كو
نكل «بيبأا لت»ـب ةحوتفملا ةعماجلا
نم اهمصسا بطصش م˘ت ا˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا د˘ع˘ب
,ةعماجلا نمو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
نيب ريبك مارت˘حا˘ب Ó˘ي˘تا˘صش ى˘ظ˘ح˘تو
ظفح ي˘ف ة˘قو˘ف˘ت˘م ي˘هو تار˘ي˘صسأ’ا
ميركلا نآارقلا

م6102‐4‐3 ‐:لاقتع’ا خيرات ‐
«نومادلا» لقتعم ‐:لاقتع’ا ناكم ‐
ن˘ع˘ط ‐:ا˘ه˘ي˘لإا ة˘جو˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ‐
نيعلاو سسأارلا ةقطنم يف ةنطوتصسم
ةيئادف تايلمع ذيفنتل طيطختلاو
ةمارغو ،اًماع61 ‐: اهيلع مكح ‐
لقيصش فلأا001 اهرادقم ةيلام
ن˘˘ع˘˘م˘˘ي ‐:م˘˘لا˘˘ظو ي˘˘ف˘˘صسع˘˘ت ءار˘˘˘جإا
ةلصصاوم ي˘ف ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا لÓ˘ت˘ح’ا
و˘بأا Ó˘ي˘تا˘صش ةر˘ي˘صسأ’ا ق˘ح˘ب ه˘˘مار˘˘جإا

اهيوذ ةرايز نم اهنامرح نم ةدايع

ةجحب لاق˘ت˘عÓ˘ل ى˘لوأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب «ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’ا ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا»
نيتنصس رورم دعب يأا م71/3/7102
ةريصسأ’ا دلاول حمصس ا˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘ل˘ع
,اهترايزب Óيتاصش
 ةدايع وبأا Óيتاصش ‐: ةريصسأ’ا لاقتعا ‐
‐4‐3 خ˘يرا˘ت ي˘ف Ó˘ي˘تا˘صش تكر˘˘ح˘˘ت
يف ةيعانصصلا ةقطنملا ىلإا م6102
لخاد ثلثملا ةقطنم يف نيعلا سسأار
،8491 ما˘ع ة˘ل˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
نا˘˘كم ط˘˘صسو ا˘˘ن˘˘ي˘˘كصس تر˘˘˘ه˘˘˘صشأاو
اهدي يف ةنطوتصسم تنعطو  ظتكم
تارصشع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘م˘ج˘تو ىر˘صسي˘لا
ةدع اهصسهد اولواحو ،نينطوتصسملا

م˘˘ه˘˘ق˘˘حÓ˘˘ت تنا˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ’إا تار˘˘˘م
تاظحل دعبو ،نو˘بر˘ه˘ي˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘كصسب
ة˘طر˘صش ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع ا˘˘ه˘˘م˘˘جا˘˘ه
دودحلا سسرح نم دونجو لÓتح’ا

,اهيلع ةر˘ط˘ي˘صسلا ن˘م او˘ن˘كم˘ت ى˘ت˘ح
رثكا رمتصسا سساق قيقحتل تعصضخو
جورخ دعبو ةلصصاوتم اًموي03 نم
نجصس ىلإا تلقن قيقحتلا نم Óيتاصش
هيجوت متو«بيبأا لت» يف نوراصشهلا
ةقطنم يف ةنطوتصسم نعط ةمهت اهل

ذيفنتل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لاو ن˘ي˘ع˘لاو سسأار˘لا
عرز ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ئاد˘ف تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ٍماقتنإاك ران قÓطإاو ةفصسان تاوبع
ريصضخ و˘بأا د˘م˘ح˘م ى˘ت˘ف˘لا د˘ي˘ه˘صشل˘ل
او˘صضق ن˘يذ˘˘لا ة˘˘صشباود ـلآا ءاد˘˘ه˘˘صشو
يدا˘˘˘يأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ًا˘˘˘قر˘˘˘˘ح م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن
.نينطوتصسملا

ةينويهصصلا ةمكحملا تمكح امدنع
ةدا˘ي˘ع و˘بأا Ó˘ي˘تا˘˘صش ةر˘˘ي˘˘صسأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
سضعبلا اهحصصن ،اًماع61 ـل نجصسلاب
ةيندم ىلإا اهتيصضق ةيفلخ لوحت نأا

مكحلا سضيفخت ىلع لصصحت ىتح
تلاقو تصضفرف سشيلصش رارق بجومب
اهوحصصن نملو ةينويهصصلا ة˘با˘ي˘ن˘ل˘ل
نم هيف نحن ام ببصس متنأا» :كلذب
هللا ليبصس يف انجرخ نحن ،تÓيو
لÓتح’ا ملظ دصض انصسفنأا نع عفادنل
اهمكح ىلع فانئتصس’ا ىرج اهدعبو
تصضفر ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا نإا ’إا تار˘˘م ةد˘˘ع
.فانئتصس’ا
لصساوبلا انارصسأ’ ةيرحلا لك ةيرحلا

ءا˘ف˘صشلاو ‐تاد˘جا˘˘م˘˘لا ا˘˘ن˘˘تار˘˘ي˘˘صسأاو
سضارمأاب نيباصصملا ىصضرملل لجاعلا

.ةفلتخم

ةدوف ميهاربإا يماسس : ملقب
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ةنتابب نيلواقملا ىلع يدتعت ةيمارجإا ةباسصع كيكفت
ة˘قر˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘مز˘ل˘ب ر˘صصق˘˘ب
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘با˘˘صصع كي˘˘كف˘˘ت
سصاخصشأا ةعبرأا نم نوكتت
71 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
ي˘ف او˘طرو˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘صس02و
ةفوصصوم˘لا ة˘قر˘صسلا ة˘يا˘ن˘ج
رار˘صشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كتو
ءاجو .ةيانجل دادعإ’ا سضرغت

ىوا˘˘˘˘كصش ر˘˘˘˘ثإا كلذ بل˘˘˘˘˘ط
نين˘طاو˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م
سضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ثا

فرط نم ةقرصسلل مهنكاصسم
تادعم اوفدهتصسا،نيلوهجم
في˘ث˘كت˘بو ،ءا˘ن˘ب˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
تن˘كم˘ت ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘˘لا

نم ينطولا كردلا رصصانع
يف مهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت

رمأ’ا قلعتيو،يصسايق فرظ
(ةنصس02 ف.غ ) نم لكب
81 أا.ح) ،(ة˘ن˘˘صس91 ع .ع)
،(ةنصس71 سض.م)و (ة˘˘˘ن˘˘˘صس
نكمت قيقحتلا ة˘ل˘صصاو˘م˘بو
عا˘جر˘ت˘صسا ن˘م كرد˘لا دار˘˘فأا
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘قور˘˘˘صسم˘˘˘لا
روثعلا مت امك ،نيتيحصضلاب

ىر˘˘خأا تا˘˘˘قور˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عيطق˘ت˘ل ن˘ي˘ت˘لأا ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
ن˘م ن˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لاو ،د˘يد˘˘ح˘˘لا

كل˘م ا˘ه˘نأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لÓ˘˘خ
ءاهتن’ا دعب .ةثلاث ةيحصضل
مت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م ن˘م
ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا
او˘مد˘ق ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘˘ف
.ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب

يدتعت ةباسصع كيكفتو..
داقميتب نينطاوملا ىلع

حلاصصم تقلأا داقميت ةرئادبو
4 ى˘˘˘ل˘˘˘ع سضب˘˘˘ق˘˘˘لا ،ن˘˘˘مأ’ا
مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘صشأا
اوطروت،ةنصس03 و81 نيب

ن˘طاو˘م ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ي˘ف
ـب ردقي يلام غلبم ةقرصسو
ن˘ع م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م001
.لايتح’او بصصنلا قيرط
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ه˘˘عو˘˘قو˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت ىو˘˘˘كصش

ةيمهو عيب ة˘ق˘ف˘صص ة˘ي˘ح˘صض
ه˘قر˘صسو ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘ب˘كر˘م˘ل
تاير˘ح˘ت˘لا ن˘كم˘ت˘ل ،ه˘لاو˘مأا
ةيوه د˘يد˘ح˘ت ن˘م ة˘ف˘ث˘كم˘لا
ىلإا لوصصولاو ني˘طرو˘ت˘م˘لا

م˘ه˘طا˘صشن لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘˘م
تاقف˘صص د˘ق˘ع ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘لا

ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هو
م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘يإاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
لو˘صصح˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘˘ب

قبئزلاك ةروظحم داوم ىلع
ءاد˘ت˘ع’ا م˘˘ث ن˘˘مو ر˘˘م˘˘حأ’ا

لبق ،مهلاومأا ةقرصس و مهيلع
مامأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ايميلقإا ةصصتخملا

فقوأا ،ريا˘غ˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
،ةنايرصس ةرئاد نمأا رصصانع
رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش
نت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ة˘ن˘صس23
امهتزوحب ةيحايصس ةبكرم
ة˘صضف˘لا ند˘ع˘م ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك
مارغ9.275و غلك2 نزوب

سصاخ متاخ482 نع ةرابع
ةمزحأ’ كباصشم4 ،لاجرلاب
،طار˘قأاو روا˘صسأا ،ة˘ي˘˘ئا˘˘صسن
نيينعملا نأا اه˘لÓ˘خ ن˘ي˘ب˘ت
ة˘ير˘صس ة˘˘صشرو نÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسي
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صصل
د˘ي˘ق˘لا نود تار˘هو˘ج˘م˘لاو
نودو يراجتلا لجصسلا يف
ع˘م ة˘ي˘ن˘ه˘م ة˘قا˘ط˘ب ةزا˘ي˘ح
ندا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف سشغ˘˘˘˘˘لا
اهرثإا ىلع متي˘ل ،ة˘صسي˘ف˘ن˘لا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا
.امهقحب

م.ءامسسأا

مهبسضغ راثأا مئاوقلا نع يمسسرلا نÓعإلا
ةيدلب نوقلغي نكسسلا نم نوسصقم

شسابعلب يديسسب شسيفنخوب
عو˘ب˘˘صسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ج˘˘ت˘˘حا
نم نو˘صصق˘م˘لا ي˘صضا˘م˘لا
ةيدل˘ب ي˘ف ن˘كصسلا ة˘م˘ئا˘ق
يديصس ةي’وب سسيف˘ن˘خو˘ب
،ةيدلبلا رقم مامأا سسابعلب
98 ةمئاق ءاغلإاب اوبلاطو
ح˘˘ت˘˘فو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كصس ةد˘˘˘حو
ةفرعم لجأا نم تاقيقحت
تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ءا˘˘صصقإا بب˘˘صس
عو˘ن˘لا اذ˘ه ن˘م ةزو˘ع˘م˘˘لا

اذ˘˘˘هو ،تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا ن˘˘˘˘م
نÓ˘˘˘عإ’ا را˘˘˘ثأا ا˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
م˘˘˘ئاو˘˘˘ق ن˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
نكصسلا نم  نيديفتصسملا
يرا˘˘ج˘˘ي’ا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
بصضغ سسيفنخوب ةيد˘ل˘ب˘ب
يذلا نييصصقملا طخصسو
عرا˘˘˘˘صشلا ى˘˘˘˘لإا او˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ
ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت بق˘˘ع ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل  م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا

خرا˘˘˘˘˘˘صصلا  م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘صضفر
ا˘ه˘ت˘ل˘م˘ح ي˘ت˘لا ءا˘م˘صسأÓ˘ل
نوجتحملا دصشان .ةمئاقلا

ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘˘لاو
هذه ديمجت دصصق لخدتلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘فو م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا

تابعÓتلا ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
ةصسارد ةيلمع تصسم يتلا

ن˘كصسلا تا˘ب˘ل˘ط تا˘ف˘ل˘˘م
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
مل ةيلمعلا هذهب ةفلكملا
ة˘يرز˘م˘لا فور˘˘ظ˘˘لا عار˘˘ت
يف ن˘ي˘صضفار ،تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
نع لودعلا تقولا سسفن

ىلإا ةيجاجتح’ا مه˘ت˘كر˘ح
م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ
ةصصح ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

نم ،ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو98
حلا˘صصم تحر˘صص ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع يد˘˘ي˘˘صس ةر˘˘ئاد
جرفملا ةمئاقلا نأاب بوي

ةت˘قؤو˘م ة˘م˘ئا˘ق ي˘ه ا˘ه˘ن˘ع
ى˘ل˘عو  ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن تصسي˘˘لو
نوعطلا ميدقت نيجتحملا
،ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ما˘˘مأا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘صضم
ة˘صسارد˘ب تما˘ق ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

ةلق نأا ’إا ،تابلطلا عيمج
98 دعتت مل يتلا ةصصحلا

نود تلاح ةينكصس ةدحو
.بلط059 وحنب لفكتلا

ودبع.صص

ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملاب  ةيئافسشتسسلا  حلاسصملا عيمج ىلع ةرمتسسملا تاطوغسضلا ىلع مهنم اجاجتحا
تلاجعتسسلا ةحلسصمب نولماعلاو نوماعو نويئاسصخأا ءابطأاو لامع صسمأا لوأا راهن لخد ،ةملاقب يبقع ميكحلا

.يبقع ميكحلا ىفسشتسسم لخاد ةيجاجتحا ةكرح يف  ةيبطلا

تا˘ه˘ج˘لا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط
ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘صضب ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
مهبلاطم يف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا
ةعورصشم˘لا˘ب ا˘هو˘ف˘صصو ي˘ت˘لا
ةريب˘كلا تا˘طو˘غ˘صضلا ا˘م˘ي˘صس
هل نوصضرعتي  اوحبصصأا يتلا
تفرع يتلا ةريخأ’ا ةرتفلا يف
لظ يف انوروك ءابو راصشتنا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘غ
ةلو˘ه˘ج˘م با˘ب˘صسأ’ ة˘ي˘ح˘صصلا
ةيدرف تارارق ذاختا بناج ىلإا

ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا نود ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘صسؤور
كيرصشلا عم راوحلا ليطعتو
انايلغ قلخ ا˘م˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

نيفظوملا طاصسوأا يف اريبك
فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘لإا م˘ه˘ب ىدأاو م˘ه˘تا˘يو˘ت˘˘صسم
ىصضوفلا نم ةلاح يف لوخدلا

ىل˘ع ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لا را˘ب˘جإاو
يف  ىصضرملا ةعباتمو لمعلا

.ةيناصسنإا ريغ فورظ
يذلا نيجتحملا نايب بصسحو
هنا هنم ةخصسن ىلع انلصصحت
مهصضفر  وه مهبلاطم  نيب نم
يفصسعتلا تارارقل˘ل ق˘ل˘ط˘م˘لا
ة˘ح˘صصلا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م ردا˘˘صصلا

ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةيد˘ع˘م˘لا سضار˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘صصم
ى˘˘لإا ة˘˘˘يرد˘˘˘صصلا سضار˘˘˘مأ’او
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ةراصشتصسا نود يبقع ميكحلا
عم مهجمدو يبطلا سسلجملا

نويعلا بط سضارمأا حلاصصم
وهو ةرجنحلاو فنأ’او نذأ’او
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ع˘م سضرا˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
كلذ ىدأا امم  ةيئافصشتصس’ا
ىصضرملاب ل˘ف˘كت˘لا ءو˘صس ى˘لإا

هذهب ىصضوفلا نم ةلاح قلخو
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب  ة˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا

ة˘ح˘ن˘م د˘يد˘صست˘ب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘˘م
ثلا˘ث˘لا ي˘ثÓ˘ث˘ل˘˘ل «ا˘˘نورو˘˘ك»
سصي˘˘صصخ˘˘ت مد˘˘عو ،ع˘˘بار˘˘لاو
ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تادا˘˘م˘˘ت˘˘عا

،ةيريدملل ةعباتلا تاصسصسؤوملا
ةيفيظو تانكصس ريفوت مدع
ةصصاخ نييئا˘صصخأ’ا ءا˘ب˘طأÓ˘ل
امم مهلقن˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘صسي ن˘يذ˘لا
ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘ل م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ى˘˘لإا ىدأا

ل˘ق˘ن˘ت ي˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا ى˘˘صضر˘˘م
نييئاصصخأ’ا نع اثحب رمتصسم
نع كيهان ،ىرخأا تاي’و يف
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا مد˘˘ع
ةيفاك ةصصح نم ةيئافصشتصس’ا

امك ، فاعصسإ’ا تارايصس نم
بايغ نم نوجتحملا ىكتصشا
ي˘ف ة˘ي˘نÓ˘ق˘ع˘لاو ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا
’ ة˘ير˘صشب˘لا دراو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘˘صست
ني˘ي˘ئا˘صصخأ’ا ءا˘ب˘طأ’ا ا˘م˘ي˘صس
ى˘لإا رر˘ب˘م ر˘ي˘غ˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘لاو
ببصست ام ،لفطلاو مأ’ا بكرم
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع سصق˘˘˘ن ي˘˘˘ف
ىصضرملا لامهإاو ،ىفصشتصسملا
،تا˘صصصصخ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘حار˘˘ج˘˘لاو
فر˘ط ن˘م تي˘ب˘م˘لا فا˘ح˘جإ’ا

سصخي اميف ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م
،ة˘ي˘لا˘م˘لا بصصا˘ن˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت
ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
اه˘ح˘لا˘صصم كر˘تو ة˘صسصسؤو˘م˘لا

ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك سصق˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت
ا˘م˘ك ،ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشلا كل˘˘صسلا
تÓ˘˘ما˘˘عو لا˘˘م˘˘ع ى˘˘كت˘˘˘صشا
يف سصقن˘لا ن˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا

هذهب ةياقولا نمأ’ا ناوعأا ددع
ادفاوت دهصشت يتلا ةصسصسؤوملا

ل˘كصشم ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك
ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا

تناك ت’اجعتصس’ا ةحلصصم
بلاطم نمصض نم ىرخأ’ا يه
ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م ن˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيريدم فوقو نم مهراكنتصسا
ف˘˘قو˘˘م نا˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
هذ˘ه  ةا˘نا˘ع˘م لا˘ي˘ح جر˘ف˘ت˘م˘لا
د˘˘ه˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لا  ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘˘لا
،تاونصس ذنم اريبك اظاظتكا

نايب لوقي ةلب نيطلا داز امو
ة˘ح˘ل˘صصم و˘ه ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
نبا ىفصشتصسمب ت’اجعتصس’ا

ل˘˘طا˘˘م˘˘تو ،رر˘˘ب˘˘م نود ر˘˘˘هز
ح˘ت˘ف ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
˘˘˘مد˘˘˘عو ،ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
طا˘ق˘ن˘ل ل˘ث˘مأ’ا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صس’ا
،طغصضلا فيف˘خ˘ت˘ل ة˘بوا˘ن˘م˘لا

ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م ءا˘فو مد˘عو
تاد˘ع˘م ءا˘ن˘ت˘قا˘ب ا˘ه˘تاد˘ه˘ع˘ت˘ب

مغر ةحارجلا تا˘عا˘ق˘ل ة˘ي˘ب˘ط

لثمل ةصساملا ةصسصسؤوملا ةجاح
تاهجلا نيعاد ،تادعملا هذه
عفرل لجاعلا لخدتلاب ةينعملا
ى˘صضر˘مو لا˘م˘ع ن˘ع ن˘ب˘˘غ˘˘لا
.ىفصشتصسملا

 ناوسضر .ب

مهتلاغسشنا يف رظنلل لخدتلاب ةينعملا تاهجلا نوبلاطي

نوجتحي ةملاڤب يبقع ميكحلا ىفسشتسسم ءابطأاو لامع

لطعت يف ببسست
ةيدلبلا حلاسصم

نطاوملاو
لخاد دادسسنا
يدلبلا شسلجملا

نازيلغب يرمح
يبعصشلا سسلجملا دهصشي
ةعقاولا يرمح ةيدلبل يدلبلا
ةيقرصشلا ةيلامصشلا ةهجلا ىلإا

،نازيلغ ةي’ولا ةمصصاع نم
ببصسب دادصسن’ا نم ةلاح
نيبختنم8 سضفرو ةصضراعم
تارودلاو ت’وادملا روصضح
ةلاح تلخد دقو ةيداعلا
يناثلا اهعوبصسأا دادصسن’ا

ءاصضعأا نم ددع ناكو
يدلبلا يبعصشلا سسلجملا
مهددع غلابلا يرمح ةيدلبب
51 لصصأا نم نيبختنم80
سسلجملل لكصشملا ابختنم
اولصسار دق ةيدلبلا يبعصشلا

هراطخإ’ ةي’ولا يلاو
ت’وادملا ةعطاقمب
توبث دعب ةمداقلا تاصسلجلاو
نيدت يتلاو ةيئاصضقلا ماكحأ’ا
يف هطروت ةجيتن ،ريملا
ماربإا ةمهتب قلعتت اياصضق
ماكحأÓل ةفلاخم تايقافتا
ديدبتو ةيميظنتلاو ةيعيرصشتلا
ىلع ةوÓع ةيمومع لاومأا
ةقÓع اهل ىرخأا بابصسأا
دارفن’او سشيمهتلاو لمعلاب
ةيرصصنعلا قلخو ةيلوؤوصسملاب
بعصشلا تائف نيب ةلبلبلاو
بصسح سسلجملا رارصسإا ءاصشفإاو
لبق نم ةعقوملا ةلاصسرلا سصن
زوحت يتلاو نيبختنم80
عم ،اهنم ةخصسن ىلع ةديرجلا
تناك دادصسن’ا ةلاح نأا ملعلا
ام اميصس ’ ةيبلصس اراثآا اهل
نينطاوملا حلاصصمب قلعت
.ءاوصس دح ىلع ةيدلبلاو

بويأا .صس

ةديد˘ج تا˘ط˘ح˘م7 تل˘˘˘˘خد
عبارلا ليجلا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘ل

ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
ةدع ر˘ب˘ع0202 ةمرصصن˘م˘لا

ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘˘ت ل˘˘ظ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ه˘ن˘ع ف˘صشك ا˘م بصسح ،ة˘صسب˘ت
ةصسصسؤومل يتاي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
  .ةي’ولاب رئازجلا ت’اصصتا

ي˘ف  ،بÓ˘ع نا˘م˘ق˘ل ح˘˘صضوأاو
فد˘˘ه˘˘ب ه˘˘نأا˘˘˘ب ،ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘صصت

نا˘م˘صضو تا˘مد˘خ˘لا ة˘نر˘صصع
ميلقإا لماك ربع ةلماصش ةيطغت
ةكبصشب ةيدودحلا ةصسبت ةي’و
زيح عصضو مت ،تباثلا تنرتنإ’ا
تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
ع˘˘بار˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
.لظ قطانم ةدع ربع ةعزوملا

ربع تاط˘ح˘م˘لا هذ˘ه عزو˘ت˘تو

ةميمحلاو ميترلا ةيقزف قطانم
ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘صسلا م˘فو ءا˘صضي˘˘ب˘˘لا
ةعرزملا ةيدلبب ربيقو ناجيلث
˘مد˘ق˘م ر˘ئ˘ب˘ب ة˘ي˘˘بور˘˘ت ن˘˘ي˘˘عو
تانيوعلا ةيدلبب ة˘لو˘ل˘صسم˘لاو
بصسح ،رتاعلا رئبب ةتيتب اذكو
،لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاذ ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘˘م
تا˘ط˘ح˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘ب ا˘˘فدر˘˘م
نع لقي ’ ام طبر نم تنكم
قطانم˘لا هذ˘ه˘ب ’ز˘ن˘م0523
.تنرتنإ’ا ةكبصشب
فا˘˘صضأا ،قا˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘فو
ل˘م˘ع˘ت ه˘ح˘لا˘صصم نأا˘ب بÓ˘˘ع
تاطحم ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح
د˘صصق ة˘ل˘ثا˘م˘م ةد˘يد˘ج ىر˘˘خأا

ي˘ف» ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ا˘ه˘˘ع˘˘صضو
ةيطغتلا ميمعتل «لاجآ’ا برقأا
21 ربع ةيتوبكنعلا ةكبصشلاب

ر˘ب˘ع ة˘عزو˘˘م ل˘˘ظ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ف˘˘يو˘˘كلاو ة˘˘صسب˘˘ت تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
ر˘˘ق˘˘ير˘˘قو ر˘˘يد˘˘لا فا˘˘ح˘˘لو˘˘بو
تانيوعلاو ناجيلثو جيرملاو
.ءاقرزلا نيعو
يتايلمعلا ريدملا فصشك امك
رئازج˘لا ت’ا˘صصتا ة˘صسصسؤو˘م˘ل
ةنصس) ةرتفلا تاذ لÓخ مت هنأا

تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م (0202
فا˘ي˘لأ’ا ن˘م تار˘ت˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘كلا
تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع ر˘ب˘ع ة˘ير˘صصب˘لا

ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو
ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ط˘صسم˘لا يو˘˘ن˘˘صسلا
ةيرارمتصسا نامصضل ةصسصسؤوملا
«ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن» تا˘˘مد˘˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
تبا˘ث˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ي˘˘ت˘˘كب˘˘صشب
.تنرتنإ’او

م .ق

ةيلولا ميلقإا لماك ربع ةلماسش ةيطغت نامسضل
ةسسبتب عبارلا ليجلا تامدخل ةديدج تاطحم7 ليغسشت
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تنرتنألاو فتاهلا تامدخ ةيقرتل

فلسشلاب ةيرسصبلا فايلأ’ا ةكبسش نم ملك022 زاجنإا
ةيلمعلا ةيريدملا تماق

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ت’ا˘˘˘صصت’
ة˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ ف˘˘ل˘˘صشلا˘˘ب
نع رثكأا زاجنإاب0202
ة˘كب˘صش ن˘م م˘ل˘˘ك022
رب˘ع ة˘ير˘صصب˘لا فا˘ي˘لأ’ا

امبصسح ،ةي’ولا ق˘طا˘ن˘م
لاصصت’ا ةيلخ ىدل ملع
.ةصسصسؤوملا تاذب
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا تح˘˘˘صضوأاو
لا˘˘˘صصت’او مÓ˘˘˘˘عإ’ا˘˘˘˘ب
ي˘ف» ه˘نأا حو˘ل˘ف ة˘ي˘˘م˘˘صس
طط˘خ˘م˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘ل يو˘˘˘ن˘˘˘صسلا
ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘صصتا

ة˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘صسإا نا˘˘م˘˘صضو
فتاه˘لا تا˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت
مت ،اهتيقرتو تينرتنأ’او
زاجنإا0202 ةنصس لÓخ
ن˘م م˘ل˘ك522 ي˘لاو˘˘ح
ةي’وب ةيرصصبلا فايلأ’ا
تف˘˘˘˘صصوو .«ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صشلا
ةليصصحلا هذه ةثدحتملا
طبر يف تمهاصس يتلا

ةديدج ةيديرب بتاكم7
ىر˘خأا تا˘ط˘˘ح˘˘م4و
لاقنلا فتاهلا لماعتمل
ـب «سسي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘م«
ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب «ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا»
قر˘ف˘لا ل˘˘م˘˘ع فور˘˘ظ˘˘ل
تايعادت لظ يف ةينقتلا
اذ˘˘كو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘مزأا

9102 ة˘ن˘˘صسب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
702 د˘م تد˘ه˘صش ي˘ت˘لا

فا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ’ا ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
.ةيرصصبلا

ة˘كب˘˘صش تم˘˘ها˘˘صس ا˘˘م˘˘ك
يتلا ة˘ير˘صصب˘لا فا˘ي˘لأ’ا
ثÓث طبر» يف اهدم مت
ة˘مد˘خ˘لا ن˘م˘صض ع˘قاو˘م

لظلا قطانم˘ب ة˘ل˘ما˘صشلا
،مادخلا ،ىصسوم يديصس)
عم (رداقلا دبع نب د’وأا
ةيلاحلا ةكب˘صشلا ن˘ي˘مأا˘ت
ةفا˘صضإا ةد˘حاو ة˘ل˘صصوـب
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ط˘˘˘˘بر ى˘˘˘˘لإا
4 ـب برغ قرصش رايصسلا

ى˘˘لإا د˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت تÓ˘˘˘صصو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا دود˘˘˘˘ح
ن˘˘ي˘˘ع) ن˘˘ي˘˘تروا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
.«(ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غو ى˘˘ل˘˘فد˘˘˘لا

ه˘˘˘نأا حو˘˘˘ل˘˘˘ف تحر˘˘˘صصو
ة˘كب˘صشلا هذ˘˘ه ل˘˘صضف˘˘ب»
تا˘ط˘˘ح˘˘م دد˘˘ع ع˘˘ف˘˘ترا
46 ى˘لإا ع˘بار˘لا ل˘ي˘˘ج˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
م˘ت ثي˘ح ة˘ي’و˘لا ءا˘ح˘نأا

عبصس ةمدخلا زيح عصضو
قطانمب ةديدج تاطحم
لÓع د’وأا ،يه ةلوزعم
ي˘˘ن˘˘˘ب ،ل˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لا جر˘˘˘ب ،

،ةيرصشد ،ةلاوصص ،نازعو
د˘˘ب˘˘ع د’وأا ،ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
. «رداقلا

ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت سصو˘˘صصخ˘˘بو
تبا˘ث˘لا ف˘تا˘ه˘لا ة˘كب˘صش
زا˘ج˘نإا م˘ت ا˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘تو
ا˘م ،ة˘ن˘صسلا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
جوز0082 برا˘˘ق˘˘˘ي
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج ي˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه
امنيب ،ايح71 ىوتصسم
جوز1361 ثيدحت مت
ى˘ل˘ع لÓ˘غ˘ت˘صسإ’ا د˘˘ي˘˘ق
ع˘قاو˘˘م ع˘˘برأا ىو˘˘ت˘˘صسم
نكصسم024 ي˘ح ،ي˘˘ه
ة˘صضف˘لا داو ،زا˘غ˘ل˘نو˘˘صس
، كر˘م ة˘جو˘بز˘˘لا ،قر˘˘صش
ةوخإ’ا نكصس002 يح
.سسنتب يميرب

م .ق

يحÓفلا نواعتلل يوهجلا قودنسصلا ىدل نونمؤوم
يقاوبلا مأاب احÓف14 رئاسسخ شضيوعت
قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صصلا سضو˘˘˘˘˘ع
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
˘˘مأا ة˘˘ي’و˘˘ب ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ ي˘قاو˘ب˘˘لا
(0202) ة˘˘مر˘˘صصن˘˘م˘˘˘لا

،احÓف14 ر˘˘˘ئا˘˘˘˘صسخ
ام بصسح ،هيدل انمؤوم
لوؤو˘˘˘˘صسم ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
.قودنصصلاب
قودن˘صصلا ر˘يد˘م دا˘فأاو
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ح˘˘˘لا˘˘˘صص ،ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

حير˘صصت ي˘ف ،ة˘يد˘هاز˘م
سضيو˘ع˘ت غ˘ل˘ب˘م نأا ،ه˘˘ل
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا عو˘˘م˘˘ج˘˘م
،جد نويلم8 غلب14لا

سضيو˘ع˘ت نأا ا˘ح˘˘صضو˘˘م
ببصسب نا˘ك ا˘حÓ˘ف62
م˘ه˘ل˘ي˘صصا˘ح˘م سضر˘˘ع˘˘ت
ءارج فلت˘ل˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
قئارحلاو دربلا طقاصست
51 سضيوعت و ةفاصضإا
بب˘˘˘صسب نا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ر˘˘ئا˘˘صسخ˘˘لا
و م˘ه˘تا˘ناو˘ي˘ح قو˘ف˘˘ن˘˘ب
اهتيبرت نكا˘مأا سضر˘ع˘ت
بب˘صسب ءاو˘صس رر˘˘صضل˘˘ل
حاير˘لا وأا تا˘نا˘صضي˘ف˘لا
.اهريغ وأا

ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘هاز˘˘˘م تف˘˘˘لو
دو˘˘˘ق˘˘˘ع دد˘˘˘ع قا˘˘˘ي˘˘˘˘صس

م˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘با˘˘ت˘˘ت˘˘˘كا
قودن˘صصلا˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ن˘صس لÓ˘خ ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

تغ˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأا0202
ل˘با˘ق˘م اد˘ق˘ع6921
فلأا62 ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأا

Ó˘ما˘ح ا˘حÓ˘˘ف002و
ميلقإا ربع حÓف ةقاطبل
.ةي’ولا

تاذ ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصوو
دد˘˘˘˘˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘˘لا
ىد˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لي˘ئ˘صضلا»ـب قود˘ن˘صصلا

نيحÓ˘ف˘لا ا˘ي˘عاد ،«اد˘ج
مهتاكلتمم ن˘ي˘مأا˘ت ى˘لإا

مهليصصاحمو
ي˘˘˘˘˘˘˘ف طار˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘ن’او
لÓ˘˘خ ن˘˘م قود˘˘ن˘˘صصلا
سصصصح ءا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘قا
ةيعا˘م˘ت˘ج’ا كار˘ت˘صش’ا

قودنصصلا بتاكم ربع
ربع ةرصشت˘ن˘م˘لا21لا
نم ةدافتصس’او ةي’ولا

قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا ا˘˘˘˘˘ياز˘˘˘˘˘م
تاصضيفختلاو
دوقع ةميقب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
م˘ه˘تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت
.ةيحÓفلا

م .ق

عربتلا ىلإا ةسسام ةجاحب يثارولا مدلا رقف ىسضرم

لجيجب ةيليملا ىفسشتسسمب مدلا كنب يف «ةقلقم» ةردن
ةردن ليجسست نع يسضاملا عوبسسألا ةياهن ةداعجوب ةخيلوز ،لجيج ةيلوب ةيليملاب يروتنم ريسشب ىفسشتسسمب يملعلا صسلجملا ةسسيئر تفسشك

.مدلل ةمئادو ةسسام ةجاحب مه نيذلا يثارولا مدلا رقف ىسضرمل هجوملا ةيحسصلا ةسسسسؤوملا تاذب مدلا كنب يف «ةقلقم»

ةداعجوب ةروت˘كد˘لا تح˘صضوأا
مدلاب عربتلا ةلمح سشماه ىلع
ريصشب ىفصشتصسم ا˘ه˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا

نم لك عم قيصسنتلاب يروتنم
ة˘ير˘يد˘مو تصسو˘صسا˘ت ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا

ن˘طو » را˘ع˘˘صش تح˘˘ت ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م نأا «د˘˘حاو مد ،د˘˘حاو
د˘˘˘ق ى˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘صسقأا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت تح˘ب˘˘صصأا»
˘˘مد˘˘لا ي˘˘ف ةرد˘˘ن ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

رقف ىصضر˘م˘ل ه˘جو˘م˘لا ة˘صصا˘خ
.«يثارولا مدلا

كانه نأا ةثدحتملا تاذ تفدرأاو
ءا˘˘ن˘˘بأا ا˘˘ه˘˘ل تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب
يلجنملا مدلا رقف نم نوناعي
لك ةر˘م مد˘لا ى˘لإا نو˘جا˘ت˘ح˘يو
كانه نيح يف ةثÓث وأا نيرهصش
وأا ن˘يدر˘ف ا˘ه˘ل ىر˘خأا تÓ˘ئا˘˘ع
˘مد˘لا ر˘ق˘ف˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم ة˘˘ثÓ˘˘ث
ىلإا ة˘جا˘ح˘ب م˘هو ي˘م˘ي˘صسÓ˘ث˘لا
نيصسي˘ك ى˘لإا سسي˘كب م˘هد˘يوز˘ت
وهو اموي12 لك ةرم مدلا نم
˘‐ ر˘ي˘ب˘كلا بل˘ط˘˘لا سسكع˘˘ي ا˘˘م
ل˘ئا˘صسلا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ‐ا˘˘ه˘˘ب˘˘صسح
ذا˘ق˘نإا ه˘نا˘كمإا˘ب يذ˘لا يو˘ي˘ح˘لا

ءايلوأا نأا ىلإا تراصشأا امك .ةايح
يف اوح˘ب˘صصأا ى˘صضر˘م˘لا ء’ؤو˘ه
ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م ن˘ع ر˘م˘ت˘صسم ثح˘ب
نم مهئانبأا تاجا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل
ةبوعصص نودجي ام ةداعو مدلا
سسف˘ن˘ل ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘˘م دا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘ف
نأا ةزربم اموي12 لك ةلئاعلا
ر˘صصت˘ق˘ت ’ مد˘لا ى˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا
مصسقف نيتئفلا نيتاه ىلع طقف
امهل د˘ي˘لو˘ت˘لا م˘صسقو ة˘حار˘ج˘لا
ى˘لإا نو˘جا˘ت˘ح˘ي ى˘صضر˘م ا˘صضيأا

مدلا كنب معد دصصق نيعربتم
ناطر˘صسلا ى˘صضر˘م ن˘ع كي˘ها˘ن
ةيفصصت ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب م˘ه ن˘يذ˘لا
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق مد˘˘˘˘لا
.يئايميكلا

لÓع ةيم’ تدافأا اهتهج نم
تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
تماق ةيريد˘م˘لا نأا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
طاصسوأا يف يصسي˘صسح˘ت ل˘م˘ع˘ب
ةيعما˘ج˘لا تا˘ما˘قإ’ا˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لا
عربتلا ةيمهأا ىلع مهثح دصصق

ةرت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘صصا˘خ مد˘لا˘ب
لابقإ’ا يف اعجارت تفرع يتلا

بب˘صسب مد˘˘لا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ن˘كل .91 ‐د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج
عربتلا ةلمح فرعت نأا تعقوت
ءاعبرأ’ا يموي مودت يتلا مدلاب
ةبلطلل اعصساو ’ابقإا سسيمخلاو
˘˘مد˘˘لا كن˘˘ب م˘˘عد˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
ريصشب ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملاب
نأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘˘ن˘˘م
.اقح’ ةيلمعلا رركتت

ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا ىر˘˘˘ج
ام ةكارصش ةيقافتا ىلع عيقوتلا
معدل ةينطولا ةلاكولا عرف نيب
ة˘˘˘ي˘˘˘ت’وا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘تو
ةحايصسلا ةيريدمو تليصسمصسيتل
لمعلاو ةيديل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلاو
ة˘ي˘قر˘ت ى˘لإا ي˘مر˘˘ت ،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
اذه يف ةر˘غ˘صصم˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
عر˘ف ه˘ب دا˘فأا ا˘م ق˘فو عا˘ط˘˘ق˘˘لا
تاذ ح˘˘صضوأاو .ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا تاذ
ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه نأا˘˘ب رد˘˘صصم˘˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م ءا˘˘صشنإا˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘صست
ةحايصسلا ي˘لا˘ج˘م ي˘ف ةر˘غ˘صصم
اميصس’ ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلاو
Óصضف ةي’ولل ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب

ن˘م ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ن˘ي˘كم˘ت ى˘ل˘˘ع
ةينيوكت جمارب ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا عر˘˘ف ن˘˘م ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘ب
م˘ه˘ل ح˘م˘صسي ا˘م˘˘م ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
تادا˘˘ه˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا˘˘˘ب
.مهعيراصشم ل˘يو˘م˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘هأا˘ت

ىلإا اصضيأا ةيقافت’ا يمرت امك
نم عيراصشملا ي˘ل˘ما˘ح ن˘ي˘كم˘ت
تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘حو˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
بناج ىلإا يحايصسلا رامثتصس’اب
تارد˘˘ق ن˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘تو ن˘˘˘يو˘˘˘كت
فلتخم يف عيراصشملا باحصصأا
نه˘م˘ب ة˘ل˘صصلا تاذ تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
.ةيفرحلا ةطصشنأ’او ةحايصسلا

ةمهاصسملا ىلإا ةيلمعلا فدهتو
هيجوتلاو سسيصسحتلا ةيلمع يف
تاطاصشنلا ثادحتصسا لجأا نم
ج˘يور˘تو ة˘ي˘قر˘ت˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

لاج˘م ي˘ف ة˘ط˘صشنأ’ا ق˘يو˘صستو
ةيديلقتلا ةعان˘صصلاو ة˘حا˘ي˘صسلا

Óصضف لظلا قطانم يف اميصس’
نييفرحلا ة˘ق˘فار˘م نا˘م˘صض ل˘ع
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأاو
ع˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ت ي˘˘˘ف ةر˘˘˘˘غ˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
.ردصصملا تاذ قفو ،مهتطصشنأا

يلماح هيجوتب كلذك حمصستو

ةعانصصلا لاجم يف عيراصشملا
لجصس يف ليجصستلل ةيديلقتلا
ة˘عا˘ن˘صصل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
ةعيبط بصسح فرحلا ةيديلقتلا
كار˘صشإا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا طا˘˘صشن˘˘لا
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصأا
ةيحايصسلاو ةيفرحلا ةر˘غ˘صصم˘لا
اميصس’ تارهاظتلا فلتخم يف
ةي˘مار˘لا تاود˘ن˘لاو سضرا˘ع˘م˘لا
ناديم يف تاطاصشنلا ةيقرت ىلإا
تا˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلاو ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
.ةيديلقتلا

ةي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه ن˘كم˘ت˘صس ا˘م˘ك
ةلصص تاذ ع˘يرا˘صشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح
ةيديلقتلا ةعانصصلاو ةحايصسلاب
تازايتم’ا نم ةدافتصس’ا نم
زا˘ه˘ج را˘طإا ي˘ف ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا
م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا

ادانتصسا ،ةيت’واق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو
.ردصصملا سسفن ىلإا

م .ق

ب .صس

mahali@essalamonline.com

طورسشل ةعسضاخ ريغ
ةحسصلاو ةبقارملا
موحللا نم غلك08  زجح

ةياجبب ةحلاسصلا ريغ
نارمعلا ةطرصش ةقرف تنكمت
ةعباتلا ةئيبلا ةيامحو
نمأÓل ةيئ’ولا ةحلصصملل
،ةياجب ةي’و نمأاب يمومعلا

موحللا نم ةيمك زجح نم
ريغ ةدصساف ءارمحلاو ءاصضيبلا

يرصشبلا كÓهتصسÓل ةحلاصص
طورصشل ةعصضاخ ريغو
ردقت ةحصصلاو ةبقارملا
ليصصافت ،غلك08 يلاوحب
لاقتنا دعب تءاج ةيلمعلا

نارمعلا ةطرصش ةقرف رصصانع
حلاصصملا ةقفر ةئيبلا ةيامحو
عمق ناوعأا اذكو ةيحÓفلا
ةيريدمل نيعباتلا سشغلا
سضعب ىلإا ةي’ولل ةراجتلا
تÓحملاو تاباصصقلا
عيبل ةصصصصخملا ةيراجتلا
ءاصضيبلاو ءارمحلا موحللا
،ةياجب ةنيدمب ندادحإا يحب
نم ديدعلا ةبقارم دعبو
زجحو طبصض مت تاباصصقلا

نم ةيمك نيتباصصق دنع
ءارمحلاو ءاصضيبلا موحللا

كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ
محللا قناقن يف لثمتت
،ءاعمأا ،جاجد لكايه ،رمحأ’ا
موحل ،ةدمجم ءاصضيب موحل

ليوحت مت دقو ،ةدمجم ءارمح
رصشحم ىلإا ةزوجحملا ةيمكلا
ةيدلبلل عباتلا تاناويحلا
،ريجلا ةدام لامعتصساب اهفÓتإا

ةيئازج تافلم زاجنإا مت امك
ىلإا اهلاصسرإاو نيفلاخمل دصض
.ةصصتخملا تاهجلا

ب .ع

ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا عاطق يف طسشنت
تليسسمسسيتب ةرغسصملا ةسسسسؤوملا ةيقرتل ةيقافتا ىلع عيقوتلا

ديصصلل ةيئ’ولا ةفرغلا تعرصش
نيعب تايئاملا ةي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لا
جمانر˘ب د˘ي˘صسج˘ت ي˘ف تن˘صشو˘م˘ت
نم نيينهملا فدهتصسي ينيوكت
امبصسح ،تادا˘ه˘صش نود ةرا˘ح˘ب˘لا

رونم ،ةئيهلا تاذ ريدم ىدل ملع
.ديدنصص ينغم
اهتلحرم يف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تل˘م˘صشو
ر˘ه˘صش تق˘ل˘˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا ،ى˘˘لوأ’ا
اينهم اراحب07 ،يراجلا  يرفيف
نوطصشني يرحبلا ديصصلا عاطقب
فاصص ي˘ن˘بو را˘جزو˘ب ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘ب

ر˘˘ي˘˘طأا˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘صشي ثي˘˘˘ح
ةذ˘تا˘صسأا ي˘ن˘يو˘كت˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا

ي˘ف ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘صسرد˘م
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلا
ينغم هزربأا املثم ،فاصص ينبب

نوديفت˘صسم˘لا لواز˘يو .د˘يد˘ن˘صص
يرظنلا مهنيوكت ةرودلا هذه نم
نيوكتلا ةقح˘ل˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةدئافل فاصص ينب ةيدلبب ينهملا

ءانيمل يرحب˘لا د˘ي˘صصلا ي˘ي˘ن˘ه˘م
با˘ب˘صشلا راد˘˘بو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا تاذ
ةراحبلل ةبصسنلاب ديعاصسملا ةيدلب
.راجزوب ءانيمب نيطصشانلا

نيلجصسملل ةرودلا هذه حمصستو
را˘˘صسم د˘˘ع˘˘ب لو˘˘صصح˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ب
ةعاصس012 ـب رد˘ق˘ي ي˘ن˘˘يو˘˘كت

حيتت لهؤو˘م را˘ح˘ب ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع
ةنهملا ةصسرام˘م ي˘ف ق˘ح˘لا م˘ه˘ل
ارتم42 نم لقأا ديصص رخاوب يف
ةدافتصسÓل لاجملا مهل حتفت امك
.ليغصشتلا معد ةزهجأا نم
،ينيوكتلا جمانربلا اذه ىقبيو
ه˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشت يذ˘˘لا
يرحبلا ديصصلل ةيئ’ولا ةفرغلا

ا˘حو˘ت˘ف˘م ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو
ى˘ل˘ع ل˘صصاو˘ت˘ت ىر˘خأا تارود˘ل
دادعتل اعبت ةيراجلا ةنصسلا رادم
يف نيبغارلا نيينه˘م˘لا ةرا˘ح˘ب˘لا
.هيلإا ريصشأا املثم ،ليجصستلا

أا .صس

اراحب07 ىلوألا اهتلحرم يف ةيلمعلا لمسشت
تنسشومت نيعب تاداهسش نود ةراحبلل ينيوكت جمانرب



pub@essalamonline.com

راهصشإا7692ددعلا ^2441 بجر51ـل قفاوملا1202 يرفيف72تبسسلا 10



مدقي لانسسرآا ةروطسسأا
نأاسشب يبابمل ةمهم ةحيسصن

ديردم لاير ىلإا هلاقتنا
ةروطصسأا زيريب تربور يصسنرفلا مدق

هنطاومل ةمهم ةحيصصن ،قباصسلا لانصسرآا
نا˘صس سسيرا˘ب م˘جا˘ه˘م ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك
لاير ىلإا لمتحملا هلاقتنا نأاصشب نامريج
..ديردم
تاعئاصشلا نم رهصشأا ىتح وأا عيباصسأا دعب
لاز ا˘م ،تا˘صضوا˘ف˘م˘˘لاو تا˘˘ن˘˘ه˘˘كت˘˘لاو
،دعب مصسحي مل يبابم نايليك لبقتصسم
ىتح دقع هيدل يصسنرفلا بعÓلا نأا ثيح
،نامريج ناصس سسيراب عم2202 وينوي
ديردم لاير ىلإا لاقتن’اب طبتري هنكل

ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف .سصو˘˘صصخ˘˘لا ه˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لو˘ح˘ت د˘ق ها˘˘ج˘˘ت’ا نأا ود˘˘ب˘˘ي ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
،كلذ عمو ،دقعلا ديدمتو سسيراب حلاصصل
يف ءيصش يأا ىلع يصسنرفلا عقوي مل
يبابم ناي˘ل˘ي˘ك ى˘ق˘ل˘تو ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
اهرخآا ،هلبقتصسم نأا˘صشب ةدد˘ع˘ت˘م ح˘ئا˘صصن
تربور لاقو .زيريب تربور هنطاوم نم
عقوم اهلقن يتلا هتاحيرصصت يف زيريب
’أا بجي‘‘ :يصسنرفلا ‘‘تروبصس01ول‘‘
وهف ،اًباصش لاز ’ يبابم نأا سسانلا ىصسني
مهأا‘‘ :فاصضأاو .‘‘اًماع22 رمعلا نم غلبي
رخآا ماع ةدمل بعللا وه هل ةبصسنلاب ءيصش
لبق نامريج ناصس سسيراب يف لقأ’ا ىلع
يف طغصضلاف ،ديردم لاير ىلإا لاقتن’ا

،سسيراب يف هصسفن وه سسيل ديردم لاير
لمح˘ت˘ي ف˘ي˘ك م˘ل˘ع˘ت˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع لاز˘ي ’
نا˘صس سسيرا˘ب ي˘˘ف ه˘˘نأ’ ،تا˘˘طو˘˘غ˘˘صضلا

.‘‘طغصضلا اذه نم يناعي ’ نامريج
ناسسفاني Îنإاو شسيراب

ةينا‹ ةقفسص ىلع ةنولسشرب
هيعصس لÓخ ةيوق ةبرصض ،ةنولصشرب ىقلت
يف ،ةيناجم˘لا تا˘ق˘ف˘صصلا ىد˘حإا م˘صسح˘ل
سضفريو .لبقم˘لا ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
بع’ ،مودلانيف ويني˘جرو˘ج يد˘ن˘لو˘ه˘لا

زديرلا عم هدقع ديدجت ،لوبرفيل طصسو
ة˘ب˘غر بب˘صسب ؛ي˘صضا˘م˘لا ف˘ي˘صصلا ذ˘ن˘˘م
ةفيحصصل ا˘ًق˘فوو .ه˘م˘صض ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
’ ةنولصشرب نإا˘ف ،«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
ىلع ءانب ،مودلانيف ةقفصصب اًمتهم لازي
.ناموك دلانور يدنلوهلا بردملا ةبغر
نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس سسيرا˘ب نأا ى˘لإا ترا˘˘صشأاو
وينيجروج لي˘كو ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ل˘صصاو˘ت
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ة˘لوا˘ح˘م˘ل ،مود˘لا˘ن˘˘ي˘˘ف
 .فيصصلا يف اًناجم هعيقوت
نأا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تح˘˘صضوأاو
وينيجروج نوبقاري نÓيم رتنإا يلوؤوصسم
سضاصضقنÓل نوططخيو ،اًصضيأا مودلانيف
.ةقفصصلا ىلع

لمأاب كسسمتي شسوتنفوي
وتروب مامأا هبع’ ةكراسشم
ةكراصشم لمأاب ،سسوتنفوي يدان كصسمتي
بايإا يف ،يلاغتر˘ب˘لا و˘ترو˘ب ما˘مأا ه˘م˘ج˘ن
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث
يف با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ر˘صسخو
دعت˘صسيو ،(2‐1) ةجيتنب ،و˘ترو˘ب ل˘ق˘ع˘م
سسرام9 ا˘ه˘ل رر˘ق˘م˘لا با˘يإ’ا ةارا˘ب˘م˘˘ل
.مويداتصس زنايلأا بعلم ىلع لبقملا

و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘ج’» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘كذو
بع’ ،وليم رثرآا يليزاربلا نأا ،«تروبصس
يف ةباصصإا نم يناعي ،سسوتنفوي طصسو
،اي˘لا˘ط˘يإا ل˘ط˘ب لذ˘ب˘يو .ى˘ن˘م˘ي˘لا قا˘صسلا
عو˘˘صضخ بن˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل ،هد˘˘˘ه˘˘˘ج ىرا˘˘˘صصق
.ةيحارج ةيلمعل يليزاربلا بعÓلا

ديري ’ سسوتنفوي نأا ةفيحصصلا تفاصضأاو
’ ثيح ،بعÓل ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا
.رصضخأ’ا ليطتصسملل هتدوع ليجأات ديري
ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا نأا ى˘˘لإا ترا˘˘صشأاو
،لبقملا عوبصسأ’ا ةيادب يهتنيصس بعÓل
.بايإ’ا ةارابمب قحلي نأا يدانلا لمأايو

حاتفم اذه :اتروب’
يسسيم ءاقب

ىلع حصشرملا ،اتروب’ ناوخ فصشك
،هططخ سضعب نع ،ةنولصشرب ةصسائر
يدان˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نا ي˘ف ه˘حا˘ج˘ن لا˘ح
ي˘˘ف ا˘˘ترو˘˘ب’ لا˘˘قو .ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘˘كلا
ة˘ف˘ي˘ح˘˘صص ا˘˘ه˘˘تزر˘˘بأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
و˘ي˘تا˘م˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا رود˘لا» ا˘كرا˘˘م
ق˘با˘صسلا ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘لأا
عم تاثداحم انيرجأا دقل ؟ايصسنلافل
،ءيصش يأا ىلع قفتن مل نكل ،ويتام
نواعتلل ةقيرط دجنصس اننأا نم دكأاتم
.«عورصشملا اذه يف هعم
ىقبي يكل ؟يصسيم ريصصم» فاصضأاو
ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب نأا˘˘ب ع˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ي نأا بج˘˘ي
ن˘˘ح˘˘ن .زو˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘صس
بناج ىلإا فقن نأا بجي نوينولاتكلا
نأا دقتعأا» عباتو .«ىرخأا ةرم قيرفلا
رعصشي نأا وه ،يصسيم ءاقب حيتافم دحأا
مصستبي نأا هديرن .ىرخأا ةرم بحلاب
نأا ا˘ن˘ن˘كم˘ي كلذ ثد˘˘ح اذإا ،اًدد˘˘ج˘˘م
ةرم ءيصش لك قي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ن
ا˘˘˘˘ًمار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا» ل˘˘˘˘˘صصاوو .«ىر˘˘˘˘˘خأا
يف نآ’ا نولمعي نيذلا نيفرتحملل
دن˘ع م˘ه˘ع˘م ثد˘ح˘ت˘لا د˘يرأا ،يدا˘ن˘لا

مويلا انه سصاخصشأا كانه .يلوصصو
هنأا دقتعنو ،اًعم ةديج براجت انيدل
نم» لمكأاو .«ان˘تد˘عا˘صسم م˘ه˘ن˘كم˘ي
ةديدجلا براجتلا لك نأا حصضاولا
ذاختا يف ددرتن نل ،تارييغت دهصشت
،مدقلا ةرك تر˘ي˘غ˘ت د˘ق˘ل .تارار˘ق˘لا

وي˘تا˘م ع˘م ر˘مأ’ا اذ˘ه ن˘ع تثد˘ح˘تو
مامأÓل ريصسن نأا بجي» متأاو .«يناميلأا
نو˘˘كن نأا بج˘˘ي ،رو˘˘مأ’ا ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف
.«ت’اجملا عيمج يف اًجذومن
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اهزواجت بجي ’ ءارمح طوطخ كانه :تنوف

ح˘˘صشر˘˘م˘˘لا تنو˘˘ف رو˘˘ت˘˘كي˘˘˘ف د˘˘˘كأا
نأا ةنولصشرب تابا˘خ˘ت˘ن’ ي˘صسا˘ئر˘لا
نو˘˘˘ع˘˘˘˘صضي سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأ’ا سضع˘˘˘˘ب
ماقملا يف ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا م˘ه˘ح˘لا˘صصم
.يدانلا حلاصصم ىلع لوأ’ا

هتاحيرصصت يف تنوف روتكيف لاقو
ود˘نو˘م‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘˘لا
تربلأا‘‘ :ةينا˘ب˘صسإ’ا ‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
هنإا ؟اتروب’ عورصشم يف سسيجيانيب
سضعبلا نأ’ ،يل ةبصسنلاب نيزح موي
ي˘ف ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ح˘لا˘صصم˘لا ع˘صضو
ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوأ’ا ما˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
.‘‘ةنولصشرب
م˘˘ت د˘˘ق سسي˘˘ج˘˘يا˘˘ن˘˘ي˘˘ب‘‘ :فا˘˘˘صضأاو
نأا امإا هغÓبإا متو ،هيلع طغصضلا
نكل ،يدصض تنأا وأا يعم نوكت
،ةرو˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘كت نأا بج˘˘˘˘ي
اًر˘ثأا˘ت˘م نا˘كو ا˘ن˘ب ل˘˘صصتا سسمأ’ا˘˘ب
،ملأاتي ’أا هل انلق ،ةياغلل اًروعذمو
زوفن امدنع هيل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ن˘صس ا˘ن˘نأاو
نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘م ،تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف سصخ˘˘صش ل˘˘ك بغر˘˘˘ي
،هدهج ىراصصق لذب يف ةيباختنا
بجي ’ ءارمح طوطخ كانه نكل
.‘‘اهزواجت
ح˘˘م˘˘صست ة˘˘ط˘˘خ ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل‘‘ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ون بماك ىلإا ةدوع˘لا˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
ن˘م سسي˘ل ،م˘صسو˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
ثد˘ح˘ي نأا د˘يرد˘م لا˘ير ة˘ح˘ل˘صصم
،وي˘با˘نر˘ب˘لا تاد˘يد˘ج˘ت بب˘صسب كلذ

.‘‘كلذ لعفن نأا ديرن ببصسلا اذهلو
ا˘˘ترو˘˘ب’ مد˘˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘ل‘‘ :ل˘˘˘صصاوو
فيك حرصشي ملو اًيميظنت اًططخم
يأا ل˘ق˘ي م˘لو ،ه˘عور˘صشم ذ˘ف˘ن˘ي˘صس
ةدع هتقفرب هنوك نع ادع ءيصش
.‘‘سصاخصشأا

ه˘˘˘يو˘˘˘صشت نو˘˘˘لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي‘‘ :فدرأاو
ن˘م ءا˘ي˘صشأ’ا جار˘خإاو ا˘˘ن˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘صس
نو˘˘˘كن نأا لوا˘˘˘ح˘˘˘ن ،ا˘˘˘ه˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘˘صس
هجول اًهجو سسفانتنو ،نيحصضاو
انأا ،ةنولصشرب حلاصصم نع ثحبنو
اذه نكل ،اترو˘ب’ دا˘ق˘ت˘نا˘ب م˘ه˘ت˘م
نع عفادأا طقف انأا ،اًحيحصص سسيل

.‘‘لصضفأ’ا وه انعورصشم نأا
عم هنأا ىلإا ريصشي اتروب’‘‘ :لمكأاو
هل تيوصصتلا نإاف ،يصضاملا ىركذ
ماع ي˘ف ،ءا˘ن˘ع˘لا اذ˘ه ل˘ك ق˘ح˘ت˘صسي
ه˘˘˘ب˘˘˘صشي ءي˘˘˘صش د˘˘˘جو˘˘˘˘ي ’ ،1202
دقل نآ’ا ،ةقباصسلا ةيصسائرلا هتلحرم
ن˘˘م ءي˘˘صش ’و ءي˘˘صش ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت
يدانلا عصضو ،مويلا ديفم هتبرجت
يذ˘لا ع˘صضو˘لا˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع ه˘˘ل سسي˘˘ل
.‘‘هنع ثدحتي
؟نيبعÓلا عم عقويصس نم :حصضوأاو
يصشتيب ؟زيدلا˘ف رو˘ت˘كي˘ف ؟ا˘ترو˘ب’
ي˘ف ،؟ي˘ت˘صسو˘ي ل˘ي˘ئا˘فار ؟و˘صسنو˘˘لأا

ءيصش لك حصضون نحن انعورصشم
مه نكل ،هماهمو سصخصش لك ،ةقدب
تيوصصتلا متي نأا نوديري مهنأا ودبي
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ك ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م نود
.‘‘تاجايتح’ا

،ظحلا ءوصسل‘‘ :هلوقب تنوف متخو
ةي˘صسا˘ئر˘لا ةر˘ظا˘ن˘م˘لا د˘عو˘م ى˘ت˘ح
كا˘ن˘ه نو˘كي˘صس د˘حأ’ا مو˘ي ى˘لوأ’ا

قيرط نع اوتوصص وصضع فلأا02
نع ءيصش لك ةفرعم نود ديربلا
ام ،يدا˘ن˘لا ر˘صضي اذ˘هو ع˘يرا˘صشم˘لا
53ـلا ةقث بصسك وه هلعف لواحنصس
.‘‘نيقبتُملا وصضع فلأا

شسومار ةلكسشم لحب ديردم لاير بلاطي ناديز
نع ةينابصسإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
ر˘˘ي˘˘صصم نأا˘˘صشب تارو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘خآا
.ديردم لاير عم سسومار ويجريصس
لاير عم سسومار دق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘صسو
،يراجلا مصسوملا ةياهن يف ديردم
ىلإا نآ’ا ىتح بعÓلا لصصوتي ملو
د˘˘ق˘˘ع˘˘لا لو˘˘ح يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا
ينابصسإ’ا عفادملل ق˘ح˘يو ،د˘يد˘ج˘لا
هل عيقوتلل قيرف يأا عم سضوافتلا

.فيصصلا يف اًناجم
يب هيا‘‘ ع˘قو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
ديردم لاير نإاف ،ينابصسإ’ا ‘‘يصس
ويجريصس ىلع ماع ةدمل اًدقع سضرع
ةبصسنب هبتار سضيفخت عم سسومار
ةيفاصضإا ةنصس ديدجت رايخ عم 01%
ةمزأا يطخت لمأا ىلع لماك بتارب
.انوروك سسوريف ءابو
ن˘يد˘لا ن˘يز نأا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأاو
نم وه ديردم لاير بردم ناديز
ل˘ح يدا˘ن˘لا ن˘م ا˘˘ًي˘˘صصخ˘˘صش بل˘˘ط
يف سسومارل ديدج˘ت˘لاو ة˘ل˘كصشم˘لا
.نكمم تقو عرصسأا

نم ققحتلا ىرخأ’ا ةيدنأ’ا رظتنتو
هذا˘خ˘تاو ما˘ت ل˘كصشب سسو˘مار ءا˘ف˘صش
،هعم لصصاوتت نأا لبق يئاهنلا رارقلا

،ٍدان يأا عم قافتا دجوي ’ ،نآ’ا ىتح
ددجي مل اذإا هنأا بعÓلا فرعي نكلو

ةد˘ع ن˘م سضور˘ع ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي˘˘صس
تداعأا ةيلاحلا هتباصصإا نكل ،ةيدنأا

ي˘ف اًدد˘ج˘م ةراد˘صصل˘ل د˘يرد˘م لا˘ير
.ديدجتلا قابصس
ديردم يف ءاقبلا نأا سسومار فرعي
،كلذ عمو ،هتلئاعل رارق لصضفأا وه
ة˘ب˘ق˘ع ل˘ث˘م˘ت ’ رÓ˘ي˘ب ه˘ت˘جوز نإا˘ف

رخآا وه اذه نأا ملعت اهنأ’ ،هل ةبصسنلاب
هيلعو ،ةينهملا هتايح يف ريبك دقع
.ةيانعب هرايتخا
لازي ’ هنأا سسومار ويجريصس دقتعي
4 وأا3 ةد˘م˘ل بع˘ل˘لا ى˘˘ل˘˘ع اًردا˘˘ق
،ىوتصسم ى˘ل˘عأا ي˘ف ىر˘خأا تاو˘ن˘صس
.ةمكحب رايتخ’ا هيلع كلذل

ر .ق ^

نأا˘صشب ةد˘يد˘ج تارو˘ط˘ت تر˘˘ه˘˘ظ
،ر˘لو˘م سسا˘˘مو˘˘ت ةدو˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘˘م
وروي ةلوطب يف ايناملأا بختنم
.مداقلا فيصصلل ةلجؤوملا ،0202
ميخاوي ،تفاصشناملا بردم ناكو
دا˘ع˘ب˘ت˘صسا˘ب اًرار˘ق ذ˘خ˘تا د˘ق ،فو˘ل
،جنيتاوب موري˘ج ،ر˘لو˘م» ي˘ثÓ˘ث˘لا

.نيماع وحن لبق «زليموه سستام
يا˘كصس» ة˘˘كب˘˘صش بصسح˘˘ب ن˘˘كل

حتف فول نإاف ،«ايناملأا سستروبصس
ةرتف دعب ،رلوم ةدوع مامأا بابلا

وهو ،هرارقب كصسمتلا نم ةليوط
ة˘˘صصر˘˘ف بعÓ˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي د˘˘˘ق ا˘˘˘م
.ورويلا ةلوطب يف روهظلا

ن˘˘م ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘˘كب˘˘˘صشلا تدا˘˘˘فأاو
م˘جا˘ه˘م˘لا ءا˘عد˘ت˘صسا ،ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘كصسع˘م˘˘ل ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
كÓتما مدعل ،سسرام يف ،ينطولا

ىلع نيرداقلا نيبعÓلا يف ةرفو
ي˘ف ،ة˘بر˘ح˘لا سسأار تح˘˘ت بع˘˘ل˘˘لا
.نهارلا تقولا

’ ،اًماع13ـلا بحاصص نأا تدكأاو
ليثمت˘ل د˘يد˘ج ن˘م ةدو˘ع˘لا ع˘نا˘م˘ي

ذنم هصسفن ينمُي لب ،هدÓب بختنم
ن˘ع فو˘ل ع˘جار˘ت˘ب ة˘ل˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف
.هرارق

سسور˘ي˘ف ن˘م ر˘لو˘م ى˘فا˘ع˘ت د˘قو
،اًدرف˘ن˘م برد˘ت˘ل˘ل دا˘عو ،ا˘نورو˘ك
تا˘ب˘يرد˘˘ت ر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
.يرافابلا قيرفلا

نر˘يا˘ب سصي˘م˘ق˘ب ر˘لو˘م ر˘ج˘ف˘ناو
كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م ،خ˘نو˘˘ي˘˘م
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بيرد˘˘ت
يف اًزراب اًرود بعليل ،يصضاملا

.ةيخيراتلا ةيصسادصسلا دصصح

ورويلا لبق رلوم ةأاجافم يف ركفي فول

.ايليصسرامو امور اهنم ،سسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراصس مصسا طبتراو
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نارهو ةيدولوم قيرف لبقتصسي
و˘˘هو ودارا˘˘ب يدا˘˘ن ه˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صض
نيريبك نيراصصت˘نا˘ب ي˘صشت˘ن˘م
اذ˘˘كو ةر˘˘˘كصسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا ما˘˘˘مأا
رصصي ثيح ةنيطنصسق بابصش
ىلع يوصضم بردملا لابصشأا

رثكأا مدقتلاو ديكأاتلا ةلصصاوم
نأا ا˘م˘˘ب بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘صس ي˘˘ف
ةوارمحلا ةداعإا ىقبي فدهلا
بعلو تاجيوتتلا ةكصس ىلا
م˘صساو˘م د˘ع˘˘ب ى˘˘لوأ’ا راودأ’ا

ى˘˘ل˘˘˘ع فا˘˘˘ج˘˘˘ع تر˘˘˘م ةد˘˘˘ع
و˘ب˘ع’ ل˘مأا˘يو اذ˘ه ير˘م˘ح˘˘لا
ةوحصصلا د˘ي˘كأا˘ت ودارا˘ب يدا˘ن
باصسح ىلع ارخؤوم ةققحملا

ىتحو سسابعلبو ناصسملت دادو
. ةيدملا

انيسسن» :لÓم
ةيسضاملأ تأراسصتنلأ

ةيفيك يف انريكفتو
«كابلاب ةحاطإلأ

ورتصسياملا عم ثيدح ا˘ن˘ع˘م˘ج
انيلع» :لوقي دكأا يذلاو لÓم
ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘يزو˘ف˘˘لا نا˘˘ي˘˘صسن
ةفاصضإا ةيفي˘ك ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
ى˘˘˘لإا ىر˘˘˘خأا طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ثÓ˘˘˘˘ث

ءاق˘ب˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘صست د˘ي˘صصر˘لا
ةع˘ي˘ل˘ط˘لا ة˘يد˘نأا ن˘م˘صض ا˘مود
لمعلا ىقبي انفده نأاو ةصصاخ
انبرقت ىرخأا طاقن بصسك ىلع
حمصستو بيترت˘لا ة˘مد˘ق˘م ن˘م
يتلا ىلوأ’ا راودأ’ا بعلب انل
ةهجاولا ىلإا ةوار˘م˘ح˘لا د˘ي˘ع˘ت

تاكراصشملا ثيح نم ةصصاخ
يف ي˘ما˘قرأا ا˘مو˘م˘ع ة˘يرا˘ق˘لا
ارخ˘ف ي˘ند˘يز˘ي اذ˘هو د˘عا˘صصت

م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘عأا˘˘صس ثي˘˘ح

ةعومجمللو يصسفنل لصضفأ’ا
.يقيرفلو
ةريبك انتقث » : أوفلودأ

ىلع انتردقم يف
«زوفلأ ةجيتن قيقحت

او˘ف˘لودا برد˘م˘˘لا لا˘˘قو اذ˘˘ه
ةوارمحلا ةهجاوم سصوصصخب
د˘˘عو˘˘م˘˘ل اد˘˘ي˘˘ج ا˘˘نر˘˘˘صضح » :
عصضو˘ل ا˘ن˘ي˘ع˘صسو ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ةل˘با˘ق˘م˘ل˘ل ا˘ي˘صسف˘ن ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ناو ة˘˘صصا˘˘خ
نيبعÓلا ةيزهاجو تايو˘ن˘ع˘م
د˘ع˘ب ة˘صصا˘˘خ بع˘˘صص ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ةيباجيإا جئا˘ت˘ن ثÓ˘ث ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ا˘ن˘ي˘صصوأا ا˘مو˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
ر˘ظ˘ت˘ن˘نو م˘هرود˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘بوا˘˘ج˘˘ت

مصصخلا ا˘ن˘صسرد ا˘ن˘ناو ة˘صصا˘خ
زوفلاب ةدوعلا يف لمأانو اديج
يف بغرت ةبيتكلا ناو ةصصاخ
. كلذ قيقحت

ششامر ماسشه

ةيوقلا ةدوعلا ديكأات لجأا نم «كابلا»و ةوارم◊ا
ودأراب يدان – نأرهو ةيدولوم

ةنوسسح ينأدرز بعلمب نوكتسس ةيناثلأ ةطبأرلل ةثلاثلأ ةلوجلأ ةمق
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ح˘ما˘ط˘لأ قر˘ف˘لأ د˘حأ ع˘م ة˘يوا˘سشلأ دا˘ح˘تأ د˘ئأر˘لأ ع˘م˘ج˘ي˘سسو
هنوك نم مغرلاب يذلأ ةنيطنسسق ةيدولوم قيرف هب دسصقنو دوعسصلأ
لجأ نم هلقث لكب يمريسس هنأ لأ هريهامج يسضرت جئاتن ققحي مل
لابسشأ لخديسس نيح يف طاقنلأ قراف يف كرأدتلأو نزأوتلأ قيقحت
ةسصرفلأ نأو ةسصاخ طاقنلأ قراف عفرو مهتوق ديكأات لجأ نم يركز
.ةأرابملأ ةجيتنب زوفلأ لجأ نم ةيتأوم

«هنم رفم ل راسصتنلأو نيقحÓملأ برقأ نع قرافلأ عفر ديرن» :رافن
نأو هل قبسس يذلأو رافن بعÓلأ عم ثيدح انل ناك هتأذ قايسسلأ يف
داع نوكيسس ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ءا˘ق˘ل˘لأ» :لا˘ق ثي˘ح كو˘م˘لأ فو˘ف˘سص ي˘ف بع˘ل

امب نامألأ رب ىلأ هتدايق لجأ نم يقيرف عم قيفوتلأ نع ثحبأ ثيح
م˘ج˘ح كرد˘ن ا˘مو˘م˘ع ن˘ير˘ي˘ب˘ك ن˘يزو˘ف د˘ع˘ب ا˘ها˘ن˘ق˘ق˘ح˘ت˘سسأ ةدا˘˘ير˘˘لأ نأ
كوملأ لكاسشم يف رامثتسسÓل ىعسسنو انقتاع ىلع ةاقلملأ ةيلوؤوسسملأ

مدقملأ معدلأ عم ةسصاخ ةمدقملاب بورهلأ وحن امدق يسضملأ لجأ نم
. انريهامج فرط نم

«راسصتنلأ قيقحت لجأأ نم اندهج لدبنسس» :تاحرف
قيقحت ىلع هئÓمز عيجسشت لواحو بويأأ تاحرف بعÓلأ ثدحت امك
نيرثعتلأ ةجيتن انم نوبسضاغ راسصنألأ نأأ كردن» :لاق ثيح مهألأ
شضوافتلأ ةيمتح مامأأ انلعجي ام وهو ةبانعو بورخلأ مامأأ نيلجسسملأ
ةلوطبلل أدئأر ر˘ب˘ت˘ع˘ي شسفا˘ن˘م˘لأ نأ ح˘ي˘ح˘سص ة˘يوا˘سشلأ ءا˘ق˘ل ي˘ف د˘ي˘ج˘لأ

نع ثحبنسس ثيح Óسصاف نوكيسس نأديملأ نأ امب انمهي ل كلذ لك نكلو
نأو ةسصاخ ةهجأولل انديعي راسصتناب ةدوعلل شسفانملأ ةتغابم ةيفيك
. انيلع ةريبك لامأ نوقلعي تسسيكوميل
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لوأ قيقحت ىلع هنيعو ةلسشنخ داحتأ هفيسض ةبانع داحتأ فيسضتسسي
ميعزلأ شسيئرلأ حجن نأ دعب ةسصاخ مسسوملأ أذه ةلوطب يف هل راسصتنأ

نويدلأ ديدسستب ماق نأ دعب ةطبأرلأ عم تأزاجلأ ةكرعم بسسك يف
دأزلأ ىلع هقيرف لوسصح ةيمهأأ ىدم ةيوسش نب بردملأ كرديو أذه
شسفانملأ نأ ركذي ةمدقملأ ةيدنأ نم برقتلأ ةلسصأوم لجأ نم Óماك
م˘ث ن˘مو بور˘خ˘لأ ما˘مأ ل˘ج˘سسم˘لأ ر˘ي˘خألأ هر˘ث˘ع˘ت شضيو˘ع˘˘ت ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي
هتعاطتسساب يذلأ يرسشبلأ دأزلأ كلتمي هنأ امب ةقÓطنلأ نع ثحبلأ

.دوعسصلأ ىلع ةردقلأ هحنم

انلعجي تأزاجإلأ ىلع لوسصحلأ» :ةيوسش نب
» دوعسصلأ ةقرو بعل لجأ نم انلقث لكب يمرن

نأ دق˘ت˘عأ» :لا˘قو ة˘ل˘سشن˘خ ة˘م˘ق ن˘ع ة˘يو˘سش ن˘ب برد˘م˘لأ ثد˘ح˘تو أذ˘ه
ةرورسضب نيبلاطم انلعجيسس ةيمسسرلأ ةليكسشتلاب هبعلو قيرفلأ ةدوع

لكب يمرن انلعجت يتلأ ثÓثلأ طاقنلأ نامسض ىلع لمعلأو داهتجلأ
لك أومدق نيذلأ فيدرلأ يبعل ركسشأ نأ دوأ امك انفأدهأ غولبل انلقث
نيتطقن أو˘ب˘ل˘جو أود˘ه˘ت˘جأ ثي˘ح نأو˘لألأ ف˘ير˘سشت ل˘جأ ن˘م م˘ه˘يد˘ل ا˘م
باسسح ىلع راسصتنأ لوأ قيقحت لجأ نم امدق يسضملاب انل ناحمسسيسس
.ةديج ةبيكرت رخلأ وه كلتمي يذلأ ةلسشنخ داحتأ

«دوعسصلأ ىلع شسفانتلأ لجأأ نم قيرفلل راسصتنأ لوأأ نع ثحبن» :رماسس
أدودرم مدقن اننوك نم مغرلاب» :لوقي رماسس بعÓلأ دكأأ هتهج نم

اهراسصتنأ دعب ق˘ق˘ح˘ت م˘لو شضوا˘ف˘ت˘لأ ن˘سسح˘ت م˘ل ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘لأ نأ لأ أد˘ي˘ج
ة˘ج˘ي˘ت˘ن د˘سصح˘ل ىع˘سسن˘سسو ة˘با˘ن˘ع˘ب ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘˘م كرد˘˘ن ا˘˘مو˘˘م˘˘ع لوألأ
را˘سصنألأ نأو ة˘سصا˘خ دو˘ع˘سصلأ ة˘قرو بع˘ل را˘سسم ي˘ف ا˘ن˘ي˘ق˘ب˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ

يذلأ رملأ وهو ان˘فر˘ط ن˘م د˘يد˘ج˘لأ نور˘ظ˘ت˘ن˘يو ا˘ن˘ب˘نا˘ج ىلأ نو˘ف˘قأو
ةهجأو˘لأ ىلأ ا˘ند˘ي˘ع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ب ءا˘ق˘ل˘لأ ل˘خد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس
                               .دوعسصلأ ةقرو بعل وحن اناعسسم طبسضتو
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ةنيطنسسق ةيدولوم – ةيواسشلأ داحتأ

ةلسشنخ داحتأ – ةبانع داحتأ
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هفوخت نأرهو ةيدولوم ةرأدإأ شسلجم شسيئر يوايحم بيطلأ فخي مل
نأأ أد˘كؤو˘م ،ودأرا˘ب يدا˘ن ف˘ي˘سضلأ ة˘ه˘جأو˘م ي˘ف م˘ي˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ
بعلم يف ءاقللأ طاقن ىلع ءاقبإÓل فدهتو ءاقلل ةدعتسسم ةليكسشتلأ
.ةنابز دمحأأ

ة˘ه˘جأو˘م شصو˘سصخ˘ب  «ةوأر˘م˘ح˘لأ» ـل لولأ لوؤو˘سسم˘لأ تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
ةعئأر ءأوجألأ »:Óّئا˘ق دأد˘ع˘ت˘سسلأ م˘تأأ ىل˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ نأأ د˘كأأ مو˘ي˘لأ

ام لك ىقبيل ،ودأراب ةهجأومل نوزهاج نوبعÓلأو ةعومجملأ لخأد
نوكي نأ ىنمتأأو طقفو ميكحتلأ وه ةمهملأ ةلباقملأ هذه يف هاسشخن
ة˘يد˘نل ثد˘ح ا˘م ن˘ع ثيد˘ح˘لأ يوا˘˘ي˘˘ح˘˘م شضفر ا˘˘م˘˘ك ،«ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ي˘˘ف
ميكحتلأ نع يثيدح»: لاق ا˘مد˘ن˘ع ىر˘خأأ ة˘يد˘نأأو شسا˘ب˘ع˘ل˘بو ة˘يد˘م˘لأ

ي˘ف ة˘يد˘م˘ل˘ل ثد˘ح ا˘م ي˘ق˘ير˘ف˘ل ثد˘ح˘ي نأأ ي˘فو˘خ˘ت ق˘ل˘ط˘ن˘˘م ن˘˘م ي˘˘تأا˘˘ي
قبسس ىرخأأ ةيدنأأو اهلبق شسابعلب ىتحو ودأراب مامأأ ةريخألأ اهتهجأوم
«كابلأ مامأأ ميكحتلأ تدقتنأ نأأو
ةيحسض لبق نم ناك هقيرف نأاب دكأأ نأرهو ةيعمجل قباسسلأ شسيئرلأ
نأأو قبسس دقل» :لاقو ىرخأأ ةرم ةيحسض نوكي نأأ شضفريو ميكحتلل

ملظلأ دعب ةمسصاعلأ داحتإأ ةهجأوم يف ميكحتلل ةيحسض يقيرف ناك
كلذ رركتي نأأ شضفرن أذل ،بأرعأأ مكحلأ لبق نم هل انسضرعت يذلأ
ميكحتلل ةيزكرملأ ةنجلل يتلاسسرو ودأراب يدان ةهجأوم يف ويرانيسسلأ

.«ىوتسسملأ يف هيزن مكح نييعت ةرورسضب يه
ل˘جأأ ن˘م ر˘سضخألأ ءو˘سضلأ ي˘ن˘˘ف˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ىق˘˘ل˘˘ت ر˘˘خآأ عو˘˘سضو˘˘م ي˘˘ف
ىهنأأ يذلأو ناميل شسراحلل افلخ ديدج ىمرم شسراح عم دقاعتلأ

ثيح ،ةسسكاعملأ ةطبرألأ ىوتسسم ىلع ةباسصإلأ دعب أركبم همسسوم
ىلع شسأرح ةدع ءامسسأاب ةعسسوم ةمئاق «ةوأرمحلأ» ةرأدإأ تعسضو

نوكيل اهنم دحأو رايتخل نيرخآأو يزوزعمو لأوطو ششومامز رأرغ
.ةليكسشتلأ يف يناثلأ شسراحلأ

طيمز.ع

نيع ةي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف نو˘كي˘صس
لابقتصسا عم دعوم ىلع ةليلم
ةي˘غ˘ب نا˘صسم˘ل˘ت دادو ف˘ي˘صضلا
نم يق˘تر˘ي را˘صصت˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

بيتر˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م ى˘لإا ه˘لÓ˘خ
عمج ىقبي فدهلا نأاو ةصصاخ
طاقنلا نم نكمم ددع ربكا

حبار دئاقلا ءاقفر كرديو اذه
طاقنلا زارحإا ةيمهأا ىدم دايز
ةليلم نيع بع˘ل˘م˘ب ا˘ه˘ئا˘ق˘بإاو
مهل حمصسيصس كلذ نأاو ةصصاخ
ل˘كب ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘˘م بع˘˘ل˘˘ب
نو˘˘˘كي˘˘˘صسو اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘يرأا
ثحب عم دعوم ىلع سسفانملا
هدعبت ةيباجيإا ةجيتن ليجصست

ة˘قرو بع˘ل تا˘طو˘غ˘صض ن˘˘ع

ة˘ب˘تر˘م˘لا نأاو ة˘صصا˘خ ءا˘ق˘ب˘˘لا
نامرز ءا˘ق˘فر ا˘ه˘ل˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا
ةرورصضب نيبلاط˘م م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ت
.ةيباجيإا ةجيتن ليصصحت

بسسك ديرن» :دايز
لمعنو ريغ ل طاقنلأ

داعسسإل قاسسو مدق ىلع
«انريهامج

د˘ئا˘˘ق ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘كو
:لاق ثيح حبار دايز قيرفلا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘صص ا˘˘ن˘˘يو˘˘ط»
ارخؤو˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا

دجاوتلاب ا˘ن˘ل تح˘م˘صس ي˘ت˘لاو
اننأا امك ةمدقملا ةيدنأا نمصض
ة˘˘ي˘˘صضق نا˘˘ي˘˘صسن˘˘ل ا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘صس

كلذو ةيلا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا
زيكر˘ت˘لا ل˘ك ع˘صضو ل˘جا ن˘م
بغرن يتلا دادولا ةمق ىلع
ل˘جا ن˘م ا˘ه˘طا˘ق˘ن بصسك ي˘˘ف
نيصسحت ىلع لمعلا ةلصصاوم
ي˘ف ا˘مود ءا˘ق˘ب˘˘لاو ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

نأاو ةصصاخ بي˘تر˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م
بع˘ل˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس كلذ
ةلحرم لÓخ ىوصصق ةيحيرأاب
.ةدوعلا

كردن» :نأرمع نب
نلو ةمهملأ ةبوعسص

لجأأ نم دهج يأأ رخدن
«مهألأ قيقحت

دادو ع˘فاد˘م د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م

ةيزهاج نارم˘ع ن˘ب نا˘صسم˘ل˘ت
قيقحت يف مهتبغرو هقيرف
:لا˘ق ثي˘ح ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يدحتلا عفرل نوزهاج نحن»
ةجيتن قيقحت ىلع لمعلاو
ةلصصاومب انل حمصست ةيباجيإا
قيرفلاب جورخ˘لاو دا˘ه˘ت˘ج’ا
نأاو ة˘صصا˘˘خ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا ى˘˘لإا
’ ايلاح اهلتحن يتلا ةبترملا
لا˘مآاو ا˘ن˘˘تا˘˘حو˘˘م˘˘ط ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت

انل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج
دن˘ل˘ل د˘ن˘لا فو˘قو˘ل˘ل ى˘ع˘صسن
ا˘ن˘نأاو ة˘˘صصا˘˘خ ما˘˘صص’ ما˘˘مأا
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صس’ ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسن˘˘˘˘صس
.مهئاطخأا
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ءاقل في˘ط˘صس قا˘فو سضو˘خ˘ي
هتاحومطو ف˘ل˘صشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج
بصساكم ىلع ظافحلا ىقبت
لا˘م’ا ناو ة˘˘صصا˘˘خ ةدا˘˘ير˘˘لا

نم يوارق ءاقفر ىلع ةقلعم
ةوا˘ف˘ل˘˘صشلا˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’ا ل˘˘جا

ةو˘صشن لÓ˘غ˘ت˘صسا ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو
تاعومجملا رود ىلا لهأاتلا
ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا م˘˘غر ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا
ى˘ل˘ع تر˘ثا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
نا ركذي ار˘ي˘ث˘ك ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
فيطصسب نولحيصس ةوافلصشلا

ةحفصصلا يط ىلع مهنيعو
ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةبيبصش ماما ةيصضاملا ةلوجلا
ةميزهلا ناو ةصصاخ ةرواصسلا

ع˘قاو˘˘ب اد˘˘ج ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ق تنا˘˘ك
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا ة˘ي˘صساد˘صس
ى˘ل˘ع نود˘ها˘ع˘ت˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

.ةلجصسملا تافÓخلا يط

ليسصحت انيلع» :يكوكلأ
رثكأأ اهب بورهلأو ةدايرلأ

«رأدلأ تأءاقل لÓغتسسأو
ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا
ى˘لإا ه˘ق˘ير˘ف ي˘ع˘˘صس ي˘˘كو˘˘كلا
ديصصر ىلإا Óماك دازلا ةفاصضإا
ما˘م˘ت˘ه’ا» :لا˘ق ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا
دج ىقبي رايدلا لخاد طاقنب
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ناو ة˘صصا˘˘خ م˘˘ه˘˘م

نم لك مدقت نا دعب تدتصشا
يبملواو ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
يذلا رم’ا ةمدقملا ىلا ةيدملا
اندوهج نم فعاصضن انلعجيصس
سشر˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بر˘˘ت˘˘لا د˘˘˘صصق
ةصصاخ اهب دارف˘ن’او ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ةدوجوملا ةقثلا لÓغتصسا ناو
ءاقبلا لجا نم ةيرورصض ىقبت
ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘ه˘جاو˘لا ي˘ف ا˘مود
.ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلصسلصس ىلع

ةدر رظتنأ» :يلÓيجلب
يئÓمز نم ةريبك لعف

«ةرواسسلأ ةوفه حيحسصتل
د˘ئا˘ق˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘˘ع˘˘م˘˘جو
:لا˘ق ثي˘ح ي˘لÓ˘ي˘ج˘ل˘ب رود˘˘ق
ةروا˘صسلا ةرا˘صسخ نا د˘ق˘˘ت˘˘عا»
لخدن انتلع˘جو ة˘ي˘صسا˘ق تنا˘ك
بعصصي ةصصيوع لكاصشم يف
ى˘ق˘ب˘ن ن˘كلو ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘˘لا

زيكر˘ت˘لا ةرور˘صضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو دا˘˘ه˘˘ت˘˘ج’او
ا˘ع˘ير˘˘صس را˘˘صسم˘˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت

ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن يأا ناو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
ءارولل Óيلق عجارتن انلعجتصس
ةيوق لعف ةدر رظتنا امومع
ءا˘ق˘ل ي˘ف ي˘ئÓ˘مز فر˘ط ن˘˘م
ي˘ف سسف˘ن˘لا ي˘ن˘م˘نو قا˘˘فو˘˘لا
حورلا ديعت ةج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘صصح˘ت
.انريهامجل

ناسسملت دأدو – ةليلم نيع ةيعمج

ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةوسشن ةداعتسس’ دادولاو بيترتلا ةمدقم غولبل «ماسص’»

فلسشلأ ةيعمج – فيطسس قافو

ةتغابملا ةيناكمإا نع نوثحبي ةوافلسشلاو ةدايرلا راسصتنا نوديري ةراوفلا ءانبأا

 ةدايرلاب بورهلل ةيواسشلا
كرادتلاو ةدوعلا نع ثحبت كوملاو

نيلوعم راسصتن’ا ىلعو نودوعي ةنوب ءانبأا
دارملا قيقحت يف نولمأاي ةلسشانخلاو

ناميل ةفÓخل ةرأدإلأ ةلواط ىلع ةحرتقم ءامسسأأ
«ةوارمحلا» ةيزهاج دكؤوي يوايحم

ميكحتلا نم فوختمو
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رصشع ةصسماخلا ةلوجلا ةمق
ةيليوج5 ناديمب بع˘ل˘ت˘صس
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘صسو
ةبيبصش فيصضلاب ةم˘صصا˘ع˘لا
نافرطلا لمأاي ثيح لئابقلا
ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘صصاو˘˘م ي˘˘ف
ناو ةصصاخ بيترتلا ةمدقم
وهو احصضاو ىقبي فدهلا
زار˘حا ل˘جا ن˘م ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا
لا˘ب˘صشا ل˘مأا˘يو اذ˘ه بق˘˘ل˘˘لا

يرانكلاب ةحاطإ’ا ينارمع
تاذ˘لا ةدا˘ع˘˘ت˘˘صسا ل˘˘جا ن˘˘م
لصشفلا دعب ة˘صصا˘خ ا˘ي˘ل˘ح˘م
تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘يرذ˘˘˘لا
تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
نا ركذي هتيصص دقفي قيرفلا
سسي˘ند ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا

ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘ي نا˘˘˘ف’
مهأ’ا قيقحت ىلا هتعومجم
نا اديج كردي هناو ةصصاخ
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘حا˘˘˘طإ’ا
بصسكب دادع˘ت˘ل˘ل ح˘م˘صسي˘صس
. ةقثلا

 انققح» :دوسشح
 ايقيرفإا مهألا
تداعتسسا ديرنو

ايلحم اننزاوت
«بقللا ىلع صسفانتلل
دوصشح قيرف˘لا د˘ئا˘ق قر˘ط˘ت

ي˘ف ة˘م˘ه˘م د˘ج ة˘ط˘ق˘ن ى˘˘لا
ل˘كلا» :لا˘ق ثي˘ح ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
فور˘ظ˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص كرد˘˘ي
ايلحم اهيل˘ع د˘جاو˘ت˘ن ي˘ت˘لا

ة˘˘ل˘˘˘صسل˘˘˘صس د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
تدأا ي˘˘ت˘˘لاو تار˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ى˘لا ةرادإ’ا˘˘ب
ا˘مو˘م˘ع ق˘با˘˘صسلا برد˘˘م˘˘لا
ا˘ن˘تا˘ف ا˘م كراد˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسن
ة˘˘فا˘˘صضإا ثح˘˘ب ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘مو
ى˘لا طا˘ق˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
م˘ل˘ح ناو ة˘صصا˘خ د˘ي˘صصر˘˘لا
ىقب˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا

’ را˘صسم˘لا نا ا˘م˘ب ا˘ن˘˘كم˘˘م
ءا˘ق˘ل ا˘مو˘م˘ع Ó˘يو˘˘ط لاز˘˘ي

ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صس يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا
ءاقبإا نع ثحبنصسو ناديملا
لمعلا لجا نم Óماك دازلا

يف عاصضوأ’ا ةبقارم ىلع
.بيترتلا ةمدقم

 لمأان» :دايوسس
 ةجيتن قيقحت

 مامأا ةبيط
 ةيدولوملا

مداق صضوخل
«ديج لكسشب ديعاوملا

دايوصس عفادملا ثدحت امك
ىلع لهأا˘ت˘لا فد˘ه ل˘ج˘صسم
ي˘لا˘م˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا با˘˘صسح

بصسكو زو˘ف˘لا» :لا˘ق ثي˘˘ح
انلوصصوو ايقيرفإا ةريصشأاتلا
تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا رود ى˘˘˘لإا
نم انلقث لكب يمرن انلعجي
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘˘صصح˘˘˘ت ل˘˘˘جا
بعلتصس ةهجاوملاف ةيباجيإا

ةر˘ي˘غ˘صص ل˘ي˘صصا˘˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف ةد˘صشبو بغر˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
رثكأا تيبلا عاصضوأا بيترت
يف بتارم حبر لÓخ نم
بع˘ل˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م
با˘ق˘لأ’ا ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
.ةحاتم

صشامر ماسشه

769213ددعلا ^2441 بجر51ـل قفاوملا1202 يرفيف72تبسسلاةصضايرلا
ةيقيرفإ’ا ةسسفانملا يف ريكفتلا ناكرتي «يرانكلا»و «ةوانسشلا»

وكيسسÓكلا بسسك ىلع نارسصيو

لئابقلا ةبيبسش ‐ رئازجلا ةيدولوم
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ةيرزملا عاسضوأ’ا ىلع اجاجتحا تابيردتلا نوعطاقي  نوبعÓلا
جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا و˘˘ب˘˘˘ع’ ع˘˘˘طا˘˘˘ق
ىلع اجاجتحا قير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت
لصصو يتلا ةيرزم˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
نأا هل قبصسي مل يذلا يدانلا اهيلإا
امك ديقعتلا نم ةجرد هتيب غلب
ّلظ يف مصسوملا اذه هيلع وه
11 ـلا ءا˘صضعأÓ˘ل ماّ̆ت˘لا با˘ي˘غ˘˘لا
ة˘˘كر˘˘صشلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لا
ريد˘م˘لا ةرد˘ق مد˘عو ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
يصشايعلا ىفطصصم قيرفلل ماعلا
ط˘صسبأا ر˘ي˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع هدر˘˘ف˘˘م˘˘ب
ةيجياربلا ةليكصشت˘لا تا˘بّ̆ل˘ط˘ت˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ق˘˘ئا˘˘صضلا ءاّر˘˘ج
.يلهأ’ا اهيف طّبختي

رو˘ن˘لا د˘ب˘ع لا˘ب˘صشأا ر˘˘صضحو
تقؤوملا برد˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘صصو˘ب
توأا02 بع˘ل˘م ى˘لإا جر˘ب˘ل˘˘ل
ي˘لوؤو˘صسم را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف او˘ق˘بو
مهتاقحتصسمب ةبلاطملل قيرفلا
بايغلا نأا ريغ ةقلاعلا ةيلاملا
ل˘˘ع˘˘ج ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ما˘˘ّت˘˘لا

ردا˘˘غ˘˘ت «ا˘˘با˘˘كلا» ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت
˘مد˘ع ى˘ل˘ع ر˘˘صصتو بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ى˘لإا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا

ن˘مو ،م˘ه˘ل˘كا˘˘صشم ل˘˘ح ن˘˘ي˘˘ح
نل جربلا يلهأا نأا ظحلا نصسح
دعب ،عوبصسأ’ا اذه ةياهن بعلي
دادزولب بابصش ةارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت
ببصسب51 ـلا ةلوجلا باصسحل
«ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ل» ءا˘˘ن˘˘بأا طا˘˘˘ب˘˘˘ترا
.ةيقيرفإ’ا ةصسفانملاب
يصشايعلا ىفطصصم ربعو اذه
جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأ’ ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةيّدرت˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ن˘ع ةرار˘م˘ب
لك ىلع قيرفلا اهب رمي يتلا
ةروط˘خ ازر˘ب˘م ،تا˘يو˘ت˘صسم˘لا
ببصسب يلهأ’ا تيب يف عصضولا
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘˘لا
تنا˘ك ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ي˘ف ط˘ّب˘خ˘˘ت˘˘ي

قيرفلا دجاوتب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ه˘ب˘صسح
لودج يف ريخأ’ا زكرملا يف
طاقن4 ديصصرب ماعلا بيترتلا

يعيبصس يماهت ءاق˘فر ا˘ه˘ّق˘ق˘ح
.ةلماك ةارابم41 يف
رمي يدانلا نأا ثّدحتملا دّكأاو
ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘ب Ó˘˘˘ع˘˘˘ف
رطخ يف حبصصأا قيرفلا»:Óئاق
ءا˘صضعأا با˘ي˘غ ي˘ف ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ن˘يذ˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م
،«ة˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ن˘˘م او˘˘بّر˘˘ه˘˘ت
نم ترّذح دق تنك«فيصضيل

ا˘م ل˘ع˘ف˘˘ب ع˘˘صضو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ
ةيهانتم ’ لكاصشم نم ثدحي
قير˘ف˘لا ا˘ه˘صشا˘ع نأا ق˘ب˘صسي م˘ل
هتاذ تقولا يف اريصشم ،«اقباصس
هيناعت يذلا يلاملا زجعلا ىلإا

˘ما˘مأا «ة˘ي˘˘ج˘˘يار˘˘ب˘˘لا» ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ
،ةليكصشتلل ةيمويلا تابلطتملا
حورب يلحت˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ي˘عاد
داجيإا ىلع لمعلاو ةيلوؤوصسملا
هذاقنإا نكمي ام ذاقنإ’ لولحلا
.ناوأ’ا تاوف لبق

صشامر ماسشه

تاونسس ذنم هتارتف  أاوسسأاب رمي جربلا يلهأا

ةينويزفلتلا تادئاعلا نم ÚبعÓلا تاقحتسسم عفدت ةطبارلا
طا˘˘ب˘˘صضن’ا ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تنأا˘˘˘م˘˘˘ط
ةفرتحملا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ط˘بار˘لا˘ب
،يصضاملا سسيمخلا مدقلا ةركل

مهل نيدت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك
كلذو ،لاو˘˘˘˘˘مأ’ا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأ’ا
ةقلاعلا مهتاقحت˘صسم ل˘ي˘صصح˘ت˘ب
.ينويزفلتلا لقنلا تادئاع نم
ةئ˘ي˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تلا˘قو
ر˘ب˘ع ه˘تر˘صشن نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘˘صشطز
ة˘ط˘بار˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
نأا ،ةطبار˘لا د˘كؤو˘ت» :ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
،يصضاملا توأا رهصش يف دقعنملا
نيذلا ،نيبعÓل موصسر عفد ررق
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘م تارا˘ط˘خإا م˘ه˘يد˘˘ل
نم ،تاعزانملا ةيوصستل ةينطولا

.«ينويزفلتلا ثبلا قوقح
حنم متيصس» :هتاذ نايبلا فاصضأاو
ةطبارلا ةيدنأ’ رانيد نويلم03
ران˘يد ن˘ي˘يÓ˘م01و ،ى˘˘˘˘لوأ’ا

ن˘م ،ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’
يمصسوم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا قو˘ق˘ح˘لا

،9102/0202و8102/9102
ءافو ةياغ ىلإا لجؤوم رمأ’ا نكل
هتامازتلاب يرئازج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
تد˘كأا ما˘ت˘خ˘˘لا ي˘˘فو.«ةيلاملا
نوناقلا فلاخت مل اهنأا ةطبارلا

ةيدب˘م ،ة˘مار˘صصب ه˘ق˘ب˘ط˘ت ا˘ه˘نأاو
تا˘˘ي˘˘عد˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ئ˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘ت
لمحب اهتمهتا يتلا تاءارتف’او
ةعزعز ىلإا فدهتو ،ةيفخ فادهأا
.ةفرتحملا ةطبارلا رارقتصسا

جاحلب اسضر

مهقوقح ىلع عيمجلا لوسصح اهيف تنأامط ةلاسسر يف

2202‐نارهو ةيطسسوتملا باعلألا
جيورتلل لبقملا ليرفأا يبÓط نوطارام ةجمرب

شضيبأ’ا رحبلا باعلأا نم91 ـلا ةخسسنلل

نوريماكلاب2202 ايقيرفإا ممأا صسأاك تايفسصت

رئازجلا يتهجاوم خيراوت فسشكت «فافلا»
تايفسصتلا نم نيتلوج رخآا يف

نع يرئازجلا داحت’ا فصشك
ر˘˘خآا سضو˘˘خ بع˘˘˘ل خ˘˘˘يراو˘˘˘ت

سسأاك تايفصصت نم ن˘ي˘ت˘لو˘ج
قلع˘ت˘يو ،1202‐ايقير˘فإا م˘مأا
رئازجلاو اي˘ب˘ماز ءا˘ق˘ل˘ب ر˘مأ’ا
ة˘صسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘˘ل
اناوصستوب ةهجاومل ةفاصضإ’اب
ة˘˘˘صسدا˘˘˘صسلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
يف بعلتصس يتلاو ةيماتخلاو
.مداقلا سسرام ةياهن رئازجلا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘صشك ا˘˘˘م بصسح˘˘˘بو
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
ةارا˘˘ب˘˘م نأا «فا˘˘ف˘˘لا» مد˘˘ق˘˘˘لا
ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ماز ما˘˘˘مأا «ر˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا»
52 سسي˘م˘خ˘˘لا مو˘˘ي ما˘˘ق˘˘ت˘˘صس
ي˘ن˘طو˘لا بع˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب سسرا˘˘م
ةعصساتلا نم ة˘ياد˘ب ا˘كا˘صسو˘ل˘ب
ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ر˘˘يد˘˘ي˘˘صسو ،Ó˘˘ي˘˘ل
،رمقلا رزج نم ميكحت يعابر
ديعلا دبع دمحم يلع ةدايقب
ناميلصس هين˘طاو˘م ةد˘عا˘صسم˘ب
،يلبصش رمع ديعصسو نيد لمأا
ينامث˘ع د˘م˘ح˘م ن˘ي˘ع ا˘م˘ن˘ي˘ب

ظ˘فا˘ح˘م ا˘˘مأا ،ا˘˘ع˘˘بار ا˘˘م˘˘كح
هل˘لا د˘ب˘ع د˘لا˘خ و˘ه ةارا˘ب˘م˘لا

بقارملاو اينازن˘ت ن˘م د˘م˘ح˘م
نم سسورب’ دو˘ل˘ك‐نو˘ج و˘ه
.لصشيصسلا
ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا سصو˘˘صصخ˘˘ب ا˘˘مأا

ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘ل ة˘ي˘ما˘ت˘خ˘لا
˘˘ما˘˘مأا ةر˘˘ي˘˘خأ’او ة˘˘˘صسدا˘˘˘صسلا
مو˘ي ما˘ق˘ت فو˘صسف ا˘ناو˘صستو˘ب
رئازجلاب سسرا˘م92 نين˘ث’ا

بع˘ل˘م ا˘ه˘˘ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
،ةديلبلاب «ركاصشت ىفطصصم»
م˘ي˘كح˘ت ي˘عا˘بر ا˘هر˘يد˘ي˘˘صسو
اراتاو نوج ةدايقب يبانيكروب
بيبحو امايت وديصس ةدعاصسمب
و˘˘ه ع˘˘بار˘˘لا م˘˘كح˘˘لا و˘˘˘نا˘˘˘صس
ظفاحملا امأا .روباك نصسونف
ير˘ي˘صسو˘˘ب ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا و˘˘ه˘˘ف
دمحم وه بقارملاو ،لÓجوب
.برغملا نم زازقلا
بختنملا نأا ركذلاب ريدجلا
هلهأات نمصض ناك يرئازجلا

ايقيرفإا ممأا سسأاك ىلإا اركبم
نوريماكلاب ةررقملا2202
مامأا يراره˘ب ه˘لدا˘ع˘ت بق˘ع
ة˘لو˘ج˘لا م˘صسر˘ب يو˘با˘ب˘م˘يز
،تا˘ي˘ف˘صصت˘لا ن˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا

«نو˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا» رد˘˘˘صصتو
01 د˘ي˘صصر˘ب م˘ه˘ت˘عو˘م˘ج˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م طا˘˘ق˘˘˘ن
طاقن5 بحاصص يوبابميز
امنيب ،طاق˘ن4 اناوصستو˘بو
3 ـب بيترتلا ايبماز ليذتت
.طاقن

ر .ق

ميظنت متي نأا رظتنملا نم
نار˘هو˘ب ي˘بÓ˘ط نو˘˘طارا˘˘م
ةينطولا ةيعم˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
يصضايرلا بطلل ةير˘ئاز˘ج˘لا

ر˘ه˘صش لÓ˘خ ج˘˘مر˘˘ب يذ˘˘لاو
ج˘يور˘ت˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا
باعلأ’91 ـلا ة˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ل˘˘ل
طصسوت˘م˘لا سضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘لا
ة˘ن˘˘صسلا نار˘˘هو˘˘ب ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا
م˘ل˘ع ا˘م بصسح˘ب ،ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
.ةيلاعفلا هذه ىلع فرصشت
ريصضحتلا يف عورصشلا ادبو
سسمأا عيقوت دعب ةرها˘ظ˘ت˘ل˘ل
يتلا ةيعمجلا ني˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تا
˘ما˘صشه رو˘ت˘كد˘˘لا ا˘˘ه˘˘صسأار˘˘ي

1 نار˘˘هو ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘جو مÓ˘˘˘ع
هنأاب افيصضم ،«ةلب نب دمحأا»
دقع يف اصضيأا ريكفتلا متي
ةحارجو بطل يلود ىقتلم
باعلأ’ا سشماه ىلع ماظعلا

˘ما˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ط˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
5 ىلإا ناوج52 نم نارهوب

.2202 ةيليوج
ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘˘ت’ا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
بطلل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
1 نارهو ةعماجو يصضايرلا
ذخأات اهنإاف «ةلب نب دمحأا»
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لاو نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تاصسصسؤوم ن˘ي˘ب ة˘لدا˘ب˘ت˘م˘لا
تامظنملاو يلاعلا ميلعتلا
ي˘ف ة˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،يصضايرلاو يملعلا لاجملا

ني˘ب ن˘مو ،ه˘ي˘لإا ر˘ي˘صشأا ا˘م˘ك
د˘˘˘يوز˘˘˘ت ا˘˘˘صضيأا ا˘˘˘ه˘˘˘فاد˘˘˘˘هأا
Óك نم نيثحابلاو بÓطلا
نواعتلا نم راطإاب نيفرطلا

ىلإا يصضفي يذلا لدابتلاو
.ةكارصش ريوطت

طيمز.ع

ةيسساقلا ةراسسخلا ببسس
ةرواسسلا ةبيبسش مامأا

ةلسصاوم شضفري يوانكل
ةيعمج ةقفر راوسشملا

ةلاقتسس’ا لسضفيو فلسشلا

يدا˘ن برد˘م ،يوا˘ن˘ك˘ل ر˘يذ˘˘ن رر˘˘ق
ن˘م ة˘لا˘ق˘ت˘سسلا ،ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج

ةبعسصلا ةيعسضولا ببسسب ،هبسصنم
.ةريخألا ةرتفلا يف اهب رمي يتلا

نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تف˘˘˘سشكو
ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ي˘ف لوألا ل˘جر˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا صسل˘ج˘˘م˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘جا
هرار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأاو ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سشلا

زاهجلا صسأار ىلع نم باحسسنلاب
ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا ىلإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
.يدانلا اهب رمي يتلا ةبعسصلا

يتلا ةيسساقلا ةراسسخلا نأا ودبيو
˘ما˘مأا ةو˘ح˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر ا˘˘ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت
ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةروا˘˘˘سسلا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش
تسضافأا يتلا ةرطقلا يه ةيسضاملا
رر˘ق˘ي يوا˘˘ن˘˘ك˘˘ل تل˘˘ع˘˘جو ،صسأا˘˘ك˘˘لا
.هبسصنم نم باحسسنلا

ةرادإلا نإاف هتاذ ردسصملا بسسحو
تقفتاو يوانكل بلط ىلع تقفاو
.يسضارتلاب هدقع خسسف ىلع هعم
زكر˘م˘لا ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘ت˘ح˘يو
،يرود˘لا بي˘تر˘˘ت لود˘˘ج ي˘˘ف21
5 نم اهع˘م˘ج ،ة˘ط˘ق˘ن61 ديسصر˘ب
6و ،د˘˘˘حاو لدا˘˘˘ع˘˘˘تو ،تارا˘˘˘سصت˘˘˘˘نا

.مئازه
جاحلب اسضر
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ريدملا قيفصش ر˘ما˘ع ر˘ب˘ت˘عا
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘˘ف˘˘لا
نأا˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تاي˘ئا˘ه˘ن˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘عر˘ق˘لا

1202 م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسا˘˘ك
ي˘ت˘لا ة˘ن˘صس71 ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘قأ’
ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأ’ا سسمأا تب˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صس
،‐ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م ‐ طو˘صشكاو˘ن˘˘ب
يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تع˘قوأا
ةئفاكتم ةينا˘ث ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف
بختنملل ةيلصضفأا ع˘م ا˘ي˘ب˘صسن
.يريجينلا

ةئفاكتم انتعوم‹»
فدهنو .. ايبسسن

يئاهن عبرل لوسصولل
«ةقباسسŸا

ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأاو
ة˘عر˘ق˘لا سصو˘صصخ˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ف ا˘ن˘ع˘قو ا˘ن˘نأا ن˘˘ظأا»:Ó˘˘ئا˘˘ق
اذإاف ايبصسن ةنزاوتم ةعومجم
بختنم وهو ،ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن تنا˘ك
،ةداعلا قوف حصشرملاو يملاع
ةيواصستم اظوظح كلمن اننإاف

موقنصس ،وغنوكلاو اينازنت عم
فدهب ةب˘صسا˘ن˘م تار˘ي˘صضح˘ت˘ب
،«يئاهنلا ع˘بر رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا

هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف م˘هأ’ا »:ع˘˘با˘˘تو
،ةقفوم ةيادب قيقحت ديعاوملا

زو˘ف˘لا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف˘˘ي ا˘˘م˘˘م
،وغنوكلا مامأا ىلوأ’ا انتارابمب
رييصست نم كلذ دعب نكمتنل
ءيصشلا .حاجنب انراوصشم ةيقب
ىصصقأا لذبنصس اننأا وه دكؤوملا

ان˘تر˘ما˘غ˘م حا˘ج˘نإ’ ن˘كم˘ي ا˘م
.«برغملاب

فصشك دادعتلا سصوصصخبو
«فا˘˘ف˘˘ل»ـل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا»:ا˘˘حر˘˘صصم
تامدخ نم امورحم نوكيصس

جرا˘خ˘لا˘ب نا˘ط˘صشن˘ي ن˘ي˘˘ب˘˘ع’
ط˘˘صسو ا˘˘صشا˘˘˘ب نÓ˘˘˘يإا ا˘˘˘م˘˘˘هو
يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘عا˘˘فد˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
يلق ناير ـل ةفاصضإ’اب ،سسيراب
سسرجنار كراب ن˘يو˘ك م˘جا˘ه˘م
.«ةباصصإ’ا ببصسب

نوفتكي «رسضÿا»
Ãراوفيد توك ةهجاو

«ناكلا»ـل اÒسض–
مهنيب نم ابع’13 ناكو

اولخد  جراخلاب نوطصشني41
دتمي يذلاو سصبرت يف سسمأا
رفصس خيرات سسرام9 ةياغ ىلإا
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
امأا ،ةصصاخ ةلحر ربع برغملا
ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
،يراقلا دعوملل ير˘ي˘صضح˘ت˘لا
نيتارابمب «رصضخلا» يفتكيصس
،راو˘ف˘يد تو˘ك ما˘مأا ن˘ي˘˘ت˘˘يدو
،رئازجلاب سسرام7و3 يموي
نع ادنغوأا بختنم عجارت دعب
تاظحل˘لا ي˘ف ةو˘عد˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت
ط˘˘˘ل˘˘˘خأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا

يتلا ةينفلا ةيريدملا تاباصسح
عبرأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ل˘مأا˘ت تنا˘ك
.«ةيدو تÓباقم

بختنملا نأا ركذلاب ريدجلا

ةنصس71 نم لقأ’ يرئازجلا
ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل كرا˘˘صشي
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

9002 ةخ˘صسن ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشم
ثيح ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا
ةارابملا ي˘ف «ر˘صضخ˘لا» مز˘ه˘نا
‐1 ةجينب ايبماغ مامأا ةيئاهنلا

ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘بو ،3
˘‐م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘ل˘ب˘لا‐ بر˘غ˘م˘˘لاو
يف تاب˘خ˘ت˘ن˘م01 كرا˘˘˘˘صشت
‐ايق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن
توك ،ايريجين : يهو1202
،اد˘ن˘˘غوأا ،ا˘˘ي˘˘ناز˘˘نا˘˘ت ،راو˘˘ف˘˘يد
،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘˘ج
ي˘لا˘م ،و˘غ˘˘نو˘˘كلا ،لا˘˘غ˘˘ن˘˘صسلا

ل˘هأا˘ت˘ي˘صس ن˘يا ،نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلاو
ن˘˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘لاو لوأ’ا
لصضفأاو ثÓثلا تاعومجملا

رودلل ثلاثلا زكرملا ابحاصص
.يئاهنلا عبر

طيمز.ع

لبقŸا رودلل روبعلا حاتفم وغنوكلا ةارابم» :قيفسش
«هنك‡ ةطقن دعبأ’ بهذنسسو

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا ةرازو ترر˘˘˘˘˘ق
ةدو˘ع˘ب حا˘˘م˘˘صسلا ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نم ةياد˘ب ة˘حا˘ب˘صسلا سصصصخ˘ت
حنم دعب ،لبقملا ليرفأا رهصش
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ ر˘˘˘˘صضخأ’ا ءو˘˘˘˘صضلا
تاصسفانملاب ةينعملا ةحابصسلا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
حباصسملاب تابيردتلا فانئتصسا
.يصضاملا دحأ’ا

دبع نب نيمل فصشك ثيح
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يد˘م نا˘م˘حر˘لا
متيصس هنأا ةيداحتÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘ل˘ل تازا˘جإ’ا ح˘ن˘م
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
قافت’ا دعب طقفو تابيردتلا

ر˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا دي˘كأ’ا» :Ó˘ئا˘ق ة˘يرور˘صضلا
نوكتصس ىرجتصس ةصسفانم لوأا
ثي˘˘ح نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘˘صش د˘˘˘ع˘˘˘ب
ايئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ا˘م˘صسو˘م سشي˘ع˘ن˘صس
52 نيب تاصسفانملا هيف مظنت
:فدرأاو ،» ةيليوج52و يام

ينقتلا عمجملا ي˘عد˘ت˘صسن˘صس»
سسرام52و51 نيب ةرتفلا يف
ةيعمجلا د˘ق˘ع د˘ع˘ب يأا مدا˘ق˘لا
ط˘ب˘صضل ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا

ةينطولا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ة˘ما˘نزر
ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا تا˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لاو
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘˘ن ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘مو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘صسلا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لاو
.«ةينفلا ليصصافتلا يقابو

سسردنصس» :ينقتلا فاصضأاو
ة˘يد˘نأ’او ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب
نم ت’امتح’ا لك نيلعافلاو
ةغيصص لصضفأ’ لصصوتلا لجأا
يف تاصسفا˘ن˘م˘لا ءار˘جإا فد˘ه˘ب
عجصشن ى˘ت˘ح فور˘ظ˘لا ن˘صسحأا
ةدو˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

يصسانت نود ،مهبرصست يدافتو
تا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت
ابصسحت ةلصصاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.«ةلبقملا تاقاقحتصسÓل

دم˘ح˘م د˘كأا ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘ف
ةيداحت’ا سسيئر وداغوب ميكح
م˘ت ه˘نأا ة˘حا˘ب˘صسل˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

˘مد˘ق˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا
ةرا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع لا˘غ˘˘صشأ’ا
ةيريدملاو يلارديفلا بتكملا
عوبصسأ’ا ةيادب ةحابصسلل ةينفلا
ءا˘ق˘ت˘لÓ˘ل نار˘هو ة˘ن˘يد˘˘م ى˘˘لإا
رحب˘لا با˘ع˘لأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘ب
˘‐نار˘هو ط˘صسو˘ت˘م˘لا سضي˘بأ’ا

،سسÓيإا ميلصس ةصسائرب2202
يف لوأ’ا لجرلا حرصص ثيح
سصو˘صصخ˘لا اذ˘ه˘ب ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
بكر˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي »:Ó˘˘ئا˘˘ق
نين˘ثإا ،ح˘با˘صسم ة˘ثÓ˘ث ي˘ئا˘م˘لا
سضو˘˘˘حو (م05) نيي˘ب˘م˘لوأا

لا˘غ˘˘صشأ’او ،(م52) ر˘ي˘غ˘صص
يف بغرن ا˘ن˘ك ا˘م˘ه˘ي˘ف ة˘يرا˘ج
1202‐ةيبرعلا ةلوطبلا ميظنت
ف˘˘˘˘صسأÓ˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘كل ،نار˘˘˘˘هو˘˘˘˘ب
يف ةزهاج نوكت نل حباصسملا
ديكأ’ا ،لبقملا ربمتبصس رهصش
ةبصسنلاب ة˘ف˘ح˘ت نو˘كت˘صس ا˘ه˘نأا
.«امومع ةيرئازجلا ةصضايرلل

طيمز.ع

ةحابسسلل ةيرئازجلا ةيداحتلا

نارهوب يئاملا بكرملا زاجنإا لاغسشأا دقفت يلارديفلا بتكملا
لوأا ءارجإاو.. ابيرق نييسضايرلل تازاجإ’ا حنم متيسس» :نامحرلا دبع نب

«ناسضمر رهسش دعب ةسسفانم

مجن لوسصح بقع
ىلع نارهو ةيدولوم

اسسنرف نم صضورع

باب قلغي يوايحم
هجو يف فارتح’ا

يمولب لجن
ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م ةرادإا تصضفر

يوايحم بيطلا ةصسائرب نارهو
ريصشبلا دمحم اهبعÓل حامصسلا
وحن قيرف˘لا ةردا˘غ˘م˘ب ي˘مو˘ل˘ب
يرود˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف فار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا
،ةيلاحلا ةرت˘ف˘لا ي˘ف ي˘صسنر˘ف˘لا

ي˘ف ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا سسي˘˘ئر د˘˘كأاو
يقلت ربخ ةيفحصص تاحيرصصت
ةيدنأ’ا دحأا نم اصضرع هترادإا
ل˘ج˘ن سصو˘صصخ˘ب ة˘ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ا˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘صصو »:Ó˘˘ئا˘˘ق ،ي˘˘مو˘˘ل˘˘ب

لجأا نم ،اصسنرف نم سضورع
سسراد˘م د˘حأ’ ي˘مو˘ل˘ب لا˘ق˘ت˘نا
ينكل»: عباتو.«كانه نيوكتلا
نيم˘ت˘ه˘م˘لا ة˘ل˘صسار˘م˘ب مو˘قأا˘صس
نل بعÓلا نأاب مهل حصضوأاو
ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ردا˘˘غ˘˘ي
ع˘م ر˘م˘ت˘صسي˘صس ه˘ناو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا
مصسوملا ةياهن ةياغ ىلا يدانلا
.«ريدقت لقأا ىلع يراجلا

81 بحا˘˘صص نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
ةد˘عاو تار˘صشؤو˘م ر˘ه˘ظأا ا˘ما˘˘ع
ح˘ب˘صصي نأ’ ه˘ح˘صشر˘ت ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل
مدقلا ةرك موجن زربأا نم ادحاو
ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
˘مد˘ق˘ي تا˘ب ثي˘ح .ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

هقيرف ةقفر ة˘ي˘قار تا˘يو˘ت˘صسم
لÓ˘˘˘˘خ نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م
نكمتو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ت’و˘ج˘لا

نيع˘ئار ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘صست ن˘م
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
لكصشب مه˘صسأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نم ريبك ددع قلخ يف ريبك
.هقيرف يبعÓل سصرفلا

جاحلب اسضر

قيرفلا لبقتسسم ددهت ةيلاملا ةمزألا نأا دكأاةيدولا راوفيد توك يتهجاوم لبق ايÒسض– اسصبرت نولخدي «رسضÿا»

تقاف فيطسس قافو نويد نأا فسشكي رارسس
ميتنسس رايلم64

نأا فيطصس قافو ةرادإا سسلجم سسيئر رارصس ميكحلا دبع حصضوأا
تاونصسلا يف اصصوصصخ نويدلا مكارت لكصشم نم يناعي يدانلا
يف.لكصشملا مقافت نم داز ةيلاملا دراوملا بايغ نأا اريصشم ،ةريخأ’ا
قيرفلا نويد نأا ةمصصاعلا داحتإ’ قباصسلا سسيئرلل ةيعاذإا تاحيرصصت
،قوبصسم ريغ عافترا يف يهو ميتنصس رايلم64 دودحل تلصصو
ةصصاخ يدانلا لبقتصسم ددهت نأا اهنأاصش نم ةيلاملا ةمزأ’ا نأاب افيصضم
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف لو˘ل˘˘ح˘˘لا با˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ح˘˘صش ل˘˘ظ ي˘˘ف
ايحو ،رهصشأا ةرصشعب نونيدي نيبعÓلا نأا ىلإا رارصس فاصضأاو ،ةيلاحلا
ىلع لمعلا بجي هنأا دكأا هنكلو ،هتحلصصم بيلغتو قيرفلا بح مهيف
فاطملا ةياهن يف نيفظوم نوربتع˘ي م˘ه˘نأ’ م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ة˘يو˘صست
.مهتÓئاعب لفكتلا مهيلع بجيو

طيمز.ع
رسضخلا مجن بعل ةقيرط رييغتل حمطي زيوم

بع’ لسضفأا نوكيسس ةمحر نب »:شساموت
«ماه تسساو يف

بعل ةقيرط رييغت ىلا ماه تصساو يدان بردم زيوم ديفاد ىعصسي
يف رثكأا هتايناكمإا نم ةدافتصسÓل ،ةمحر نب ديعصس يرئازجلا مجنلا
.ةلبقملا مايأ’ا

«سساموت ناصشور» تاحيرصصت ةيزيلجنا ةيفحصص ريراقت تلقنو
زاتمي ةمحر نب »:اهيف لاق يتلا ريهصشلا «كيتلتأ’ا» عقومب يفحصص
.«لصضفأا لكصشب اهلÓغتصسا ديري زيومو ،ةريبك تايناكمإاب

ىتح نكل ،ودلانور ونايتصسيرك ةمحر نب نأاب لوقأا ’ انأا» عباتو
˘مو˘ق˘ي نا˘ك د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ع˘م ر˘مأ’ا ة˘ياد˘ب ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه
.اهدعب ريغت هنكل ريهامجلا اهبحت يتلا تاكرحلاو تاغوارملاب
كرتيصس ،ةمحر نب بعل ةقيرط رييغت ديري زيوم نا دقتعأا »: حصضوأاو
.«بصسانملا تقولا يف نكل هتاغوارمب مايقلا ةيرح هل

،ماه تصساو ىلإا هلوصصو ذنم اريثك روطت  ةمحر نب» :متخو
.«قيرفلا يف لصضفأ’ا بعÓلا حبصصيصس تقولا رورم عم هنأا دقتعأاو

لÓ˘خ ما˘˘ه تصساو يدا˘˘ن ى˘˘لإا م˘˘صضنا ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
مصسومل دتمي دقعب ةراعإا لكصش ىلع يصضاملا يفيصصلا وتاكريملا

تايناكمإاب زيوم ديفاد بردملاو قيرفلا ةرادإا عنتقت نأا لبق ،دحاو
يدان نم ةيمصسر ةفصصب هدقع ءارصش ىلإا عراصستو ،رصضخلا مجن
.6202 ةياغ ىلا دتمي دروفتنيرب

طيمز.ع
مايأا لبق ةيعامجلا تابيردتلل هتدوع لجسس

ميسسلا»ـل ةمهم نم رثكأا يلوغيف ةدوع
موجهلا طيسشنتل «موب

ةطلغ مجنو يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفصس بايغ رارمتصسا عم
اهل سضرعت يتلا ةباصصإ’ا ةيفلخ ىلع هقيرف تايرابم نع يارصس
رثأا ام  وهو ،لماك رهصش ةبارقل موب ميصسلا ةليكصشت نع هتدعبأا يتلاو
تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘كصشت˘˘˘˘لا ءادأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘صضاو ل˘˘˘˘كصشب
«وصسوصس»  بايغ نأا ديكأاتلا ىلإا كارتأ’ا نوللحملا داعو.ةريخأ’ا
تاءاقل يف مير˘ي˘ت ح˘تا˘ف برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف ا˘ب˘ي˘هر ا˘غار˘ف كر˘ت
فوفصص يف ةكراصشملل هتدوع نأا نيريصشم ،زاتمملا يكرتلا يرودلا
ةعطق هربتعي يذلا يكرتلا ينقتلل اريثك ةمهم نوكتصس قيرفلا
قباصسلا ماه تصسيو مجن ةدوع حنمتصسو ،ةليكصشتلا يف ةيصساصسأا
طخلل لولحلا نم ريثكلا هقلخ لÓخ نم ارخآا ايموجه ادعُب قيرفلا
نومدقي مهلعجيو هءÓمز ررحي ام ،هتاريرمتبو هتعرصسب يمامأ’ا
.ناديملا يف لصضفأ’ا

رصصمب9102 «ناك» بقلب جوتملا بحاصص نأا ركذلاب ريدجلا
دعب عوبصسأ’ا اذه ةيعامجلا تابيردتلل  داع دق ناك «رصضخلا» ةقفر
بعÓملا نع هتدعبأا يتلاو اهل سضرعت يتلا ةباصصإ’ا نم ماتلا هيفاعت
.لماك رهصشل

طيمز.ع
«يرينوسسرلا» فوفسص نع ليحرلا نم برتقي رسضخلا مجن

«نÓيملا» يف ئراوطلا ثدحي رسصان نب دقع يف دنب
ةفيلخ نع ثحبلا ةلحر يف يلاطيإ’ا نÓيم يصسأا ةرادإا تقلطنا

.هدقع يف ريطخ دنب ببصسب يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا
نوديري نÓيم يدان يلوؤوصسم نأا ةيلاطيإا ةيفحصص ريراقت تفصشك

نب ليعامصسإا يرئازجلا مجنلا ةفيلخ نوكيل سسيديراب عم دقاعتلا
.رصصان

ير˘ي˘نو˘صسور˘لا ي˘لوؤو˘صسم تا˘كر˘ح˘ت نإا˘ف رد˘صصم˘لا تاذ بصسحو
قوصس يف ل˘ي˘حر˘لا ه˘ل ح˘ي˘ت˘ي ،«ا˘م˘صسا» د˘ق˘ع ي˘ف د˘ن˘ب بب˘صسب تءا˘ج
ةرادإ’ عو˘جر˘لا نود ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا جرا˘خ مدا˘ق˘لا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

.وروي نويلم05 ـب ةردقملا يئازجلا طرصشلا ةميق عفد لباقم ،نÓيم
فيصصلا يف يرئازجلا همجن نادقفب ددهم نÓيم يصسا يدان ىقبيو
يف بغرت ةيبروأ’ا ةيدنأ’ا ىربك نم ديدعلا نأاو ،ةصصاخ ،لبقملا

يدان اهصسأار ىلع يتأاي ،ينطولا بختنملا عم ايقيرفا لطب مصض
لايرو ،نامريج ناصس سسيرا˘ب ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صشصسصشنا˘م
.ينابصسإ’ا ديردم

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

ةزيمم ةحرف

دحأ’ «رتيوت» ىلع يمصسرلا اهباصسح ربع هرصشنب مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا ماق زيمم ويديف يف
قفرأاو ،فاكلا سسأاك نم تاعومجملا رودل قيرفلا لهأات بقع يرانكلا راصصنأا نم خيصش لعف ةدر
تاعومجملا رودل لهأاتلا بحاصصي يذلا روعصشلا» :اهيف ءاج ةديرغتب ،ويديفلا اذه ،«فاكلا» عقوم
.يعامتج’ا لصصاوتلا تاصصنم ىلع ريبك لعافتي ويديفلا يظحو ،«فاكلا سسأاك ةصسفانم نم

ىوتسسم ششاكام
ع˘صضاو˘ت˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
د˘كأا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘صشي˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
ةهبج بختنمل نيقباصسلا نيبعÓلا
سشوعم دمحم ،ينطو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م ع˘با˘ت˘ي ’ ه˘نأا
با˘ي˘غ˘ل كلذ ا˘ع˘جر˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
’ يل ةبصسنلاب» : Óئاق ىوتصسملا
ل˘كلا ،ا˘ي˘لا˘ح مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك د˘˘جو˘˘ت
’ ،ط˘˘ق˘˘ف لاو˘˘مأ’ا ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ي
01 ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ن˘ن˘كم˘˘ي
،«ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف ق˘ئا˘قد
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا نأا د˘كأا ثي˘˘ح
ي˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ةر˘˘ك مد˘˘ق˘˘ت تنا˘˘ك
فارتح’ا بايغل افصسأاتم يصضاملا
لاو˘مأ’ا ن˘ع ثح˘ب˘لاو ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

.ريبكلا عجارتلا ءارو ببصسلا وهو

ناهرلا بسسكي ميعز

ميعزلا سسيئرلا ةدايقب ةبانع داحتا ةرادإا تحجن
اه˘ب م˘ت ي˘ت˘لاو ن˘يرا˘ي˘ل˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق د˘يد˘صست ي˘ف
قيرفلاف ي˘لا˘ت˘لا˘بو تازا˘جإ’ا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
رباكأ’ا ةليكصشتب ةثلاثلا ةلوجلا ءاقل بعليصس
ه˘ي˘جو˘ت˘ب ة˘يو˘صش ن˘ب سشتو˘كلا مو˘ق˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ميدقت ىلع ةردقملا مهيف دجو نمل ةوعدلا
يف مهدودرم دع˘ب ة˘صصا˘خ ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘صضإ’ا
تنا˘كو اذ˘ه ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ى˘˘لوأ’ا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لو˘˘ج˘˘لا
يذلا ميعزلا سسيئرلا ىلع ةريبك تاطوغصضلا

لا˘جر ل˘ع˘ف˘ب نا˘هر˘لا بصسك ي˘ف ح˘ج˘ن ه˘ب˘صسح
. ةبانع ةنيدم

«ريبك» لكسشم

يف هصسفن ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا دجيصس
هتبغر نا امب ةمداقلا مايأ’ا لÓخ ةيقيقح ةمزأا
دبع نب بعلم يف ت’وجلا مداق بعل يف
ىنمتي املث˘م ه˘ت˘ي˘صضرأا دد˘ج˘ت نا د˘ع˘ب كلا˘م˘لا
نوك يف نوكيصس لاكصشإ’ا نكلو نوبعÓلا

بعل يف ايدج نوركفيصس ةطبارلا يلوؤوصسم
برتقي ناصضمر رهصش ناو ةصصاخ Óيل تاءاقللا

ي˘صس سسا ي˘صسلا ي˘لوؤو˘صسم ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو
بعلملا ةدافتصس’ رخآا بلط ميدقتل نيرطصضم
نو˘كي ى˘ت˘ح ة˘ف˘صشا˘كلا ءاو˘صضأ’ا ج˘ما˘نر˘ب ن˘م
.يداعو ينوناق لكصشب هيف لابقتصس’ا

qarsana@essalamonline.com
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فسصقي يبمولوكلا
مجنلا نم بيرغ در يف

سسي˘˘ما˘˘خ ي˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘لو˘˘˘كلا
نو˘تر˘ف˘يإا م˘ج˘ن ز˘ي˘غ˘يردور
ع˘ج˘˘صشم ن˘˘م بل˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا دوعي نأاب ديردم لايرل

،يكل˘م˘لا يدا˘ن˘لا فو˘ف˘صص
«اكرام» ةفيحصص تزربأاو
تا˘ح˘ير˘صصت˘لا ،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا
سسي˘˘ما˘˘خ ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا

ع˘ط˘ق˘م لÓ˘خ ز˘ي˘˘غ˘˘يردور
ة˘˘كب˘˘˘صش ى˘˘˘ل˘˘˘ع و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف
ة˘ج˘صض ترا˘ثأاو تنر˘˘ت˘˘نإ’ا

اًلئاق بعÓلا ىلإا ةلاصسر ،نيمدختصسملا دحأا هجو نأا دعب ،يعامتج’ا لصصاوتلا تاكبصش ىلع
ينديري دحأا ’ ،نآ’ا دعب كانه ينديري دحأا ’» زيغيردور دريل ،«ديردم لاير ىلإا ىرخأا ةرم دع»
.كاذنا «يغنريملا» يف ملظلل هصضرعتل ةحصضاو ةلاصسر يف ،«نآ’ا دعب كانه
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شضماغ لبقتسسم
ري˘ب˘كلا ع˘جار˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف
م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘˘ل
،بقللا قابصس نم هجورخو
ر˘يرا˘ق˘ت˘لا سضع˘ب ترا˘˘صشأا
يناملأ’ا نأا ىلإا ةيفحصصلا
برد˘˘م بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي
ةدايق نم برتقي ،«زديرلا»
ةركل ينام˘لأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
،ةلبقملا ةرتفلا يف ،مدقلا

«دليب» ةف˘ي˘ح˘صص تح˘م˘لو
يلوت دعوم نع ةيناملأ’ا

«زد˘ير˘لا» برد˘م بو˘ل˘˘ك
بيردت ةيلوؤوصسم يلاحلا

نم ديدعلا يف تد˘كأا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةرادإا نأا م˘غر ،فو˘ل م˘ي˘كاو˘خ˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،تفا˘صشنا˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م
.مصسوملا اذه جئاتنلا عجارت نم مغرلاب يدانلا يف قاب يناملأ’ا ينقتلا نأا تابصسانملا

 «لوغلا» يف اهطح
يكوكلا اي

عم اريثك في˘ط˘صس قا˘فو را˘صصنا ل˘عا˘ف˘ت˘ي
ناو ةصصا˘خ ي˘كو˘كلا ي˘صسنو˘ت˘لا م˘ه˘برد˘م
قاروأا بيترت ةداعإا ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةدا˘ير˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا لÓ˘خ ن˘م تي˘˘ب˘˘لا

ةصسفانملا يف اديعب باهذلا ىلع لمعلاو
هنيب ةريبك ةقثلا لعج ام وهو ةيقيرف’ا

دقو اذه ءاصضيبلاو ةلحكلا قاصشع نيبو
ةروصصلا عم اريثك نولعافتي راصصنأ’ا حار
قيرفلل ةيمصسرلا ةحفصصلا اهتعصضو يتلا

قلعي ريثكلا حار ثيح ةركلا بعادي وهو
اهعصضو ةرور˘صض ى˘ل˘ع سشتو˘كل˘ل د˘كؤو˘يو
. كابصشلا يف

«ركوجلا» يدولغ

سسيند بردملا دمتعي نا ادج حصشرملا نم
نم مدقت˘صسم˘لا مو˘ج˘ه˘لا بل˘ق ى˘ل˘ع نا˘ف’
نا دعب كلذو يدولغ يصسنوتلا يرودلا
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘يز˘ها˘ج ر˘ه˘ظا
ليهصست ىلع اولمع هئÓمز نا امك ةريخأ’ا

هيلع لهصس ام وهو دادعتلا يف هجمد ةمهم
ينميو اذه ه˘ئا˘ق˘فر ع˘م بوا˘ج˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م
نم ادحاو نوكي نا يف سسفنلا راصصنأ’ا
ةصصاخ ةلوطبلا يفاد˘هو ي˘م˘جا˘ه˘م ىو˘قا

ىلا ةصسام ةجاح يف ىقبي يرانكلا ناو
. ةيادبلا نم هتوحصص
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«ماه تسساو ‘ بع’ لسضفأا نوكيسس ةمحر نب» :شساموت ̂ 
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بورهلل ةيواسشلا
ثحبت كوŸاو ةدايرلاب

كرادتلاو ةدوعلا نع
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ةيدولا راوفيد توك يتهجاوم لبق ايÒسض– اسصبرت نولخديةنسس71نم لقل «رسضÿا ةليكسشت »

فلسشلا ةيعمج ‐ فيطسس قافو ةنيطنسسق ةيدولوم ‐ ةيواسشلا دا–إا لئابقلا ةبيبسش ‐ رئاز÷ا ةيدولوم

فسشكت «فافلا»
يتهجاوم خيراوت

رخآا ‘ رئاز÷ا
تايفسصتلا نم Úتلوج

ايقيرفإا ممأا صسأاك تايفسصت
نوريماكلاب2202

رودلل روبعلا حاتفم وغنوكلا ةارابم»: قيفسش
«هنك‡ ةطقن دعبأ’ بهذنسسو لبقŸا

يئاهن عبرلل لوسصولل فدهنو.. ايبسسن ةئفاكتم انتعومجم»
«ةقباسسملا

نوديري ةراوفلا ءانبأا
ةوافلسشلاو ةدايرلا راسصتنا
ةتغابŸا ةيناكمإا نع نوثحبي

ناكÎي «يرانكلا»و «ةوانسشلا»
ةيقيرفإ’ا ةسسفانŸا ‘ Òكفتلا
وكيسسÓكلا بسسك ىلع نارسصيو


