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لبقتسسŸا بورحب ةفدهتسسم رئاز÷ا
ةيوق لئاسسر هجوي موداقوب

احÓسصإا صسيلو اينف ءارجإا هربتعا
:«مÓسسلا» ـل دمحم يسس لامك ايدقن

ءاسضقلل ىلعألا صسلجملا

ميضسرتو سضاق2891 ةيقرت
نرمتم سضاق744

50صص
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يسس لامك ،دقنلا يف ريبخلا حرسص
ة˘˘˘˘قرو ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا نأا ،د˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
ءار˘˘جإا در˘˘ج˘˘˘م ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج جد0002
نأا ادكؤوم ،يدقن حÓسصإا صسيلو ينف
ريثأات اهل نوكي نل تاءارجإلا هذه
ن˘م را˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘فا˘ع ةدا˘ع˘ت˘سسا ىل˘ع
.ديدج

حضشرتلا تافلم نؤبحضسي ةرح ةمئاق52و ابزح93
30 صصمداقلا ناوج21 موي ةررقملا تايعيرسشتلل ابسسحت

0002 ةقرو ثادحتضسا
ديعي نل ةديدج جد

 هتيفاع رانيدلل

ءارو فرضصتن ’ نحن»
نعطن ’و سسيلاؤكلا

 «رهظلا ‘

30 صص

40 صص

ةينقتلا قرفلا لبق نم اهتنياعم تمت

سسابعلب يديضس نمأا
بيرهتلةكبضشب حيطي

 تاضسؤلهملا

  ةسسماÿا ةيركسسعلا ةيحانلا

‘ ةيمضساؤق ديمعلا
لكايهل لمع ةرايز

 كردلا نيؤكت
50صص

50صص

  ةباجبب ينابموةيؤبرت ةضسضسؤؤم71 ررضضت
90-30 صص
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةؤعدلا اؤبل
ةاناعملا مغر

ن˘مو سضر˘م˘لا ن˘م م˘ه˘صضع˘ب ةا˘نا˘ع˘م م˘غر
نينا˘ن˘ف˘لا ن˘م دد˘ع ى˘ب˘ل ن˘ي˘ن˘ي˘صسلا  ءا˘ب˘عأا
،ةيئامنيصسلا ءاوصضأا ةيعمج ةوعد رابكلا
نم فرصش ىلع ايميركت Óفح تمظن يتلا

نييرئازجلا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لاو ا˘م˘ن˘ي˘صسلا ع˘ن˘صص
اذكو يدصشار ةي˘ه˘ب ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
ةعصشل  حبارو يمياجع دمحم نيلثمملا
ي˘˘بار˘˘صش ة˘˘يدا˘˘ن ة˘˘جر˘˘خ˘˘م˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا

دايع ىفط˘صصمو ادر˘ق ز˘يز˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لاو
دارم امنيصسلل يرئاز˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا سسي˘ئرو
لاصسرإاو ءاقلل تناك ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ي˘ح˘يو˘صش
. ةيرئازجلا امنيصسلا ثعب ةداعإ’ ءادن

 «ةلحف»
يرئازجلا بدأ’ا يرثت

ةيرئازجلا ةيماعلاب ةياور لوأا تردصص
ح˘بار˘˘ل «ة˘˘ل˘˘ح˘˘ف» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب «ة˘˘جراد˘˘لا»
ملع امبصسح ،ةينيتÓلا فورحلاب عبصس
اذ˘˘ه ف˘˘لؤو˘˘م ىد˘˘ل سسي˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
 .يبدأ’ا رادصصإ’ا

تردصص يتلا «ة˘ل˘ح˘ف» ة˘ياور لوا˘ن˘ت˘تو
ريصصم «نوناف سسنارف» رصشنلا راد نع
ثيح ،ةفيزم ةينيد ميقب ثولم عمتجم
ن˘فد مو˘ي ةر˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف ءي˘˘صش ل˘˘ك أاد˘˘ب
ا˘عو˘ن˘م˘م نا˘ك يذ˘لا «لاو˘ق˘لا» ر˘عا˘صشلا

ءا˘صسن تق˘ل˘طأاو ،ةر˘ب˘ق˘م˘لا لو˘خد ه˘ي˘ل˘ع
،فنعلاو عمقلاو سشي˘م˘ه˘ت˘لا د˘صض ةرو˘ث

.فلؤوملا حرصش امك

عيجضشتلا قحتضست ةردابم

لمعلا بابرأ’ ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا مزتعت
ةز˘ئا˘ج ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘ه˘صشأ’ا ي˘ف قÓ˘طإا
عيصضاوملا لوانتت يت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا لا˘م˘عأÓ˘ل
سسيئر ناصسملتب هن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘صسح ،ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
امبصسح .يلقع يماصس دمحم ةيلاردفنكلا تاذ
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا˘ب ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘خ ي˘ل˘˘ق˘˘ع ح˘˘صضوأا
ىلا يمرت ةردابملا هذه . ةي’ولل نييداصصتق’ا
ت’اقمو لامعأا زاجنإا ىلع نييفحصصلا زيفحت
لاصصيإا ي˘ف م˘ه˘كار˘صشإاو دا˘صصت˘ق’ا لا˘ج˘م ي˘ف
نيلماعتملاو ءا˘كر˘صشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
نم ر˘ط˘صسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا لو˘ح ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’ا

ىدملا ى˘ل˘ع ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘كلا فر˘ط
.ديعبلاو ريصصقلا

ةبئاغ ةفاقث

ىلع ،ةعمجوب ةليلد ،ةئيبلا ةريزو تدكأا
داصصتق’ا ديصسجت يف ريودتلا ةيلمع ةيمهأا
ةصسايصس فادهأا زربأا نم دعي يذلا رصضخأ’ا
لÓ˘خ تا˘ح˘ير˘صصت˘لا هذ˘˘ه تءا˘˘ج .عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ي˘˘لاو ة˘˘ق˘˘فر ،ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب ةد˘˘ي˘˘صسلا فار˘˘˘صشا
ريجصشت ةيلمع ىلع ،ةفرصش فصسوي ،ةمصصاعلا
مويلا ءايحإا راطإا يف ،ةمصصاعلاب ةريودلا دصسب
د˘˘ي˘˘ع اذ˘˘كو ر˘˘يود˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘˘عإ’ ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
نم تايعمج اهيف تكراصش ةيلمعل ا.رصصنلا
لوخد نكل ،ةئيبلل يداونو يندملا عمتجملا
ةيداصصتق’ا ةرودلا يف ريودتلا ةداعإا طاصشن
.ريثكلا هصصقني لاز ام

qarsana@essalamonline.com
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؟فتاهلاب عفدي نم
را˘ج˘ت˘˘لا ثيد˘˘ح ح˘˘ب˘˘صصأا

مايأ’ا هذه ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
ع˘˘˘فد˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘˘خ لو˘˘˘˘ح
لا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
كن˘˘ب˘˘لا ق˘˘ل˘˘طأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
لوأا يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
سسمل نود عفدلل قيبطت

يف لاقن˘لا ف˘تا˘ه˘لا ر˘ب˘ع
د˘م˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ي˘ط˘ير˘صش زو˘˘مر ى˘˘ل˘˘ع
RQ) ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذ

EDOC). ق˘˘ل˘˘˘طا د˘˘˘قو
ديدج˘لا ل˘ح˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
سصاو˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا

ةيكذلا فتاوهلا ىلع همادختصسا نكمي ثيحب »آا نا يب . ياب نيو» مصسا راجتلاو نيينهملاو
.ينورتكل’ا عفدلا ىلإا يديلقتلا عفدلا نم نويرئازجلا لقتني لهف...ناكم يأا نم مايأا7/اصس42

  ررحتت ةلئاع0032
0032 نم ديزأا عيزوت ترايتب ىرج
غ˘ي˘صصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو
د˘˘˘ي˘˘˘ع ىر˘˘˘كذ ءا˘˘˘ي˘˘˘حإا ة˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ب
نيمأا دمحم ،ترايت يلاو زربأاو .رصصنلا
ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف ي˘˘˘صشمارد
ةنصسلا هذه عيزوت متيصس هنأا ةبصسانملاب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو151.8
ايراجيا ا˘ن˘كصس852.3 ا˘ه˘ن˘م غ˘ي˘صصلا

هذ˘ه ن˘م˘صض مو˘ي˘لا م˘˘تثيح ايمو˘م˘ع
403.2 ـل يز˘مر˘لا ع˘يزو˘ت˘˘لا ة˘˘صصح˘˘لا

ةيدامحب امعدم ايوقرت انكصس67و ديدحلا نيعب ايراجيا ايمومع انكصسم06 اهنم ةدحو
.يفيرلا نكصسلل ةناعإا000.2و رقوصسلاب راجيإ’اب عيبلا ةغيصصب انكصس861و ترايتو

اهءادهضش ركذتت ءاعبرأ’ا نيع
ءاعبرأ’ا نيع ةيدلبب ءادهصشلا ةربقمب مت

د˘ي˘ه˘صشلا تا˘فر ن˘فد تن˘صشو˘م˘ت ن˘ي˘˘ع
عفر م˘ي˘صسار˘م ءار˘جاو بي˘ط ي˘م˘يÓ˘صس
ن˘م ل˘ي˘ل˘كإا ع˘صضوو ي˘ن˘˘طو˘˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘م˘حر˘ت ة˘ح˘تا˘ف˘لا ةوÓ˘ت رو˘هز˘˘لا
ةملك ءاقلإا عم راربأ’ا ءادهصشلا حاورأا

نوؤو˘صشلا ة˘ير˘يد˘˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
يزئانج بكوم ي˘ف .ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لا

ةبصسانمب ةقطنملا ديهصش ىركذل دلخم
91ـل فداصصملا رصصنلا ديعب لافتح’ا

اذكو ةيركصسعلاو ةيندملا تاطلصسلاو تنصشومت نيع يلاو ةكراصشمب ةنصس لك نم سسرام
.يندملا عمتجملا يلثممو ةيمÓصسإ’ا ةفاصشكلاو ةيروثلا ةرصسأ’ا ءاصضعأا

يخورف يدحت
د˘ي˘صصلا ر˘يزو د˘كأا

تاجتنملاو يرح˘ب˘لا
دمحأا ديصس ،ةيديصصلا
،سسمأا لوأا ،ي˘˘خور˘˘ف
ه˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ق م˘˘˘˘˘˘عد
با˘ب˘صشلا تاردا˘ب˘م˘ل
ةلمحو
لاجم يف عيراصشملا
،تا˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت

نايب هب دافأا امبصسح
اذ˘˘˘˘˘˘ه .ةرازو˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ل
د˘ق نا˘ك ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا
ديد˘ع˘لا ه˘ي˘لإا ه˘ق˘ب˘صس
ا˘م˘ن˘ي˘ب ءارزو˘˘لا ن˘˘م
يف رامث˘ت˘صس’ا ي˘ق˘ب
ا˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘صض عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

م˘ه˘تر˘ف˘ن ن˘يذ˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا ن˘م م˘هر˘ي˘غو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ه˘جو ي˘ف ةد˘صصو˘م باو˘بأ’او
.هوقباصس هنع زجع ام يخورف دصسجي لهف... ةيطارقوريبلا
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watan@essalamonline.com

يفرصش سسمأا لوأا حصضوأاو
ىلع ةفاح˘صصل˘ل ح˘ير˘صصت ي˘ف
ءا˘صضعأا ة˘˘ق˘˘فر ,ه˘˘ئادأا سشما˘˘ه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘˘صسلا سسل˘˘ج˘˘م
نيميلا ,تاباختنÓل ةلقتصسملا
تايعيرصشتلل ابصسحت ةينوناقلا
ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘لا نأا ,ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
قلطنا يذلا ةيباختن’ا مئاوقلا
ر˘ي˘صسي ,مر˘صصن˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
غلب ثيح ,«ةع˘ف˘تر˘م» ةر˘ي˘تو˘ب
مويلا راهن فصصتنم ةياغ ىلإا

املثم‐‐ كلذ˘ب ا˘ق˘ق˘ح˘م ,006
.«ةقÓمع ةزفق» ‐‐لاق

قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘ف فا˘˘صضأاو
دحل ةرفوتملا تايطعملا نأا
ىلع ثعب˘تو «ة˘ي˘با˘ج˘يإا» نآ’ا
.«لؤوافتلا»

ريصضحت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
راصشأا ,ةمداقلا تا˘ي˘ع˘ير˘صشت˘ل˘ل
نأا ى˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘صش سسمأا لوأا
ةلقتصسملا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا
تر˘˘˘صشا˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘˘ل
هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
اد˘˘كؤو˘˘م ,تا˘˘قا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ءاصضعأ’ «ة˘ما˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا»
دعوملا اذه رييصستل ةطلصسلا

ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ط˘˘م˘˘ن˘˘˘لا ق˘˘˘فو

.ديدجلا
ىلإا ددصصلا اذه يف تفلو

ة˘فا˘ك حر˘صشت ةر˘كذ˘م ع˘يزو˘˘ت
تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لاو تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا
ىلع سضرغلا اذ˘ه˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
ىلإا ,دعوملا اذهب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هر˘˘صشن بنا˘˘ج
نينطاوملا نيكمت˘ل ة˘ط˘ل˘صسلا

.اهيلع عÓط’ا نم
حصضوأا ,سصوصصخ˘لا اذ˘ه˘بو

ءاج يتلا تارييغتلا نأا يفرصش
اميف تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘ق ا˘ه˘ب
با˘خ˘ت˘ن’ا ط˘م˘˘ن˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ما˘ح˘قإا ت’وا˘ح˘م» ل˘صشف˘ت˘صس
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف د˘صسا˘ف˘لا لا˘م˘لا
مامأا بابلا حتفتو ةيباختن’ا
.«ةفافصشلاو ةهيزنلا ةصسفانملا

تاءار˘جإ’ا سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
انوروك سسوريف نم ةيئاقولا
سسي˘˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘˘كأا ,(91‐ديفوك)

تاءار˘˘˘˘جإ’ا نأا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا
,«ة˘˘مار˘˘صص ر˘˘ث˘˘كأا» نو˘˘كت˘˘صس
ةبقارمب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘صصا˘خ
,يحصصلا لوكوتوربلا قيبطت
تقو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاد
باز˘˘˘حأ’او ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةرورصض ى˘لا ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لاو
تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘˘˘ب ماز˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل’ا
اذه ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘لا
.نأاصشلا

مداقلا ناوج21 موي ةررقملا تايعيرصشتلل ابصسحت

حضشرتلا تافلم نؤبحضسي ةرح ةمئاق52و ابزح93
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ةمئاق52 و ابزح93 نم ديزأا نأا ,سسمأا لوأا ,يفرصش دمحم  ,تاباختنÓل ةلقتصسملا ةينطولا ةطلصسلا سسيئر فصشك
.لبقملا ناوج21 موي ةررقملا ةيعيرصشتلا تاباختنÓل حصشرتلا تافلم بحصسب اوماق ةرح

عصضولا ةنياعŸ ةيلولاب لزن يرازو دفو

لفكتلل معدلا لك Òفؤتب رمأاي نؤبت
Ãةياجب لازلز يررضضت 

ةينيدلا ةيعجرŸاو ةيوهلا يم– ⁄اعلا ‘ «اياوزلا» نإا لاق

ةيضسامؤلبدلا ةيمهأا دكؤؤي يدهملب
 Úتينيدلا ةحايضسلاو

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر رمأا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
معدلا لك ريفوتب تاطلصسلا

لفكتلل ةمزÓلا تايناكمإ’او
ةز˘ه˘˘لا ر˘˘ثإا ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب نا˘˘كصسب
حابصص تلجصس يتلا ةيصضرأ’ا
9.5 ةوقب ةي’ولا˘ب سسي˘م˘خ˘لا
،ر˘ت˘صشير م˘˘ل˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘جرد
ر˘يزو ه˘ن˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

لام˘ك ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
.دوجلب

موقي يذلا ،دوجلب حصضوأاو
ةقفر ةي’ولل ةيدقفت ةرايزب

سسيئر» نأا ،ءارزولا نم ددع
،نوبت ديج˘م˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
يلاوب دبع سسمأا لوأا لصصتا
ةز˘ه˘لا عو˘قو ة˘ظ˘ح˘ل ة˘يا˘˘ج˘˘ب
لك ريفوت هل دكأاو ،ةيصضرأ’ا
هذ˘ه˘ل م˘عد˘˘لاو تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا
نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم ،«ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

ع˘با˘ت˘ي» ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر
ذ˘ن˘م ،ع˘˘صضو˘˘لا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘صسم
ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘صضرأ’ا ةز˘˘˘ه˘˘˘˘لا
.«ءاعبرأ’ا ءاصسم ،ةياجبب

دفولا نأا» نأا ريزولا دافأاو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا ا˘˘يرو˘˘ف ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
سسي˘ئر ن˘م بل˘ط˘˘ب» لاز˘˘لز˘˘لا
ىقلت دفولا نأاو «ةيروهمجلا
تاميلعت نوبت سسيئرلا نم»
ا˘م ل˘كب ل˘ف˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘صضاو
.«ةي’ولا ناكصس هجاتحي

دو˘ج˘ل˘ب سسمأا لوأا نأا˘˘م˘˘طو
ترر˘˘˘صضت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا نا˘˘˘كصسلا
كا˘ن˘ه نأا˘ب ،ةد˘صشب م˘ه˘تا˘ن˘كصس
،ل˘ع˘ف˘˘لا˘˘ب ةز˘˘ها˘˘ج تا˘˘ن˘˘كصس

ن˘˘كصسلا ر˘˘يزو ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي˘˘صسو
نيرر˘صضت˘م˘لا نا˘كصسا ةدا˘عإا˘ب

.مهلك
ةي’و ناكصس نأا ىلإا راصشي

ةرواجم˘لا تا˘ي’و˘لاو ة˘يا˘ج˘ب
سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘صسم او˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘ع
ددع عقو ىلع سسمأا حابصصو
مت ذإا ،ةيصضرأ’ا تازهلا نم
ءا˘˘˘صسم ى˘˘˘لوأ’ا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صست
ةنماثلا ةعاصسلا ىلع ءاعبرأ’ا

اعله ترا˘ثأا ة˘ق˘ي˘قد نو˘ثÓ˘ثو
م˘˘˘ث ،نا˘˘˘كصسلا طا˘˘˘صسوأا ي˘˘˘˘ف
.ىرخأا ةيصضرأا تازه اهتعبت
تل˘ج˘صس د˘ق˘ف ةز˘ه ىو˘˘قأا ا˘˘مأا

احابصص ةدحاولا ةعاصسلا ىلع
ةدصشب سسمأا لوا قئاقد5 و
ثيح ،رتصشير ملصس ىلع9.5
ىد˘˘ل ا˘˘فو˘˘خو ا˘˘ع˘˘ل˘˘ه ترا˘˘ثأا
.ناكصسلا

تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘صصوو
دفو سسمأا حابصص نم ىلوأ’ا

ة˘˘يا˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و ى˘˘˘لإا يرازو
لاز˘لز˘لا تا˘ف˘ل˘˘خ˘˘م د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘ل
.ه˘˘ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا رار˘˘صضأ’او
ىلإا ةفاصضإ’اب دفولا نوكتيو
ر˘يزو ن˘م ل˘ك ن˘˘م ،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب
حÓ˘صصإاو نا˘كصسلاو ة˘ح˘صصلا
نامحرلا دبع ،تايف˘صشت˘صسم˘لا
نماصضتلا ةريزوو ،ديزوب نب
ا˘يا˘صضقو ةر˘صسأ’او ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ريزوو ،وكيرك رثوك ،ةأارملا
،لقنلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’ا

نكصسلا ريزو ،يرصصان لامك
دمحم ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
 .يبيرعلب قراط
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،ةينيدلا نوؤوصشلا ريزو ايح
،سسمأا لوأا ،يده˘م˘ل˘ب ف˘صسو˘ي
ةدوجوملا «اياوز˘لا» ف˘ل˘ت˘خ˘م
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يواز˘˘˘لا

لمعت اهنأا ادكؤوم ،ةيرداقلاو
ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لا˘ق ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لاو
سشماه ىلع ،يدهملب فصسوي
تيب» رم˘تؤو˘م ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشم
يلودلا «يمÓصسإ’ا سسدقملا
،رصشاعلا

ي˘˘ف ،ه˘˘ل˘˘لا مار ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب
ةيوئم عم ا˘ن˘ماز˘ت ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
يمÓصس’ا يعرصشلا سسلجملا
ن˘ع ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف ،ى˘ل˘عأ’ا

نع رصضاح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط
نوؤو˘˘˘صشلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق نإا ،د˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ع˘˘صضو فا˘˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا
را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
مت˘ي ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا
ة˘يرازو تا˘عا˘ط˘ق ع˘م هؤوار˘ثإا

،ةحايصسلا عاطق لثم ،ةفلتخم
عور˘˘˘صشم لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو
طقف سسيل ،ةينيدلا ةحايصسلا
ا˘ه˘جرا˘خ ا˘م˘نإاو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
نوؤوصشلا ريزو راصشأاو.اصضيأا
ه˘نأا ى˘لإا فا˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا

يحور دعب ا˘ه˘ل م˘لا˘ع˘م كا˘ن˘ه
جردنتو ،رئازجلا جراخ ىتح
ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘حا˘ي˘صسلا را˘طإا ي˘˘ف

،ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ط˘˘صسم˘˘لا
لثم ،ايقيرفإا يف د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
ةدو˘جو˘م˘لا ة˘يردا˘ق˘لا ة˘يواز˘لا
ةيوازلاو ،اي˘ق˘ير˘فا مو˘م˘ع ي˘ف
ملاعلا يف ةدوجوملا ةيناجيتلا

هذ˘˘ه ل˘˘ك» نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ه˘˘ل˘˘ك
ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ا˘ياوز˘˘لا
،ةينيدلا ةي˘ع˘جر˘م˘لاو ة˘يو˘ه˘لا

نار˘ق˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لاو
،كلذ ىلإا امو هقفلاو ،ميركلا

د˘˘فاور ن˘˘˘م اد˘˘˘فار ل˘˘˘كصشتو
فاصضأا امك.«ةينيدلا ةحايصسلا
ا˘ياوز˘لا نأا يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘صسو˘ي

ةينيد ةيصسامو˘ل˘بد ن˘ع ةرا˘ب˘ع
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘˘صس»و ة˘˘ي˘˘حورو
هداقتعا نع اربعم ،«اهزيزعت
يصضام نيع دهعم عصضو نأاب
لاب˘ق˘ت˘صساو ،ة˘م˘ئأ’ا ن˘يو˘كت˘ل
نم عون وه» ةقرافأ’ا ةبلطلا
.«ةينيدلا ةيصسامولبدلا عاونأا

يدهملب سسمأا لوأا حصضوأاو
نم ريثكلا اهيدل رئازجلا نأا
ناكمإ’ابيتلا ةينيدلا ملاعملا
رارغ ىلع ،اه˘ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صس’ا
ءا˘م˘ل˘عو ة˘م˘يد˘ق˘لا د˘جا˘صسم˘لا
،ملعلا نئاز˘خورابكلا نيد˘لا
لثم ةينيد قطانم بناج ىلإا
قطانمو ،ةريغصصلا ة˘نو˘ت˘يز˘لا
،ةيرصصانلا ةيا˘ج˘ب ي˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل
.ةراصضحلا ةمصصاع ناصسملتو
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اهتيلوؤوصسم كردت ةينوÎكللاو ةيديلقتلا مÓعإلا لئاصسو نإا لاق

 تايعيرضشتلا حا‚إا ‘ مÓعإ’ا لئاضسو ةيمهأا دكؤؤي رميحلب

ةيوق لئاصسر هجوي موداقوب لبقتصسŸا بورحب ةفدهتصسم رئاز÷ا

 «رهظلا ‘ نعطن ’و سسيلاؤكلا ءارو فرضصتن ’ نحن»

ق˘طا˘ن˘لا لا˘صصت’ا ر˘يزو د˘˘كأا
را˘م˘ع ،ة˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
ىلع ،مناغتصسم˘ب سسمأا ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب
اهت˘ي˘م˘هأاو مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو رود
ةيعيرصشتلا تاباختن’ا حاجنإا يف
21 يف ىرجت˘صس ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘لا

يف رميحلب ركذو. مداقلا ناوج
هترايز سشماه ىلع يفحصص ءاقل
ل˘ئا˘صسو» نأا م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘˘ي’و˘˘ل
ةينورتكل’او ةيديلقتلا مÓعإ’ا
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم م˘ج˘˘ح كرد˘˘ت
حاجنإا يف ةيفارتحاب ةمهاصسملا

نم اميصس’و ماهلا دعوملا اذه
ةرور˘˘صضب سسي˘˘صسح˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
د˘عو˘م˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
ف˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا تا˘˘نا˘˘م˘˘صضلا˘˘ب
ي˘ف ر˘يزو˘لا فا˘صضأاو.«ةديدجلا

ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا» نأا قا˘ي˘صسلا اذ˘ه

ةيعيرصشت تا˘با˘خ˘ت˘نا ع˘م د˘عو˘م
ثاد˘ح˘ت˘صسا ل˘ظ ي˘ف ىر˘ج˘ت˘˘صس

،ةم˘ه˘م ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد تا˘نا˘م˘صض
ةيلمعلا نع لا˘م˘لا دا˘ع˘بإا ا˘هزر˘بأا
ةأارملا ظوظح زيزعتو ةيباختن’ا

.«يعماجلا بابصشلاو
ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘قو

يتلا ةرايزلا هذه لÓخ ةموكحلل
دي˘ع˘ب ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا ع˘م تن˘ماز˘ت
هنيصشدت لÓخ اميصس ’ ،رصصنلا
5 ي˘˘˘ح˘˘˘ب» ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘صصلا راد˘˘˘˘ل

حرصصلا اذه نأاب  «2691هيليوج
يف ةمهاصسملل ءاصضف نوكيصس»
ةيوقتو نييفحصصلا ءادأا ريوطت

ىلإا اريصشم ،«ةينهملا مهتاقÓع
يف جردنت بصساكملا هذه» نأا
سسير˘كت˘ل ة˘لود˘لا دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا
ة˘ير˘حو ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا
عو˘ن˘ت نا˘م˘˘صض ع˘˘م ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا

تاودأا دد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘تو ردا˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا
ىد˘ل ر˘يزو˘لا زر˘˘بأاو.«لاصصت’ا
ةعاذإÓل ديدجلا رقمل˘ل ه˘ن˘ي˘صشد˘ت
،يراوجلا مÓعإ’ا ةيمهأا ةيلحملا

ى˘ل˘ث˘م˘لا ةادأ’ا» ه˘˘نأا˘˘ب ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ةرادإ’ا بير˘ق˘˘ت˘˘ل
ت’اغصشن’ابلفكتلاو
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
اذه يف رميحلب دكأاو. «يلحملا
ةيصصولا ةرازولا سصرح قايصسلا

عونلا اذه ةكبصش عيصسوت ىلع
نع ه˘ئادأا ل˘ي˘ع˘ف˘تو مÓ˘عإ’ا ن˘م
تاءا˘ف˘كلا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا ق˘ير˘˘ط
اهنيكمت ىلع لمعلاو ةيلحملا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘مو ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لا ن˘˘˘م
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘˘ن˘˘˘˘كت
.لاصصت’او

م.م

،ةيجرا˘خ˘لا نوؤو˘صشلا ر˘يزو د˘كأا
نأا سسمأا لوأا مودا˘˘قو˘˘˘ب ير˘˘˘ب˘˘˘صص
نم اديج اهصسف˘ن ي˘م˘ح˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

ى˘لإا ة˘ي˘˘مار˘˘لا ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
لو˘ط ى˘ل˘ع ا˘هرار˘ق˘ت˘صسا ة˘عز˘˘عز
ةد˘˘حو ل˘˘صضف˘˘ب اذ˘˘هو ،ا˘˘هدود˘˘˘ح
ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘صشي˘ج ةو˘قو ا˘ه˘ب˘ع˘صش
.اهتيصسامولبيد ةعانقو يبعصشلا

يف موداقوب سسمأا لوأا حصضوأاو
،ةيلودلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘عاذإا ع˘م راو˘ح
رصشع ةعبار˘لا ىر˘كذ˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب

اديج فرعت رئازجلا» نأا ،اهئاصشنإ’
فلتخم نم «اهصسفن يمحت فيك
ةيمارلا ت’واحملاو تاد˘يد˘ه˘ت˘لا
لوط ىل˘ع ا˘هرار˘ق˘ت˘صسا ة˘عز˘عز˘ل

اهبع˘صش ةد˘حو» ل˘صضف˘ب ،,ا˘هدود˘ح

يبع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘صشي˘ج ةو˘قو
اهلامعأاو اهتيصسا˘مو˘ل˘ب˘يد ة˘عا˘ن˘قو
.«ةفافصشلاو ةحصضاولاو ةجصضانلا

’ ن˘ح˘ن» ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو
امف .سسيلاوكلا ءارو نم فرصصتن
يف ادحأا نعطن ’و هقبطن هلوقن
زار˘ط ن˘م سسي˘˘ل اذ˘˘ه˘˘ف ،ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
امدنع» لوقي درطتصساو.«رئازجلا
م˘مأ’ا ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ف ة˘م˘ل˘ك ي˘ق˘ل˘ن
مامأاو يقيرفإ’ا داحت’او ةدحتملا

حوصضوب لوقن ،ا˘ن˘ئا˘كر˘صش ع˘ي˘م˘ج
يأا ا˘ن˘ل سسي˘ل ه˘نأا ح˘ير˘صصو د˘يد˘صش
موداقوب فرتعا امك.«ةيفخ ةدنجأا
ةفدهتصسم رئازجلا» نأاب سسمأا لوأا
،اهرارقتصسا ةعزعزل ىرخأا لئاصسوب
وأا عبارلا ليجلا برح» ىمصسي امب

ل˘ب ،سسدا˘صسلا ى˘ت˘˘ح وأا سسما˘˘خ˘˘لا
نكل .«متئصش نا لبقتصسملا بورح
ي˘ف ط˘ق˘ف ر˘ثؤو˘˘ي ن˘˘ل ر˘˘مأ’ا اذ˘˘ه»
ملقأاتلا انيلع بجوي امم ،رئازجلا

،ىر˘خأا ة˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م.«كلذ ع˘˘˘˘م
د˘˘˘عاو˘˘˘ق ءا˘˘˘˘صشنإا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو
دكأا ،لحاصسلا ةق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ير˘كصسع
نأا ةيرئازجلا ةيصسامولبدلا سسيئر
’ ،اهتاعانق نم اقÓطنا ،رئازجلا»
دعاوق˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ة˘يؤور ى˘ن˘م˘ت˘ت
ةرواجم˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا

دوعي ناو .بابصسأ’ا تناك امهم
ةيدايصس لكب ررقتل ةموكح لكل
ن˘ع عا˘فد˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م هد˘˘ير˘˘ت ا˘˘م
.«اهتاذ
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دكؤوي ينيصصلا لوألا ريزولا
هدÓب دادعتصسا دارج

زيزعتل ةدعتضسم نيضصلا
 رئازجلا عم ةكارضشلا
سسمأا لوأا ،لوألا ريزولا ىقلت

،سسمأا لوأا دارج زيزعلا دبع
،ةلودلا سسلجم سسيئر نم ةلاصسر
هك يل ،ينيصصلا لوألا ريزولا

دادعتصسا نع اهيف برعأا ،نايصشت
يئانثلا نواعتلا ةلصصاومل هدÓب
حاقللا لاجم يف رئازجلا عم
ريوطت اذكو انوروكل داصضملا
نيب ةيجيتارتصسلا ةكارصشلا
نايب هب دافأاام بصسح ،نيدلبلا
ءاجو .لوألا ريزولا حلاصصمل

لوألا ريزولا ىقلت» :نايبلا يف
،سسمأا لوأا ،دارج زيزعلا دبع
هك يل سسمأا لوأا نم ةلاصسر
،ةلودلا سسلجم سسيئر ،غنايصشت
نيصصلا ةيروهمجل لوألا ريزولا
نع اهيف برعأا ،ةيبعصشلا
نواعتلا ةلصصاومل هدÓب دادعتصسا
لاجم يف رئازجلا عم يئانثلا
.«انوروك ءابول داصضملا حاقللا

ريزولا نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
ةناتمب داصشأا» ينيصصلا لوألا
ةقيمعلا ةيخيراتلا تاقÓعلا
،«نيصصلاو رئازجلا طبرت يتلا

رئازجلا رود» اركذتصسم
ةداعتصسا يف مهملاو يخيراتلا

ةيبعصشلا نيصصلا ةيروهمج دعقم
،ةدحتملا ممألا ةمظنم يف
ةنصسلا هذه نيصصلا لفتحت يتلاو
.«نيصسمخلا اهاركذب
غنايصشت هك يل سسمأا لوأا سصرحو

ةغلابلا ةيمهألا»ـب ديكأاتلا ىلع
ةينيصصلا ةموكحلا اهيلوت يتلا
ةيئانثلا تاقÓعلا زيزعتل
ةيجيتارتصسإلا ةكارصشلا ريوطتو
 .«نيدلبلا نيب ةلماصشلا

م.م



ح˘ير˘صصت ى˘لإا ةرا˘˘صشإا ي˘˘فو
دبع ن˘ب ن˘م˘يأا ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو
يفاعت سصخي اميف ،نامحرلا
،يراجلا ماعلا ةيا˘ه˘ن را˘ن˘يد˘لا
يف ،دم˘ح˘م ي˘صس لا˘م˘ك ىر˘ي
نأا ،«مÓ˘˘صسلا» ع˘˘˘م ه˘˘˘لا˘˘˘صصتا
دودح ىلإا سضفخنيصس رانيدلا

،دحاولا وروأÓ˘ل ارا˘ن˘يد141
ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق نأا را˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
،ةتباث ةريع˘صست ر˘ط˘صس1202
اذ˘ه˘لو » :لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
وأا ا˘ت˘با˘ث را˘ن˘˘يد˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘صس
ن˘˘كل ةد˘˘ح˘˘ب سضف˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صس
ةلواحم اهيف ةيفاعلا ةداعتصسا

اهمدختصسا ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ة˘نأا˘م˘ط
.«ةيلاملا ريزو

بجاو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘˘عو
لاق ،را˘ن˘يد˘لا ذا˘ق˘نإ’ ا˘هذا˘خ˘تا
عÓ˘˘˘قإ’ا نإا ،د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘صس
ةيوقتل ادج مهم يداصصتق’ا
ةيمنت لÓخ نم كلذو ،ةلمعلا
ناز˘ي˘مو ة˘˘ل˘˘ما˘˘صش ة˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق
عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق جرا˘˘˘˘˘خ يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ىوقأا حبصصيصس اهدعب رانيدلا
اربتعم ،تÓ˘م˘ع˘لا ي˘قا˘ب ما˘مأا

ةو˘˘˘ق نأا قا˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘˘ف
كن˘˘ب˘˘لا ةو˘˘˘ق ن˘˘˘م را˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا
.يزكرملا

ىلع ،ثدحتملا تاذ ددصشو
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ةرور˘˘˘صض
ادكؤوم ،رانيدلا ةروتاف رييصست
زجع دصسل ةادأا ريخأ’ا اذه نأا
قلخل ةصسايصس سسيلو ةنزاوملا
نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،و˘م˘ن˘لاو ةور˘˘ث˘˘لا

ة˘يو˘صست˘ل ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت
ي˘ل˘كلا دا˘صصت˘ق’ا تار˘صشؤو˘˘م
يصسيئرلا اهفده نع اهدييحتو
ةيراج˘ت˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ق˘ل˘خ˘ك
يف مهاصسيصس ،جتنملا ةيامحو
فعصضأا ة˘ق˘ل˘ح ة˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ع˘ج
،تاري˘غ˘ت˘م˘لا ي˘قا˘ب˘ل ة˘ع˘با˘تو
ا˘م اذ˘˘ه» :لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
،ة˘ل˘م˘ع˘لا ةرادإا ع˘م سضرا˘ع˘ت˘ي

ةريخأ’ا هذه حبصصت يلاتلابو
ة˘يذؤو˘مو م˘خ˘˘صضت˘˘ل˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘خ
لÓخ ن˘م ي˘ل˘ح˘م˘لا ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ة˘ي˘لوأ’ا داو˘م˘لا تادرو˘ت˘˘صسم
لك داريتصس’ ةصصيخر ةلمعو
ىفانتي ام وهو يبنجأا وه ام
.«داصصتق’ا تايدجبأاو
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ةعانسصلاو ةحÓفلاو تاقورحملا تاعاطق لسضفب

يف37 ـب مهاضست ةيمؤمعلا تاضسضسؤؤملا
 يداضصتق’ا ؤمنلا يف ةئاملا

 مهسسألاو تاراقعلا نع لزانتلا بئارسض ةميق

 تÓيدعتلاب ركذت بئارضضلل ةماعلا ةيريدŸا

ةيمومعلا تاصسصسؤوملا مهاصست
ينطولا يداصصت˘ق’ا و˘م˘ن˘لا ي˘ف
لصضفب ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف37 لدع˘م˘ب
ةحÓفلاو تاقورحملا تاعاطق
هيلإا راصشأا امبصسح ،ةعانصصلاو

ينطولا داحت’ا سسيئر بئان
فرصش ،نييمومع˘لا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل
.ةرامع نيدلا

ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ه˘ل ة˘ل˘خاد˘م ي˘فو
ةيمومع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا» ناو˘ن˘ع˘ب
م˘ظ˘ن ،«يدا˘صصت˘ق’ا سشا˘˘ع˘˘ن’او
هجاوت يتلا لكاصشملا ةصشقانمل
ةغايصصو نييمومعلا نيلواقملا

لمع فورظ نيصسحتل تاحرتقم
ر˘ب˘ت˘عا ،عا˘ط˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ير˘˘ي˘˘صسم
مت دق هنأا ةمظنملا هذه لوؤوصسم
مغرلاب بولطملا ءادأ’ا قيقحت
هجاوت ي˘ت˘لا «تا˘بو˘ع˘صصلا» ن˘م
.نييمومعلا نيلواقملا

نأا ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ةردا˘ق ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ءوجللاب مقرلا اذه نيصسحت ىلع
نم ةل˘يد˘ب˘لا و˘م˘ن˘لا سصر˘ف» ى˘لإا

نأا احصضوم ،«را˘م˘ث˘ت˘صس’ا لÓ˘خ
ا˘ي˘لا˘م ة˘˘حا˘˘تر˘˘م˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ةفاصضملا ةميقلا قلخ اهرودقمب
ىرخأا ةصسصسؤوم يف رامثتصس’اب
.ايلام اهنم لقأا

تاصسصسؤوملا ىلإا قرطت امك
مغر تابوعصص نم يناعت يتلا
’و ومن سصرف ىلع رفوتت اهنأا
ةداعإ’ «ةمخصض ’اومأا» بلطتت
،ل˘ث˘م˘ت ي˘ه˘ف .ا˘ه˘طا˘صشن قÓ˘˘طا

ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘صصر˘˘˘˘ف» ،ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسح
تانايكلل ةبصسنلاب «رام˘ث˘ت˘صسÓ˘ل
لاو˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
هذ˘˘˘ه سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن’ ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا
ة˘ه˘˘ج ن˘˘م د˘˘كأاو.تاصسصسؤوملا
ت’احلا هذه لثم يفو هنأا ىرخأا
رثكأا دصشارلا مكحلا ىلإا جاتحن»
ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،لا˘م˘ل˘ل ا˘˘ن˘˘ت˘˘جا˘˘ح ن˘˘م
ا˘˘ه˘˘صصصصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا لاو˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
،تاصسصسؤوملل ةيلا˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ن˘م ا˘ه˘˘صضع˘˘ب ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي نأا نود
لاملا نأا اربتعم ،«ومنلا قيقحت
راكفأ’ا» ديصسجتل ةادأا ’إا وه ام
لكصشمل هقر˘ط˘ت ي˘فو.«ةديجلا
’ هنأا ةرامع ديصسلا ربتعا ،راقعلا
را˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف «ةرد˘˘˘ن» د˘˘˘جو˘˘˘ت
م˘ت˘ي ىر˘حأ’ا˘ب ل˘˘ب ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
،«ءي˘˘˘صس ل˘˘˘كصشب» ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
راجحلا بكرمب ’اثم برصضيل
’إا ،ه˘˘ب˘˘صسح ،جا˘˘ت˘˘ح˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘لا
ديفتصسي نيح يف اراتكه051ـل
005.1 هردق يعانصص راقع نم
تابو˘ع˘صصلا ن˘ي˘ب ن˘مو.راتكه
،ءا˘ق˘ل˘لا ا˘ه˘لوا˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا
ينطو˘لا دا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر قر˘ط˘ت
رصضخل ،نييمومعلا ني˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘كا˘صشم˘ل˘ل خور˘خر
ةيصسفانتلاو ريدصصتلاو رييصستلاب

ر˘˘ي˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع
ة˘صسفا˘ن˘م د˘لو˘ي يذ˘لا ي˘م˘صسر˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف اد˘كؤو˘م ،«ة˘ه˘يز˘ن ر˘ي˘غ»
ي˘مو˘م˘ع˘لا لوا˘ق˘م˘لا نأا دد˘˘صصلا

ر˘ي˘ي˘صست˘لا ي˘ن˘ب˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘ج˘˘م
لاو˘˘˘˘مأ’ا سسوؤور˘˘˘˘ل «مرا˘˘˘˘صصلا»
.ةلودلل ةيراجتلا

ميرجتلا عفر ىلإا قرطت امك
هنأا احصضوم ،رييصستلا لعف نع
اذهب تاطلصسلا لفكتت نأا بجي»
م˘ت˘ي» ي˘نو˘نا˘ق سصن˘˘ب «ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ح˘˘م˘˘صسي˘˘صسو ،«ا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح هداد˘˘˘عا
ر˘ي˘˘صسم˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م «ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ب»
سصوصصخبو.يمومعلا
سسي˘ئر ى˘˘صصوأا ،تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةيقرت نع ليقارعلا عفرب داحت’ا
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لاو را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا
ل˘ي˘ه˘صستو ي˘كن˘ب˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
وأا تاردا˘˘˘صصلا م˘˘˘˘عد تاءار˘˘˘˘جا
ةلودلا تامهاصسم سسلجم ليعفت
براقي ام ذنم عمتجي مل» يذلا
هنأا خورخر ديصسلا ربتعاو.«ةنصس
ة˘ل˘صصاو˘م يد˘ج˘م˘لا ر˘ي˘˘غ ن˘˘م»
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘صسصسؤو˘˘م ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
،«ومنلا قافآ’ دقت˘ف˘ت ة˘يدا˘صصت˘قا

م˘ي˘ي˘ق˘ت ما˘ظ˘ن ع˘صضو˘ب ا˘ي˘˘صصو˘˘م
هذ˘˘ه ة˘˘مÓ˘˘صس لو˘˘˘ح ة˘˘˘ظ˘˘˘ق˘˘˘يو
د˘كأا ،ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘م.تاصسصسؤوملا

نيصسح ،ةعا˘ن˘صصلا ةرازو ل˘ث˘م˘م
ىلإا علطتت ةرازولا نأا فيصض نب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ة˘˘م˘˘ها˘˘˘صسم
ةلازإا يف نييمومعلا نيلواقملل
نيلواقملا هجاوت يتلا ليقارعلا
ذا˘خ˘تا ا˘حر˘ت˘ق˘م» ن˘ي˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
بر˘قأا ي˘ف ة˘صسو˘م˘˘ل˘˘م تاءار˘˘جا
ن˘˘م ه˘˘˘نأا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو.«لاجآ’ا
ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘صسارد يرور˘˘˘صضلا
ةداعا» اميصس’ ،ةرفوتملا سصرفلا
يتلا تاصسصسؤوملا سضعب «سشاعنا
ةرتف ذنم «اه˘طا˘صشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت» م˘ت
يف ةكراصشملا اهرودقمب يتلاو
ي˘ف ة˘عا˘ن˘صصلا ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم ع˘˘فر
ةيحان نم.ماخلا يلخادلا جتانلا
ينبت ىلع فيصض نب دكأا ،ىرخأا

ا˘م˘ي˘صس’ ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصا ع˘˘يرا˘˘صشم
سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م حÓ˘˘˘˘˘صصا عور˘˘˘˘˘صشم
نوكتصس يذلا ةلودلا تامهاصسم
هصصو˘صصخ˘ب ح˘صضوأا ةر˘كف ة˘م˘ث
فلم ىلع ةوÓع ،«بيرق امع»
رييصستلا لعف نع ميرجتلا عفر
«ةيولوأا» ،هبصسح ،لكصشي يذلا
ريرحتب» حمصسيصس ه˘نأ’ عا˘ط˘ق˘لا

ع˘ير˘صستو ن˘ير˘˘ي˘˘صسم˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م
.«رارقلا ذاختا ةيلمع

ب يسساسس

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تر˘˘كذ
نأاب  ،اهل نايب يف ،بئارصضلل
با˘صست˘حا تا˘ي˘ف˘ي˘˘كو طور˘˘صش
ة˘صضور˘ف˘م˘لا بئار˘صضلا ة˘م˘ي˘˘ق
ن˘ع ،ل˘با˘ق˘م˘ب لزا˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تعصضخ ،مه˘صس’او تارا˘ق˘ع˘لا
بجو˘م˘ب ةد˘يد˘ع تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل
.1202 ةنصسل ةيلاملا نوناق

هترصشن يذلا نايبلا اذه يفو
،ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تح˘˘صضوأا
ع˘˘˘صضخ˘˘˘˘ي» ه˘˘˘˘نأا بئار˘˘˘˘صضل˘˘˘˘ل
ل˘˘خد˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘صضل˘˘˘ل

ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا ،ي˘لا˘م˘جإ’ا
طاصشنلا قاطن جراخ ،نوققحي
ناونعب ةميق سضئاوف ،ينهملا
تاراقعلا نع لباقمب لزانتلا
وأا ةينبملا تاراقعلا ءازجأا وأا

قو˘ق˘ح˘لا اذ˘كو ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غ
ىلإا ةريصشم ،ةيراقعلا ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘لا
ام براقأÓل ةمدقملا تابهلا نأا
ريغل اذكو ةيناثلا ةجردلا دعب
ت’زا˘˘ن˘˘ت ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ت برا˘˘˘قأ’ا
.«لباقمب

أا. ف

ديسسجت ىلع اقفتا نافرطلا
ابيرق قافتلا

يف ةكرتضشم عيراضشم
نيب ةيت’واقملا لاجم
 ايلاطيإاو رئازجلا
بدتنملا ريزولا لبقتسسا
فلكملا لوألا ريزولا ىدل
ميسسن ةرغسصملا تاسسسسؤوملاب

ريفسس ،صسمأا لوأا ،تافايسض
ينافويج ،رئازجلاب ايلاطيإا

قفتا ثيح ،صسيلغوب
ةلسصاوم ىلع نافرطلا
عيراسشم ديسسجتل دوهجلا
لاجم يف ةيداسصتقا
دافا امبسسح ،ةيتلواقملا

ةرازولل نايب هب
اذه لكسشو.ةبدتنملا
لبسس ثحبل ةسصرف» ،ءاقللا

نواعتلا زيزعت قافأاو
لاجم يف يداسصتقلا
ةرغسصملا تاسسسسؤوملا

،«نيدلبلا نيب ةيتلواقملاو
امك.ردسصملا صسفن بسسح

ىدم ىلإا نافرطلا قرطت
ةرايز فادهأا ديسسجت مدقت
تافايسض تداق يتلا لمعلا
صسطسسغأا7 يف ايلاطيإا ىلإا
جمانرب اذكو ،يسضاملا
نم هريطسست مت يذلا لمعلا
نيب نواعت صصرف قلخ لجأا
ةرغسصملا تاسسسسؤوملا
اهتريظنو ةيرئازجلا
،ريخألا يفو.ةيلاطيإلا
ىلع نافرطلا قفتا»
لجأا نم امهدوهج ةلسصاوم
ةيداسصتقا عيراسشم ديسسجت
دوعت ةيتلواقملا لاجم يف
،«نيدلبلا ىلع ةدئافلاب
.نايبلا فيسضي

ب.ر

اهنأاسشب عاطقلا تاراطإل ةمراسص تاميلعت ىطعأا يبيرعلب

«لبقŸا ناؤج ةياهن ةفقؤتŸا تانكضسلا عيراضشم ة÷اعم»

:يدهملب ،Úينيدلا ناوعألا ¤إا ةفاسضإا
 «ةمئأÓل ةيعامتج’ا عاضضوأ’ا Úضسحتل راج لمعلا »

نارمعلاو نكصسلا ريزو هجو
،يبيرعلب قراط دمحم ، ةنيدملاو
تارا˘˘طإا م˘˘صض عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘˘خ
تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘صسارد˘˘ل عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
،تا˘˘ي’و ةد˘˘ع ي˘˘ف ةا˘˘صصح˘˘م˘˘لا
يدحتلا عفرل ةمراصص تاميلعت
ف˘˘ل˘˘م ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م سصو˘˘صصخ˘˘˘ب
ةيمومع˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا ع˘يرا˘صشم˘لا
ل˘جأا ي˘ف ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘˘ي’ا
.لبقملا ناوج رهصش ةياهن هاصصقأا

ةل˘صصاو˘م ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘صضوأاو
اهب موقي يتلا تاءاقللا ةلصسلصسل
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ن˘يواود ع˘م ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب
اذ˘˘كو يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست˘˘˘لاو
ةصسدن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
فرعت يتلاو ءانبلاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا
عيراصشم زاجنإا يف «احداف ارخأات»
،ةيراجيإ’ا ةيموم˘ع˘لا تا˘ن˘كصسلا
ا˘عا˘م˘ت˘˘جا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘ي سسأار˘˘ت
ع˘يرا˘صشم ة˘صشقا˘ن˘م˘˘ب ه˘˘ل˘˘ه˘˘ت˘˘صسا
يرا˘ج˘يإ’ا ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘كصسلا
يف تلجصس ي˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب

ةدحو7814ـب ةلي˘صصح9102
روط يف355.2 اهنم ةينكصس
لاغصشأ’ا ةفقوتم062.1 ،زاجنإ’ا

مل ةئيهتلا لاغصشأاو ةيهتنم44 و
932 تصصحأا امك دعب اهب قلطنت
اهب ةئيهتلا لاغصشأا ةينكصس ةدحو
اذهب ر˘يزو˘لا ح˘لأاو.زاجنإ’ا دي˘ق
ةمي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع نأا˘صشلا
ةئيهتلا لاغصشأا قÓطناب ةقلعتملا
كلتو زا˘ج˘نإ’ا رو˘ط تا˘ن˘كصسل˘ل
م˘لو زا˘ج˘نإ’ا ن˘م ته˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
 .ةئيهتلا اهب قلطنت

تا˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو
062.2 ـب ةرد˘ق˘م˘لا ة˘ف˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةلحلح ةرورصض ىلع دكأا ،انكصس
تاطلصسلا عم ةيرادإ’ا ليقارعلا
اموي03 هاصصقأا لجأا يف ةيلحملا

تاءار˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ’إا»و
ىدصسأا ،هتاذ قايصسلا يف.«ةمزÓلا
ن˘يواود ل˘كل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ر˘˘يزو˘˘لا
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
ل˘˘ك ن˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ةرور˘˘˘صضب

ةغيصص نم ةي˘ن˘كصسلا ع˘يرا˘صشم˘لا
تقلطنا يتلا يراجيإ’ا يمومعلا
ةرور˘˘˘صض ع˘˘˘م6102 ة˘˘˘ن˘˘˘صس
اميفو. وينوي رهصش لبق اهقÓطنا
يتلاو تليصسمصسيت ةي’و سصخي
079.8 ـب اردقم اجمانرب فرعت
ةيهتنم644 اهنم ةينكصس ةدحو
قلطنت ملو ةيهتنم28 ،لاغصشأ’ا
،ةيجراخلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا ا˘ه˘ب
848 ،زاجنإ’ا روط يف230.6
مل044و لاغصشأ’ا اهب ةفقوتم
،نآ’ا دح ىلإا اهب لاغصشأ’ا قلطنت
ع˘يرا˘صشم قÓ˘طإا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘مأا
نم لك رمأاو انكصس28 ـل ةئيهتلا

يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ريدم
ة˘صسد˘ن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘مو
ةي’ولا هذهل ءانبلاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا
عيراصشم يف قÓطنÓل قيصسنتلاب
روط تانكصسلل ةبصسنلاب ةئيهتلا
000.3 م˘ي˘ل˘صست ة˘ي˘غ˘˘ب زا˘˘ج˘˘نإ’ا
.ةنصسلا ةياهن نكصس

ب.صس

ةي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا ر˘يزو د˘كأا
لوأا ،يدهملب فصسوي ،فاقوأ’او
نأا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب سسمأا
ى˘لإا ى˘ع˘صسي يرازو˘لا ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ةيعامتج’ا ةيع˘صضو˘لا ن˘ي˘صسح˘ت
اميصس نيينيدلا ناوع’او ةمئأÓل
ةميق يف رظنلا ةداعإا لجأا نم
حصضوأاو.تايقرتلاوحنملا
ةصصصصخ˘م˘لا ة˘صسل˘ج˘لا˘ب ر˘يزو˘لا
،ةيوفصشلا ةلئصسأÓل ةمأ’ا سسلجمب
نكمي ام ديصسجتل راج لمعلا» نأا
ربع ةئفلا هذه ةيعصضو نيصسحتل
ةيقرتلا عوصضوم يف رظنلا ةداعإا

رود ن˘م م˘˘ه˘˘ل ا˘˘م˘˘م «ح˘˘ن˘˘م˘˘لاو

د˘جا˘صسم˘لا ة˘مد˘خ «ي˘ف ي˘صسا˘صسأا
ة˘˘ي˘˘حور˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘طأا˘˘˘تو
ىلع ةظفاح˘م˘لاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل
نمأ’ا ىلعو ةينيدلا مهتيعجرم
ةبصسانملاب راصشأاو.«اندلبل يموقلا
ق˘ح ي˘ف فا˘ح˘˘جإ’ا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا
ةينيد˘لا نوؤو˘صشلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
كÓصسأ’ا نم ديدعلا هنم يناعت
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘خأ’ا
نم» ‐لاق امك‐يهو تاعاطقلا

يرادإ’ا ر˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م
لاؤوصس يفو.«ةيصضاملا تاونصسلل
نيوكتل دهعم بايغب قلعتم رخآا
ةي’وب ةينيدلا نوؤوصشلا تاراطإا

ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘كذ ،راردأا
ربع ادهعم31 ىلع ايلاح رفوتت
اهرابتعاب اهتيمهأا ازربم نطولا
ن˘يو˘كت˘ل ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا ن˘˘ما˘˘صضلا
ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘م ي˘ن˘˘يد
نامأ’ا مامصصو ةينطولا ةينيدلا
.و˘ل˘غ˘لاو فر˘ط˘˘ت˘˘لا عاو˘˘نأا ل˘˘كل
دهعم اذكه زاجنإا مدع عجرأاو
يتلا ةيلاملا ةقئاصضلا ىلا راردأ’
ىلإا تدأا يتلاو دÓبلا اهب رمت
يف عيراصشملا نم ديدعلا ديمجت
ديصشرت لجأا نم ةريثك تاعاطق
.تاقفنلا

ب صضاير
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ىلإا ة˘ي˘صضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
ر˘˘˘˘˘˘˘ثإا ،21/30/1202 مو˘˘˘˘˘˘˘ي
فر˘ط ن˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ىو˘˘كصش
17 رمعلا نم غلبي سصخصش
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ،ة˘˘ن˘˘صس
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا ،تلا˘˘ماز˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا
سضرعت نع مهغلبي ،تلامزاتب
فرط ن˘م ة˘قر˘صس ى˘لإا ه˘لز˘ن˘م
ةيقدنب يف تلثمت ،نيلوهجم
ةيبهذ تارهوجم اذكو ،ديصص
،لصسÓصس40 :يف ةلث˘م˘ت˘م˘لا

80 ،طار˘˘ق40 ،م˘تاو˘خ70
،ةدحاو ةيصضف ةلصسلصس ،رواصسأا

ار˘ي˘ما˘ك ،ي˘صضف مز˘ح˘˘م10
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘م اذ˘˘كو ،و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
ـب ةردقملا ةيلحم˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
فلأا نورصشع ) جد000.02
  ؛(يرئازج رانيد

خ˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح
فيثكت دعبو ،31/30/1202
نكمت ،تامÓعتصسإ’ا رصصنع
كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا

ديدحت نم  تلامزاتب ينطولا
عصضو مت نيأا ،نيلعافلا ةيوه
ةيلمع˘لا هذ˘ه ،ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع تر˘˘˘ف˘˘˘صسأا
يف ني˘طرو˘ت˘م˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا

عا˘جر˘ت˘صسإاو ة˘قر˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
فرظ يف تاقورصسملا عيمج
ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘ق

نم ناغلبي ،(20) نيصصخصشب
ىلع ةنصس42 ىلإا22 رمعلا
ةيدلب نم ناردحني  يلاوتلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘˘ع˘˘بو ،تلا˘˘مزا˘˘ت
م˘ه˘فار˘ت˘قإا˘ب ا˘فر˘ت˘عا ا˘م˘ه˘˘ع˘˘م
زا˘ج˘نإا م˘ت؛وطصسلا ةيل˘م˘ع˘ل
هلا˘صسرإاو ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ف˘ل˘م
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

فارطأ’ا ميدقت عم ،ةصصتخملا
 .ةلادعلامامأا

لزنم ىلع وطسسلاب اماق نيسصخسش فيقوت عم

ةياجبب تارهؤجمو ديضص ةيقدنب عاجرتضسا

 ت .Ëرك

ةعومجملا دارفأا نكمت ،ةميرجلا لاكسشأا لك دسض ناديملا يف يعدرلا روسضحلاو ةياقولا راطإا يف
اماق ، نيسصخسش فيقوت عم تارهوجمو ديسص ةيقدنب عاجرتسسا نم ةياجبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

؛تلامزات ةيدلبب لزنم ىلع وطسسب

  بذاكلا حيرسصتلا اودمعت اهودروتسسم

 ةبانعب سسبÓملا نم ةعطق فلأا003 زجح

ءاسضقلل ىلعألا صسلجملا

 نرمتم سضاق744 ميضسرتو سضاق2891 ةيقرت

اهتادئاع نم ميتنسس نويلم441 عاجرتسسا نم تنكم ةيلمعلا

ةكبضشب حيطي سسابعلب يديضس نمأا
 تاضسؤلهملا بيرهتل

كرا˘م˘ج˘˘لا ناو˘˘عأا ن˘˘كم˘˘ت
ةبقارمل ةي˘صسي˘ئر˘لا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا˘ب
ةبانع ءانيمب ةيراجتلا تايلمعلا

فلأا003 قو˘ف˘ي ا˘م ز˘ج˘ح ن˘˘م
ةدروتصسملا سسبÓملا نم ةعطق
ه˘ي˘جو˘تو ا˘ه˘˘ب حر˘˘صصم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
نويلم31ـب ردقت ةيلام تامارغ
اودمعتن˘يدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘ل جد
مج˘ح نأا˘صشب بذا˘كلا ح˘ير˘صصت˘لا

سسبÓ˘م˘˘لا ن˘˘م دور˘˘ط ة˘˘م˘˘ي˘˘قو
نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسح ،ةدرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
كرامجلل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
هذ˘ه فا˘صشت˘كا م˘ت د˘˘قو.ةبانعب
21 ةب˘قار˘م لÓ˘خ تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

سسبÓ˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘يوا˘˘˘ح
را˘˘ب˘˘كلا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ةدرو˘˘˘ت˘˘˘صسم
نم6و نيصصلا نم6» لافطأ’او
يذ˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا بصسح  «ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت
ةلجصسملا تافلاخملا نأاب حصضوأا
دصصق بذاكلا حيرصصتلاب قلعتت
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ع˘˘فد ن˘˘م بر˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ةبصسنلابف.ةيكرمجلا موصسر˘لاو

نم ةدروتصسملا ةعاصضبلا ةيمكل
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘˘صصأا حر˘˘˘صص ن˘˘˘ي˘˘˘صصلا
سسبÓملا ن˘م ة˘ع˘ط˘ق675.2ـب
دعب نيبت دقو ،لافطأ’اب ةصصاخلا
نأاب تايواحلل قيقدلا سشيتفتلا
ةعاصضبلا هذهل يلامجإ’ا مجحلا
ةعطق381و ف’آا602ـب ردقي
تفصشك امك .سسبÓملا تاذ نم
ردقت ةيمك نأاب سشيتفتلا تايلمع
نم ةعط˘ق886و ف˘لأا331ـب
ةدروتصسملا ةفلتخ˘م˘لا سسبÓ˘م˘لا

تصسب ة˘ل˘م˘ح˘م˘لاو ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ن˘˘م
م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل ىر˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘يوا˘˘˘˘ح
،ىر˘خأ’ا ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا

حصضوأا يذلا نايبلا تاذ بصسح
ي˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع نأا˘˘ب
تاطاصشن راطإا يف لخدت تيرجأا
سشغلا ةحفاكمل كرامجلا قرف
دود˘˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع بير˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو
.ةيكرمجلا بتاكملاو

ي.ج

ى˘ل˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا قدا˘˘صص
هترود يف دق˘ع˘ن˘م˘لا ،ءا˘صضق˘ل˘ل
لوأا ةنصسلا هذهل ىلوأ’ا ةيداعلا
لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘˘ب سسمأا

سسي˘ئر بئا˘ن ،ما˘ت˘˘خ’ا ظ˘˘فا˘˘ح
،ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيقرت ى˘ل˘ع ،ي˘تا˘م˘عز م˘صسا˘ق˘ب
744 م˘ي˘صسر˘تو سضا˘˘ق2891
 .نرمتم سضاق

هنا سسلجملل نايب يف ءاجو
اقبطو ،روتصسدلا ماكحأاب Óمع»
نمصضتملا يوصضع˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل
ءا˘صضق˘ل˘ل ي˘صسا˘صسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

قلع˘ت˘م˘لا يو˘صضع˘لا نو˘نا˘ق˘لاو
ى˘ل˘عأ’ا سسل˘ج˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘ب
سسل˘ج˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘جا ،ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
ه˘ترود ي˘ف ءا˘صضق˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا
ة˘ن˘صسلا هذ˘ه˘ل ى˘لوأ’ا ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
ي˘تا˘˘م˘˘غز سسمأا لوأا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ب
ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو ،م˘صسا˘ق˘ل˘ب
سسلجملا سسيئر بئان ،ماتخأ’ا
رارقإا د˘ع˘بو.ءاصضقلل ى˘ل˘عأ’ا

ةرودلا لامعأا لودجل ءاصضعأ’ا
ةداملا ماكحأ’ اقبط ،سضورعملا

ي˘ل˘خاد˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ن˘˘م54
،ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا سسل˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘صسارد˘لا ي˘ف ءا˘˘صضعأ’ا عر˘˘صش
ابلط13 ةصسارد يف ةلوادملاو
عاد˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘حإÓ˘˘ل

ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صست ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع قدو˘˘˘˘˘صص
سضفرو ا˘ه˘ن˘م92نيرصشعو
نيبلط ىلع قدو˘صصو ن˘ي˘ب˘ل˘ط
ةدافتصس’ا نع لزانتلاب ناقلعتي
ى˘ل˘ع ة˘˘لا˘˘حإ’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ن˘˘م
دحاو ملظت سضفرو ،عاديتصس’ا
رارق يف رظن˘لا ةدا˘عإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘لا˘˘˘حإ’ا بل˘˘˘ط سضفر
نم18 ةداملل اقبط ،عاديتصس’ا
11‐40 مقر يوصضعلا نوناقلا
ةنصس ربمتبصس60 يف خرؤوملا

نونا˘ق˘لا ن˘م˘صضت˘م˘لا4002
.ءاصضقلل يصساصسأ’ا

ودبع.صص

فل˘ت˘خ˘م ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
ةي’و ميلقإا لخاد مارجإ’ا لاكصشأا
تاوق تنكمت ،سسابعلب يديصس
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘˘ب ة˘˘طر˘˘صشلا
كيكفت نم ةيئاصضقلا ةطرصشلل
ن˘م ة˘نو˘كت˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘˘صش
ر˘ب˘ع ط˘صشن˘ت سصا˘خ˘صشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
رطقلا نم تاي’و ةدع روحم
ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو
زجحو مهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
عون نم اصسولهم اصصرق0462
غلبمو ،«ع˘م003 نيلاباغير˘ب»
ميتنصس نويلم441 هردق يلام
عون نم ةيحايصس ةرايصس زجحو
 . «تنصسكأا يادنويه»

ىلإا دوعت ة˘ي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ةقرفلاب ةطرصشلا تاوق لÓغتصسا
ةيئاصضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
داوم سضرع اهدافم تامولعمل

نيلاباغيرب» عون نم ةين’ديصص
ن˘م ة˘صصخر نود˘˘ب «غ˘˘م003

ةرايصس نتم ىلع سصاخصشأا فرط
مت مهتاكرحت عبتت دعب ،ةيحايصس
سصرق0021 زجحو مهف˘ي˘قو˘ت
مارغ21 ىلإا ةفاصضإ’اب سسولهم
د˘ع˘بو ،ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م
نع سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإا راد˘صصت˘صسا

سصتخم˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
اصصرق0441 زجح مت اي˘م˘ي˘ل˘قإا

دحأا نكصسم لخاد نم اصسولهم
ردقي يلام غلبمو مهيف هبتصشملا
نم دعي ميتنصس نويلم041 ـب

داو˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع
عيمج ءافيتصسا دع˘ب ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا
تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ل˘˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘ل م˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا فار˘˘˘˘صشإ’ا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
فلم زاجنإا مت سسابعلب يديصس
ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ا˘م˘هد˘˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق
ةين’ديصص داو˘م ى˘ل˘ع ةزا˘ي˘ح˘لا
 .عيبلا لجأا نم ةصصخر نودب

ودبع.صص

 ةيمارجإلا تاسسرامŸاب اهتفسصو ةكرسشلا

كؤبضسيافلا ‘ كارطانؤضسل ةيئرŸا ةيؤهلا لاحتنا

  ةسسماÿا ةيركسسعلا ةيحانلا

 كردلا نيؤكت لكايهل لمع ةرايز ‘ ةيمضساؤق ديمعلا

ةينطولا ةصسصسؤوملا تنادأا
لوأا كارطانوصس تاقورحملل
ت’واحم اهل نايب يف سسمأا
ة˘ي˘ئر˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا لا˘˘ح˘˘ت˘˘نا
ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘ل
ا˘ها˘يا ة˘ف˘صصاو ،كو˘ب˘صسيا˘˘ف˘˘لا
،«ةيمار˘جإ’ا تا˘صسرا˘م˘م˘لا»ـب
تاءارجا تذختا اهنأا ةدكؤوم
ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘صض ة˘˘˘مرا˘˘˘˘صص
.«ةلاتحملا»

نايب يف عمجملا حصضوأاو
با˘˘˘صسح سضر˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي »: ه˘˘˘˘ل
كوبصسيافلا ىل˘ع كار˘طا˘نو˘صس
نم ريثكل ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف
ة˘ي˘بدأ’ا ة˘قر˘˘صسلا ت’وا˘˘ح˘˘م
ة˘ي˘ئر˘م˘لا ة˘يو˘ه˘˘لا لا˘˘ح˘˘ت˘˘ناو

نم ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘صصخ˘صشلاو
ة˘لو˘ه˘ج˘˘م تا˘˘ح˘˘ف˘˘صص ل˘˘ب˘˘ق
ةع˘با˘ت ا˘ه˘نأا ي˘عد˘ت رد˘صصم˘لا
ثيح ،كارطانو˘صس ة˘صسصسؤو˘م˘ل
ة˘صسصسؤو˘م˘لا را˘ع˘˘صش ى˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ت
.«اهاوتحم ىتحو اهناولأاو

ىلإا ددصصلا اذه يف راصشأاو
’» كار˘طا˘نو˘صس ة˘صسصسؤو˘˘م نأا
ايم˘صسر ا˘با˘صسح ىو˘صس كل˘م˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف اد˘˘حاوو اد˘˘حاو
اذه ناب افيصضم «كوبصسيافلا
ةصصنملا ىلع لجصسم ريخ’ا
نيناوقلاب يم˘ح˘مو ة˘ي˘م˘قر˘لا

.كلذب ةقلعتملا تاميظنتلاو
ينثتصسي» يذلا رم’ا وهو

تاباصسح عيمج لاحلا ةعيبطب

اهعنمي و ىرخأ’ا كوبصسيافلا
قا˘˘ث˘˘ي˘˘م˘˘لا ماد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا ن˘˘˘م
سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘صصت’ا
ي˘˘˘˘˘˘˘ف كار˘˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘˘صسـب
.نايبلا فيصضي ،«اهتاروصشنم
دا˘فا ،ة˘ي˘ع˘صضو˘˘لا هذ˘˘ه ما˘˘مأاو
ذإا ،كارطا˘نو˘صس» نا ع˘م˘ج˘م˘لا
تاصسرامملا هذه ةدصشب نيدت
،ةيقÓ˘خ’ا ر˘ي˘غو ة˘ي˘مار˘جإ’ا
ةينعملا عقاوملا م˘ل˘ع˘ت ا˘ه˘نإا˘ف
تذختا اهنأا ماعلا يأارلا اذكو
هذ˘ه د˘صض ة˘مرا˘˘صص تاءار˘˘جإا
سسمت يتلاو ةلاتحملا عقاوملا
ة˘˘ع˘˘م˘˘صسب ر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كصشب
ر˘˘˘˘˘˘صضتو كار˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘صس
 «.اهتيقادصصمب

 ودبع.صص

،ينطولا كردلا دئاق ىرجأا
،نيدلا رون ةيمصساوق ديمعلا

،سسي˘م˘خ˘لا ى˘لإا ءا˘ثÓ˘ث˘لا ن˘˘م
ى˘لإا سشي˘ت˘ف˘˘تو ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز
ف˘صصلا طا˘ب˘˘صض ي˘˘ت˘˘صسرد˘˘م
في˘ط˘صسب ي˘ن˘طو˘لاكردلل
بيردتلا زكرمو ،سشوروادمو
،ةليلم نيعب ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ريصس ىلع بثك نع فوقولل
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
تا˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘˘صشأا
ميخملل ة˘ي˘ما˘ت˘خ˘لا ةروا˘ن˘م˘لا
ةصصاخلا ةزرفمل˘ل ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
،ةصسبتب ةقاطلا لبجب لخدتلل

،سسمأا لوأا ،هب دافأا ام بصسح
.ينطولا كردلا ةدايقل نايب

هذ˘˘ه نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘˘تأا˘˘˘ت» ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا
ةدايقلا اهيلوت يتلا ةيانعلا

كردلا يمدختصسم نيوكتل
طا˘ب˘صض ي˘ت˘ئ˘ف ن˘م ي˘ن˘طو˘لا

،ف˘˘˘˘˘صصلا لا˘˘˘˘˘جرو ف˘˘˘˘˘صصلا
ما˘ه˘لا م˘هرود ى˘ل˘ع اد˘ي˘كأا˘تو
ىرخأ’ا تائفلا عيمج بناجب
،ةصسصسؤوم˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ن˘م
ةنهار˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر ي˘ف
،ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘مو ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حا ل˘˘كب

˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ن˘˘مأÓ˘˘ل ا˘˘نا˘˘م˘˘صض
.«نييمومعلا

د˘ئا˘ق ف˘قو ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘˘بو
فلتخم» ىلع ينطولا كردلا
اهمدقت يتلا تانيوكتلا

نيأا ،زكرملاو نيت˘صسرد˘م˘لا
ن˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ع˘˘˘با˘˘˘ت
سسورد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
ه˘˘ل تمد˘˘قو ة˘˘ي˘˘˘جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا
ةيلمعلا ر˘ي˘صس ن˘ع تا˘حور˘صش
مولعلا فلتخم يف ةينيوكتلا
تاءافكلا نيقلتو ةيركصسعلا
ةنياع˘م˘ب ما˘ق ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ل˘كا˘ي˘ه˘لاو ق˘فار˘م˘لا د˘ق˘ف˘˘تو
.«ةيجوغاديبلا

˘‐ ةرا˘يز˘˘لا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘عو
ديمعلا فرصشأا ‐نايبلا فيصضي
ى˘ل˘˘ع سسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘م˘˘صساو˘˘ق
ةيماتخلا ةروانملا تايرجم»
دار˘فأ’ ي˘ب˘يرد˘ت˘لا م˘ي˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ل˘خد˘ت˘ل˘ل ة˘صصا˘خ˘لا ةزر˘ف˘م˘لا
ةقاطلا لبجب ينطولا كردلل
فقوو (ةصسبت/تا˘ب˘ج˘يو˘ح˘لا)

ةيرودلا تابيردتلا ريصس ىلع
ةزر˘ف˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةماتلا ةيزهاجلا ىلع ظافحلل
كردلل ةيوبخنلا ةدحولا هذهل
هحايترا ىدبأا ثيح ،ينطولا
ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا
سصا˘خ˘لا ل˘خد˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ةءا˘˘˘ف˘˘˘كلاو
ءادأا ي˘ف ا˘هدار˘˘فأا ا˘˘ه˘˘ب˘˘صست˘˘كا
ةحفاكمو ةصصاخلا تايلمعلا
.«ةمظنملا ةميرجلا
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:فلسشلا

نم ديزأا زجح
ناجرملا نم غلك3
رمحأ’ا
مارجإلا عمق ةقرف تنكمت
ديزأا زجح نم فلسشلا نمأاب
ناجرملا نم غلك3 نم
صصخسش فيقوتو رمحألا

هذه عيبو لقن ددسصب ناك
امبسسح ،ةسصخرنود ةداملا

تاذ ىدل صسمأا لوأا ملع
حرسصو.ةينمألا ةئيهلا
تاذب مÓعإلاب فلكملا
ةطرسشلا ظفاحم ،حلاسصملا
ةقرف» نأا ،دوقنع فيرسش
راطإا يفو مارجإلا عمق
ةميرجلاو بيرهتلا ةبراحم
ميلقإا ربع اهعاونأا ىتسشب
نم تنكمت ،صصاسصتخلا

نم غلبي صصخسش فيقوت
ددسصب ناك ةنسس24 رمعلا
نم ةيمك عيبو لقن
ةسصخر نود ماخلا ناجرملا

نم غلك6.3 تزجحو
.«رمحألا ناجرملا

تمت ،ردسصملل ادانتسساو
لÓغتسسا ةيلمعلا هذه
دوجو اهدافم تامولعمل
ىدحإا نم ردحني صصخسش
ةيلامسشلا ةهجلا تايدلب
لقن ددسصب ،فلسشلا ةيلول
ماخلا رمحألا ناجرملا ةدام
ذاختا متيل ،اهعيب صضرغل
ةينوناقلا تاءارجإلا

ثاحبألا ةرسشابمو
نع ترفسسأا يتلا تايرحتلاو
هيف هبتسشملا فيقوت
نم غلك6.3 هتزوحب طبسضو
تاذل اقفوو.ةداملا هذه

ليوحت مت ،ردسصملا
ةقرفلا رقم ىلإا فوقوملا

يف تاقيقحتلا لامكتسسل
اهدعب زجنيل ،لاحلا ةيسضق
ليحأا ،يئازج فلم هقحب
تاهجلا مامأا هبجومب
ةيسضق نع صسنتب ةيئاسضقلا
ماخ ناجرم لقنو ةزايح»

ةزايح دنسس نود عنسصم ريغ
،عيبلل هسضرعو ينوناق
ناجرملا ديسص ةسسرامم
.زايتمإا نودب
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يكسسموسش جذومن :ةيروسسلا ةسضافتنلا نم يبرغلا راسسيلا روف

اهرمع نم رصشعلا تاونصسلا رادم ىلع
ةيروصسلا ةيبعصشلا ةصضا˘ف˘ت˘ن’ا تد˘ه˘صش
ةيبلصسلا فقاو˘م˘لا ن˘م طا˘م˘نأا ة˘ل˘صسل˘صس
تارا˘ي˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع ترد˘صص ي˘˘ت˘˘لا
يبرغلاو يكيرمأ’او يبوروأ’ا راصسيلا

ًابلاغ يقتلت يتلا كلت ةصصاخ ،ًامومع
ةصضهانم لثم ةصضيرع تاراعصش لوح
ير˘كصسع˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ير˘˘ب˘˘مإ’ا

ريثكلا ّنأا مغرو .اهيلإا امو تابوقعلاو
ةيمدقتلا ةصصاخ ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ىو˘ق˘لا ن˘م
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لاو ة˘˘يرا˘˘صسي˘˘لاو
كلت عم كرتصشت ةصضافتن’ا يف تطرخنا
ًاقارتفاّ نإاف ،اهايإا تاراعصشلا يف تارايتلا
ع˘فد ،ًا˘نز˘ح˘مو ًا˘ب˘ي˘ج˘عو Óً˘هذ˘م ،ًا˘ن˘ّ̆ي˘˘ب
ًاديعب سسيل هيلإا راصشملا يبرغلا راصسيلاب

لب ؛بصسح˘ف ،ة˘صضا˘ف˘ت˘ن’ا ةد˘نا˘صسم ن˘ع
هئافلحو ماظنلا فقاوم سضعب نم ًابيرق
،ا˘˘يرو˘˘صس ةاز˘˘غ ن˘˘ي˘˘ي˘˘نار˘˘يإ’او سسور˘˘لا

ىلع ـ ةقرافملا ةورذ انهو ـ كلذكو
،اه˘تاذ ة˘ي˘لا˘ير˘ب˘مإ’ا ف˘قاو˘م ع˘م ق˘فاو˘ت
ً.اديدحت ةدحتملا تاي’ولا يف ةلثمم
ةن˘يا˘ب˘ت˘مو ةدد˘ع˘ت˘مو ةر˘ي˘ث˘ك تارا˘ي˘ت˘لا

يتأات نأا روطصسلا هذه سضارغأا نم سسيلو
يو˘ن˘ت ي˘ف ى˘ندأ’ا ّد˘ح˘لا ءا˘صصحإا ى˘ل˘˘ع
ّنأا ،لوقلا بجوتي امك ،ةصصاخ ؛اهتاع
ليدعتب لّفكت رصشعلا تاونصسلا رورم
يرذج لّوحتب يتأاي نأا نود نم اهصضعب
وه دحاو لاثم يفكي .ةيدقن ةعجارم وأا
ـ يناتصسكابلا لثم يراصسي بتاك بÓقنا
˘ما˘ه˘تا ن˘م ي˘ل˘ع قرا˘ط ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ناكو) ةحلصسملا ة˘يرو˘صسلا ة˘صضرا˘ع˘م˘لا
(!ةيصسورلا ةيئاصضفلا ةصشاصش نم ثدحتي
،2102 ويام /رايأا ،ةلوحلا ةرزجم ذيفنتب
،سصاخصشأا801 اه˘ت˘ي˘ح˘صض بهذ ي˘ت˘لا
،رارقإ’ا ىلإا ً؛Óفط94و ةأارما43 مهنيب
وه ماظنلا ّنأاب ،رهصشأا ةصسمخ دعب نكلو
هعّرصست ببصس ّنأاو ،اهءارو فقي يذلا
ةل˘با˘ق˘م˘لا ن˘مز نا˘ك لّوأ’ا ما˘ه˘ت’ا ي˘ف

!قئاقد ّتصس زواجتي مل يذلا ريصصقلا
نر˘˘بو˘˘ك كير˘˘تا˘˘بو سشر˘˘ي˘˘ه رو˘˘م˘˘ي˘˘صس
داد˘˘ع ي˘˘˘ف او˘˘˘نا˘˘˘ك كصسي˘˘˘ف تر˘˘˘بورو
تايدرصسلً ا˘ف˘ق˘ل˘ت ر˘ث˘كأ’ا ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘صصلا
ىتح ،اهحلاصصلو اهيف داهتج’او ،ماظنلا
نوجصس حادتما يف ددرتي مل ريخأ’اّ نأا
طابصض هل حصسفأا يتلا هتÓقتعمو ماظنلا
ا˘هد˘صصرو ا˘ه˘ترا˘يز˘ل ة˘صصر˘ف˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

.لخدت ّيأا نود نم اهلاوحأا يف قيقدتلاو
ىلإا ،لباقملا يف ،ىعصست روطصسلا هذه
نعّ ينغلا يكصسموصش ماون ىلع زيكرتلا
ة˘صضها˘ن˘م˘لا ه˘ف˘قاو˘م بب˘صسب ف˘ير˘ع˘ت˘لا
اياصضق ةرصصانمو ةيكيرمأ’ا ةيلايربمإÓل
بنا˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘صصب بو˘˘ع˘˘صشلا

تايناصسللا يف ةيلاعلا ةيملعلا هتناكم
ن˘م ءد˘ب˘لا ر˘ي˘خ˘لا ن˘م ّل˘ع˘لو .ع˘ب˘ط˘لا˘˘ب
با˘˘ت˘˘كل ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مّد˘˘ق˘˘م˘˘لا
كي˘˘لرإا ز˘˘ير ي˘˘كير˘˘مأ’ا ي˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ةيفلخلا ةصصقلا :ايروصس لخاد» نونعملا
نأا ملاعلل نكم˘ي ا˘مو ة˘ي˘ل˘هأ’ا م˘ه˘بر˘ح˘ل
ةنصس كرويوين يف ردصص يذلا «هعقوتي
فصشكي يذلا ركبأ’ا ّسصنلا وهو ؛4102
ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ل˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘ع
:ةيروصسلا ةصضافتن’ا ددصصب يكصسموصش
يف ةعيصشلاو نييولعلا نيب برح اهنأا

برقأاً ادارطتصسا ي˘هو ،ةّ̆ن˘صسلا ة˘ه˘جاو˘م
ة˘صضا˘ف˘ت˘نا ى˘لإا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ل˘هأا بر˘ح ى˘لإا
هفصصو زاج اذإا) ءارقتصسا اذهو ؛ةيبعصش
تاجاتنتصسا ىلإا يكصسموصش داق (كلذك
تابصسانم يف لطخلا وحنً اق’زنا رثكأا

ى˘ل˘ع رو˘ط˘صسلا هذ˘ه ي˘تأا˘˘ت˘˘صس ،ة˘˘ق˘˘ح’
ةمدقملا يف يكصسموصش بتكي.اهركذ
سسماخ˘لا ل˘صصف˘لا ي˘ف» :ا˘ه˘ي˘لإا را˘صشم˘لا
نيب ى˘ق˘ب˘ي عاز˘ن˘لا ّنأا كي˘لرإا ز˘ير نّ̆ي˘ب˘ي
ن˘م ة˘ي˘صسي˘ئر تا˘عا˘ط˘قو د˘صسأ’ا ما˘ظ˘ن
تحبصصأا برحلا نكل .يروصسلا بعصشلا
نيب ديازتملا لاتقلا ببصسبً اديقعت رثكأا
،مهاوصسو ،ةعيصشلاو ،نييولعلاو ،ّةنصسلا

،ة˘ي˘ن˘ثإ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘م
تاذ ة˘˘يدا˘˘ه˘˘ج تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م لو˘˘خدو
كلذبو .«عازنلا ىلع ةعونتم تادنجأا
سصي˘خ˘صشت لز˘ت˘خ˘ي ’ ي˘كصسمو˘صشّ نإا˘ف
،يكيرمأ’ا يفاحصصلا ّنأا ْذإا) طقف كيلرإا
’ ،هي˘لإا را˘صشم˘لا سسما˘خ˘لا ل˘صصف˘لا ي˘ف
لوح رودي عارصصلا رهوجّ نإا ةتبلا لوقي
ىل˘ع ،سسو˘ن˘ي ل˘ب ؛(!ف˘ئاو˘ط˘لاو نا˘يدأ’ا

ن˘ي˘ب ،ة˘ّقد˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘تدا˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ
ًابنجتم «برحلا»و «عازنلا»ْ يَحلطصصم
،بعصشلا سضافتناب يحوت ةراصشإا ةيأا ًامامت
˘ما˘ظ˘ن ّد˘صض ،ه˘ن˘م ة˘ع˘صساو تا˘عا˘ط˘ق وأا
ىلع هعباط ىفخي ’ داصسفو دادبتصسا

.يكصسموصش لثم عراب يليلحت لقع
يذلا سسماخلا لصصفلا ّنأا ،اذه ىلإا ،تف’
نم ريثكلا حرصشي يكصسموصش هيلإا ريصشي
ة˘يدا˘صصت˘ق’او ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا

ىلإا نييروصسلا تعفد يتلا ةيصسايصسلاو
مل ؛1102 (سسرام) راذآا يف سضافتن’ا
نيب عون ّيأا نم «لاتق» اهدادع يف نكي
ناك دصسأ’ا راصشبّ نأاو ؛ةعيصشلاو ةّنصسلا

ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘يرو˘صسلاّ نأا ن˘م ن˘ي˘ق˘ي ى˘˘ل˘˘ع
ر˘صصمو سسنو˘ت ي˘˘ف ىر˘˘ج ا˘˘م سضي˘˘ق˘˘ن
˘ما˘ظ˘ن ّد˘صضً اد˘بأا اورو˘ث˘ي ن˘ل» ،ن˘م˘ي˘˘لاو
دا˘˘ع˘˘م ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ دا˘˘˘ع˘˘˘م ،ي˘˘˘بور˘˘˘ع
حصضوي هبناج نم كيلرإا .«ةيلايربمإÓل
او˘صشا˘ع ن˘ي˘يرو˘صسلا» ّنأا سسب˘ل نود ن˘˘م
د˘ق˘˘ن ثي˘˘ح يرو˘˘تا˘˘ت˘˘كد ما˘˘ظ˘˘ن تح˘˘ت
ّنأاو «بيذعتلاو نجصسلا ينعي ةموكحلا ةصضراعم بازحأا يأاب حمصسي مل» دصسأ’ا
ةيصسايصس ةقنرصش يف سشاع هنأاو ،ةيلعف
ّدصض نّصصحم هنأاب عانتق’اّ لك ًاعنتقم
،لباق˘م˘لا ي˘ف .«ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘صضا˘ف˘ت˘ن’ا
ة˘ف˘صص قÓ˘طإا˘ب ي˘كصسمو˘˘صش ي˘˘ف˘˘ت˘˘كي
ة˘ن˘صس ي˘ف ،ما˘ظ˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع «ي˘˘صشحو˘˘لا»
ة˘ثدا˘ح» د˘ع˘ب يأا ،ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل4102
ام ىلإا Óًقتنم ؛اهيمصسي امك «يئايميكلا
لخدتلا بيذاكأا يأا ،ةداع هداقتنا هل ولحي

ةدحتملا تاي’ولا تاصسايصسو يناصسنإ’ا
لÓ˘خ ،ة˘ق˘ح’ ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م ي˘˘ف.ًامومع
بلاط حرط ،5102 درافراه ةرصضاحم
:يكصسموصش ىلع يلاتلا لاؤوصسلا يروصس
ايروصس يف يصسورلا لخدتلا ربتعت له
دا˘˘ق˘˘ن د˘˘حأا باو˘˘ج نا˘˘ك ً؟ا˘˘ي˘˘لا˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘مإا
سسيل لخدتلا كلذ ّنأا زربأ’ا ةيلايربمإ’ا
نأا هرظن يف أاطخلا نم هنأا مغر ،ًايلايربمإا
«يصشحو ماظن» بناج ىلإا ايصسور فقت
لوقلا ىرحأ’ا وأا ،دازو ؛دصسأ’ا ماظن لثم
كنإا˘ف د˘صسأ’ا تم˘جا˘ه اذإا» :داز˘˘ت˘˘صسا ه˘˘نإا
هديرت ام اذه لهف ،ةرصصنلا يّوقت كلذب
ي˘ف تب˘غر ءاو˘صس» ّ:م˘ث �«؟ا˘يرو˘صس ي˘˘ف
نأا بجي دصسأ’ا ماظنّ نإاف ،هتهرك مأا كلذ
’إاو ،ةيصسايصسلا ةيوصستلا نمً اءزج نوكي
ّل˘ع˘لو .«تو˘م˘لا ى˘ت˘ح ل˘تا˘ق˘ي˘صس ه˘˘نإا˘˘ف
تلوا˘ن˘ت ي˘ت˘لا ءارآ’ا كل˘ت ي˘ف ر˘˘ط˘˘خأ’ا
سسّدك يكصسموصشّ نأا يروصسلا عصضولا

ةيروصسلا ةصضراعملا تاعومجم لماك
«داهجلا» يه ةد˘حاو ةّ̆ل˘صس ي˘ف ما˘ظ˘ن˘ل˘ل
نع ةعرفت˘م˘لا «ةر˘صصن˘لا» ي˘ف Óً˘ث˘م˘ت˘م
معدلا ىقلت˘ت ا˘ه˘نأا˘بً ارذ˘ن˘مو «ةد˘عا˘ق˘لا»
ّرج ليبصس ىلع ةيدوعصسلا نم لماكلا
.ةيباهولا وحن ةيروصسلا عمتجملا

ىرخأا ىوق ايروصس لخاد يف ترفوت له
ةفيعصض ،ةيداهج ريغ وأا ةيمÓصسإا ريغ
لهو ؟Óًثم روصضحلا ةطصسوتم مأا تناك
اهئاطخأاو ةريثكلا اهناظم ىلع ،ترفوت
ّسصخ˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘˘حدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
فÓتئ’ا» لثم ،ةيجراخلا «ةصضراعملا»
«ينطولا سسل˘ج˘م˘لا» ه˘ل˘ب˘قو «ي˘ن˘طو˘لا

ي˘فو «سضوا˘ف˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل» ا˘˘م˘˘هد˘˘ع˘˘بو
«ر˘ح˘لا يرو˘˘صسلا سشي˘˘ج˘˘لا» نو˘˘صضغ˘˘لا

ّنأا حو˘ل˘ي ’ ؟‐«ة˘ت˘قؤو˘م˘لا ة˘مو˘˘كح˘˘لا»و
هذ˘ه ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘ب ّي˘˘ن˘˘ع˘˘م ي˘˘كصسمو˘˘صش
قيلت ةمئÓم تاقاي˘صس ي˘ف تا˘ي˘م˘صسم˘لا
بيكرتلاو ليلح˘ت˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ثأ’ا ه˘تّد˘ع˘ب
ل˘خد˘ت˘لا ه˘يز˘ن˘ت نا˘كو ؛طا˘˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘صس’او

ّيأا نع ايروصس يف يصسورلا يركصسعلا
د˘ه˘ج ّيأا حد˘ق ل˘با˘ق˘م ،ي˘لا˘ير˘ب˘مإا د˘ع˘ُ̆ب
يروصسلا نأاصشلا يف يناصسنإ’ا لخدتلل
؛Óًصصأا دوجوم ريغ ًاحلطصصم هفصصوب
قفأ’ا لوحً امامت حيرصص فصشاك ةباثمب
يفّ لحلل ًابصسانم يكصسموصش هاري يذلا
،ًابناج هتصضافتنا بعصشلا عديلف :ايروصس

لخديلو ،رمأ’ا ىصضقناو تملصسأات اهنأ’
سضفتنا يذلا هتاذ ماظنلا عم ةيوصست يف
!لاقم ماقمّ لكلو ،هيلع
ىلع ،سسكوتصس ليونامإا عم ةلباقم يفو
يكصسموصش» اهناونع،nibocaJ عقوم
ّرمملا» ةركف ريخأ’ا سضفري ’ «هداّقنو
ر˘ظ˘ح ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘ت˘˘ح وأا «ي˘˘نا˘˘صسنإ’ا
ءا˘ه˘نإا ي˘ف ع˘ف˘ن˘ت ل˘ه ن˘كلو ،نار˘ي˘˘ط˘˘لا
اذه هلؤواصست ّلحري يكصسموصش ؟عازنلا
لثم) يروصسلا نأا˘صشلا˘ب «ن˘ي˘فرا˘ع» ى˘لإا
ًاصصلختصسم (!هاوصس نود ،نربوك كيرتاب
ديفت نأا نكمي هذه لثم ً’ولحّ نأا مهلثم
كلت يه ،ايروصس لخاد ةدحاو ةقطنم يف
دلب يفو .داركأ’ا اه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘صسي ي˘ت˘لا
ة˘ي˘جرا˘خ ىو˘ق سسم˘خ ه˘ي˘صضارأاّ ل˘ت˘ح˘˘ت
،ةدحتملا تاي’ولا ،ايكرت ،ناريإا ،ايصسور)
ل˘جا˘صسي (ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘لود
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ي˘˘خ ّنأا˘˘ب ي˘˘كصسمو˘˘˘صش
يحوت ’و ،ةيلاعف تبثت مل يجراخلا
لو˘ل˘ح ى˘لإا ل˘صصو˘ت˘لا ي˘ف ة˘نو˘ع˘م يأا˘˘ب
نأا ا˘ه˘ل ن˘كم˘ي ف˘ي˘ك ‐ن˘كلو .ة˘ي˘م˘ل˘صس
؟تءاصش اذإا ىتح ً،Óصصأا لعفت
زربأ’ا جذومنلا يكصسموصش نوكي دقو
نم رفانلا يبرغلا راصسيلا فوفصص يف
دق عبطلاب هنكل ،ةيروصسلا ةصضافتن’ا
ً؛ازورب رثكأا نيرخآ’ ًابيرق لاجملا حصسفي
مهّنكمتو مهتناكم د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘ع سسي˘ل
ىلع رصسا˘ج˘ت˘لا ىو˘ت˘صسم ي˘ف ل˘ب ،ا˘م˘بر
ي˘ف عدار نود ن˘م ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لاوّ ق˘˘ح˘˘لا
وأا ر˘صضا˘˘ح˘˘لا وأا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ج˘˘صس
.لبقتصسملا

يديدح يحبسص   :ملقب

ندرألا يف ةماعلا ةرادإلا ةمزأاو طلسسلا ةعجاف
ىف˘صشت˘صسم ي˘ف ة˘ع˘جا˘ف ى˘ل˘ع ندرأ’ا تظ˘ق˘ي˘ت˘صسا
لامهإ’ا ىوصس اهناونع نكي مل ،يموكحلا طلصسلا
تاداد˘مإا˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا د˘يوز˘ت ر˘خأا˘˘ت˘˘ف ،ع˘˘يرذ˘˘لا
يف سصقن ةلكصشم ةجيتن نكي مل نيجصسكوأ’ا
دوجو نع ربعيً اطغصض وأا ،ردصصملا نم ديوزتلا

ملً ادحأا نأا ةطاصسبب رمأ’ا ،هعيزوت يف ةماع ةلكصشم
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل بصسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا ي˘ف بج˘ت˘˘صسي
تا˘ناز˘خ ن˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لآ’ا تار˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يف قلطنت اهنأاكو ،ىفصشتصسملا يف نيجصسكوأ’ا
ةافو ةجيتنلاو ،ة’ابمÓلاو لكاوتلا نم لئاه غارف
ةعاصس لÓخً اقانتخا انوروك ىصضرم نم ةعبصس
نم ةبيرقلا ةنيدملا ءانبأاب عفد يذلا رمأ’ا ،ةدحاو
نع ريبعتلاو ،ىفصشتصسملا لوح رهمجتلل ةمصصاعلا
يذلا قباصسلا ةحصصلا ريزو رطصضا ام ،بصضغلا
لو˘خد ى˘لإا ،مو˘ي˘لا كلذ ر˘ه˘ظ ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت
نم تا˘عا˘صس د˘ع˘ب .ي˘ف˘ل˘خ با˘ب ن˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا
˘مر˘ح ل˘خد˘ي ي˘كل˘م˘˘لا بكو˘˘م˘˘لا نا˘˘ك ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا
ر˘يد˘م نأا ة˘جرد˘ل ،ة˘ئ˘جا˘ف˘م ةرو˘صصب ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا
لÓخو ،ةرايزلا لابقتصسا يف نكي مل ىفصشتصسملا
ريدم ر˘مأا˘ي كل˘م˘لا نا˘ك ،ةر˘تو˘ت˘مو ة˘ب˘ع˘صص ق˘ئا˘قد
راوح دعب ةيروف ةروصصب ةلاقتصس’اب ىفصشتصسملا

تاملكلا سضعب نوع˘با˘ت˘م˘لا ه˘ن˘م ط˘ق˘ت˘لا بصضا˘غ
ي˘ف دو˘صست ر˘تو˘ت˘لا ن˘م ة˘لا˘ح تأاد˘بو ،ة˘ب˘˘صضا˘˘غ˘˘لا
ةموكحلا ةلاقتصسا عيمجلا بقرت امنيبو ،ةكلمملا

تارهاظملا تناك ،هصسفن ةثراكلا موي يف ةلماك
تاظفاحملا سضعبو ،نامع يف جرخت ةيجاجتح’ا
ىلإا لو˘ح˘ت يذ˘لا بصضغ˘لا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ىر˘خأ’ا

،يصسايصسلا ىوتصسملا ىلع لماصش حÓصصإاب بلاطم
ةرادإ’ا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ءا˘صضي˘ب ةرو˘ث ع˘م ق˘فار˘ت˘˘ي
اذامل ؟طلصسلا يف ثدح ام ثدح اذامل .ةماعلا

تارادإ’ا ىوتصسم ىلع ءارته’ا ةلاح ةأاجف ترهظ
فيكو ؟ةبعرملا ةروصصلا هذهب قفارملا يف ايندلا
اهتاودأا نم ةدرجتم ندرأ’ا يف ةقيمعلا ةلودلا فقت
تايصصخصشلا دحأا ىلإا ءوجللا ةجردل ،ةقيرطلا هذهب
ةيلوؤوصسم ةزيجو ةرتف لبق ىلوت يذلا ،ةيركصسعلا

اذاملو ،ةحصصل˘لً ار˘يزو ح˘ب˘صصي˘ل ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو
ي˘هو ،فر˘صصت˘م ف˘ي˘ل˘كت ى˘لإا ه˘لو˘ل˘ح ي˘ف ه˘جو˘˘ت
ى˘ف˘صشت˘صسم ل˘ك ي˘ف ،ي˘ن˘مأا ع˘با˘˘ط تاذ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو
م˘ّه˘ف˘ت˘ل ق˘ير˘ط˘لا ح˘ت˘ف˘ت ة˘ل˘ئ˘صسأ’ا هذ˘ه ؟ي˘مو˘˘كح
يذلا ،ةماعلا ةرادإ’ا ىوتصسم ىلع للخلا ةيلاكصشإا
ةيصسفانتلاو قاقحتصس’ا يأادبم طاقصسإا عم مقافت
عم تتأا يتلا ،زازرلا رمع روتكدلا ةموكح يف
رود بع˘ل تأار˘م˘ت˘صساو ،ة˘ي˘لا˘ع تا˘ع˘قو˘ت فو˘ق˘صس
مد˘ق˘ت˘ل ،ع˘بار˘لا راود˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حا د˘ع˘ب ،ذ˘ق˘ن˘م˘لا
،هفراعم طيحم نم سسيئرلل ةيصصخصشلا ةعومجملا

ى˘لو˘ت˘ت˘ل ،ما˘ع˘لا نأا˘صشلا ع˘م دود˘ح˘م˘لا ه˘كا˘ب˘ت˘صشاو
يذلا رمأ’ا ،دÓبلا يف ةمهم تاعاطق ةيلوؤوصسم
سسار˘ح ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘صس را˘ثآا ى˘لإا ىدأا
ةعومجم ىلع ى˘ت˘حو ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘لا

ءاربخ نم ،ماعلا نأاصشلا يف نيلماعلا نم ةعصساو
تذخأا ،ةيئابولا تاديدهتلا ةيادب عمو ،نيطصشانو
ززعملا ،يرهظملا لم˘ع˘لا ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت ة˘مو˘كح˘لا
ريغ تافوفصصملاو ،ةنولملا ةيميدقتلا سضورعلاب
ىلإا تل˘صصو ي˘ت˘لا ،ةر˘ي˘صصق˘لا مÓ˘فأ’او ة˘ي˘ع˘قاو˘لا
ة˘ح˘ير˘ق ه˘ب دو˘ج˘ت ا˘م˘ب ة˘ه˘ي˘ب˘صش تا˘ب˘جو م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.ةيتاذلا ةيمنتلا يف نيصصتخملا

تافلم اهمامأا دج˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘مو˘كح˘لا تل˘صصو
مل يذلا ،يحصصلا عاطقلا عصضو ،اهمهأا ناك ةليقث
ريزو عم ،تايدحتلا ىوتصسمل يقتري نأا عطتصسي
روهظلا يف طرفأا يذلا ،رباج دعصس قباصسلا ةحصصلا

تلمعو ،ةيعقاولا ريغ تا˘ح˘ير˘صصت˘لاو ي˘مÓ˘عإ’ا
نم ةعومجم ن˘ي˘صشد˘ت ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘مو˘كح˘لا
نأا ن˘م ا˘ه˘ن˘ق˘ي˘ت د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
عافدلا نوناق ةطلصس ىلع تزكترا يتلا تاءارجإ’ا
ةظحل ةهجاوم نع ينغت نأا نكمي ’ (ئراوطلا)
تاباصصإ’ا دادعأا لوصصوب ترصضح يتلا ،ةقيقحلا
عوبصسأ’ا يفً ايموي ةلاح ف’آا ةرصشعلا ةبارق ىلإا
لوح لؤواصستلا نم دحأا نكمتي ملو كلذ لك ،ريخأ’ا
ةلود ،بئاغلا اهرودو ،ندرأ’ا يف ةقيمعلا ةلودلا
تاصسصسؤوملا يريدمو تارازولل ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘ن˘مأ’ا
ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط˘لا ةر˘ب˘خ˘لا با˘ح˘صصأا ن˘م ة˘ي˘مو˘كح˘لا

تط˘ب˘ترا ي˘ت˘لا ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لا ةر˘كف˘لا .م˘ه˘ت’ا˘˘ج˘˘م
،ةيبرعلا لودلا نم هريغو ندرأ’ا يف ماعلا عاطقلاب

،ةماعلا ةرادإ’ا نيبو هنيب طلخلا يف لثمتت تناك
سضعب نم ررحتلاو ةموكحلا قيصشرت نأا ىنعمب
ناك ،ةقاطلاو ت’اصصت’ا لثم ،ةيمدخلا اهقفارم
ةرادإÓل يمظعلا لكيهلا برصض ىلإا ًانايحأا وحني
،لهرتلاو نوهدلاو موحصشلا نم سصلختلا ’ ،ةماعلا

نيمداقلا رابكلا نيلوؤوصسملاو ءارزولا عباتت عمو
،ماعلا عاطقلا ءانبأا روظنم بصسح ،ناكمÓلا نم
تلصصوو ،تاءافكلا يف غيرفتلا نم ةيلمع تثدح
،ةموكحلا يف ىطصسولا تايوتصسملا ىلإا ةمزأ’ا
تا˘ه˘جو˘ت˘لا˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإا نا˘كمإ’ا˘ب د˘ع˘ي م˘ل ن˘يذ˘˘لا
،اهتدناصسمل مهعفد ’و ،ةموكحلل ةيجيتارتصس’ا

رصصانع ةيفازج ةروصصب نوربتعي امً اريثك اوناكو
يفو ،تاصسصسؤوملا يف ريوطتلاو ثيدحتلل ليطعت
ىلإا لوحتتل تاطابحإ’ا تل˘عا˘ف˘ت ة˘ل˘ي˘ل˘ق تاو˘ن˘صس
نيعنتقم اودوعي مل نوريث˘كلا˘ف ،ف˘ير˘ج˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
تايلآا ’و ،ةيفيظو تاراصسم دوجوب ’و ،مهرودب
متي نيرصصقملا نأا اودجو ًانايحأاو ،باقعلاو باوثلل

.ديدج نم مهؤواوتحاو مهميركت
مرهلا ةدعاق يف ىرج أاطخ رزو ةموكحلا تلمحت
يأا نمو ،كلملا نم يصسأارلا بصضغلاف ،يفيظولا

جاجتح’او ،هتايح ىلع رطخلاب رعصشتصسا نطاوم
مل ،تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب ى˘لإا ط˘ل˘صسلا ن˘م ي˘ق˘فأ’ا
ي˘ف د˘حأا Ó˘ف ،تا˘عو˘فد يأا م˘يد˘ق˘ت ن˘م ا˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي
ةموكحلا ةرصصاحم لعلو ،اهعامصس ديري ةقيقحلا
كابتصشÓل عفادلا دلوت ،ةجرحلا ةيوازلا هذه يف
يتلا ،قاروأ’ا نم نانطأاو ليصصافتلا عم يقيقحلا
ن˘م ً’د˘ب تÓ˘كصشم˘˘لا فر˘˘ع˘˘تو دد˘˘ح˘˘تو ف˘˘صصت
،ةباذجلاو ةنولملا ةيميدقتلا سضور˘ع˘لا˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’ا
،كلذ نم سسكعلا ىلعو ً،ادحأا عنقت دعت مل يتلا
،نينطاوملا ىدل ءايتصس’او ةبيرلا ريثت تحبصصأا
نوفرعيو ،ةيموكحلا تامدخلا عم نولماعتي نيذلا
نم يئاهنلا ديفتصسملا رظن ةهجو نم تÓكصشملا
ءارو ةيموكحلا ةلزعلا نمث نوعفديو ،اهميدقت
راركت بنجتل .ةصصاخلا اهتياورو اهاؤورو اهتايرظن

رحبلا يف لافطأ’ا ةثراك اهلبقو ،طلصسلا ةثراك
يرادإا حÓصصإا ةيلمع قÓطإا يرورصضلا نم ،تيملا

نوقهرم عيمجلا نأاب فارتع’ا نم أادبت ،ةقيمع
نمو ،هلوقل ري˘ث˘كلا م˘ه˘يد˘لو ز˘فا˘ح˘لا نود˘ق˘ت˘ف˘يو
’ ،سشا˘ق˘ن˘لاو د˘ق˘ن˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘كار˘˘صشإا يرور˘˘صضلا
ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ةز˘ها˘ج تا˘ف˘˘صصو ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

.عقاولا نع ةلصصفنم تارصشؤومو جئاتنب جورخلاو
دحأاك مويلا اهصسفن مدقت ةقيمعلا ةلودلا ةنطيصش
كيكفت لجأا نم تلغتصسا يتلا ،ةداصضملا تايدرصسلا
موهفملا ةرصصانم كلذ ينعي ’و ،اهفاعصضإاو ةلودلا
ن˘كلو ،تا˘ظ˘ف˘ح˘ت ر˘ي˘غ ن˘مو ة˘حو˘ت˘ف˘م ةرو˘˘صصب
ىلع ءانب هتمكاحمو يعقاولا هقايصس يف هعصضو
.ةدروتصسم ةيركف تاصضارتفا ’ ةيلعف تايطعم

يندرأا بتاك / قيراحملا حماسس    :ملقب
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ينيؤكتلا لؤخدلل اديدج اضصضصخت82
ينيوكتلا لوخدل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت
1202 سسام82 موي ررقملا
ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م تصصحأا

ةي’ول نيينهم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
82 تن˘˘˘˘صشو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
ة˘عزو˘م اد˘يد˘ج ا˘˘صصصصخ˘˘ت

.ةينيوكت تاصسصسؤوم8 ىلع
تا˘˘صصا˘˘صصت˘˘خ’ا ل˘˘˘م˘˘˘صشت
ة˘ي˘بر˘ت ن˘م ل˘˘ك ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
حاو˘˘لأ’ا بي˘˘كر˘˘ت‐را˘˘ق˘˘بأ’ا
ة˘˘ي˘˘ئو˘˘صضلاو ة˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘صشلا

ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صص ‐ة˘˘˘يرار˘˘˘ح˘˘˘لاو
‐ نيماتلاو كونبلا ‐نابجأ’ا
ةعباتم ‐ءايميكلا يف ينقت
ةحايصسلا‐ءانبلا يف زاجن’ا
حيل˘صصت‐را˘ف˘صسإ’ا ة˘لا˘كو ‐
تا˘˘خ˘˘صضم˘˘لا ة˘˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘صصو
تازيهجتلاو
سصصصخت‐ةيكيلورديهلا
636 عومجمب يأا...يراجت
ريكذتلل .ايجوغادي˘ب اد˘ع˘ق˘م
ى˘ل˘˘ع تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا نا˘˘ف
ز˘كار˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم
يت˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
ربمفون8 ذ˘ن˘م تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا

تبصسلا موي متتختو0202
ل˘ب˘ق يرا˘ج˘لا سسرا˘˘م02
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

دتمتصس يت˘لا ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
سسرام32 ى˘˘لإا12 ن˘˘م
1202.
ةسصاهلوب ةدهادهلا ناكسس

ةطسسوتمب نوبلاطي
نيدلا لامج يصسونصس لاق

سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل لوأ’ا بئا˘˘ن˘˘لا

ةصصاهلو ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘صشلا
ةيدلبلا نا تنصشو˘م˘ت ن˘ي˘ع˘ب
ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘صصق˘ن ل˘ج˘˘صست
ر˘ب˘ع ة˘يو˘بر˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا

تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ري˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘نا˘كصسلا
ةقطنمب ةصصاخ ةيدلبلا ميلقإا
ار˘˘ظ˘˘نو ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘هاد˘˘˘ه˘˘˘لا
نم رثكأا يصصحت اهعصسوتل
نورط˘صضي اذ˘ي˘م˘ل˘ت053
ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘ي˘مو˘ي ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
مهتصسارد ةلواز˘م˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ل˘خد˘ت ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ل˘˘كصشم˘˘لا
ع˘فر˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
هذ˘ه ذ˘ي˘مÓ˘˘ت ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا
.ا˘هروا˘ج ا˘˘مو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

نأا ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘صضأاو
ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ر˘ق˘م ى˘لا ا˘ي˘مو˘ي ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
اه˘ب د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ن˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘˘م
يبرعلا يلع يصس ةطصسوتم
ةطصسو˘ت˘مو يد˘ي˘م˘حو˘ب˘لاو
ىوتصسم ىلع ةدجاوتم ةثلاث
هنع جتني امم ايمدات ةيرق
تا˘˘˘مزأا ةد˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صست
ماعطإ’ا لقنلا لثم ذيمÓتلل
ي˘ف اذ˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ي .ا˘هر˘ي˘غو
سضعب هيف لوقت يتلا تقولا
ةيناكمإا كانه نأا تاوصصأ’ا
ةيرقب ةط˘صسو˘ت˘م ل˘ي˘ج˘صست˘ل
اهناصش ن˘م ي˘ت˘لاو ةد˘هاد˘ه˘لا

ذيمÓ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر
لجصسملا طغصضلا فيفختو
.نيتطصسوتملا ىلع

ةنوب نيسسح

ةروزم ميتنسس نويلم61 نم رثكأا زجح
 ةضصتخم ةيمارجإا ةكبضش كيكفت

سسابعلب يديضسب ريوزتلا يف
نمأاب ةطرصشلا حلاصصم تقلأا

سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي’و
يف نيصصخصش ىلع سضبقلا
دعب رمعلا نم ثلاثلا دقعلا
ر˘يوز˘ت˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت
ي˘ف روز˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
ر˘ع˘صسلا تاذ ة˘يد˘˘ق˘˘ن قاروأا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط ع˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
.لوادتلل

نم رثكأا كلذ رثإا ىلع متو
ةلكصشم ميتنصس نويلم61
0002 ةئف ةيدقن قاروأا نم
˘ما˘قرأ’ا سسف˘˘ن ل˘˘م˘˘ح˘˘ت جد
زجح مت ا˘م˘ك  ة˘ي˘ل˘صسل˘صست˘لا

لم˘ع˘ت˘صست تاودأاو تاد˘ع˘م
زاهج رارغ ىلع ريوزتلا يف
ةعباطو لومحم يلآا مÓعإا

خ˘صسن ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست تنا˘ك
نيح ي˘ف ،ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروأ’ا
ي˘ئا˘صضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت

مامأا هبجومب امدق امهدصض
.ةباينلا

ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
ة˘طر˘صشلا تاو˘ق لÓ˘غ˘ت˘˘صسا
تامو˘ل˘ع˘م˘ل ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب
يف سصخ˘صش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م
ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ى˘ل˘ع زو˘ح˘˘ي
اهحرط ددصصب وهو ةروزم
مت كلذ ىلع ءانب ،لوادتلل
تنكم ةمكحم ةطخ عصضو
ىوتصسم ىل˘ع ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘م

يديصس ةنيدم عراوصش دحأا
ه˘عا˘صضخإا د˘ع˘ب ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
يدصسجلا سسملت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

يلام غلبم هتزوحب طبصض
يرئازج رانيد فلأا05 هردق
ةروزم جد0002 ةئف نم
˘˘˘ما˘˘˘قرأ’ا سسف˘˘˘ن ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
ةيلم˘ع د˘ع˘بو ،ة˘ي˘ل˘صسل˘صست˘لا
مت هنكصسمل ةينوناق سشيتفت

نم رخآا يلام غلبم طبصض
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ،ة˘ئ˘ف˘لا سسف˘˘ن
ى˘لإا لو˘صصو˘لا ن˘˘م تن˘˘كم
وه هفيقوت مت يذلا هكيرصش
تط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صض يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘خآ’ا
ىرخأا ةيلام غلابم هتزوحب
زجح مت امك ،ةئفلا سسفن نم
لم˘ع˘ت˘صست تاودأاو تاد˘ع˘م
قاروأ’ا خ˘صسنو ر˘يوز˘ت ي˘˘ف
رانيد0002 ةئف نم ةيدقنلا

غلبم˘لا قا˘ف ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج
نويلم61 زوجحملا يلاملا
عيمج ءافيتصسا دع˘ب م˘ي˘ت˘ن˘صس
تحت ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ل˘ي˘˘كو˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لا فار˘˘صشإ’ا
ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
زاج˘نإا م˘ت سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس
نع امهدصض يئاصضق فلم
لامع˘ت˘صساو ر˘يوز˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت
ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ي˘ف روز˘˘م˘˘لا
ن˘م ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ع˘صسلا تاذ
ا˘مد˘ق ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
 . ةباينلا مامأا هبجومب

ودبع.صص

ناسسنإلا ةوادب ةيئادب ةايح لجيج ةيلو قرسش ةراطسسلا ةيدلبل ةعباتلا واريات ةقطنمب تÓئاعلا نم ديدعلا صشيعت
،ةروجهم ةيسسنم ةقطنم يف هنأا هل ليخي ةقطنملا يف لوجتملاف ،ةايحلا يف قحلاب معني ملو ندمتي مل يذلا ليسصألا

ةدسشانمو نينطاوملا تاءادن مغرو ،ةليوط تاونسس ذنم تفقوت اهب ةايحلا نأاكو امامت اهيف ةمدعنم ةيمنتلا رهاظمف
ل مهناذآاو اهارت نأا ديرت ل نيلوؤوسسملا نيعأا نأا ودبيو لظلا طخ تحت ةعباق لازت ل واريات ةتسشم نأا لإا نيلوؤوسسملا

.اهينطاوم ةاناعم نينأا نع ائيسش عمسست نأا ديرت

ةيئادبو ةئرتهم قرط
رورمل حلسصت لو
 اقÓطإا تارايسسلا

واريات ةيرق يف لوجتت تنأاو
وه كهابتنإا تفلي ءيصش لوأا

،اهيلإا يدؤوملا قيرطلا ةعيبط
ادج ميدق ئرتهم قيرط وهو
رور˘˘م˘˘ل ا˘˘قÓ˘˘طإا ح˘˘ل˘˘˘صصي ’
مل ه˘نأا ر˘ها˘ظ˘لاو ،تارا˘ي˘صسلا
اذ˘˘كه ل˘˘ب ،ا˘˘قÓ˘˘طإا ح˘˘ل˘˘˘صصي
ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ه˘˘˘ت˘˘˘ثرو
د˘˘˘ه˘˘˘ع ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يذ˘لا م˘صشا˘غ˘لا را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسإ’ا

ةعاجصشو ةلاصسب لكب هتبراح
لاز ’ يرو˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘تو
بصصن˘لاو م˘ل˘ع˘˘م˘˘لا هد˘˘صسج˘˘ي
ي˘˘ف دو˘˘جو˘˘م˘˘لا يرا˘˘كذ˘˘ت˘˘˘لا
،قيرطلا ةفاح ىلع ةقطنملا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا سضع˘˘ب بصسحو
ة˘يد˘ل˘ب ح˘˘لا˘˘صصم نإا˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه
راصسم رييغت لواحت ةراطصسلا
ىر˘خأا ة˘ه˘جو و˘ح˘ن ق˘ير˘ط˘˘لا

ى˘ل˘ع ا˘قÓ˘طإا ر˘˘م˘˘ي ’ ى˘˘ت˘˘ح
حرطي ام وهو ،واريات ةتصشم
˘ما˘ه˘ف˘ت˘صسا ة˘مÓ˘ع تم ر˘ث˘كأا

هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب يأ’
. ةقطنملا

جراخو ةقلغم جÓعلا ةعاق
 ةنسس03 ذنم ةمدخلا

كهابتنإا تفلي لوجتت تنأاو
ق˘˘فر˘˘م ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ة˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ب

يحوت اهناولأا نمو ،يمومع
فصصو˘ت˘صسم وأا ةدا˘ي˘ع ا˘ه˘نأا˘ب

ا˘صضيأا ا˘ه˘ت˘لا˘˘ح ن˘˘كل ،ي˘˘ب˘˘ط
ةمدخ˘لا جرا˘خ ا˘ه˘نأا˘ب ي˘حو˘ت
ىد˘˘لو ،د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘مز ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘نرا˘˘صسف˘˘ت˘˘صسا

ةقلغم اهنأاب انل اودكأا كلانه
،ةنصس03 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ا˘هدا˘ت˘ع نأا ،كلذ ن˘م ر˘˘مأ’او
يف دجاوتم يرادإ’او يبطلا

ىوتصسم ىلع اهل ىثري ةلاح
هلكأا نأا دعب ةيدلبلا ةريظح

ن˘ي˘ن˘˘صسلا را˘˘ثأا ءار˘˘ج أاد˘˘صصلا
دو˘ق˘ع ة˘ثÓ˘ث˘ل تغ˘ل˘ب  ي˘˘ت˘˘لا

ثي˘˘ح ،ن˘˘مز˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك
ىلإا انه نون˘طاو˘م˘لا ر˘ط˘صضي
ةر˘ئاد ر˘˘ق˘˘م ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
لوصصحلا لجأا نم ةراطصسلا

ةطيصسب ةبيبط تامدخ ىلع
. ادج

لوحت ديربلل بتكم
ىوأامو بارخ ىلإا

 ةسسرتفملا تاناويحلل
د˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بت˘˘كم
ملصسي مل رخآ’ا وه ةقطنملاب
نع ةرابع راصصو لامهإ’ا نم
تلكآات نأا دعب ةريبك ةبارخ
ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تبر˘˘˘˘صستو ه˘˘˘˘نارد˘˘˘˘ج
راصصو تابا˘غ˘لاو سشئا˘صشح˘لا
وهو ’ فيك لبطصسإاب هبصشأا
ل˘˘كل ا˘˘ع˘˘˘تر˘˘˘م را˘˘˘صص يذ˘˘˘لا
يتلاو ةصسرتفملا تاناويحلا
نأا دعب ،اهل اعترم هنم ذختت
ةيلحملا تا˘ط˘ل˘صسلا ه˘ت˘ل˘م˘هأا
. ةيلك ةفصصب

هايملا تاكبسشل يلك بايغو..
نع نينطاوملل انلاؤوصس دنعو
انوصشهدأا ،تايفنحلاو ها˘ي˘م˘لا
ق˘ب˘صسي م˘ل ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘با˘جإا˘ب
م˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘ت م˘˘˘˘ت نأاو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ع˘صضو وأا ها˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘كب˘˘صشب
نو˘لاز˘ي ’ م˘ه˘ف ،تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا

ن˘˘يأا ةواد˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هايم نم نولصسغيو نوبرصشي
را˘بآ’او ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘يدوأ’ا
كلذو ،ا˘هر˘ف˘ح˘ب او˘ما˘ق ي˘ت˘لا

يف م˘هرو˘مأا نور˘بد˘ت˘ي ى˘ت˘ح
مغرو ،ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه
ةرر˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تاءاد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
دج˘ت م˘ل ا˘ه˘نأا ’إا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل
نم م˘هذا˘ق˘نإ’  ة˘ي˘غا˘صص ا˘ناذآا

هذهو سشي˘م˘ه˘ت˘لا اذ˘ه م˘ي˘ح˘ج
. ةلزعلا

ةهباجمل باطتحلا
 ءاتسشلا درب

م˘هد˘يوز˘˘ت عور˘˘صشم ن˘˘ع ا˘˘مأا

هربت˘عأا˘ف ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
هبصشأا هنأاب واريات ةيرق ناكصس
هنأ’ ققحتي نل هنكل ملحلاب
مهو دصسجتي نلو لانملا ديعب
ف’آا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
م˘لو ة˘˘ل˘˘ه˘˘صسلا ت’ا˘˘غ˘˘صشن’ا
عور˘صشم˘ب كلا˘ب ا˘م˘ف د˘صسج˘˘ت

نا˘˘كصسلا لا˘˘ق ثي˘˘ح ،اذ˘˘˘ه˘˘˘ك
ي˘˘˘ف نور˘˘˘ط˘˘˘˘صضي م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب
حبصصت ا˘م˘لو ف˘ي˘صصلا ل˘صصف
تاباغ˘لاو را˘ج˘صشأ’ا نا˘صضغأا
ة˘ح˘لا˘صصو ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق
نور˘˘˘ط˘˘˘صضي ،لا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صشÓ˘˘˘ل
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك ع˘ط˘˘ق˘˘ل
ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘خإاو بط˘˘ح˘˘لا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ءا˘˘˘ت˘˘˘˘صشلا ل˘˘˘˘صصف
در˘ب˘لا ة˘ه˘با˘˘ج˘˘مو ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا
هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘˘خ د˘˘˘يد˘˘˘صشلا
ةيذاحملاو ةيفيرلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا
يرا˘ج˘م˘لاو ة˘يدوأ’ا د˘يد˘˘ع˘˘ل
. ةيئاملا

نودب صشمهم بابسش
 ةيعامتجا ةقفارم

با˘ب˘صش ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ريبكلا غارفلا نم انه واريات
ي˘˘˘ل˘˘˘ك با˘˘˘ي˘˘˘غ ءار˘˘˘ج كلذو
ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،ةيفاقثلا ىتحو ةي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
ىتح ةقط˘ن˘م˘لا د˘ق˘ت˘ف˘ت ثي˘ح
نأا لجأا نم ،مدق ةرك بعلمل
ن˘˘ع با˘˘ب˘˘صشلا ء’ؤو˘˘ه حور˘˘ي
مهلاب او˘ل˘غ˘صشي نأاو م˘ه˘صسف˘نأا
غار˘ف˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق
يذلا لتاقلا نيتورلاو ريبكلا
،م˘ه˘تا˘ي˘مو˘يو م˘ه˘تا˘ي˘ح أÓ˘م˘˘ي
ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘عو م˘˘˘˘غرو
زاجنإ’ ة˘ي˘صضرأا سصي˘صصخ˘تو
لوق˘ي ناد˘ي˘م˘لا ن˘كل ،بع˘ل˘م
ي˘صضق˘ي با˘˘ب˘˘صشلاو سسكع˘˘لا
و˘ه ى˘ه˘ق˘م ل˘خاد ه˘˘تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
دعب ديد˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب ر˘خآ’ا
تعدصصتو هناردج تلكآات نأا
لا˘˘˘˘حو ر˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صشم عد˘˘˘˘˘صصت
ةيروثلا ةقطنملا هذه ناكصس
ة˘˘˘لا˘˘˘صسب˘˘˘˘ب تموا˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تلاز ’و مصشاغلا رامعتصسإ’ا

ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا نآ’ا د˘˘ح˘˘ل موا˘˘˘ق˘˘˘ت
نا˘صضور˘ف˘م˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
. اهناكصس ىلعو اهيلع

ميهارب.ع

 لجيج ةيلو قرسش ةراطسسلا ةيدلبب واريات ةتسشم

 ةايحلا رهاظمل مادعناو ةيمنتلل يلك بايغ

ءاسضقلا راطإا يف لخدت
ةيوسضوفلا تايانبلا ىلع
ةيؤضضؤف ةيانب52 مده
نارهؤب رفضسؤب ةيدلبب
ةيانب52 مده ةيلمع ترج
رفصسوب ةيدلبب ةيوصضوف
كلذو ،(نارهو برغ) ةيلحاصسلا
تايانبلا ىلع ءاصضقلا راطإا يف
ترصشتنا يتلا ةيوصضوفلا

امبصسح ،ةقطنملا تاذب ارخؤوم
حلاصصم ىدل ءاعبرأ’ا موي ملع
حلاصصم تماق دقو.ةي’ولا
عم قيصسنتلاب رفصسوب ةرئاد
مدهب ينطولا كردلا حلاصصم
ةرمثتصسملاب ةيوصضوف ةيانب52
5 مقر ةدوع نب ناديز ةيحÓفلا
.رفصسوب ةيدلبب
ةيلمعلا هذهل ريخصست مت دقو
ت’آاو تارارج يف لثمتم داتع
ىلإا ةيوصضوفلا تايانبلا ةلازإ’
حلاصصمل نيعبات لامع بناج
سسفن قفو ،رفصسوب ةيدلبو ةرئاد
نأا ىلإا راصشأا يذلا ردصصملا
ةيداع فورظ يف ترج ةيلمعلا
.تازواجت يأا ليجصست نود
نأا ىلا ردصصملا سسفن راصشأاو
ىقبت ةيمومعلا تاطلصسلا

هذه ةلازإا ىلع ةصصيرح
قيبطت عم ةيوصضوفلا تايانبلا
ةيراصس مظنلاو نيناوقلا
ةيعاد ،لاجملا اذه يف لوعفملا
يف ةمهاصسملا ةرورصض ىلا
بنجت ةرورصض لوح سسيصسحتلا
تاقورخلا هذه لثم باكترا
.ينارمعلا جيصسنلاب رصضت يتلا

ةيلحملا ةعامجلا تاذ ريصشتو
تايانبلا مده تايلع نأا ىلا
ميلقإا ربع ةلصصاوتم ةيوصضوفلا
اهتعيبط تناك امهم» ةيدلبلا

.«اهعقاومو
م. ق
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شضأرمألأ فلتخم نع فششكلل
ناضسملتب ديعضسؤب ينبب ىضضرملا سصحفل ةيبط ةلفاق

ت’ا˘ف˘ت˘˘ح’او ا˘˘يزاو˘˘ت
ر˘صصن˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ل ةد˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا

˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا رو˘˘صضح˘˘بو
يوذو نيد˘ها˘ج˘م˘لا ةرازو˘ل
ي˘˘˘˘لاو اذ˘˘˘˘كو قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن تي˘˘ط˘˘عأا نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
ةراصشإا يصضقنملا عوبصسأ’ا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا قÓ˘˘ط˘˘نإا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘لإا ة˘ه˘جو˘ت˘م˘لا
ةعباتلا » نابور» ةيدودحلا
ديعصسوب ينب ةيدلبل ايميلقإا
ةيريدم فرط نم ةمظنملا
ة˘ي’و˘ل نا˘كصسلاو ة˘ح˘˘صصلا
ةيبطلا ةلفاقلا هذه.ناصسملت
بط) تاصصاصصتخا ةدع اهب
‐ يلخادلا بطلا ‐ لافطأ’ا

( خ˘˘لا... لا˘˘ف˘˘طأ’ا ة˘˘˘حار˘˘˘ج
تÓباق ريخصست نع Óصضف
تا˘˘صصو˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ديلوتلاو ءاصسنلاب ة˘صصا˘خ˘لا

هجوم طاصشنلا نأا ملعلا عم
ة˘ير˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ل˘ك ى˘لإا

ة˘˘فا˘˘ك ه˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صستو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ح˘˘˘ئار˘˘˘صشلا

يبط˘لا ف˘صشكلا ن˘م˘صضت˘يو
يف ةيب˘ط˘لا تا˘صصو˘ح˘ف˘لاو
ة˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘صس تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو ،ر˘˘كذ˘˘لا
ي˘ت˘لاو ةد˘ق˘ع˘م˘لا ت’ا˘ح˘˘لا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا بجو˘˘˘ت˘˘˘صست
تاصسصسؤوملا ىلإا ةيحارجلا
ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا
ءار˘جإا ة˘م˘ث ن˘مو نا˘صسم˘˘ل˘˘ت
. مزÓلا
مصضت هذه ةي˘ب˘ط˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا

ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
نيصصصصختملا

نييناصسفنلا ن˘ي˘ي˘ئا˘صصخأ’او
،ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘˘صشلا م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
نم ىصضرملا د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صسو

ا˘˘م˘˘ب˘˘˘صسح ا˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘يودأا
ةيحصصلا مهت’اح هي˘صضت˘ق˘ت
تاردابملا هذه لثم ىقبتو
ةاناعم نم ليل˘ق˘لا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك
ةيئانلا قطانملاب ى˘صضر˘م˘لا
.ناصسملت ةي’وب

يعيبطلأ زاغلأ لاشصيإأ
ةقطنمب ةلئاع087ـل

ةيدودحلأ نابور
ديعل95 ىر˘كذ˘لا تم˘صستا
نا˘صسم˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب ر˘˘صصن˘˘لا
اه˘ن˘م ة˘ط˘صشنأا ةد˘ع ة˘ما˘قإا˘ب
امل يعيبطلا زاغلا لاصصيإا
ةلئاع087 ن˘˘˘ع و˘˘˘˘بر˘˘˘˘ي
ينب ةرئادب نابور ةقطنمب
ىلع فرصشأا د˘قو د˘ي˘ع˘صسو˘ب
˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يوذو نيد˘ها˘ج˘م˘لا ةرازو˘ل
تا˘ط˘ل˘صسلا اذ˘كو قو˘ق˘ح˘˘لا
زيح عصضو مت ثيح ةيئ’ولا
زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘صش ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
087 ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ةيدودحلا ةقطنملاب انكصسم
ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا «نا˘بور»
هذه .ديعصسوب ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ع˘قو˘لا ا˘ه˘ل نا˘ك ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةنكاصس سسوفن يف يباجيإ’ا
نيذلاو ةيدودحلا ةقطنملا

نمزلا نم دوقع ةليط اوناع
ناتوب˘لا زا˘غ تارورا˘ق ن˘م
ة˘فور˘ع˘م ة˘ه˘ج˘لا نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع
ل˘˘صصف لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘˘تدور˘˘˘ب˘˘˘ب
د˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل . ءا˘˘˘ت˘˘˘صشلا
ديعصسوب ينب ةرئاد تدهصش
اديلخت ةطصشنأ’ا نم ديدعلا
ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
بعصشلا سسوفن يف ةخصسار
.يرئازجلا

ششاتيلتوب ع

رؤضصلاب سضراعم
رئازجلا خيرات لؤح تارضضاحمو

71 يف ةتوافتم أرأرشضأأ ،1202 شسرام81 موي ذنم ةياجب ةيلو هل تشضرعت يذلأ ريخألأ لأزلزلأ ثدحأ
يتلأ ةينقتلأ قرفلأ لبق نم اهتنياعم ّ مت ثيح ،ةيميلعتلأ رأوطألأ فلتخمل ةعباتلأ ةيوبرت ةشسشسؤوم

رأز يذلأ يرأزولأ دفولأ اهب ماق يلأ ةينأديملأ ةنياعملأ لÓخ نمو ةلودلأ نم زاعيإاب شضرغلأ أذهل تئششنأأ
.1202 شسرام91 شسيمخلأ موي ةقطنملأ

هذ˘ه ير˘يد˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا نإا
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
اورر˘˘˘ح د˘˘˘ق ةرر˘˘˘˘صضت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ع˘صضو لو˘˘ح م˘˘هر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
نوفرصشي يت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

سضع˘ب˘لا˘ب ع˘فد ا˘م˘م ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةدوع ة˘لا˘ح˘ت˘صسا ح˘ير˘صصت˘ل˘ل
ىلا لبقملا د˘حأ’ا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

ميمرتلا لامعأاب مايقلا ةياغ
فار˘˘صشا تح˘˘ت ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘صصلاو
،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
دق تاصسصسؤوملا هذه نا ثيح
قو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘صشل˘˘˘˘˘ل تصضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
يئزج رايهناو تاعدصصتلاو
ةصسردم رارغ ىلع ناردجلل
ط˘˘صسو ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا د˘˘صشر ن˘˘ب
داو ةصسرد˘م ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ج
.. ةيدامحلا ةيوناثو ةفيلخوب
سصاخلا ريخأ’ا رارقلا ىقبيو
هذ˘˘˘˘ه ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
د˘عا˘ق˘˘م ى˘˘لإا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صساو ة˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا
عيبرلا ةلطع دعب مهصسورد
Ó˘ما˘ك ا˘عو˘ب˘صسأا تماد ي˘ت˘لا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص ن˘˘م
تحت ةياجب ةي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ع˘م ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو فار˘˘صشإا
تا˘ط˘ل˘˘صسلا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا
. ةيمومعلا

فوقولل يرأزو لأزنإأ
رأرشضألأ مجح ىلع

ةكرح ةياجب ةي’و تدهصش
ءاعبرأ’ا ةليل ذنم ةيداع ريغ
بب˘صسب ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لا
تبرصض يتلا ةيصضرأ’ا ةزهلا
ر˘ح˘ب˘لا سضر˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا
ىلع نوبراك سسأار ةقطنمب
تببصست يتلاو ،ملك82 دعب
طاصسوأا يف عله ثودح يف
رارصضا ثودح عم ،ناكصسلا

تا˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘يدا˘˘م
ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت نا نود ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘لا

بصسحو ،ةينا˘م˘صسج ا˘يا˘ح˘صض
حصضوأا يذلا لز’زلا زكرم
ة˘˘˘˘يداد˘˘˘˘تر’ا تاز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا نا
اهربكاو ةدصشلا يف تتوافت
ةعا˘صسلا ى˘ل˘ع تبر˘صض ي˘ت˘لا

تغ˘ل˘ب ي˘˘ت˘˘لاو د40و10
ملصس ىلع ةجرد905 اهتدصش
نا˘كصسلا جر˘خ د˘قو ،ر˘ت˘صشير
او˘˘˘˘˘صضقو عراو˘˘˘˘˘صشلا ى˘˘˘˘˘˘لا
تح˘ت ءار˘ع˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘ل
ي˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘˘ط˘˘˘˘م’ا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘حر
تاظحللا كلت يف تطقاصست
د˘˘قو ،سسق˘˘ط˘˘˘لا ةدور˘˘˘ب ع˘˘˘م
ةيدادترا تازه اهدعب تلاوت
موي تثدح يتلا كلت اهنمو
71 ةعا˘صسلا ى˘ل˘ع سسي˘م˘خ˘لا

اهتدصش تغلب يتلاو د22و
م˘˘ل˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘جرد4.40
ةيعصضولا هذه ماماو ،رتصشير
ناصضمر نابع راطم لقتصسا
ريبزو مهمدقتي يرازو لازنا
ن˘˘كصسلا ر˘˘يزوو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

نماصضت˘لا ةر˘يزو نار˘م˘ع˘لاو

ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صش’ا ر˘يزوو
م˘ج˘ح ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ف˘˘قو ن˘˘يذ˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘صض’ا
ةم˘يد˘ق˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا تبا˘صصا

رارغ ىلع دجاصسملا سضعبو
يد˘ي˘صس ،سسيدا˘ب ن˘ب د˘ج˘صسم
يد˘˘ي˘˘˘صس ،ة˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا ،ي˘˘˘لاو
ل˘ي˘غا د˘ج˘صسمو بو˘˘هو˘˘م˘˘لا
رارق ذخأا ّمت ثيح ،قوزعوا
اهيف ةÓصصلا قيلعتب يروف
لا˘م˘عأا˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
ناكملا نيع ي˘فو ،م˘ي˘مر˘ت˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘˘كا

نأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
رارصضأ’اب لفكت˘ت˘صس ة˘لود˘لا

يف ةبو˘كن˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا˘بو
ن˘˘مو ن˘˘˘كم˘˘˘م تقو عر˘˘˘صسا

ن˘ما˘صضت˘لا ةر˘˘يزو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضقو ةر˘˘˘صس’او
ق˘ل˘ط˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ما˘صضت تد˘˘كا

ناو نيررصضتملا عم يلكلاو
ل˘˘ك مد˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صس ا˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق
ترا˘صشا ي˘ت˘لا تا˘يرور˘صضلا
ذاخت’ ةفقاو ةلودلا نا ىلا
ها˘ج˘ت ة˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا تاءار˘˘جإ’ا
ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘هو تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةظحل˘ب ة˘ظ˘ح˘ل عو˘صضو˘م˘لا

ر˘˘يزو ف˘˘صشك ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا
ةدصش مغر نأا تايفصشتصسملا
ل˘ي˘ج˘صست م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ،لاز˘˘لز˘˘لا

ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘صضر˘˘˘م
تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ي˘ف سشا˘ع˘نإ’ا
مت دق ريبادتلا لك نأاو ةياجب
ل˘˘كب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ا˘˘هذا˘˘˘خ˘˘˘تأا

ى˘˘˘˘صضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ح
لازلزلا ءارج نم نيباصصملاو
بصصن دقف ةياجب يلاو امأا .
مجح مييق˘ت˘ل ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ع˘م رار˘˘صضأ’ا

لفكتلل تاعاطقلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ةبوكنملا تÓئاعلاب لثمأ’ا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا تم˘˘ها˘˘˘صس د˘˘˘ق˘˘˘ف
ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’او
ام لك ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف ة˘لود˘لا
،ناكصسلابو لز’زلاب قل˘ع˘ت˘ي
ةعرصس يه هابتن’ا تفلي امو
ةيناديملا تاءارجإ’ا ةعاجنو

تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا
نا˘˘كصسلا ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

رمأ’ا وهو ،عصضولا ءاوتحاو
اودبأاو نا˘كصسلا ه˘ن˘ّم˘ث يذ˘لا

تاوطخلا هذه ىلع مهاصضر
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف بصصت ي˘˘ت˘˘˘لا
نينطاوملا لكاصشمب يلعفلا
ةصصاخو . نحملا تقو يف
م˘غا˘ن˘ت˘لاو ما˘ت˘لا ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ل˘˘ك ع˘˘م ل˘˘ما˘˘كلا
لخدتلا تايلمع يف ةذختملا
تا˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةز˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لا بق˘˘˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘˘لوأ’ا
  ةيصضرأ’ا

ةكبشش فيقوتو..
يششيتب ةراعد

فلتخم ةحفاكم راطإا يف
بادآ’ا˘ب ة˘صسا˘م˘لا ر˘هاو˘˘ظ˘˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘كصسلاو ة˘ما˘ع˘˘لا

تن˘˘كم˘˘˘ت قÓ˘˘˘خأ’ا دا˘˘˘صسفو
ة˘˘طر˘˘صشلا ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
يصشيت ةرئاد نمأ’ ةيئاصضقلا

ةرا˘عد ة˘كب˘صش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م
سصاخصشأا80 ف˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م
نددرتي نمم ةوصسن40 مهنم
قدا˘ن˘ف˘لاو تا˘˘نا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةصسراممل ةيليللا يهÓملاو
را˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت ،ةرا˘˘˘عد˘˘˘لا
16و52 نيب مهيف هبتصشملا
تاي’و نم نوردحني ،ةنصس
سسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ن˘صسرا˘˘م˘˘ي قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا د˘˘حأا˘˘ب
هب˘ت˘صشم˘لا ةو˘صسن˘لا ،ةرا˘عد˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ل˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ي˘˘˘˘هÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ةنيدملا ميلقإا ربع ةدجاوتملا

اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خو
فر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ةصسراممل نكامأاك قدانفلاب
ع˘˘م ؤو˘˘طاو˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘يذر˘˘˘لا
ليصصافت ،قدان˘ف˘لا با˘ح˘صصأا
دورو د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

دحأا دو˘جو لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘صسو˘˘ب قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ركو ىلإا هكلام هلوح يصشيت
ةراعدلاو ةليذرلا ةصسرا˘م˘م˘ل
اذه ىلع ،ةيلام لاومأا لباقم

قدنفلا ةمهادم مت سساصسأ’ا
طبصض هصشيتفت دعبو ينعملا
ةوصسن عبرأا فرغ40 لخادب
يهÓم˘لا ى˘ل˘ع ندر˘ت˘ت ن˘م˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م لا˘˘جر ة˘˘ق˘˘فر
سسب˘ل˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف را˘˘م˘˘عأ’ا
م˘ت˘ي˘˘ل ،ةرا˘˘عد˘˘لا ن˘˘صسرا˘˘م˘˘ي
ز˘˘كر˘˘م ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
ف˘˘ل˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإاو ،ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا

كلام د˘صضو م˘هد˘صض ي˘ئاز˘ج
ءاصشنإا ةيصضق ل˘جأ’ قد˘ن˘ف˘لا

عم ةراعدلا ةصسراممل لحم
ةرا˘˘عد ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ل˘˘ي˘˘ه˘˘˘صست
ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،ر˘ي˘غ˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ايميلقإا ةصصتخملا

 ت .ميرك

ةينقتلأ قرفلأ لبق نم اهتنياعم تمت

ةياجبب لازلزلا لعفب تررضضت ةيؤبرت ةضسضسؤؤم71

زجحو شصخشش فيقوت
ونور عون نم ةنحاشش
جيريرعؤب جرب كرد

 اراطنق27 زجحي
  ةمضشلا نم

ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت
يف ريهملاب ينطولأ كردلل
زجح نم جيريرعوب جرب
،ةمششلأ ةدام نم ةربتعم ةيمك
لوأأ ىلإأ ةيشضقلأ عئاقو دوعتو
كردلأ دأرفأأ ماق ثيح شسمأأ
ةبقأرم ةطقن عشضوب ينطولأ

ينطولأ قيرطلأ ىوتشسم ىلع
جرب يتيلو نيب50 مقر
مت نيأأ ،ةريوبلأو جيريرعوب
ونور عون نم ةنحاشش فيقوت

نم غلبي شصخشش اهنتم ىلع
ششيتفت دعبو ،ةنشس73 رمعلأ
ديزأأ ىلع روثعلأ مت ةنحاششلأ

نم يكيتشسÓب شسيك002 نم
ةدامب ةءولمم ريبكلأ مجحلأ
ةدعملأ ةيحرملأ ةمششلأ
ةطشسأوب ةهومم كÓهتشسÓل
نم راشسفتشسلأ دعب ،قيدانشصلأ
ل هنأأ نيبت ةنحاششلأ قئاشس
هل حمشست ةقيثو يأأ كلمي
،طاششنلأ أذه ةشسراممب
زجح مت تأءأرجإÓل ةلشصأومو
دشض حنج عفرو ةنحاششلأ
طاششن ةشسرامم يهو فوقوملأ

يف ديق نود راق ريغ يراجت
مأدعنأ ،يراجتلأ لجشسلأ
ةدام لقنو ةزايح ،ةرتوفلأ
. ينوناق دنشس نود ةمششلأ

  فيرشش نب قوراف

ديعل95 ىركذلا ةبصسانمب
2691 سسرا˘م91 رصصن˘لا
ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لا م˘ظ˘ن
خ˘يرا˘ت˘لاو ن˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
ناتلخادم ناصسملت ة˘ن˘يد˘م˘ل
ح˘يد˘˘ق ذا˘˘ت˘˘صسأ’ا ن˘˘م ل˘˘كل
خيرات *ناون˘ع˘ب ى˘ف˘ط˘صصم
ىتح ةمواقملا نم رئازجلا
* ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

نيدلا رون رباصص:روتكدلاو
جر˘ع˘ن˘م نا˘ي˘فا ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا *
ىلإا فدهت يتلاو *مصسحلا
يتلا تايحصضتلاب فيرعتلا
ي˘ف نو˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق
ةرح رئازجلا ايحت نأا ليبصس
سضرعمب ةقوفرم ةل˘ق˘ت˘صسم
سسوم نانفلل تام˘صسج˘م˘ل˘ل
.*ةمهملا* ناون˘ع˘ب د˘م˘ح˘م
ي˘صسارد˘لا مو˘ي˘لا ح˘˘ت˘˘ت˘˘فاو
ح˘يد˘ق :ذا˘ت˘صس’ا ة˘ل˘خاد˘˘م˘˘ب
ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘تو ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
فادهأا ومصسو ةوقو ةمظع
ىربكلا ةيريرح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا

تغل˘بو ةرو˘ث˘لا تم˘ظا˘ع˘تو
تللكو جصضنلا نم ةلحرم
ةيميظنت لكايهو قيثاومب
ىلع لي˘ح˘ت˘صسم˘لا ن˘م تا˘ب
دعب اهيلع ءاصضقلا اصسنرف
ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا ل˘˘ك تبر˘˘˘ج نأا
ة˘يدا˘صصت˘ق’او ة˘ير˘كصسع˘˘لا

ح˘صضوأاو ة˘ي˘صسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لاو
ن˘م ر˘م˘ع ر˘با˘صص رو˘ت˘كد˘لا

ىلإا ةيناثلا هتلخادم لÓخ
ترم يتلا لحارملا فلتخم
يتلا نايفيإا تاصضوافم اهب
قافتا ىلع عيقوتلاب تجوت
نÓعإاو رانلا قÓطإا فقو
ة˘ط˘ح˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ر˘صصن˘˘لا

رئازجلا خيرات يف ةيلصصفم
بع˘˘صش را˘˘صصت˘˘نا تم˘˘صسرو
ن˘م ن˘˘كم˘˘تو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا دارأا
ى˘ل˘ع ر˘م˘ع˘ت˘˘صسم˘˘لا را˘˘ب˘˘جإا
ة˘˘˘لوا˘˘˘ط ى˘˘˘لإا سسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا
عو˘صضخ˘لاو تا˘صضو˘˘ف˘˘م˘˘لا

ا˘م˘ك ر˘ب˘م˘فو˘ن ءا˘ن˘بأا ةدارإ’
ي˘صسارد˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا بحا˘˘صص
تا˘˘م˘˘صسج˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘صضر˘˘ع˘˘م
نوكي نأا *ةمهملا* ناونعب
ى˘˘ل˘˘ع ارو˘˘˘صصمو اد˘˘˘ها˘˘˘صش
نييرئازج˘لا حا˘ف˘كو لا˘صضن
ر˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ه˘˘˘جو ي˘˘˘ف
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ة˘م˘جر˘ت˘م˘لا تا˘م˘صسج˘م˘˘ل˘˘ل
.ن˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا حا˘˘˘ف˘˘˘كل
ف˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
خيراتلاو ن˘ف˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا
بكاو˘ي ح˘ب˘صصأا نا˘صسم˘ل˘˘ت˘˘ب

.ثادحأ’ا لك
ششاتيلتوب ع
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 ابوروأا لاطبأا يرود
›ؤبان سسراح Òضصم مضسحي

تيريم سسكيلأا نأاب ةيفاحصصلا ريراقتلا تدكأا
رداغي دق يلاطيإ’ا يلوبان يدان ىمرم سسراح
يرودل لهأاتلاب هلصشف لاح يف بونجلا يدان
.لبقملا مصسوملا ابوروأا لاطبأا

كلذكو لبقتصسملل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا ي˘لو˘با˘ن أاد˘ب˘يو
يرودل لهأاتلا يف لصشفلا ةيصضرف يف ريكفتلا
تركذو .ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا

يف نأاب ،’’تروبصس ولليد يريروك’’ ةفيحصص
،ابوروأا لاطبأا يرودل يلوبان لهأات مدع لاح
نيبعÓلا سضعب عيب ىلع يدانلا لمعي فوصس
نأا يلوبان سسراحل نكميو .تيريم مهنيب نمو
نوكت دقو ه˘ل˘م˘كأا˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ردا˘غ˘ي
.يزيلجنإ’ا يرودلاب ةلبقملا هتهجو
سسراحلا مصض يف بغرت يتلا ةيدنأ’ا نيب نمو
يذلاو يتوليصشنأا ولراك ةدايقب نوترفيإا يدان وه
ناك امدنع لبق نم تيريم بيردت ىلع فرصشأا

.بونجلا يدانل اًبردم
 ماهاربأا ديعتضسي يضسليضشت

لحاكلا ةباضصإا دعب
ماهاربأا يمات يزيلجن’ا يلودلا مجاهملا دوعي
ةديدج ةلواحم يف ةعمجلا مويلا تابيردتلا ىلإا
يناعيو  .لحا˘كلا ي˘ف ه˘ت˘با˘صصإا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل
ذنم اماع32 رمعلا نم غلابلا يصسليصشت مجاهم
ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ي˘ل˘نر˘ي˘ب ما˘˘مأا ة˘˘ل˘˘كصشم˘˘لا تل˘˘ح نأا

نع دعتبي هت˘ل˘ع˘ج ي˘ت˘لا ه˘ل˘حا˘ك ي˘ف ه˘ت˘با˘صصاو
اذه ةياهن دعب  .ةرتفلا هذه لاوط تايرابملا
ةيلحم تايرابم يأا كانه نوكي نل ،عوبصسأ’ا

دصض زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا ةهجاوم ىتح
لمأايو  .ليرفأا3 يف رثعتملا سشتيمورب تصسو
،ةهجاوملا كلتل اًحاتم نوكي نأا نآ’ا ماهاربأا

قيرفل ةريبك ةعفد مجاهملا ةدوع رفوتصس ثيح
.ةيموجهلا ليخوت سساموت بردنلا

يئاهنلا هرارق ذختي ماهنتؤت
اًيئاهن سسؤيضسنيف مضض نأاضشب

ماهنتوت نأا ةيزيلجنإا ةيفاحصص ريراقت تفصشك
سسولرا˘ك را˘ع˘م˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ءار˘صشب مو˘ق˘ي ن˘ل
ةقفصص نم هليوح˘ت نأاو اً̆ي˘ئا˘ه˘ن سسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف
لامصش ىلإا يليزاربلا لصصوو  .ةمئاد ىلإا ةراعإا
نم ةراعإ’ا ليبصس ىلع يصضاملا فيصصلا ندنل
21 دعب ةمئاد لاقتن’ا لعج فدهب ،اكيفنب
اًقفو نكل  .ةراع’ا ةرتف ءاهتنا دعب ،اًرهصش
ماهنتوت قفني نل ،’’ردياصسنإا لوبتوف’’ عقومل
حبصصت ىت˘ح ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م83
ي˘ف ا˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ة˘˘م˘˘ئاد ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا
رمعلا نم غلابلا سسويصسينيف لجصسو  .ةيادبلا

اذه ةارابم22 يف فادهأا ةعصست ،ًاماع52
نوكت مل اهنم اًيأا نأا نم مغرلا ىلع ،مصسوملا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف

رطÿا سسؤقان قدي انورؤك
نÓيم Îنإا لخاد

بيصصع تقوب يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا يدان رمي
نيبعÓلاب تفصصع يتلا انوروك ةمزأا ببصسب

ءابولاب ةباصصإ’ا نم موجن ةعبرأا يناعي ثيح
تغل˘بأاو .ن˘ير˘خآا ة˘با˘صصإا ن˘م فوا˘خ˘م كا˘ن˘هو
رتنإا يدان ونÓيم يف ةفيحصصلا تاصسصسؤوملا

سسوريفلل يصشفت كا˘ن˘ه نو˘كي˘صس ه˘نأا˘ب نÓ˘ي˘م
،كلذ ى˘ل˘ع ةوÓ˘عو .ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘خاد
تاريغتملا نم ديزملاب رطخ كانه نوكيصس
نإا˘ف ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو ىود˘ع ر˘ث˘كأ’ا ة˘ي˘صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

.اًع˘ف˘تر˘م لاز ا˘م يدا˘ن˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا ىو˘ت˘صسم
ي˘عا˘بر˘لا ة˘با˘صصإا ن˘˘ع نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ن˘˘ل˘˘عأاو
يدو ونيصستيفو سشتيفو˘ناد˘نا˘هو و˘ي˘صسور˘ب˘ماد
روهظ نم فوا˘خ˘م كا˘ن˘هو سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ير˘ف
تناكو .قيرفلا رصصانع نيب ىرخأا تاباصصإا
دق و˘نÓ˘ي˘م ي˘ف ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
يدانلاب ةطصشنأ’ا ةفاك قيلعتب اهرارق تردصصأا
دصض قيرفلا ةارابم ليجأات بناجب مايأا4 ةدمل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ر˘˘ف˘˘صس مد˘˘ع كلذ˘˘كو و˘˘لو˘˘صسا˘˘صس
.ايلاطيإا بختنمل مامصضنÓل

يمليكير
تاضضوافم دؤقي

زرؤينؤجاكؤب
Êافاك عم دقاعتلل

ة˘ي˘فا˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘صشك
اكوب سسيئر بئان نأا ةيزيلجنإا

ينيتنجرأ’ا مج˘ن˘لا زرو˘ي˘نو˘ج
نا˘˘˘˘˘مور ناو˘˘˘˘˘˘خ ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘صسلا

عم تاثداحم يرجي يمليكير
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م م˘˘ج˘˘ن
 .ينافاك نوصسنيدإا
نمصض ينايو˘غوروأ’ا ح˘ب˘صصأا
دلوأا’’ يف نييصساصسأ’ا موجنلا
يف همامصضنا ذنم ’’دروفارت

فيصصلا ةيناجم لاقتنا ةقفصص
هدقع ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع ي˘صضا˘م˘لا

 .نامريج ناصس سسيراب عم
هنأاب ديفت ريراقت طصسو نكل

دق ،ارتلجنإا يف رقتصسم ريغ
رمعلا نم غلابلا بعÓلا دوعي
ةيبونجلا اكيرمأا ىلإا اًماع43
 .دتيانوي عم هدقع ةياهن يف
ةدراو˘˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًق˘˘˘فوو
ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرأ’ا ن˘˘˘م
˘˘˘مار˘˘˘بإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كير
ق˘˘با˘˘صسلا ه˘˘يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘صصلا

ا˘ي˘لا˘˘ح ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لاو
 .يدانلا سسيئر بئان بصصنم
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دن’اه ةقفضصل ةنؤلضشرب حيتافم
ةديدجلا ةنولصشرب يدان ةرادإا تأادب
لمعلا يف ا˘ترو˘ب’ ناو˘خ ة˘صسا˘ئر˘ب

ىل˘عو يدا˘ن˘لا ل˘كا˘صشم ل˘ح ى˘ل˘ع
كلذ˘كو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا ا˘˘ه˘˘صسأار
لوأ’ا قيرفلا زيزعت ةيفيك ةصسارد
.لبقملا مصسوملا يف
ى˘ع˘صسي ي˘ت˘لا ءا˘م˘صسأ’ا ن˘ي˘ب ن˘˘مو
فيصصلا يف اهعم دقاعتلل ةنولصشرب
دن’اه غنيلريإا يجيورنلا ،لبقملا

د˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ةيدنأ’ا رابك عم سسفانتب يناملأ’ا
.ةيبوروأ’ا

ود˘نو˘م˘لا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘بو
سسيلراك ثيدح نإاف «وفيتروبيد
يف تقؤوملا سسيئرلا ،سستيكصسوت
ويموتراب نيب ةي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف˘لا

هجاوي ةنولصشرب نأا دكأا ،اتروب’و
بب˘صسب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘صصت˘˘قا ة˘˘مزأا
ءا˘بو ي˘صشف˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م تاءار˘˘جإا

يف ةبوعصص ه˘جاو˘ي˘صسو ،ا˘نورو˘ك
.ددجلا نيبعÓلا مصض
ة˘ب˘غر ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘نأا ى˘لإا را˘˘صشأاو
˘˘˘مار˘˘˘بإا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ةرادإ’ا

يرورصضلا نم نوكيصس ،تاقفصص

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بتاور دود˘˘ح سضف˘˘خ
سضعبلا ليحر مامأا بابلا حتفو
يرامثتصسا سضرع لوبق عم رخآ’ا

يدانلا معدت يتلا تاكرصشلا نم
.اًيداصصتقا

دو˘جو نأا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صصلا تح˘˘صضوأاو
عم دقاعتلا ةلداعم يف ديردم لاير
ي˘صسل˘ي˘صشت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب د˘ن’ا˘ه

ي˘صسور˘لا ر˘يدرا˘ي˘ل˘م˘ل˘ل كو˘ل˘م˘م˘˘لا
ةبغر نع ًال˘صضف ،سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
ة˘ق˘ف˘صص رار˘كت ي˘ف خ˘ي˘نو˘ي˘م ر˘يا˘ب
ي˘ت˘لا ي˘كصسي˘فود˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل تر˘˘بور
يف دنومترود ايصسوروب نم اهمربأا

ةميقلا ةدايز يف ببصستي ،4102
.دن’اهل ةيقوصسلا

ةقيقح نم مغرلا ىلع هنأا تدكأاو

ايصسروبو دن’اه نيب قافتا دوجو
ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا ى˘ل˘ع د˘نو˘م˘ترود
لوصصوب ًاماع02 ـلا بحاصص ليحر
’إا ،وروي نويلم57 ةميقب سضرع
امأا ،2202 فيصص يف طرصشلا نأا
ينام˘لأ’ا يدا˘ن˘لا نإا˘ف1202 ي˘˘ف
051 ل˘با˘ق˘م بعÓ˘لا ع˘˘ي˘˘ب د˘˘ير˘˘ي
.وروي نويلم

ر .ق ^

ةيزيلجنإا ةيفاحصص ريراقت تفصشك
نكمي يتيصس رتصسصشنام يدان نأا
رت˘صسصشنا˘م هرا˘ج ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘ي نأا
كاج عم دقاعتلا ةقفصص يف دتيانوي

نو˘ت˘صسأا با˘ع˘لأا ع˘نا˘صص سشي˘ل˘ير˘˘غ
طخ بع’ كلذ يف Óغتصسم ،Óيف
را˘ع˘م˘لا ز˘يو˘ل سسÓ˘غود ط˘صسو˘˘لا
’’ةقلام˘ع كل˘ت˘م˘يو .زنÓ˘ي˘ف˘ل˘ل
بع’ ءارصش ةداعإا رايخ ’’داحت’ا

يذ˘لا ي˘ل˘يزار˘˘ب˘˘لا ط˘˘صسو˘˘لا ط˘˘خ
.9102 ماع يف زنÓيفلا ىلإا هوعاب

ةداعإا هنكمي يتيصسلا نأا ينعي اذه
نويلم52 لباقم زيول عم دقاعتلا

،وينوي ةيادب ىتح ينيلرتصسإا هينج
نم غلابلا بعÓلا نأا دقتعُي نكل
نم رثكأا قحتصسي اًماع22 رمعلا
نو˘كي نأا ن˘كم˘˘ي .ر˘ي˘ث˘˘كب كلذ
زيولل حامصسل˘ل اًد˘ع˘ت˘صسم ي˘ت˘ي˘صسلا
اذإا ’’كراب Óيف’’ بعلم يف ءاقبلاب

عم دقاعتلا ةصصرف زنÓيفلا مهحنم
 .فيصصلا اذه سشيليرغ
ةركف ةباثم˘ب ة˘ق˘ف˘صصلا نو˘كت˘صسو

’و˘يدراو˘غ بي˘ب برد˘م˘ل˘ل ة˘ع˘ئار
ارتلجنإا بختنم م˘ج˘ن ل˘ع˘ج˘ي ه˘نأ’
.اًيصسيئر اًفده

سشيليرغ ةقفضص يف ةؤطخب دتيانؤي قبضسي يتيضس رتضسضشنام

ةيزيلجنإا ةيفاحصص ريراقت تفصشك
ر˘˘ت˘˘صسي˘˘˘ل ط˘˘˘صسو ط˘˘˘خ بع’ نأا
بولطم سسناملي˘ت يرو˘ي ي˘ت˘ي˘صس
اذه يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا يدان يف
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو  .ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا
ميدقتل دعتصسم رتنإا نأا ةيزيلجن’ا

هينج نويلم3.43 ةميقب سضرع

ىلع لوصصحلا لباقم ينيلرتصسإا
و˘ي˘نو˘ط˘نأا نإا لا˘˘ق˘˘يو  .ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
قبا˘صسلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘ت˘نو˘ك
،نÓيم رتنإ’ يلاحلاو يصسليصشتل
هتءارقو ةينفلا هتدوجب بجعأا دق
.زيمتم لكصشب تايرابملل

عم تاثداحم ز˘نا˘م˘ل˘ي˘ت ح˘ت˘ت˘فا

د˘ق˘ع لو˘ح ر˘يار˘ب˘ف ي˘ف ر˘ت˘صسي˘˘ل
فلأا001 هت˘م˘ي˘ق بتار˘ب د˘يد˘ج
،عوبصسأ’ا يف ينيلر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج
يأا ن˘ع نÓ˘˘عإ’ا م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘كل
ا˘م˘م ،نآ’ا ى˘ت˘ح ا˘ًي˘م˘صسر ءي˘˘صش
نأا ي˘˘ف ل˘˘مأ’ا ر˘˘ت˘˘˘نإ’ا ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي
 .بعÓلا فطخ نم اونكمتي

م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘قد˘˘˘˘صصأا سضع˘˘˘˘ب قد
وينيدلانور ةيليزاربلا ةروطصسأ’او
فور˘ظ˘لا نأا˘صشب ر˘ط˘خ˘لا سسو˘˘قا˘˘ن
يليزاربلا رحا˘صسلا ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا

.ةيصسفن تامزأا نم يناعي ثيح
،ةلهصس ةرتفب وينيدلانور رمي ’و
ماع يف هلاقتعا ببصسب طقف سسيل
.ياوغاراب يف0202
نأاب ،’’اتصسكإا’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو
اوماق وينيدلا˘نور ءا˘قد˘صصأا سضع˘ب
تامزأا نأاصشب رطخلا سسوقان قدب
يذلاو لوحكلا برصش عم بعÓلا
.ةهارصشب هلوانتي حبصصأا

ا˘ًي˘مو˘˘ي و˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘نور ر˘˘صضح˘˘يو
ىتح لوحكلا لوانتيو تÓفحلا
حا˘ب˘˘صصلا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا تا˘˘عا˘˘صسلا

˘مو˘ي˘لا ي˘ف ا˘ه˘بر˘صش ن˘ع ف˘قو˘ت˘يو
.طقف يلاتلا

تاداعلا هذه نأا ريراقتلا تدكأاو
تظحول ثيح اًرخؤوم ’إا رهظت مل
ح˘ب˘صصأا يذ˘لا بعÓ˘لا تا˘˘فر˘˘صصت
.هتدلاو ةافو بقع اًرتوت رثكأا

دقل ،هتاداع وينيدلانور ريغي ملو
ءا˘قد˘صصأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ي˘لإا بهذ
رعصشي هنأ’ وريناج يد وير ىلإا
يذلا ريبكلا ناكملا يف ةدحولاب
.هب سشيعي
ىلع ةلزع يف وينيدلانور سشيعيو
ر˘ي˘ب˘ك بل˘ق ه˘يد˘ل ه˘نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا

هئاقدصصأا عم ريبك مركب عتمتيو
م˘هو ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا هد˘˘عا˘˘صسي ’ ن˘˘كل
.نويقيقحلا هئاقدصصأا

نÓيم رتنإا يف بؤلطم يتيضس رتضسيل مجن

لؤحكلا نمدي ؤينيدلانور ..هتدلاو ةافو بقع
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ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو برد˘م بلا˘ط
هرصصا˘ن˘ع ي˘كو˘كلا ي˘صسنو˘ت˘لا
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا نا˘˘ي˘˘صسن ةرور˘˘صضب
ةمق يف ري˘كف˘ت˘لاو ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا

ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت دادو
ءا˘ق˘فر ى˘ق˘ب˘ي ي˘ت˘لاو ق˘ير˘ف˘˘لا

ةرورصضب نيب˘لا˘ط˘م ط˘ي˘ن˘ح˘ج
ةصصاخ ةيدجب اه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

ة˘ي˘ن˘ب ل˘ح˘ي˘صس سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ناو
ةلوج˘لا ي˘ف ه˘تا˘ف ا˘م سضيو˘ع˘ت
حورلا لÓغتصسا اذكو ةيصضاملا
اهصشيعي يتلا ةئيصسلا ةيونعملا

ة˘ب˘ي˘خ˘لا د˘ع˘ب قا˘فو˘لا و˘˘ب˘˘ع’
نب ماما ةل˘ج˘صسم˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا

بلا˘ط ي˘ت˘لاو ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا يزا˘˘غ
ا˘ه˘نا˘ي˘صسن ةرور˘˘صضب سشتو˘˘كلا

. مداق وه اميف ريكفتلاو
اوبلاط ءÓقعلا

 زيكرتلاو ءودهلاب
ناديملا ىلع

قافو ءÓ˘ق˘ع ي˘ن˘م˘يو اذ˘ه
ىلا ءودهلا ةدوع يف فيطصس
تا˘˘عا˘˘صسلا لÓ˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ءا˘ق˘فر ناو ة˘صصا˘خ ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

’وأا ةصسام ةجاح يف يوارق
ةقلاعلا م˘ه˘نو˘يد ة˘يو˘صست ى˘لا

ةرادإ’ا م˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘عو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ءاق˘ل د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت˘ب

ع˘ي˘م˘ج˘لا نا ا˘˘م˘˘ك نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت
ي˘تو˘مو˘˘ل ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
لكو ةبيتكلا عم ةكراصشملل
ديدصستب ىوصس رمي نل كلذ

قتا˘ع ى˘ل˘ع ة˘ق˘لا˘ع˘لا نو˘يد˘لا
تاعزانملا ةنجل ىدل قيرفلا

ةبحر يثÓثلا سصخت يتلاو
. يناوصضرو يواردو
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ناضسملت مامأا زؤفلا ديريو ةيلحملا ةضسفانملا يف ريكفتلاو زيكرتلاب بلاطي يكؤكلا
فيطسس قافو

تامدخ ىلع ةرقم مجن بردم دمتعي نا ادج رظتنملا نم
بقاعملا هليمزل افلخ بعللا ةعانصص بصصنم يف نامد بعÓلا
راذنا هيقلت ببصسب ةوارمحلا ةمق نع بيغيصس يذلاو سصاعقف
ينقتلاف اهانيق˘ت˘صسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو ثي˘ح جا˘ج˘ت˘حا
كلذ ي˘ف ةر˘ق˘م ة˘ن˘يد˘م ن˘با بير˘ج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع يد˘˘كي˘˘كصسلا
اهميصسرت راظتنا يف نصسحلا ءÓبلا ينعملا ىلبا دقو بصصنملا
ربكا ةركف كلتمي هلعجت دق يتلاو ةريخأ’ا ةصصحلا يف مويلا

. نيبعÓلا لك تاءاطعو تايوتصسم نع
 ديج لكسشب صسفانملا صسرد صشرطل

طاقنلا بسسك ىلع رسصيو
تاءاقللا يف سسفان˘م˘لا ة˘صسارد˘ب سشر˘ط˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا ما˘ق د˘قو اذ˘ه
اهبعل يتلا كلت ةصصاخ نارهو ةيدولوم اهصضاخ يتلاو ةريخأ’ا
لك ليجصست ىلع لمعلا لجا نم كلذو يصس سسا يصسلا ماما

يتلا تاهيجوتلا ديدع هرصصانع حنمب هل حمصست ةريغصصو ةريبك
راصصتن’ا قيقحت ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا نا ا˘م˘ب ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف م˘هد˘ي˘ف˘ت
Óيلق ررحتي قير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا91 ـلا ةطق˘ن˘ل˘ل لو˘صصو˘لاو
نا اهنأاصش نم ةرم لك يف ةديازتملا تاطوغصضلا ناو ةصصاخ
. اناموصس مجاهملا ءاقفر تايوتصسم يف رثؤوت

صشامر ماسشه
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نم ريبكلا هرمذت نع ةركصسب داحت’ ينفلا مقاطلا ربع
ةيعمج ماما يصضاملا ءاقللا يف ةفلاخوب مكحلا تافرصصت
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ج ة˘˘مد˘˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لاو ف˘˘˘ل˘˘˘صشلا
يف نيمهم نيرصصنع نامرحب كلذو مهبصسح دادزولب بابصش
دلاوخ دئاقلا امهو يدوج تيا نيدلا زع بردملا ةبيكرت
سشتوكلا لعجيصس يذلا رم’ا ةيفاعوب باعلأ’ا عناصص اذكو
نا ظحلا نصسح نم ثيح امهل بصسانم ليدب نع ثحبي
اذ˘كو رو˘ح˘م˘لا ي˘ف ناود˘ع ةدو˘ع ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صس ق˘ير˘ف˘˘لا

. ناديملا طصسو يف ينامثع
ينامثعو ناودع ةدوع

يدوج تيآا حيرت
ابصسحت ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا طبصض دق سشتوكلا نوكيو اذه
يندبلا بناجلا يف رامثتصس’ا دوي هناو ةصصاخ ةبيقعلا ءانبأا ةمقل
ةيلحملا تاءاقللا نم ديدعلا هصضوخ دعب قهرم هنوك سسفانملل
د˘ق ةر˘كصسب ة˘ي’و و˘لوؤو˘صسم نو˘كي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘يرا˘ق˘˘لاو
ديدصستب حمصست ةلوبقم ةيلام ةلويصس ريفوتب نيبعÓلا اودعو
ىلا ةصسام ةجاح يف يراصضخل ءاقفر ناو ةصصاخ ةقلاعلا مهحنم
يف داهتج’ا ةلصصاومب ةبيتكلل حمصسي يونعمو يدام زيفحت
. تاراصصتن’ا قيقحتل ناديملا
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دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسي
ةب˘ي˘ب˘صش ه˘ف˘ي˘صض ة˘م˘صصا˘ع˘لا
مهم دج ءاقل يف ةدكيكصس
ر˘ي˘ن˘م لا˘˘ب˘˘صشا ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ي
ر˘˘خا زو˘˘ف ة˘˘فا˘˘صضإا دود˘˘غز
دا˘ح˘ت’ا ل˘ع˘ج˘ي د˘ي˘صصر˘˘ل˘˘ل
ن˘م ر˘ث˘كا˘ف ر˘ث˘˘كا بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
ناو ةصصاخ ةعي˘ل˘ط˘لا ة˘يد˘نا
نم ةصسفانملا ىقبي فدهلا
اذه ةلوطبلا ةقرو لين لجا

ير˘ج˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
تاريي˘غ˘ت˘لا سضع˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ر˘يود˘ت˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ل˘ي˘كصشت˘˘لا
ن˘يردا˘ق م˘هار˘ي ن˘م كار˘˘صشا

Óماك دازلا ل˘ي˘صصح˘ت ى˘ل˘ع
ل˘ح˘˘ي˘˘صس ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
بع˘ل˘م˘ب ادا˘˘كي˘˘صسور ءا˘˘ن˘˘بأا

يمر˘لا ل˘جا ن˘م ن˘ي˘غو˘لو˘ب
دنلا فو˘قو˘ل˘ل م˘ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب
. ةراطصسوصس ءانبأا ماما دنلل

نوزهاج» :يردوك
طاقن ثÓث ةفاسضإل

«ةديدج
ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
:لاق ثيح يردوك بعÓلا
اهيلع ل˘صصح˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا»
دجاوتلاب انل تحمصس ارخؤوم
امومع بيترتلا ةعيلط يف
لوصصولا يف حمطنو بغرن
بي˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لا

طا˘ق˘ن˘لا سضع˘ب لÓ˘غ˘ت˘صساو
يف رمثتصسن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا
ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا سضع˘˘˘ب ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ءا˘˘ق˘˘˘ل ا˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع

ع˘˘م ه˘˘با˘˘˘صشت˘˘˘ي ةد˘˘˘كي˘˘˘كصس
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ا˘ن˘˘ي˘˘توا ا˘˘م ل˘˘كب لو˘˘خد˘˘لا

ر˘ف˘ظ˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ةو˘˘ق ن˘˘م
ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا˘˘ف Ó˘˘ما˘˘ك داز˘˘لا˘˘ب
ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لا طا˘˘ب˘˘صضن’او
ا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘صسي˘˘˘˘˘˘˘˘صس
ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا ل˘˘ي˘˘صصح˘˘ت˘˘ب
نا˘م˘صض ى˘ل˘ع ا˘ند˘عا˘˘صست˘˘صس
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘يد
. ةيباجيإ’ا

كردن» :صشويز
ةجيتن ليجسست ةيمهأا

مامأا ةيباجيإا
«ةراطسسوسس

انل ناك هتاذ قايصسلا يف
ور˘˘ت˘˘صسيا˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ثيد˘˘˘ح

هتدوع لجصس يذلاو سشويز
اذ˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘خ
يع˘ن» :لا˘ق ثي˘ح عو˘ب˘صسأ’ا

ريغ ىحصضا قيرفلا نا اديج
ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘ق
ت’وج7 ذ˘ن˘م را˘صصت˘˘ن’ا

للقي نل اذه نكلو تصضم
ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح ن˘م
ثي˘˘ح مو˘˘ي˘˘لا ةرا˘˘ط˘˘صسو˘˘صس
نم انيتوأا ام لكب لخدنصس
ةجيتن زارحا لجا نم ةوق
يف انظوظح يقبت ةيباجيإا
ة˘صصا˘خ ءا˘ق˘ب˘لا ة˘قرو بع˘˘ل
ا˘نر˘صضت˘صس ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن يأا ناو
يف لخدن انلعجتصسو اريثك
تا˘˘˘با˘˘˘صسح˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ماود
. ةقيصضلا
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ةركسسب داحتا

ةيفاعؤبو دلاؤخ تاراذنإا ببضسب ةفلاخؤب مكحلا نم ةبضضاغ ةرادإ’ا

ةدكيكسس ةبيبسش ‐ ةمسصاعلا داحتا

ةأاجافملا ثادحإا ىلع نورضصي «اداكيضسور» ءانبأاو تاراضصتن’ا دضصح ةلضصاؤمل «ةراطضسؤضس»

ايضساضسأا ةكراضشملل حضشرم نامد
«ةوارم◊ا» مامأا

ينيطن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا د˘ي˘ع˘ت˘صسي
ا˘م و˘هو ة˘ي˘ما˘م’ا ةر˘طا˘ق˘لا ي˘ف سشي˘˘ع˘˘ي بعÓ˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ
سضيوعتل ريصسي ثيح اددجم ةطخلا رييغتل ىعصسي هلعجيصس
يف ميهاربإا بيد نوكي نا ىلع ةليكصشتلا يف دوعصسملب

دملا لصصاوتي نا يف رفانصسلا لمأايو اذه بعللا ةعانصص
تاراصصتنا ةفاصضإا ةيفيك ن˘ع ثحا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘مو˘ج˘ه˘لا

نا امب بيترتلا ملصس يف رثكا مدقتلاب هل حمصست ةديدج
. ةحيرم ةبترمب باهذلا ةلحرم ءاهنا ىقبي فدهلا

 نيبعÓلا عسضول ىعسسي ريسسملا مقاطلا
ةحيرم فورظ يف

ةعومجملا عصضو ىلع قيرفلا ةرادإا لمعت هتاذ قايصسلا يف
زازب نيصساي يصضايرلا ريدملا ناو ةصصاخ ةيباجيإا ةروصص يف
بصص ةرور˘˘˘˘˘صضب ةرادإ’ا ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم بلا˘˘˘˘˘ط د˘˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘˘ك
جئاتنلا لعجت ةيعصضو يف ةبيتكلا عصضوو ةقلاعلا حنملا

حور˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م
يتلا يهو رصصانعلا ني˘ب ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا
لمعلا عم ةصصاخ ارخؤوم دارملا قيقحت ىلا قيرفلا تداق
را˘صسم ح˘ي˘ح˘صصت˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ر˘ي˘˘ب˘˘كلا
. اينفو ايندب ةعومجملا

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش

يدم◊ ةيفاضضإا ’ؤلح حن“ سشيعي ةدؤع
سسابعلب طاقن ىلع نؤلؤعي «رفانضسلا»و

نم فدهتصسم قيرفلا نا ىلع ةليلم نيع ةيعمج قاصشع عمجا
مل هناو ةصصاخ قيرفلا ريصسكت ديرت يتلا فارطأ’ا سضعب فرط
اهلÓتحاو رخ’ ءاقل نم سشيعي بردملا لابصشا قلأات اهبجعي
لواح دقو اذه يلاملا معدلا بايغ نم مغرلاب ةديج ةبترمل
زيكرتلا ةرورصضب مهبلاطو هرصصانع عم عامتج’ا سسما ينقتلا

ةلحرم ءاهنا ىق˘ب˘ي فد˘ه˘لا ناو ة˘صصا˘خ تا˘يد˘ح˘ت˘لا مدا˘ق ى˘ل˘ع
ة˘ب˘ق˘ع زوا˘ج˘ت˘ب تقو˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م ةو˘˘ق˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا
. حاجنب ةرواصسلا

تاراسصتنلا ةلسسلسس ةلسصاومل حمطي صشيعي
يفيلخلا بكرم يف

ينفلا مقاطلا دي˘ع˘ت˘صسي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
اذكو كاكحوب عفادملا ةروصص يف رصصانعلا سضعب تامدخ
بردمل˘ل ةد˘يد˘ج تارا˘ي˘خ رو˘ه˘ظ ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو طو˘ب˘ع˘ج
فعصض طاقن قفو لمعلاو اديج زيكرتلا ةرورصضب بلاطملا
نورظتني «ماصص’» راصصنا ناو ةصصاخ ةرواصسلا ةليكصشت
يدانلا ديصصر عفرت يتلاو ةلباقملا هذه يف مهقيرف زوف
تاءاقل بعلي هلعجيصس ام بيترتلا ةداير نم رثكا هبرقتو
. ةمات ةيحيرأاب ةدوعلا

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج

 نوؤواتضسم «ماضص’» راضصنأا
قيرفلا فادهتضسا نم

ةرڤم مجن
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لكاسشملا نم ةماود يف قيرفلا تلخدأا ةيلاملا ةمزألا
«مهتاقحتضسم ببضسب قيرفلا ةرداغم يف ركفت رضصانع كلانه» :راجح
برد˘م را˘ج˘ح ف˘˘ير˘˘صش حر˘˘صص
نيبع’ كانه نا ةيدملا يبملوا
ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م ي˘ف نور˘˘كف˘˘ي
مهتاقحتصسم مهيقلت مدع ببصسب
يف ا˘ب˘ب˘صس تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
يذلا زيكرتلل ني˘ب˘عÓ˘لا دا˘ق˘ت˘فا

يف يبملوأ’ا رثعت يف اببصس ناك
ةيلاملا ةمزأ’ا .ةريخ’ا ت’وجلا
ن˘م ة˘ماود ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا تل˘˘خدأا
.لكاصشملا

ي˘ف را˘ج˘ح برد˘˘م˘˘لا بن˘˘ج˘˘تو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءا˘م˘صسا ر˘كذ ه˘ث˘يد˘ح
مدع سسجاه اريثك مهقهرا نيذلا
ةيلاملا مهتاق˘ح˘ت˘صسم˘ل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
ىلا ى˘ت˘ح دو˘ع˘ي ا˘م ا˘ه˘ن˘م ي˘ت˘لا
فا˘˘صضاو ، طرا˘˘ف˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا
تيب لخاد ءاوج’ا نا بردملا
،ريخلاب رصشبت ’ تتاب يبملو’ا
ق˘˘ق˘˘˘ح يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لو’ا ناو
مصسوملا ةيادب عم ةديج ةقÓطنا

مل ،نيعبتتملا نم ريثكلا اجافو
ة˘ماود ي˘ف ل˘خد˘ي˘ل كلذ˘ك د˘ع˘˘ي
ءاد’ا نا مغر ذا ،ةيبلصسلا جئاتنلا

تناك جئاتنلا نا ’ا ’وبقم ناك

تايراب˘م˘لا ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ب˘ل˘صس
ةبيبصش مامأا يبملوأ’ا اهبعل يتلا
داحتاو ةنيطنصسق بابصش ،لئابقلا
نازيلغب مازهنا ار˘ي˘خاو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
.ةريخ’ا تاظحللا يف
اذ˘ه رار˘م˘ت˘صسا˘ب را˘˘ج˘˘ح أا˘˘ب˘˘ن˘˘تو
يدانلا ةرادا دجت مل ام عصضولا

ةلحرم ماتتخا دعب لكصشملل Óح
ةلحرم فانئتصسا لبقو ،باهذلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘˘م با˘˘˘ي’ا
يبملو’ا ى˘ل˘ع ة˘قا˘صش نو˘كت˘صس
ةيعصضو ةيوصست مدع ةلاح يف
هصسفن قيرفلا دجيصسو نيبعÓلا
نم عراصصي عجارتلا اذه لظ يف
هتدكا ام وهو ءاقبلا نامصض لجا
نا افي˘صضم ا˘ق˘با˘صس را˘ج˘ح لو˘ق˘ي
ىلع ةعجصشم تصسيل هذهك ءاوجا
سسار ى˘ل˘ع هءا˘˘ق˘˘ب نأاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
دعب ددحتيصس ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا

ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خ’ا ة˘لو˘ج˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
ىلع يبملو’ا اهيف فيصضتصسي
يلهأا دحأ’ا ادغ هناديم ةيصضرا
.جربلا
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ةرواسسلا ةبيبسش نم طاقن6 مسصخت طابسضنلا ةنجل
يحادم كارضشإا ببضسب ةرادضصلا نؤعيضضي «رؤضسنلا»
ةرادصص ،ةرواصسلا ةبيبصش تعيصض
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نم طاق˘ن6 م˘صصخ طا˘ب˘صضن’ا

ةكراصشملا ةيفلخ ىلع ،هديصصر
يف هيبع’ دحأ’ ةينوناقلا ريغ
ىلع اهيف بل˘غ˘ت ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

ءا˘ع˘برأ’ا ،1‐2 ودارا˘ب ه˘ف˘ي˘صضم
ن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘صض ي˘˘˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا

.81 ةلوجلا تاصسفانم
اهعقوم ربع ةطبارلا تحصضوأاو
طاب˘صضن’ا ة˘ن˘ج˘ل نأا ،ي˘م˘صسر˘لا
اهب مدقت يتلا تايثيحلا تلبق
ة˘˘ما˘˘صسأا بعÓ˘˘لا نأا˘˘صشب ودارا˘˘˘ب
ةبيبصش تر˘ب˘ت˘عا كلذ˘ل ،ي˘حاد˘م
ةجيتنب ةارابملل اًرصساخ ةرواصسلا

عم ثÓثلا اهطاقن دقفيل ،3‐0
ن˘م ىر˘خأا طا˘ق˘ن ثÓ˘˘ث م˘˘صصخ
.هديصصر
بعÓ˘˘لا فا˘˘ق˘˘يإا ىر˘˘˘ج كلذ˘˘˘ك
ريتركصسو ،تايراب˘م5 يحاد˘م
،Óماك ارهصش يادمح نيز يدانلا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘ير˘˘غ˘˘˘ت بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا

. يرئازج رانيد فلأا054وحن
د˘ع˘صص رار˘ق˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘ًع˘˘ب˘˘تو
ىلإا فيصصولا نارهو ةيدولوم
23 د˘ي˘صصر˘ب يرود˘لا ةراد˘صص
ما˘مأا ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ة˘ط˘ق˘ن
لمأا ةي˘ع˘م˘جو ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو
ه˘˘ي˘˘ق˘˘حÓ˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ع˘جار˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ن˘ير˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
عبارلا زكرملل ةرواصسلا ةبيبصش
ع˘م ة˘ف˘صصا˘ن˘م ه˘ل˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
.ودارابو ةيدملا يبملوأا

ةن˘ج˘ل تب˘قا˘ع ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ر˘صصن ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ،طا˘˘ب˘˘صضن’ا
نم ةيفاعوب مصشاهو دلاوخ نيدلا
ةارابم فاق˘يإ’ا˘ب ،ةر˘كصسب دا˘ح˘تا

اًر’ود042 امهميرغت عم ةدحاو
تارار˘ق˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘جا˘ج˘ت˘ح’
فاقيإا ىر˘ج ا˘م˘ك ،ة˘ي˘م˘ي˘كح˘ت˘لا
نازيلغ عيرصس بع’ ايلاعلب دمحأا

يب˘م˘لوأا بع’ ي˘مودو˘ب ر˘م˘عو
.ةدحاو ةارابم فاقيإ’اب ةيدملا
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ةمكÓملل ةيرئازجلا ةيداحتÓل اضسيئر ليزف تاحرف باختنا
اصسيئر ليزف تاحرف رونلا دبع بختنا
ةدهعلل ةمكÓملل ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
لاغصشأا لÓخ ،4202‐1202 ةيبملوأ’ا
ترج يتلا ةيباختن’ا ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
.ةمصصاعلا رئازجلاب سسيمخلا سسمأا لوأا

ةماعن˘لا ة˘ي’و ة˘ط˘بار سسي˘ئر ل˘صصح˘تو
هصسفانمل91 لبا˘ق˘م ا˘تو˘صص12 ى˘ل˘ع
،ةياج˘ب ة˘ط˘بار سسي˘ئر ،ي˘ف˘ي˘ل˘خ ف˘صسو˘ي
.نيتوصص ءاغلإا مت امنيب

روصضحب ةماعلا ةيعمجلا لاغصشأا ترجو
يف ق˘ح˘لا م˘ه˘ل24 م˘ه˘ن˘م او˘صضع25
با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ،تيو˘˘صصت˘˘˘لا

.ينورمع دمحأا ديصس ،ةصضايرلاو
ىلع ةماعلا ةيعمجلا ءاصضعأا بختنا امك

نوكتي يذلا ديدجلا يلاردفلا بتكملا
حصشرت فلم42 لصصأا نم ،دارفأا01 نم
.تاحيصشرتلا ةنجل مهتلبق

ىلع هباختنا دعب ليزف تاحرف لاقو
ة˘م˘˘كÓ˘˘م˘˘لا تفر˘˘ع» :ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا سسأار

ةدهعلا لÓخ ةبعصص دج اتاقوأا ةيرئازجلا
ى˘ل˘ع ءا˘صسؤور ة˘ثÓ˘ث بقا˘ع˘ت˘ب ،ة˘ق˘با˘صسلا

رارقتصسا عزعز ام اذهو ،ةيداحت’ا سسأار
ةجاحب ةيرئازجلا ة˘م˘كÓ˘م˘لا .ا˘ن˘ت˘صضا˘ير
حلاصصلا نومدخيو اهنومدخي سصاخصشأ’

.«ةمداقلا عبرأ’ا تاونصسلا لÓخ ماعلا
ةماعلا ةيعمجلا ءاصضعأا ركصش امدعبو
بتكملا ليزف تاحرف بلاط ،مهتقث ىلع
نم رواصشتلا بيلغتب» ديدجلا يلاردفلا
.«ةليبنلا انتمهم يف مدقتلا لجأا

لمعلا ىلع نيربجم نوكنصس» :فاصضأاو
،ة˘م˘كÓ˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع ل˘م˘صش م˘ل˘ل ا˘ي˘عا˘م˘ج
اهصسأار ىلع ،ةماه تاقاقحتصسا انرظتنت
ليهأات انعطتصسا ثيح ،ويكوط دايبملوأا
.نيمكÓم ةعبصس
ريصضحت وحن ان˘تادو˘ه˘ج˘م ه˘ي˘جو˘ت بج˘ي
.«أاطخلل لاجم ’ ،رصصانعلا هذه ةقفارمو
ةمكÓملل ةيرئازجلا ةيداحت’ا نأا ركذي
تقؤو˘م بت˘كم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘ي˘˘صست تنا˘˘ك
،طرافلا ربوت˘كأا11 ذنم «راو˘ت˘كير˘يد»
ديجملا دبع قباصسلا سسيئرلا ةبقاعم دعب
ل˘ب˘ق ن˘م ي˘لارد˘ف˘لا ه˘ب˘ت˘كمو ة˘ي˘صسا˘ح˘ن
.ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو
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ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا يف

لايدنؤملاو دايبملوأ’ا تاريضشأات لينل نيحابضس ةضسمخب كراضشت رئازجلا
ىقتلم يف نيحابصس ةصسمخب رئازجلا كراصشت
سضوحلا لخاد حوتفملا يلودلا ايليصسرام
سسرام12و91 نيب ررقملا ،(م05) ريبكلا
لهأاتلا تاريصشأات عا˘ط˘ت˘قا فد˘ه˘ب ،يرا˘ج˘لا
0202˘‐و˘ي˘كو˘ط ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا با˘˘ع˘˘لأÓ˘˘ل
امبصسح ،2202و1202‐ملاعلا يتلوطبو
.ةيلارديفلا ةئيهلا تفصشك
نب ميزن نم «رصضخلا» يصسامخ نوكتيو
،ة˘كارا˘ب˘ي˘صش ةد˘˘جا˘˘مو ح˘˘ي˘˘ل˘˘م لا˘˘مأا ،ةرا˘˘ب
ةيرئازجلا ةيداحت’ا ةيار تحت نيلجصسملا
ع˘م دو˘ي˘صس داو˘ج ن˘ع كي˘ها˘˘ن ،ة˘˘حا˘˘ب˘˘صسل˘˘ل
ح˘م˘ط˘ي يذ˘لا ‐ا˘صسنر˘˘ف‐ سسي˘˘ن كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
سصصصخ˘ت ي˘ف «أا» ى˘ندأ’ا د˘ح˘لا ل˘ي˘ج˘صست˘ل
قير˘ف حا˘ب˘صسو تا˘حا˘ب˘صس ع˘برأا ر˘ت˘م002
،راصشو˘صش يز˘مر ‐ا˘صسنر˘ف‐ ل˘ي˘ي˘فار تنا˘صس
يف «ب» ىندأ’ا دحلا قيقحتل فدهي يذلا

.تاحابصس عبرأا رتم004 قابصس
ليجصست يف اهرودب حيلم لامأا لمأات امك
ارتم05 سصصصخت يف «ب» ىندأ’ا دحلا
.ةرح ةحابصس
تابختنملا ريدم دكأا ،ةي˘ن˘ف˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م
،ةحابصسلل ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
دعوم نأا هثيدح يف ،نامحرلا دبع نب نيمل
ةينطولا رصصانعلل ةصصرف نوكيصس ايليصسرام
رو˘˘ب˘˘ع˘˘لا تار˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت عا˘˘ط˘˘ت˘˘قا ل˘˘جأا ن˘˘م
سضوحلاب ملاعلا ةلوط˘ب اذ˘كو دا˘ي˘ب˘م˘لوأÓ˘ل
1202 ربمصسيد يف ةررقملا ،م52 ريغصصلا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإ’ا ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأا˘˘ب
،(م05) ريبكلا سضوحلاب ملاعلا ةلوطبو
ةنيدمب2202 يا˘م ر˘ه˘صش ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
.‐نابايلا‐ اكويوكوف
قابصس يف راصشوصش كراصشيصس امك» :فاصضأاو

دحلا قيقحت لمأاب تاحابصس عبرأا م004
كلتمي وهو ويكوط دايبملوأ’ «ب» ىندأ’ا
.«ةمزÓلا تÓهؤوملا

دصصل عبتملا يحصصلا لوكوتوربلل اقيبطتو
ومظ˘ن˘م ى˘ف˘ت˘كأا ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘صشف˘ت
يذلا ،حوتفملا يلودلا اي˘ل˘ي˘صسرا˘م ى˘ق˘ت˘ل˘م
،«ةيبهذلا ةرودلا» نم ةثلاثلا ةطحملا ربتعي
.طقف احابصس063 ةكراصشمب
اوققح نييرئازج نيحابصس ةثÓث نأا مولعمو
دحل دايبملوأ’ا يف ةكراصشملل ىندأ’ا دحلا
نونحصس ةماصسأا نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،نآ’ا
ةحابصس رتم001و05 يف «أا» ىندأا دح)

002 يف «ب» ىندأا دح) دويصس داوج ،ةرح
ىندأا دح) نوجرع هللا دبعو تاحابصس4 رتم
.رهظلا ىلع رتم002و001 يف «ب»
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حصشرتملا ربجم تيا عيبر زاف
ةصسائرب هصسفن ةفÓ˘خ˘ل د˘ي˘حو˘لا
ةصضايرل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
ةيبملو’ا ةدهع˘ل˘ل ما˘ن˘ت˘ي˘فو˘ف˘لا

ةيعمجلا لÓخ،4202‐1202
ترج يتلا ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا
بكر˘م˘لا˘ب سسي˘م˘خ˘لا سسمأا لوأا
فا˘ي˘صضو˘ب د˘م˘ح˘م ي˘ب˘˘م˘˘لو’ا
.ةمصصاعلاب
ةماعلا ةيعمجلا لاغصشا رصضحو
مانتيفوفلا ةصضايرل ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

مهنم ،اوصضع33 لصصا نم13
،تيو˘صصت˘لا م˘˘ه˘˘ل ق˘˘ح˘˘ي72
ةرازو ل˘ث˘م˘م ى˘لا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ير˘م˘ع˘م ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘صشلا

يصسرك ربجم تيا كتفأاو .دارم
52 ىلع هلوصصح دعب ةصسائرلا

نيتوصص ءاغ˘لا م˘ت ا˘م˘ي˘ف ا˘تو˘صص
ةيعمجلا ءاصضعأا ماق امك .نينثا
بت˘كم˘لا با˘خ˘˘ت˘˘نا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
نوكتي يذلا ديدجلا يلارديفلا

.اوصضع21 نم
هتاحيرصصت يف ربجم تيا لاقو
ةيعمجلا تاباخت˘نإا˘ب هزو˘ف د˘ع˘ب
ةيعمجلا ءاصضعأا ركصشا »: Óئاق
ينوحنم يتلا ةقثلا ىلع ةماعلا
’ا يه ام ةجيتنلا هذهو ،اهايا
ةدهعلا لÓخ هانمدق امل ةرمث
جئاتنو مراصص لمع نم ةقباصسلا

.«ريصصق تقو يف ةيباجيا
ه˘˘نا ى˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘م تيا را˘˘˘صشأاو
نم ز˘كر˘ي ا˘ج˘ما˘نر˘ب د˘م˘ت˘ع˘ي˘صس
وذ ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ءاو˘˘صس ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ىلوأاك نيبردملا وا نييصضايرلل

ةدهعلا ي˘ف ه˘قÓ˘ط˘نا تاو˘ط˘خ
.ةديدجلا ةيبملو’ا

لÓخ زكرنصس» :Óئاق فاصضأاو
ى˘ل˘ع ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘˘ي’ا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘صضح˘˘ت
ةلوطب يف ةكراصشملل ادادعتصسا
ةيليوج رهصش يف ةررقملا ملاعلا
.«ةمصصاعلا رئازجلاب لبقملا

ىعصسيصس هنا ربجم تيا دكاو
ي˘ف ة˘صضا˘ير˘لا هذ˘ه لا˘˘خدإا ى˘˘لا
تاءاقللا لÓخ نم ،دايبملو’ا

اهيرج˘ي˘صس ي˘ت˘لا تاروا˘صشم˘لاو
مانتيفوفلل يلودلا داحت’ا عم
.» ةيلودلا ةيبملو’ا ةنجللاو

ةصضايرلا ة˘ب˘صسن سصو˘صصخ˘بو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا ة˘˘يو˘˘صسن˘˘لا

تيا لا˘ق ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا ىو˘˘ت˘˘صسم
ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ل˘˘كصشت »:ر˘˘ب˘˘ج˘˘˘م
03 ةبصسن مانتيفوفلل ةيوصسنلا
ةبصسنلا عفرل ىعصسنصسو ،ةئاملاب

ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لو’ا ةد˘˘ه˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
كلمن ان˘نأاو ا˘م˘ي˘صس’ ،ةد˘يد˘ج˘لا

هذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا تÓ˘˘˘ط˘˘˘ب
.»ةصضايرلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘م تيا دد˘˘˘صشو
ءاصضعأا ةقفر لمعلا ةرورصض
لجا نم ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
يذلا تاطبارلا طاصشن عيصسوت
نم ،ةطبار11 ـب مهددع ردقي

ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو ة˘˘˘يو˘˘˘صست لÓ˘˘˘خ
ةيدنأ’ا ر˘ي˘طأا˘تو ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا

نيذلا لظلا قطانم يف ةصصاخ
ل˘كصشب د˘ع˘˘ب او˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘ي م˘˘ل
ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا بب˘˘صسب ي˘˘م˘˘صسر
مظعم اهنم يناعت يتلا ةيلاملا
.ةيدنأ’او تاطبارلا
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ةديدج ةيبملوأا ةدهعب زؤفي ربجم تيأا

ةحابسسلل يلودلا ايليسسرام ىقتلم

3202 ةخسسن ةنسس71 نم لقأا ايقيرفإا صسأاك
ثدحلا ناضضتح’ بعÓم ةثÓث راتخت «فافلا» حضشرتت رئازجلا
ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ترا˘ت˘خا

بع˘ل˘م˘لا ن˘م ل˘ك مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
5 بع˘˘ل˘˘مو ،نار˘˘هو˘˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

بع˘ل˘مو ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘˘صشت ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
ميظنتل ح˘صشر˘ت˘لا ف˘ل˘م م˘ي˘عد˘ت˘ل
ايق˘ير˘فإا سسأا˘كل51ـلا ةع˘ب˘ط˘لا
71 نم لقأا ةئفل3202 ممأÓل
.فافلا تدكأا ام بصسح ،ةنصس
فلم لاصسرإا متي نأا رظتنملا نمو
ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلل حصشرتلا
خيرات لبق «فاكلا» مدقلا ةركل
لجأا رخآا وهو ،يراجلا سسرام13
ام قفو ،حصشرتلا تافلم عاديإ’
.ردصصملا تاذ هدروأا

ا˘ه˘نأا تن˘ل˘عأا د˘ق فا˘ف˘˘لا تنا˘˘كو
فرط نم رصضخأ’ا ءوصضلا تقلت
ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ةرازو
دعوملا اذه ناصضتح’ حصشرتلل
تمظنو رئازجلل قبصسو.يراقلا

71 نود ةئفل «ناك»ـلا تايئاهن
تغلب ا˘مد˘ن˘ع ،9002 ي˘ف ا˘ما˘ع
مامأا يئاه˘ن˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا

.3‐1 ـب ترصسخو ايبماغ
هذه ة˘خ˘صسن ءا˘غ˘لإا م˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
نأا ررقملا نم تناك يتلاو ةنصسلا
(سسرام13‐31) برغملاب ماقت
ي˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘صسب
يتلا انوروك ةحئاج˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا
لود˘لا ن˘م د˘يد˘ع ي˘ف تر˘صشت˘˘نا
.ةيقيرفإ’ا

عوبصسأا نم لقأا لبق رارقلا ذختاو
كلذو ،ة˘صسفا˘ن˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ن˘˘ع
ذا˘ق˘نإ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘ل عا˘م˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ
،ةيبرغملا طابرلاب فاكلل ةعباتلا

ة˘صسارد لو˘˘ح رو˘˘ح˘˘م˘˘ت يذ˘˘لاو
ةقلعتملا تاهويرانيصسلا فلتخم
نم لقأ’ ايقير˘فإا سسأا˘ك م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
.ةنصس71
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دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘˘لا˘˘صص ف˘˘صشك
ةيداح˘تÓ˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا
سسمأا مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
بختنملا ةليكصشت نأا ،ةعمجلا
01 بايغ فر˘ع˘ت˘صس ي˘ن˘طو˘لا

رار˘ق ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ب˘˘ع’
نا˘مر˘ح˘ب ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘يد˘˘نأ’ا

ر˘˘˘ف˘˘˘صسلا ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘˘ع
بختنملا سصبرتب قا˘ح˘ت˘ل’او
ن˘˘م ن˘˘يءا˘˘˘ق˘˘˘ل ر˘˘˘خأا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ق
«ناك»ـل ةلهؤوملا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا

 .نوريماكلاب ةررقملا2202
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘فو

د˘كأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإ’ا جاو˘˘مأا
تا˘با˘ي˘غ˘لا سصو˘صصخ˘ب دو˘˘ب˘˘ع
ة˘ل˘ي˘كصشت» : Ó˘ئا˘ق ة˘ع˘قو˘ت˘م˘لا
لك با˘ي˘غ فر˘ع˘ت˘صس ر˘صضخ˘لا

،ينا˘م˘ي˘ل˘صس ،ير˘م˘ع˘لا ن˘ب ن˘م
نمم ةيقب˘لاو تا˘حر˘ف ،رو˘لود
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘ط˘˘˘صشن˘˘˘ي
ثدح ام :افيصضم ،«ةيصسنرفلا
،ةفيعصض «فاكلا» نأا ىلع لدي
تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ةمورح˘م نو˘كت˘صس ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

حلاصص فاصضأاو ،«اهموجن نم
،فصسؤوم رمأا اذه»: دوبع ياب
ربجُم ينطولا بخانلا نكلو

عصضولا اذه ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع
انمق دقل» :فا˘صضأاو ،«د˘ق˘ع˘م˘لا
اذهب فاكلاو افيف˘لا ة˘ل˘صسار˘م˘ب
˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘صسو ،سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘لا
ة˘ج˘ه˘ل˘لا ةد˘يد˘صش تÓ˘صسار˘م˘ب
نم ،ةينع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ها˘ج˘تا
،«رو˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضو˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا

ه˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘م نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ
ر˘مأا د˘ع˘ُي ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘ط˘بار˘لا

 .بيرغ
ةمحر نبو زرحم بايغ

رومألا ديزي ايمسسر
اديقعت

بختنملا نامرح نأا ودبيو
ىلع رصصت˘ق˘ي ن˘ل ه˘مو˘ج˘ن ن˘م
ىلع طقف يصسنرفلا يرودلا

ة˘يد˘نأا ةد˘ع د˘يد˘˘ه˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
نم اهيبع’ نامرحب ،ةيزيلجنإا

يف اهتابختنم عم ةكراصشملا
ر˘خاوأا ةرر˘ق˘م˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘لا
ينعي ام ،يلاحلا سسرام رهصش
مج˘ن زر˘ح˘م سضا˘ير با˘ي˘غ نأا
ةمحر نب دي˘ع˘صسو «ي˘ت˘ي˘صسلا»

ادراو ىقبي ماه تصسيو بع’
ةيزيلجنإ’ا ةيدنأ’ا ذاختا دعب
ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘ج˘ح˘ب رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ء’ؤو˘˘ه لو˘˘خد
د˘ع˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
مودت دق ايناطيربل  ،مهتدوع
دق ام وهو مايأا01 نم رثكأ’
ي˘ف قر˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي
د˘˘ن˘˘ع يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘˘لا
نم ديزيصس يذلاو ،ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا

يبراح˘م» ة˘يرو˘مأا˘م ة˘بو˘ع˘صص
نيتهجاوم رخآا يف «ءارحصصلا

ى˘ل˘ع ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ج˘˘ي ا˘˘م
لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘ف عار˘˘˘صسإ’ا
.ويرانيصس يأا يدافتل

«يسضاملب» ـل ةيتاوم ةسصرف
ةديدج ءامسسأا ءاعدتسسل
«سشتو˘˘˘˘˘كلا» نو˘˘˘˘˘كي د˘˘˘˘˘˘قو

ةدقعم ةيع˘صضو ما˘مأا ي˘صضا˘م˘ل˘ب
بايغ ل˘ظ ي˘ف ة˘ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غو
ةلي˘كصشت˘لا ي˘ف ة˘م˘ه˘م ر˘صصا˘ن˘ع
ة˘ي˘م˘هأ’ا˘ب سسي˘ل ءا˘ق˘ل˘لا نأا م˘غر
«رصضخلا» لهأات لظ يف ةريبكلا
ن˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
اهلغتصسي امبر يتلاو ،تايفصصتلا
ءاعدتصسا يف  «ناو لاصشبصسلا»

نب ةرو˘صص ي˘ف ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘ع’
يل˘حا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا ع˘فاد˘م ةدا˘ي˘ع
م˘جا˘ه˘م ثي˘غ ن˘˘بو ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
يتلاو نيرخآاو يصسنوتلا يجرتلا

ةصصرف نوكتصس اهنأا دكؤوملا نم
فوقولل ينفلا مقاطلل  ةيتاوم
’ ا˘˘م˘˘لو م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘ل˘˘ع
.Óبقتصسم مهيلع دامتع’ا

جاحلب اسضر

  ايبماز ةهجاؤم لبق ةطرو يف يضضاملب عضضي «رضضخلا» زئاكر بايغ

نب ليعا˘م˘صسإا ةدو˘ع تل˘جأا˘ت
يرئازجلا يلودلا مجنلا رصصان
ى˘لإا ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م م˘ج˘˘نو
ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت د˘ع˘ب ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا
دجاوت ثيح ،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘با˘صصإ’ا

ة˘ل˘ي˘ط ء’د˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م  ى˘ل˘˘ع
هقيرف عمج يذلا ءاقللا راوطأا
دتيانو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ف˘ي˘صضلا˘ب
ى˘ه˘ت˘نا يذ˘˘لاو .يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
«ير˘˘ي˘˘نو˘˘صسور˘˘لا» ةرا˘˘˘صسخ˘˘˘ب
.رفصصل فدهب

رودلا نم ةدوعلا ءاقل يفو
سسأاك ةصسفانُمل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث
ىرج يذلا يبوروأ’ا يرودلا
يذلاو «وريصس ناصسلا» بعلمب
«و˘ي نا˘م˘لا» قو˘ف˘˘ت˘˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ديحولا فدهلا ،در نود فدهب
لهأاتلاب دتيانويلل حمصس يذلا
ةقيقدلا يف ابغوب لوب هلجصس
باهذلا ءاقل ءاهتنا دعب84 ـلا
ةكبصش لك يف فدهب لداعتلاب
عدو˘ي˘ل ،درو˘فار˘ت˘لوأا بع˘ل˘˘م˘˘ب
ةصسفانملا «يدرابمللا» قيرفلا
قيصضلا با˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘بوروأ’ا

ي˘لو˘ي˘ب ة˘ل˘˘ي˘˘كصشت ل˘˘صصاو˘˘تو
.تارثعتلا

قاروأا طلخأا هبايغ
›ويب بردŸا

«و˘ما˘ن˘يد» با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘فو
كر˘ت ه˘نأا ود˘ب˘ي يذ˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
رصشابم لكصشب رثأا ابيهر اغارف
تف˘صشك ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نع ،ةيلاطيإا ةيفحصص رداصصم
ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘م ع˘˘جار˘˘ت با˘˘ب˘˘صسأا
بذ˘˘بذ˘˘تو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ر˘˘ه˘˘˘صشأ’ا
ىوتصسملا ىلع ءاوصس جئاتنلا
ع˘جرأاو ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا وأا يرا˘˘ق˘˘لا

ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘˘صس دا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
تا˘با˘صصإÓ˘ل «ير˘ي˘نو˘صسور˘˘لا»
رصصان نب ةباصصإ’ سصخأ’ابو
م˘ت˘ير ي˘ف م˘كح˘ت˘ي نا˘ك يذ˘˘لا
ناك يرئازجلا مجنلا ،قيرفلا
،قيرفلل سضبانلا بلقلا ةباثمب
هقصسن بصسح بعلي ع˘ي˘م˘ج˘لا˘ف
هتباصصإاو ناديملا ةيصضرأا قوف
.ي˘لو˘˘ي˘˘ب تا˘˘با˘˘صسح تط˘˘ل˘˘خأا
ن˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ة˘˘با˘˘صصإا ي˘˘لاو˘˘ت نإا˘˘ف ،ر˘˘صصا˘˘ن
بابصسأا دحأا اصضيأا ناك نات’ز
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘م ع˘˘جار˘˘ت
.ةريخأ’ا

طيمز.ع

ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا نلعأا
مقاط ءامصسا نع ،«فاك» مدقلا

رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م ةارا˘ب˘م ما˘كح
،ير˘صصم˘لا كلا˘مز˘لا يدا˘ن ما˘˘مأا
رود نم ةصسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
لا˘ط˘با يرود˘ل تا˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا
.ايقيرفإا

ةارابملا دوقي نأا رظتنملا نمو
رون ةدايقب يبرغم ميكحت مقاط
ىيحي هنواعيو ،يرفعجلا نيدلا
،ير˘ي˘صصن˘لا ةز˘˘م˘˘حو ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا

،قاروز لدا˘ع ع˘بار˘˘لا م˘˘كح˘˘لاو
ز˘ي˘ما˘ي˘˘لو ي˘˘ن˘˘ير يراو˘˘ف˘˘يإ’او
ةارابملل ابقارم

داحت’ا نأا ريكذ˘ت˘لا˘ب د˘يد˘ج˘لا
3 موي ددح مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
ةارابم˘ل اد˘عو˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘ير˘فأا

،كلا˘مز˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
.ةمصصاعلاب  ةيليوج5 يبملو’ا

طيمز.ع

«رم◊ا Úطايسشلا» مامأا هناديم ىلع طوقسسلا دعب

رضصان نب بايغ ‘ يبوروأ’ا يرودلا عدؤي «نÓيŸا»

 ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم5 ةلوجلا تايرجم نمسض

كلامزلاو رئازجلا ةيدؤلؤم ءاقل ةرادإ’ يبرغم ميكحت مقاط

ةليكسشت ‘ دجاوتلل داع
  ÒËت —اف

ىقلتي ›ؤغيف
راضصنأا نم معدلا

«مؤب ميضسلا»
ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت

م˘ج˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
معدلا يكرتلا يارصس ةطلغ
دعب قيرفلا ريهامج لبق نم
بقع ةل˘ي˘كصشت˘لا ن˘ع ه˘با˘ي˘غ
يف اهل سضرعت يتلا ةباصصإ’ا

ىفاعتي نأا لبق ،قباصس تقو
هقيرف عم ةكراصشملل دوعيو
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض سسمأا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘م
يكر˘ت˘لا يرود˘لا تا˘صسفا˘ن˘م
ر˘ي˘ها˘م˘ج تنا˘˘كو.زاتمملا
ةلاصسرب تمدقت «موب ميصسلا»
ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘صصا˘˘خ
قيرفلا كرحم رب˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو
رصصانعلا زربأا دحأاو يكرتلا
رداصصم تفصشكو ،قيرفلا يف

يعجصشم نأا ةيكرت ةيفحصص
اريثك نولوعي يارصس ةطلغ
هنم تبلطو  «وصسوصس» ىلع
هئÓمز يف «ات˘ن˘ير˘غ˘لا» عرز
ا˘م ا˘م˘ئادو ،م˘ه˘صسا˘م˘ح ع˘فرو
ا˘فور˘ع˘م «برا˘ح˘˘م˘˘لا» نا˘˘ك
ة˘˘ي˘˘˘صضرأا قو˘˘˘ف ه˘˘˘ترار˘˘˘ح˘˘˘ب
قيرفلل ريبكلا هبحو ،ناديملا
بجعي ام و˘هو ه˘ل˘ث˘م˘ي يذ˘لا

.ريهامجلا اريثك
طيمز.ع

 لاقثألا عفرل ةيرئازجلا ةيداحتلانوريماكلاب2202 «ناك» تايفسصت نم نيتلوج رخآا ليبق

اديدج اضسيئر ةيحلؤب ليعامضسإا
 ةيلارديفلل

ةيحلوب ليعامصسإا لاقثأ’ا عفرل ةنتاب ةطبار سسيئر باختنا مت
ةيبملوأ’ا ةدهعلل سصاصصتخÓل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسأار ىلع
ةدقعنملا ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا لاغصشأا لÓخ ،4202‐1202
9 ىل˘ع ة˘ي˘ح˘لو˘ب ل˘صصح˘تو.ةمصصاعلا رئاز˘ج˘لا˘ب سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي
،ناصسملت  دادو سسيئر ،ةيدوب دارم يحتف هصسفانمل6 لباقم تاوصصأا
تيوصصتلا نع ءاصضعأا01 عانتما ليجصست هيف مت يذلا تقولا يف
باختناب ةماعلا ةيعمجلا ءاصضعأا ماق امك ،دحاو توصص ءاغلإاو
يذلاو لاقثأ’ا عفرل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ديدجلا يلاردفلا بتكملا
.مهتافلم تلبق احصشرتم31 لصصأا نم ،دارفأا ةينامث نم نوكتي
ىلع هباختنا دعب ةرصشابم ةماعلا ةيعمجلا ءاصضعأا ةيحلوب ركصشو
سسي˘ئر˘ك ه˘ت˘يو˘لوأا نأا اد˘كؤو˘م ،ه˘صصخ˘صش ي˘ف ة˘عو˘صضو˘م˘لا ة˘ق˘ث˘˘لا
يتلا تابار˘ط˘صض’ا ل˘ك د˘ع˘ب رار˘ق˘ت˘صس’ا ةدا˘عإا» ي˘ه ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل

.«ةقباصسلا ةيبملوأ’ا ةدهعلا لÓخ ةيرئازجلا لاقثأ’ا عفر اهتصشاع
يف اين˘ق˘تو ا˘يرادإا ا˘ق˘ير˘ف ل˘كصشن˘صس» :با˘صشلا سسي˘ئر˘لا فا˘صضأاو

اهيف طبختت يتلا لكاصشملل لولحلا داجيإا لجأا نم ىوتصسملا
ةمدخ يف ةن˘ي˘ت˘م ةد˘عا˘ق ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا و˘ه ا˘ن˘فد˘ه .ا˘ن˘ت˘يدا˘ح˘تا

يتلا ةن˘يد˘م˘لا ،ة˘كير˘ب يدا˘ن˘ل ق˘با˘صسلا عا˘بر˘لا ز˘كرو.«انييصضاير
ةقفارم» ىلع ،رئازجلاب ةصضايرلا هذه ريوطتل اماه ابطق لكصشت
ة˘ي˘قر˘تو لا˘ق˘ثأ’ا ع˘فر ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘صشلا بهاو˘˘م˘˘لا
لصضفأا ةئيهت» ىلع لمعلاب ةيحلوب دهعت امك .«ةيوصسنلا ةصسرامملا
نوقباصسي نيذلا كئلوأا  ةصصاخ ،نييرئازجلا نيعابرلل فورظلا
.«ويكوط دايبملوأ’ لهأاتلا ةريصشأات عاطتقا لجأا نم نمزلا

ريصست تناك لاقثأ’ا عفرل ةيرئازجلا ةيداحت’ا نأا مولعملا نمو
ةرازو لبق نم هبيصصنت مت «راوتكيريد» تقؤوم بتكم لبق نم
لكصشب طرافلا يفنا˘ج ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘م د˘ع˘ب ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا
هبتكم ءاصضعأاو يوÓلا دبع يبرعلا قباصسلا سسيئرلا «تقؤوم»
.«رييصستلا ءوصس» ببصسب يلاردفلا

طيمز.ع
رفسسلا ططخمل ةيرئازجلا ةيداحتلا طبسض مدع دعب

ببضسب ةبضضاغ ةيناؤضستؤبلا ةيداحت’ا
«فافلا» رخأات

ةيرئازجلا اهتريظن در ،مدقلا ةركل ةيناوصستوبلا ةيداحت’ا رظتنت
سضوخ لجأا نم ،كلذو رئازجلا ىلإا رفصسلا ططخم سصوصصخب
بعلمب يراجلا سسرام نم92 موي نيبختنملا عمجيصس يذلا ءاقللا

نم ةريخأ’او ةصسداصسلا ةلوجلا باصسحل ةديلبلاب ،ركاصشت ىفطصصم
نإا˘˘ف ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘صصم بصسحو.ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘صصت
ىلإا لاحرلا دصش لبق مهجمانرب ،دعب اوطبصضي مل «نييناوصستوبلا»
تاباصسح طلخي نأا هنأاصش نم ريخأات ،يلودلا نيدموب يراوه راطم
يفطل يرئازجلا هب˘يرد˘ت ى˘ل˘ع فر˘صشي يذ˘لا ا˘ناو˘صستو˘ب بخ˘ت˘ن˘م
.سشورمع

طيمز.ع
تاجايتحلا يوذل ىوقلا باعلأل ةيلودلا ةرودلا

صسنوت يف ةسصاخلا

عؤمجمب اتقؤؤم لوأ’ا زكرملا يف رئازجلا
  تايلاديم01

ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذ ةصضايرل يرئازجلا بختنملا عزتنا
ىوقلا باعلأ’ يلودلا عمجتلل لوأ’ا مويلا لÓخ ،بيترتلا ةرادصص
تايلاديم رصشعب ،1202 فيصص ويكوط دايبملوأ’ لهؤوملاو سسنوتب
.زنورب2و ةيصضف2 ،تايبهذ6

يف يمصساق ةينوم حلاصصل ىلوأ’ا ةيبهذلا ةيلاديملا تناكو
ىلع ةقوفت˘م ،ر˘ت˘م79.5 ـب ترد˘ق ة˘ي˘مر ل˘صضف˘ب ة˘ل˘ج˘لا ي˘˘مر
ىورم ةيصسنوتلا ةلطبلاو رتم27.5 تارامإ’ا نم ةرون يبيتكلا
ندعملا ةفوقوب ءاروصشاع تققح ،اهتهج نم ،رتم96.5 يميهاربإا
نم زاغيردور ادينيصس مامأا ،ارتم86.23 حمرلا يمر يف سسيفنلا
فطخ دقف ،ةلجلا يصشمع بيجن دمحم امأا ،رتم27.71 روداوك’ا
ىلع اقوفتم ،رتم64.9 ـب تردق ةيمر لصضفب ةيبهذلا ةيلاديملا
دبع يديف يصسنوتلاو رتم78.8 سسورتيميد سسيديصسيز ينانويلا
بيصصن نم ىرخأ’ا ةيبهذلا تايلاديملا تناكو.رتم15.8 رصصانلا

نايفصس ،رتم004 قابصس يف زئافلا نيروزوب يلع ديصس نم لك
008 قابصس يف يارك ميركلا دبعو رتم004 قابصس يف يدمح
ةلجلا يف دارم ريصشب نم لك ةيصضفلا تايلاديملا ققحو ،رتم
عومجمب كلذك ةلجلا يف رادجوب ناهمصساو ةطقن209 ديصصرب
يداه بيصصن نم ة˘يز˘نور˘ب˘لا تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا تنا˘كو ،ة˘ط˘ق˘ن619
،حمرلا يف ةريدصس نب فصسويو رتم001 قابصس يف يناجيت

لتحت ،لوأ’ا مويلا تاصسفانم ءارجإا دعب هنأا ريكذتلاب ريدجلا
4 ،تايب˘هذ5 سسنوتب ةعوبتم ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا ا˘ت˘قؤو˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
.تايصضف4و تايبهذ4 ايبمولوكو تايزنورب4و تايصضف

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

يرئازجلا بعضشلا عم نماضضتي مÓغ
بر˘صض يذ˘لا لاز˘لز˘˘لا بق˘˘ع
ي˘لود˘لا ىد˘بأا ة˘يا˘ج˘ب ة˘˘ي’و
˘˘م’و˘˘غ يزو˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

،يلاطيإ’ا يلوبان يدان بع’
بع˘˘˘˘صشلا ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘صضت
بحاصص رصشن ثيح ،يرئازجلا
ةديرغت ةيخوراصصلا تافذقلا

ىل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع
عم هنماصضت اهيف دكأا «رتيوت»
هذه نم ةررصضتملا تÓئاعلا
د˘كؤو˘ي ا˘م ،ة˘ي˘˘صضرأ’ا ةز˘˘ه˘˘لا

يف بثك نع عصضولا هتعباتم
ه˘تد˘ير˘غ˘ت ا˘ق˘˘فر˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا زر˘˘˘بأ’ ةرو˘˘˘˘صصب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
.ةيصضرأ’ا ةزهلاب ترعصش

 سصاخ ميركت
م˘ير˘˘كت ل˘˘ف˘˘ح ي˘˘ف
ةر˘˘˘صسأ’ا ه˘˘˘ت˘˘˘ما˘˘˘˘قأا
نار˘˘هو˘˘ب ة˘˘يور˘˘كلا

دي˘م˘ع فر˘صش ى˘ل˘ع
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م را˘˘˘صصنأا

ن˘˘ب ر˘˘ها˘˘ط نار˘˘˘هو
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘ب ة˘˘عا˘˘صش
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
تاجاي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل
ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

دحأا لبق نم ةردابم
نيرصصانملا
هئادهإا متو ءايفوأ’ا
امك ،ةينارهولا ةركلا ريطاصسأاو موجنلا نم ةعومجم لفحلا رصضحو ،ةبصسانملا هذهب ةيران ةجارد
هذه يف نيرصضاحلا ةيدولوملا راصصنأا بارطإا يف ةعاصش نب رهاط ةيلافتح’ا سسيرع ننفت
.«ةيدولوملا ءاصضيبو ءارمح يحور ىصسنن حورن ام نيو» ةريهصشلا هتينغأاب ةرهاظتلا

طغضضت ريهامجلا
ةعيبضصؤب ىلع

برد˘˘م˘˘لا ن˘˘م جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘ها را˘˘˘صصنا بلا˘˘˘ط
قيرفلا ءانبأا ىلع دامتع’ا ةرورصض ةعيبصصوب
ةيقرت ررقي هلعج ام وهو ةلبقملا تاءاقللا يف
حنم ىلع نيرداق مهاري نيذلا نيبعÓلا سضعب
يدرت لظ يف ةصصاخ يدانلل ةوجرملا ةفاصضإ’ا

ءاقللا يف ةلجصسملا تابايغلا لعفب مهتايوتصسم
ل˘ع˘ج يذ˘لاو ي˘صس سسا ي˘صسلا ما˘ما ي˘صضا˘˘م˘˘لا
ةلباقملا يعباتم بصسح يله’اب فأاري سسفانملا

مهحنم ةرورصض ىلع راصصنأ’ا رصصا دقو اذه
عيصض هنا لوقلا نكمي قيرفلا نا امب ةصصرفلا

. مصسوملا اذه ءاقبلا قيقحت ةصصرف هصسفن ىلع
ةريخأ’ا ةلؤجلا ةنعل

ةيفاعؤب قحÓت

ةركصسب داحتا يبع’ عم ةفيفخ ةصشدرد يف
فر˘ط ن˘م ها˘ق˘ل˘ت يذ˘لا راذ˘نإ’ا سصو˘صصخ˘˘ب
دكا فلصشلا ةيعمج ءاقل يف ةفلاخوب مكحلا
ع˘بار˘لا م˘كح˘لا ع˘م ا˘قÓ˘طا ثد˘ح˘ت˘ي م˘ل ه˘نا

م˘كح˘لا نا˘كمإا˘ب نا˘ك ه˘نا لو˘ق˘لا˘ب ى˘ف˘ت˘كاو
طقفو أاطخ دوجو˘ب ه˘ل˘ي˘مز ه˘ب˘ن˘ي نا ع˘بار˘لا

ن˘ل˘ع˘ي م˘كح˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا فر˘صصت˘˘لا و˘˘هو
ي˘ف بعÓ˘لا حار د˘قو اذ˘ه جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا راذ˘˘نا

تاونصس تصسلا ةليط هنا لاق ثيح هثيدح
ةلحرم نم ةلوج رخا اهيف بعلي مل ةريخأ’ا
ةلوجلا ةنعل نا دكؤوي هلعج ام وهو باهذلا
. هقحÓت ةريخأ’ا

qarsana@essalamonline.com
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ةزيمم ةلÓطإاب ركاضشت
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ق
بخت˘ن˘م˘ل˘ل ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
اناوصستوب مامأا ينطولا
تا˘ي˘ف˘صصت˘لا را˘طإا ي˘ف
تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ة˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

نيزت ،ايقيرفإا ممأا سسأاك
ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘صصم بع˘˘˘ل˘˘˘م
هتلحب ةديلبلاب ركاصشت
ز˘ه˘ج˘ت م˘تو ،ةد˘يد˘ج˘˘لا

ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘صصم بع˘˘˘ل˘˘˘م
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘صشت
،ةد˘يد˘˘ج تار˘˘صضا˘˘ح˘˘م
ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ى˘˘ل˘˘صصمو
ةد˘˘˘عو ح˘˘˘ب˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘لإا

.ىرخأا ةيصضاير قفارم
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دادح ؤفارب
ةيدولوم عفادم لصصاوي
داد˘˘ح ذا˘˘ع˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ق˘لأا˘ت˘˘لا
دجاوت نأا دعب ةيقيرفإ’ا
ةيلاثملا ةلي˘كصشت˘لا ي˘ف
ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘ل˘˘ل
يرود سسأا˘ك ة˘صسفا˘˘ن˘˘ُم
بصسحب ،ايقير˘فإا لا˘ط˘بأا

با˘˘صسح˘˘˘لا ف˘˘˘صشك ا˘˘˘م
ىلع فا˘كل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
ة˘م˘ئا˘˘ق ن˘˘ع «ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»
يف ا˘ب˘ع’11 ل˘˘صضفأا
ن˘م ع˘˘بار˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
ةليكصشتلا يف دجاوت يذلا ديحولا بعÓلا دادح ذاعم ربتعي ذإا ،ةيقيرفإ’ا غيلزنايبماصشتلا
.ةيلاحلا ةخصسنلل تاعومجملا رود قÓطنا ذنم تارم عبرأ’ ةيلاثملا

 مهار ةيفياطضسلا
... رانلاب ؤبعلي

مهئايتصسا نع فيطصس قافو راصصنا ربع
بعÓلا ةيصضقل ةرادإ’ا ةلماعم ةقيرط نم
عم هاياصضقب مهريكذت اولواح ثيح يروت
نكمت يتلاو اهل بعل يتلا قرفلا فلتخم
ناك يتلاو افيفلا ربع اهيف راصصتن’ا نم
ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ذا˘خ˘تا˘ب هر˘ي˘جا˘ن˘˘م دد˘˘ه د˘˘ق
ةيوصست ىلع ةرادإ’ا لمع مدع لاح يف
سضعب تراصشاو اذه ةي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
ديزتصس ةوطخل ةرادإ’ا ذاختا ىلا رداصصملا

˘ما˘ما ق˘ير˘ف˘لا ع˘صضت˘˘صسو سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا ن˘˘م
هعم تعقو دق تناك اهناو اميصس’ كحملا
. «ديفوكلا» ةرتف تاقحتصسم سصوصصخب

لاضصنح ءاطخأا
«ماضص’» اهضصلخت

ي˘ق˘ل˘ت لا˘صصن˘˘ح م˘˘كح˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خأا لاز˘˘ت ’
ةليلم نيع ةيعمج راصصنأا ىلع اهلÓظب

يصسايق تقو يفو هب ماق ام ناو ةصصاخ
ءاربخ ا˘هر˘ب˘ت˘عا ءاز˘ج ة˘ل˘كر ه˘نÓ˘عإا˘ب اد˘ج
تصسمل ةركلا نا امب ةي˘صسا˘ق˘لا˘ب م˘ي˘كح˘ت˘لا

اهنÓعاف يلاتلابو هدي لبق عفادملا سسأار
ن˘م داز ي˘˘لود ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي م˘˘كح فر˘˘ط ن˘˘م
تاهج عم ؤوطاوتبو ائيند افرصصت اهرابتعا

ةليصسو ةليلم نيعب عيمجلا اهربتعا ةنيعم
هققح ام ناو ةصصاخ قيرفلا حاجن ريصسكتل
. ءانثتصسا ىقبي قيرفلا



S
P
O
R
T

رسصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاسشعلا

19:02

ةÓضصلا تيقاؤم

«مؤب ميضسلا» راضصنأا نم معدلا يقلتي ›ؤغيف ^
كلامزلاو رئاز÷ا ةيدؤلؤم  ءاقل ةرادإ’ يبرغم ميك– مقاط  ^

دضصح ةلضصاؤŸ «ةراطضسؤضس»
«اداكيضسور» ءانبأا و تاراضصتن’ا

ةئجافŸا ثادحإا ىلع نورضصي

2892ددعلا ^2441 نابعسش7ـل قفاوملا1202 صسرام02تبسسلا

نوريماكلاب2202 «ناك» تايفسصت نم نيتلوج رخأا ليبق

ةدكيكسس ةبيبسش ‐ ةمسصاعلا دا–إا فيطسس قافوةيدŸا يبŸوأا

«نÓـــيŸا»
يرودلا عدؤي

بايغ ‘ يبوروأ’ا
رـــضصان نب

مامأا هناديم ىلع طوقسسلا دعب
«رمحلا نيطايسشلا»

  ايبماز ةهجاؤم لبق ةطرو يف يضضاملب عضضي «رضضخلا» زئاكر بايغ
اديقعت  دادزت دق رؤم’ا و دراو ةمحر نب و زرحم بايغ

ةديدج ءامضسأا ءاعدتضس’ «يضضاملب» ـل هيتاؤم ةضصرف

زيكÎلاب بلاطي يكؤكلا
ةيلÙا ةضسفانŸا ‘ Òكفتلا و

ناضسملت مامأا زؤفلا ديري و

لكاسشملا نم ةماود يف قيرفلا تلخدأا ةيلاملا ةمزألا

ركفت رضصانع كلانه» :راجح
ببضسب قيرفلا ةرداغم يف

«مهتاقحتضسم


