
وعدت ةيبÎلإ ةرإزو
رإرقل لاثتملإ ¤إإ تاباقنلإ

ةيرإدإلإ ةمكÙإ

دسض إذفان انجسس ةنسس02
06 ةيسضق يف «رابوكسسيإإ»

50صص«جلاعم فيك» راطنق
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ةددعتملا تايدحتلا ةهباجم ىلع ددشش
ةراقلا رارقتشساو نمأا ددهت يتلا

لفكتلا ةيبÎلا ةرازو نÓعإا دعب
Ãا تاذاتشسأ’ا بلاطŸنهيلع ىدتع

صصاخلا وأا ماعلا نيعاطقلا يف ءاوشس

اهرقم مامأا مويلا ررقŸا جاجتح’ا نع لودعلاب

يبلسسلإ رابتخلإ باحسصأإو حاقللإ ىلع نيلسصاحلل يحسصلإ رجحلإ ءاغلإاب بلاطت تايلاجلإ

ميتنشس رييÓم4 نم رثكأا اهتزوحب تزجُح نيمهتملا يقاب قح يف ةءاربلاو تاونشس01 نيب ماكحأا

50صص

يذلاو راردأا يف تاباقنلا لتكت نلعأا
ة˘با˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘با˘ق˘ن51 م˘˘˘˘شضي
ميلعتلا ةذتاشسأ’ ةلقت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ن˘˘˘ع ،ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا
د˘˘فو˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘˘ب تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا
ءانب راردأا ةي’وب لح يذلا يرازولا

دم˘ح˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىل˘ع
نو˘نا˘ق ن˘˘شس لا˘˘غ˘˘ششنا ع˘˘فر˘˘ب طو˘˘ع˘˘جاو
تاهجلل يبرملا ىلع ءادتع’ا ميرجت
.ةيشصولا

«ةوقلإ»ـب ›ام ‘ ةموك◊إ Òيغتل ديدسشلإ اهسضفر دكؤوت رئإز÷إ
30 صصةيلاقتن’ا ةلحرملل ئداهو يملشس راشسم ىلع ظافحلل راو◊ا ليشضفت ¤إا تعد

قلعي رإردأاب تاباقنلإ لتكت
تاناحتملإ ةعطاقم

فيظوت طورسش هذه
صسرإدم نم نيجرختملإ

ةسصاخلإ يبطلإ هبسش

بييغت نم رّذحي موداقوب
يقيرفإلإ داحتإلإ رود

تاعإّزنلإ لح يف

30صص

40صص

تاطلشسلل بلاطم8 اوعفرو نطولا لوخدل ةشضورفملا طورششلا اوشضفر

هذه مشضخ يف لغاششلا هلغشش نأا ربتعا
رئازجلا نيمأات وه فورظلا

زيزعت ىلع صصرحن :ةحيرڤنسش
عـم فــيكتيل صشيجلإ تإردـــق
ةــنهإرلإ ةــلحرملإ تاـيدحت

30صص

50صص

لمأإ ةبيخو طابحإإ ةلاح نوسشيعي رجهملإ ويرئإزج

30صص

روزت ةباسصع طاقسسإإ
تاكبسش عم ؤوطإوتلاب لإومألإ

ناسسملتب ةيبرغم

40صص



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
قوفتي رئإزجلإ ديرب

كونبلا عومجم ىلع رئازجلا ديرب قوفت
تاقاطبلا دامتعا لاجم يف ،رئازجلا يف
تاقاطبلا ددع ديزي ’ نيح يفف ،ةيكذلا
كونبلا لك نع ةرداسصلا يلامجإ’ا ةيكنبلا
تارد˘ق ل˘˘سصت599.186.1 ةير˘ئاز˘ج˘لا
يف فاعسضأا4 نم رثكأا ىلإا رئازجلا ديرب
ديرب حلاسصم تردسصأا دقو ،لاجملا اذه
1202 ضسرام13 موي ةياغ ىلإا رئازجلا

دقنلا عمجت ةئيه نع رداسص ريرقتل اقبط
ي˘˘لاو˘˘˘ح (EIG) euqiténoM ي˘˘˘˘˘لآ’ا

ىدل ةدوجوم ةيبهذ ةقاطب912.363.7
عسساو قاطن ىلع لمعتسستو ،نييرئازجلا
ي˘ف ل˘قا ىو˘ت˘˘سسم˘˘ب لاو˘˘مأ’ا بح˘˘سس ي˘˘ف
رثكأا لسصأا نمو .ينورتكلإ’ا ديدسستلا

يف لم˘ع˘ت˘سست ة˘قا˘ط˘ب نو˘ي˘ل˘م01 ن˘˘˘م
رثكأا رئازجلا مسضت يلآ’ا عفدلاو بحسسلا

نع ةرداسص ةيبهذ ةقاطب نويلم01 نم
.رئازجلا ديرب

ايرئإزج ايسسامولبد مّركت «لوبرتنألإ»

ةيئانجلا ةطرسشلل ةيلودلا ةمظنملا تمرك
ي˘ف ن˘مأ’او م˘ل˘سسلا ضضو˘ف˘م (لو˘بر˘ت˘˘نأ’ا)
ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ق˘ير˘فأ’ا دا˘ح˘ت’ا
يطرسشلا نواعتلا يف هتمهاسسمل يقرسش
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا م˘˘ّل˘˘سسو .ه˘˘تد˘˘ه˘˘ع لÓ˘˘خ
ةدا˘˘ه˘˘سش كو˘˘ت˘˘سش ن˘˘غرو˘˘ي ،لو˘˘بر˘˘ت˘˘نÓ˘˘˘ل
ا˘ه˘ي˘ف بر˘ع˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘سسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘ل˘˘ل
هتمها˘سسم˘ل ه˘ل ا˘ه˘نا˘ن˘ت˘ما» ن˘ع ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
يلود˘لا ي˘طر˘سشلا نوا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةز˘ي˘م˘م˘لا

.«هتدهع لÓخ

«1202 ‐هايم ‐داسصتقإ» ةلمح

لاسصتا ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا عر˘سشت
ني˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ضصا˘خ˘سشأ’ا ن˘ي˘يÓ˘م فد˘ه˘ت˘سست
هايملا داسصتقاب ةيعوتلل ،هايملاب دوزتلا ةمدخب
ريثأات لامتحا ن˘م ر˘يذ˘ح˘ت˘لاو ،ا˘هر˘يذ˘ب˘ت ع˘ن˘مو
ىوتسسم ىلع ءاملاب دوزتلا ىلع هايملا ريذبت
نع تنلعأا ثي˘ح ،ىر˘ب˘كلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ند˘م˘لا
م˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو ج˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘˘ب قÓ˘˘˘˘˘˘طإا
ة˘ح˘فا˘كم ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ،«1202/هايم/داسصتقا»
فارطأ’ا دينجت عم ،هايملا ريذبت لاكسشأا عيمج
نأا ،د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا م˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘˘ن˘˘طو ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب و˘˘ه ،«1202/هايم/داسصتقا»
،هايملا ريذبت لاكسشأا لك ةحفاكم ىلإا فدهي
ءايحأ’ا ناجلو تايع˘م˘ج˘لا د˘ي˘ن˘ج˘ت لÓ˘خ ن˘م
تا˘ط˘ل˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسوو
عم ني˘نوا˘ع˘ت˘م˘لاو ءا˘كر˘سشلا اذ˘كو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
.هايملل ةيرئازجلا

 ةمئاق»ـب رئإزجلإ
«ءإرث رثكألإ لودلإ

لودلا ةمئاق يف نماثلا زكرملا رئازجلا تلتحا
قودنسص تانايب بسسحب ،ءارث رثكأ’ا ةيبرعلا
ن˘ع اًر˘خؤو˘˘م ترد˘˘سص (FMI) يلود˘لا د˘ق˘ن˘لا
.يلامجإ’ا يلح˘م˘لا ج˘تا˘ن˘لا ن˘م در˘ف˘لا بي˘سصن
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘بر˘ع ة˘لود81 ةم˘ئا˘ق˘لا ن˘م˘سضت˘تو
ةرادسص ىلع اهعقوم ىلع رطق اهيف تظفاح
ةمئاقلا نميلا تليذت اميف ةيبرعلا لودلا ىنغأا
ر˘يد˘ج˘لاو .ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ن˘م ًار˘ق˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأ’ا
ةقلعتم تانايب يأا ركذت مل ةمئاقلا نأا ةراسشإ’اب
.نانبلو نيطسسلفو لاموسصلاو ايروسسب

qarsana@essalamonline.com

0303ددعلا ^2441 لاوشش41ـل قفاوملا1202 يام62ءاعبرألا

«انوروك» نم اكتف رثكأإ مداق صسوريف
ة˘م˘ظ˘ن˘م ما˘ع ر˘˘يد˘˘م رذ˘˘ح
ضسورديت ،ةيملاعلا ةحسصلا
ديدج ضسوريف نم ،موناهدأا

ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘غ
:اًلئاق ،ةيرسشب˘لا ه˘ه˘جاو˘ت˘سس
ة˘ح˘ئا˘˘ج ا˘˘ًل˘˘جآا مأا ا˘˘ًل˘˘جا˘˘ع»
ن˘م ةرو˘ط˘خ ر˘ث˘كأا ةد˘يد˘˘ج
.«انوروك ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج
47ـلا ةرودلا حاتتفا يفو
،ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنمل

فوسس هنأا ضسورديت فسشك
ر˘˘˘خآا ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ي
.ضضعبلا اهسضعب بناجب فوقولل لودلا اًيعاد ،انوروك ضسوريف نم اًكتفو ىودع رثكأا نوكيسسو
تايفو نأا ثيح ،نييمحم ريغ نوكن نأا وأا اًعم لمعلا امه نيرايخ مامأا نحن ،عقاولا يف» :افيسضم
.«0202 يسضاملا ماعلا تايفو يلامجإا عوبسسأا لÓخ زواجتتسس يلاحلا ماعلل انوروك ضسوريف

بهأاتت ةيلخإدلإ
تاءارجإ’ا ةعجارم يف ةيلخادلا ةرازو تأادب
ةيعي˘ب˘ط˘لا ثراو˘كلا ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ةيئاقو تاءارجإا ةرازولا تذختاو ،ةيعانسصلاو
ضصا˘خ˘سشأ’ا ن˘مأاو ة˘˘مÓ˘˘سس نا˘˘م˘˘سضل ةد˘˘يد˘˘ج
ابسسحت ،ةيمومعلا تازيهجتلاو تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
يمسسوم لÓخ ةبقترملا ةيوجلا تابارطسضÓل
تاءار˘جإ’ا تع˘جار ثي˘ح .ءا˘ت˘سشلاو ف˘ير˘˘خ˘˘لا

ن˘مأاو ة˘مÓ˘سس ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لاو
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لاو تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
رييسستو ىربكلا رطاخملا نم ةياقولل ةينطولا ةسسايسسلا قيبطت راطإا يف كلذو ةيمومعلا
امسسوم اهفرعي يتلا ةيوجلا تابارطسض’اب مظنملاو رمتسسملا لفكتلل اريسضحتو ثراوكلا
.اهب ةلسصتملا ثادحأ’ا رييسستو اهنع ةمجانلا راثآ’ا نم دحلاو ءاتسشلاو فيرخلا

ةمهم ةيده
ةعينملا ةي’و هيلع تلسصح ام قوف
ىلإا ة˘بد˘ت˘ن˘م ة˘ي’و ن˘م لو˘ح˘ت˘لا ن˘م
و˘هو ،تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي’و
ةعينملا ناكسس هعفر يذلا بلطملا
يف اوحلأاو تاونسس5 نم رثكأا لبق
نيب ةديدج ةي’و نم رثكأا هب ةبلاطملا
ةعينملا ةي’و نإاف ،ةرسشعلا تاي’ولا
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت دا˘˘كلا˘˘ب تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لا
ناملربلا يف لي˘ث˘م˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
ةي’و نع لاسصفن’ا لبق ديحو دعقمب

هذهو ،ةلبقملا تايعيرسشتلا يف ةلماك ناملرب ءاسضعأا3 ـب اهليثمت نوكيسس ةي’ولا نإاف ةيادرغ
.ةي’ولا ناكسسل بسسكمك تءاج اهنإا ةعينملا نم نيطسشانلا ضضعب لوقي ةيده

رئإزجلإ عم اهل ةيناسسنإإ ةسصقب يفتحت ابوك
رورمب ابوك تفتحا
ىلع85ـلا ىركذلا
ة˘ث˘ع˘˘ب لوأا لا˘˘سسرإا

اهخيرات يف ة˘ي˘ب˘ط
ىلإا اهدودح جراخ
.رئازجلا

اذه ةياكح تأادبو
باطخ بقع معدلا
كاذنآا اهسسيئر هاقلأا
اعد ورتسساك لاديف
ىلإا نييبو˘كلا ه˘ي˘ف
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘˘سسم˘˘˘لا

نيير˘ئاز˘ج˘لا جÓ˘ع
ل˘ي˘حر ضضيو˘ع˘˘ت˘˘ل
نإا ةيحسصلا رداوكلا ىلإا هجوملا هباطخ يف ورتسساك لاقو .نييسسنرفلا ةحسصلا يينهم
مظعم ةرداغم بقع ضضارمأ’ا نم ريثكلا عم نييرئازجلا نم نييÓملا كرت يسسنرفلا لÓتح’ا
ديزي رئازجلا ناكسس ددع نإا» :فاسضأاو .نييسسنرف مهو دÓبلا رئازجلا يف نيدجاوتملا ءابطأ’ا

ببسسلا اذهل ..لقأا لب انيدل ءابطأ’ا ثلث طقف مهيدل نكل نييÓم4 ـب ابوك ناكسس ددع نع
.«رئازجلا ىلإا باهذلل نيعوطتمك اًبيبط05 ىلإا ةجاحب اننأا بÓطلا تربخأا
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watan@essalamonline.com

هل ة˘لا˘سسر ي˘ف مودا˘قو˘ب لا˘ق
˘مو˘ي»ـب لا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
لمعلا انيلع نيعتي هنإا ،«ايقيرفإا

ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
ددهت يتلا ةددعتملا تايدحتلا
قيع˘تو ا˘ن˘ترا˘ق رار˘ق˘ت˘سساو ن˘مأا

ي˘ت˘لاو ،ي˘جا˘˘مد˘˘ن’ا ا˘˘هرا˘˘سسم
Ó˘ما˘ك غر˘ف˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ت

يو˘م˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘ط˘ط˘خ˘م زا˘ج˘نإ’
.3602 ةدن˘جأ’ا ي˘ف مو˘سسر˘م˘لا

˘مد˘ع نأا ى˘ل˘ع ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘سشو
را˘م˘ع˘ت˘سس’ا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت
تاعازنلا نم ديدعلا رارمتسساو
غو˘˘˘ل˘˘˘ب نود لو˘˘˘ح˘˘˘ت لاز˘˘˘ت ’
ّيوَد تاكسسإ’ ةيمارلا فادهأ’ا
ةراقلا يف قدا˘ن˘ب˘لاو ة˘ح˘ل˘سسأ’ا
يمانت نإا» فا˘سضأاو .ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ةديدجلا تاديدهّتلاو رطاخملا

كل˘ت˘˘ك ن˘˘مأ’او م˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
با˘˘هرإ’ا ة˘˘فآا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

رود˘لاو ة˘م˘ّظ˘ن˘ُم˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لاو
ةيبنجأ’ا تÓخدت˘ل˘ل عز˘عز˘م˘لا

تاريغتلل ةريطخلا تايعادتلاو
،ةئبوأ’او ضضارمأ’او ةي˘خا˘ن˘م˘لا

ا˘ن˘ل˘م˘ع ل˘قر˘ع˘ت ل˘ماو˘ع ا˘ه˘ل˘ك
.«كرتسشملا يقيرفإ’ا

زر˘بأا ،ضصو˘سصخ˘لا اذ˘ه ي˘فو
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ءاسضعأ’ا لوtدلا دوهج رفاسضت
لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا» أاد˘˘ب˘˘م˘˘ب ماز˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل
«ةيقيرفإ’ا لكاسشملل ةيقيرفإ’ا

ةيماّرلا تاروانم˘ل˘ل يد˘سصت˘لاو
داحتإ’ا رود بييغت وأا فاعسضإ’
.تا˘عاز˘ّن˘لا ل˘ح ي˘ف ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ع˘˘با˘˘ت˘˘ي ‐ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
امدق يسضملا انيلع ‐ثدحتملا
ة˘ل˘كي˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ي˘˘ف
ةقطنمك ،يق˘ير˘فإ’ا جا˘مد˘نÓ˘ل

ةيقيرفإ’ا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا
ةدعاو قافآا حتفب حمسستسس يتلا
حنم˘تو يدا˘سصت˘ق’ا ل˘ما˘كت˘ل˘ل
ق˘ل˘خ˘ل ةد˘يد˘ج ا˘سصر˘ف ا˘˘نءا˘˘ن˘˘بأا
ضضو˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو ةور˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
.ءاسضعأ’ا لودلا تا˘يدا˘سصت˘قا˘ب
˘مز˘ع ،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘سص دّد˘جو
يف رار˘م˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
يقيرفإ’ا داحتإÓل لاّعفلا معّدلا

هماهمب مايقلل ه˘تارد˘ق ز˘يز˘ع˘تو
اذ˘كو ،ة˘سصو˘ق˘ن˘م ر˘ي˘غ ة˘ل˘ما˘ك
ي˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا

با˘ب˘ت˘ت˘سس’ ة˘ي˘ماّر˘لا ا˘هدو˘ه˘˘ج
،ايقيرفإا عوبر يف نمأ’او ملّسسلا
يميلقإ’ا ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
.رسشابملا

ر˘يزو د˘كأا ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
ةل˘سصاو˘م ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا
يلاملا بعسشلا ةقفارم رئازجلا
يلاحلا مّزأاتُملا عسضولا زواجتل
ةيعرسشلا ىلإا ةعيرسسلا ةدوعلاو
لماكلا ذيف˘ن˘ت˘لاو ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
ةحلاسصملاو ملسسلا قافتا دونبل
امك .رئازجلا راسسم نع قثبنملا

ر˘ئاز˘ج˘لا م˘عد ثد˘ح˘ت˘م˘لا دد˘ج
ةيبيللا تاطلسسل˘ل ا˘ه˘تد˘نا˘سسمو

ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ع˘فد˘ل˘ل
تاقاقحت˘سس’ا حا˘ج˘ن نا˘م˘سضو
ةنسسلا ةياهن ةجمرب˘ُم˘لا ة˘ّما˘ه˘لا
نل» رئازجلا نأا افيسضم ،ةيراجلا
لداع لحل اهمعد نع ىناوتت
ءار˘ح˘سصلا ي˘ف عاز˘˘ّن˘˘ل˘˘ل م˘˘ئادو
ر˘ير˘ق˘ت ق˘ح ل˘ف˘كي ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

يوار˘ح˘سصلا بع˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘سصم
ةي˘ف˘سصت تا˘ف˘ل˘م ر˘خآا يو˘ط˘يو
.«ايقيرفإا يف رامعتسس’ا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘هارو
عيراسشمل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘كت˘سسا
،يراقلا دعب˘لا تاذ ة˘ل˘كي˘ه˘م˘لا

،ءارحسصلل رباعلا قيرطلا لثم
ة˘ير˘سصب˘لا فا˘ي˘لأ’ا˘˘ب ط˘˘بر˘˘لاو
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب زا˘غ˘˘لا بو˘˘ب˘˘نأاو
عيراسشملا معد اذكو ،ايريجينو
ة˘لا˘˘كو را˘˘طإا ي˘˘ف ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘تإ’ا
«dapeN-aduA».

ميشسرت سضرعتشسيو..
نيب ةيرحبلا دودحلا

ايلاطيإاو رئازجلا
ضضرعتسسا ،ةيناث ةهج نمو

ع˘م ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا ر˘˘يزو

يد يج˘يو˘ل ي˘لا˘ط˘يإ’ا هر˘ي˘ظ˘ن
ةقطنملا مي˘سسر˘ت ة˘لأا˘سسم ،و˘يا˘م
نيدلبلل ةسصلاخلا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
امبسسح ،طسسوتملا رحبلا هايمب
.ةيجراخلا ةرازو هب تدافأا

ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإ’ا ر˘يزو˘لا دا˘فأاو
نيفرطلا نأا رتيوت ىلع ةديرغت
ميسسرت ة˘لأا˘سسم ا˘ي˘ف˘تا˘ه ا˘ث˘حا˘ب˘ت
نأا ىلإا اريسشم ،ةيرحبلا دودحلا
را˘˘طإا ي˘˘ف تر˘˘ج ة˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘˘لا
نيب يئانثلا ي˘سسا˘ي˘سسلا راو˘ح˘لا
لÓخ قرطتلا مت امك .نيدلبلا

تاث˘حا˘ب˘م ى˘لإا ة˘م˘لا˘كم˘لا هذ˘ه
ايبيل لوح رظنلا تاهجو لدابتل
ف˘˘ي˘˘سضي ،ط˘˘˘سسوأ’ا قر˘˘˘سشلاو
.ريزولا

ةراقلا رارقتشساو نمأا ددهت يتلا ةددعتملا تايدحتلا ةهباجم ىلع ددشش

تاعإّزنلإ لح يف يقيرفإلإ داحتإلإ رود بييغت نم رّذحي موداقوب
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حÓشصإ’ا لامكتشس’ دوهجلا ةلشصاوم ىلع رئازجلا مزع ،سسمأا ،ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو مودقوب يربشص ددج
ايعاد ،كرتششملا يراقلا لمعلاب سضوهنلاو اهرود ليعفتو اهتاردق معد دشصق ،ةيقيرفإ’ا ةمظنملل يتاشسشسؤوملا

تاروانملل يدشصتلاو ةيقيرفإ’ا لكاششملل ةيقيرفإ’ا لولحلا أادبمب مازتلÓل ءاشضعأ’ا لودلا دوهج رفاشضت ىلإا
.تاعازنلا لح يف يقيرفإ’ا داحتإ’ا رود بييغت وأا فاعشضإ’ ةيمارلا

راو◊ا ليشضفت ¤إا تعد
يملشس راشسم ىلع ظافحلل
ةيلاقتن’ا ةلحرملل ئداهو

اهسضفر دكؤوت رئإز÷إ
‘ ةموك◊إ Òيغتل ديدسشلإ
«ةوقلإ»ـب ›ام
اهشضفر سسمأا ،رئازجلا تدكأا
ىلإا فدهي لمع يأ’ ديدششلا

،ةوقلاب يلام يف ةموكحلا رييغت
يلام يف ةلعافلا تاهجلا ةيعاد
نامشض لجأا نم راوحلا ليشضفت ىلإا

.ةيلاقتن’ا ةلحرملل يملشس راشسم
نوؤوششلا ةرازول نايب دافأا
رئازجلا» نأا ،سسمأا ةيجراخلا

تاروطتلا غلاب قلقب عباتت
يلام ةيروهمج يف ةريخأ’ا

لمع يأ’ عطاقلا اهشضفر دكؤوتو
ةموكحلا رييغت سسيركت هنأاشش نم
أادبملل كاهتنا يف ،ةوقلاب
يف يقيرفإ’ا داحتÓل يشساشسأ’ا

تعد امك .«سصوشصخلا اذه
ةينعملا فارطأ’ا عيمج رئازجلا
ةيلوؤوشسملا سسح ءادبإا ىلإا

ظافحلا لجأا نم راوحلا ليشضفتو
ةلحرملل ئداهو يملشس راشسم ىلع

مÓشسلا ىلع ظافحلاو ةيلاقتن’ا
دكؤوتو ،«دÓبلا يف رارقتشس’او
نايبل اقفو ،ديدج نم رئازجلا
تاطلشسلل اهمعد ،ةيجراخلا
ةدايقب ،يلام يف ةيلاقتن’ا

،وادن هاب ديشسلا ةلودلا سسيئر
امعد مدقت (رئازجلا) تلظ يتلا

قيقحت فدهب ،اهل هجوأ’ا ددعتم
ةفشصب يروتشسدلا ماظنلل ةدوعلا
تامازتل’ا سساشسأا ىلع ،ةيئاهن
دونب بجومب اهب دهعتلا مت يتلا
21 يف دمتعملا يلاقتن’ا قاثيملا
اهترقأا يتلاو ،0202 ربمتبشس
داحت’او ةدحتملا ممأ’ا
ةعومجملاو يقيرفإ’ا
ايقيرفإا برغ لودل ةيداشصتق’ا

.«(سساوكيإ’ا)
ر.نوراه

تاطلشسلل بلاطم8 اوعفرو نطولا لوخدل ةشضورفملا طورششلا اوشضفر

لمأإ ةبيخو طابحإإ ةلاح نوسشيعي رجهملإ ويرئإزج
يبلسسلإ رابتخلإ باحسصأإو حاقللإ ىلع نيلسصاحلل يحسصلإ رجحلإ ءاغلإاب بلاطت تايلاجلإ
يف ةيرئازجلا تايلاجلا تددن

ي˘˘˘ت˘˘˘لا طور˘˘˘سشلا˘˘˘ب ،جرا˘˘˘خ˘˘˘˘لا
لو˘˘خد˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘سضو
ةسصاخ ،رئازجلا ىلإا ني˘بر˘ت˘غ˘م˘لا
ىلع يرئازجلا ن˘طاو˘م˘لا را˘ب˘جإا
اقبسسم يحسصلا هرجح نمث عفد
نم ديزي امم ،هيلإا ةجاحلا نود
ا˘سصو˘سصخ ،ة˘ل˘˘حر˘˘لا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت
ةيعاد ،ددعلا ةر˘ي˘ب˘ك تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
ر˘ج˘ح˘لا ءا˘غ˘لإا ى˘˘لإا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
حاقللا ىلع نيلسصاحلل يحسصلا

.ي˘ب˘ل˘سسلا را˘ب˘ت˘خ’ا با˘˘ح˘˘سصأاو
اهددع غلابلا تامظنملا تدافأاو
نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘˘م32
يميظنتلا نايبلا تقلت ةيلاجلا»
دودحلل يجيردتلا حتفلا رارقل
ةرازو˘لا ح˘لا˘˘سصم ن˘˘ع ردا˘˘سصلا
ة˘مد˘˘سصلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كب ى˘˘لوأ’ا

ةعفار ،«لمأ’ا ةبيخو جاعزن’او
ةينعملا تاط˘ل˘سسل˘ل بلا˘ط˘م8
فورظلا ةاعارمب ا˘ها˘يإا ةد˘سشا˘ن˘م
.بلاطملا هذهل ةباجتسس’او

ى˘˘لإا تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تعدو
لوخد ضصي˘خار˘ت ءا˘غ˘لإا ةرور˘سض

،ةيمسسر ةفسصب هدلبل يرئازجلا
عسضخي ’ مل اهلؤواسست نع ةبرعم
تاءار˘˘˘جإ’ا ضسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل بنا˘˘˘˘جأ’ا
يلي˘سصف˘ت˘لا نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ةدراو˘لا
ريسسفتب ةب˘لا˘ط˘م ،لوأ’ا ر˘يزو˘ل˘ل
تا˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا بب˘˘˘سس
نايبلا يف ةروكذملا ةيرسصحلا
.ضسنوتو اينابسسإا ،ا˘ي˘كر˘ت ،ا˘سسنر˘ف
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تاذ تب˘لا˘ط ا˘م˘˘ك
ضصي˘˘خار˘˘ت˘˘ل˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإ’ا˘˘ب
جورخلا وأا لوخدلل ةيئانثتسس’ا

اذ˘كو ،ن˘طو˘لا ضضرأا ى˘˘لإاو ن˘˘م
يئزجلا حتفلا حلطسصم حيسضوت
ضسل˘˘ج˘˘م نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج يذ˘˘لا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ح˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ت ،ءارزو˘˘˘لا
بسسح يمويلا اهددعو تÓحرلا

را˘ع˘سسأا ف˘˘ي˘˘ق˘˘سستو ،ة˘˘لود ل˘˘ك
ارظن رئازجلا ىلإا رفسسلا ركاذت

د˘ع˘ب بي˘هر ل˘كسشب ا˘ه˘عا˘ف˘تر’
.دود˘˘ح˘˘لا ح˘˘ت˘˘˘ف رار˘˘˘ق رود˘˘˘سص
خ˘يرا˘ت ط˘ب˘سض ا˘˘سضيأا تب˘˘لا˘˘طو
دود˘˘ح˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإ’ دد˘˘ح˘˘˘م
تÓحرلا نع فيفختلل ةيرحبلا
باسستحا ةيفيك حيسضوت ،ةيوجلا

اذإا ام،RCP ليلحت ةيحÓسص
ةبسسن˘لا˘ب بسست˘ح˘ت ةد˘م˘لا تنا˘ك
مأا رئازجلا ىلإا لوسصولا تيقوتل
ةزربم ةرئاطلا يف بوكرلا لبق
ضضعب يف ريبك براسضت دوجو
ةدملا لÓخ ةيبنجأ’ا تاكرسشلا
ءا˘˘غ˘˘لإا ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
نييرئازجلا نم ديدعلا تايرفسس
تثح امك .نادلبلا فلتخم يف
ةيحÓسص ديد˘م˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
لقأا ن˘مRCP ليل˘ح˘ت ضصح˘ف
ةعاسس27 نم لقأا ىلإا ةعاسس63
ةدع نادلب يميقم بسساني ’ هنأ’
اكيرمأاو ايسسآا قرسش رارغ ىلع
،ادنك ،ايزيلام لاثملا ليبسس ىلع
ةيكيرمأ’ا ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لاو
ن˘م ه˘ق˘يد˘سصت ةرور˘سض م˘˘كح˘˘ب

وهو ةيحسصلا تاطلسسلا فرط
ني˘ع˘ب ذ˘خأ’ا ع˘م ،ا˘ت˘قو ذ˘خأا˘ي ا˘م
اوذ˘خأا ن˘يذ˘لا دار˘فأ’ا را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
ام مهلو مهتماقإا نادلب يف حاقللا
.طورسش ضصيسصختب كلذ تبثي
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ةيباختن’ا مهتلمحل سسداشسلا مويلا لÓخ

ةبراحم ىلع نوزكري رإرحألإو بإزحألإ
ةورثلل جتنم داسصتقإ ةماقإإو عيرلإ ةسسايسس

يلث˘م˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘كأا
ينب˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ،باز˘حأ’ا
د˘˘يد˘˘ج يدا˘˘سصت˘˘˘قا جذو˘˘˘م˘˘˘ن
ماعلا نيعاطقلا نيب يواسسي
لماكت˘لا را˘طإا ي˘ف ضصا˘خ˘لاو
حتفيو ة˘ه˘يز˘ن˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لاو
را˘كت˘بÓ˘ل با˘ب˘سشل˘ل لا˘ج˘م˘لا

،ةورث˘لا جا˘ت˘نإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ع˘ير˘لا» ة˘سسا˘ي˘˘سس ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو
.«بهنلاو داسسفلاو

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف باز˘˘˘˘˘˘˘˘˘حأ’ا تلوأاو
ةيمهأا ةلمحلا ن˘م ا˘ه˘تا˘با˘ط˘خ
لخدلا ةطسسوتملا ةئفلل ةغلاب
‐ قحتسست يتلاو ةفيعسضلاو
ن˘م د˘يز˘م˘لا ‐م˘ه˘˘لو˘˘ق بسسح
قلعتت جمارب لÓخ نم معدلا
ليغسشتلاو نكسسلا تاعاطقب
.ةيت’واقملاو

˘مز˘ت˘ع˘ي ،را˘طإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةكرح م˘ي˘ظ˘ن˘ت بع˘سشلا بز˘ح
تاءا˘˘سضف ق˘˘ل˘˘خو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
ةيلودلا ريياعملا قفو ةيراجت
ن˘˘م عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘تو
،د˘سسا˘ف˘لا لا˘م˘لاو ة˘برا˘سضم˘لا
ل˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا عز˘˘ن بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ةيكنبلاو ةيكرمجلاو ةيرادإ’ا
ءاسشنإاو ريدسصتلا ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل «ضصا˘˘خ زا˘˘ه˘˘ج»
.ريتاوفلا ميخسضت

ةمئاقلا وعد˘ت ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ىلإا «نيتملا نسصحلا» ةرحلا
تا˘قور˘ح˘م˘لا نو˘نا˘ق ل˘يد˘ع˘ت
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘˘عإاو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةرطؤوملا نيناوقلا نم ديدعلا
ي˘˘ف يدا˘˘سصت˘˘ق’ا طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل
ةرورسض ىلع تدكأاو .دÓبلا

نيناو˘ق˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ة˘ع˘جار˘م
تا˘سسا˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
يف رامثت˘سس’او ة˘يدا˘سصت˘ق’ا

ى˘˘لإا ،ير˘˘كف˘˘لا لا˘˘م˘˘˘لا ضسأار
ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت بنا˘˘˘ج
ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ،يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا

ةموظن˘م˘لا حÓ˘سصإا ت’ا˘ج˘م
ةيئابجلاو ةي˘لا˘م˘لاو ة˘يد˘ق˘ن˘لا

ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘قو
ىسشام˘ت˘ي ا˘م˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
،هتهج نم .ةيلودلا ريياعملاو
ريرحتلا ةه˘ب˘ج بز˘ح ى˘ع˘سسي
ع˘م بوا˘ج˘ت˘لا ى˘لإا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشنا

ي˘ف ة˘عور˘سشم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘مو
لÓ˘خ ن˘م ،م˘˘ير˘˘كلا ضشي˘˘ع˘˘لا
ة˘ما˘قإاو ةردا˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
جتنمو عونتم ينطو داسصتقا
لماكتلا ىل˘ع مو˘ق˘ي ،ةور˘ث˘ل˘ل
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
.ضصاخلاو

ىلإا ةماركلا بزح ىعسسيو
ةينطو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق ع˘فر
ح˘ت˘فو ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘ك
ةلمعلل ةيماظن فرسص بتاكم
ءاسضقلا هنأاسش نم ام ،ةبعسصلا

،ةيزاوملا فرسصلا قوسس ىلع
ةيدام تادئاع قلخ بناج ىلإا
نازيملا يف نزاوتلا قيقحتل
بزحلا دسشني امك .يراجتلا
ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘˘سصت˘˘قا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ةيعبت نم جورخلل ةنمقرلاو
لوسصحلل دهج لذبو طفنلا

زز˘ع˘ت ة˘ي˘تاو˘م ة˘ي˘سضرأا ى˘ل˘ع
تا˘كر˘سشلا حا˘ج˘˘نو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
.ةئسشانلا

،ةحيرڤنسش ديعسسلا قيرفلا دكأا
ينطولا ضشيجلا ناكرأا ضسيئر
ايلعلا ةدايقلا ضصرح ،يبعسشلا
ىلع يبعسشلا ينطولا ضشيجلل
تاردق زيزعت راوسشم ةلسصاوم
،ه˘˘تا˘˘نو˘˘كم ة˘˘فا˘˘كب ضشي˘˘ج˘˘˘لا
ةلحرملا تايدحت عم فيكتيل
ي˘ف كلذ˘ب م˘ها˘سسيو ،ة˘ن˘˘هار˘˘لا
.رارقتسس’او نمأ’ا قيقحت
ضسمأا ةحيرقنسش ديعسسلا لاقو
ىلإا ضشيتفتو لمع ةرايز يف
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا
دحأا ى˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي ’» ،را˘سشب˘ب
يذلا د˘يد˘سشلا ضصر˘ح˘لا ة˘جرد
ليبسس يف ،ماودلا ىلع هيدبن
تاردق زيزعت راوسشم ةلسصاوم
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
عم فيكتيل ،ه˘تا˘نو˘كم ة˘فا˘كب
،ة˘ن˘هار˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا تا˘يد˘ح˘˘ت
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف كلذ˘˘ب م˘˘ها˘˘سسيو
دعي يذلا ،رارقتسس’او نمأ’ا

تا˘˘ب˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م
ن˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يرور˘˘سضلا
ءا˘ن˘ب را˘سسم حا˘ج˘ن˘˘ل ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت
اهب دعو يتلا ،ةديدجلا رئازجلا

د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
،ة˘ح˘ل˘سسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘˘عأ’ا

افيسضم ،«ينطولا عافدلا ريزو
خيسسرت ىلع ،لمعن لازن ’و»

ميقو ،ةيركسسعلا تايقÓخأ’ا
ة˘˘هاز˘˘ن˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ضسيد˘˘ق˘˘ت
قلط˘م˘لا ء’و˘لاو ،ضصÓ˘خإ’او
ضسوفن يف ،هاوسس نود نطولل
ى˘ل˘ع ةوÓ˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
مهنيب لسصاو˘ت˘لا ىر˘ُع ة˘يو˘ق˘ت
نم ززع امم ،نينطاوملا نيبو
ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘سشلا ة˘˘ق˘˘ث
نأا انم اناميإا ،ةحلسسملا هتاوق
ةنامسضلا يه ةيلاغلا ةقثلا هذه
نماسضت˘لاو م˘حÓ˘ت˘ل˘ل ةد˘ي˘كأ’ا
.يبعسشلا هقمعو ضشيجلا نيب
،يبعسشلا قمعلا اذه يحو نمف
عفرل ايسساسسأا اطرسش دعُي يذلا
،موي˘لا ة˘حور˘ط˘م˘لا تا˘نا˘هر˘لا

ةد˘˘˘ع˘˘˘سصأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ضشيجلا ضصرح˘ي ،ت’ا˘ج˘م˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ه˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ءادأا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م
نأا اربتعم ،ةليبنلا ةيروتسسدلا
هذه مسضخ يف لغاسشلا هلغسش
ا˘˘هد˘˘ه˘˘سشت ي˘˘˘ت˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

نيمأات وه ،ةيميلقإ’ا انتقطنم
ظفحو ابعسشو اسضرأا رئازجلا
ا˘ه˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سساو ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

.«ةينطولا اهتدايسسو
خ.ةميشسن

رئازجلا نيمأات وه فورظلا هذه مشضخ يف لغاششلا هلغشش نأا ربتعا

صشيجلإ تإردق زيزعت ىلع صصرحن :ةحيرڤنسش
ةنهإرلإ ةلحرملإ تايدحت عم فيكتيل
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ةعرشسب اهرششنو اوج اهلقن ناكمإ’اب

ةلقنتم ةيبط زكإرم4 ءاسشنإإ وحن
ثرإوكلإ ةلاح يف لخدتلل

تاذاتشسأ’ا بلاطÃ لفكتلا ةيبÎلا ةرازو نÓعإا دعب
نهيلع ىدتعŸا

تاناحتملإ ةعطاقم قلعي رإردأاب تاباقنلإ لتكت

مÓسسلا دبع نب رمع فسشك
تافاعسسإÓ˘ل ي˘عر˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نع ضسمأا ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

ة˘ع˘برأا ءا˘سشنإا ه˘ح˘لا˘سصم مز˘˘ع
لخدتلل ةلقن˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط ز˘كار˘م
ثداوحلاو ثراوكلا ةلاح يف
.نطولا يف ىربكلا

ي˘ف مÓ˘سسلا د˘ب˘ع ن˘ب لا˘˘قو
ضشماه ىلع يفحسص حيرسصت
لو˘˘˘ح ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
هذ˘ه نإا ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘فا˘ع˘سسإ’ا
يتلا ةمدقتملا ةيبطلا زكارملا
ا˘هر˘سشنو او˘ج ا˘ه˘ل˘ق˘˘ن ن˘˘كم˘˘ي
تاد˘˘حو ن˘˘كم˘˘ت˘˘سس ة˘˘عر˘˘˘سسب
لخدتلا نم ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
د˘˘ع˘˘ب ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ل˘ي˘ل˘ق˘تو ثدا˘ح˘لا وأا ة˘ثرا˘كلا
ع˘˘فرو ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘˘لا

،ةاجنلا يف ايا˘ح˘سضلا ظو˘ظ˘ح
ه˘نأا ،لوؤو˘سسم˘˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
يبط˘لا ز˘كر˘م˘لا ع˘سضو م˘ت˘ي˘سس
زيح ةمسصاعلا رئازجلل مدقتملا
ن˘يو˘كت د˘ع˘ب ا˘ب˘ير˘ق ة˘مد˘˘خ˘˘لا

زاهجلا اذهل نو˘كم˘لا ق˘ير˘ف˘لا
نو˘كت˘سس ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ي˘˘فا˘˘ع˘˘سسإ’ا
تا˘˘ي’و˘˘ل ىر˘˘خأ’ا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا

ة˘˘ل˘˘قروو ةد˘˘كي˘˘كسسو نار˘˘هو
فدهيو .2202 لÓخ ةيلمع
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ى˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
يذ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإÓ˘˘ل
ةيامحلل نييسسيئر ءابطأا عمجي
ن˘م ة˘ي’و22 ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا

ى˘˘لإا دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا بر˘˘˘غو ط˘˘˘سسو
يف يبط˘لا فا˘ع˘سسإ’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
مسضت يتلا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

تاذ فيسضي بيبط003 ءاهز
دبع نب رمع ركذو .ثدحتملا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نأا مÓ˘˘سسلا
لÓخ تماق ةيندملا ةيامحلل
امب ةريخأ’ا ر˘سشع˘لا تاو˘ن˘سسلا
ى˘ل˘ع ضصح˘ف ف˘لأا56 قو˘ف˘ي
اميسس ةيئانلا قطانملا ىوتسسم
ايل˘ع˘لا با˘سضه˘لاو بو˘ن˘ج˘لا˘ب
نم يبطلا فاعسسإ’ا بيرقتل
.نينطاوملا

خ.ةميشسن

يف تا˘با˘ق˘ن˘لا ل˘ت˘كت ن˘ل˘عأا
ةباقن51 مسضي يذلاو راردأا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
ميل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
ةعطاقم قيلعت نع ،يئادتب’ا
دفولا دهعت نأا دعب تاناحتم’ا
ة˘˘ي’و˘˘ب ل˘˘ح يذ˘˘لا يرازو˘˘˘لا
ريزو تاميلعت ىلع ءانب راردأا
عفرب طوعجاو دمحم ةيبرتلا
م˘ير˘ج˘ت نو˘نا˘ق ن˘سس لا˘˘غ˘˘سشنا
تاهجلل يبرملا ىلع ءادتع’ا
.ةيسصولا

ة˘˘ي’و تا˘˘با˘˘ق˘˘˘ن ترا˘˘˘سشأاو
ل˘م˘ع تا˘سسل˘ج نأا ى˘˘لإا ،راردا

يرازولا دفو˘لا ع˘م ضضوا˘ف˘تو
عامتجا رسضحم ءاسضمإاب جوت
طا˘ق˘ن˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ن˘˘م˘˘سضت
ةعوفرملا بلاطملل ةيسساسسأ’ا
تلم˘حو .«بسضغ˘لا نا˘ي˘ب» ي˘ف
ذيفنت ةيبرتلا ةرازو تاباقنلا

ضضوافتلا رسضحم هنمسضت ام
امك ،نيفرطلا نم هيلع عقوملا
ع˘فر˘ب يرازو˘لا د˘فو˘لا د˘ه˘˘ع˘˘ت
˘مّر˘ج˘ي نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘سس لا˘˘غ˘˘سشنا
ن˘م ي˘بر˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا

.ةيروهمجلا ضسيئر فرط
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ،تن˘˘˘ل˘˘˘عأا

عيمجب لفكتلا ن˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىدتعم˘لا تاذا˘ت˘سسأ’ا بلا˘ط˘م
،يسضام˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ،ن˘ه˘ي˘ل˘ع
ةدعاو ،راتخم يجاب جرب يف
قيقحتلل ةيرازو ةن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا˘ب
ىوتسسم ىلع عاطقلا عقاو يف
ةن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تحسضوأا .ةيراج˘لا ة˘ي˘سسارد˘لا

،اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
ي˘˘ف ةرازو˘˘لا تمز˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا

عمج يذلا عام˘ت˘ج’ا ر˘سضح˘م
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘˘ي˘˘ب
ءا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘مو
ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا˘ب ،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةحورطملا بلاط˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
تاذا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ’ا فر˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘م

ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو تارر˘˘سضت˘˘م˘˘لا
،يعامتج’ا ،ينهملا يناجلاب
ا˘م˘ك ،ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلاو
نأا ر˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضت
ن˘˘˘˘ع نر˘˘˘˘ّب˘˘˘˘ع تاذا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ’ا
دا˘ج˘لا ل˘ف˘كت˘لا˘ب ن˘˘ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا
تا˘ط˘ل˘سسلاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘˘ل
.نهبلاطمب ةيلحملا

ىفطسصم دكأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
˘ما˘ع˘˘لا ضشت˘˘ف˘˘م˘˘لا نار˘˘مز ن˘˘ب
ةرازو˘لا نأا ،ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل
تاطلسسلا عم قيسسنتلاب لمعت
لولحلا لك دا˘ج˘يإ’ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م
ةذ˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا ل˘˘˘˘كب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كتو
ي˘جا˘ب جر˘ب ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا

يف ،نار˘مز ن˘ب لا˘قو .را˘ت˘خ˘م
راردأا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘˘ن
ءاد˘˘ت˘˘˘ع’ا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ضسمأا
تاملعم9 ى˘ل˘ع ي˘ج˘م˘˘ه˘˘لا
ريزو» نإا ،يفيظولا نهنكسسب
ا˘يا˘سضق˘لا ل˘ك ع˘با˘ت˘ي ة˘ي˘بر˘ت˘لا
راردأا ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘م˘ع˘يو ،تا˘ي’و˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو
هذ˘˘ه ل˘˘ك ة˘˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ح˘˘ل اد˘˘ها˘˘ج
موقيسس بيرق نعو ،لكاسشملا
ىلع فوقول˘ل ة˘ي’و˘لا ةرا˘يز˘ب
ا˘م˘ك .«عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه ل˘˘كا˘˘سشم
تاءار˘˘جإ’ا نا˘˘م˘˘سضب د˘˘ه˘˘ع˘˘˘ت
تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ءار˘جإ’ ة˘مزÓ˘لا
،ةي’ولاب ةيئاهن˘لاو ة˘ي˘ل˘سصف˘لا
تحت ةئداهو ةيداع ءاوجأا يف
ضشتفملا فاسضأاو .ةينمأا ةيامح
ىلع لمعت ةرازولا نأا ،ماعلا
كراد˘˘˘تو لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا دا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا
ا˘˘هد˘˘ه˘˘سشي ي˘˘ت˘˘لا ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘˘مار˘˘˘ك عا˘˘˘جرإاو عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ،ذا˘˘ت˘˘سسأ’ا
يسسردملا لوخدلل ري˘سضح˘ت˘لا
يف نيلعافلا لك ةيعمب حجان
.عاطقلا

ط.ةراشس

تاجايتحا ةحايشسلا عاطقل نإا ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانشصلاو ةحايشسلا ريزو يزاغوب يلع دمحم لاق
بقترملاو اهزاجنإا يراجلا تارامثتشسÓل رظنلاب لبقتشسملا يف اديازت دهششيشسو ،ةشصشصختملا ةلماعلا ديلل ةعشساو
براقت ةيباعيتشس’ا اهتقاط ،زاجنإ’ا روط يف يحايشس يرامثتشسا عورششم408 قوفي ام ءاشصحإا مت ثيح ،اهمÓتشسا

.ريرشس000.009

ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ر˘˘˘يزو ح˘˘˘سضوأا
لمعلاو ةيديلقتلا ة˘عا˘ن˘سصلاو
يقيسسنتلا ءاقللا يف ،يلئاعلا
ميل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو˘ب ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا
دبع يملعلا ثحب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
هذ˘˘ه نا˘˘كمإا˘˘ب ه˘˘˘نأا ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘ه˘لو˘خد د˘ن˘ع تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

َر˘˘ّفو˘˘ت نأا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا رو˘˘ط
،ل˘غ˘سش بسصن˘˘م000.031
تا˘سسسسؤو˘م˘لا دد˘ع sنأا ًا˘˘م˘˘ل˘˘ع
0641 ن˘ع د˘يز˘ي ة˘ي˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا

فيث˘كت ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ة˘سسسسؤو˘م
قÓ˘طإ’ كر˘ت˘˘سشم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ليع˘ف˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت تاردا˘ب˘م
لÓغتسساو ةيبÓطلا ةطسشنأ’ا
طيسشنت˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘ط˘ع˘لا
فيرعتو ،ةي˘ل˘خاد˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا

فلتخ˘م˘ب تا˘ع˘ما˘ج˘لا بÓ˘ط
.دÓبلل ةيحايسسلا تاموقملا

نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘˘لوأ’ا
مامتها ت’ا˘ج˘م ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘ل˘ل
ن˘يو˘كت˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا

نمسض نيمدختسسُملا ل˘ي˘هأا˘تو
ي˘˘˘ف ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘سسم
جاردإا ،رت˘سسا˘م˘لاو ضسنا˘سسي˘ل˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ثو˘˘ح˘˘ب˘˘لا ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘م
قوسس تاجايتحا عم ىسشامتت
زا˘˘ه˘˘ج ة˘˘˘نر˘˘˘سصع ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ر˘˘يا˘˘سسي ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا
ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا قو˘˘سسلا

ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘˘قو
ةدمتعملا ةثيد˘ح˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
ةيحايسسلا تامدخلا ناديم يف

ضضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘تر’او
ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

لÓ˘خ ن˘م ة˘حا˘˘ي˘˘سسلا ناد˘˘ي˘˘م
يه يتلا ثÓثلا تاسسسسؤوملا
ةيرازولا هترئاد ةياسصو تحت
ة˘قا˘ط ى˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
068 ن˘ع ل˘ق˘ت ’ لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

اهل فاسضي ايجوغاديب ادعقم
دعقم006 برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م
ةسسردملا اهرفوت ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
نيعب ماعطإ’او ةقدنفلل ايلعلا
.ةمسصاعلا رئازجلاب ناينبلا

نأا ىلإا ،يزاغوب راسشأا امك
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاطق
12 ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ضسراد˘مو ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘سسسسؤو˘م
يف ايعماج انيوكت رفوت ايلع
ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تا˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘ت
دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب د˘˘قو ،ة˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لاو
ة˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
،0202/1202 ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ضسناسسي˘ل˘لا ي˘ف ا˘ب˘لا˘ط662
،رتسساملا ي˘ف ا˘ب˘لا˘ط4531و
ىلع لسصح˘ت د˘ق˘ف م˘ل˘ع˘لا ع˘م
ة˘˘ن˘˘سس ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب تادا˘˘˘ه˘˘˘سشلا

ابلاط521 ،0202‐9102
ابلاط363و ضسنا˘سسي˘ل˘لا ي˘ف
ىلإا ريزولا اعدو .رتسساملا يف
كر˘ت˘سشم˘لا ل˘م˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت

ىلإا فدهت تاردابم قÓطإ’
ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ةيعماجلا لط˘ع˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
ةيلخاد˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا ط˘ي˘سشن˘ت˘ل
تا˘ع˘ما˘ج˘لا بÓ˘ط ف˘ير˘ع˘تو
ةيحايسسلا تاموقملا فلتخمب
دو˘ه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت˘بو ،دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل
كيبسشت لÓخ نم ،اهرفاسضتو
نيب ةسضورع˘م˘لا تا˘ن˘يو˘كت˘لا
لوانتم يف اهلعجو نيعاطقلا
عم ةرادإ’او ةذتاسسأ’او ةبلطلا
˘ماد˘خ˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا
ة˘ث˘يد˘ح˘لا لا˘سصت’ا تا˘ي˘ن˘ق˘˘ت

لامعأ’ا عيمج ي˘ف ة˘ن˘م˘قر˘لاو
.ةكرتسشملا

ر.نوراه

:يزاغوب ،ةيلخادلا ةحايشسلا طيششنتل ةيعماجلا لطعلا لÓغتشساب بلاط

«زاجنإلإ روط يف يحايسس يرامثتسسإ عورسشم408 قوفي ام»

وأا ماعلا نيعاطقلا يف ءاوشس
صصاخلا

فيظوت طورسش هذه
نم نيجرختملإ
يبطلإ هبسش صسرإدم
ةسصاخلإ

نب نامحرلا دبع لاق
ناكشسلاو ةحشصلا ريزو ديزوب
نإا ،تايفششتشسملا حÓشصإاو
هبششلا نيوكت جتنم فيظوت
صسرادملل ةبشسنلاب يبطلا
فرط نم ةدمتعملا ةشصاخلا
ةيبلتل هجوم ،ةرازولا
تاشسشسؤوملا تاجايتحا
عاطقلا يف ءاوشس ،ةيحشصلا
.صصاخلا عاطقلا وأا ماعلا

هدر يف ةحشصلا ريزو دكأاو
صسلجم بئانل ةيلاشسرإا ىلع

،ميعز نب باهولا دبع ةمأ’ا
هذه يجيرخ فيظوت نأا
بشصانم رفوت مزلي صسرادملا

دعب اشضيأاو ةرغاشش ةيلام
جتنمل ماتلا فيظوتلا
دعبو ةيمومعلا صسرادملا
ةشصخر ىلع لوشصحلا
حلاشصم لبق نم ةيئانثتشسإا
ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا
،يرادإ’ا حÓشصإ’او ةيمومعلا

هذه ليهشستل هنأا افيشضم
ىلإا ءوجللا نود ةيلمعلا
مت يئانثتشسإ’ا صصيخرتلا
تاشسشسؤوملا مشض حارتقا
هبششلا نيوكتلل ةشصاخلا
نمشض ةدمتعملا يبطلا

يعاطقلا ططخملا جمانرب
نيشسحتو نيوكتلل يونشسلا
تاذ يف افششاك ،ىوتشسملا
ةشسارد ةيناكمإا نأا قايشسلا

ابيرق نوكتشس حارتق’ا اذه
ةفيظولا حلاشصم روشضحب
يرادإ’ا حÓشصإ’او ةيمومعلا

.ةيلاملا ةرازو حلاشصمو
ةمأ’ا صسلجم وشضع نأا ركذي
ريزو لشسار دق ناك ،روكذملا
صصوشصخب ةلأاشسم نع ةحشصلا

فيظوت ةيعشضو
صسرادم نم نيجرختملا
يبطلا هبششلا نيوكتلا
.صصاخلا عاطقلل ةعباتلا

ر.نوراه

ةيقيرفإا لود تاجوتنم ريدشصتل ةباوب «نج نج» ءانيم لعجل عاشسم

ةئاملاب05 ـب تاقورحملإ جراخ رئإزجلإ تإرداسص عافترإ
باو˘ب مÓ˘سسلا د˘ب˘ع ن˘˘ل˘˘عأا

ءانيمل ماعلا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا
عافترا ليجسست نع ،نج نج
جراخ رئازجلا تارداسص يف
05 ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ةيسضاملا ةنسسلا لÓخ ةئاملاب
اربتعم ،ةيراجلا ةنسسلا ةيادبو
.ادج عجسشم رمأ’ا نأا

ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف باو˘˘˘ب لا˘˘˘ق
ةردسصملا داوملا» نإا يفحسص
ضصخ˘ت تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ
داوم˘لاو د˘يد˘ح˘لاو تن˘م˘سس’ا
،ا˘هر˘ي˘غو قرو˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةسصاخو ءانبلا داوم اهردسصتت
تقو ىلإا انك يتلا تنمسس’ا
ةريبك تايمك دروتسسن بيرق
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ن˘˘تاردا˘˘سص مو˘˘˘ي˘˘˘لاو
تاذ ح˘˘سضوأاو .«ة˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘سضم
ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ ه˘نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
م˘˘˘ج˘˘˘ح غ˘˘˘ل˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
جرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ تاردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
،نط نويلم5.2 تاقورحملا
ةيادب عم ليجسست مت نيح يف
نويلم5.1 ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا

يراجلا ماعلا ي˘ه˘ن˘ن˘سسو ن˘ط
.نط نييÓم3 ـب لقأ’ا ىلع

˘ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
لمعلا ىل˘ع ن˘ج ن˘ج ءا˘ن˘ي˘م˘ل

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع

ىلع فيطسسب ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘سصلاو
ة˘˘˘لود˘˘˘لا ى˘˘˘ع˘˘˘سسم حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا
تارداسصلا حاجنإ’ ةيرئازجلا

نأا ازربم ،تاقورحملا جراخ
ة˘م˘ل˘ع˘لا ‐ ن˘ج ن˘ج ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ل˘ما˘كت˘لا ي˘عا˘سسم م˘عد˘˘ي˘˘سس
ا˘يرا˘قو ا˘ي˘ن˘˘طو يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

ضسف˘˘ن ف˘˘سشكو .ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘عو
دو˘˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا
،رجي˘ن˘لا ع˘م ة˘يو˘ق ت’ا˘سصتا

ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م دا˘˘˘˘سشتو ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م
ءانيم لع˘ج ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشت

هذه ريدسصتل ةباوبك نج نج
كلذكو ا˘ه˘تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل لود˘لا
نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،دار˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
هذه حبر ي˘ف م˘ه˘سسي ءا˘ن˘ي˘م˘لا
ضصيلقت كلذكو تقولل لودلا
لا˘م˘ع˘ت˘سسا ضسكع ف˘ي˘لا˘كت˘لا

.نين˘ب˘لا وأا لا˘غ˘ي˘ن˘سسلا ءا˘ن˘ي˘م
نأا ى˘˘ل˘˘˘ع باو˘˘˘ب د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
فيطسس ىلع نهارت هحلاسصم
داوملل ةفاسضم ةميق ءاطعإ’
ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا ل˘˘خاد ةرد˘˘سصم˘˘˘لا
هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘خاد يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا
ريطسست نع ا˘ف˘سشا˘ك ،ة˘ي’و˘لا

غولب2202 ةنسس لÓخ فده
غولبو نط نو˘ي˘ل˘م60 م˘قر
ةمداقلا تاونسس عبرأ’ا لÓخ
قايسس يفو .نط نويلم21

هنأا ثدحتملا تاذ فسشك رخآا
ي˘ئا˘ه˘ن لو˘خد بق˘تر˘م˘لا ن˘˘م
لÓخ ةمدخلا زيح تايواحلا
لوا وهو ،نيمداق˘لا ن˘ي˘ما˘ع˘لا
ىوتسسم ىلع تايواح يئاهن
ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘حا˘سسم˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
20و اراتكه87 ىلإا لسصت

.ارتم71 قمعب ملك
وه امك هنأا باوب حسضوأاو

ة˘ف˘سصرأ’ا ق˘م˘˘ع نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
نج نإاف ئناوملا ةايح ددحي

قمعب ةفسصرأا ىلع رفوتي نج
ح˘˘م˘˘سست ا˘˘م˘˘م ،ار˘˘˘ت˘˘˘م81
ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ف˘سسلا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب
30 نوسضغ يف رمتسس يتلا
د˘ع˘با ى˘ل˘ع ة˘ل˘ب˘ق˘م تاو˘˘ن˘˘سس
ماعلا ريدملا دكأا امك ،ريدقت
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ي˘م˘ل˘ل
كيتسسيجوللا باعتأا ضصي˘ل˘ق˘ت
نم ةئام˘لا˘ب53 لث˘م˘ت ي˘ت˘لا
ىلإا لسصت يتلا داوملا رعسس
51 وأا01 ىلإا كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
رمت رئازجلا نأا ازربم ،ةئاملاب
قافأا وح˘ن ة˘م˘ي˘ل˘سس ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ب
ةفرعملا ىلع موقت ةيلبقتسسم
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
.تاقورحملل

ـه.داوج
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نيمهتملا يقاب قح يف ةءاربلاو تاونشس01 نيب ماكحأا

«رابوكسسيإإ» دسض إذفان انجسس ةنسس02
«جلاعم فيك» راطنق06 ةيسضق يف

هبلشس مت يلام غلبم عاجرتشساو صصاخششأا3 فيقوت
ةبانعب ةنحاشش قئاشس نم

ةيسضق يف طروتملإ «وتيت» ىنكملإ فيقوت
ةياجبب ةيران ةجإرد ةقرسس

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م تنادأا
يف ءاسضيبلا رادلاب ةيئادتب’ا
لوأا ءاسسم ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ضشينح» فوقوملا مهتملا ضسمأا
،اذفان انجسس ةنسس02ـب «ةماسسأا
تحوارت تابوقع تطلسس اميف
انجسس تاون˘سس01ـلا ن˘ي˘ب ا˘م
ي˘قا˘ب ق˘ح ي˘ف ةءار˘ب˘لاو اذ˘فا˘ن
.نيمهتملا

تايانجلا ةمكحم تردسصأا
ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ىلإا لسصت اماكحأا ،ةمسصاعلاب
اذكو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس ة˘ن˘سس02
ني˘م˘ه˘ت˘م ر˘ط˘خأا د˘سض ةءار˘ب˘لا
ةريبك ةيم˘ك دار˘ي˘ت˘سسا˘ب او˘ما˘ق
ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا رد˘خ˘م ن˘˘م
و˘عد˘م˘لا م˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ي˘تأا˘˘ي
فور˘ع˘م˘لا «ضشي˘ن˘˘ح ة˘˘ما˘˘سسأا»
ذفن يذلا ،«رابوكسس’ا» مسساب

ضشارحلا نجسس نم هرارف ةطخ
نم هليوحت نم طقف مايأا دعب
ن˘ج˘سس و˘ح˘ن ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ن˘ج˘سس
ي˘ف ه˘ف˘ي˘قو˘ت بق˘ع ،ضشار˘ح˘˘لا
.لاحلا ةيسضق

تايانجلا ةمكحم تسضقو
ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
قحب ة˘بو˘ق˘ع ى˘سصقأا ع˘ي˘قو˘ت˘ب
ة˘ما˘سسأا ،ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

01 ى˘˘˘لإا تل˘˘˘˘سصو ،ضشي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ح
اهلثمو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس
يتلا ،«ةري˘هز .ل» ه˘ت˘ي˘ما˘ح˘م˘ل
ة˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م» ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب تف˘˘سصو
تسضق امك ،«رارفلا ويرانيسس
ة˘بو˘ق˘˘ع لاز˘˘نإا˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
تاونسس8ـل ذ˘فا˘ن˘لا ن˘ج˘˘سسلا
د˘˘لاو «د.ح» م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘˘ح˘˘˘ب

ة˘نادإا تم˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ضشي˘ن˘˘ح
قازر˘˘م ،ة˘˘ما˘˘سسأا ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘سش
امهتبقاع˘مو ،ن˘ي˘مأ’ا د˘م˘ح˘مو
ةمهت نع تاونسس5 نجسسلاب
ميظنتو ةداي˘ق ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا

،نيجسس بورهل رارسشأا ةيعمج
ة˘سسار˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا ن˘˘يدأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف او˘كرا˘˘سش ن˘˘يذ˘˘لا
تا˘بو˘ق˘ع˘ب ن˘ي˘ج˘سسلا بير˘ه˘˘ت
5و ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب تحوار˘˘˘ت
ا˘م˘ي˘ف ،اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘˘سس
ريغ ةمهتملا ةمكحملا تأارب
ةجوز «ةم˘ير˘ك.ز» ة˘فو˘قو˘م˘لا
،«رابو˘كسسإا ة˘ما˘سسأا»و .ة˘ما˘سسأا

ى˘لإا ر˘ي˘سشي يذ˘لا ه˘ب˘ق˘ل بسسح
ايفام رابك دحأا رابوكسسإا ولباب
ا˘˘˘كير˘˘˘مأا ي˘˘˘ف تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا
نجسس نم رف ،اقباسس ةينيتÓلا
نم ليرفأا رهسش يف «ضشارحلا»
ةئيه يف اركنتم ،6102 ةنسس
ضسبحلا نهر ناك امدنع ماحم
هترجاتم ةيسضق يف يطايتح’ا
تاردخملا نم اراطنق06 ـب

ر˘فو ،بر˘غ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘ج
ترا˘˘˘ثأا يذ˘˘˘لا «را˘˘˘˘بو˘˘˘˘كسسإا»
ي˘˘ف ة˘˘ج˘˘سض كاذ˘˘نآا ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘سضق
نجسس نم ،يرئازجلا عراسشلا
ار˘ه˘سش ه˘ئا˘سضق د˘ع˘ب ضشار˘ح˘˘لا

ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ه˘˘سشلا ف˘˘˘سصنو
ه˘ل م˘تو .ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ضسب˘ح˘˘لا
ضسارح نم ددع ؤوطاوتب كلذ
ل˘با˘ق˘م ه˘ت˘ي˘ما˘ح˘˘مو ن˘˘ج˘˘سسلا
،ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م تاءار˘˘˘غإا

.هلهأا دارفأا ضضعب نواعتبو
م.ةزمح

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا
ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا قو˘˘سس
عو˘ب˘سسأ’ا لÓ˘خ ة˘يا˘ج˘ب ة˘˘ي’و
قو˘ب˘سسم ف˘ي˘قو˘ت ن˘م طرا˘ف˘لا
فنعلاب ةقرسسلا فرتحي ايئاسضق
ةيلحاسسلا نينثإ’ا قوسس ةنيدمب
.ةياجب ةي’ول ةعباتلا

دعب تءاج ةيلمعلا ليسصافت
ردحني نطاوم ىوكسش ليجسست
ةرواجملا تاي’ولا ىدحإا نم
فنعلاب ةقرسسل˘ل ه˘سضر˘ع˘ت د˘ع˘ب
ىلوت˘سساو لو˘ه˘ج˘م فر˘ط ن˘م
عون نم ةيرانلا هتجارد ىلع
ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو م˘˘ي˘˘سس
رار˘ف˘لا˘ب اذ’و ىر˘خأا ضضار˘غأاو
ىلع ءانبو ،ةلوهجم ةهجو وحن
رسصا˘ن˘ع˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا فا˘سصوأ’ا
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘طر˘˘سشلا
فيث˘كت م˘ت ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ي˘ح˘سضلا
م˘ت˘ي˘ل تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لاو ثا˘˘ح˘˘بأ’ا
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘˘ح˘˘ت
.هفيقوتو

دارفأا نكمت ،ةيناث ةهج نمو
كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةبانع ةي’و راجحلاب ينطولا
ن˘م طرا˘ف˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘˘ه˘˘ن
نهتمت رارسشأا ةي˘ع˘م˘ج كي˘كف˘ت
را˘سضح˘ت˘سسا م˘ت ا˘م˘ك .ة˘قر˘˘سسلا

ضصخسش اهتيحسض حار ةبكرم

،ةنسس04 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي
ضصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو
72 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘˘ت
.ةنسس93و

مدقت غÓب رثإا تءاج ةيلمعلا
نع غيلبتلل نينطاوملا دحأا هب
ق˘ير˘ط˘لا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ة˘قر˘سس
˘ما˘ق ثي˘ح .021 مقر ي˘ن˘طو˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب نا˘˘سصخ˘˘˘سش

نم بر˘ق˘لا˘ب ،ة˘ن˘حا˘سش بحا˘سص
ةيدل˘ب ة˘سشير˘ح˘لا ة˘ير˘ق ل˘خد˘م
ضضيفخت ني˘ل˘غ˘ت˘سسم ،را˘ج˘ح˘لا
دقو .قئاسسلا فرط نم ةعرسسلا
لامعت˘سسا˘ب ق˘ئا˘سسلا د˘يد˘ه˘ت م˘ت
ه˘˘˘مز˘˘˘˘لأاو ،ضضي˘˘˘˘بأ’ا حÓ˘˘˘˘سسلا
نيأا هليمز هب قحتليل فقوتلاب
نويلم032 ىلع ءÓيتسس’ا مت
مت دقو .رارفلاب اذ’و ،ميتنسس
˘مÓ˘ع˘ت˘سس’ا ر˘سصن˘ع ط˘ي˘سشن˘˘ت
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ثح˘ب˘لاو
ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا نا˘˘˘كمو
031 عاجرت˘سساو ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
’ا˘م˘كت˘سساو .م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘˘ل˘˘م
لسصوتلا مت قيقحتلا تايرجمل
يذ˘لا ثلا˘ث˘لا ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ى˘˘لا
ي˘لا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘˘لا نأا˘˘ب فر˘˘ت˘˘عا
،هتيبب أابخم هتزوح˘ب ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
نويلم16 عا˘جر˘ت˘سسا م˘˘ت ن˘˘يأا
.ميتنسس

ت.Ëرك

يلاجعتشسإ’ا رمأÓل لاثتم’ا ،1202 يام81 يف خرؤوملا نايبلا ىلع ةعقوملا تاباقنلا ةفاك ،ةيبرتلا ةرازو تعد
،مويلا ررقملا ةيبرتلا ةرازو مامأا ةيجاجتح’ا ةفقولا ميظنت فقوب يشضاقلا ،ةيرادإ’ا ةمكحملا نع رداشصلا

.يرادإا وأا يجوغاديب ءاوشس ةيبرتلا عاطق لمع ليطعت هنأاشش نم فرشصت لكو نايبلا بجومب اهنع نلعملاو

لثم نأا ،ةرازولل نايب دافأا
ا˘يد˘ع˘ت د˘˘ع˘˘ت تاو˘˘عد˘˘لا هذ˘˘ه
رطأ’ا عيمجل اقرخو اخراسص
،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

فلتخمب مايقلا نأا ىلإا ةريسشم
ةنسسلا ةياهنل ةيرادإ’ا لامعأ’ا

ةيمسسرلا تاناحتم’ا ريطأاتو
ةينوناقلا تا˘ب˘جاو˘لا ن˘م د˘ع˘ت
نوفظوملا اه˘ل ع˘سضخ˘ي ي˘ت˘لا
رجنيو عاطقلا يف نو˘ل˘ما˘ع˘لا

ريسسلاب لÓخإ’ا اهتفلاخم نع
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘ل ن˘˘سسح˘˘لا

لك ةرازولا تعدو .ميلعتلاو
فوقولا ىلإا عاطقلا يبسستنم
مارتح’ دحومو دحاو فسصك
نيناوقلا قفو ة˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘سس
،اهب لومعم˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ةظقيلا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘عاد
قا˘ي˘سسن’ا مد˘عو ة˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لاو
تف˘سشك ا˘م˘ك .تاو˘عد˘لا ءارو
ادوهج لذبت اهنأا ةهجلا ضسفن
ة˘˘كار˘˘سشلا أاد˘˘ب˘˘م د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘˘ل
ميظنت لÓخ نم ةيعامتج’ا

ةيئانثلا تاءاقللا نم ةلسسلسس
ى˘لإا فد˘ه˘˘ت ،تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
ةيعامتج’ا بلاطملاب لفكتلا

عاطقلا يبسستنم˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
ةفا˘ك ع˘م راو˘ح˘لا با˘ب ح˘ت˘فو
ةداعإاو نييعامتج’ا ءاكرسشلا
.يسساسسأ’ا نوناقلا يف رظنلا

ةرازولا نأا ،نايبلا حسضوأاو
نع ةرداسص تاوعدب تأاجافت
ةيباق˘ن˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ضضع˘ب

تا˘كر˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا و˘˘عد˘˘ت
عيمج ة˘ع˘طا˘ق˘مو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرادإ’ا لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عأ’ا

ةياهنل ةيمسسرلا تاناحتم’او
نأا ةدكؤو˘م ،ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا

ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م تا˘فر˘سصت˘لا هذ˘ه
ر˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب ن˘˘سسح˘˘˘لا لÓ˘˘˘خإ’ا
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘ل˘ل ن˘سسح˘لا

تددج امك .يوبرتلا قفرملاو
ةل˘سصاو˘م˘ب ا˘ه˘ماز˘ت˘لا ةرازو˘لا

نود نم ءاكرسشلا عم راوحلا
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت وأا ءا˘˘سصقإا
.ةحورطملا ت’اغسشن’اب

ط.ةراشس

اهرقم مامأا مويلا ررقŸا جاجتح’ا نع لودعلاب

ةيرإدإلإ ةمكÙإ رإرقل لاثتملإ ¤إإ تاباقنلإ وعدت ةيبÎلإ ةرإزو

رورم ثداح4941 رثإا ىلع

تاقرطلإ باهرإإ
04 ةايحب يدوي
عوبسسأإ يف اسصخسش
ةيامحلا حلاشصم تفششك

4941 ليجشست نع ،ةيندملا
،عوبشسأا لÓخ ،رورم ثداح
7971و Óيتق04 فلخ
ةليشصح لقثأا ربتعتو ،احيرج

ةليشسملا ةي’و يف تلجشس
37 حرجو صصاخششأا5 ةافوب
مهفاعشسإا مت نيرخآا

زكارملا ىلإا مــهليوحتو
74 رثإا ىلع ةيئافششتشس’ا

.رورم ثداح
ةماعلا ةيريدملا نايب دافأاو
لÓخ هنأا ،ةيندملا ةيامحلل
تادحو تلجشس ،عوبشسأا
67732 ةيندملا ةيامحلا

يقلت رثإا ىلع اذهو Óخدت
فرط نم ةثاغتشس’ا تاملاكم
تÓخدتلا هذه ،نينطاوملا
ةطششنأا ت’اجم فلتخم تلمشش
ءاوشس ةيندملا ةيامحلا
،رورملا ثداوحب ةقلعتملا
ءÓجإ’ا ،ةيلزنملا ثداوحلا
قئارحلا دامخإا يحشصلا

ةينمأ’ا ةزهجأ’ا ةيطغتو
اهنيب نم ،تارهاظتلا فلتخمل
تايلمعب اشصاخ Óخدت22331
اهيف مت نيأا ،يحشصلا ءÓجإ’ا
احيرج54031 ءÓجإاو فاعشسإا

.تايفششتشسملا ىلإا اشضيرمو
اميف ةيامحلا تادحو تماقو
ةقلعتملا تاطاششنلا صصخي
صسوريف راششتنا نم ةياقولاب
بارتلا لماك ربع ،انوروك
ةيلمع514 ـب ينطولا

نينطاوملا ةدئافل ةيشسيشسحت
مهثحت ،نطولا تاي’و ربع
مارتحا ةرورشضب مهركذتو
اذكو يحشصلا رجحلا دعاوق
،يعامتج’ا دعابتلا

723 ـب مايقلا ىلإا ةفاشضإ’اب
ربع ةماع ميقعت ةيلمع

ةدع تشسم ينطولا بارتلا
ةيمومع لكايهو تآاششنم
ةينكشسلا تاعمجملا ةشصاخو
صصيشصخت مت نيأا ،عراوششلاو
نوع0741 نيتيلمعلا نيتاهل

فلتخمب ةيندم ةيامح
862 ىلإا ةفاشضإ’اب ،بترلا
ةنحاشش751 فاعشسإا ةرايشس
.ةخشضم

ب.ناميا

ءاشضيبلا رادلاب تايانجلا ةمكحم اهجلاعت يتلا لتقلا مئارج عششبأا نم ةيشضقلا

!هتجوز حبذ فلم يف ةذوعسش صسوقطب «عيسضرلإ» هنبإ لتاق ةمكاحم ليجأات

ميتنشس رييÓم4 نم رثكأا اهتزوحب تزجُح

ناسسملتب ةيبرغم تاكبسش عم ؤوطإوتلاب لإومألإ روزت ةباسصع طاقسسإإ

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م تل˘˘جأا
يف ءاسضيبلا رادلاب ةيئادتب’ا
ضسمأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

«لÓب.ضس» م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ةرود˘ل˘˘ل
ي˘ف ضضو˘˘خ˘˘لا ضضفر ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ديرولا نم هتجوز حبذ فلم
ا˘سضيأا ناد˘م˘لاو ،د˘˘يرو˘˘لا ى˘˘لإا
هلتقل د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا م˘كح˘ب
˘ما˘ع بحا˘سص ع˘ي˘˘سضر˘˘لا ه˘˘ن˘˘با

.فسصنو
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا بسسحو

يفوت هنبا نإاف ،انيدل ةرفوتملا
يتلا ةذوعسشلا ضسوقطب ارثأاتم
نم تاميلعتب ه˘ي˘ل˘ع ا˘ه˘سسرا˘م
يه اهحبذب ماق يتلا هتجوز
يناعي هنأا ضساسسأا ىلع ىرخأ’ا

.يناطيسش ضسم نم
ن˘ي˘ف˘ل˘م˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت د˘ع˘˘تو

مهتملا ام˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ن˘يذ˘ل˘لا
ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘برأ’ا «لÓ˘˘ب.ضس»
اهتجلاع يتلا ليسصافتلا عسشبأا

نوك اذهو ،تايانجلا ةمكحم
،نادبأ’ا اهل رع˘سشق˘ت ا˘ه˘ع˘ئا˘قو
تهنأا يت˘لاو ضسو˘ف˘ن˘لا م˘ت˘كتو
هنسس زواجتي مل عيسضر ةايح
ضسوقط هيل˘ع ضسرو˘م ن˘ي˘ما˘ع
،هدسسج نم نج جارخإ’ رحسس
بر˘˘˘˘˘˘سضو ضضع م˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘ح
ىدأا ام ةداح ريغ ةادأاب عيسضرلا
لخد هغامدب ديدسش فيزن ىلإا

ة˘فر˘غ ع˘ي˘سضر˘لا ا˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
هسسافنأا ظفل نأا ىلإا ضشاعنإ’ا
.ةريخأ’ا

دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا تا˘سسبÓ˘˘م
7102 ناوج رهسش نم عباسسلل

عيسضرلا هنبا مهتملا لقن نيح
يداولا بابب ةيراوجلا ةدايعلل
نيمل دمحم ىفسشتسسمل هنمو
هلاخدإا مت هسصحف متيل ،نيغابد
ي˘ف ى˘فو˘ت˘ي˘ل ضشا˘ع˘نإ’ا ة˘فر˘غ
.يلاوملا مويلا

يف قيقح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ةثج ح˘ير˘سشت˘ب كلذو ة˘ي˘سضق˘لا

دو˘جو ن˘ي˘ب˘ت ثي˘ح ع˘˘ي˘˘سضر˘˘لا
ر˘ث˘خ˘ت د˘ع˘ب خ˘م˘لا ي˘ف ف˘˘يز˘˘ن
هنأا ةمجمجلاو خملا نيب ءامدلا
ري˘غ ةادأا˘ب ف˘ي˘ن˘ع˘ت˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت

امك ،ضسأارلا ىوتسسم ىلع ةداح
ضضو˘سضر ةد˘ع دو˘˘جو ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
ضضع تايلمع ةجيتن هدسسجب
.هدسسج نم ةفلتخم ءاحنأا يف
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت ه˘ي˘ل˘˘عو
ىلع فلملا ليوحتو ةيسضقلا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو
ا˘م˘ك .يداو˘لا با˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م
د˘لاو نأا تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا تف˘˘سشك
مويلا يف ماق عيسضرلا لفطلا
لتق˘ب ه˘ن˘با ةا˘فو ن˘م ي˘لاو˘م˘لا

اهتايح يهنيل نيكسسب هتجوز
فلملا وهو .احبذ ىرخأ’ا يه
ه˘ي˘ف ع˘سضخ˘ي˘سس يذ˘لا ي˘نا˘ث˘˘لا
مت يتلا ،ةم˘كا˘ح˘م˘ل˘ل م˘ه˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ةرود˘ل˘ل ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
ضضفر مهت˘م˘لا نو˘ك ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
.اهيف ضضوخلا

م.ةزمح

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
لوأا ،دودحلا ضسرحو ينطولا
ة˘˘˘كب˘˘˘سش كي˘˘˘كف˘˘˘ت ن˘˘˘م ضسمأا
ريوز˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ،ة˘ي˘مار˘جإا
تاكبسش عم ؤوطاوتلاب لاومأ’ا

ةسسعلا باب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ،ة˘ي˘بر˘غ˘م
.ناسسملتب

عا˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘سضوأاو
،اهل نا˘ي˘ب لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
تنكم˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
داو ةقطنمب ،ةينطولا دودحلا
باب ةيدلب ،ةيدودحلا ميعنوب

نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘˘ب ،ة˘˘˘سسع˘˘˘لا
نم ،ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلاب
ةنوكُم ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
مهتزوحب ضصا˘خ˘سشأا ة˘ت˘سس ن˘م
ةلمعلا نم ةمخسض ةيلام غلابم
تاذ تف˘˘˘˘˘˘˘˘سشكو.ةينطولا
يلاملا غلب˘م˘لا نأا˘ب ح˘لا˘سصم˘لا
رييÓم4 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ب رد˘˘˘ق
اهنم ،ميتنسس نويلم5.801و
ميتنسس نويلم39و رييÓم3
ة˘˘با˘˘˘سصع˘˘˘لا تلوا˘˘˘ح ،ةروز˘˘˘م
ؤوطاوتلاب ا˘ه˘ج˘يور˘تو ا˘ه˘لا˘خدإا

.ةيبرغم ةيمارجإا تاكبسش عم
ةيعونلا ةيلمعلا هذه يتأاتو

ي˘ن˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا تاد˘˘حو˘˘ل
دوه˘ج˘لا قا˘ي˘سس ي˘ف ي˘ب˘ع˘سشلا
ل˘˘ك طا˘˘ب˘˘حإا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘لا

م˘˘عدو ل˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا

لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضير˘ح˘˘ت˘˘لاو
دÓبلا رارقتسساو نمأا ةعزعز
نيب ةنت˘ف˘لاو ى˘سضو˘ف˘لا عرزو
اذ˘كو ،د˘حاو˘˘لا بع˘˘سشلا ءا˘˘ن˘˘بأا
تاردق˘م فاز˘ن˘ت˘سساو بير˘خ˘ت
نم اميسس’ ينطولا داسصتق’ا

ةينطولا قوسسلا قارغإا لÓخ
.ةروزملا تÓمعلا هذهب

م.نتاف
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030307ددعلا ^2441 لاوشش41ـل قفاوملا1202 يام62ءاعبرأ’اتامهاصسم
..اكريمأا دعب ام ملاع يف

؟لماسشلا لÓقتسس’ا بؤعسشلا ققحت فيك

ينطؤلا عورسشملا ةيفسصت تارماؤؤم ضضفرت ةينيطسسلفلا ريهامجلا

فاسشت˘كاو ع˘قاو˘ل˘ل ة˘ق˘م˘ع˘ت˘م˘لا ةءار˘ق˘لا
لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ت ضصر˘ف˘لاو تا˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اهمهأا نم ،ىدملا ةليوط فادهأا قيقحتل
يذلاو ،ةعرسسب ريغتي ملاع يف ةوقلا ءانب
ينبيو مدق˘ت˘لاو و˘م˘ن˘لا ق˘ق˘ح˘ي نأا د˘ير˘ي
يلبقتسسملا يملاعلا دهسشملا يف هتناكم
تايدحتلل بيجتسسي فيك ملعتي نأا دب ’
.ضصرف ىلإا اهلوحيو
انل ح˘سضو˘ت نأا ن˘كم˘ي د˘ه˘سشم˘لا ةءار˘قو
ةيلودلا انتاقÓع ينبن نأا نكمي فيك
ا˘ه˘تو˘ق د˘ياز˘ت˘ت لود ع˘م ا˘ن˘˘تا˘˘ف˘˘لا˘˘ح˘˘تو
رمأ’ا نكل ،12ـلا نرقلا يف اهتناكمو
جاتحت لودلا نم ريثكلاف ،Óهسس ضسيل
ر˘سصب˘ت˘ل ر˘ظ˘ن ح˘ي˘ح˘سصت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘لإا
ام يف ةهÓبب قيدحتلا نم ’دب قئاقحلا
.جاجدلاك اهمادقأا تحت

ءا˘م˘ل˘ع ى˘لإا لود˘لا كل˘ت جا˘ت˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
،ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نو˘˘ه˘˘جاو˘˘ي
بوعسشلا ليهج˘تو قا˘ف˘ن˘لا نو˘سضفر˘يو
يف ارييغت دهسشي ملاعلا نإا ،اهليلسضتو
ةلحرم باوبأا ىلع هلعجت ت’اجملا لك
ةداعإا دهسشت فوسس خيراتلا نم ةديدج
.ةوقلا عيزوت
نع داعت˘ب’ا ة˘كر˘ح نآ’ا د˘ه˘سشي م˘لا˘ع˘لا
ةيزكرمÓلا وحن ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةر˘ط˘ي˘سسلا
ر˘ي˘غ لود و˘م˘نو ي˘م˘لا˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ي˘ف
ةيجيتار˘ت˘سسإا ل˘سضفأا نإا˘ف كلذ˘ل ،ة˘ي˘بر˘غ
نأا ي˘ه ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘˘ت
نم ’دب ديدجلا عسضولا اذه عم ضشياعتت
همواقت نأا

نأا نكمي يتلا تاريغتلا كلت مهأا نم
ىدحتت لود روهظ حوسضوب اهظحÓن
ينبت نأا لواحتو ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةر˘ط˘ي˘سسلا
نم ةررحتم ةيسسايسسو ةيداسصتقا امظن
ىلع رثؤوت نأا نكميو ،اكريمأ’ ةيعبتلا

ملاعلا لعجي ام اذهو ،ىوقلا نيزاوم
ايركز ديرف هيلع قلطي ام وحن كرحتي

.«اكريمأا دعب ام» ملاع
جيلخلا برحو ةدرابلا برحلا ةياهن دعب
تاي’ولا نأا ح˘سضاو˘لا ن˘م نا˘ك ة˘ي˘نا˘ث˘لا
اهترطيسسو اهتوق جوأا تغلب دق ةدحتملا

ملسستسسا دق ملاعلا نأا ادبو ،ملاعلا ىلع
.اهعم ضشياعتو ةنميهلا هذهل
تديازت ةيسضاملا03ـلا ماوعأ’ا لÓخو
تاراقلا ةرباع ةيكريمأ’ا تاكرسشلا ةوق
لودلا ةدحتملا تاي’ولا تربجأا نأا دعب

ح˘ت˘ف˘ت˘ل ا˘هدا˘سصت˘قا ة˘˘سصخ˘˘سصخ ى˘˘ل˘˘ع
ةرطيسسلل تا˘كر˘سشلا هذ˘ه ما˘مأا لا˘ج˘م˘لا

مغرلا ىلعو ،يملا˘ع˘لا دا˘سصت˘ق’ا ى˘ل˘ع
د˘ق ا˘˘كر˘˘ي˘˘مأا نأا ا˘˘ير˘˘كز ىر˘˘ي كلذ ن˘˘م
اهيلع ضضر˘ف˘ي ا˘يد˘ح˘ت ه˘جاو˘ت تح˘ب˘سصأا
اذاملف ،يملاعلا اهرود يف ريكفتلا ةداعإا
؟كلذ

ددجلا نوبعÓلا
ةي˘كر˘ي˘مأ’ا ةر˘ط˘ي˘سسلا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا رود˘لا ة˘ي˘م˘هأا تد˘˘ياز˘˘ت

،ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘حا˘سسلا ى˘ل˘ع دد˘ج نو˘ب˘ع’
،نيبعÓلا كئلوأا مهأا نم نيسصلا ربتعتو
لا˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تو˘˘ق تد˘˘ياز˘˘ت ثي˘˘ح
راكتب’ا يف قوفتلا ةجيتن يداسصتق’ا

تأاد˘˘بو ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘كفأ’ا جا˘˘˘ت˘˘˘نإاو
يف مهم رودب موقت ةينيسصلا تاعماجلا

لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا قو˘˘˘ف˘˘˘ت ةدا˘˘˘يز
.تاعارتخ’ا

ا˘ي˘كر˘ت ل˘ث˘م ىر˘خأا ’ود كا˘ن˘ه نأا ا˘م˘˘ك
،راكتب’ا لاجم يف قابسسلا لخدت تأادب
لاجم يف ةزيمتم تايجيتارتسسإا ىنبتتو
ىلع ءاملعلا عيجسشتو يملعلا ثحبلا
را˘كفأ’ا جا˘ت˘نإا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ه نو˘كت نأا ن˘كم˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نر˘ق˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا رد˘سصم˘˘لا
.12ـلا

را˘˘كت˘˘ب’ا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف قا˘˘˘ب˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه
ى˘ل˘ع قا˘ف˘نإ’او بهاو˘م˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
ليكسشت ىلع ر˘ثؤو˘ي˘سس ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا

م˘لا˘ع ءا˘ن˘ب د˘ي˘ع˘ي˘سسو ىو˘ق˘˘لا ن˘˘يزاو˘˘م
ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’ا دراو˘˘م˘˘لا ةرادإاو لا˘˘م˘˘عأ’ا

.ةيلاملاو
نآ’ا دهسشي ملاعلا نإاف ،كلذ ءوسض يف
ةيكريمأ’ا ةرطيسسلا نع داعتب’ا ةكرح
يملاعلا ماظ˘ن˘لا ي˘ف ة˘يز˘كر˘مÓ˘لا و˘ح˘ن
لسضفأا نإاف كلذل ،ةيبرغ ريغ لود ومنو
ةدحتملا تاي’ولا اهب موقت ةيجيتارتسسإا

ديدجلا عسضولا اذه عم ضشياعتت نأا يه
نأا نكمي له نكل ،همواقت نأا نم ’دب
؟كلذب اكريمأا عنتقت

ةدايقلا نع يلختلا
ضسردت نأا بجي ةدحتملا تاي’ولا نإا
نع ىلختت نأا اهيلع نأا كردتل عقاولا

حتفتل يملاعلا ماظنلا يف ةدايقلا عقوم
ددجلا نيكراسشملا عم نواعتلل لاجملا
نع ثحبت نأاو ،ديدج يملاع ماظن يف
يف ضشيعت فيك ملعتت نأاو ،طسسو لولح
.«اكريمأا دعب ام» ملاع

نوكت نل هنأا وه ملاعلا كلذ حمÓم مهأاو
حفاكت ىوق كانه نأاو ،ىمظع ةوق هيف
ة˘كع˘ك ن˘م ا˘ه˘ب˘ي˘سصن ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
ةر˘ط˘ي˘˘سسلا نأاو ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا
ىلع اهتياهن ىلإا تلسصو دق ةيكريمأ’ا
ع˘ت˘م˘ت˘ت تلاز ا˘م ا˘كر˘ي˘مأا نأا ن˘م م˘غر˘لا
ر’ودلا ةوق اهمهأا نم ،ةيسسفانت تازيمب

.ملاعلل ةيسسيئر ةلمعك
ي˘نا˘ع˘ت ا˘ه˘ن˘كل ،ة˘يو˘ق ا˘كر˘ي˘مأا تلاز ا˘م
ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تÓ˘كسشم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا
ي˘بر˘ح ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘قا˘˘ف˘˘نإا ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا
6 زواج˘ت يذ˘لاو ،قار˘ع˘لاو نا˘ت˘سسنا˘غ˘فأا
.ر’ود تانويليرت
دوقت نأا عيطتسست دعت مل اسضيأا اكريمأاو
مدقت نأا ىنعمب ،ةودقلا وأا لاثملاب ملاعلا
هدلقت نأا نكمي يذ˘لا جذو˘م˘ن˘لا م˘لا˘ع˘ل˘ل
عافدلاو يطارقميدلا مكحلا يف لودلا

،بوعسشلا قوقحو ناسسنإ’ا قوقح نع
تابÓقن’ا دييأاتب تماق نأا دعب ةسصاخ
برا˘ج˘ت˘لا تسضه˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ير˘كسسع˘˘لا
بوعسشلا قح تكهت˘ناو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
.اهريسصم ريرقت يف
يف ديازت اكريمأ’ ءادعلا نأا دكؤوملا نمو
،ا˘ه˘ب را˘ه˘ب˘ن’ا ضصقا˘ن˘تو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ر˘ظ˘ن˘ت بو˘ع˘سشلا تح˘ب˘سصأاو
قيقحت قوعت يتلا ةبقعلا اهنأا ضساسسأا
.ةيطارقميدلاو ةيرحلا يف اهفادهأا

ملاعلا يطرشش
تاقÓعلا ذاتسسأا رمياسشريم نوج ريسشي
لسشف ىلإا و˘غا˘كي˘سش ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘لود˘لا
روهدتو ةيكريمأ’ا ةيجراخلا ةسسايسسلا
لسشفلا اذه نأاو ،يملاعلا يدايقلا اهرود
ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ا˘كر˘ي˘مأا را˘ي˘ت˘خا ن˘ع ج˘ت˘ن
ىلع اهدامتعاو ملا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا
اهفادهأا قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ة˘ير˘كسسع˘لا ةو˘ق˘لا

.ملاعلا يطرسش رودب مايقلاو
ريثكلا ةيجيتارتسسإ’ا كلتل ناك دقلو
امك‐ اهمهأا نم ،ةي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘م
ةقطنم نأا ‐يكسسنجيرب وينغيبز ريسشي
ةجومب رمت تحبسصأا طسسوأ’ا قرسشلا

رو˘˘ع˘˘سشلا نأاو ،رار˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا مد˘˘ع ن˘˘م
،يمÓسسإ’ا ملاع˘لا ي˘ف د˘ياز˘ت˘ي م˘ل˘ظ˘لا˘ب
رارقتسسا مدع ةلاح ىلإا يدؤويسس اذهو
ملاعلا نأا يكسسنجيرب فيسضيو.يملاع
رار˘م˘ت˘سسا ع˘م ق˘ف˘ت˘ي ’ ل˘كسشب ر˘ي˘غ˘ت˘ي
لوا˘ح˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘كر˘ي˘˘مأ’ا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
ةرطيسسلا كلت يدحت ايسسورو نيسصلا

.ديدج ملاع ءانب يف رودب مايقلاو
ةقثلا صصقانت

ةيداسصتق’ا ةمزأ’ا جئاتن مهأا نم ناك
ةقثلا تللق اهنأا8002 ماع تأادب يتلا
يذلا يملا˘ع˘لا يدا˘سصت˘ق’ا ما˘ظ˘ن˘لا ي˘ف
ريسشيو .هريد˘تو ا˘كر˘ي˘مأا ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سست

تدده ةمزأ’ا كلت نأا ىلإا يربنكإا نوج
ما˘ظ˘ن˘لا ي˘ف ي˘كر˘ي˘مأ’ا يدا˘ي˘ق˘لا رود˘لا
روهظ ىلإا تدأاو ،يملاعلا يداسصتق’ا
يتلا نيسصلا لثم ،نييبرغ ريغ نيلعاف
.يملاعلا داسصتق’ا يف اهرود ديازت
ر˘ثؤو˘ي نأا ن˘كم˘ي ي˘ن˘˘ي˘˘سصلا جذو˘˘م˘˘ن˘˘لاو
،يداسصتق’ا ريكفتلا ىلع ريبك لكسشب

ةور˘ث˘لا ة˘ي˘م˘هأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ
ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ةو˘ق˘ل˘ل ضسا˘سسأا˘ك ة˘ير˘سشب˘لا

نإا.ت’ا˘ج˘م˘لا ل˘ك ي˘ف ةو˘ق˘لا ءا˘˘ن˘˘بو
تاقÓع ينبت نأا اسضيأا نكمي نيسصلا
نم ريثكلا عم عفانملا لدابت ىلع موقت
ققحت نأا نكمي اهنأا تكردأا يتلا لودلا
.نيسصلا عم اهنواعت نم ةيباجيإا جئاتن

ةمشساحلا تاراشصتن’ا ماهوأا
ثادحأ’ا اهحسضوت ةمهم ةقيقح كانه
اكريمأا نأا يهو نييسضاملا نيدقعلا لÓخ
ا˘ه˘ل فر˘ع˘ي م˘ل ة˘ير˘كسسع ةو˘ق كل˘˘ت˘˘م˘˘ت
دعت مل ةوقلا هذه نكل ،Óيثم خيراتلا
،ةمسساح تاراسصتنا قيقحت ىلع ةرداق
عم ضسلجت نأا ىلإا اكريمأا ترطسضا كلذل

دعب تاسضوا˘ف˘م˘لا ةد˘ئا˘م ى˘ل˘ع نا˘ب˘لا˘ط
ىلع ضضوافتتل اماع02 ترمتسسا برح
.باحسسن’ا
ةداعإا ىلع عيمجلا ربجت ةقيقحلا كلت
مادختسساو ىوقلا نيزاوم يف ريكفتلا
ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا ا˘م˘لا˘طو ،ة˘ب˘ل˘سصلا ةو˘˘ق˘˘لا
كلتمي يذ˘لا نإا˘ف م˘سسا˘ح ر˘سصن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’او ر˘ب˘سصلا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘˘لا
نأا نكمي يذلا وه ليوط نمزل عارسصلا
يذلا نأا امك ،ةياهنلا يف رسصنلا ققحي
امهم ةبلسصلا ةيركسسع˘لا ةو˘ق˘لا كل˘ت˘م˘ي
˘ماد˘خ˘ت˘سسا ل˘ب˘ق ضسرد˘ي نأا د˘ب ’ تغ˘ل˘˘ب
قار˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

.ةوقلا دودح ملعتيل ناتسسناغفأاو
يذلا‐ «اكريمأا دعب ام» موهفم نإاف ،كلذل
’ ‐هباتكل اناونع ايركز ديرف همدختسسا
دقفتسس اهنأا وأا يفتختسس اكريمأا نأا ينعي
ةرورسض ي˘ن˘ع˘ي ه˘ن˘كل ،ة˘ب˘ل˘سصلا ا˘ه˘تو˘ق
تاقÓع ءانبل ةديدج لئاسسو نع ثحبلا

ن˘م ،ةد˘يد˘ج د˘عاو˘ق ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت ة˘ي˘˘لود
دق ةرط˘ي˘سسلا ر˘سصع نأا˘ب ي˘عو˘لا ا˘ه˘م˘هأا
ررقت نأا بوعسشلا قح نم نأاو ،ىهتنا

حلاسصم قيقحتل نواعتت نأاو ،اهريسصم
تنب يتلا ةدعاقلا يه هذهو ،ةكرتسشم
ليكسشتل اهتيجيتارت˘سسإا ن˘ي˘سصلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا لود˘لا ع˘م ا˘ه˘تا˘˘قÓ˘˘ع
نواعتلا يف لثمتت اهتحلسصم نأا دجتسس
ضصرفلا اهل رفويسس كلذ نأ’ ،نيسصلا عم
اهلذأا يذلا برغلل ةيعبتلا نم ررحتلل
.نييسضاملا نينرقلا لاوط اهرقفأاو
امدنع د˘ياز˘ت˘ي نأا ن˘كم˘ي نوا˘ع˘ت˘لا اذ˘هو
لودلا يف مكحلا مظن يف رييغت ثدحي
نولثمم ةطلسسلا ىلإا لسصيو ةيقيرفأ’ا

اهقاوسشأا نع نوربعي ريهامجلل نويقيقح
ديزيسس هاجت’ا اذه.لÓقتسس’او ةيرحلل
اكريمأا نكمتت ن˘لو ،ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘مزأ’ا

نم افوخ ةيركسسعلا اهتوق مادختسسا نم
،قارعلاو ناتسسناغفأا يف اهبراجت راركت
ي˘˘ف ا˘˘سسنر˘˘ف ة˘˘مزأا تح˘˘سضتا نأا د˘˘ع˘˘˘بو
مامأا نوكي نل كلذل ،يقيرفأ’ا لحاسسلا
ةيجيتارتسسإا نع ىلختت نأا ىوسس اكريمأا
لوا˘ح˘ت نأاو ،م˘لا˘ع˘لا ةدا˘ي˘قو ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
ةيلخادلا اهتمزأ’ ةداج لولح نع ثحبلا
راسشتناو نويدلا مكارت ةجيتن ديازتت يتلا
ميدقت ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا ضصقا˘ن˘تو ة˘لا˘ط˘ب˘لا
ةلود ملح را˘ي˘ه˘ناو ،بع˘سشل˘ل تا˘مد˘خ˘لا
.ةيطارقميدلاو ةيهافرلا
كانه نإاف ةيويسسآ’ا لودلل ةبسسنلاب امأا
،ا˘ه˘تو˘ق ةدا˘يز˘˘ل ضصر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

عيسسوتو ،ةيلاع ومن ت’دعم قيقحتو
هذه .ىرخأ’ا لودلا عم نواعتلا ت’اجم
نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ق˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘لا ضضع˘˘ب ي˘˘ه
د˘ع˘ب ا˘م» م˘لا˘ع ي˘ف د˘˘ه˘˘سشم˘˘لا ح˘˘سضو˘˘ت
نم ،ىرخأا قئا˘ق˘ح كا˘ن˘ه ن˘كل ،«ا˘كر˘ي˘مأا
رر˘ح˘ت˘ل˘ل بو˘ع˘˘سشلا قاو˘˘سشأا نأا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا

ضصقانت ناو ،ديازتت لÓقتسس’ا قيقحتو
ةيا˘م˘حو ةر˘ط˘ي˘سسلا ى˘ل˘ع ا˘كر˘ي˘مأا ةرد˘ق
هذه مامأا لاجملا حتفيسس ةدبتسسملا مظنلا
ر˘م˘لا ا˘ه˘ع˘قاو ى˘ل˘ع ةرو˘ث˘ل˘ل بو˘˘ع˘˘سشلا
رر˘ق˘تو ل˘ما˘سشلا ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘سسا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
هذهو .اهنع ربعت امظن ينبتو اهريسصم
ءانب يف مهم رود اهل نوكيسس بوعسشلا

،هحمÓم نآ’ا ىتح حسضتت مل ديدج ملاع
كلذ نع افلتخم نوكيسس ديكأاتلاب هنكل
،02ـلا نرقلا لÓخ لكسشت يذلا ملاعلا
لودلا لك ةجاح ديازتت كلذ ءوسض يف
.لبقتسسملا فارسشتسسا ملع ريوطت ىلإا

يه ةينيطسسلفلا ريهامجلا تناك امود
ي˘ن˘طو˘لا ل˘م˘ع˘لاو حا˘ف˘كلا ة˘ع˘ي˘˘ل˘˘ط
رارقلاو ةيروث˘لا ةردا˘ب˘م˘لا ة˘ب˘حا˘سصو
ن˘مؤو˘ت ا˘ه˘نأ’ ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا
ادادعتسسا رثكأ’او راسصتن’ا ةيمتحب
ةلحرملا هذه يف ةسصاخو ةيحسضتلل
انه بجيو ةي˘ل˘سصف˘م˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ي˘نا˘كم’ا ل˘ك د˘ي˘˘حو˘˘ت
ميظنتو يلاسضنلا لع˘ف˘لا˘ب م˘غا˘ن˘ت˘لاو
يد˘سصت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ي˘˘ف فو˘˘ف˘˘سصلا

ناعطقو لÓتح’ا اذ˘ه˘ل ة˘ه˘جاو˘م˘لاو
مامأا قير˘ط˘لا ع˘ط˘قو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
نيسصبرتملا نيككسشملاو نتفلا راجت
. ينيطسسلفلا ينطولا عورسشملاب
ةروثلا عنسصت ةينيطسسلفلا ريهامجلا

لك ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ط˘ع˘لا ل˘سصاو˘تو
ام˘عد كر˘ح˘ت˘تو ة˘ي˘لا˘سضن˘لا ع˘قاو˘م˘لا

ةلتحملا ضسدقلا ةنيدم ءانبأ’ ادانسسإاو
تاطلسس تاكا˘ه˘ت˘ن’ يد˘سصت˘ت ثي˘ح
دجسسملا قح˘ب ةر˘م˘ت˘سسم˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
ه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ي ا˘مو كرا˘ب˘م˘لا ى˘سصقأ’ا

يحب يرسسق ريجهت نم انبعسش ءانبا
يتلا ةرماؤوملل اسضفرو حارج خيسشلا
لينلل ةيخيرات˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا د˘سض كا˘ح˘ت
رحلا ينيطسسلفلا بعسشلا ةدارا نم
. هقوقح لين ىلع هرارسصإاو
يرسصنعلا نيميلا ةموكح لسصاوتو
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا با˘˘كترا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا يد˘˘˘ل
ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ل˘كل ة˘ي˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ناود˘ع˘˘لاو ضشط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ىدا˘˘م˘˘ت˘˘تو
قا˘ف˘تا ي˘لا ل˘سصو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ا˘م˘ه˘مو ةز˘غ عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘ئد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
اهن˘كم˘ي ’ ا˘ه˘نأا˘ف تل˘ع˘فو تل˘سصاو˘ت
دتمي يذلا خيراتلا ريوزت وا ةقرسس
عار˘سصلا ن˘م ما˘ع ة˘ئا˘م ن˘م ر˘ث˘كأÓ˘˘ل

ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا تب˘˘ثأا ثي˘˘ح
نل هتميزعو هتدارإا نأا ةدحاو ةقيقح
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ه˘˘ت˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘مو ر˘˘˘سسكن˘˘˘ت
ر˘حد ل˘ب˘ق ف˘قو˘ت˘ت ن˘˘ل ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘تو ه˘لا˘˘كسشأا ل˘˘كب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
لÓقتسس’او ةيرحلاو ةدوعلاب هفادهأا
تامهادم˘لا ة˘ل˘سصاو˘م. ي˘ن˘طو˘˘لا

اكاه˘ت˘نا ل˘كسشت ى˘سصق’ا د˘ج˘سسم˘ل˘ل
ع˘م ضضرا˘ع˘ت˘˘تو ا˘˘ح˘˘سضاو ا˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
’ اممو ةيملاعلا ةينو˘نا˘ق˘لا د˘عاو˘ق˘لا
نم ءزج وه موجهلا اذه نأا هيف كسش
ىسصقأ’ا د˘ج˘سسم˘لا د˘يو˘ه˘ت ط˘ط˘خ˘م
ملاعلا زازفتسسا فدهب خراسص ءاردزاو
يتلا تامجهلا كلت ناو يمÓسسإ’ا
ةيدأات ءانثأا لÓت˘ح’ا ة˘طر˘سش ا˘ه˘ت˘ن˘سش
د˘ج˘سسم˘لا˘ب م˘ه˘تدا˘ب˘ع˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
نيملسسمل˘ل ى˘لوأ’ا ة˘ل˘ب˘ق˘لا ى˘سصقأ’ا
ي˘تأا˘يو ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا كه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
لÓتح’ا تاسسراممو ةوقلا مادختسسا
أازجتي ’ ءزج يه يتلاو يركسسعلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘يو˘ه ر˘ي˘ي˘غ˘ت ل˘جا ن˘م ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م˘˘لا
ىسصقأ’ا دجسسم˘لا م˘ي˘سسق˘تو ضسد˘ق˘لا

يف يرجي ام . مئاقلا عقاولا ريغتو
ىسصقأ’ا دجسسم˘لا ما˘ح˘ت˘قاو ضسد˘ق˘لا

تاءادتعاو تا˘با˘سصإا ن˘م ه˘ف˘ل˘خ ا˘مو
ل˘كل ة˘لا˘سسر ي˘ه ن˘ي˘ل˘سصم˘˘لا ق˘˘ح˘˘ب
يذلا رطخلا نا ي˘بر˘عو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف

يدوجو رطخ وه لÓتح’ا اذه هلثمي
ءÓيتسسÓل ةلواحم يف ضسدقلا ىلع
را˘م˘ع˘ت˘سس’ا فاد˘هأÓ˘ل ة˘مد˘خ ه˘ي˘ل˘˘ع
بر˘ح ن˘م˘سض ي˘تأا˘يو ي˘نا˘ط˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
ي˘ت˘لا ه˘تار˘با˘خ˘م هز˘ه˘جأاو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
يف يقرعلا ريهطتلا ةميرج بكترت

لكو ناولسس ةدلبو حارج خيسشلا يح
. ضسدقلا ءايحأا
دومسصو ينطولا فقوملا لكسش دقل
اذه ماما ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ءا˘ن˘با
حسضف وحن ةمهم تاوطخ ناودعلا
قو˘ق˘ح ى˘ل˘ع ير˘مآا˘ت˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا

نيرمآاتملا ل˘كلو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘ت˘باو˘ثو
ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لا تاد˘ن˘ج’ا با˘ح˘˘سصأاو
ام˘ك ي˘ن˘طو˘لا عور˘سشم˘لا فاد˘ه˘ت˘سسا
نيماينب ماهوأ’ ىرخأا ةبرسض لكسش
يزانلا يرسصنعلا ه˘ل˘ت˘كتو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
د˘يو˘ه˘ت ة˘سسا˘ي˘سس ل˘سشفاو فر˘ط˘ت˘م˘لا
عورسشمب ىمسسي ام ماهوأاو ضسدقلا

عيراسشمو ةيكير˘م’ا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص

يتلا ةينيطسسلفلا ةيسضقلل ةيفسصتلا
ضضرا ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘˘ف ى˘˘لا نو˘˘ع˘˘سسي
ة˘ن˘م˘ي˘ه˘˘لا ضسير˘˘كت ن˘˘م˘˘سض ع˘˘قاو˘˘لا

قو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لاو ضضر’ا قر˘˘˘˘˘˘˘سسو
. ةينيطسسلفلا
ليعف˘تو ي˘لا˘سضن˘لا ل˘م˘ع˘لاو د˘ه˘ج˘لا
ه˘˘جو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘ن’ا
لك يف لسصاوتي نا بجي لÓتح’ا
وه ناودعلا اذهل يدسصتلاو عقاوملا
ةيريسصملا ةكرعملا هذه يف ضساسس’ا
د˘حو˘ت˘ت نأاو ر˘م˘ت˘سست نا بج˘ي ي˘˘ت˘˘لا
لخاد ةينيطسسلفلا ةي˘ن˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ةدحولا ديسسجت متيو هجراخو نطولا

ن˘˘م˘˘م ضضع˘˘ب˘˘ل˘˘ل تا˘˘ف˘˘ت˘˘ل’ا مد˘˘عو
لحارملا لك راجت نطولاب نورجاتي
لÓتح’ا عم نوقواسستي اوتاب نيذلا

ربع نوسضوخيو ةيرمآاتلا هعيراسشمو
مهو˘لا تÓ˘م˘ح ءار˘ف˘سصلا ة˘فا˘ح˘سصلا

لا˘سشفا فد˘ه˘ت˘سست ي˘ت˘لا كي˘كسشت˘لاو
دوهج يا ىلع ءاسضقلاو ةسضافتن’ا

.لÓتح’ا حلاسصمل ةمدخ ةينطو
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ةينكشسلا عيراششŸا قÓطإا لجأا نم

ءانبلإ صصيخإÎب نوبلاطي صسابعلب يديسس ولواقم
ةي’و يف نولواقملا ىكتسشي
ا˘˘م˘˘˘م ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس
تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا هو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسا
ا˘ه˘سسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘سسع˘ت˘لا

تنعت ببسسب ،ةيدلبلا حلاسصم
مه˘م˘ي˘ل˘سست ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه
ل˘جا ن˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ضصي˘˘خار˘˘ت
ةينكسسلا  عيراسشملا قÓطإا
ر˘ح˘لا يو˘قر˘ت˘لا ع˘با˘ط˘لا تاذ
بط˘ق˘ت˘سست  تح˘ب˘˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا
ن˘كسسلا ي˘ب˘لا˘ط ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ببسسب اهراعسسأا باهتلا مغر
ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل كو˘ن˘ب˘˘لا
نم عونلا اذه زاجن’ ضضورق
.تانكسسلا

ع˘يرا˘سشم˘لا با˘ح˘سصأا ه˘جو
حلاسصم ى˘لإا ما˘ه˘ت’ا ع˘با˘سصأا
يطاعتلا ضضفرت يتلا ةيدلبلا
مهتابلط  عم ةينوناق ةقيرطب
جاردأا ة˘سسي˘ب˘ح ى˘ق˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نود تاونسس ذنم اهحلاسصم
يذلا رمأ’ا  اهيف رظنلا ىتح
عونلا اذه زاجنا ةيلمع دّمج
،تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
نولواقملا اه˘ع˘جرأا ة˘ي˘ع˘سضو
ةيطارقوريب˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ى˘لإا
ىد˘م م˘ه˘ب˘سسح ضسكع˘ت ي˘ت˘لا
ي˘ف ح˘لا˘سصم˘لا تاذ ل˘طا˘م˘˘ت
لكسشب رثا امم ،اهماهم ءادأا

رامثتسس’ا لاجم ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك
ناو ةسصاخ ،يلحملا يراقعلا

ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت ل˘˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه
ةيت’واقملا تاكرسشلا  اسضيأا
ناو˘يد رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ˘˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘كم˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةيعونلا هذه قÓطإا نم دعب
م˘˘˘˘غر ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
يحب عقت ةيسضرأ’  هرايتخا
ةيدلب نأا ’إا ءارمحلا ةيقاسسلا
تسضفر ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘˘سس
بب˘سسب ضصي˘خر˘ت˘لا م˘ه˘ح˘˘ن˘˘م
ددع لو˘ح رر˘ب˘م ر˘ي˘غ فÓ˘خ
هب تدافأا ام بسسح قباوطلا

،ناو˘يد˘لا ل˘خاد ن˘˘م ردا˘˘سصم
ديمجت ىلإا اهعفد يذلا رمأ’ا
نم ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب عور˘سشم˘لا

تا˘˘˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ةيرادإ’ا تاءارجإ’او ةين˘ق˘ت˘لا
ي˘˘ف اذ˘˘ه ثد˘˘˘ح˘˘˘ي ،ىر˘˘˘خأ’ا
اريثك هيف  لّوعت يذلا تقولا

ىلع ضساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘ي’و
نم تانكسسلا نم عونلا اذه
تاب˘ل˘ط ف’آا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ل˘جا
يتلا نكسسلا ىلع لوسصحلا
لباقم بلط فلأا52ـلا تقاف
ىتح زجعت ةليئسض دج ةسصح
كل˘˘ت ع˘˘بر˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ن˘˘˘ع
انلواح انتهج نمو ،تابلطلا
ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر˘˘ب لا˘˘سصت’ا
يد˘ي˘سس ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
باب˘سسأ’ا ة˘فر˘ع˘م˘ل ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
يف لطام˘ت˘لا ءارو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ضصي˘˘˘خار˘˘˘ت ح˘˘˘ن˘˘˘˘م
مل اننأا ’إا ةقباطملا تاداهسشو
.كلذ نم نكمتن

مدلا رقف ىشضرم
ببشسب Íغلا نوششيعي

ÚعÈتŸا صصقن
ةي’وب مدلا رقف ىسضرم دسشان
مهموي ي˘ف ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
نم ةيسصولا تاهجلا يملاعلا
ارظن لجاع لح عسضو لجأا

ي˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا فور˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
نم اوكتسشا ثيح ،اهنوسشيعي
رمزلا نوزخمل  داحلا ضصقنلا
ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ة˘˘يو˘˘مد˘˘لا

مدلا كنب يف ةرفوتملا  اهنم
م˘سشت˘ح˘م˘لا لا˘ب˘قإ’ا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
مدلاب عربتلا ىلع نينطاوملل
ىلع ايقيقح ارطخ لكسشي ام
نوزخملا ناو ةسصاخ .مهتايح
طق˘ف ه˘جو˘ي ح˘ب˘سصأا ي˘لا˘ح˘لا
ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ت’ا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
.ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملاب
ن˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سشلا هذ˘˘˘ه تعد
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘سضر˘م˘˘لا
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل’ا

مهعسضوب قفر˘لاو م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
د˘ع˘ب ا˘مو˘ي مزأا˘ت˘م˘لا بع˘سصلا
عربتلاب مهودسشان ثيح ،رخآا
مهتايح ذاقنإ’ مدلاب يرودلا
ريفوت  مه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب
ناو ةسصاخ نيمئاد نيعربتم
او˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘م بل˘˘˘˘˘˘غا

لك مدلاب عربتلا˘ب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م
ن˘ع او˘ع˘جار˘ت  ر˘ه˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
را˘˘سشت˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
.انوروك ضسوريف
زكرم ةريدم تفرتعا لباقملاب

ضساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسل مد˘لا ن˘ق˘ح
كن˘˘˘ب نوز˘˘˘خ˘˘˘˘م ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
رمزل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ مد˘لا
ق˘˘ل˘˘ت م˘˘ل ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلا
ي˘ف ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘سسا˘˘ي˘˘سس
ن˘م دد˘ع ر˘ب˘˘كأا با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
مغر  ةباجتسسا ةيأا نيعربتملا

اهتمظن يتلا عربتلا تÓمح
تاسسسسؤوملاو تارادإ’اب اعابت
كيهان ةسصاخ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘˘م ى˘˘سضر˘˘م˘˘˘لا  ماز˘˘˘لإا ن˘˘˘ع
ةيحارجلا تÓخدتلا باحسصأا
بل˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
دسصق زكرملا ىلإا نيعربتملا
ءاغلإاب مهرييخت وأا مهل عربتلا

ةلسضعم .ةيحارجلا مهتاي˘ل˘م˘ع
نقح زكر˘م ا˘هد˘ج˘ي ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
عيمج ريفوت  نع هزجعل مدلا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا
ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا

ل˘˘سصف ة˘˘ياد˘˘˘ب ع˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يأا ،ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
تاد’و˘لاو ثداو˘ح˘لا  ر˘ث˘˘كت

ىلع نومئاقلا فخي مل ثيح
ديازت نم مه˘سسجاو˘ه ز˘كر˘م˘لا
ر˘سصن˘ع˘لا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا
ر˘مز˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘˘سس يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
نم عفرلا بلطتي ام ،ةردانلا

ضضر˘غ˘ب مد˘˘لا كن˘˘ب نوز˘˘خ˘˘م
ت’ا˘ح˘لا˘ب د˘ي˘ج˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
نأاو ة˘سصا˘خ ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
ع˘˘˘فد ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نقح زكرم ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب
نم ر˘ط˘خ˘لا ضسو˘قا˘ن قد مد˘لا

ى˘ل˘ع  ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فوز˘˘ع
˘ما˘يأ’ا م˘غر˘ب مد˘لا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا
تÓ˘م˘ح˘لاو  ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا
نود˘ب وأا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ز˘كر˘˘م˘˘لا

ىلع نيمئاقلا عجراو ،ةبسسانم
م˘سشت˘ح˘م˘لا لا˘ب˘قإ’ا ز˘كر˘˘م˘˘لا
ةفاقث بايغ ىلإا نيعر˘ب˘ت˘م˘ل˘ل
مهبسسح رسسفي امم ء’ؤوه ىدل

عربتلا ىلع نيينعملا فوزع
يذلا يويحلا ر˘سصن˘ع˘لا اذ˘ه˘ب
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ذا˘˘˘ق˘˘˘نإا ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م
 .ىسضرملا

ودبع.صص

يتلا هايملا ةمزأا دشض نونطاوملا اهلÓخ صضفتنا ،ةيجاجتحا ةكرح ،ةنتاب ةي’و يف ورز’ ةيدلب تدهشش
.ادج ةليوط ةدم ذنم ةلشصاحلا ةردنلا ببشسب اهنوششيعي

ة˘˘ت˘˘سشم ن˘˘م نو˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م ما˘˘˘ق
رقم ق˘ل˘غ˘ب ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘لا تل˘ي˘ل˘كا˘ت
اهلخدم مامأا عمجت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
مهسضفر نع ريبعتلل ،يسسيئرلا
ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل
تقولا رورم عم تلوحت يتلاو
ىلإا رظنلاب ،يقيقح لكسشم ىلإا

تمدق يتلا دوعولا مغر اهتدح
نييلحملا نيلوؤوسسملا لبق نم
،ديسسجتلل اهقيرط قلت مل يتلاو
.مهتايح ىلع ابلسس ضسكعنا امم
هايملا ةمزأا نأا نوجتحملا دكأاو
ره˘سشأا ذ˘ن˘م ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا
تفلخ ،ةلسصاحلا ةردنلا ببسسب

طا˘سسوأا ي˘ف ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘لا˘˘ح
اوهجو ام اريثك نيذلا ناكسسلا

تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ىوا˘˘˘كسش ةد˘˘˘ع
،د˘ج˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا

لبق نم ةيغاسص اناذآا ،مهبسسح
اوبلاط امك ،ةيلحملا تاطلسسلا
ة˘ل˘كسشم˘لا ل˘ح ي˘ف عار˘سسإ’ا˘ب
م˘˘ج˘˘ح ن˘˘م تف˘˘عا˘˘سض ي˘˘ت˘˘˘لا

نأاو ةسصاخ ،ةيمويلا مهتاناعم
اعافترا فرعت ةرارحلا تاجرد
مهنأا نيفيسضم ،ةقطنملاب اريبك
ن˘ير˘˘ب˘˘ج˘˘م م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأا اود˘˘جو
قيرط ن˘ع ها˘ي˘م˘لا ءار˘سش ى˘ل˘ع
ام مغر ةلومحملا جيراهسصلا

رطاخ˘م ن˘م ا˘ه˘سضع˘ب ه˘ل˘كسشت
يف نورطسضي ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘ح˘سص
ةلحرب مايقلا ىلإا اهبايغ ةلاح
نع اهنيمأات وأا اهب دوزتلل ثحب

ىرقلا ن˘م م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م ق˘ير˘ط
ر˘˘كذو .ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ند˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘ف˘ل˘غأ’ا م˘غرو ه˘نأا ،م˘ه˘سضع˘ب
تدسصر يتلا ةربتعملا ةيلاملا
ن˘ي˘سسح˘ت ل˘جأا ن˘م ،عا˘ط˘ق˘˘ل˘˘ل

تايدلب ربع نيو˘م˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ نأا ’إا ،ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا

ةحورط˘م تلازا˘م تا˘بذ˘بذ˘ت˘لا
م˘ج˘ح ن˘م ف˘عا˘سض ا˘م ةد˘˘ح˘˘ب
.مهتاناعم
ةجاحلا نأا نوثدحتملا زربأاو
لكسشب هايملاب دوزتلل ةحلملا
نم جاجتحÓل مهتعفد ،يموي
عسضولل يرذج لح داجيإا لجأا
نبغلا عفرو هنوسشيعي يذلا

م˘ه˘لا˘غ˘سشنا˘ب ذ˘خأ’او م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب ،د˘˘ج˘˘لا ذ˘˘خأا˘˘م
ةداملا تاذل ةديدسشلا مهتجاح

نأا ركذلاب ريدج.ةيرورسضلا
ةي’و نم تايدلب نم ديدعلا
ةمزأا ةفئاسص لك دهسشت ،ةنتاب

بب˘˘سسب ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘ح
،اهعيزوت يف ريبكلا بذبذتلا
نينطاوملا ربجي يذلا رمأ’ا

ل˘ئا˘˘سسو ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هجوتلاب هاي˘م˘لا بل˘ج˘ل ىر˘خأا
،ةيعيبطلا ةيئاملا عبانملا وحن
جيراهسصلا هايم لامعتسسا وأا
.ضشطعلا ةهجاومل

ةي’ول ةراجتلا ةريدم تفسشك
نأا ةيماسس ة˘سسبا˘ب˘ع ضسادر˘مو˘ب
تايلمع فرع ناسضمر رهسش
نم ةراجتلا حلاسصمل  ةفثكم
لجأا نم ةباقرلا تايلمع لÓخ
تا˘سسرا˘م˘م˘لا ى˘ل˘ع فو˘˘قو˘˘لا
ةحسصب ضسمت دق يتلا

اذ˘كو كل˘ه˘ت˘سسم˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسو
ةيراجتلا تاسسرامملا ةيفافسش
علسسلاب ة˘برا˘سضم˘لا ة˘برا˘ح˘مو
.كÓهتسس’ا ةعسساولا

تاسسرامملا ةبقارم ثيح نمو
4952   ليجسست مت ةيراجتلا
ةراجتلا عاطق  تلمسش Óخدت
يف0371و468 ةلم˘ج˘لا˘ب
نم امأا .ةئزجتلاب ةراجتلا عاطق
م˘˘ت د˘˘ف تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا ثي˘˘˘ح
رثكأا ،ةف˘لا˘خ˘م324 ةن˘يا˘ع˘م
لÓ˘خ ة˘ن˘يا˘ع˘م تا˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةسسرامم يف ةلثمتم ةرتفلا هذه
يف ديقلا نود يراجت طاسشن
يرا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سسلا
راعسسأا راهسشإاو ،(ةفلاخم41)

ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب
مÓعإ’ا مد˘ع.(ة˘ف˘لا˘خ˘م11)
مدعو (ةفلاخم861) راعسسأ’اب
لكو ،( ةفلاخم73) ةرتوفلا
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘جإا غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘ب كلذ
.جد225.946.16,31 هردق
تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا كل˘˘ت تر˘˘ف˘˘سسأاو
رسضحم014 ر˘ير˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع
احارتقا12ليجسستو ي˘م˘سسر
ت’ا˘ح˘م˘ل˘ل يرادإ’ا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ليجسست مت نيح يف .ةيراجتلا
ة˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح ضصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
0911 ضشغلا عمقو كلهتسسملا
تاعاطق40 تسسم ل˘˘˘خد˘˘˘ت
،جاتنإ’ا عاطق يف Óخدت84)

عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف Ó˘˘˘خد˘˘˘ت27
ي˘ف Ó˘خد˘˘ت42 دار˘ي˘ت˘˘سس’ا
ة˘ل˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف6401و
20 عاطتقا مت ثيحب .ةئزجتلاب

ليلاحتلا ءارجإا لجا نم ةنيع
ةيئايميكويزيفلا

ىلإا ىدأا ،ةيجولوي˘بور˘كي˘م˘لاو

ةد˘حاو ة˘لا˘ح طا˘سشن ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ر˘ث˘˘كأا ،ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م961و
هذه لÓخ ةنياعم تافلاخملا
ة˘ي˘ماز˘لإا ي˘ه ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ةر˘ت˘ف˘لا
ةفا˘ظ˘ن˘لاو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا مÓ˘عإا

.ةيتاذلا ةباقرلا ةيمازلإاو
راسشتنا ةحفاكم لاجم يف امأا
ضضر˘˘غ˘˘ب ا˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م
ضسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘لو
ناسضمر ر˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘نورو˘ك
ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم تما˘˘˘˘˘˘˘ق ،1202
لئاسسولا لك ريخسستب ةيريدملا
ة˘حا˘ت˘م˘لا ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘˘لا
اذه يف يباقرلا لمعلا زيزعتل
ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ لاج˘م˘لا
عدرل ةباقرلا تايلمع فيثكتب
تاءار˘˘˘جإ’ ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا

يحسصلا لوكوتوربلا ريبادتو
ءابولا اذه نم ةياقولل قبطملا

را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةيراجتلا تاءاسضفلاو

 Úما.ةÒشصن

م.ءامشسأا

بورششلا ءاملا ةمزأا ىلع اجاجتحا

ةيدلبلإ رقم نوقلغي ورزلناكسس

ناشضمر لÓخ ةفثكم تايلمعب تماق ةراجتلا حلاشصم
صسإدرموبب ةيراجت تÓحمل يرإدإلإ قلغلل حإرتقإ

ضسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘ما م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ة˘ع˘سساو  ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح
دهاعمو زكارم يسصبرتم ،تلمسش
م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا
رطاخمب مهتيعوتل ،ضصاسصتخ’ا
ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يودأ’ا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
يلمع˘ت˘سسم اذ˘كو ،ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘كرا˘سشم˘ب تا˘قر˘ط˘˘لا
ناديملا يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ءا˘كر˘سشلا
ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ثي˘˘ح .ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
نيوكتلا زكرم يسصبرتم ميدقت

ضسلد ةيدلبل نيينهملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
لوح ةينمأا تاهيجوتو تايسصوت
عقاوملا نم ةيودأ’ا ءانتقا رطاخم
ىلإا ةفاسضإ’اب اذه ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
تاقرطلا يلمع˘ت˘سسم فاد˘ه˘ت˘سسا

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م قاو˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
ي˘طا˘ع˘ت ر˘ي˘ثأا˘ت˘ب م˘ه˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘ب
ةيلقعلا تارثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

ثحلا عم ةميلسسلا ةقايسسلا ىلع
نو˘نا˘ق˘ب ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ثداو˘˘ح ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل رور˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘ي˘كذ˘ت˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،تا˘قر˘ط˘لا
دحلل ةيحسصلا ةيئاقولا ريبادتلاب
ديفوك انوروك ءابو راسشتنا نم
ةي’و نمأا حلاسصم فدهتو ،91
ا˘ه˘ف˘ي˘ث˘كت لÓ˘خ ن˘م ضسادر˘مو˘ب
خيسسرت ىلإا يو˘عو˘ت˘لا طا˘سشن˘ل˘ل
ي˘ف در˘ف˘لا ىد˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث
ةكراسشملاب هل حمسست عم˘ت˘ج˘م˘لا
نمسضي امب ةينمأ’ا ةلداعملا يف
.هتاكلتمم ةمÓسسو هنمأا

 Úما.ةÒشصن

ينهملا نيوكتلا دهعم يشصبرتم تلمشش
تنرتنلإ نم ةيودألإ ءانتقإ رطاخم لوح ةيسسيسسحت تÓمح

ناشسملت
 ةينماسضت تافقو

 تإذاتسسأإ عم
راتخم يجاب جرب

لتكت ضسمأا لوأا مظن
ةفقو ،ةيبرتلا تاباقن
ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا
،ناسسملت ةي’ول ةيبرتلا
جرب تاذاتسسأا عم انماسضت
.راتخم يجاب
ىلع ءادتع’ا ةثداح تراثأاو
،راتخم يجاب جرب تاذاتسسأا

تمحتقا ةباسصع فرط نم
ءايتسسا ،يفيظولا مهنكسسم
دودر لازت ’و .عيمجلا
،لعفلا اذهب ةددنملا لاعفأ’ا

فلتخم ربع ةرمتسسم
ةي’وب ةيبرتلا تاسسسسؤوم
.ناسسملت
تاراعسش نوجتحملا عفرو
اهنم ،ةثداحلاب ةددنم
ةمارك نم ذاتسسأ’ا ةمارك»
نيناوق نسسل معن»و «ةمأ’ا
ىلع ءادتع’ا ميرجتل
.«ذاتسسأ’ا

تافقولا هذه يف كراسشو
تاذاتسسأا ةدع ،ةينماسضتلا

نع ريبعتلل نهئانبأا عم
ةقلطملا ةدناسسملا
.تاذاتسسأÓل
،نوجتحملا بلاطو
،ةينعملا تاطلسسلا
تاءارجإا ذاختاو ضصاسصقلاب
قح يف ةمراسص ةيعدر
نيناوق نسس اذكو .نيدتعملا

نم ذاتسسأ’ا ةيامحل ةلجاع
.ةناهإا وأا ءادتعا يأا

صشاتيلتوب ع



030309ددعلا ^2441 لاوشش41ـل قفاوملا1202 يام62ءاعبرأ’ايلحم

mahali@essalamonline.com

“Ôتشسا
ينطولإ نمأÓل ةيدسضاعتل ةديدج ةيوهج ةحلسصم
ةيعامتج’ا لكاي˘ه˘لا تم˘عد˘ت
ة˘ح˘ل˘سصم˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل

ةيد˘سضا˘ع˘ت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘يو˘ه˘ج
يتلا ين˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘ي’و˘ب ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘˘ح تل˘˘خد
. تسسارنمت
اذ˘ه ن˘ي˘سشد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأاو
ديدج˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ق˘فر˘م˘لا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘يد˘سضا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
لوأا د˘ي˘م˘ع ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
نايزمأا دنحم ينارقم ةطرسشلل
يلوؤوسسمو تاراطإا روسضحب

تا˘ط˘ل˘سسلاو ة˘طر˘سشلا زا˘˘ه˘˘ج
ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

.ةيركسسعلاو
ن˘يا˘ع يذ˘لا د˘فو˘لا ع˘م˘˘ت˘˘سساو
اذه حلاسصمو بتاكم فلتخم
لوح تا˘حور˘سش ى˘لإا ق˘فر˘م˘لا
هذه اهرفوتسس يتلا تامدخلا
ةدئاف˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

زاهج يمدخت˘سسمو ي˘ب˘سست˘ن˘م
ي˘ط˘غ˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘طر˘˘سشلا

تاي’و عبرأا ايميلقإا اهتامدخ
ح˘˘لا˘˘سص ن˘˘ي˘˘عو تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت)
ي˘˘جا˘˘˘ب جر˘˘˘بو ماز˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘عو
. هحرسش ىرج املثم ، (راتخم
ةحلسصملا تاذ نمسضتسس امك
ةماعلا ةيدسضاعت˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘˘ل

ت’ا˘˘غ˘˘˘سشن’ا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب
قلعت ام رارغ ىلع ةيعامتج’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
زاهج يبسستن˘م˘ل ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو
اذ˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘مأ’ا
ى˘لإا ،ا˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘˘لا

فيفختلا يف اهتمهاسسم بناج
رئازجلا ىلإا لقنتلا ءابعأا نم
ريدم حسضوأا ام˘ك ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘يد˘سضا˘ع˘˘ت˘˘لا
.ينطولا

يف Óبقتسسم ريكفتلا متيسسو
ةد˘يد˘ج ىر˘خأا ل˘كا˘ي˘ه زا˘ج˘˘نإا
ينطولا نمأ’ا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت
تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لفكت نامسض ضضرغل ةيلحملا
نمأ’ا كلسس يبسستنمب لسضفأا
ينارقم فاسضأا املثم ،ينطولا

.نايزمأا دنحم
زا˘ه˘ج و˘ب˘سست˘ن˘م ن˘سسح˘ت˘˘سساو
هذه عسضو ةبسسانملاب ةطرسشلا
ز˘ي˘ح ة˘يو˘ه˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
˘‐ م˘ها˘سست˘سس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

فورظ نيسسحت يف ‐مهبسسح
مهت’اغسشناب لفكتلاو ل˘م˘ع˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا

بو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘سصقأا تا˘˘˘ي’و
.ريبكلا

Úمأا يحتف

ةزابيت
عورسشم زاجنإل ةينطو ةسصقانم

ريدلإ فاك دسس هايم ليوحت
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا تق˘ل˘طأا
تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘˘لاو دود˘˘˘سسل˘˘˘ل
زا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘ن˘طو ة˘˘سصقا˘˘ن˘˘م
د˘سس ها˘ي˘م ل˘يو˘ح˘ت عور˘سشم
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘عأا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘ك
،ةزا˘ب˘ي˘˘ت بر˘˘غ ،ضسو˘˘ماد˘˘لا
ريبكلا زجعلا ةيطغت فدهب
يف ةي’ولاب ايلاح لجسسملا
ءا˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘كا˘˘سسلا د˘˘يوز˘˘ت
،م˘ظ˘ت˘ن˘م ل˘˘كسشب بور˘˘سشلا

حلاسصم ىدل ملع ام بسسح
.ةزابيت ةي’و
ةي’و ح˘لا˘سصم تل˘ب˘ق˘ت˘سساو
ةسصقانم قÓطإا ربخ ةزابيت
د˘سس ها˘ي˘م ل˘يو˘ح˘ت عور˘سشم
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك»ـب ر˘˘يد˘˘لا فا˘˘ك
همÓتسسا مت ثيح ،«حايتر’ا
ايلاح فر˘ع˘يو5102 ة˘ن˘سس
ةبارق˘ب رد˘ق˘ت ءÓ˘ت˘ما ة˘ب˘سسن
’إا بعكم رتم نويلم09ـلا
تقولا يف ةلغتسسم ريغ اهنأا
نم ةي’ولا هنم يناعت يذلا
ءاملاب دوزتلا يف داح حسش
نا راب˘ت˘عا ى˘ل˘عو .بور˘˘سشلا
ثي˘˘ح «م˘˘خ˘˘سض» عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
هايملا ل˘يو˘ح˘ت تاو˘ن˘ق رد˘ق˘ت
لمسشتسس ،ي˘لو˘ط م˘ل˘ك311
زاجن’ا نم ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا
كل˘ي˘م ي˘ن˘ب ي˘ت˘يد˘ل˘ب د˘˘يوز˘˘ت
يف اهعيسسوت لبق ضسومادلاو
تا˘يد˘ل˘ب ى˘لا ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘˘حر˘˘م
ة˘˘˘يارو˘˘˘˘ق) ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘غ
ضصن˘لا ةر˘ج˘˘حو نو˘˘م˘˘ل˘˘سسمو
طا˘هر’او ضسÓ˘ي˘غ يد˘ي˘سسو
يف لسصي نا ىلا (لاسشرسشو
قطانم بلغا ىلا ةثلاث ةلحرم
.ةيدلب21 يا ةي’ولا

» ةرمث» ةوطخلا هذه دعتو
ضسي˘˘˘ئر را˘˘˘سشت˘˘˘سسم ةرا˘˘˘˘يز
لظلا قطانمل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ط˘˘ي˘˘˘سسو) دار˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘با
ةي’ول (اي˘لا˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش ةزا˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘يا ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘˘لا
رظنلا ةداعإا ىلع لمعلا»ـب
قÓ˘ط˘نا˘ب ح˘م˘سست ة˘ق˘ير˘ط˘ب
د˘سس ها˘ي˘م ل˘يو˘ح˘ت لا˘˘غ˘˘سشأا

ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصب ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘ك
تايدلب ط˘برو ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم
ينا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا بر˘غ
دوز˘ت˘لا ي˘ف ةدا˘ح ة˘مزأا ن˘˘م
.بورسشلا ءاملا نم
هنا هترايز لÓخ فاسضأا و
لا˘غ˘سشن’ا ع˘˘فر˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘سس
نم دÓبلل ايلعلا تاطلسسلل
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘تو ع˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سست ل˘˘˘˘˘جأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا

ةقفسصب ةسصاخلا ةيرادإ’او
نا˘م˘سضو عور˘سشم˘لا زا˘ج˘˘نإا
ءاملاب ةزاب˘ي˘ت ة˘ي’و د˘يوز˘ت
ثي˘ح ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا˘˘ب بور˘˘سشلا
521ـب ةيرظنلا هتقاط ردقت
تدافأا امبسسح ،ابعكم ارتم
.رداسصملا تاذ
فاك عورسشم مÓتسسا دعبو
عورسشلاو5102 ةنسس ريدلا

براجتلا ءارجإا يف ايمسسر
ةرازو تسضر˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
Óماك اي˘ن˘ق˘ت ا˘ف˘ل˘م عا˘ط˘ق˘لا

ل˘جأا ن˘م ة˘مو˘˘كح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ ضصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت
دسصق جد رايلم52ـب ردقي
ليوحت لاغسشأا يف عورسشلا
يذلا عورسشملا وهو ،هايملا
غ˘ل˘ب˘ي تاو˘ن˘ق ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ي

نع Óسضف ملك711 اهلوط
تاطحمو خسضل˘ل تا˘ط˘ح˘م
عورسشملا نأا ’إا ،نيزختلل
.قلطني مل

م .ق

ليغششت نم (فيطشس لامشش) لوغلا جرشسو روباب يتيدلبب ’زنم463.1 نينث’ا مويلا دافتشسا
.يعيبطلا زاغلا ةكبشش

،ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و ي˘˘لاو نا˘˘كو
ىل˘ع فر˘سشأا د˘ق ة˘ل˘ب˘ع لا˘م˘ك
تسسم ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
بايد د’وأاو نيودميت رسشادم
ةدهÓبلاو ميدروبو ةدامحلاو
ع˘˘˘با˘˘˘˘سس د’وأاو ةرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لو
491.1 عومجمب ة˘سشدا˘ب˘ع˘لو
لوغلا جر˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘ن˘كسسم
ن˘ي˘ي˘ن˘˘كسسلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ةتكارحلاو تورزات يتقطنمب
ةيدلبب انكسسم071 عومجمب
.روباب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ضشما˘ه ى˘ل˘عو
زايتما ةسسسسؤو˘م ر˘يد˘م حر˘سص
زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
نأا هادج نب هللا دبع ،فيطسسب

ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش لو˘˘˘˘ط
ةعبا˘ت˘لا ر˘سشاد˘م˘لا هذ˘ه ط˘بر˘ل
811 غلب لوغلا جرسس ةيدلبل

ةينازيم نم يلام فÓغب ملك
761 نم رثكأاب ردق ةي’ولا

ي˘˘ف جد ف˘˘˘لأا849و نوي˘ل˘م
عيزوتلا ةكبسش لوط غلب نيح

نيينكسسلا نيع˘م˘ج˘ت˘لا ط˘بر˘ل
فÓغب ملك32 روباب ةيدلبب
نم جد نويلم56ـب ردق يلام
نماسضتلاو نامسضلا قودنسص
.ةيلحملاتاعامجلل

طبر ةرايزلا هذه لÓخ مت امك

(ةعسسوت) اديد˘ج ا˘ن˘كسسم26
يلع د’وأا ل˘ظ˘لا ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب ةرا˘˘˘م˘˘˘ع د’وأاو
اهردق ةيلامجإا ةفلكتب كلذو
.جد نويلم44
ط˘بر˘لا ة˘ب˘سسن نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل

روباب ةرئادب يعيبطلا زاغلاب
ة˘يد˘ل˘ب م˘سضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘˘لا
دعب لوغلا جرسس اذكو روباب

زاغلا ةكبسش لي˘غ˘سشت ة˘ي˘ل˘م˘ع
د˘˘˘˘ق مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
.ةئاملاب65,79 تغلب

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘ل˘˘˘عأا
نع يزي˘ل˘يإا ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا
تايلمع ديمجتب يسضقي رارق
ماخلا حل˘م˘لا ي˘تدا˘م ر˘يد˘سصت
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ي˘˘˘˘لز˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ني˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ةرا˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا
ع˘م ة˘يدود˘ح˘لا ة˘˘سضيا˘˘ق˘˘م˘˘لا
بسسح ،رجينلاو يلام يتلود
تاذ ن˘˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘˘سص نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب
،رارقلا اذه يتأايو.حلاسصملا
با˘ب˘سسأا ن˘م˘˘سضت˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا
حلملا ناك امد˘ع˘ب ،د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
ةمئاق نمسض يلزنملاو ماخلا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ا˘هر˘يد˘سصت˘ب حو˘م˘سسم˘˘لا
ة˘˘سضيا˘˘ق˘˘م˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘˘ت را˘˘˘طإا
يلا˘م ي˘ت˘لود ع˘م ة˘يدود˘ح˘لا

.رجينلاو
د˘ق ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ تنا˘˘كو
ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف تح˘˘˘ن˘˘˘˘م
يسشاوم داريتسس’ ضصيخرتلا

(ل˘بإاو ز˘عا˘˘مو ما˘˘ن˘˘غأا) ة˘˘ي˘˘ح

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
يف نيطسشانلا ني˘يدا˘سصت˘ق’ا
ام دعب ،يراجتلا لدابتلا راطإا
تقؤو˘م ل˘كسشب ه˘ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت م˘˘ت
يئاقو ءار˘جإا˘ك ي˘ئ’و رار˘ق˘ب
.ضضارمأ’ا لاقتن’ ايدافت
داري˘ت˘سسا ع˘ن˘م رار˘ق لاز˘ي ’و
اغناملا) ةيئاوت˘سس’ا ه˘كاو˘ف˘لا

د˘˘ن˘˘ه˘˘لا زو˘˘˘جو ضسا˘˘˘نا˘˘˘نأ’او
يويكلاو وداكوف’و زوملاو
يرا˘˘˘˘سس (ىر˘˘˘˘خأا ه˘˘˘˘كاو˘˘˘˘˘فو
بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل كلذو لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘˘˘فآ’ا ضضع˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا
تاجتنملا هذه يف ةيسشفتملا

،ةيتابنلا ةورثلا ىلع اظافحو
.هحرسش مت امك
ة˘˘ي’و˘˘ب ط˘˘سشن˘˘ي ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
Óماعتم11 يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘يإا
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قا
يتلاو ةيدودح˘لا ة˘سضيا˘ق˘م˘لا
41 ر˘يد˘سصت˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
رارغ ى˘ل˘ع ،ا˘ير˘ئاز˘ج ا˘ج˘ت˘ن˘م
تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لاو رو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا

ةيفرحلا ةعانسصلا تاجوتنمو
ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاو
نوتيزلاو نوباسصلا قوحسسم
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ناوأ’او ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسع˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
داو˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةمئا˘ق ل˘م˘سشتو. فيظ˘ن˘ت˘لا
حو˘˘م˘˘سسم˘˘لا تا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
اذ˘ه را˘طإا ي˘ف ا˘هدار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
اجتنم63 يراجت˘لا لدا˘ب˘ت˘لا

يا˘سشلاو ءا˘ن˘ح˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
لسسع˘لاو ل˘باو˘ت˘لاو ر˘سضخأ’ا

ة˘˘سشم˘˘قأاو ما˘˘ع˘˘نأ’ا ة˘˘يذ˘˘˘غأاو
.ي˘قرا˘ت ع˘با˘ط تاذ ة˘˘سسب˘˘لأاو
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت طا˘˘˘سشن ل˘˘˘˘م˘˘˘˘سشيو
رجينلا يتلود عم ةسضياقملا

ط˘ق˘ف تا˘ي’و ع˘˘برأا ي˘˘لا˘˘مو
يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘يإاو راردأا ي˘˘˘˘˘˘هو
كلذو ،فودن˘تو تسسار˘ن˘م˘تو
يرازو˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط
ي˘˘ترازو ن˘˘ي˘˘˘ب كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا
يف رداسصلا ةيلاملاو ةراجتلا
.44 مقر ةيمسسرلا ةديرجلا

ب صضاير

ب. يشساشس

لوغلا جرشسو روباب اتيدلبب

فيطسسب زاغلإ نم ديفتسست لزنم0631

ةشضياقملا ةراجت راطإا يف
يزيليإاب يلزنملإو ماخلإ حلملإ ريدسصت ديمجت

لوح يميداكأا ىقتلم م˘ظ˘ن˘ي˘سس
يف ةيملاعلاو ملسسلا عوسضوم
موي رداقلا دبع ريمأ’ا ةريسسم
امبسسح ،نارهوب مداقلا ءاعبرأ’ا

.نيمظنملا ىدل ملع
يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘˘لا اذ˘˘ه فر˘˘ع˘˘ي˘˘سسو
ةركاذ˘لا» را˘ع˘سش تح˘ت ما˘ق˘ي˘سس
ىتحو ةينطولا ةمحللا ديحوتو
نم ديدعلا ةكراسشم «ىسسنن ’
امبسسح ،فويسضلاو نييعماجلا
ريمأ’ا ةسسسسؤوم ضسيئر حسضوأا

يف بلاطوب ليماسش رداقلا دبع
فحتمب اهطسشن ةيفحسص ةودن

ةرداسصلا «ةيروهمجلا» ةديرج
.نارهوب

ىركذلا ءايحإ’ ىقتلملا يتأايو
رداقلا دبع ريمأ’ا ةافول831 ـلا
ـلا ىر˘˘كذ˘˘˘لاو (3881‐8081)

قفو ،ةنفا˘ت˘لا ةد˘ها˘ع˘م˘ل481
.ردسصملا

ءاقللا لاغسشأا جمانرب نمسضتيو
فرط ن˘م تار˘سضا˘ح˘م م˘يد˘ق˘ت
ريمأ’ا» ناونعب نيثحاب ةذتاسسأا

ة˘ي˘نا˘فر˘ع ف˘قاو˘م ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
دبع ريمأ’ا»و «ةيخيرات ةلوطبو
ا˘˘م˘˘ك ،«م˘˘ل˘˘˘سس ل˘˘˘جر ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
لÓ˘خ نو˘ل˘خد˘ت˘م˘لا لوا˘ن˘ت˘ي˘سس
ينيدلا بناجلا اسضيأا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
نع Óسضف ،رداقلا دبع ريمأÓل
.(7381) ةنفاتلا ةدهاعم

ةودنلا هذه لÓخ قرطتلا متو
ة˘سسسسؤو˘م رود ى˘لإا ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا
زار˘بإا ي˘ف ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘مأ’ا

ةيخ˘يرا˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘˘لود˘˘˘لا ضسسسؤو˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘ل
ظافحلا يفو ةثيدحلا ةيرئازجلا

عم˘ج لÓ˘خ ن˘م ةر˘كاذ˘لا ى˘ل˘ع
ريمأ’اب ةسصاخلا تاطوطخملا

تعاط˘ت˘سسا ثي˘ح ،ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
ن˘م ة˘خ˘سسن05 و˘ح˘ن ءا˘ن˘ت˘˘قا
005 بناج ىلإا ،تاطوطخملا

زكرملا نم ىرخأا (ةخسسن) ةقرو
لوبنطسساب فيسشرأÓل ينامثعلا
.ايكرتب

ب صضاير

نارهو
رداقلإ دبع ريمألإ ةريسسم يف ةيملاعلإو ملسسلإ لوح ىقتلم

ممشستلا ةيشضق
ةليمب يئاذغلا

لحم بحاسص عإديإإ
صسبحلإ تايولحلإ

ىدل ةيروهمجلا ليكو رمأا
بحاسص عاديإاب ةليم ةمكحم
تابطرملاو تايولحلا لحم
ةثداح يف ببسست يذلا
تلجسس يتلا يعامجلا ممسستلا

نم لوأ’ا عوبسسأ’ا لÓخ
نهر يراجلا ويام رهسش
نم ملع ام بسسح ،ضسبحلا

.ةليم ةي’و نمأا حلاسصم
مت هنأا ردسصملا تاذ حسضوأاو
يف لحملا بحاسص ميدقت
دعبو يروفلا لوثملا راطإا
تاءارجإ’ا عيمج ءافيتسسا
نأا دعب ءاسضقلا مامأا ةينوناقلا
يربخملا ضصحفلا نيب
نم اهذخأا مت يتلا تانيعلل
اهعاسضخإاو تايولحلا لحم
يوهجلا ربخملاب ليلحتلل
ةنيطنسسقب ةيملعلا ةطرسشلل
.جئاتنلا «ةيباجيإا»
رمأا نأا ردسصملا فاسضأاو
ضشغلا» ةيفلخ ىلع ءاج عاديإ’ا
ببسستلا»و «ةيئاذغ داوم يف
عيب»و «ريغلا ضضرم يف
اذكو «ةدسساف ةيئاذغ تاجتنم
طورسش مادعنا» ةحنج باكترا
لÓخ متيسس هنأا اديفم ،«ةفاظنلا
قطنلا لبقملا عوبسسأ’ا
.ةيسضقلا يف مكحلاب
ممسستلا ةثداح نإاف ريكذتلل
ديزأا اهل ضضرعت يتلا يعامجلا

فلتخم نم ضصخسش003 نم
نوردحنيو ةيرمعلا تائفلا

،ةليم ةي’وب تايدلب ةدع نم
كÓهتسسا ةجيتن تناك
اهؤوانتقا مت تابطرمو تايولح
يف ضصتخملا لحملا ضسفن نم
.ةنيدملا طسسوب اهعيب

ب.صس
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ءاقبلإ ةيناكمإاب لئافتم ولريب
صسوتنفوي عم

،ضسوتنفوي بردم ،ولريب ايردنأا يلاطيإ’ا ادب
بسصنم ي˘ف هرار˘م˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب ا˘ًل˘ئا˘ف˘ت˘م
ةديدع تاونسسل ضسوتنفو˘ي˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
زوجعلا ةديسسلا ه˘تدا˘ي˘ق د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس ،ة˘مدا˘ق

يرود ىلإا لuهؤوملا عبارلا زكرملا عازتن’
.مداقلا مسسوملا يف ابوروأا لاطبأا

يف ولريب ترسصاح دق كوكسشلا تناكو
جئاتن بذبذت ببسسب ةيسضاملا عيباسسأ’ا
يلاطيإ’ا يرودلا بقل هتراسسخو قيرفلا
بناج ىلإا ،رتنإ’ا يديلقتلا هميرغ حلاسصل
لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود ن˘˘م ر˘˘كب˘˘م˘˘لا ه˘˘ئا˘˘˘سصقإا

ه˘م˘ه˘سسأا دو˘ع˘ت نأا ل˘ب˘ق ،و˘ترو˘ب د˘ي ى˘ل˘ع
زوفلا يف هحاجن دعب ،اًددجم عافترÓل
ل˘uهؤو˘م د˘ع˘ق˘م نا˘م˘سضو ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا ضسأا˘˘كب
.لاطبأ’ا يرودل
ياكسس» ةكبسش هتلقن يذلا هثيدح لÓخو
(1‐4) اينولوب ىلع زوفلا بقع «تروبسس
برد˘م ضضر˘ع˘ت˘سسا ،ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ىلإا اًريسشم مسسوملا داسصح زوجعلا ةديسسلا
ةعفد» tدَعُي لاطبأ’ا يرودل هقيرف لهأات نأا
نيديدج نيبقلب زوفلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،«ةيوق
.«ضسأاكلاو ربوسسلا»
ةيناكمإاب هلؤوافت يلاطيإ’ا بردملا ىدبأاو
:اًلئاق ةديدع تاونسسل هبسصنم يف رارمتسس’ا
ريدملا د˘ع˘ق˘م ى˘ل˘ع اًر˘م˘ت˘سسم ي˘سسف˘ن ىرأا»
يتريسسم لامكتسس’ علطتأا ،يفويلل ينفلا
،يدقع يف رخآا ماع كانه لاز ام ،عبطلاب
.«ةديدع تاونسسل انه ىقبأا نأا لمآاو

ريهامج عدوي صشتيكوزدنام
ةرثؤوم ةلاسسرب نÓيم

و˘˘˘يرا˘˘˘م ،ي˘˘˘تاور˘˘˘كلا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا بر˘˘˘عأا
ةريسصقلا ةرتفلاب هتداعسس نع ،ضشتيكوزدنام
،ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ق˘ير˘ف ع˘م ا˘ها˘سضق ي˘ت˘لا

لÓخ يرينوسسورل˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا ل˘ك ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م
.ةلبقملا ةرتفلا

ع˘م ط˘ق˘ف ر˘ه˘سشأا6 ى˘سضق ضشت˘ي˘كوزد˘نا˘م
يرودلا يف تاءاقل01 يف كراسشو نÓيم
ةلو˘ط˘ب ي˘ف ةد˘حاو ةارا˘ب˘م ي˘فو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
وأا بعÓلا لجسسُي ملو ،يبوروأ’ا يرودلا
 .فده يأا عنسصي
ربع ةلاسسر قباسسلا ضسوتنفوي مجاهم رسشنو
،«مارغتسسنإا» عقوم ىلع يسصخسشلا هباسسح
بعللا يرورسس يعاود نم ناك» :اهيف لاق
يدانلا ةرادإ’ نتمم انأا .نÓيم يسس هيإا يدانل

ىلع ينفلا زاهجللو ،ةسصرفلا هذه يئاطعإ’
اوسسيل نيذلا يئÓمزلو ي˘نا˘ف˘ت˘م˘لا م˘ه˘ل˘م˘ع
ةعومجم اًسضيأا نكلو نيعئار نيبع’ طقف
 .«ضصاخسشأ’ا نم ةعئار
اننأ’ ديعسس انأا» :اًماع53ـلا بحاسص عباتو
ىلإا عئارلا يدانلا اذه ةداعإا يف انحجن
،نوكي نأا بجي ثيح ابوروأا لاطبأا يرود
لسضفأ’ا يدانلا اذه يف عيمجلل ىنمتأاو
 .«لبقتسسملا يف

ميمسصت نع باقنلإ فسشكي «افيوي»
يبوروألإ رمتؤوملإ يرود صسأاك

يرود قÓطنا ،قباسس تقو يف نلعأا نأا دعب
ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا ثلا˘˘ث ،ي˘˘بوروأ’ا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘˘لا
ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا

ظوظح ةدايزل كلذو ؛يبوروأ’ا يرودلاو
يف ىربكلا تايرودلا يف ةطسسوتملا قرفلا
دا˘˘ح˘˘ت’ا ف˘˘سشك ،رو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
نع باقنلا ،«افيوي» مدقلا ةركل يبوروأ’ا
.يبوروأ’ا رمتؤوملا يرود ضسأاك ميمسصت
ا˘ه˘ب جو˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا ضسأا˘كلا عا˘ف˘ترا غ˘ل˘ب˘˘يو
،مسس5.75 ةلوطب˘لا بق˘ل˘ب ز˘ئا˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا

.غك11 ىلإا اهنزو لسصيو
نم ضسأاكلل يسسدنهلا ميمسصتلا فلأاتيو
نم ينحنتو فت˘ل˘ت ا˘ًي˘سساد˘سس اًدو˘م˘ع23
ةديرغتلا يف رهظي امك ،ضسأاكلا ةدعاق
يمسسرلا باسسحلا اه˘كرا˘سش ي˘ت˘لا ة˘ي˘تآ’ا
:رتيوت ىلع «افيوي»ـل
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ةرودلا ىوتشسم ىلع رثؤويشس مهبايغو بابشسأ’ا تفلتخإا

ورويلإ ءامسس نع بيغت ليقثلإ رايعلإ نم موجن

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ةر˘كلا قا˘سشع بقر˘˘ت˘˘ي
ابوروأا ممأا ضسأاك ةلوطب قÓطنا

دعب ،لبقملا ناوج11 موي ،0202
ىلإا يسضاملا ما˘ع˘لا ن˘م ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت
ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ي˘لا˘ح˘˘لا

 .انوروك
ةعم’ ةيورك ءامسسأا ةيؤور رظتنُيو
يرا˘ه رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
،ن˘˘يور˘˘ب يد ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ك
،ي˘˘˘كسسفود˘˘˘نا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ل تر˘˘˘˘بورو
نايليكو ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘كو
كانه ،هتاذ تقولا يف نكل ،يبابم
يف ةريبكلا ءامسسأ’ا نم ديدعلا

دق˘ت˘ف˘ي˘سس ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘لا˘ع
ةر˘˘يد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ةر˘˘حا˘˘سسلا قا˘˘˘سشع
 .ورويلا يف اهتدهاسشمل
ضضرعتسسن ةيلاتلا روطسسلا يفو
ن˘ع ة˘ب˘ئا˘غ˘لا ءا˘م˘سسأ’ا زر˘˘بأا م˘˘كل

 .ةلبقملا ابوروأا ممأا ضسأاك
 (اينابسسإا) ضسومار ويخريسس

دئاق ،ضسومار ويخريسس بعلي نل
اذهو ،0202 وروي يف ،اينابسسإا
خيراتلا يف ةرم لوأ’ هنأا ينعي
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت و˘˘ل˘˘خ˘˘˘ت
نيب˘ع’ ن˘م ة˘ي˘لود˘لا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

 .ديردم لاير نم
يسضاملا يفناج41 ذنم ضسومار
عم تايرابم3 يف طقف كراسش
هباي˘غ ر˘سسف˘ُي اذ˘هو ،د˘يرد˘م لا˘ير
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع
 .يكيرنإا ضسيول ينابسسإ’ا

 (جيورنلا) دن’اه غنيلريإا
عسساو قاطن ىلع دن’اه فرعُي
ىلع نيمجاهملا لسضفأا دحأا هنأاب
ىربك ةيدنأا كانهو ،بكوكلا اذه
ىعسست ملا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
 .همسضل
ا˘ي˘سسورو˘ب ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت ة˘˘لآا تنا˘˘كو
اذ˘ه ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف د˘نو˘˘م˘˘ترود
يف افده52 لجسس ثيح ،مسسوملا

،يناملأ’ا يرودلا يف ةارابم72
نم ريثكلا رفويسس ديكأاتلاب ناكو
 .0202 وروي يف ةدهاسشملا ةعتم
رود˘لا ن˘م تجر˘خ ج˘يور˘ن˘لا ن˘كل
تاي˘ف˘سصت˘لا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن
ةت˘سس ع˘م ،ا˘ي˘بر˘سص ما˘مأا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا
،تايرابم01 ي˘ف ة˘ي˘لود فاد˘˘هأا

،قرسشم لبق˘ت˘سسم هدÓ˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
ضسأاك يف دن’اه ىرن نأا لمأانو

 .رطقب لبقملا ماعلا2202 ملاعلا
 (ادنلوه) كيد ناف ليجريف

ابيخم ا˘م˘سسو˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل ضشا˘ع
ريبك دح ىلإا كلذ عجريو ،لامآÓل
ليجريف عافدلا ةرخسص ةباسصإا ىلإا
غلابلا عفادملا ضضرعت ،كياد ناف
ةريطخ ةباسصإ’ اًماع92 رمعلا نم
نير˘سشت/ر˘بو˘ت˘كأا ي˘ف ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف
ن˘˘˘ع با˘˘˘غو ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لوأ’ا
،نيحلا كلذ ذنم هلمكأاب مسسوملا

د˘˘ئا˘˘ق نود اد˘˘ن˘˘لو˘˘˘ه نو˘˘˘كت˘˘˘سسو
وهو ،بع’ لسضفأا امبرو ،قيرفلا
يد كنارف بردملا دعسسي نل رمأا
 .ريوب

 (اينيفولسس) كÓبوأا ناي
ل˘سضفأا د˘حأا ،كÓ˘بوأا نا˘ي با˘ي˘˘غ

ي˘ف م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ى˘مر˘م˘˘لا ضسار˘˘ح
لكب ءيسس رمأا وه0202 وروي
ا˘ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘سس ل˘هأا˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ،د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
ملاعلا ضسأاك تايئاهن ذنم ةلوطبلل
فلتخي مل فيسصلا اذهو ،0102
ضسرا˘ح بي˘غ˘ي ثي˘ح اًر˘ي˘ث˘ك ر˘مأ’ا
 .ىرخأا ةقباسسم نع ىمرملا

(ديوسسلا) ضشتيفوميهاربإا نات’ز
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘ئار ةدو˘˘ع د˘˘ع˘˘ب
ضشتيفوميهاربإا بيغيسس ،يديوسسلا

فيسصلا اذ˘ه ورو˘ي˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘ع
لّث˘م ،ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف ة˘با˘سصإا بب˘سسب

،ةرم811 هدÓ˘˘ب د˘˘يو˘˘سسلا ز˘˘˘مر
عاطقنا دع˘بو ،ا˘فد˘ه26 لج˘سسو
وعجسشم ناك ،تاونسس ضسمخ ماد
ملاعلا ءاحنأا عيمج نم مدقلا ةرك
،اماع93 نسس يف ،هتدوعب ءادعسس
رخآا هذه نوكت نأا دكؤوملا نم ناك
ة˘با˘سصإ’ا هذ˘ه ن˘كل ،ه˘˘ل ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
بع˘˘˘سصي ءاود ة˘˘˘ب˘˘˘˘ح نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘سس
 .زيمملا مجاهملل اهعÓتبا

ضشتيفوكنيليم يجريسس
 (ايبرسص) ضشتيفاسس 

ة˘سصر˘ف و˘ي˘سست’ م˘ج˘ن د˘ق˘ت˘ف˘˘ي˘˘سس
فيسصلا اذه ه˘ب˘هاو˘م ضضار˘ع˘ت˘سسا

تÓ˘كر˘ب ا˘˘ي˘˘بر˘˘سص تمز˘˘ُه ثي˘˘ح
بع’ ،ادن˘ل˘ت˘كسسإا د˘سض ح˘ي˘جر˘ت˘لا

22 ضضا˘˘خ يذ˘˘لا ،ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ
،هدÓب بخت˘ن˘م ع˘م ة˘ي˘لود ةارا˘ب˘م
ىلإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ط˘ب˘ترا

عم ،يسسليسشتو دتيانوي رتسسسشنام
لاطبأا يرود نع ويسست’ بايغ
نأا نكمي ،لبقملا مسسوملا ابوروأا
اذه ارتلجنإا ىلإا ضشتيفاسس هجوتي
 .فيسصلا

 (ةنسسوبلا) ضشتينايب ميلاريم
ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي بع’ ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
ذنم هم˘سساو˘م ل˘سضفأا˘ب ق˘با˘سسلا
ىأارو ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ى˘˘لإا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

ى˘˘لإا ه˘˘لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا نأا نو˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م

ام ،ةئطاخ ةوطخ ناك ةنولسشرب
رمعلا نم غلابلا ،ضشتينايب لازي
ةيلاع ةدوجب عت˘م˘ت˘ي ،ا˘ًما˘ع13
ي˘ف ى˘لوأ’ا ءا˘م˘سسأ’ا د˘حأا و˘˘هو
،ي˘ن˘سسو˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق

لثم يذلا ،طسسولا طخ بع’
هجتي نل ،ملاعلا ضسأاك يف هدÓب
ةنسسوبلا جورخ دعب ورويلا ىلإا

 .ةيلامسشلا ادنلريإا دي ىلع
 (ايناملأا) نغيتسش ريت هيردنأا كرام
نع بيغي ةنولسشرب يف رخآا بع’
ريت ر˘ي˘ب˘كلا ضسرا˘ح˘لا و˘ه ورو˘ي˘لا
يناملأ’ا عسضخيسس ثيح ،نغيتسش
ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف ة˘ي˘حار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
،رهسشأا ةدعل بعÓملا نع هدعبتسس
ميخاوي قيرفل ةيوق ةبرسض يهو
ر˘ب˘ع ن˘غ˘ي˘ت˘˘سش ر˘˘ي˘˘ت بت˘˘ك ،فو˘˘ل

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا ه˘˘˘˘با˘˘˘˘سسح
ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأ’» :«مار˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسنإا»
ن˘˘م نو˘˘كأا˘˘سس ةد˘˘يد˘˘ع تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
.يدلب معدل لزنملا يف نيبجعملا
 !«اهب زوفن نأا ىنمتأا
نيحسشرملا نم ةدحاو يه ايناملأا
،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘سضف˘˘م˘˘لا

ضسرا˘ح ا˘ه˘يد˘ل ا˘ه˘ظ˘ح ن˘سسح˘˘لو
فقي ريون ليونام خينويم نرياب
اذه ديكأاتلابو ،نير˘ع˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
.قÓطإ’ا ىلع اًئيسس ضسيل

ر .ق ^

ةيرطقلا ةمسصاعلا ناسضتحا نم تاونسس دعب
،يلا˘ط˘يإ’ا ر˘بو˘سسلا ضسأا˘ك ة˘ق˘با˘سسم˘ل ة˘حود˘لا
رتنإا نيب عمجتسس يتلا ةلبقملا ةخسسنلا دوعتسس
ماعلا اهبايغ دعب ،ةيدوعسسلا ىلإا ضسوتنفوجو
ضسوريف ةحئاج ببسسب ةكلمملا نع يسضاملا

يرودلا ةطبار هنع تنلعأا ام قفو ،انوروك
ونيب لاد ولواب ةطبارلا ضسيئر لاقو.يلاطيإ’ا
«ربوسسلا ضسأاك» نإا «ونوأا ويدار» عم ثيدح يف
رو˘سضح˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلا ي˘ف ما˘ق˘ت˘سس ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

,اندقع يف هيلع قفتم وه امك ،يريهامج
يف9102و8102 يتخسسن م˘ي˘ظ˘ن˘ت را˘ثأاو
لوح ايلاطيإا يف ةديدع تافÓخ ةيدوعسسلا

ةأارملا قوقحو ناسسنإ’ا قوقح مارتحا ةلأاسسم
.ةكلمملا يف
وأا نيماع ذنم عقُو دقع هنإا» :ضسيئرلا عباتو
.ةيلوؤوسسم˘لا ةد˘سس ي˘ف ن˘كأا م˘ل ا˘مد˘ن˘ع ة˘ثÓ˘ث
انداحتا نيب ةريبك نواعت ةقÓع كانه» :فدرأاو
لوح تاثدا˘ح˘م كا˘ن˘هو ،يدو˘ع˘سسلا دا˘ح˘ت’او
تاءاقل ةدع كانه تناكو ،ةيئاسسنلا مدقلا ةرك

هاجتا يف ريسسلل ديدحتلا هجو ىلع ،مهعم
اًريسشم ،«ناسسنإ’ا قوقح ةلأاسسم يف حاتفن’ا
اذ˘ه ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ضصو˘˘غ˘˘لا» د˘˘ير˘˘ي ’ ه˘˘نأا ى˘˘لإا
نأا ’إا ةارابملا خيرات ددحي ملو ،«عوسضوملا
يفناج يف اهتماقإا تعقوت ةيلاطيإ’ا ةفاحسصلا

ة˘خ˘سسن˘لا بق˘ل˘ب ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج جو˘تو.2202
لبق نÓيم باسسح ىلع ةيدوعسسلا يف ىلوأ’ا

ن˘م ة˘ي˘لا˘ت˘لا ة˘خ˘سسن˘لا و˘˘ي˘˘سست’ ف˘˘ط˘˘خ˘˘ي نأا
بقللا ريخأ’ا داعتسسا امي˘ف ،«ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا»
يف ي˘لو˘با˘ن ى˘ل˘ع هزو˘ف˘ب0202 ما˘ع˘˘لا ي˘˘ف
يف ايليميإا و˘ج˘ير ي˘ف تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ة˘خ˘سسن˘لا
.ةحئاجلا تايعادت ببسسب ايلاطيإا

ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘ف تل˘سصو˘ت ة˘يدو˘˘ع˘˘سسلا تنا˘˘كو
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا دا˘ح˘ت’ا ع˘م قا˘ف˘˘تا ى˘˘لإا9102
اهسضرأا ىلع ينابسسإ’ا ربوسسلا ضسأاك ةماقإ’
ةكراسشمب ،تاونسس ثÓث ىدم ىلع اسضيأا
ةيديلقتلا ةقباسسلا خسسنلل اًفÓخ ةيدنأا ةعبرأا
تفاسضتسساو ،ضسأا˘كلاو يرود˘لا ي˘ل˘ط˘ب ن˘ي˘ب
علط˘م ي˘ف0202 ماع˘لا ة˘خ˘سسن ة˘يدو˘ع˘سسلا

اًسضيأا اينابسسإا يف ةيلاتلا ماقت نأا لبق ،يفناج
ةفاسضتسس’ا يتأاتو.ةحئاجلا تايعادت ببسسب
ةكلمملا اهدهسشت ةعسساو ت’وحت راطإا يف

دهعلا يلو اهنلعأا يتلا «0302 ةيؤور» نمسض
ي˘ف فد˘ه˘تو ،نا˘م˘ل˘˘سس ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘مأ’ا

ردا˘سصم ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا ة˘سضير˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘يوا˘˘ن˘˘ع
.ةيدوعسسلا تاداريإا

ونيب لاد ولواب ةيلاطي’ا ةطبارلا صسيئرل حيرشصت يف

ةيدوعسسلإ يف رتنإإو صسوتنفوج نيب يلاطيإلإ ربوسسلإ صسأاك
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ة˘يد˘˘نأ’ا د˘˘ي˘˘م˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي
يسضايرلا يدا˘ن˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيدولوم هفيسض ينيطنسسقلا
حوت˘ف˘م ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ثيح ت’ا˘م˘ت˘ح’ا ل˘ك ى˘ل˘ع
يسس ضسأا يسسلا راسصنأا حمطي
ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا طا˘ق˘˘ن بسسك ى˘˘لإا

ىلع ضسفانتلا فده ةداعتسساو
نأاو ة˘سصا˘˘خ ة˘˘يرا˘˘ق ة˘˘ب˘˘تر˘˘م
نأا ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا
نوكيسس ةمداق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
عم دعوم ىلع قيرفلا اهيف
ع˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م تاءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
ة˘قرو بع˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا
لخديسسو اذه ةيراقلا ةبترملا
ةلباقم زيغ˘ن برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا
ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘˘ي˘˘عو ةرو˘˘سضخ˘˘لا
ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘سصقإ’ا ضضيو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ايقيرفإا لاطبأا يرود ةسسفانم
را˘سسم ح˘ي˘ح˘سصت ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘جا ن˘م بع˘ل˘لاو ة˘يو˘˘ئ˘˘م˘˘لا

د˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ بق˘˘ل˘˘لا ة˘˘قرو
.ةطبارلا ضسأاك نم ءاسصقإ’ا
يدحتلا ةبوعسص كردن» :بيد
«زوفلا نع ليدب ’و رظتنملا

ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘˘ك د˘˘˘˘قو
ثيح ميهاربإا بيد ورتسسياملل
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا نأا د˘ق˘ت˘عا» :لا˘ق
نم هفادهأا ةداعتسسا ىلإا ةجاح
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سض ةرور˘˘˘˘˘سض لÓ˘˘˘˘˘خ

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ما˘˘مأا را˘˘˘سصت˘˘˘ن’ا
اهدع˘ب لا˘ق˘ت˘ن’او ة˘م˘سصا˘ع˘لا
،ة˘يرا˘ق ة˘ب˘تر˘م ن˘ع ثح˘ب˘˘ل˘˘ل

ايوق اسسفانم هجاونسس حيحسص
حيحسصت يف رخآ’ا وه بغري
ا˘˘سضيأا ن˘˘ح˘˘ن ن˘˘كلو هرا˘˘˘سسم
را˘سصت˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب ل˘˘خد˘˘ن˘˘سس
ةمزاع ةعومجملا نأاو ةسصاخ
وهو ىغتب˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
دا˘ع˘سسإاو نزاو˘ت˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
.ىرخأا ةهج نم رفانسسلا

فدهتشسن» :يعيبر
ديرنو ةيراقلا ةبترŸا

انتاف ام كرادت
«ايقيرفإا

طسسو˘لا بع’ ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك
نأا دقتعا» :لاق ثيح يعيبر
لا˘ط˘˘بأا يرود ن˘˘م ءا˘˘سصقإ’ا
زيكرتلاب انل حمسسيسس ايقيرفإا

وهو ةلوطبلا تايرابم ىلع
ى˘لإا ي˘مر˘ن ا˘ن˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس ا˘˘م

انعقو يتلا ءاطخأ’ا حيحسصت
ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
ةيراق ةبترم ىلع لوسصحلا
هنا امب ةلوطبلا بقل ىتح وأا

ةعاسسلا دحل بعل ءيسش ’
يسسلا ةلباقم لخدنسس امومع
ةجيتن زارحإا ةينب يسس ضسأا
ضسفانتلا نأاو ةسصاخ ةيباجيإا
ي˘ب˘ع’ ع˘م ر˘ي˘ب˘ك نو˘˘كي˘˘سس
.يسس ضسأا يسسلا
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ةيراق ةبترم ىلع ناسسفانتي ةيدولوملإو «يسسايسسلإ»
رئازجلا ةيدولوم – ةنيطنشسق بابشش

12

ودارا˘ب يدا˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف ير˘˘ج˘˘ي
رمع نم32 ةلوجلا ةارابم
راد˘لا بع˘ل˘م ي˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
˘ما˘مأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ءا˘سضي˘˘ب˘˘لا
د˘˘ير˘˘ي ن˘˘˘يأا ةر˘˘˘كسسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا

ةسضافتن’ا قيق˘ح˘ت ة˘ل˘سصاو˘م
ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ةدو˘ع˘لا د˘˘ي˘˘كأا˘˘تو
ققحملا راسصتن’ا عم ةسصاخ
ةقلعملا روسسجلا ةنيدم يف
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘سس ضسا ي˘˘˘سسلا ما˘˘˘˘مأا

بعل يف ناقرز ءاقفر لمأايو
لبقملا مسسوملا ةيراق ةبترم
فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
كلذ قيقحت لجا نم ةيتاوم
نو˘كي ن˘ل يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
لظ يف ةرظتنملا ةلوهسسلاب

بسسك يف نابيزلا ءانبأا ةبغر
دعتبي قيرفلا ل˘ع˘ج˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
.طوبهلا ةقطنم نع رثكأا

نوزهاج» :حبيشصم
ديرنو نابيزلا كرتعمل

«ةلوطبلا يف اديعب باهذلا
عم يفتاه لاسصتا انل ناك
:لاق ثيح حبيسصم بعÓلا
يسسلا باسسح ىلع زوفلا»
نع ثحبن انلعجي يسس ضسا
حمسسي يذلا مزÓلا زيكرتلا
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا بسسكب ا˘˘˘ن˘˘˘ل
ةسصرفلا نأاو ةسصاخ طاقنلا

ة˘فا˘سضإا ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م
ح˘م˘سست ىر˘خأا طا˘ق˘ن ثÓ˘ث

ة˘يد˘نأا ن˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل
فده بعلت يت˘لا ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا
ام وهو ةيراقلا ةكراسشملا
ةلباقملا ل˘خد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس
راسصتن’ا يهو ةدحاو ةينب

انناق˘يإا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ر˘ي˘غ ’
˘ما˘مأا ة˘م˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصب
لك يف اديج بعلي ضسفانم
.انمامأا بعلي ةرم
ةرقم زوف» :يدوج تيآا

نم Òثكلا حتفيشس
«انل قافآلا

حر˘˘˘سص ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
يدوج تيآا نيدلا زع بردملا

جئاتنلا يف رامثتسس’ا» :لاقو

ام و˘هو يرور˘سض د˘ج ى˘ق˘ب˘ي
هذه انتادوهجم ينبن انلعجي
قق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا

ةر˘ق˘م با˘سسح ى˘ل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م
ل˘خد˘ن ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لاو
Óف ةيلاع تايونعمب ةلباقملا
نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا كي˘˘ل˘˘ع ى˘˘ف˘˘خ˘˘ي

ةجيتن قيقحت ىلع نومزاع
عيمجلا ن˘ق˘ي˘ت م˘غر ة˘ي˘با˘ج˘يإا
بعلتسسو ةبعسص ةلباقملا نأا

ةقيقح ةريغسص تايئزج ىلع
ءاطخأا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’ا بجو
ه˘ح˘ن˘˘م يدا˘˘ف˘˘تو ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ه˘ل˘ع˘ج˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا
.هاغتبم ققحي

سشامر ماششه

ضسايلا مامإا بعلم نوكيسس
لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع
ةريبك ةيدن لمحت ةهجاوم
لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشأا ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسي ثي˘˘˘˘ح
ى˘˘˘˘لإا ضشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
رادلا طا˘ق˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ي˘ف ر˘ث˘كأا مد˘ق˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
حمطيو اذه بيترتلا لودج
ي˘ف دود˘غز ر˘ي˘˘ن˘˘م لا˘˘ب˘˘سشأا

م˘هرا˘توأا ل˘يد˘ع˘ت ة˘ل˘سصاو˘م
ن˘يرا˘˘سصت˘˘ن’ا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ماما رايدلا لخاد نيققحملا
ضسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ف نا˘˘سسم˘˘ل˘˘تو ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا
نا˘˘ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
زيكرتلاو ة˘ق˘ث˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسا˘ب
ده˘سشن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو

لك ح˘م˘ط˘ي ةر˘ي˘ث˘م ة˘ل˘با˘ق˘م
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف
.ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت

انمامتها» :يعيبر
زوفلا لوح بشصنم

«طقفو ةراطشسوشس ءاقلب
د˘ئا˘ق ع˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘كو
:لا˘ق ثي˘ح ي˘ع˘ي˘بر ق˘ير˘ف˘˘لا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ح˘ف˘˘سص ا˘˘ن˘˘يو˘˘ط»
ي˘ت˘لاو ار˘خؤو˘˘م ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
نمسض دجاوتلاب انل تحمسس
اننأا امك بيترتلا طسسو ةيدنأا
ة˘ي˘˘سضق نا˘˘ي˘˘سسن˘˘ل ا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘سس
كلذو ةيلاملا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا

زيكرتلا لك عسضو لجأا نم
يتلا ةراط˘سسو˘سس ة˘م˘ق ى˘ل˘ع

نم اهطاقن بسسك يف بغرن
ىلع ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ل˘جأا
امود ءاقبلاو جئاتنلا نيسسحت
ةددهم˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
كلذ نأاو ةسصا˘خ طو˘ق˘سسلا˘ب
ةيحيرأاب بعللاب انل حمسسيسس
نم ىقبت ام لÓخ ىوسصق
.ةدوعلا ةلحرم تاءاقل

تاراشصتنلا» :يمشساقلب
ةقثلا انتحنم ةÒخألا
«ديكأات ¤إا ةجاحب نحنو
م˘˘جا˘˘ه˘˘م د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘م˘˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘˘سس
يف مهتبغرو هقيرف ةيزهاج
ثيح ةيباجيإا ةجيتن قيقحت
ع˘فر˘ل نوز˘ها˘ج ن˘ح˘˘ن» :لا˘˘ق

قيقحت ىلع لمعلاو يدحتلا
انل ح˘م˘سست ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
جورخلاو داهتج’ا ةلسصاومب
ةسصاخ ةهجاولا ىلإا قيرفلاب
اه˘ل˘ت˘ح˘ن ي˘ت˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا نأاو
ا˘ن˘تا˘حو˘م˘ط ي˘ب˘ل˘ت ’ ا˘ي˘لا˘˘ح
ا˘م و˘هو ا˘نر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج لا˘˘مآاو
دنلا فوقولل ىعسسن انلعجي
«يرطيت˘لا ءا˘ن˘بأا» ما˘مأا د˘ن˘ل˘ل

ى˘˘ع˘˘سسن˘˘سس ا˘˘ن˘˘نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
لجأا نم مهئاطخأا لÓغتسس’
ةلوجلا يف انراسصتنا ديكأات
ن˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
نأا امب ةمدقملا نع لوسصولا
ىلوأ’ا راودأ’ا ىقبي فدهلا

.ةلوطبلا ’ املو
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ةركشسب داحتا – وداراب يدان

حيحسصلإ راسسملإ يف قيرفلإ عسضو طاقن نوديري «نابيزلإ» ءانبأإو ايراق ةكراسشملإ ىلع مزاع «كابلإ»

ةمشصاعلا داحتا – ةيدملا يبملوأا

تإراسصتنلإ ةلسصإوم يف بغرت ةراطسسوسسو داحتلإ طاقن بسسكل نوزهاج يرطيتلإ ءانبأإ

ةدكيكشس ةبيبشش ع˘م˘ج˘ت˘شس ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘ق ةد˘ك˘ي˘ك˘شسب توأا02 بعل˘م ن˘شضت˘ح˘ي
ةريغشص تايئزج ىلع هتايطعم بعلتشس ءاقل يف ةليلم نيع ةيعمج هفيشضب
ادا˘ك˘ي˘شسور ءا˘ن˘بأا˘ف ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا طا˘ق˘ن بشسك ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ثح˘ب˘ي ن˘يأا

ءا˘ق˘ب˘لا ة˘قرو ثح˘ب ل˘جا ن˘م ا˘مد˘ق ي˘شضم˘لاو Ó˘ما˘ك داز˘لا بشسك˘ل نو˘ح˘م˘ط˘ي
يف هتدارإاو هتميزع لك عشضو ةرورشضب بلاطم ىقبي قيرفلا نأاو ةشصاخ

لجأا نم ةحيشش لابششأا لحيشس نيح يف دوششنملا فدهلا قيقحتل ناديملا
.ةيرشصنلا باشسح ىلع ققحملا ريخألا راشصتنلا ديكأات

نزاوتلا ديعنشسو اديج انشسفنأا انعجار» :راجح
«–ماشصل– ةباوب نم قيرفلل

ةليلم نيع ةيعمج مامأا رظتنملا ءاقللا سصوشصخب ثيدحب راجح بردملا انشصخ
ةرورشضب بلاطم عيمجلا نوكيشس ثيح دادعتلا يف ةريبك يتقث» :لاق ثيح

نأاو ةشصاخ ةحيحشصلا ةكشسلا يف قيرفلا عشضو لجا نم مهيدل ام لك ميدقت
فشسأاتأا امومع ءاق˘ب˘لا ة˘قرو بع˘ل ل˘جا ن˘م ادد˘ج˘م ا˘ن˘تا˘با˘شسح د˘ي˘ع˘ي˘شس را˘شصت˘نلا

نيشسحتو ةرملا هذه زوربلا لواحنشسو يشضاملا ءاقللا يف ثهابلا روهظلل اريثك
.ثÓثلا طاقنلا بشسكب انل حمشست يتلا ةيموجهلاو ةيعافدلا بناوجلا عيمج

ثحبنو ررحتلاب انل حمشس ةيرشصنلا زوف» :ةحيشش
«طوقشسلا تاباشسح نع ايئاهن اندعبت ةجيتن نع

ا˘ن˘ل ح˘م˘شس ة˘ير˘شصن˘لا ىل˘ع زو˘ف˘لا» :لا˘ق ثي˘ح ،ة˘ح˘ي˘شش برد˘م˘لا ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك
يف رثأا ةيبلشسلا جئاتنلا يلاوت نأاو ةشصاخ ينهذلا ررحتلا نم عون بشسكب
ليشصحت امومع ،دايز ءاقفر نع ام اعون دعتبت ةقثلا لعجو ةعومجملا
ام وهو طوغشض نودب ةبيبششلا ةلباقم بعلب نآلا انل حمشسيشس ثÓثلا طاقنلا

قيقحت نع ثحبلاو مشصخلا لكاششم يف رامثتشسلا ةيفيك نع ثحبن انلعجي
.طوقشسلا تاباشسح نع ايئاهن دعتبن انلعجت ةيباجيإا ةجيتن
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نم فيطشس قافو مامأا ماه دج ءاقل عم دعوم ىلع ةرقم مجن قيرف نوكيشس
بردملا لابششأا كردي ثيح ،طوبهلا ةقطنم نع رثكأا داعتبلاو زوفلا لجا

زيكرتلا ةرورشض بلطتي يذلاو ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا يد˘ح˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘شص سسا˘ب˘ع ز˘يز˘ع
رخآلا وه لحيشس يذلا سسفانملل تاحاشسملا حنمو ءاطخألا باكترا يدافتو
بيترت لودجل هترادشص ىلع اهلÓخ نم اهب ظفاحي ةجيتن بشسك لجا نم
.ةيرورشضلاب مجنلا طاقن ربتعا يكوكلا يشسنوتلا نأاو ةشصاخ ةلوطبلا

ظافحلل قافولا طاقن قيقحت نم دب ل» :سسابع
«ةيباجيإلا جئاتنلا ةلشسلشس ىلع

يف مجنلا ةراشسخ» :لاق ثيح سسابع زيزع بردملا عم ثيدح انل ناك دقو
انيشسن امومع انيف اريثك ترثأا ءازج ةلكر عقو ىلعو ةيشساق تناك ةركشسب
فيطشس قافو˘ب ة˘حا˘طإلا ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح بشصن˘م ا˘نر˘ي˘ك˘ف˘تو ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

ظافحلاو طاقنلا بشسك ىقبي فدهلا نأاو ةشصاخ ءاقبلا نامشض ةبترم ثحبو
نم ريبك انحومط كيلع ىفخي Óف ةرقم يف اهبعلنشس يتلا طاقنلا لك ىلع

.طوقشسلاب ةددهملا ةيدنألا ةعقوق نم اعيرشس بورهلا لجأا

«ةرقم نم ةيباجيإا ةجيتن دشصح ربع رمي بقللا فادهتشسا» :يكوكلا
ثيح ةيباجيإا ةجيتن قيقحت يف هتبغر يكوكلا يشسنوتلا دكأا ىرخأا ةهج نم
دشصح اهلÓخ نم فدهتشسن سسوؤوك تاهجاوم نوكتشس ةمداقلا تاءاقللا» :لاق
ةقرو بعل وهو حشضاو لمألاف اهجراخ وأا رايدلا لخاد ءاوشس طاقنلا نم ديزملا
ةبيتكلا زيهجتل نيدهاج ىعشسنشس نحنو ةريبك تايحشضت بلطتت يتلا بقللا
بعل لجأا نم بعلي سسفانم مامأا ةبعشص نوكتشس ةلباقملا امومع كرتعملا اذهل
.انفادهأا قيقحتل انلقث لكب يمرلل ىعشسنشس اشضيأا نحن نكلو ءاقبلا
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فيطشس قافو – ةرقم م‚
طاقنلإ نم ديزملإ دسصحل دعتسسي مجنلإ

ةدايرلاب بورهلإ ةسصرف نع ثحبي قافولإو

ةشصاخ هتاف ام كرادت لجا نم ةريخألا هتشصرف نازيلغ عيرشس قيرف بعلي
وهو جربلا يلهأا طوبهلا ةقطنم ىلع نيشسفانملا نم ادحاو لبقتشسيشس هنأاو
ةز˘ه˘لا د˘ع˘بو ع˘ير˘شسلا˘ف فاد˘هألا سسف˘ن˘بو ةر˘ي˘ث˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس ا˘˘م
ايزارتحا قا˘فو˘لا ما˘مأاو ا˘ي˘ناد˘ي˘م ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ما˘مأا ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ةر˘ي˘خألا
راشصتنلا ليجشستو درلا ةرورشضب نيبلاطم ينازولا فيرشش لابششأا نوكيشس
يلهألا نأاو ةشصاخ يدحتلا ةبوعشصب نيقي ىلع عيمجلا نوك نم مغرلاب

.ءاقبلا نامشضل ىتح حمطي هتلعج هديشصر يف طاقن4 لجشسو ةوقب داع

اهدعبو تاذلا ةداعتشسل راشصتنلا ديرن» :ةزعوب
«رخآا مÓك نوكيشس

ىلع راشصتنلا قيقحت يف هئاقفر ةبغر ةزعوب مهاف طشسولا بعل دكأا
انلعجت˘شس ق˘ير˘ف˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا تاز˘ه˘لا نأا د˘ق˘ت˘عا» :لا˘ق ثي˘ح ي˘ل˘هألا با˘شسح

ةيعشضولا مزأات نأاو ةشصاخ حورلا ةداعتشساو ةقافتشسلا ةيفيك نع ثحبن
راشصتنا نع ثحبن انلعجي ام وهو ءاقبلا نامشض فده عيشضي قيرفلا لعجيشس
بجو امومع ديدج نم ةهجاولا يف انعشضيو ةكشسلا ىلإا انديعي يلهألا مامأا
.دوششنملا فدهلا قيقحتو نيككششملا لك ىلع درلا

نيشسفانملا ةتغابم نع ثحبلا ةمهم لشصاونشس» :دودرشش
«ءاقبلا نع ثحبلا يف ةلشصاوتم لازت ل ةبغرلاو

ىلع ىرخأا ةأاجافم عنشص يف هتبغر نع دودرشش بردملا ربع هتهج نم
سسا˘ب˘ع˘ل˘ب ما˘مأا ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن˘ل ا˘ن˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت» :لا˘˘ق ثي˘˘ح ع˘˘ير˘˘شسلا با˘˘شسح
لاوط اهيلع انلمع تايحشضتو تادوهجم نم امنإاو غارف نم نكي مل ةدكيكشسو
لÓخ نم دكؤون ىرخأا ةجيتن ليشصحت فدهتشسنشس ثيح ةريخألا عيباشسألا

ةشصاخ ةمئÓملا فورظلا رفوت ةطيرشش مهألا قيقحت ىلع ةبيتكلا ةردقم
.ةهجاولا ىلإا يدانلاب ءاقترÓل بشسانملا تقولا هنأاو
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يلهألإو رابتعلإ در ديري عيرسسلإ
هيسسفانمب ةحاطإلإ ةلسصإوم لجأإ نم

جÈلا يلهأا – نازيلغ عيرشس

ةليلم Úع ةيعمج – ةدكيكشس ةبيبشش

كرإدتلإ ىلع نومزاع «إداكيسسور» ءانبأإ
نانئمطلإ طاقن نع ثحبت «ماسصل»و
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ةرواشسلا ةبيبشش – شسابعلب داحتا
طاقنلإ دايطسصإ نع نوثحبي ةركŸإ ءانبأإ
قافولإ ةعراقم لجأإ نم ةرواسسلإو ثÓثلإ

نيسسح رسصن قيرف لبقتسسي
با˘ب˘سش يدا˘ن ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض ياد
ى˘ق˘ب˘ت ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف دادزو˘˘ل˘˘ب
نيقيرفلل ةمهم دج هطاقن
راسسملا ح˘ي˘ح˘سصت ل˘جا ن˘م
ىلع ةليكسشتلا رسصت ثيح
ةسصاخ Óماك دازلا ليسصحت
ريخأ’او لوأ’ا فدهلا نأاو
طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن بسسك ى˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي
نم لهسست يتلاو تايبرادلا

يف ةحيرسشوب ءاقفر ةمهم
ل˘ع˘ج˘ت ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت
ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ت˘˘ب˘˘˘ت ة˘˘˘ير˘˘˘سصن˘˘˘لا

نلو اذه طوقسسلا تاباسسح
ءاقللا يمسساق ءاقفر لخدي
ل˘ي˘سصح˘ت م˘ه˘ت˘˘ي˘˘نو ىو˘˘سس
لثم ناو ةسصاخ Óماك دازلا

ىلع بعلت تÓباقملا هذه
لهسستو ةر˘ي˘غ˘سص تا˘ي˘ئز˘ج
. ىلوأ’ا راودأ’ا بعل نم

انتبغر» :حاتفم
زوفلا يف ةديدشش

«يبرادلاب
قلأاتملا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ع˘م˘ج
ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ت’و˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ام كردن» :لاق ثيح حاتفم
مويلا ةاراب˘م ي˘ف ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي

لجا نم دنجم لكلا ثيح
حمسسي يذلا زوفلا ليجسست
يف مد˘ق˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب ا˘ن˘ل
نع داعتب’او بيترتلا ملسس

طوقسسلاب ةددهملا ةيدنأ’ا
ة˘فا˘سضإا ي˘ف بغر˘ي ل˘كلا˘˘ف
ن˘م ا˘ن˘بر˘ق˘ت ةد˘يد˘ج طا˘˘ق˘˘ن

بيترتلا ف˘سصت˘ن˘م ة˘ب˘كو˘ك
ة˘˘ح˘˘سضاو ا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ن نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب
ةهجاولا يف امئاد دجاوتلا

قرفلا تارث˘ع˘ت لÓ˘غ˘ت˘سساو
لكب يمرنسسو اذه ىرخأ’ا
دازلا ءا˘ق˘بإا ل˘جا ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث

م˘غر ا˘ن˘ب˘ع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف Ó˘˘ما˘˘ك
مامأا ءاقللا ةبوعسصب اننيقي
هوبع’ بغري حيرج ضسفانم
ضسأا˘ك تار˘ث˘ع˘˘ت ح˘˘سسم ي˘˘ف
ة˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا

ل˘ي˘سصح˘ت ي˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
. ةيباجيإا ةجيتن

نع ثحبن» :رارج
ةتغابم ةيفيك

ةلواحمو ةيرشصنلا
ةيدنأل برقتلا

«ةمدقملا
ع˘˘˘˘م ثيد˘˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘ك
: لاق ثيح رارج ورتسسياملا
يف انتاف ام كرادت انيلع »
ةسسفانم˘لاو ة˘ط˘بار˘لا ضسأا˘ك
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كلا
ىلإا لوسصو˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سست
نحنف بيترتلا ةمدقم ةيدنأا
ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ل ا˘˘ن˘˘ت˘˘جا˘˘ح كرد˘˘ن
ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا نأا ا˘م˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإا
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ى˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ت˘˘سس

ع˘˘با˘˘ط˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سص
دو˘˘˘˘سسي يذ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘براد˘˘˘˘˘لا
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ا˘مو˘م˘ع ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
يف هميدقت نكمي ام راهظإا
ةيزها˘جو ةو˘ق ن˘م ناد˘ي˘م˘لا
ضضوافتلاب انل حمسست ةيندب

ةلباق˘م˘لا طا˘ق˘ن لو˘ح اد˘ي˘ج
بسستكن ان˘ل˘ع˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لاو
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يبرإدلإ طاقنب زوفلل حوتفم ءاقل يف ةبيقعل ءانبأإو ةيرسصنلإ
ضسابعلب داحتا قيرف فيسضتسسي

ي˘ف ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض
ةر˘˘ي˘˘ث˘˘مو ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م
زارحإا نع نيثحابلا ني˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل
ىلا رظنلاب طقفو طاقن ثÓثلا
اهسشيعي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا
ريذخ ءاقفر ناو ةسصاخ قيرفلا
ي˘ف را˘سصت˘نا يأا او˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي م˘˘ل
ام وهو ةريخأ’ا تسسلا ت’وجلا

ادهاج لمعي ينفلا مقاطلا لعج
لمعلاو ءاطخأ’ا حيحسصت ىلع
اذ˘ه ل˘سضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ءاقللا بونجلا ءا˘ن˘بأا ل˘خد˘ي˘سسو
ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب
يلاوتلا ى˘ل˘ع ع˘بار˘لا را˘سصت˘ن’ا
ةرادسص ىلع قافو˘لا ة˘عرا˘ق˘م˘ل
. بيترتلا

ةتشسلا رشسكل نوزهاج» :ريذخ
«ةرواشسلا ىلع زوفلاب مئازه

ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ثد˘ح˘˘ت د˘˘قو
ةرواسسلا ةمق ضصوسصخب ريذخ
نم ةلسسلسس دعب » : لاق ثيح
تقو˘لا ه˘نا د˘ق˘ت˘عا تار˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ل˘جا ن˘م ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل بسسا˘ن˘˘م˘˘لا
ءاقبإا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ضضا˘ف˘ت˘ن’ا
ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب ي˘ف ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا

ضسمأا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ

امومع Óماك دازلا ىلا ةجاحلا
ح˘م˘ط˘نو د˘ي˘ج ل˘كسشب ا˘نر˘سضح
ناو ة˘سصا˘خ ل˘سضفأ’ا نا˘˘م˘˘سضل
ىلع مزاع لكلاو تداع حورلا
كردن يذلا ضسفانملاب ةحاطإ’ا

ي˘ت˘لاو ه˘ف˘ع˘˘سضو ه˘˘تو˘˘ق ىد˘˘م
راو˘طأا لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘سس
. ةلباقملا

نع ثحبن» :يدوعشسم
«راوششم ىلحأا ةلشصاوم

م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا د˘˘كا ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
د˘˘˘ع˘˘˘ب» :لو˘˘˘ق˘˘˘˘ي يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسم
ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا تارا˘˘سصت˘˘ن’ا

عسضو نم دب ’ ارخؤوم اهانققح
ةلباقملا ى˘ل˘ع مزÓ˘لا ز˘ي˘كر˘ت˘لا
ضسف˘ن ي˘ف ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘لا د˘˘سصق
ىفخي Ó˘ف ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘كسسلا

يف ةرواسسلا عسضو ديرن كيلع
اوداتعا ا˘م˘ل˘ث˘م را˘ب˘كلا فا˘سصم
بير˘ق˘لا ي˘سضا˘م˘لا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ف˘˘قو ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ةلسصاومب نيبلاط˘م ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت˘سس
و˘ح˘ن ا˘مد˘ق ي˘سضم˘لاو د˘ن˘ج˘ت˘لا
لك نوكت نا ىنمتن لسضفأ’ا
زارحا لجا نم ةأايهم فورظلا
. طقفو زوفلا
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ةلشسلا ةركل ةيقيرفإلا ةطبارلا
ةسسفانملإ  عدويو ةميزه ثلاث دبكتي يلورتبلإ عمجملإ

اينيكب لاقثألا عفرل ةيقيرفإلا ةلوطبلا
يبورينب  إدغ ةسسفانملإ نولخدي نييرئإزج نيعابر ةسسمخ

نم يلورتبلا يشضايرلا عمجملا يشصقأا
ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ط˘بار˘لا ة˘شسفا˘ن˘م
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘˘ترا˘˘˘شسخ ر˘˘˘ثإا ،(لا˘˘˘ب) ة˘˘˘ل˘˘˘شسلا
(79–46) ةجيتنب يرشصملا كلامزلا

ن˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شض
نين˘ثلا مو˘ي˘لا ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

.ةيدناورلا يلاغيكب
ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ةرا˘˘شسخ˘˘لا د˘˘ع˘˘تو
ن˘ي˘ماز˘ه˘نلا د˘ع˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘ل
ورا˘ي˘فور˘ف ن˘م ل˘ك ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا

،(68–37) ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘مزو˘˘˘م˘˘˘لا و˘˘˘تو˘˘˘با˘˘˘م
ىل˘˘ع (49–67) يلاغن˘شسلا كرا˘م˘ج˘لاو
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه تنا˘˘˘كو ،ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘˘ه˘˘نأا لإا ،طرا˘˘ف˘˘˘لا ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا ةرر˘˘˘ق˘˘˘م
لو˘كو˘تور˘ب˘لا د˘عاو˘ق˘ل ا˘ق˘ب˘ط تل˘جأا˘ت
ة˘عا˘ق˘ف ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا

ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسح ،ي˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ك
.ةلشسلا ةركل ةيقيرفلا

يذ˘لا ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر رود˘˘لا ىر˘˘ج˘˘يو

ن˘ي˘لوألا ن˘يز˘كر˘م˘لا ي˘ب˘حا˘شص ع˘م˘ج˘ي
ةفا˘شضإلا˘ب ثÓ˘ث˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع

يموي ،ثلاث زكرم نشسحأا يبحاشص ىلا
رودلا ةجمرب تمت اميف ،ويام72و62
ا˘مأا ،يا˘م92 خ˘يرا˘ت˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘شصن
لينل ة˘ي˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لاو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
03 خ˘يرا˘ت˘ب ما˘ق˘ت˘شسف ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘˘لا

.يام
ة˘ط˘بار˘ل˘ل ىلوألا ة˘ع˘ب˘˘ط˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
ة˘شسفا˘ن˘م ،ة˘ل˘˘شسلا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ة˘˘˘كار˘˘˘شش ةر˘˘˘م˘˘˘ث ي˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘˘حا

ةبعلل يلودلا داحتلا ن˘ي˘ب ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
ي˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘مألا يرود˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بارو
ةرا˘˘˘ششإا تي˘˘˘ط˘˘˘عأاو ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةمشصاعلاب  طرافلا دحألا اهتقÓطنا
21 ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ب ي˘˘لا˘˘غ˘˘ي˘˘ك ة˘˘يد˘˘ناور˘˘لا

يحشص لوكوتورب دام˘ت˘عا ع˘م ،ا˘ق˘ير˘ف
.انوروك ةهجاومل مراشص

طيمز.ع

نييرئازج نيعابر ةشسمخ لخدي
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م را˘˘م˘˘غ شسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا اد˘˘˘غ

لاقثألا عفرل ةيقيرفإلا ةلوطبلا
ةمشصاعلاب ةرر˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ن˘شصلا ي˘ف
يام13 ىلا42 نم يبورين ةينيكلا

ة˘˘فر˘˘ششم ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
ي˘ف ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘شصن˘م ىلا دو˘˘ع˘˘شصلاو
ة˘كرا˘ششم فر˘ع˘ت˘شس ة˘يرا˘ق ة˘شسفا˘ن˘م

63 م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘عا˘˘بر89 ي˘لاو˘˘ح
.ةلود51 نولثمي ةعابر
ة˘عا˘بر˘لا ح˘˘ت˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘شس ،ثا˘˘نلا ىد˘˘ل
ءار˘˘˘هز˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘طا˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يف ،ةيرئازجلا ةكراششملا يطاوغل
ة˘ق˘فر غ˘˘ل˘˘ك95 ة˘˘ئ˘˘ف تا˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ىل˘ع تا˘ير˘خا تا˘شسفا˘ن˘˘ت˘˘م (6)تشس
.يراقلا بقللا

ةبحاشص ،يطاوغل ةمهم نوكت نلو
با˘˘˘ع˘˘˘للا ي˘˘˘ف شسما˘˘˘خ˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةريشسي ،9102 ةريخلا ةيقيرفلا
رار˘غ ىل˘ع تا˘يو˘ق تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘ما
و˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘فار ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘لاد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘شص دا˘˘˘ششلو˘˘˘˘ف
،با˘˘˘ع˘˘˘للا شسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لا

كي˘نا شسي˘ب˘شس ة˘ي˘ق˘ير˘فا بو˘ن˘˘ج˘˘لاو
.رقششغدم نم اوشسيرياهوت وكارو
لولا مويلا فرعيشس ،روكذلا ىدلو
لاقثلا عفرل اي˘ق˘ير˘فا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘بر ة˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘برا ة˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘˘ششم

نم لكب رملا قلعتيو ،نييرئازج

،(غلك55) يو˘ي˘ت˘شش فوؤور˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
نشسحل لداع ،(غلك16) ينف رماوع
،(غلك37) قايرشس عفانو (غلك76)
ةياغ يف ة˘م˘ه˘م م˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ت ن˘يذ˘لا
ىلع ةراقلا ةقلامع ماما ةبوعشصلا

ن˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ششا˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ
نامره كيرا نا˘ي˘هو˘ت˘ي˘شست˘نا˘يرد˘نا

و˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ت˘˘˘نوا لا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ها˘˘˘˘ما˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ناو
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما ي˘˘˘˘شسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
.ونيما ليوناميا هابا يريجينلاو
د˘˘عو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا كرا˘˘˘ششتو
نا˘ك يذ˘لا –،ي˘ق˘ير˘فلا ي˘شسفا˘ن˘˘ت˘˘لا

لجا هن˘ك˘ل0202 هتما˘قإا شضر˘ت˘ف˘ي
تاي˘عاد˘ت بب˘شسب1202 ة˘˘˘ن˘˘˘شس ىلإا

ن˘ي˘عا˘بر ةر˘ششع˘ب ،ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘˘ف
هذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو ،تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘بر شسم˘˘˘˘˘خو
ةر˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘شصر˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘˘قرا˘˘˘فلا ن˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘بر˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت عا˘˘ط˘˘ت˘˘قا
فده ناك اذإاو.ةيبملولا باعللا

ن˘˘ي˘˘كرا˘˘ششم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا ل˘˘˘ج
ة˘شسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،يراقلا بقللاب جيوتتلا يف لثمتي
عابرلل ةبشسنلاب مهألا فدهلا ّناف
م˘شسح ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ،ي˘ناد˘˘ي˘˘ب د˘˘ي˘˘لو
د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا ىلا ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ت ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششأا˘˘˘˘ت
يف دجاوتي هنا رابتعاب يبملولا

. يملاعلا بيترتلا يف ديج قاور
طيمز.ع

نا˘سسم˘ل˘ت دادو را˘سصنأا د˘˘ير˘˘ي
كلذو مهيبع’ نم ةسضافتنا

ف˘ي˘سضلا نو˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسي ن˘˘ي˘˘ح
ثح˘ب˘ي˘سسو نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
يقاف˘خإا ضضيو˘ع˘ت ن˘ع دادو˘لا
مامأا نيتيسضا˘م˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا
«ف˘ل˘سشلاو ي˘˘سس ضسا ي˘˘سسلا»
ا˘˘˘م كراد˘˘˘ت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كلذو
ىرخأا ةهج نم ثحبلاو مهتاف
ة˘ب˘تر˘م˘ب ر˘ث˘كأا دا˘ع˘ت˘ب’ا ن˘˘ع
هركذ ريدج مامأ’ا وحن يدانلا
ةر˘ي˘ث˘م نو˘كت˘سس ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا˘ف
نع ناثحب˘ي ن˘ي˘يدا˘ن˘لا نو˘كل

ع˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘سصت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك
ع˘با˘ط نا ا˘م˘ب ا˘م˘هر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج
. ةلباقملا زيمي يبرادلا

قحل شسوملا» :يششياع
 ليدب لو مظعل

«زوفلا نع
ثد˘˘ح˘˘ت ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف
: لا˘قو ي˘˘سشيا˘˘ع م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو˘˘ب ا˘˘نرر˘˘م»
ن˘ي˘تر˘م˘ل ر˘ث˘ع˘˘ت˘˘ن ا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج
امومع نيتريبك نيتج˘ي˘ت˘ن˘بو
ىعسسنسسو انريهامجل رذتعن
لكلا ناو ةسصاخ مهسضيوعتل
كيلكيد نع ثح˘ب˘يو د˘ن˘ج˘م
يف رثكأا مدقتن انلعجي ديدج
ناو ة˘سصا˘خ بي˘تر˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘سس
نم جورخلا نوديري راسصنأ’ا
د˘ي˘ج ر˘ي˘ي˘سست˘ب كلذو ة˘˘مزأ’ا

يعن نحنو ةلوطبلا راوسشمل
ءاقللا يف ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م اد˘ي˘ج
لÓ˘غ˘ت˘سسا لوا˘˘ح˘˘ن˘˘سس ثي˘˘ح
ثيح نم ة˘سصا˘خ م˘ه˘عا˘سضوأا
. يندبلا عجارتلا

نم اندنجت» :رفيرف
راشصنألاو قيرفلا لجأا

قيقحتل ىعشسنشسو
«دادولا مامأا ةجيتن

ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
» : لاق ثيح رفيرف مجاهملا
يتلا لكاسشملا ملعي لكلا
ةيحانلا نم قيرفلا اهسشيعي
نم دب ’ ناك ثيح ةيداملا
تا˘ب˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ضضع˘˘ب ءار˘˘جإا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سضن ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح
ل˘˘جا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
وهو انتاقح˘ت˘سسم ل˘ي˘سصح˘ت
ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
نوك ىلا رظنلاب تابيردتلا
رود ي˘˘ف ف˘˘ق˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
نم اندع امو˘م˘ع جر˘ف˘ت˘م˘لا
قيرفلاو راسصنأ’ا هجو لجا
نيبلاطم نوكنسسو قيرعلا
دنج˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سضب
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت
ةسصاخ انل رارقتسس’ا ديعت
يذلاو ةيد˘م˘لا قا˘ف˘خإا د˘ع˘ب
. اقÓطإا هعرجتن مل

ششامر ماششه

بيترتلإ ةمدقم نع ثحبلإ ةلسصإوم ديرت ةوإرمحلإو ءاقبلإ لجأإ نم يبرإدلاب زوفلإ ديري دإدولإ
نارهو ةيدولوم – ناشسملت دادو

لئابقلا ةبيبسش قيرف لبقتسسي
يف فل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ه˘ف˘ي˘سض
لابسشأا هيف ثحبي جهوتم ءاقل
ى˘ل˘ع نا˘ف’ ضسي˘ند برد˘م˘˘لا
ناو ةسصاخ راسصتن’ا قيقحت
قافخإا ضضيوعت ىقبي فدهلا
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

اذ˘˘˘˘ه نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م
ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا داد˘ع˘ت ل˘خد˘˘ي˘˘سسو
ىلع هن˘ي˘عو مو˘ي˘لا ة˘ه˘جاو˘م
يتلاو طاقن ثÓث˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ن˘م ر˘ث˘كا ق˘ير˘ف˘لا بر˘ق˘˘ت˘˘سس
ة˘ه˘ج ن˘م بي˘تر˘ت˘لا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م
فلسشلا دادعت لخديسس ىرخا
ةدو˘ع˘˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب

ةرتف رسسكو ةيباجيا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
حراوجلا ةمز’ يتلا غارفلا
. ةريخ’ا ت’وجلا يف

ديكأات ديرن» :حياشس نب
ىلإا مدقتلاو انتوق
«ىلوألا بتارملا

مجاهم عم ثيدح انل ناك دقو
:لاق ثيح حياسس نب يرانكلا
ها˘ن˘ي˘سسن ةوار˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت»
ل˘سضفأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘˘نو
ة˘ي˘م˘هأا كرد˘ن ا˘ن˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ىلا انديعي يذلا زوفلا زارحإا
ح˘م˘ط˘˘ن ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا
ناو ةسصاخ لسضف’ا قيقحتل

اهرظتني امب ةيعاو ةليكسشتلا
ن˘ل ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج ناو ا˘م˘ي˘˘سس’
انديعي دق رخآا ارثعت انل رفغت
را˘˘˘سسم ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصلا ى˘˘˘˘لا
ى˘ع˘سسن˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

راسصتن’اب انتوسشن لÓغتسس’
باسسح ىلع ققحملا لهأاتلاو
ءا˘ق˘بإا ل˘جا ن˘م ي˘سسقا˘ف˘˘سصلا
. Óماك دازلا

ةحشضاو انتين» :يزرحم
ةجيتن نع ثحبلا يف

«انيشضرت
يزر˘ح˘م ع˘فاد˘م˘لا د˘كأاو اذ˘ه
تارثعتلا رسسك يف هقيرف ةين

ةر˘ت˘ف ن˘م جور˘خ˘لاو ةر˘ي˘خ’ا
ىلا اتلقنت » : لاق ثيح غارفلا
لجا نم نوكيسس وزو يزيت
ضضيوعت ةي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لا
ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خ’ا تا˘˘قا˘˘ف˘˘خ’ا

ثيح اريثك ع˘جار˘ت˘ن ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج
هلعف انناكمإاب ام لك يمرنسس
ل˘˘جا ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصل
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

بعليسس ةبيبسشلا ءاقل امومع
وهو ةريغسص لي˘سصا˘ف˘ت ى˘ل˘ع
ةيناكمإا نع ثحبن انلعجي ام
ر˘ق˘ع ي˘ف يرا˘ن˘كلا ة˘ت˘غا˘ب˘˘م
. مهراد

ششامر ماششه

غإرفلإ ةرتف نع داعتبÓل ةوافلسشلإو ةيقيرفإلإ ةحرفلإ دعب ايلحم نزإوتلإ ةداعتسسإ ىلع مزاع يرانكلإ
فلششلا ةيعمج – لئابقلا ةبيبشش
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ي˘˘ب˘˘˘ع’ ضضع˘˘˘ب ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
رارغ ىلع ينطولا بختنملا
رطق مجاهم ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي
فاده حاجنوب دادغب ،يرطقلا
ن˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘جو د˘˘˘سسلا
يروح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا ير˘م˘ع˘لا
اذكو ،يسسنرف˘لا نو˘ي˘ل يدا˘ن˘ل
يدان حانج نيدلا نيز تاحرف
ضصبر˘˘ت˘˘ب ،ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ن
رر˘ق˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
زكر˘م˘لا˘ب مدا˘ق˘لا ناو˘ج ر˘ه˘سش
تابختنملا بيردت˘ل ي˘ن˘طو˘لا
نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ى˘˘سسو˘˘م يد˘˘ي˘˘˘سسب
نور˘خآ’ا نو˘ب˘عÓ˘لا ق˘ح˘ت˘˘ل˘˘ي
.اعابت

ينطولا بختنملا دعتسسيو
ةيدو تا˘ه˘جاو˘م ثÓ˘ث بع˘ل˘ل
˘ما˘مأا ناو˘ج3ـلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘˘ب
نم6ـلا يف اهدعبو ايناتيروم
بخ˘ت˘ن˘˘م ما˘˘مأا ر˘˘ه˘˘سشلا ضسف˘˘ن
رسضخلا متتخي نأا ىلع ،يلام
بختنملا ةهجاو˘م˘ب م˘ه˘سصبر˘ت

ضسفن نم11ـلا يف يسسنوتلا
.رهسشلا

نع بايغلل هجتي زرحم
ايناتيروم ءاقل

بيغي نأا رظتنملا نمو اذه
ةهجاو˘م˘لا ن˘ع زر˘ح˘م ضضا˘ير
هطابترا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا

لاطبأ’ا يرود يئاهن ةهجاومب
يام92ـلا مو˘˘ي ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م د˘˘˘ن˘˘˘ع يرا˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لعجي ام ،يزيلجن’ا يسسليسشت
ةحارلا ىلإا ةجاحب رسضخلا مجن
،ضصبر˘ت˘لا ي˘ف جا˘مد˘ن’ا ل˘ب˘˘ق
ي˘ف ار˘سضا˘ح نو˘كي˘ل ل˘م˘ع˘لاو
،ن˘ي˘ت˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ةجاحب رئازجلا نأاو اسصوسصخ
ار˘ت˘ل˘ج˘نا ل˘ط˘ب تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘لإا
ديزم دسصح˘ل ر˘سضخ˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل
’ املو ةيباجي’ا جئاتنلا نم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘قر م˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘ت
.يراوفي’ا

ب.م.يرشسيإا

قلطني صسنوتو ›امو ايناتيروم ةهجإوŸ ينطولإ بختنŸإ صصبرت

ي˘لود˘لا رو˘ل˘˘يد يد˘˘نأا ق˘˘ق˘˘ح
ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بق˘ع ةز˘ي˘م˘م ما˘قرأا ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
تاسسفانم ى˘ل˘ع را˘ت˘سسلا لاد˘سسإا
دعب «1غيللا» يسسنرفلا يرودلا
ثي˘ح ع˘˘ئار ءادأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘سصب نأا
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا د˘جاو˘ت ي˘ف م˘ها˘˘سس
بي˘تر˘ت˘لا ي˘ف ن˘ما˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا
. ماعلا

م˘ي˘ط˘ح˘ت ي˘ف رو˘ل˘˘يد ح˘˘ج˘˘نو
اذه يسصخسشلا يسسايقلا همقر
يسسنرفلا يرودلا يف مسسوملا
مسسوملا اذه مهاسس نأا دعب ،لوأ’ا
يف هيدان ضصيمقب افده92 يف
ف˘˘˘سشكو ،«1 غ˘ي˘ل˘لا» ة˘سسفا˘ن˘˘م
ن˘˘ع ،ر˘˘سضخ˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م ما˘˘قرأا

01 ميدقتو افده51 هليجسست
كلذب امطحم ،ةمسساح تاريرمت
م˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ه˘˘م˘˘قر
،افده41 لجسس نيأا ،يسضاملا

يد˘نأا ح˘˘ب˘˘سصأا ،ما˘˘قرأ’ا هذ˘˘ه˘˘بو
فاد˘˘ه ل˘˘سضفأا ي˘˘نا˘˘˘ث ،رو˘˘˘ل˘˘˘يد
يرود˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج
ةرو˘˘ط˘˘سسأ’ا د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ل˘ج˘سس يذ˘لا بل˘حد ى˘ف˘ط˘سصم
ناسس ضسيرا˘ب ناو˘لأا˘ب ،ا˘فد˘ه22
.7791‐6791 مسسوم نامريج

بعل لشضفأا يناث روليد
«1 غيللا» يف

ل˘˘ت˘˘حإا ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
يف ينا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا «فو˘لزو˘ب»

اذ˘ه ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا بي˘˘تر˘˘ت
،يسسنرفلا يرودلا يف مسسوملا

ق˘˘˘ير˘˘˘ف م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ءا˘˘˘ج ثي˘˘˘˘ح
يلودلا مجنلا فلخ ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘م
يذلا يبابم نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘لا
لبق ن˘م م˘سسو˘م˘لا بع’ ر˘ي˘ت˘خُأا

تا˘ي˘ئا˘سصح’او ما˘قر’ا ع˘˘قو˘˘م
عقوملا حنم ثيح ،«دروكسسوه»
مجنل86.7 ةمÓ˘ع ضصت˘خ˘م˘لا
حنم امنيب نامريج ناسس ضسيراب
،06.7 ةمÓع «رسضخلا» مجاهم
بحاسص «براحملا» قوفتو اذه
يف مسسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘فد˘ه51 ـ˘لا
،يابيد ضسيف˘م˘م ى˘ل˘ع1 غي˘ل˘لا
يبماكيإا وكوت ،ايرام يد ليخنأا

.افليسس اد رامين اذكو
طيمز.ع

مشسوملا اذه «1غيللا» يف بعل لشضفأا يناث

بلحد ةروطسسألإ صسفانيو يسسايقلإ همقر مطحي روليد

   ابوروأا ‘ هل ةبرŒ لوأا ‘ هلششف دعب

يرطقلإ يرودلإ ‘ ةديدج ةبرŒ صضوخ نم بÎقي يرمعلب

ن˘˘ع تا˘˘عا˘˘سشإا لواد˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب
يلوغيف نايف˘سس ل˘ي˘حر بار˘ت˘قا
ق˘ير˘ف ن˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ها˘ج˘تا˘ب ي˘كر˘ت˘لا يار˘سس ة˘ط˘ل˘غ
ي˘نا˘نو˘ي˘لا ضسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا يدا˘ن
ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘ير˘˘ي يذ˘˘لا
ريخأ’ا جرخ لبقملا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

يف هتين نع فسشكو هتمسص نع
ميري˘ت ح˘تا˘ف ة˘ب˘ي˘ت˘ك ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا
يف «وسسوسس» لاقو.رخآا مسسومل
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو˘ل تا˘ح˘ير˘سصت
دقعب اطبترم تلز’ »:ةيكرتلا

يذلا يارسس ةطلغ يقيرف عم
،لبقملا مسسوملا ةياغ ىلإا دتمي

هعم راوسشملا لسصاوأاسس اذهلو
.«يدقع ةياهن ةياغ ىلإا

اماع23 بحاسص نوكي اذهبو
يدان هجو يف قيرطلا عطق دق
ن˘ع نا˘بأا يذ˘لا ضسو˘كا˘ي˘ب˘˘م˘˘لوا
برا˘ح˘م تا˘مد˘خ˘ب ه˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
ميدقت يف ركفي هنأاو ءارحسصلا

ة˘ط˘ل˘غ ةرادإ’ ي˘˘م˘˘سسر ضضر˘˘ع
يف هنع لزانتلا لجا نم يارسس
امبسسح ةلبقملا تÓيوحتلا ةرتف
ةيف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت ه˘ن˘ع تف˘سشك
نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو.اقباسس ة˘ي˘كر˘ت
عيباسسأ’ا يف رم يلوغيف نايفسس
جتن ،ةبيهر غارف ةرتفب ةريخأ’ا

تا˘با˘سسح ن˘م ه˘˘جور˘˘خ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
،ةريخأ’ا تايرابملا ةليط هبردم
ةمظتنم ةفسصب كراسشي مل ثيح
يذلا رمأ’ا وهو ،12 ةلوجلا ذنم
تاباسسح جراخ ىلإا هب يدؤوي دق
بختنملا بردم يسضاملب لامج
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سس’ا ي˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دكأا نأاو هل قبسس يذلا ،ةلبقملا
نوكي نم ىلع ’إا دمتعي ’» هنأا
عم كراسشيو ة˘ما˘ت ة˘يز˘ها˘ج ي˘ف
هدقتفي يذلا رمأ’ا وهو ،«هقيرف
.ةيلاحلا ةرتفلا يف رسضخلا مجن

جاحلب اشضر

ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
ن˘˘م ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نو˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن
اديدحتو جي˘ل˘خ˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا
ير˘ط˘ق˘لا ر˘ط˘ق يدا˘ن ها˘ج˘˘تا˘˘ب

ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا لÓ˘˘خ

ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو.لبقملا
يدان ةرادإا نأا ةيرطق ةيفحسص
وحن اريبك اطوسش تعطق رطق
عا˘فد ةر˘˘خ˘˘سص ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ررق يذلا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةدو˘ع˘لاو ا˘بوروأا ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا

فاسضأاو.جيلخلا تايرود ىلإا
ىدبأا يرمعلب نأا هتاذ ردسصملا

ة˘ير˘ط˘ق˘لا ةرادإÓ˘ل ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م
لÓخ ق˘ير˘ف˘لا ناو˘لأا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل
.لبقملا مسسوملا

جاحلب اشضر

صسوكايبŸوأا ىلع قيرطلا عطقي ينطولا بختنŸا م‚

يإرسس ةطلغ عم ءاقبلإ ررقيو هلبقتسسم مسسحي ›وغيف

ئنهت ةيبملوألا ةنجللا
هزوف بقع قباشسلا اهشسيئر
تاباختنلاب

هسسفن فلخي فإÒب
دا–إإ ةسسائر ‘

ةيبŸوألإ ناجللإ
«اكونإ» ةيقيرفإلإ
فاريب ىفطشصم فلخ

داحتا صسأار ىلع هشسفن
ةيبملوألا ناجللا
دعب «اكون�ا» ةيقيرفإلا
يتلا تاباختنلا يف زوفلا
ةيعمجلا لÓخ تيرج�ا
.رشصم يف ةدقعنملا ةماعلا

اتوشص83 فاريب دشصحو
هتشسفانم تلشصح امنيب
51 ىلع ايديل ةيدناورلا

نم واوج زاف اميف ،اتوشص
بئان بشصنمب يموتواشس
تزافو ةيكزتلاب صسيئرلا

وتوشسيل نم اغنولوتام
صسيئرلا بئان بشصنمب
زافو اشضي�ا ةيكزتلاب يناثلا

نم ثلاثلا بئانلا بشصنمب
اشسودراف يتوبيج

بشصنمب زافو ةيكزتلاب
برغملا نم عبارلا بئانلا

تاوشصأا ددعب ولحلا لامك
صسورغين لوشصح لباقم72
.اتوشص52 ىلع اناوشستب نم
،ةيناث ةيلوب زوفلا بقعو
هتشسفانم ىلإا فاريب هجوت
نÓعإا دعب ةيدناورلا
ماق ثيح هزوفو ةجيتنلا

ةشسفانملا ىلع اهتيحتب
يف تثدح يتلا ةفيرششلا
.تاباختنلا

ماظنب تاباختنلا ىرجت
بشصنم لك ىلع تيوشصتلا

صصاخ تيوشصتب ةدح ىلع
.هب
ةنجللا توفت مل اهبناج نم
ثيح ةشصرفلا ةيبملوألا

قباشسلا اهشسيئر تأانه
ةدهعب زوفلا بقع فاريب
.ةديدج ةيبملوأا

ب.م.يرشسيإا

ةشسفانمل اريشضحت يهتنت صصبرتلا نم ةثلاثلا ةلحرملالاطبألا يرود ببشسب ىلوألا ةهجاوملا نع بايغلل هجتي زرحمو نوقحتلي نوبعÓلا
برعلا صسأاك

ققحي ةنسس02 نم لقأإ ينطولإ بختنملإ
ودإراب فيدر ىلع ايلإوت ايناث إزوف

ةجيتنب ايلاوت ايناث ازوف ةنسس02 نم لقأا ينطولا بختنملا ققح
نم لقأا وداراب قيرفب هتعمج يتلا ةيدولا ةهجاوملا يف دحاول نيفده
.طوجح ،ةيليوج5 بعلم قحلمب بعل يذلا ءاقللا يف ،ةنسس12

ةلحرملا لÓخ ةيناث ةارابم تاسس’ دمحم بردملا لابسشأا ضضاخو
يام12ـلا يف دادعتلا هلخد يذلا يريسضحتلا ضصبرتلا نم ةثلاثلا

لسصفلا لبق نيبعÓلا ءادأا ىلع فوقولا لجا نم ،ضسمأا ىهتنا يذلاو
ةمداقلا ةرتفلا يف رسصم ىلإا لاحرلا دسشب ةينعملا ةيئاهنلا ةمئاقلا يف
.ةيبرعلا ةسسفانملا يف ةكراسشملل

ةنسس02 نم لقأا ةئف يف ينطولا بختنملل ديدجلا بردملا لمعو
ميدقتل لسضفأ’ا رايتخ’ نيبعÓلا نم ددع ربكأا ىلع فوقولا ىلع
ةجمربل هع˘فد ا˘م و˘هو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سس’ا  ي˘ف د˘ي˘ج ىو˘ت˘سسم
.ضسمأا راتسسلا لدسسي نأا لبق لحارم ىلع ضصبرتلا

ب.م.يرشسيإا
هل ةفيلخ بايغ يف يقيقح لكششم مامأا حبشصأا

تاباسسح طلخي وتاكريملإ يف يدنام ليحر
ينيرغليب

يدانو يرئازجلا بختنملا عفادم يدنام يسسيع ليحر بارتقا عم
بردملا حبسصا ،يفيسصلا وتاكريملا اذه لÓخ ينابسس’ا ضسيتيب لاير
ةفيلخلا هداجيإا مدع لظ يف ايقيقح اسسوباك ضشيعي ينيرغيليب ليونام
.هل بسسانملا

اهريراقت يف ةينابسسإ’ا «ضسآا» ةفيحسص هنع تفسشك ام بسسحبو
دعب ، Óيسصفتو ةلمج يدنام ليحر ةركف ضضفر يليسشلا ينقتلا نأا

يدانلا عم ءاقبلاب «رسضخلا» عفادم عانقإا يف ةرركتملا هت’واحم
عسضو دق ناك ينيرغيلب نأا ،ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تعباتو ،يسسلدن’ا
لوأ’ا لوؤوسسملا ناك هنأا امك دئاقلا هلعجو يدنام يف ةلماكلا هتقث

.عافدلا طخ نع
ةيقيقح ةطرو يف ينيرغيليب عقوي «بشسانملا» ليدبلا بايغ

ينابسسإ’ا لا˘يرا˘ي˘ف يدا˘ن˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘م˘لا ل˘ي˘حر نو˘كي˘سسو
ثحبي لازي ’ يذلا هتاباسسح لك طلخأاو بردملل ايقيقح Óكسشم
ةفيحسص ريرقت تدكاو ،«براحملا» تافسصاوم ضسفنب عفادم نع
نوبعلي يفلخلا طخلا يف هئÓمز لعجي ناك رسضخلا عفادم نأا «ضسآا»
ضسفنب بع’ دا˘ج˘يا نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،ار˘ترا˘ب ه˘ل˘ي˘مز ضسكع ة˘ق˘ث ر˘ث˘كأا˘ب
.لانملا بعسص يدنام تافسصاوم

طيمز.ع
يششمرلا داحتإا

رطخلا ةقطنم رداغي قيرفلا

ميتنسس نويلم003 ـب معدتت ةنيزخلإ
ردقي يلام غلبم ىلع ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةيئ’ولا تاطلسسلا تجرفأا

ةلوطبب طسشانلا يسشمرلا داحتإا يدان ةدئافل ميتنسس نويلم003ـب
’إا هتلق مغرو يلاملا فÓغلا ،يبرغلا هقسش يف ةاوهلل يناثلا مسسقلا
ةقلاعلا نيبعÓلا تاقحتسسم نم ءزج لح يف قيرفلا دعاسسيسس هنأا

نم يقبت اميف قيرفلا راوسشم ىلع باجيإ’اب ضسكعنيسس يلاتلابو
.ةلوطبلا راوسشم

بعلمب تنسشومت داحتإا مامأا نيمث لداعتب داع دق «داحت’ا» ناكو
عييسضت مدع لاح يفو ةرخؤوملا قرف حرابي هلعج امم ريخأ’ا اذه
هيلإا ىعسسي ام وهو ريبك لكسشب ءاقبلا نمسضيسس رايدلا لخاد طاقنلا
هيبع’ بلاط يذلا يحي نب دمحأا ديسس بردملاو ريسسملا مقاطلا
هبقاوع نوكت دق رثعت يأا نأ’ تايرابم نم ىقبت اميف ةيدجلاب
ءاقفر ةدناسسم نيرويغلا لك ىلع بجوتي كاذو اذه نيبو ةميخو
.رابكلا مسسقب ءاقبلا قيقحتل رايخوب دئاقلا

صشاتيلتوب ع
ىشسوم يح بابششو ةرمنلا نيب يلحملا يبرادلا يف

ىلع تقؤوملإ صسبحلإ صصاخسشأإ8 عإديإإ
مدقلإ ةرك يف ةإرابم ثإدحأإ ةيفلخ

يلحملا يبرادلا اهفرع يت˘لا ة˘ف˘سسؤو˘م˘لاو ة˘ي˘ماد˘لا ثاد˘حأ’ا د˘ع˘ب
ةبيبسشو ىسسوم يح بابسش يقيرف نيب يسضاملا دحأ’ا يلجيجلا

ثلاثلا مسسقلا ةلوط˘ب ن˘م ر˘سشع ة˘يدا˘ح˘لا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج
قسشر نم ،ةريبك فنع ثادحأا ةارابملا هذه تبحاسص ثيح ،ةاوهلل
تارايسسو ةيمومع تارقم ريسسكت تافودقملا عاونأا لكو ةراجحلاب
تاوق لعج ام ،تÓحملا ىلع ءادتعإ’او ةقرسسلا ىلإا ةفاسضإ’اب ريغلا
تاباسصإا هنع جتن ام وهو ،نيبرخملا لك عم كابتسشإا يف ةطرسشلا

جتن امك ،اسضيأا ةطرسشلا فوفسصو نيرسصانملا فوفسص يف ةديدع
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘سسإا د˘ع˘بو ،تار˘سشع˘لا ف˘ي˘قو˘ت ا˘سضيأا ه˘ن˘˘ع
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مويلا ءاسسم مهميدقت مت ،مهقح يف ةينوناقلا
5 عسضو مت نيح يف تقؤوملا ضسبحلا مهنم8 عسضوب ترمأا يتلا
متتل ،نيرسصاق نع جارفإ’ا مت ام يف ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا

ةربتعم ةيدام رئاسسخ ةارابملا موي ةي’ولا تفرع ثيح مهتمكاحم
مدقلا ةرك يف ةارابم لجأا نم مهمامأا هودجو ءيسش لك ميطحتو
. ةدحاولا ةي’ولا ءانبأا نيب نيبجلا هل ىدني دهاسشم يف ،طقفو

ميهارب.ع
sport@essalamonline.com

0303ددعلا ^2441 لاوشش41ـل قفاوملا1202 يام62ءاعبرألا



ةــــنصصرق

يرئإزجلإ لإإ اهلعفي ل
ف˘˘˘ط˘˘˘خ ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ضضا˘˘˘˘˘ير
بعلم يف ءاوسضأ’ا
بق˘˘˘˘ع دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تإ’ا
م˘ل˘ع˘لا˘ب ه˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا
اريبعت ينيطسسلفلا

هتدنا˘سسم ن˘ع ه˘ن˘م
ةيسضقلل
،ةينيطسسلفلا
عقاوم داور لءاسست
لسصاوتلا
ن˘ع ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

لو˘˘سصو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ك
ينيطسسلفلا م˘ل˘ع˘لا
بختنملا مجن ىلإا
ةيليملا ةيدلب نم ردحني يذلا ،«مسشخوب ماسصع» همسسا يرئازج رجاهم نأا نيبتيل ،ينطولا
.ةارابملا ةدهاسشمل ارسضاح ناك يذلا ،لجيج ةي’ول ةعباتلا

ةوانسشلإ ةعقوم لبق وفطي تاقحتسسملإ لكسشم
يسضايرلا يدانلا وبع’ ربع
مهفسسأات ن˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
ريي˘سست˘لا ءو˘سس ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا
ةرادإ’ا فرط نم ضسرامملا

داد˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘ج ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
هتاقحتسسم قلتي مل قيرفلا
دق ناك ا˘م˘ل˘ث˘م د˘ي˘ع˘لا ل˘ب˘ق
ق˘ير˘ف˘لا و˘لوؤو˘سسم ه˘ب ى˘لدا

01 ن˘م ر˘ث˘كا د˘جاو˘ت ثي˘˘ح
نم قيرفلا رقم يف رسصانع
ضصوسصخب راسسفتسس’ا لجا

ن˘ي˘لوا˘ح˘م ر˘خأا˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ضضع˘ب ن˘ع ا˘سضيأا ثيد˘ح˘˘لا
مهودعو نيلوؤوسسملا نا ركذي نيمأاتلا ةيسضق ةروسص يف اهوسشياع يتلا لكاسشملاو رومأ’ا
.مويلا ةيدولوملا ةمق ىلع زيكرتلا ةرورسضب مهايإا نيبلاطم اعيرسس لاكسش’ا ةيوسستب

هيفسشي يبر

نازيلغ عيرسس بع’ ضضرعت فسسؤوم ربخ يف
ىوتسسُم ىلع يفسصن للسشل ،ومح دلو لفون
يمسسرلا هباسسح ىلع هنع نلعأا املثم ،هجولا
ناديملا طسسوت˘م ع˘سضخ˘يو ،«كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘ف
اذ˘ه ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،جÓ˘ع˘ل˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ناك امدنع هنم ىناع نأاو قبسس يذلا لكسشُملا
هللا ردق» : ومح دلو بتكو ،دادزولب بابسش يف
،لاح لك ىلع هلل دمحلاو ،لعف ام ءاسش امو
.«ينيفسشي نأا ميظعلا هللا لأاسسأا

ءاقبلإ ققحي ةمإردوب

يف ةماردوب فرسشأا يرئازجلا بعÓلا مهاسس
يف ءاقبلل يسسنوتلا يترزنبلا يدانلا قيقحت
قا˘˘سشو بع˘˘سص م˘˘سسو˘˘م د˘˘ع˘˘ب لوأ’ا م˘˘˘سسق˘˘˘لا

نكي مل ءاقبلا نأاب ءارحسصلا براحُم حسضوأاو
فرط نم ةريبك تايحسضت دعب ءاجو Óهسس
لاق ثيح هتاحيرسصت يف هدكأا املثم عيمجلا
يف يقيرف ةدعاسسمب ادج ديعسس انأا » : اهيف

دقتعا كهنمو ليوط مسسوم دعب ءاقبلا نامسض
ناك نا دعبو ثيح ايئانثتسسا امسسوم انمدق اننا
اندهتجا طوقسسلا نم ةرفح ىفسش ىلع قيرفلا

.ىغتبملا انققحو

qarsana@essalamonline.com
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... دري صسومإر
لاير عفادم نم اًعيرسس درلا ءاج
ىلع ،ضسومارويجريسس ،ديردم
بختن˘م ة˘م˘ئا˘ق ن˘م هدا˘ع˘ب˘ت˘سسا
ضسأاك ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
بت˘˘˘˘كو ،0202 ا˘˘˘˘بوروأا م˘˘˘˘˘مأا

يمسسرلا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ضسو˘مار
دعب ورويلا يتأاي» :«رتيوت» يف
،ة˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سص ارو˘˘˘ه˘˘˘سش تسشع نأا

ه˘ل د˘ه˘سشأا م˘ل ا˘ب˘ير˘غ ا˘م˘سسو˘مو
ينملؤو˘ي ،ي˘تر˘ي˘سسم ي˘ف ا˘ًل˘ي˘ث˘م
بع˘ل˘لا ى˘ل˘ع ٍردا˘ق ر˘ي˘˘غ ي˘˘ن˘˘نأا
بخ˘ت˘ن˘م ل˘ي˘ث˘م˘ت وأا ي˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
لسضفأا ةلاحلا هذه يف ،اينابسسإا
نوكأا نأا ّيلع اًسضيأا نكل ،كدÓب بختنم ليثمت مدع ملؤوملا نم .يفاعتلاو ةحارلا وه ءيسش
.«لزنملا نم مكعجسشأاسس ،ورويلاب زوفن نأاو قيفوتلا عيمجلل ىنمتأا ،اًنيمأاو اًسصلخم

15

Óيل لابقتسسلإ بلطت «ماسصل» ةرإدإإ
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ةرادإا تل˘˘سسار
ة˘ط˘بار˘لا ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع
ضضوخ لجا نم ةينطولا
مامأا ةلبقملا ةلوجلا ءاقل
Ó˘ي˘ل ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش
عافترا لظ يف ةسصاخ
اذ˘˘˘ه ةرار˘˘˘ح˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘جرد
لÓغتسسا ةرادإ’ا ديرتو
ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضأ’ا دو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو
ءارجا لجا نم ةفسشاكلا
ع˘˘سضوو Ó˘˘ي˘˘ل ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا

ةرو˘سص ي˘ف ا˘هر˘سصا˘ن˘˘ع
قي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ةد˘ي˘ج
قيقحت نم رثكا برتقي يدانلا لعجي ام يطقنلا هديسصر عفرب قيرفلل حمسسي يذلا راسصتن’ا
. طوقسسلا ةقرو بعل تاطوغسض نع داعتب’ا ىقبي ريخأ’او لوأ’ا فدهلا ناو ةسصاخ ءاقبلا

 يرغي يسسيع نب
حنملاب هيبعل

ة˘جا˘ح ىد˘م ةر˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا ضسي˘˘ئر كرد˘˘ي
ةقلاعلا حنملا ضضعب ةيوسست ىلإا ةعومجملا

مداق يف لسضفأا راوسشم قيقحت لجا نم
ي˘ف ل˘مأا˘ي دا˘ح˘ت’ا نأاو ة˘سصا˘خ د˘ي˘عاو˘م˘˘لا
اذه ءاقبلا نامسض لجا نم راسسملا حيحسصت
ةرادإ’ا فقت نا يدوج تيآا بردملا لمأايو
ةيوسست نوكل بناجلا اذه نم اهرسصانع عم
عفرب حمسسيسس يلاملا بناجلا نم ماه ءزج
لكلا لعج˘يو ة˘ي˘فا˘عو˘ب ءا˘ق˘فر تا˘يو˘ن˘ع˘م
.اهب زوفلل تايدحتلا مداق ىلع زكري

لجأاتت يدومسصم ةدوع

ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ئا˘˘ه˘˘ت˘˘نا بق˘˘ع
ع˘سضخ˘ي نا˘ك يذ˘لا ضصا˘خ˘لا ير˘ي˘سضح˘ت˘لا
مغرو ،رسصانعلا عم يدومسصم جمدنا هل
’إا ، ةعومجملا ةقفر تابيردتلا هترسشابم
«ةوار˘˘م˘˘ح˘˘ل»ـل يرو˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا نأا

يف ةكراسشملل ازهاج نوكي نل يدومسصم
دادو ما˘مأا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي˘لا ي˘براد˘لا ةارا˘ب˘˘م
يو˘سضم برد˘م˘لا ضضفر˘ي ثي˘ح ،نا˘سسم˘ل˘ت

ضصسصح ثÓث دعب هب ةرماغملا نيدلا ريخ
.ةعومجملا عم طقف ةيبيردت
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ةÓسصلإ تيقإوم

ودإراب فيدر ىلع ايلإوت ايناث إزوف ققحي ةنسس02 نم لقأإ ينطولإ بختنملإ ̂ 
بلحد ةروطسسألإ صسفانيو يسسايقلإ همقر مطحي روليد ̂ 

دايطسصإ نع نوثحبي ةركŸإ ءانبأإ
ةرواسسلإو ثÓثلإ طاقنلإ

قافولإ ةعراقم لجأإ نم
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لاطبأ’ا يرود ببشسب ىلوأ’ا ةهجاوملا نع بايغلل هجتي زرحمو نوقحتلي نوبعÓلا

دادزولب بابشش ‐ ياد نيشسح رشصنةرواشسلا ةبيبشش ‐ صسابعلب داحتافلششلا ةيعمج ‐ لئابقلا ةبيبشش
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›وغيف

هلبقتسسم مسسحي
ءاقبلإ ررقيو

يإرسس ةطلغ عم

عطقي ينطولا بختنملا مجن
صسوكايبملوأا ىلع قيرطلا

قلطني صسنوتو يلامو ايناتيروم ةهجإومل ينطولإ بختنملإ صصبرت

ةبيقعل ءانبأإو ةيرسصنلإ
طاقنب زوفلل حوتفم ءاقل يف

يبرإدلإ

نزإوتلإ ةداعتسسإ ىلع مزاع يرانكلإ
ةوافلسشلإو ةيقيرفإلإ ةحرفلإ دعب ايلحم

غإرفلإ ةرتف نع داعتبÓل


