
ديدحتو «ةمزاك»و نيتلبنق ريمدت
يشضقملا60ـلا نييباهرإلا ةيوه

ةزابيتب مهيلع

ةيبرتلا عاطقب نولوؤوشسم
تحت فلششلا ةيلول

ةيئاشضقلا ةباقرلا
50صص
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نم تبلشس ةحلشسملا تاعازنلا نإا لاق
يكيرمأا رلود رايلم001 نم ديزأا ايقيرفإا

كÓهتشسلا يف صضافخنلا مغر
«91-ديفؤك» ءابو راششتنل

صضئارعلاو ىواكششلا ةÌك ببشسب
 ةينؤناق Òغ قرطب اهلغشش نأاششب

نم رذحي طوعجاو
صضئاف ‘ فرشصتلا
30 صصةيفيظولا تانكشسلا

زجحو اشصخشش96 ـل «ةقرح» تلواحم طابحإا
عؤبشسأا يف فيكلا نم راطنق21 نم ديزأا

روزملا لامعتشساو ريوزتلاو لايتحلاو بشصنلا ةمهتب عباتم ريغلل تازايتما حنمو ةفيظؤلا لÓغتشساو ماعلا لاملا ديدبت ةحنجب نؤمهتم

50صص

نأا صسمأا ،كار˘˘˘طا˘˘˘˘نؤ˘˘˘˘شس ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م دا˘˘˘˘فأا
اهتناكم0202 ةنشس يف تززع رئازجلا

ي˘نا˘ثو ا˘ي˘نا˘˘ب˘˘شسإل زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب نؤ˘˘م˘˘م لوأا˘˘ك
،عمجملل نايب بشسحو.ايلاطيإل نؤمم
ا˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يا ؤ˘ح˘ن ترد˘شص ر˘ئاز˘ج˘˘لا نإا˘˘ف
زاغلا نم بعكم رتم رايلم8,41 لداعي
ةنراقم ةئملا˘ب21ب رد˘ق˘ت ةدا˘يز˘ب يأا

.9102 ةنشسب

 «انوروك»ـب ةشصاÿا ةيراقلا ةيجيتاÎشسإلا ذيفنتل يقيرفإلا دا–لاب عفاري موداقوب
30 صصةيميلقإلا لئاشسŸا نم ددعو ةيئانثلا تاقÓعلا ¤إا يداششتلا هÒظن عم ايفتاه قرطت

لوأاك اهتناكم ززعت رئازجلا
يناثو اينابشسإل زاغلل نومم

ايلاطيإا يف دروم

ةيفشصت مدع :ةرمامعل
ءارحشصلا يف رامعتشسلا

قلقلل ريثم ةيبرغلا

30 صص

40 صص

عقاؤلا يرعتو هنع تؤكشسŸا فلŸا حتفت «مÓشسلا»

اذفان اشسبح ناماع
قباشسلا روتانيشسلل
يلاحز رداقلا دبع

تاشسشسؤؤم Úب «ةحبرم» ةكارشش قفو
ةدعاوو ةشسؤملم عيراششم ‘ نيدلبلا

نايعشست ايشسورو رئاز÷ا
ةئششان ةيكيمانيد ثادحإل
ةمادتشسمو ءارشضخ ةقاطل

40 صص

50صص

حبشش..رئاز÷ا ‘ ةيبطلا ءاطخألا
تايناكمإلا صصقنو لامهإلا ديب توŸا

  «يبطلا أاطخلا» ةيهامل افيرعت طعي مل ينوناقلا عرششملا:ينون ميهاربا يماحملا^
ةيبطلا ءاطخألا عوقو ءارو تايناكمإلا بايغو نيوكتلا صصقنو لامهإلا:دمحمأا يششاوك روتكدلا

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :ضسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:ضسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةرماؤوملا طويخ

ةي’و يف نيذفانلا نم ةعومجم تررق
ر˘ي˘˘ششتو ،ي˘˘ئ’و ر˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’ا راردأا

م˘شضت ي˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا ى˘لإا ردا˘˘شصم
تقتلا ،ةي’ولا يف نيفورعم لامعأا لاجر
ريدم عم ةمشصاعلا رئازجلا يف مايأا لبق
،ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ي˘˘ف ةرازو ناو˘˘يد
ريدملا» لوح Óشصفم اريرقت هل تمدقو
ة˘لا˘ح دو˘جو ى˘لإا ترا˘˘ششأا ل˘˘ب ،«ي˘˘ئ’و˘˘لا

،ةي’ولا يف يئ’ولا ريدملل لماك سضفر
امهم ’وؤوشسم نأا يه ةتباثلا ةقيقحلا نكل
ر˘يد˘م˘لا د˘شض ةر˘ماؤو˘˘م˘˘لا طو˘˘ي˘˘خ كر˘˘ح˘˘ي
نوناقلا زواجت سضفر ريخأ’ا نأ’ يئ’ولا
.«ةباشصعلا» حلاشصل

عقومتلا

0202 ماع ةياهن ذنم راردأا ةي’و دهششت
اهعوشضوم، نيبخت˘ن˘م ن˘ي˘ب ة˘شسر˘شش ا˘بر˘ح
عم انمازت «ةيباختن’ا مئاوقلا يف عقومتلا»
ةيعيرششتلاو ةيلحملا تابا˘خ˘ت˘ن’ا بار˘ت˘قا
نيبختنملا سضعب لواحي امنيبو ،ةمداقلا
م˘ه˘تا˘قÓ˘ع لÓ˘غ˘ت˘شسا «اد˘يد˘ح˘ت را˘ي˘˘مأ’ا»
ى˘ل˘ع را˘ب˘ك ن˘ي˘لوؤو˘شسم ع˘م ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ت˘˘˘حو راردأا ة˘˘˘ي’و ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
نو˘خ˘ت˘ن˘م ى˘ع˘شسي ،يز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘˘لا
برشضل داشسفلا تافلم لÓغتشس’ نورخآا

.مهموشصخ ةيقادشصم

ةمداشص قئاقح

يف هدابع ىلع اهب هللا معنأا ام يمر دهاششم
كامشسأ’ا نم ةريبك تايمك فÓتإاب ،ةمامقلا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘عا˘˘شصلا˘˘ك تلز˘˘ن تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘ف
درتم يداشصت˘قإا ع˘شضو ل˘ظ ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لخدلا تاذ ةيرئازجلا تÓئاعلا نم ف’آÓل
دعب سشيع ةمقل نع ثحبت يتلاو فيعشضلا
ثيح ،ةنهارلا فورظلا ببشسب اهنع ءانغتشس’ا
ع˘قاو˘م˘لا داور ه˘ل˘قا˘ن˘ت و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ر˘˘ه˘˘ظأا
يف ةيمرم ةلئاه تايمكب اكامشسأا ،ةيعامتجإ’ا
ا˘ه˘ع˘ي˘ب ن˘م ة˘عا˘ب˘لا سسئ˘ي ا˘مد˘ع˘ب تا˘ما˘م˘˘ق˘˘لا
تحبشصأاو ةعفترملا اهنامثأا ءارج نينطاوملل

  . يمدآ’ا كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ
قÓخأا اهنإا..
نييرئازجلا

،نويرئازجلا اهب مشستي ةريثك ةيناشسنإا فقاوم
هلعجت ،هفايطأا لكب يرئازجلا بعششلا ةماخفف
كلذ ىلجت ثيح ،يناشسنإا فقوم يأا مامأا راهني
ىل˘ع ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘ع د˘حأا ما˘ي˘ق ي˘ف
م˘ل Ó˘ف˘ط ح˘م˘ل ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
دوج يف نيمدقلا يفاح ،ةرششاعلا هنشس زواجتي
ر˘ه˘ظ˘م˘لا اذ˘ه ما˘مأا ه˘شسف˘ن كلا˘م˘ت˘ي م˘لو ،درا˘ب
عيب تÓحم د˘حأا ما˘مأا ه˘شسف˘ن د˘ج˘ي˘ل ،ن˘يز˘ح˘لا
اذه سسيلو ،لفطلا كلذل ءاذح ءارششل ةيذحأ’ا
قÓخأا اهنإا ..هايإا هشسابلإاب اشضيأا ماق لب ،بشسحف
  .هب يذتحي لاثم يهو  يرئازجلا بعششلا

qarsana@essalamonline.com
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! حيرشض ميمرتل رايلم51
بار˘غ˘ت˘شسÓ˘ل ر˘ي˘ث˘م ف˘قو˘م ي˘˘ف
ةفاقثلا ةرازو تدشصر ،ةششهدلاو
رايلم51 ة˘م˘ي˘ق˘ب ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘˘غ
ح˘˘ير˘˘شض م˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘ل م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘شس
ناكو ،ةنتاب ةي’وب «نشساغدميا»
اذه سصشصخت نأا ةرازولاب ردجأ’ا
ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ل غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

نيذلا «ةي˘لاوز˘لا» ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو
قاوشسأ’ا تاما˘م˘ق ن˘م نو˘تا˘ت˘ق˘ي

وأا ،لوشستلل مهيديأا اودمي نأا ىلع
ةلئاع06 ناكشسإ’ ةقشش06 ءانب
يداشصتقإا عورششم ءاششنإا ىتح وأا

،لمع بشصانم قلخل ريغشص ولو
رايلم51 سصي˘˘شصخ˘˘ت ن˘˘˘م ’د˘˘˘ب
.! حيرشض ميمرتل

ةيئايميكويجلا ةقيرطلا
،ايجولويجلا ملع يف نوصصتخم نوثحاب دقتعي
يواصسي ضضرألا نطاب يف دوجوملا ءاملا مجح نأا

ملاعلا يف يرح˘ب ط˘ي˘ح˘م ر˘ب˘كأا ي˘ف ها˘ي˘م˘لا م˘ج˘ح
اقبط تاريدقت˘لا ر˘ي˘صشتو، يدا˘ه˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا و˘هو
ي˘ف ة˘ي˘فو˘ج˘لا ها˘ي˘م˘لا م˘ج˘ح نأا ة˘ي˘صضر˘ف˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
،بعكم ملك نويلم226 ىلإا لصصي ضضرألا نطاب

ةديدج ةيرظن ىلإا اولصصوت ايجولويجلا ءاملع
بكوك ىلع ها˘ي˘م˘لا دو˘جو ز˘غ˘ل ر˘ي˘صسف˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م
ة˘ي˘ئا˘م تا˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م نأا نود˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح ،ضضرألا
يتلا يهو ةيصضرألا ةركلا نطب يف عبقت ةعصساصش
يف هايملا نم ةريبك تايمك نيزخت يف تببصست
ردا˘صصم ىلإا ًا˘ق˘حل لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل رو˘˘خ˘˘صصلا تا˘˘ما˘˘صسم
نم ءا˘م˘ل˘ع˘لا ن˘ك˘م˘تو، ضضرألا بكو˘ك ىل˘ع ها˘ي˘م˘ل˘ل
نكت مل يتلا ةيئايميكوي˘ج˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا د˘يد˘ح˘ت
ذنم ةلوزعمو اهلخادب ةنزخملا ةمخصضلا هايملا نم تايمك زارفإاب ضضرألا موقت اهلصضفب يتلاو ،ًاقبصسم ةفورعم
.اهب تاطيحملاو راحبلا ديوزتب موقتو هايملا هذه نم ةريغصص تايمك زرفت ثيح، نينصسلا تارايلم

«تاروطورطلا» ريبخ
ة˘˘ي˘˘قر˘˘شش ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي

ل˘غ˘˘ششي نا˘˘ك نأا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
بق˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘ئاد سسي˘˘˘˘˘ئر بشصن˘˘˘˘˘م
«riottorT rueisnoM«،امأا
هنأا وهف بقللا اذهب هبيقلت ببشس
بشصنم يف لوأ’ا هنييعت ذنم ناك
،ةليوط تاونشس لبق ،ةرئاد سسيئر
ع˘يرا˘ششم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘˘ع ا˘˘شصير˘˘ح
،اهيف قيقدتلاو نيلجارلا تارمم
ةليلق عيباشسأا لبق حمشس هنأا ىتح
برق نيلجار رمم عورششم ذيفنتب

.ةئيهتلل اجمربم لاز ام قيرط

! مهيلع بوشضغملا..نوفظوملا

،ءارجأ’ا لامعلل يعامتج’ا نامشضلل ينطولا قودنشصلل ةماعلا ةيريدملا نم ردشصم فششك
بوشضغم »SANC» ءارجأ’ا لامعلل يعامتج’ا نامشضلا قودنشص ت’اكو يريدم نم8 نأا

تاراطإا ماهم ءاهنإا برق لوح ريراقت دورو دعب بيرق تقو يف بشصانملا نورداغيشسو مهيلع
نيذلا نيريدملا ددع فشصن ،ءارجأ’ا لامعلل يعامتج’ا نامشضلا قودنشص ت’اكو يف ةماه
دجوي امنيب ،قرششلا يف ت’اكو نورّيشسي مهبشصانم نورداغيشس مهنأا ىلإا تابيرشستلا ريششت
.برغلا نم دحاوو  طشسولا نم نينثاو بونجلا نم دحاو ريدم
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watan@essalamonline.com

هرششن لاقم يف ةرمامعل لاق
ءانبلا لح˘ل˘ل ي˘ق˘ير˘فإ’ا ز˘كر˘م˘لا
قلقلل ريثملا نم» هنإا تاعازنلل
ةيشضقل لح داجيإا مدع رمتشسي نأا
ءارحشصلا نم رامعتشس’ا ةيفشصت
لح نودب لازي ’ يذلا ،ةيبرغلا
رار˘م˘ت˘شسا اذ˘كو ،ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل
،«ةراقلا يف ةحلشسملا تاعازنلا

ةيلمع نع هثيدح سضرعم يفو
ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف قدا˘˘ن˘˘ب˘˘لا تا˘˘كشسإا
ةيجراخلا ر˘يزو د˘كأا ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ةحلشسملا تا˘عاز˘ن˘لا نأا ق˘ب˘شسأ’ا
001 نم ديزأا ايقيرفإا نم تبلشس
ةياهن ذنم يكيرمأا ر’ود رايلم
.1991 ماع يف ةدرابلا برحلا

د˘ق˘ل» ي˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا فا˘˘شضأاو
فشسأÓل ةيقيرفإ’ا ةراقلا تدهشش
،ملاعلا يف تايفولا نم ددع ربكأا
تا˘˘˘˘˘مزأ’ا ،ءاذ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘مزأا
كشسا˘م˘ت˘لا ل˘˘كآا˘˘تو ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإ’ا
رايهن’ا بناج ىلإا ،يعامتج’ا
ر˘ي˘مد˘تو تا˘يدا˘شصت˘قÓ˘ل ما˘˘ت˘˘لا
.«يشسايشسلاو يئيبلا دهششملا

نمأ’او ملشسلا سضوفم نلعأاو
ءان˘ب ه˘نأا ،ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ي˘ف
ةيقيرفإ’ا ةمقلا تاجرخم ىلع
دقعي˘شس سسل˘ج˘م˘لا نإا˘ف ،ةر˘ي˘خأ’ا
اهنيح يف عوشضوملا لوح ةمق
لÓخ اكيورتلا عمتجت دق امك
جورخلل ةمداق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا

.تاحارتقاو راكفأاب
ةدو˘˘ع نأا ،ي˘˘قر˘˘شش  ح˘˘˘شضوأاو

ةيبرغملا ةكلمم˘لا ن˘ي˘ب بر˘ح˘لا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
ي˘ف ع˘قو ا˘م ع˘مو ،ة˘يوار˘ح˘شصلا

ىلع دكؤوي ،تاركر˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ةرور˘˘شضو ،ع˘˘شضو˘˘لا ة˘˘˘ششا˘˘˘ششه
ىلإا رومأ’ا دوعت يكل ،كرحتلا
ىلإا لوشصو˘لا ل˘جأا ن˘م سشا˘ق˘ن˘لا

ة˘شصا˘خ ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ي˘شضر˘˘ي ل˘˘ح
نم يوارحشصلا بعششلا نيكمت
.هريشصم ريرقتل ءاتفتشس’ا

لو˘ح لاؤو˘شس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو
يقيرفإ’ا داح˘ت’ا عا˘ن˘ت˘ما بب˘شس
ةيقير˘فإ’ا ح˘ئاو˘ل˘لا كير˘ح˘ت ن˘ع
و˘شضع˘لا ‐ بر˘غ˘م˘لا ة˘ب˘قا˘˘ع˘˘م˘˘ل
ىلع عقوملاو ةيراقلا ةمظنملاب

هقرخ ىلع ‐ يشسيشسأاتلا اهقاثيم
رهشش رانلا قÓطإا فقو قافت’
ةقطنملا يف ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
لا˘˘ق ،تار˘˘كر˘˘كلا˘˘˘ب ة˘˘˘لزا˘˘˘ع˘˘˘لا
بولطملا» يقير˘فإ’ا سضو˘ف˘م˘لا
ةدا˘˘عإا ن˘˘كم˘˘ي ف˘˘ي˘˘˘ك و˘˘˘ه نآ’ا
ثيح ،سشاقنلا ةلواطل نيفرطلا
نيفرط˘لا ن˘ي˘ب بر˘ح˘لا ةدو˘ع نأا
ةيروه˘م˘ج˘لا سسأا˘ي نأا ى˘ل˘ع لد˘ت
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ن˘˘م ة˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ى˘˘لإا ل˘˘شصو د˘˘ق تا˘˘˘فر˘˘˘شصت˘˘˘لا
لك» نأا دكؤوي نأا لبق ،«هتورذ
د˘قو ،ة˘حور˘˘ط˘˘م ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘ح’ا
سسلجمل ةمداقلا ممقلا علطشضت
ةيدا˘ع˘لا ة˘م˘ق˘لاو ن˘مأ’او م˘ل˘شسلا
.«عوشضوملاب

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ة˘م˘ق˘لا تنا˘كو

دق ،يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
ن˘م ة˘ما˘ه تا˘جر˘˘خ˘˘م˘˘ب تجو˘˘ت
ة˘˘ي˘˘شضق حر˘˘ط ةدا˘˘˘عإا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘شش
سسأار ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘˘شصلا
.ةيراقلا ةمظنملا تايولوأا

يكيرمأا رلود رايلم001 نم ديزأا ايقيرفإا نم تبلشس ةحلشسملا تاعازنلا نإا لاق

قلقلل ريثم ةيبرغلا ءارحشصلا يف رامعتشسلا ةيفشصت مدع :ةرمامعل

خ.ةميشسن

ةيفشصت ةيلمع ءاهنإا مدع نم ،قدانبلا تاكشسإا لجأا نم يقيرفإلا داحتإÓل يماشسلا لثمملا ةرمامعل ناطمر رذح
.قلقلل اريثم حبشصأا فلملا نأا اربتعم ،ةيبرغلا ءارحشصلا يف اهدمأا لاط يتلا رامعتشسلا

تاقÓعلا ¤إا يداششتلا هÒظن عم ايفتاه قرطت
ةيميلقإلا لئاشسŸا نم ددعو ةيئانثلا

ذيفنتل يقيرفإلا دا–لاب عفاري موداقوب
 «انوروك»ـب ةشصاÿا ةيراقلا ةيجيتاÎشسإلا

˘مودا˘قو˘˘ب ير˘˘ب˘˘شص كرا˘˘ششي
يف ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ششلا ر˘يزو
ةنماثلا ةيداعلا ةرودلا لاغششأا

يذيفنتلا سسلجملل نو˘ثÓ˘ث˘لاو
ةينقت ربع ،يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل
.دعب نع رشضاحتلا

ةرازول نايب دافأا ام بشسحو
،سسمأا ة˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘ششلا
ى˘ل˘ع عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘˘ه ف˘˘كع˘˘ي
ريراقتلا نم ةعومجم ةشسارد
ذيفنتب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ا˘ه˘م˘هأا
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘شسإ’ا
ةهجاومل ةكرتششملا ةيقيرفإ’ا
د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
لو˘˘ح سضور˘˘عو ،(91‐ديفوك)
داحت’ا ةزهجأا فلتخم ةطششنأا
.ةطرافلا ةنشسلا لÓخ يقيرفإ’ا

ف˘˘قو ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا سسف˘˘ن بشسحو
ى˘ل˘ع ،يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف زر˘ح˘م˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
داحتÓل ةيلكيهلا تاحÓشصإ’ا
ءاشضعأ’ا بخت˘ن˘يو ،ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ةز˘ه˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ل دد˘˘ج˘˘لا
مهشسأار ىلع ،ةيراقلا ةمظنملا
زاهجلا يف ةتشسلا نيشضوفملا
ىلو˘ت˘يو .دا˘ح˘تÓ˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
،ا˘شضيأا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةيداعلا ةرودلا لاغششأا ريشضحت
ر˘م˘تؤو˘م˘ل نو˘ثÓ˘ث˘لاو ة˘ع˘˘بار˘˘لا

تا˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كحو لود ءا˘˘˘˘˘˘شسؤور
ع˘مز˘م˘لا ،ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا

رياربف7و6 ي˘مو˘ي ا˘هد˘ق˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لا
بب˘شسب ،د˘ع˘ب ن˘ع ر˘˘شضا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

قايشس يفو.91‐ديفوك ةحئاج
نوؤو˘ششلا ر˘يزو ىر˘جأا ،ر˘يا˘˘غ˘˘م
عم ةيفتاه ةملا˘كم ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ا˘بأا ن˘˘ي˘˘مأا ،يدا˘˘ششت˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن

ىلإا اهلÓخ قرطتلا مت ،قيدشص
ددع ىلاو ةي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا

تاذ ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ل˘ئا˘شسم˘لا ن˘م
.كرتششملا مامته’ا

ه˘با˘شسح ى˘ل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ي˘فو
لا˘ق «ر˘ت˘يو˘˘ت» ي˘˘ف ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
ايفتاه ’اشصتا تيرجأا» موداقوب
ريزو ،قيدشص ابأا نيمأا يخأا عم
مت ،داششتلا ةيروهمج ةيجراخ
تاقÓعلا ىلإا قر˘ط˘ت˘لا ه˘لÓ˘خ
نيدلبلا نيب ةيخيراتلا ةيئانثلا

ل˘˘ئا˘˘شسم˘˘لا لو˘˘ح روا˘˘˘ششت˘˘˘لاو
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا تاذ ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
.«كرتششملا

ـه.داؤج

˘مو˘ي˘لا ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م د˘ق˘˘ع˘˘ي
حرط˘ل سصشصخ˘ت ة˘ما˘ع ة˘شسل˘ج
ءاشضعأا لبق نم ،ةيوفشش ةلئشسأا

ن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع سسل˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م
دافأا ام بشسح ،ةموكحلا ءاشضعأا
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا تاذ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب سسمأا ه˘˘ب
تاذ ح˘˘˘˘˘˘˘شضوأاو.ةيعيرششتلا
ةهجوم ةلئشسأ’ا هذه نأا ردشصملا

تا˘عا˘ط˘ق ءارزو ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لإا
ةيلحملا تاعامج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ةيلا˘م˘لا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
نإاف ،ةراششإÓل .ةيئاملا دراوملاو
اهثب متي ةينلعلا تاشسلجلا لك
ةح˘ف˘شصلا ر˘ب˘ع ر˘ششا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع
.ةمأ’ا سسلجمل ةيمشسرلا

خ.ةميشسن

،ةيحايشسلا ت’اكولا تدششان
عيرشسلا لخدتلاب نوبت سسيئرلا
طبخت˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘لا ل˘ح˘ل
،ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ت’ا˘˘كو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ي˘˘ع˘˘شسلاو
نم ،ةيداشصتق’او ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘خ
ا˘˘ه˘˘شسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘عور˘˘˘ششم˘˘˘لا
اه˘ب حر˘شص ي˘ت˘لا تا˘شضيو˘ع˘ت˘لا
فر˘ط ن˘م ذ˘ف˘ن˘ت م˘لو سسي˘˘ئر˘˘لا
.ةينعملا ةرادإ’ا

ت’ا˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘˘شضوأاو
ارظن هنأا ،اهل نايب ربع ةيحايشسلا
رمت يذلا يداشصتق’ا عشضولل
يحشصلا ءابولا ةجيتن دÓبلا هب

ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل ار˘ظ˘˘نو ،91ديفوك
ت’اكولا اهششيعت يتلا ةيرزملا
اهتيبلاغ نÓعإا دع˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا
ي˘˘لاو˘˘˘ح ح˘˘˘ير˘˘˘شستو سسÓ˘˘˘فإ’ا

د˘ع˘ب ا˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع ن˘˘م00002
تادعاشسملا ةنشس ةدمل راظتن’ا
سسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب د˘˘˘˘عو ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
هذه سصخي ا˘م˘ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ارخؤوم تءا˘ج ثي˘حو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ة˘حا˘ي˘شسلا ر˘يزو˘ل تا˘ح˘˘ير˘˘شصت
اه˘شضفر ةد˘كؤو˘م ،ة˘لوؤو˘شسمÓ˘لا
.اهل قلطملا

ت’ا˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘˘ششا˘˘˘˘˘˘نو
ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا
هذ˘ه ل˘ح˘ل ع˘ير˘شسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اهيف ط˘ب˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘لا

يعشسلاو ،ةيحا˘ي˘شسلا ت’ا˘كو˘لا
ةيعام˘ت˘ج’ا ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
رظنلا لÓخ نم ،ةيداشصتق’او
ىلع ةعورششملا ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ف
حرشص يتلا تاشضيوعتلا اهشسأار
فرط نم ذفنت ملو سسيئرلا اهب
.ةينعملا ةرادإ’ا

ى˘˘لإا ت’ا˘˘كو˘˘لا تقر˘˘˘ط˘˘˘تو
اهنم ةعوفرملا اهبلاطم سضعب
جاردإا ،د˘˘ئاو˘˘˘ف نود˘˘˘ب سضور˘˘˘ق
جمانرب يف ةي˘حا˘ي˘شسلا ة˘لا˘كو˘لا
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
سضور˘ق ا˘ه˘ح˘ن˘مو را˘م˘ث˘ت˘˘شس’ا
تاءا˘ف˘عإ’ا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج ا˘˘ياز˘˘م˘˘ب
،ة˘ي˘ب˘ير˘شض ه˘ب˘ششو ة˘ي˘ب˘˘ير˘˘شضلا
ةزوجح˘م˘لا لاو˘مأ’ا عا˘جر˘ت˘شسا

ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
جد00001 ةحنم ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لا˘˘م˘˘ع سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘˘ششل
م˘ل ا˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غا ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘كو˘˘لا
ة˘ح˘˘ن˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ت˘˘ي
يتلا لمعلا بابرأ’ جد00003
بل˘غأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ت˘˘ت م˘˘ل
يذلا رار˘ق˘لا بب˘شسب ت’ا˘كو˘لا
ديدشستب ةلا˘كو˘لا بحا˘شص مز˘ل˘ي
ينطولا قودنشصلا تاقحتشسم
تيح ،0202 ةنشسل ءارجإ’ا ريغل
هذ˘ه نأا سصا˘خ˘لاو ما˘ع˘لا م˘ل˘˘ع˘˘ي
ت’ا˘كو˘لا ل˘ك تنا˘ك ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
.لمع نودب ةقلغم ةيحايشسلا

ر.نوراه

 ةينؤناق Òغ قرطب اهلغشش نأاششب صضئارعلاو ىواكششلا ةÌك ببشسب

ةيفيظولا تانكشسلا صضئاف ‘ فرشصتلا نم رذحي طوعجاو

ةمؤكحلا نم ءاشضعأا ىلع ةيؤفشش ةلئشسأا حرطل ةشصشصخم ةماع ةشسلج

مويلا ةمألا صسلجم يف يرازو لازنإا

اهلامع نم فلأا02 ›اؤح حيرشستو صسÓفإلا اهتيبلاغ نÓعإا دعب

نوبت صسيئرلا دششانت ةيحايشسلا تلاكولا
   اهتلاغششنا ‘ رظنلا

،ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ته˘˘˘ب˘˘˘ن
مدع نم نطولا ربع اهتايريدم
ريبادت˘لاو تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
تان˘كشسلا ر˘ي˘ي˘شست˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
ا˘ه˘ن˘م˘شضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا سصو˘˘˘شصن˘˘˘لا

مهترمأاو ةيرازولا ري˘ششا˘ن˘م˘لاو
تانكشسلا يف فرشصتلا مدعب
م˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح ن˘˘ع ةد˘˘ئاز˘˘لا
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع يرادإ’ا
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

فر˘˘˘شصت تح˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘شضوو
ةرازولا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
ة˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘شص ا˘˘˘˘هرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب
نأا ةد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ،سصا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘خ’ا
مه˘ل ق˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
تا˘˘ن˘˘كشسلا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
،رظانلا ،ريدملا م˘ه ة˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لا

دشصتقملاو ةي˘بر˘ت˘لا را˘ششت˘شسم
رو˘شضح˘لا˘ب نو˘مز˘˘ل˘˘م م˘˘ه˘˘نأ’
.تاشسشسؤوملا يف مئادلا

طو˘ع˘جاو ح˘˘لا˘˘شصم تد˘˘كأا
ىوا˘˘كششلا د˘˘يد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت
ل˘˘˘غ˘˘˘شش نأا˘˘˘ششب سضئار˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كشسلا
قرطب ةيوبرتلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب

د˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘عو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘˘ي˘˘غ
ةشصاخلا ريبادتلاو تاءارجإ’اب
ةيفيظولا تا˘ن˘كشسلا ر˘ي˘ي˘شست˘ب
سصو˘شصن˘لا ا˘ه˘ن˘˘م˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لا
ر˘ي˘ششا˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
حنم هنع رجنا امم ،ةيرازولا
بجو˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ي˘˘ظو تا˘˘ن˘˘كشس
دودح جراخ ةدافتشسا تاررقم
يفظوم سضعب˘ل سصا˘شصت˘خ’ا

ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسمو
نأا رابتعاب ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
ل˘خد˘ت ’ تا˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا هذ˘˘ه
تا˘˘˘˘شصا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘خا ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شض
ةيبرتلا ة˘ير˘يد˘م تا˘ي˘حÓ˘شصو
ةيزكرملا ةرادإ’ا ىلإا دوعت لب

مقر يرازولا روششنملل اقبط
845.

ن˘˘م ة˘˘يا˘˘شصو˘˘لا تح˘˘شضوو
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ
مقر لمحت ةيبرتلا تايريدمل
ي˘ف˘نا˘ج ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م881
ةرداشصلا تاررقملا نأا ،1202
نكمي ’ ةيزكرملا ةرادإ’ا نع
˘مد˘ق˘ي ا˘م˘نإاو ،ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘هؤوا˘غ˘لإا
ى˘˘˘لإا تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ششب
ةرادإ’ا هذهب ةينعملا ةحلشصملا
هذ˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،ةميلعتلا تد˘كأاو.ةيحÓشصلا
ق˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا نأا
م˘ه˘ح˘ن˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م˘ل
ةرور˘شضل ةدا˘ف˘ت˘شسا تارر˘˘ق˘˘م
مه ةيلآا ةفشصب ةحلملا ةمدخلا
را˘ششت˘شسمو ر˘شضا˘ن˘لا ،ر˘يد˘م˘˘لا
نيذلا مهو دشصتقملاو ةيبرتلا
طقف نولمعي ثيح نونكشسي
روشضحلا˘ب نو˘مز˘ل˘م م˘ه˘نو˘كل
ي˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘ئاد˘˘لا
.مهماهم اهب نوشسرامي

نأا ،ةميلعتلا فيشضت مث نمو
ني˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ء’ؤو˘ه
ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جو˘˘ت ’ تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ب
دار˘˘يو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ظو تا˘˘˘ن˘˘˘كشس
ة˘ع˘با˘ت تا˘ن˘˘كشسب م˘˘ه˘˘نا˘˘كشسإا

’ ه˘نا˘ف ،ىر˘˘خأا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل
ن˘ع ’إا كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي

ةردا˘˘˘شص تارر˘˘˘ق˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط
ةرادإ’اب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا
ميدقت سساشسأا ىلع ،ةيزكرملا
ة˘عو˘ف˘ششم نو˘كت تا˘˘حار˘˘ت˘˘قا
اذه قبطي امك ةلماك تافلمب
ت’ا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شضيأا ءار˘˘جإ’ا
امك ،ةمدخلا ةعفنمل ةدافتشس’ا
ةيبرتلا تايريدم ىلع نيعتي
ل˘ك ح˘ي˘ح˘شصت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ي˘ف تثد˘ح ي˘ت˘لا ت’Ó˘ت˘خ’ا

تايلآ’ا لك عابتإاب بابلا اذه
ةجلاعملو ،ةحاتملا ةيميظنتلا

عم ىفانتت يتلا ةيعشضولا هذه
رر˘ق˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا سصو˘شصن˘˘لا
ة˘ي˘شسارد˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با

فرشصتلا مدع1202 /0202
ة˘جا˘˘ح ن˘˘ع د˘˘ئاز˘˘لا ن˘˘كشسلا˘˘ب
ىوتشسم ىلع يرادإ’ا مقاطلا

هعشضوو ،ةديدج ةشسشسؤوم لك
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا فر˘˘˘شصت تح˘˘˘˘ت
،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
سصاشصتخ’ا ةبحاشص اهرابتعاب
ةع˘ف˘ن˘م˘ل ةدا˘ف˘ت˘شس’ا با˘ب ي˘ف
لامعلا ةد˘ئا˘ف˘ل ءاو˘شس ة˘مد˘خ˘لا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لاو
لا˘م˘ع وأا ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘˘يد˘˘م
،ة˘يز˘كر˘م˘لا ةرادإ’ا ي˘ف˘ظو˘مو
نيعتي هنا ةلشسارملا تفاشضأاو
ن˘كشسلا اذ˘ه˘ب فر˘شصت˘لا مد˘˘ع
نم لاح ياب هحنم وا دئازلا
ناك فرظ يأا تحتو لاوحأ’ا

.ةيلاملا ةيريدم غÓبإا عم
ح.نيدلا رمق

ةدحو هتردشصأا ريرقت بشسح
ةيناطيربلا «تشسيمؤنؤكيا يذ»

4ـلا ةبترملا يف رئازجلا
يف ايملاع511و ايبراغم
0202 ةيطارقميدلا رششؤوم
رششؤؤم ريرقت فنشص

يذلا ،0202 ةيطارقميدلا
يذ» ةفيحشص صسمأا هترششن
ةيناطيربلا «تشسيمؤنؤكإا

ةبترملا يف رئازجلا ،اثيدح
نم ،ايملاع511و ايبراغم4ـلا
كلذب اهتعشضوو دلب761 لشصأا

ةمظنألا» ةناخ نمشض
.«ةنيجهلا

هردشصت يذلا ريرقتلا حشضوأاو
تشسيمؤنؤكيا يذ» ةدحو
ثاحبأÓل صسناجيلتنا

ةعؤمجمل ةعباتلا «ليلحتلاو
ةيناطيربلا تشسيمؤنؤكيا يذ
،يبرعلا برغملا ديعشص ىلع نأا

صسنؤت فلخ برغملا ءاج
،ةثلاث ايناتيرؤم تلحو
ةبترملا يف رئازجلا تءاجو
،751 ةبترملا يف ايبيلو511
ةعبرأل لودلا ريرقتلا مشسقيو
مشسق :يه ماشسقأا
مشسقو ،ةلماكلا تايطارقميدلا
،ةبيعملا تايطارقميدلا

،ةنيجهلا ةمظنألا مشسقو
ةمظنألا مشسق ىلإا ةفاشضإا
ءاجف ايبرع امأا ،يؤطلشسلا
ةيناثلا ةبترملا يف برغملا

صسنؤت فلخ يبرعلا ملاعلا يف
،ايملاع45 زكرملا ةبحاشص
يفو ةثلاث نانبل تءاج اميف
مث ،ايملاع801 زكرملا

ىلع211 زكرملا يف ايناتيرؤم
نيطشسلفو ،يملاعلا ديعشصلا

مث ،ايملاع311 ةبترملا يف
411 زكرملا يف تيؤكلا

جيورنلا تلح ايملاعو ،ايملاع
ةعؤبتم ىلوألا ةبترملا يف
اميف ديؤشسلا مث ادنلشسيإاب

تلحو ةعبار ادنليزؤين تءاج
ليذ صصؤشصخبو ،ةشسماخ ادنك
ةبترملا تناك دقف بيترتلا
ايرؤك ماظن بيشصن نم ةريخألا
نم لك اهلبقو ،ةيلامششلا

ؤغنؤكلا ةيرؤهمج
ةيرؤهمجو ،ةيطارقميدلا
ايرؤشسو ىطشسؤلا ايقيرفإا

.يلاؤتلا ىلع ،داششتلاو
خ.ةميشسن



ع˘قاو نا˘فر˘ط˘لا سضر˘ع˘ت˘شسا
ةيشسورلا‐ةيرئازجلا تاقÓعلا
ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف
قافآا اذكو ةيوقاطلا ةعاجنلاو
،ةبشسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو ،ا˘هز˘يز˘ع˘ت
رئازجلا فده» روتيشش  زربأا
ة˘ف˘شصب جور˘خ˘لا ى˘لإا ي˘مار˘لا
هاجت ةي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘ج˘يرد˘ت
نأا افيشضم ،ةيديلقتلا دراوملا

ا˘ه˘ل ح˘شسم˘ي˘شس لا˘ق˘ت˘ن’ا اذ˘˘ه
ة˘ئ˘ششا˘ن ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ثاد˘حإا˘ب
.ةمادتشسمو ءارشضخ ةقاطل

قا˘فآا ى˘لإا ر˘يزو˘لا قر˘ط˘˘تو
سضر˘فو ة˘كار˘ششلاو نوا˘ع˘ت˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا

ةقاطلا ت’اجم يف ايشسورو
ة˘قا˘طو ة˘ي˘فو˘ج˘لا ة˘يرار˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘شسم˘ششلا ة˘قا˘ط˘لاو حا˘˘ير˘˘لا

.ةيئامورهكلا ةقاطلاو
هتبغر نع روتيشش  برعأاو

ةكارششو نواع˘ت د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب «ة˘ح˘بر˘م»
ي˘ف ة˘ي˘شسور˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ةد˘عاوو ة˘شسو˘م˘ل˘م ع˘يرا˘ششم
ءا˘بر˘ه˘كلا ت’ا˘ج˘م ا˘م˘ي˘˘شس’

ن˘˘م كلذو ن˘˘ي˘˘جورد˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
كر˘˘˘ت˘˘˘ششم م˘˘˘شسا˘˘˘ق˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ
برا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو تار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘˘ل
تاردقلا زيز˘ع˘تو فرا˘ع˘م˘لاو
قيرط ن˘ع ،ن˘يو˘كت˘لا ة˘شصا˘خ
ي˘ف ثح˘ب˘لاو ن˘يو˘كت˘˘لا م˘˘عد
يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا د˘˘ه˘˘ع˘˘م
يذ˘لا ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘˘لاو
.هللا دبع يديشس يف أاششنيشس

رو˘غ˘يا ن˘˘م˘˘ث ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ا˘ي˘˘شسور ر˘˘ي˘˘ف˘˘شس ف˘˘ي˘˘يا˘˘ي˘˘ل˘˘ب
ةمئاقلا ةزاتم˘م˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا»

نع ابرعم ،«رئازجلاو هدلب نيب
نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا نأا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق»
دادزي˘شس ي˘شسور˘لا‐ير˘ئاز˘ج˘لا
ت’اجم يف زز˘ع˘ت˘يو ارو˘ط˘ت
رظنلا˘ب ،ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا ة˘قا˘ط˘لا
يتلا ةلئاهلا تايناكمإ’ا ىلإا
اذ˘ه ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘هزو˘˘ح˘˘ت
.«عاطقلا

سصرف سضعب مدق نأا دعبو
ة˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف نوا˘ع˘˘ت˘˘لا
د˘˘كأا ،ة˘˘ي˘˘فو˘˘ج˘˘لا ة˘˘يرار˘˘ح˘˘لا
ىد˘حإا نا ي˘شسور˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘شسلا

رامثتشس’ا بجاولا ت’اجملا
ن˘يو˘كت˘لا و˘ه ة˘عر˘شسب ا˘ه˘˘ي˘˘ف
هدÓ˘˘˘ب نأا ه˘˘˘ن˘˘˘ع لا˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا
تا˘قا˘ف˘تا ة˘ما˘قإ’ «ةد˘ع˘ت˘شسم»
ة˘ب˘ل˘ط˘لا لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘شس’ نوا˘˘ع˘˘ت
سسراد˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ة˘ي˘شسور˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘مو
،ة˘قا˘ط˘لا ي˘ف ة˘شصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ردشصملا تاذ فيشضي
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ةدعاوو ةشسؤملم عيراششم ‘ نيدلبلا تاشسشسؤؤم Úب «ةحبرم» ةكارشش قفو

ةمادتشسمو ءارشضخ ةقاطل ةئششان ةيكيمانيد ثادحإل نايعشست ايشسورو رئاز÷ا

خ.ةميشسن

ةيداحتلا ايشسور ريفشس فييايلب رؤغياو ،ةددجتملا تاقاطلاو يؤقاطلا لاقتنلا ريزو رؤتيشش نيدلا صسمشش ثحب
ثادحإاب رئازجلل حمشسي امم ،يؤقاطلا لاقتنلا عاطق يف نيدلبلا نيب نواعتلا تاقÓع ريؤطت قافآا ،رئازجلاب

.ةمادتشسمو ءارشضخ ةقاطل ةئششان ةيكيمانيد

عقاؤلا يرعتو هنع تؤكشسملا فلملا حتفت «مÓشسلا»

حبشش..رئازجلا يف ةيبطلا ءاطخألا
تايناكمإلا صصقنو لامهإلا ديب توملا

طعي مل ينوناقلا عرششملا :ينون ميهاربا يماحملا
 «يبطلا أاطخلا» ةيهامل افيرعت

نيوكتلا صصقنو لامهإلا :دمحمأا يششاوك روتكدلا
 ةيبطلا ءاطخألا عوقو ءارو تايناكمإلا بايغو

ي˘˘ششاو˘˘ك رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ع˘˘˘جرأا
ةحشصلا يف سصتخملا دمحمأا
عو˘قو با˘˘ب˘˘شسأا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ىلإا رئازجلا يف ةيبطلا ءاطخأ’ا

،لا˘م˘هإ’ا ا˘هزر˘بأا ل˘ماو˘ع ةد˘˘ع
تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ر˘˘˘فو˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزÓ˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لاو
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا سضع˘ب ا˘ه˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘ت
سصق˘ن بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا
د˘كأا ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘بو ،ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
نأا ،ي˘نو˘ن م˘ي˘هار˘با ي˘ما˘ح˘˘م˘˘لا
ط˘ع˘ي م˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا عر˘˘ششم˘˘لا
«يبطلا أاطخلا» ةيهامل افيرعت
ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ن˘˘ع ى˘˘شضا˘˘غ˘˘تو
 .ةيبطلا

بايغ :يششاؤك
تايلمعلا يف تاشصشصختلا

ةمهم بعشصي ةيحارجلا
 حارجلا

ي˘ششاو˘ك رو˘ت˘˘كد˘˘لا ح˘˘شضوأا
» لشصاوفو طاقن ةشصح لÓخ
ةنهم نأا ،مÓشسلا ةانق اهتثب يتلا
،ة˘ق˘ي˘قد مو˘˘ل˘˘ع تشسي˘˘ل بط˘˘لا

كا˘ن˘ه نأا ،قا˘ي˘شسلا ي˘ف اد˘كؤو˘˘م
يف جاتحت  ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع
ى˘˘˘˘˘˘˘لإا نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘حأ’ا سضع˘˘˘˘˘˘˘ب
لÓ˘خ ر˘فو˘ت˘ت ’  تا˘شصشصخ˘˘ت
ةياهن يف يدؤوي ام ،تايلمعلا
،ةيبط ءاطخأا عوقو ىلإا فاطملا

هذه يف هشسفن دجي بيبطلا نأ’
ةبعشص ةمهم مامأا هدحو ةلاحلا
ثدح˘ت˘م˘لا ح˘شضوأا و  .ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ةيبط˘لا تا˘ف˘عا˘شضم˘لا نأا ،ه˘تاذ
ةدقعم نو˘كت ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه ي˘ف
مولع تشسيل بطلا ةنهم كلذل
   .ةقيقد

يمششاهلا لاؤوشس ىلع ادر و
بتا˘˘كلاو ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا يرو˘˘˘ن
نم31 ةداملا نأاششب ،يفحشصلا
م˘قر  يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا

ةيليوج يف رداشصلا672291
ةيقÓخأا ةنودمل2991 ةنشس
نأا ى˘ل˘ع سصن˘ت ي˘ت˘˘لاو ،بط˘˘لا
لك نع لوؤوشسملا وه بيبطلا

سسا˘˘شسم˘˘لا ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي ل˘˘˘م˘˘˘ع
،هجلاعي يذلا سضيرملا ةحشصب
،ةنودملا هذه تقولا سسفن يف و
،ة˘ي˘ئاز˘˘ج ما˘˘كحأا ن˘˘م˘˘شضت˘˘ت ’
ةنجل كانه نأا يششاوك حشضوأا

ةيلوؤوشسملا ددحت و ميقت ةيملع
 . ةينوناقلا

هنأا ،هتاذ قايشسلا يف دكأا و
نوكت يبط أاطخ عوقو لاح يف
نوكل فشسأا˘ت ه˘نأا ’ا ،ة˘بو˘ق˘ع˘لا
نو˘كي˘شس ئ˘ط˘خ˘م˘لا بي˘ب˘˘ط˘˘لا

ق˘ح ن˘م ه˘نأا ن˘ي˘ب و ،ار˘شصا˘ح˘م
ىلع لوشصحلا سضيرملا ةلئاع
وأا ةافو لاح يف ةيلمعلا رشضحم
دكأا و  .سضيرملل  ةهاع ثودح
ةحشصلا يف سصتخملا بيبطلا
مت رشضحملا كلذ نأا  ةيمومعلا
،حارجلا بيبطلا لبق نم هدادعإا
د˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ىر˘˘جأا يذ˘˘لا
نا˘كما˘ب ي˘لا˘ت˘لا˘ب و ،ا˘ه˘ئا˘ه˘ت˘˘نا
و ةلادعلا ىلا ه˘جو˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ةاشضاقمل  ةيلمعلا رشضحم اهعم

 .ىفششتشسملا وأا بيبطلا
ىلع هنأا نيب ،ىرخأا ةهج نم

ةي˘حار˘ج˘لا تادا˘ي˘ع˘لا ىو˘ت˘شسم
نيب مربم دقع كانه ،ةشصاخلا

اميف بيبطلا و سضيرملا ةلئاع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا حا˘ج˘ن ة˘ب˘شسن سصخ˘ي
حارجلا نأا احشضوم ،ةيحارجلا
حرا˘شصي ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءار˘جا ل˘ب˘˘ق
ل˘˘كب ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع وأا سضير˘˘˘م˘˘˘لا
قلعتي ام˘ي˘ف ة˘شصا˘خ ،ق˘ئا˘ق˘ح˘لا
نأ’ ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا حا˘ج˘ن ة˘˘ب˘˘شسن˘˘ب
يف رار˘ق˘لا ه˘ل دو˘ع˘ي سضير˘م˘لا
كلت ءارجإ’ سضفرلا وأا ةقفاوملا
فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘ه و ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
و  .ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
عقوت سضيرملا ةلئاع نأا حشضوأا

ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت و ، رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اذا ةيلم˘ع˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘لوؤو˘شسم
كانه نأا ىلا اتف’ ،ةيبلشس تناك
ادج ةبعشصلا تايلمعلا سضعب

و باشصعأ’ا ةحارج رارغ ىلع
 .بلقلا

:ينؤن ميهاربا يماحملا
نؤناقلا يف  دجؤي ل

ةملك  يرئازجلا
 «ةيبطلا ةيلوؤؤشسملا»
يماحملا زربأا ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف

يتلا نيناوقلا نأا ،ينون ميهاربا
يه نأاششلا اذه يف اهميظنت متي
نو˘نا˘ق˘لا˘ب «ة˘ف˘ل˘غ˘م» ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق
د˘ع˘ب ه˘نأا ا˘ف˘ي˘˘شضم ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ةيب˘ط˘لا ءا˘ط˘خأ’ا ة˘ع˘قر عا˘شستا
عر˘ششم˘لا د˘جوأا ، ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ةيعيرششت ةموظ˘ن˘م  ير˘ئاز˘ج˘لا

أا˘ط˘خ˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
نأا ي˘˘نو˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘ب و .ي˘ب˘ط˘لا
نمكت ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ل˘كششم˘لا
مل ،يرئازجلا عرششملا نأا يف
اذك و  ةينوناقلا ةفشصولا طعي
أاطخلا» ةيهامل  حشضاو فيرعت
يشضاغتلا بناج ىلا ، «يبطلا

’ يأا ،ةيبطلا ةيلوؤوشسملا  نع
يرئازج˘لا نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف  د˘جو˘ي

،«ةيبطلا ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا » ة˘م˘ل˘ك
ىلإا يرئاز˘ج˘لا عر˘ششم˘لا ا˘ي˘عاد
 .رمأ’ا كرادت

ىلإا ،هتاذ قايشسلا يف تفل و
ىطعأا يذلا ديحولا نوناقلا  نأا
5850 مقر نوناقلا وه افيرعت
يرئازجلا عرششملا أادب يذلا و
ءاشسرإا يف ريكفتلا  هلÓخ نم
يف  ةيبطلا ةيلوؤوشسملا زئاكر
نيناوقلا نأا اح˘شضو˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ى˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ت م˘˘˘ل  ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسلا

 . بيبطلا  ةيلوؤوشسم
5850 نوناقلا نأا ىلإا راششأا و

، ةقباشسلا نيناوقلل  افلاخم ءاج
احير˘شص ا˘ف˘ير˘ع˘ت ى˘ط˘عأا ثي˘ح
ي˘ف ي˘ب˘ط˘لا أا˘ط˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ل
˘ما˘ق كلذ ن˘ع Ó˘شضف ،ر˘ئاز˘ج˘لا
و ةيندملا ةي˘لوؤو˘شسم˘لا ءا˘شسرإا˘ب
ىلإا ’وشصو ،بط˘ل˘ل ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
قلعتملا8111 نو˘نا˘˘ق˘˘لا
ا˘ف˘ير˘ع˘ت ى˘˘ط˘˘عأا و ة˘˘ح˘˘شصلا˘˘ب
.رئازجلا يف يبطلا أاطخلل
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:ةشسيدؤب نيدلا رؤن دامتعÓل ةيرئاز÷ا ةئيهلل ماعلا ريدŸا

عبارلا صسايقملا نم رباخم بلطتي ايلحم انوروكل داشضملا كينتوبشس حاقل عينشصت

«91-ديفؤك» ءابو راششتنل كÓهتشسلا يف صضافخنلا مغر

ايلاطيإا يف دروم يناثو اينابشسإل زاغلل نومم لوأاك اهتناكم ززعت رئازجلا

ريدملا ةشسيدوب نيدلا رون دكأا
دامتعÓل ةيرئازجلا ةئيهلل ماعلا
ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ماد˘˘ع˘˘نا ل˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘نأا،
عبارلا سسايقملا نم سصشصختم
نأاششب تايدح˘تر˘ئاز˘ج˘لا ه˘جاو˘ت.

نÓعإا دعب،يجيتارتشس’ا اهفده
حاقللا ع˘ي˘ن˘شصت ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ن ن˘ع
سسور˘ي˘˘ف˘˘ل دا˘˘شضم˘˘لا ي˘˘شسور˘˘لا

 . ايلحم انوروك
حيرشصت يف ةشسيدوب حشضوأا

نأا  ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا سسمأا ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص
’ ، جوتنم يأا ةدوج نم دكأاتلا
يفوتشست ربا˘خ˘م ر˘ي˘فو˘ت ن˘م د˘ب
ايعاد ، اهيلع اشصوشصنم اطورشش
ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا سصق˘˘ن˘˘لا كراد˘˘ت ى˘˘لا
ن˘م نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘ف ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا

ةشصاخ  ةيجتارتشسإا عشضو لÓخ
وأا اماع ناك ءاوشس عاطقلا يف
ثح˘˘ب˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا ،ا˘˘˘شصا˘˘˘خ
ةيلاعفلا قيقحت لجأا نم ،يملعلا
 .ةبولطملا

فد˘ه˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف و
ة˘˘لود˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘ط˘˘شسم˘˘˘لا
ر’ود رايلم5 هتميق ام ريدشصتل

حشضوأا ،تاقورحملا راطإا جراخ
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج ،لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا تاذ
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت بجاو˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا

لوحت ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا يدا˘ف˘ت˘ل
ع˘˘شضو رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،كلذ نود
ة˘ل˘با˘ق˘لا تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ةيجيتارتشسإا  ديدح˘ت ،ر˘يد˘شصت˘ل˘ل
ريفوتو ،تاجتنملا هذه ةيامحل
ةشصاخ ليلاحتب مايقلل تايناكمإا
ىلع اهرفوت نمشضن ىتح ،اهب
 .جراخلا وحن قيوشستلا طورشش

دوجو ةرورشض ىلع ددشش و
بناج ىلا ،دمتعم سصتخم ربخم
اذه ةعباتم و ةبقارمل  نيششتفم
ىلع اشضيا ددشش امك، جوتنملا

يذلا و ،56071 رايعم عشضو
،«جو˘ت˘ن˘م˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش » ى˘˘م˘˘شسي
تلازام رئازجلا نأا ىلا اريششم
مايقلل ةيبنجأ’ا رباخملا ىلإا أاجلت
جورخلا فدهب ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب
قي˘ع˘يو ،جرا˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘م
نم ةيبنجأ’ا تاجتنملا ةشسفانم
 .ةيرئازجلا تاجتنملا لبق

ةراجتلا ةرازو نÓعإا لوح و
يلاوحل  دامتع’ا حنم اهمزع،

،ةيراجلا ةنشسلا لÓخ اربخم24
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
ةيلمعلا نأا، دامتعÓل ةيرئازجلا
8 ـل  تادامتعا  حنمب تقلطنا

،ةراجت˘لا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت ر˘با˘خ˘م

ىرخأا تادامتعا حنم متيشس اميف
اهدع˘ب مو˘ق˘ت˘ل ،ار˘ب˘خ˘م43 ـ˘˘˘ل
بشسح مييقتلا ةيلمعب  ةرازولا
 .بولطملا رايعملا

ى˘ل˘ع ،ه˘ت˘ئ˘ي˘˘ه نأا ح˘˘شضوأا و
ل˘ك ع˘م  ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
يدبت يتلا ةشصاخلا تاعاطقلا

ةكبشش يف طارخن’ا يف ةبغر
ةياهن عم هنأا افيشضم ، رباخملا
ا˘ه˘ل نو˘كت˘شس ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘كب˘˘˘شش
 .ةبولطملا تايجاحلا

دامتعا ةرورشض ىلع ددشش و
رباخملا هذه يف عيونتلا ةشسايشس
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘م˘ششت˘ل
اهعيزوت اذ˘كو ،ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’ا

نم  ،نطولا قطانم فلتخم ربع
ي˘˘ف ةدو˘˘ج˘˘لا مر˘˘˘ه ع˘˘˘فر ل˘˘˘جأا
ةلكيه ةيمتح بناج ىلا ،رئازجلا
حبشصي ثيح ،يرئازجلا عيرششتلا
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ا˘يرا˘ب˘جإا دا˘م˘ت˘˘ع’ا
تاردا˘شصلا ع˘يو˘ن˘ت˘ب ح˘م˘شسي˘˘شس
را˘˘˘˘طإا جرا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
 . تاقورحملا
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،كار˘طا˘نو˘شس ع˘م˘˘ج˘˘م دا˘˘فأا
يف تززع رئازجلا نأا سسمأا
لوأاك اهت˘نا˘كم0202 ة˘ن˘شس
يناثو اينابشسإ’ زاغلاب نومم
.ايلاطيإ’ نومم

نإاف ،عمجملل نايب بشسحو
ايلاطيا وحن تردشص رئازجلا

رتم راي˘ل˘م8,41 لدا˘ع˘˘ي ا˘˘م
ةدا˘يز˘ب يأا زا˘غ˘لا ن˘م بع˘˘كم

ةنراقم ةئم˘لا˘ب21ب رد˘ق˘ت
تعفترا امك .9102 ةنشسب

ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل قو˘شسلا ة˘شصح
ةنشس يف ةئملاب22 ىوتشسم
ةنشس ةئملاب81 لباقم0202
عمجملا حشضوأا امك.لبق نم
ا˘˘شضيأا تزز˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا» نأا

نومم ربكأا ي˘نا˘ث˘ك ا˘ه˘ت˘نا˘كم
ة˘ي˘لا˘ط˘ي’ا قو˘شسل˘˘ل زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب

تادراو ع˘جار˘ت ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ة˘ن˘شس ي˘ف ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا زا˘˘غ˘˘لا

8 ب تشضفخنا يتلا0202
9102 ةنشسب ةنرا˘ق˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب

رتم رايلم66 ب تردق ثيح
اذ˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘م «بع˘˘˘˘˘كم
كÓ˘ه˘ت˘شس’ا ي˘ف سضا˘ف˘خ˘ن’ا

.91‐ديفوك ءابو راششتن’
ر.نوراه

ديدحتل ةلجاع ةينقت ةشساردب
ةحاتملا تلاجملاو صصرفلا
نواعتلا اذه ديشسجتل

ادناورو رئازجلا
لبشس ناثحبت
لاجم يف ةكارششلا
ةقاطلا
راطع ديجملا دبع لبقتشسا
رقمب صسمأا ،ةقاطلا ريزو
ةيرؤهمج ريفشس ةرازؤلا

ابؤكاج ديرفلأا ،ادناور
.ريفشسلا نم بلطب اشسيلاك
ةرازؤل نايب يف ءاجو
اقرطت نيفرطلا نأا ةقاطلا
ةيخيراتلا تاقÓعلا ىلإا

لظ يف نيدلبلا نيب
،يقيرفإلا داحتإلاو نواعتلا

يدناورلا ريفشسلا ربع ثيح
نواعتلاب هدلب مامتها نع
يف ةشصاخ رئازجلا عم
ةدافتشسلاو ةقاطلا عاطق
يف ةيرئازجلا ةربخلا نم
.لاجملا اذه
رئازجلا نأا ،راطع دكأاو
يف ةريبك ةيؤلوأا يلؤت
ةكارششلاو نواعتلاو لدابتلا

مؤقتشسو ،نيدلبلا نيب
فلتخم ربع رئازجلا

ةشساردب ةينطؤلا اهتاشسشسؤؤم
ديدحتل ةلجاع ةينقت
ةحاتملا تلاجملاو صصرفلا
نواعتلا اذه ديشسجتل
تارامثتشسا ةماقإاو ايناديم
.نيفرطلل ةحيرم ةكرتششم
ثعب ىلع نافرطلا قفتاو
ربكأا ةيؤيحو ةيكيمانيد
نيب لاعفو عيرشس لكششب
ناديم يف ادناورو رئازجلا

ىتششب ةقاطلا عيزؤت
.اهلاكششأا

ر.نوراه



عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘˘˘ششك
هنأا، سسمأا اهل نايب يف ،ينطولا
ىلإا ةفداهلا دوهجلا قايشس يف»
ي˘ف ة˘ن˘ي˘كشسلاو ن˘مأ’ا ز˘يز˘ع˘˘ت
تذفن ،نطولا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘مو تاد˘˘˘حو
ةرتفلا لÓخ ،يبعششلا ينطولا
30 ىلإا يفناج72 نم ةدتمملا
تايلمعلا ديدع ،1202 يرفيف
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن د˘˘كؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
دادعتشسإ’او ةيلاعلا ةيفارتحإ’ا
ىلع ةحلشسملا ا˘ن˘تاو˘ق˘ل م˘ئاد˘لا

لاكششأا لك نم اندÓب ةيامح
تا˘فآ’او ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا
.«ةلشصلا تاذ

يف» هنأا ىلإا ،نايبلا راششأاو
،با˘˘˘هرإ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم را˘˘˘˘طإا

سشيجلل ةكرتششم ةوق تطبشض
عم قيشسنتلاب يبعششلا ينطولا

ر˘ثإا ى˘ل˘ع كرا˘م˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
راردأاب سشيتف˘تو ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع
عو˘ن ن˘م ة˘˘ششا˘˘ششر  ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب

KPMFنزخم ىلإا ةفاشضإ’اب
ةقلط017و ةريخذ يطيرششو
تف˘˘ششك ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ، ة˘˘˘يرا˘˘˘ن
سشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م تر˘˘˘مدو
ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
10 أا˘ب˘خ˘م سسادر˘مو˘بو ة˘˘شسب˘˘ت
20 ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ن˘قو ن˘ي˘ي˘با˘˘هرإÓ˘˘ل
.«عنشصلا يتيديلقت

ر˘ثإا ى˘ل˘عو ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
اهتذفن يتلا ةيعون˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘˘م
نوم˘ل˘شسم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا
يفناج30و20 يموي، ةزابيتب
ى˘˘˘لإا تشضفأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،1202
نييبا˘هرإا  ة˘ت˘شس ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا

ةيران ةحلشسأا (60) عاجرتشساو
تن˘كم، ةر˘ي˘خذ˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كو
ن˘م ة˘يو˘ه˘لا د˘يد˘ح˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
مهيلع ىشضقملا ىلع فرعتلا
دلو :نم ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو،
قح˘ت˘لا يذ˘لا ي˘ل˘ع ة˘ما˘م˘عو˘ب
ة˘ن˘شس ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا˘ب
يذلا ناشسح يدومعن ،8991
ةيباهرإ’ا تاعام˘ج˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘لا
يحتف يدو˘م˘ع˘ن ،8002 ةن˘شس
تا˘عا˘م˘ج˘˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لا
ةريو˘ب ،8002 ةنشس ة˘ي˘با˘هرإ’ا

ق˘ح˘ت˘لا يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأا د˘˘م˘˘ح˘˘م
ة˘ن˘شس ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا˘ب
يذلا لشصيف توزرات ،8102
ةيباهرإ’ا تاعام˘ج˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘لا

دمحم ةيششبحلب ،9102 ةنشس
تا˘عا˘م˘ج˘˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لا
.«9102 ةنشس ةيباهرإ’ا

ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو
دوهجلل ةل˘شصاو˘مو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ءاشضقلا ىلإا ةفدا˘ه˘لا ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا

تاردخملاب راج˘تإ’ا ة˘فآا ى˘ل˘ع
زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا» ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم
فلتخم عم قيشسنتلاب يبعششلا

ر˘˘جا˘˘ت (83) ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
لÓ˘˘خ تز˘˘ج˘˘˘حو تارد˘˘˘خ˘˘˘م
فلتخم ربع ةقرفتم تايلمع
تايمك ،ة˘ير˘كشسع˘لا ي˘حاو˘ن˘لا

ردقت جلاعملا فيكلا نم ةريبك
(7,63)و را˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق (21) ـ˘˘˘˘˘ب

تاعومجملا تلواح مارغوليك
دودحلا ربع اهلاخدإا ةيمارجإ’ا

.«برغملا عم
تفقوأا» ،قايشسلا تاذ يفو

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ةيحانلا ميلقإاب دودحلا سسارحو
ر˘جا˘ت (11) ةيناث˘لا ة˘ير˘كشسع˘لا

(5,856) تطب˘شضو تارد˘خ˘م
،جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
سشيجلل زرافم تفقوأا نيح يف
ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘˘لا
ير˘جا˘ت ة˘ع˘بار˘˘لا ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا

(534) تز˘˘ج˘˘حو تارد˘˘˘خ˘˘˘م
اميف ،ةداملا سسفن نم مارغوليك
تاردخم رجات (52) فيقوت مت
مارغولي˘ك (42,341) ز˘ج˘˘ح و
(04894)و جلاعملا فيكلا نم
تايل˘م˘ع ي˘ف سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
.«ةفلتخم

سشيجلل زرا˘ف˘م تف˘قوأا ا˘م˘ك
ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
جر˘بو ماز˘ق ن˘ي˘عو تشسار˘ن˘م˘˘ت

،تناجو فودنتو راتخم يجاب
(02) تز˘ج˘حو ا˘شصخ˘˘شش (49)
(33)و تانحاشش (80)و ةبكرم
ةقرطم (32)و ايئابرهك ادلوم
فششكلل ةزهجأا (50)و طغشض
نم نط (1,142)و نداعملا نع
ةراجح˘لاو بهذ˘لا ما˘خ ط˘ي˘ل˘خ
اذ˘˘˘كو ر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت تاد˘˘˘ع˘˘˘مو
يف لمعتشست ىرخأا تازيهجت

ر˘˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
ةفاشضإ’اب بهذلا نع عورششملا
داو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ط (3,6) ى˘˘˘لإا
.«بيرهتلل ةهجوملا ةيئاذغلا

(30)» ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
(21) زج˘حو ن˘ير˘خآا سصا˘خ˘ششأا
ةدحو (25761)و ديشص ةيقدنب
(16802)و ةيرانلا باعلأ’ا نم
،تابورششملا فلتخم نم ةدحو
تذفن ةلشصفنم تايلمع لÓخ
ةنتابو يداولاو ةلقرو نم لكب
جر˘˘بو ةد˘˘ي˘˘ع˘˘شسو ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘جو
مت ام˘ك ،ة˘ل˘ي˘شسمو ج˘ير˘ير˘عو˘ب
بير˘˘ه˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م طا˘˘˘ب˘˘˘حإا

ردقت دوقولا نم ةريبك تايمك
ةشسبت نم لكب رتل (77071) ـب
سسار˘˘˘هأا قو˘˘˘شسو فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
ي˘جا˘ب جر˘بو فود˘˘ن˘˘تو راردأاو
.«راتخم

ن˘كم˘ت» ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
طا˘ب˘حإا ن˘م ل˘حاو˘˘شسلا سسار˘˘ح
ـل ةيعرشش ريغ ةرجه ت’واحم
(41) مهنيب نم اشصخشش (96)
ةيبر˘غ˘م ة˘ي˘شسن˘ج ن˘م ار˘جا˘ه˘م
ةيديلقت براوق نتم ىلع اوناك
نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب ع˘˘ن˘˘شصلا

تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘عو نار˘˘˘هوو
في˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،م˘نا˘غ˘ت˘شسمو
نم يعرشش ريغ ارجاهم (871)

نم ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘شسن˘ج
يز˘˘ي˘˘لإاو سسا˘˘ن˘˘مأا نإاو ة˘˘ل˘˘قرو
ة˘شسب˘تو نا˘شسم˘ل˘تو ة˘ما˘ع˘ن˘˘لاو
ي˘جا˘˘ب جر˘˘بو سسار˘˘هأا قو˘˘شسو
.«راششبو راتخم

watan@essalamonline.com
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ةزابيتب مهيلع يشضقملا60ـلا نييباهرإلا ةيوه ديدحتو «ةمزاك»و نيتلبنق ريمدت

ط.ةراشس

،يراجلا رياربف3 ىلإا يفناج72 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعششلا ينطؤلا صشيجلا زرافمو تادحو تذفن
عم صسادرمؤبو ةشسبت نم لكب عنشصلا يتيديلقت نيتلبنقو نييباهرإÓل أابخم ريمدت نع ترفشسأا ةديدع تايلمع

.ةزابيتب مهيلع يشضقملا6لا نييباهرإلا تايؤه ىلع فرعتلا

ىلع قيقحتلا يشضاق رمأا
،ف˘ل˘ششلا ة˘م˘كح˘م ىو˘ت˘˘شسم
نيقباشس نيلوؤوشسم  عشضوب
تح˘ت ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
مهماهت’ ،ةيئاشضقلا ةباقرلا
،داشسفلا ةهبشش يف طروتلاب
بت˘كم˘لا جور˘خ د˘˘ع˘˘ب كلذو
ن˘˘ع «فا˘˘تا˘˘˘شسلا» ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا

تاطلشسلا ةبلاطم و هتمشص
حت˘ف˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا و ة˘ي˘ن˘مأ’ا
  .ةيشضقلا  يف قيقحت

تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘شست نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘كأا
و ه˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘شسن «مÓ˘˘˘شسلا»
واوزع ىيحي ع˘ي˘قو˘ت ل˘م˘ح˘ي
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مأ’ا
،فل˘ششلا ة˘ي’و˘ب «فا˘تا˘شسلا»
ةمكحمب قيقحتلا يشضاق نأا
يريدم عشضوب رمأا ،فلششلا
بنا˘ج ى˘لإا ن˘ي˘ق˘با˘شس ة˘ي˘˘بر˘˘ت
ق˘˘˘با˘˘˘شسلا ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأ’ا

اراطإا61 ةقفر، ن˘ي˘نو˘م˘مو
،ةيبر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب ا˘ف˘ظو˘مو
ح˘˘لا˘˘شصم ءا˘˘شسؤور م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
نيششتفم، ني˘ق˘با˘شس بتا˘كمو
،ةيوبر˘ت تا˘شسشسؤو˘م ءارد˘مو
مهتب ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت
ةهبشش يف طرو˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
  .داشسفلا

دوعت ،هتاذ نايبلا بشسحب و
مشسو˘م˘لا ى˘لإا لا˘ح˘لا ة˘ي˘شضق
8102 /7102 ي˘شسارد˘لا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا تما˘˘ق  ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع،
تاقيقحت ح˘ت˘ف˘ب ة˘شصت˘خ˘م˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق ي˘ق ة˘ق˘م˘ع˘م
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص مار˘˘بإا˘˘ب
ةيعيرششتلا ماكحأÓل ةفلاخم
اهلÓخ مت ثيح، ةيميظنتلاو
  .امهتم12 لاوقأا عامشس

نأا ،ه˘تاذ نا˘ي˘ب˘˘لا فا˘˘شضأا و
ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘شضا˘˘˘ق
عشضوب رمأا، فلششلا ةمكحم
«ق.ع.ه» و˘˘عد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
ريدم ماهم لغششي ناك يذلا
فلششلا ةي’وب ق˘با˘شس ة˘ي˘بر˘ت
نا˘ك يذ˘لا «م.ب» و˘عد˘م˘لاو
ةيبرت ر˘يد˘م بشصن˘م ل˘غ˘ششي
ى˘لإا ،ة˘ي’و˘لا سسف˘ن˘ب ق˘˘با˘˘شس
يذلا «ق.ب» وعدملا بناج
ماع نيمأا ماهم لغششي ناك
ءاهنإا ل˘ب˘ق ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
وعدملاو رهششأا ل˘ب˘ق ه˘ما˘ه˘م
ل˘˘غ˘˘ششي نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا «ب.ع»
بت˘˘˘˘˘كم سسي˘˘˘˘˘˘ئر بشصن˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
  .ةيئاشضقلا

ةيئ’ولا ةنامأ’ا نايب دافأا و
ة˘ي’و˘ب «فا˘تا˘شسلا» ة˘با˘ق˘˘ن˘˘ل
نومه˘ت˘م ء’ؤو˘ه نأا، ف˘ل˘ششلا
لاملا ديدبت ةح˘ن˘ج˘ب ا˘شسا˘شسأا
و ةفيظولا لÓغتشسإا و ماعلا

ةيعيرششتلا ماكحأ’ا ةف˘لا˘خ˘م
يف ةقب˘ط˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ةيمومعلا تا˘ق˘ف˘شصلا لا˘ج˘م
ةرربم ريغ تازا˘ي˘ت˘مإا ح˘ن˘م˘ب
ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع Ó˘˘شضف،ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل
مت ام˘ك ،ح˘لا˘شصم˘لا سضرا˘ع˘ت
تحت نيمهتملا ةيقب عشضو
م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘با˘˘قر˘˘لا

ةحنجب قلعتت مهتب نونومم
تازايتمإا حنم يف ةكراششملا

ماربإا دنع ريغلل ةرربم ريغ
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسإاو، تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا

ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لاو ة˘ف˘ي˘˘ظو˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شس ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسإ’او
ني˘مو˘م˘ع˘لا ناو˘عأ’ا ر˘ي˘ثأا˘تو
تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شصلا لا˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
نا˘ي˘ب˘لا بشسح˘ب .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
  .هتاذ

ةيشضقلا هذه ريجفت يتأاي و
بتكملا جورخ دعب ةيودملا
ةلقتشسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘˘ل
ماع هت˘م˘شص ن˘ع «فا˘تا˘شسلا»
اه˘ن˘ي˘ح بلا˘ط ثي˘ح،7102
و ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا
تا˘ف˘ل˘م ح˘ت˘ف˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ةيريدم اهدهششت يتلا داشسفلا
راظتنا يف، ةي’و يف ةيبرتلا

تاقيقحتلا هنع رفشستشس ام
ىر˘خأا ا˘يا˘شضق ي˘ف ة˘يرا˘ج˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ح˘م ا˘ي˘لا˘ح د˘جو˘ت
  .ةشصتخملا ةينمأ’ا تاهجلا

نيمأاا ،واوزع ايحي ناك و
ةلقتشسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ل
، فلششلاب «فاتاشس«نيوكتلا
، داشسف تافلم نع فششك دق
تارا˘ق˘ع ل˘يو˘ح˘ت˘ب  ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت
و تÓ˘˘ي˘˘ف ى˘˘لإا، ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
بناج ى˘لا، ة˘شصا˘خ تا˘ن˘كشس
تا˘ق˘ح˘ت˘˘شسم ي˘˘ف تادا˘˘يز˘˘لا
حتفب بلاط ثيح، ليجشستلا
و ،ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا ة˘ب˘شسا˘ح˘م
   .ةيلمعلا

كانه نأا واوزع فاشضأا و
تانكشسلا نول˘غ˘ت˘شسي ءا˘بر˘غ
تاشسشسؤوملا نم ديدعلا يف
قايشسلا يف اريششم ، ةيوبرتلا
يف رييغ˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا، ه˘تاذ
ن˘˘م تا˘˘ن˘˘كشسلا هذ˘˘ه ط˘˘م˘˘ن

، ءا˘ن˘ب˘لا ةدا˘عإا و مد˘˘ه لÓ˘˘خ
لا˘غ˘ششأا ةر˘ششا˘ب˘م بنا˘ج ى˘˘لإا
تاشسشسؤوملا لخاد ةيوشضوف
لÓ˘غ˘ت˘شسا اذ˘ك و، ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا

ةط˘شسو˘ت˘م˘ب ي˘ماز˘لإا ن˘كشسم
سصاخششأا ماق نيأا ، سسنت يف
ن˘كشسل˘ل لزا˘ع راد˘ج ءا˘ن˘˘ب˘˘ب
  . نوناقلل حشضاو قرخ يف

يئ’ولا نيمأ’ا فششك امك
لام˘ع˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل
ايا˘شضق ن˘يو˘كت˘لا و ة˘ي˘بر˘ت˘لا
لبق هنأا ادكؤوم ،ىرخأا داشسف
، ةقلاع تافلم تناك7102
نع و «فاتاشسلا» نأا افيشضم
و ي˘ئ’و˘لا بت˘كم˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ليوحت مت، ةي˘ن˘طو˘لا ة˘نا˘م’ا
قلعتت تافلم ثÓث نم رثكأا
عا˘ط˘ق ي˘ف دا˘شسف˘لا ة˘ه˘˘ب˘˘ششب
اهنيب نم  ف˘ل˘ششلا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا
تا˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضق»
ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا «تا˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘لا
روششنم راطإا يف  فيظوتلاب
و  تا˘ق˘با˘شسم˘لا هذ˘ه م˘ظ˘˘ن˘˘ي
تاقحتشسملا هذه ةميق ددحي
ةهجلا اهشضبقت يتلا  ةيلاملا
، حششرت˘م ل˘ك ن˘ع ة˘ي˘شصو˘لا
ا˘م ءاو˘˘شس ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم يأا ي˘˘ف
ةيلخادلا ةيقرتلاب رمأ’ا قلعت
  . يجراخلا فيظوتلا وأا

  يمؤلد ميرم

ريغلل تازايتما حنمو ةفيظؤلا لÓغتشساو ماعلا لاملا ديدبت ةحنجب نؤمهتم

فلششلا ةيلول ةيبرتلا عاطقب نولوؤوشسم
ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت

 ةفاقثلل ةقباشسلا ةريزؤلا بايغ ببشسب

يديبعل ةيدانو يدوج لولج ةيشضق ‘ فانئتشسلا ةشسلج ءاجرإا

بشصنلا ةمهتب عباتم
ريوزتلاو لايتحلاو
روزملا لامعتشساو

اذفان اشسبح ناماع
قباشسلا روتانيشسلل

 يلاحز رداقلا دبع
،صسمأا ةزابيت ةمكحم تشضق
اذفان اشسبح نيماع ةبؤقعب
ةذفان ةيلام ةمارغ عم
يف ،جد فلأا001 اهردق

دبع قباشسلا رؤتانيشسلا قح
مهتملا ،يلاحز رداقلا

و لايتحلاو بشصنلاب
.روزملا لامعتشساو ريوزتلا

تشسمتلا امدعب مكحلا ءاجو
ةشسلج لÓخ، ةباينلا
يفناج6 يف ةمكاحملا
5 ةبؤقع طيلشست ،مرشصنملا
ةمارغو اذفان انجشس تاؤنشس
جد فلأا05 اهردق ةيلام

صصخلتتو.مهتملا قح
لÓخ هنأا، ةيشضقلا عئاقو
ءاششنإا مت7991 ةنشس
مشساب ةيراقع ةينواعت
ءادهششلا ءانبأا ةمظنم
رداقلا دبع» مهتملا اهشسأارت،
يف تانكشس دييششتل «يلاحز
ققششو تÓيف ةغيشص
ةيدلبب ةؤنيشش ةقطنمب،
ةرتفلا كلت يفو ،ةزابيت
مامأا ىؤكششب ةيحشضلا مدقت
ىلع ماعلا نمألا حلاشصم

ةعطق هئانتقا ةيفلخ
ةحاشسملا لخاد ةيشضرأا
ةينواعتلل ةشصشصخملا
لاقو.ةرؤكذملا ةيراقعلا
عفد هنأا ةيحشضلا
ةيلاملا تاقحتشسملا
ةينواعتلا ةنجل صسيئرل
،لاحلا ةيشضق يف مهتملا

بشسحو هنأا ريغ
هنأا فششتكا ،هتاحيرشصت
لايتحاو بشصن ةيحشض حار
ةدافتشسا رارق هحنمل،
ىرخأا صضرأا ةعطقل
.رخآا صصخششل ةشصشصخم

ر.رجاه

ءا˘شضق سسل˘ج˘م سسمأا ل˘˘جأا
فانئ˘ت˘شسإ’ا ة˘شسل˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق ي˘˘˘ف
ع˘م «يدو˘ج لو˘ل˘ج«ق˘با˘˘شسلا

ةيدان» ةقباشسلا ةفاقثلا ةريزو
يرفيف42 موي ىلإا «يديبعل
ليجأاتلا رارق يتأايو ،يراجلا
ةقباشسلا ةريزولا بايغ دعب
.يديبعل ةيدان ةفاقثلل

ىلإا ةيشضقلا عئاقو دوعتو
ةيفلخ ىلع، م9102 يام8

يدايقلا اهب ىلدأا تاحيرشصت
لو˘˘ل˘˘ج لا˘˘م˘˘ع˘˘لا بز˘˘ح ي˘˘ف
لوح ةينطو ةديرجل يدوج
ةفاقثلا عاط˘ق˘ب دا˘شسف ع˘ئا˘قو
.يديبعل دهع يف

يف زرابلا يدايقلا عباتُيو
فذقلا ةمهت˘ب لا˘م˘ع˘لا بز˘ح
بئانو ةقباشسلا ةريزولا دشض
ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح
رد˘˘ج˘˘تو، يد˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ن
حنج˘لا ة˘م˘كح˘م نأا ةرا˘ششإ’ا

لو˘˘˘ل˘˘˘ج تنادأا، سشار˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
ربوتكأا22 مو˘˘˘˘˘ي يدو˘˘˘˘˘ج
ة˘ثÓ˘ث ة˘بو˘ق˘ع˘˘ب مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا
ذافنلا ةفوقوم ا˘شسب˘ح ر˘ه˘ششأا

اهردق ةذفا˘ن ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
عفد همازلإا عم رانيد فلأا05
ةريزو ةيحشضلل يزمر رانيد
يد˘ي˘ب˘ع˘ل ة˘ق˘با˘شسلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
.ةيدان

م.نتاف
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(انوروكلا)ـب هتباشصإا ءاّرج ًابعشص اًيحشص اًعشضو هجاوي ناظيغ دلاخ ريشسألا

95) ناظيغ دلاخ ريشسأ’ا هجاوي
،هللا مار يف ايبق ةدلب نم (اًماع
هتاناعم ءاّرج اًبعشص اًيحشص اًعشضو
ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘˘شصإا تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عا˘˘˘˘شضم ن˘˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘ق˘˘فار˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،(ا˘˘نورو˘˘˘كلا)ـب

ثي˘ح ،ة˘ي˘شسا˘ق ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘عا فور˘˘ظ
لاقو.«نوم˘ير» ن˘ج˘شس ي˘ف ع˘ب˘ق˘ي
نو˘ج˘˘شس ةرادإا نإا ،ر˘˘ي˘˘شسأ’ا يدا˘˘ن
نا˘ظ˘ي˘غ ر˘ي˘شسأ’ا تل˘ق˘ن لÓ˘ت˘ح’ا
ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘˘لإا ما˘˘يأا ةد˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
ةد˘ع˘ل ا˘ه˘ي˘ف ه˘ت˘ق˘بأاو ،«ا˘كورو˘شس»
،نجشسلا ىلإا هتداعأا مث تاعاشس
يف سضا˘ف˘خ˘نا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م م˘غر
ىتحو ،مدلا يف نيجشسكأ’ا ةبشسن
ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا˘˘ب سسف˘˘ن˘˘ت˘˘ي مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ل˘خاد ن˘ي˘˘ج˘˘شسكأ’ا ة˘˘ناو˘˘ط˘˘شسإا˘˘ب
ر˘˘ي˘˘شسأ’ا نأا ،ح˘˘شضوأاو .ن˘˘˘ج˘˘˘شسلا

نم ةعومجم بناج ىلإا ،ناظيغ

او˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصُأا ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘˘شسأ’ا
او˘˘لاز ا˘˘م اًر˘˘خؤو˘˘م (ا˘˘نورو˘˘˘كلا)ـب
ةطشسوتم نيب ام اًشضارعأا نوناعي
ةياعر ىلإا ةجاحب مهو ،ةبعشصو
ةرادإا ي˘˘ف˘˘ت˘˘كت ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص
ةبشسن سضافخنا لاح يف نجشسلا
ىلإا مهلقنب ،مدلا يف نيجشسكأ’ا
مهديعت مث تاعاشسل ىفششتشسملا
ىندأ’ رقتفي يذلا ،نجشسلا ىلإا
ةمزÓلا ةيحشصلا ةياعرلا طورشش
نأا ريشسأ’ا يدان نّيبو .نيباشصملل
نيب نم دحاو وه ناظيغ ريشسأ’ا

نم مهلقن ىرج ،ىرشسأ’ا نم ددع
تايفششتشسم ىلإا «نومير» نجشس
أارط عجارت دعب ،اًرخؤوم لÓتح’ا

ىلإا اًتف’ ،يحشصلا مهعشضو ىلع
ة˘ي˘ب˘ط تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘فو˘ت˘˘ت ’ ه˘˘نأا
،ةيحشصلا مهعاشضوأا لوح ةقيقد

يف نوجشسلا ةرادإا رارمتشسا عم
هل˘يو˘ح˘تو ،ءا˘بو˘لا ة˘ياور را˘كت˘حا
ةل˘قر˘عو ،ل˘ي˘كن˘تو ع˘م˘ق ةادأا ى˘لإا

يتلا تاشسشسؤوملا لمعو ةعباتم
ثي˘˘ح ىر˘˘شسأ’ا نوؤو˘˘ششب ى˘˘ن˘˘ع˘˘˘ُت
ةعباتم يف ةريبك تايدحت هجاوت
رار˘م˘ت˘˘شسا ل˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘عا˘˘شضوأا
نأا ى˘˘لإا را˘˘شش˘˘ُي .ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا
ي˘ف ه˘ن˘ع جر˘فُأا نا˘ظ˘ي˘˘غ ر˘˘ي˘˘شسأ’ا

1102 ماع (رارحأ’ا ءافو) ةقفشص
داعأاو ،اًماع (61) ىشضمأا نأا دعب
بنا˘ج ى˘˘لإا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
˘ما˘ع ن˘يرر˘ح˘م˘لا ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا

همكح ه˘ق˘ح˘ب دا˘عأاو ا˘م˘ك ،4102
،ةاي˘ح˘لا ىد˘م ن˘ج˘ّشسلا˘ب ،ق˘با˘شسلا

.ءانبأ’ا نم (6)ـل بأاو جوزتم وهو
نوجشس ةرادإا ريشسأ’ا يدان لّمحو
نع ةلماكلا ةيلوؤوشسملا لÓتح’ا

ة˘فا˘كو ،نا˘ظ˘˘ي˘˘غ ر˘˘ي˘˘شسأ’ا ةا˘˘ي˘˘ح
،لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس ي˘˘ف ىر˘˘شسأ’ا

(533) ن˘م ر˘ث˘كأا نأا ى˘لإا ًار˘˘ي˘˘ششم
فو˘ف˘˘شص ن˘˘ي˘˘ب تل˘˘ج˘˘ُشس ة˘˘با˘˘شصإا
ءابولا راششتنا ةيادب ذنم ىرشسأ’ا
،0202 ل˘ير˘بأا/نا˘شسي˘ن ر˘ه˘شش ي˘˘ف
«نو˘˘م˘˘ير» ن˘˘ج˘˘شس ي˘˘˘ف ا˘˘˘هÓ˘˘˘عأا

11 ذنم هيف تلجُشس ثيح ،اًرخؤوم
يرا˘ج˘لا ر˘يا˘ن˘ي/ ي˘نا˘˘ث˘˘لا نو˘˘نا˘˘ك
مشسق يف اهتيبلاغ ةباشصإا (111)
هتبلاطم ريشسأ’ا يدان ددجو  .(4)
ى˘˘ل˘˘عو ،سصا˘˘شصت˘˘خ’ا تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل
،يلودلا رمحأ’ا بيلشصلا اهشسأار
ةعباتم يف يقيقح رودب مايقلاب
،ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا عا˘˘˘شضوأا

ع˘˘م لا˘˘شصت’ا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘شسلاو
نم ةلاح سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
هركذ ريدجلا نم .ديدششلا قلقلا

ذنمو لÓتح’ا نوجشس ةرادإا نأا
يف تلطام ،ءابولا راششتنا ةيادب
ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا ريفوت
داو˘˘˘م˘˘˘˘ك ىر˘˘˘˘شسأ’ا ما˘˘˘˘شسقأا ي˘˘˘˘ف
تزجتحاو ،مي˘ق˘ع˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ددجلا نيلقت˘ع˘م˘لا ن˘م تار˘ششع˘لا
اهيف رفوتت ’ فيقوت زكارم يف
امك ،ةيمدآ’ا ةايحلا طورشش ىندأا

ة˘شسا˘ي˘شس ة˘شسرا˘م˘م˘ب تر˘م˘ت˘˘شساو
ىرشسأ’ا لز˘عو ،ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا
نم مهت˘مر˘حو ،ف˘عا˘شضم ٍل˘كششب
نأا دع˘ب م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ع˘م ل˘شصاو˘ت˘لا
كلذكو ،ةرتف˘ل م˘ه˘تارا˘يز تف˘قوأا

تركت˘حاو ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ءا˘ق˘ل ن˘م
دعب ىتح ترمتشساو ،ءابولا ةياور
ة˘ل˘قر˘˘ع˘˘ب تارا˘˘يز˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا
مهتÓئاعو ىرشسأ’ا نيب لشصاوتلا

  .ىرخأا ةهج نم مهيماحمو

ينيطشسلفلا ريشسلا يدان

صسدقلا ىتح اهجوز كابتششا ىلإا اهدلاو ةكرعم نم «صسرخألا حيبشست»

نيهاشش ماشسح ريشسأÓل «رمق ىلإا لئاشسر» صشقانت «نوبتكي ىرشسأا» ةردابم

ح˘ي˘ب˘شست با˘شصعأا د˘˘ع˘˘ب ح˘˘تر˘˘ت م˘˘ل
ة˘˘كر˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘˘ب (با˘˘˘يد) سسر˘˘˘خأ’ا
اهشضاخ ةليوط ماعطلا نع بارشضإا

ر˘ها˘˘م رر˘˘ح˘˘ُم˘˘لا ر˘˘ي˘˘شسأ’ا ا˘˘هد˘˘لاو
مايأا ةثÓثو ةئامل تدتمإا سسرخأ’ا

ةلئاعلا باشصعأا قرحب ةليفك تناك
بقرتلا نم ىرخأا ةلحرم أادبتل ’إا

ا˘ه˘جوز را˘ب˘خأا ع˘با˘ت˘ت ي˘هو د˘ششلاو
ن˘ج˘شس ي˘ف فو˘قو˘م˘لا با˘يد ما˘شسب
ذنُم لÓب هق˘ي˘ق˘شش ة˘ق˘فر˘ب ة˘م˘ل˘ج˘لا
نع امهبارشضإا رمع يه مايأا ةينامث
ا˘م˘ك با˘يد ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘ششلاو .ما˘ع˘ط˘˘لا
اذه اهانف˘تا˘ه ي˘ت˘لا سسر˘خأ’ا لو˘ق˘ت
ةر˘م ن˘م ر˘ث˘˘كأا Ó˘˘ق˘˘ت˘˘عا حا˘˘ب˘˘شصلا

رششع لÓتح’ا نوجشس يف ايشضمأاو
نابرشضُي موي˘لاو ه˘قر˘ف˘ت˘م تاو˘ن˘شس
،،،امهلا˘ق˘ت˘ع’ ًا˘شضفر ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع
يتلا اهتايح ليشصافت حيبشست دُرشسَت
نو˘ج˘شسلا زر˘بأ’ا ا˘ه˘م˘ل˘˘ع˘˘م ود˘˘ب˘˘ي
رابخأا ءارو سضكرلاو تابارشضإ’او
م˘ه˘كرا˘ع˘م تاد˘ج˘ت˘شسمو ىر˘شسأ’ا

كلذ مغر ودبت اهنكلو أادهت ’ يتلا
ا˘هروا˘ح˘م˘ل ل˘ي˘خ˘ُي اذ˘كه وأا ة˘يو˘˘ق
نأا دكؤوتو اهجوز رابخأا ولتت يهو
ىد˘ت˘ب˘م˘لا ي˘ه ةرر˘ح˘ُم˘˘لا سسد˘˘ق˘˘لا

نإا .ىقُللا بيطي اهيفو ىهتنملاو
فقت يهو سسر˘خأ’ا ر˘ها˘م ح˘ي˘ب˘شست
عباتت اهعباشصأا سسوؤور ىلع مويلا

’ اهدلاو لبق نمو اهجوز رابخأا
بشسحف اهتلئاع ’و اهشسفن لثمُت
ةكرعملا يف دلو ليج تنب يه لب
اهشضوخي لاز ’ و هحور اهمعطأاف
نأا نود ا˘ه˘جرا˘خو نو˘ج˘شسلا ل˘خاد
ي˘ت˘لا يدر˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘˘ل ً’ا˘˘ب ي˘˘ق˘˘ل˘˘ُي
.ةمأ’اب فشصعت

ةودنلا ،مووز قيبطت ربع تدقُع
«نوبتكي ىرشسأا» ةردابمل ةيناثلا
با˘ت˘˘كلا ة˘˘ط˘˘بار ا˘˘ها˘˘عر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةششقان˘م˘ل تشصشصخو ،ن˘ي˘ي˘ندرأ’ا
يد˘˘هز ما˘˘شسح ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا لا˘˘˘م˘˘˘عأا
ر˘ي˘خأ’ا هراد˘شصإا ة˘شصا˘خ ،ن˘ي˘ها˘شش
راد نع رداشصلا «رمق ىلإا لئاشسر»
.ه˘˘ل˘˘لا مارو نا˘˘م˘˘ع ي˘˘ف قور˘˘ششلا

وبأا حÓشص رعاششلا ةيشسمأ’ا رادأاو
بتا˘˘كلا ةر˘˘ي˘˘شس ً’وا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ،يو’
تناكو .باتكلا نع ةحمل ىطعأاو

بيدأÓ˘˘ل ة˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا ر˘ي˘ق˘شش دو˘م˘ح˘م ي˘شسد˘ق˘م˘لا

؛ةريشس اياظشش هّنأاب باتكلا فشصو
،ةلمتكم ةريشس بتكي مل ماشسحف
ن˘م د˘ها˘ششم را˘ي˘ت˘خا˘ب ى˘ف˘ت˘كا ل˘ب

ن˘مو ن˘ج˘شسلا ل˘˘خاد ن˘˘م ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
لئا˘شسر˘لا هذ˘ه بت˘ك د˘قو ،ه˘جرا˘خ
ة˘يدد˘ع˘ت˘لا مار˘ت˘حا ة˘ّي˘م˘هأا د˘كؤو˘ي˘ل
ا˘مأا .قÓ˘غ˘ن’او بشصع˘ت˘˘لا مد˘˘عو
اهتقلأا د˘ق˘ف ما˘شسح ر˘ي˘شسأ’ا ة˘م˘ل˘ك
ءاجو ،ميشسن هتقيقشش هنع ةباينلاب

نو˘ج˘شسلا ل˘خاد ة˘با˘ت˘كلا» :ا˘ه˘˘ي˘˘ف
جراخلا يف هرششن متي امع ًاديعب
،ةلشصاوتمو ةرمت˘شسم ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
يذلا يرو˘شصلا قا˘ب˘ط˘لا ل˘كششتو
ر˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ًا˘˘عو˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
حلشسملا حاف˘كلا ن˘ع يرا˘ع˘ت˘شس’ا

لا˘˘˘˘˘شضن˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘كششأا ى˘˘˘˘˘قرأا˘˘˘˘˘˘ك
نيب يباتكلا حافكلاف ،ةمواقملاو
ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ف˘˘يدر˘˘لا و˘˘ه نارد˘˘ج˘˘لا
ح˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘˘˘˘ل

ةي˘شسمأ’ا ي˘ف تثد˘ح˘تو.«ا˘ه˘جرا˘خ

ماشسح اهل هّجوت يتلا يريهزلا رمق
اهرخف نع تربعو ،لئاشسرلا هذهب
يف كراششو .ريشسا اهنع بتكي نأاب
ةر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا :ن˘˘˘م ّل˘˘˘ك ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسمأ’ا
يرشس .د ،ةدوع ةششئاع ةرّرحملا
ماهلإا ةّيوارشصنلا ةبتاكلا ،ةبيشسن
نم روبحد ىده .د ،نÓب‐لوبعد
ن˘˘م ير˘˘هو˘˘ج دا˘˘يإا ،ة˘˘ّيدو˘˘˘ع˘˘˘شسلا
،نامع نم جرعأ’ا ىهشس ،ايناملأا
نم لوخم ر˘ي˘مأا رّر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘شسأ’ا

،قام˘قد ة˘ن˘ي˘ث˘ب ة˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ،ا˘ف˘ي˘ح

نم ةنعانك ماشسح رّرحملا ريشسأ’ا
نم اشصع˘لا ز˘يز˘ع بتا˘كلا ،ة˘بار˘ع
د˘ب˘ع ر˘م˘ق ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ،م˘ح˘ل تي˘˘ب
دمحم بيدأ’ا ،ليلخلا نم نمحرلا

،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘فو .نا˘م˘˘ع ن˘˘م ة˘˘ّششم
نشسح يوافيحلا يماحملا ثّدحت

ن˘ي˘م˘ّظ˘ن˘م˘لا ل˘ك ر˘كششو ،يدا˘ب˘˘ع
ثّدحتو ،نيكراششملا ّلكو ةودنلل

ةر˘˘كفو ما˘˘شسح˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘ع ن˘˘˘ع
ءادهإ’ا سسابتقا˘ب ى˘ه˘نأاو ،با˘ت˘كلا

.هتجوزلو هل بتاكلا نم

يشسؤيجلا ءاعد :ريرقت

صسدقلا -تؤتكلا ناشسغ :ريرقت

نيرهشش لÓخ يرادإلا لاقتعÓل ريشسا122 ليوحت

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شس تد˘˘˘ّع˘˘˘شص
˘ما˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا
،يراجلا ماعلا علطمو ،يشضاملا

يرادإ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘شسا˘˘ي˘˘شس ن˘˘م
ري˘شسأ’ا يدا˘ن لا˘قو .ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا
ةشساي˘ّشسلا هذ˘ه نإا ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةروكذملا ةرت˘ف˘لا ي˘ف تد˘عا˘شصت
نم ى˘لوأ’ا ر˘ه˘ششأ’ا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
تفدهتشسا ثيح ،ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا
ىرشسأا اهربع لÓتح’ا تاطلشس
ي˘ف تاو˘˘ن˘˘شس او˘˘شضق ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘شس
،’ا˘˘ف˘˘طأاو ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا نو˘˘˘ج˘˘˘شس
،ن˘˘ّشسلا ي˘˘ف ارا˘˘ب˘˘كو ،ى˘˘شضر˘˘˘مو
ن˘ع تا˘بار˘شضإا او˘شضا˘خ ىر˘˘شسأاو
.يرادإ’ا مهلاق˘ت˘عا د˘شض ما˘ع˘ط˘لا

ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا دد˘˘ع نأا ،ح˘˘شضوأاو
ماعلا ةياه˘ن ى˘ت˘ح غ˘ل˘ب ن˘ي˘يرادإ’ا
،اًلقتعم (044) نم رثكأا يشضاملا
.تاري˘شسأا (3)و ،ة˘ي˘ت˘ف (3) مهني˘ب
تايطعملا نأا ،ريشسأ’ا يدان دكأاو
لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘ي˘شضق لو˘ح ة˘ن˘˘هار˘˘لا
ثي˘˘ح ،ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ر˘˘˘ششؤو˘˘˘م يرادإ’ا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تار˘˘با˘˘خ˘˘م ترد˘˘شصأا

نو˘نا˘ك ر˘˘ه˘˘شش لÓ˘˘خ (كا˘˘با˘˘ششلا)
يشضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ر˘ب˘م˘شسيد /لوأ’ا
ي˘هو يرادإا لا˘ق˘ت˘˘عا ر˘˘مأا (131)
اهني˘ب ن˘م نا˘ك ،ى˘ل˘عأ’ا ة˘ب˘شسن˘لا
 .اًديدج اًرمأا (08)
لÓتح’ا تاطلشس نأا ىلإا تفلو
˘ما˘ع˘لا ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ذ˘˘ن˘˘م تر˘˘م˘˘ت˘˘شسا
ر˘˘˘ماوأا راد˘˘˘˘شصإا ي˘˘˘˘ف يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تغ˘ل˘ب ثي˘ح ،يرادإ’ا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا

رياني /يناثلا نوناك رهشش لÓخ
ر˘ماوأا ا˘ه˘ّل˘ُج ،اًر˘˘مأا (09) يرا˘ج˘لا
˘ما˘ع ى˘لإا ا˘ند˘˘ي˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ،د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
يف ا˘ًعا˘ف˘ترا د˘ه˘شش يذ˘لا5102
،ن˘ي˘يرادإ’ا ن˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا داد˘˘عأا

ة˘˘ب˘˘ه˘˘لا) ع’د˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
دد˘˘ع نأا ا˘˘ًف˘˘ي˘˘شضم ،(ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا
هنيح يف ن˘ي˘يرادإ’ا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

.لقتع˘م (006) و˘ح˘ن ى˘لإا ل˘˘شصو
ر˘ماوأ’ا نأا ،ر˘ي˘شسأ’ا يدا˘ن ن˘˘ي˘˘بو
روهششلا رادم ىلع تردشص يتلا
،لاف˘طأ’ا ن˘ث˘ت˘شست م˘ل ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

،ن˘˘˘˘˘ّشسلا را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كو ،ءا˘˘˘˘˘شسن˘˘˘˘˘˘لاو
فر˘˘˘ّظ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘غر ،ى˘˘˘˘شضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو

،ملاعلا هيف رمي يذلا يئانثتشس’ا
سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا رار˘م˘ت˘شسا ءاّر˘ج
راششأاو .دجتشسُملا (91 ‐ديفوك)
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘شس نأا ى˘˘˘˘لإا

ة˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت تل˘˘˘˘شصاو
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ت’ا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
ذ˘ن˘م لا˘ق˘ت˘ع’ا ت’ا˘ح تزوا˘ج˘ت
ماعلا راذآا يف ءابولا راششتنا ةيادب
(0063) نم رثكأا ىلإا يشضاملا

.لاقتعا ةلاح
˘ما˘ع˘لا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ترد˘˘شصأاو

لا˘ق˘˘ت˘˘عا ر˘˘مأا (4111) ي˘شضا˘م˘لا
ل˘˘˘ّكشش˘˘˘ُتو .ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يرادإا
،يرادإ’ا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ة˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس
ةجهنمملا تاشسايشسلا زربأا ىدحإا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسي ي˘˘ت˘˘˘لا
ني˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ق˘ح˘ب ،ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
نم لك فدهتشستو ،نيينيطشسلفلا
ة˘˘حا˘˘شسلا ي˘˘ف ي˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط رود ه˘˘ل
ىم˘شس˘ُي ا˘م تح˘ت ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
 .«يّرشسلا فلملاب»
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تار˘˘با˘˘خ˘˘م رد˘˘شص˘˘ُتو
حوارتت لا˘ق˘ت˘عا ر˘ماوأا (كا˘با˘ششلا)

ةتشس ىلإا دحاو رهشش نم اهتدم
ديدحت نود ديدجتلل ةلباق ،رهششأا
نإا ،يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘با˘˘˘تو .ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘شس
يه يرادإ’ا لاقتع’ا تامكاحم
ثيح ،(ةيلكشش) ةيرو˘شص م˘كا˘ح˘م
ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘˘شسل˘˘ج لÓ˘˘خ مّد˘˘ق˘˘ي
ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ع˘ن˘م˘ي «يّر˘شس ف˘˘ل˘˘م»
،ه˘ي˘ل˘ع عÓ˘ط’ا ن˘م ه˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘مو
،ي˘شضا˘ق˘لا كلذ ن˘م ى˘ن˘ث˘˘ت˘˘شس˘˘ُيو
لاقتع’ا رمأا ديدمت رارق ىقبيو
زا˘ه˘ج سصا˘شصت˘خا ن˘م ه˘ئا˘غ˘لإا وأا

،(كا˘با˘ششلا) لÓ˘ت˘ح’ا تار˘با˘˘خ˘˘م
ن˘م ر˘ي˘شسأ’ا ة˘ل˘ئا˘ع ع˘ن˘˘م˘˘ُت ا˘˘م˘˘ك
 .ةمكحملا روشضح
ة˘ي˘شضا˘م˘لا دو˘ق˘ع˘لا راد˘م ى˘˘ل˘˘عو
ة˘ير˘كشسع˘˘لا م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا تل˘˘ّكشش
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ةادأا لÓ˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس خ˘˘˘ي˘˘˘شسر˘˘˘ت
تارار˘ق ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ر˘ب˘˘ع ،يرادإ’ا
هتءارق نكمي ام اذهو ،(كاباششلا)

تردشص يتلا تارارقلا ةفاك ربع
قحب ةفلتخ˘م˘لا ا˘ه˘تا˘جرد˘ب ا˘ه˘ن˘ع
اياشضق يف اميشس ’ ،ني˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

تابارشضإا اوشضاخ نيذلا ىرشسأ’ا
.ماعطلا نع
ثÓث ري˘شسأ’ا يدا˘ن سضر˘ع˘ت˘شساو
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ت’ا˘˘ح
:مهو ،نييرادإ’ا
:ةلخن لمأا ىتفلا ريشسأ’ا
رمعلا نم ةلخن لمأا ريشسأ’ا غلبي
ينا˘ع˘ي ،ه˘ل˘لا مار ن˘م (ا˘ًما˘ع61)
ردا˘˘ن ي˘˘عا˘˘ن˘˘م سضر˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘مأا
وهو ،(يلشضعلا ن˘هو˘لا˘ب) ى˘م˘شسي
ةثيثح ةيحشص ةعباتم ىلإا ةجاحب
تاو˘ق ه˘ت˘ل˘ق˘ت˘عا ،ه˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل ا˘ًق˘˘فو
رهشش يف ىلوأ’ا ةرملا لÓتح’ا
،0202 ربمفو˘ن /ي˘نا˘ث˘لا ن˘ير˘ششت
،رهشش نم رثكأا هلاقتعا رمتشساو
ه˘˘ع˘˘شضو ءاّر˘˘ج طو˘˘غ˘˘شض د˘˘ع˘˘˘بو
ر˘ه˘شش ي˘ف ه˘ن˘ع جر˘˘فُأا ،ي˘˘ح˘˘شصلا

.0202 ر˘ب˘م˘شسيد /لوأ’ا نو˘˘نا˘˘ك
نوناك52 ق˘فاو˘˘م˘˘لا سسمأ’ا˘˘بو
تردشصأا ،يراجلا ريا˘ن˘ي /ي˘نا˘ث˘لا

لاقت˘عا ر˘مأا لÓ˘ت˘ح’ا تار˘با˘خ˘م
،رهششأا ة˘ت˘شس ةد˘م˘ل ،ه˘ق˘ح˘ب يرادإا

.يحشصلا هعشضو مغر

صسدقلا -تؤتكلا ناشسغ :ريرقت
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صسابعلبب ةيناويحلا ةورثلا ناددهي فÓعألا ءÓغو فافجلا
ي˘˘بر˘˘˘م ن˘˘˘م تار˘˘˘ششع˘˘˘لا قد
ر˘ط˘خ˘لا سسو˘˘قا˘˘ن ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لا
بب˘شسب سسي˘ف˘ن˘خو˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
يف قوب˘شسم˘لا ر˘ي˘غ عا˘ف˘تر’ا
تعقو ي˘ت˘لا فÓ˘عأ’ا را˘ع˘شسأا
ام˘م ،ن˘ي˘برا˘شضم˘لا يد˘يأا ن˘ي˘ب
نم ،ني˘بر˘م˘لا بشسح ،د˘يز˘ي˘شس
يتلا ،يششاوملا ةيذغت تاقفن
ن˘˘˘م سسوؤور˘˘˘لا ف’آا˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ُت
ز˘عا˘م˘˘لاو را˘˘ق˘˘بأ’او ما˘˘ن˘˘غأ’ا

عشضولا اذ˘هنجاودلا ىت˘حو
هنع بترتيشس نيبرملا بشسح
جا˘˘ت˘˘نإا ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت ي˘˘ف عا˘˘ف˘˘ترا

ةيئاذ˘غ˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
Óشضف ،يناويحلا لشصأ’ا تاذ
يذلا يفيرلا حوزنلا رطخ نع
نم ةقرفتم قطانم ددهي تاب
.نطولا

ي˘بر˘˘م ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘تو
ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع˘ب ة˘ي˘ششا˘˘م˘˘لا

اهزربأا سسابعلب يديشس ةي’و
ه˘جو˘م˘لا ة˘لود˘˘لا م˘˘عد سصق˘˘ن
ءÓغ لظ يف،ةئفلا هذه ةدئافل
فافجلا اذكو ةيف˘ل˘ع˘لا داو˘م˘لا

بوبحل˘ل تا˘ي˘نوا˘ع˘ت با˘ي˘غو
مظ˘ع˘م ي˘ف ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو
تÓ˘ح˘م را˘ششت˘ناو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب

سضع˘˘ب ي˘˘ف تا˘˘ير˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ك
ف˘˘ن˘˘شصت ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

كلذ ىلع دز،ةيوعر قطانمك
ذإا ،ةقرشسلا تاباشصع بلاكت
عاونأا فلت˘خ˘م را˘ع˘شسأا فر˘ع˘ت
قاو˘˘˘˘شسأ’ا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع فÓ˘˘˘˘˘عأ’ا
طاقنو ةيمو˘ي˘لاو ةيعو˘ب˘شسأ’ا
ىوتشسم ىلع ،ةفلتخملا عيبلا
سسابع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ة˘ي’و بار˘ت

ةيبونجلا قطانملا يف ةشصاخ
ةريخأ’ا عيباشسأ’ا لÓخ،اهنم
قرؤوي تا˘ب  ا˘ي˘نو˘ن˘ج ا˘عا˘ف˘ترا

فر˘ظ ي˘ف ن˘ي˘بر˘م˘˘لا عو˘˘م˘˘ج
را˘ع˘شسأ’ ع˘جار˘ت ه˘ي˘ف ل˘ج˘˘شسي
ىحشضأا امم ،راقبأ’او ةيششاملا
تاذ تاد˘˘ئا˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ي
اهب˘ي˘لا˘شسأا˘ب ة˘يو˘عر˘لا ة˘فر˘ح˘لا
ثي˘ح ،ة˘ث˘يد˘ح˘لاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
اذه بابشسأا نأا ماقرأ’ا ريششت
نيذلا نيلاوملا بشسح ءÓغلا
فافجلا ىلإا عجار  مهب انيقتلا

يد˘ي˘˘شس ة˘˘ي’و بر˘˘شض يذ˘˘لا
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب
دو˘˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘˘عو يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
سضع˘˘ب˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘˘ت
ةحÓفلاب رهتششت يتلا قطانملا

تÓ˘ح˘م ةد˘˘ع ح˘˘ت˘˘ف كلذ˘˘كو
ةدع يف ما˘ع˘نأ’ا ة˘يذ˘غأا ع˘ي˘ب˘ل
تايد˘ل˘ب˘ك ة˘ي˘بو˘ن˘ج  تا˘يد˘ل˘ب
˘مو˘˘حر˘˘مو ءا˘˘م˘˘لا سسأار ةر˘˘ئاد
ا˘ه˘ي˘ف ر˘ث˘كت ن˘˘م˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ة˘˘ن˘˘ه˘˘˘م ة˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م
تÓ˘˘ج˘˘˘شس نود.ة˘˘˘ي˘˘˘ششا˘˘˘م˘˘˘لا
ةنهم فرعت تحبشصأاو ةيراجت
نوهقفي ’ ءÓخد فÓعأ’ا عيب
لظ يف،ةفرحلا هذه يف ائيشش
،ةينعملا تاهجلا ةباقر بايغ
زواجت دقف قايشسلا تاذ يف
ن˘م د˘حاو˘لا را˘ط˘ن˘˘ق˘˘لا ر˘˘ع˘˘شس
،رانيد0053 ريعششلا بوبح
ةرذ˘˘لاو جد0053 ةلاخ˘ن˘لاو
سصقنلا لظ  يف جد0003
مامأا ةلجشسملا ةردنلاو حدافلا
ىلع بلطل˘ل ع˘ير˘شسلا د˘ياز˘ت˘لا
تتاب تقو يف فÓعأ’ا تاذ
ن˘م ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ةور˘ث˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
سسوؤورو ما˘˘˘ن˘˘˘غأ’ا ي˘˘˘ششاو˘˘˘م
عيظف ل˘كششب ةدد˘ه˘م را˘ق˘بأ’ا

نيبرم˘لا رو˘شصقو ز˘ج˘ع ءار˘ج
تا˘˘جا˘˘ح˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،م˘˘ه˘˘نا˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘شضلا

دد˘˘شصلا تاذ ي˘˘ف ى˘˘˘ح˘˘˘شضأاو
ن˘يدد˘ه˘م ن˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا عو˘˘م˘˘ج
ام˘ب ل˘م˘ج˘لا كر˘تو سسÓ˘فإ’ا˘ب

تاهجلا ل˘خد˘ت˘ت م˘ل ا˘م ل˘م˘ح
ة˘عر˘شس ى˘شصقأا˘˘بو ة˘ي˘˘شصو˘˘لا

ن˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘ششت˘˘ن’ ة˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘شصع˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
عم ةازاوملابو ،اهيف نوطبختي
لاوحأا زيمت يتلا دربلا ةجوم
ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأ’ا لÓ˘˘˘خ سسق˘˘˘ط˘˘˘لا
ط˘ح˘ق˘لا م˘شضخ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
،ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ءاو˘جأا ز˘ي˘م˘ي يذ˘لا
ةعشساولا تاحا˘شسم˘لا تلو˘ح˘ت
ربجي ءادرج ةلحاق سضارأا ىلإا

ى˘ل˘ع نو˘بر˘م˘لا ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
م˘ه˘ي˘ششاو˘م˘ل فÓ˘عأ’ا ر˘ي˘فو˘ت
بوهشسلا «ايفام» بلاكت مامأا
 ةيبونجلا ةيحاشضلاب

ودبع.صص

تاؤنشس ذنم ةيؤمنت تايلمع ةيأا نم دفتشست مل

ةئيهتلاب نوبلاطي فراطلاب «ةباكرلا»ةيرق ناكشس
اهششيعت يتلا ةيثراكلا ةيعشضؤلا عم ةرمتشسم فراطلا ةيلؤب لشسع نيعب «ةباكرلا»  ةيرق ناكشس ةاناعم لازت ام
ةشصاخ اهتلاح ءؤشس نم داز ام ،تاؤنشس ذنم ةئيهت تايلمع ةيأا نم دفتشست مل ةيرقلاف ،ليؤط تقو ذنم مهتيرق

تاقرطلا ةنايشصل  ةيلام ةينازيم صصيشصخت لجأا نم  اعيرشس Óخدت بلطتي يذلا رمألا ،ةرطمملا مايألا يف
.ءاتششلا وأا فيشصلا لشصف يف ءاؤشس مهتاناعم ءاهنإل ةفشصرألا ءاششناو

ةيرزملا ةلاحلا ىلع انفقو
ءاقل انعمج ثيح ةقطنملل
ةباكر˘لا ي˘ن˘طا˘ق سضع˘ب ع˘م
ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘˘ل اور˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا
اهنوششيع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثرا˘كلا

دجاوت لظ يف تاونشس ذنم
ذإا ةيرزم ةلاح يف تاقرطلا
اهترمغ تاقرطلا ةكبشش نأا
ع˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو لا˘˘˘˘حوأ’ا
بعشص ام،راطمأ’ا طوقشس
باحشصأاو ني˘ل˘جار˘لا  ى˘ل˘ع
ا˘˘هزوا˘˘˘ج˘˘˘ت تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
ةشصاخ ةلوهشسب اهيطختوأا

،ءا˘ت˘ششلا ل˘شصف ي˘ف ن˘ح˘˘نو
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘˘نو
ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شضي ،ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شصلا
ةيذحأا لاعتن’ يحلاونطاق
لاحوأ’ا بنجتل ةيكيتشسÓب
رمغت يتلا ةدكارلا هايملاو
.تاقرطلا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا با˘˘ي˘˘غ
.ناكشسلا قرؤوي
ناكشس يكت˘ششي ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
˘ماد˘ع˘نا ن˘م ة˘با˘كر˘لا ة˘ير˘˘ق
ربع دقو ةيمومعلا ةرانإ’ا
ن˘˘ع ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كشس سضع˘˘ب

ميم˘ع˘ت˘ل ة˘شسا˘م˘لا م˘ه˘ت˘جا˘ح
عيم˘ج˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا
ح˘˘˘ب˘˘˘شصأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘˘قزأ’ا
ار˘ط˘خ ار˘مأا ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ر˘مأ’ا ،ل˘ي˘ل˘لا ي˘ف ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ن˘م م˘˘ه˘˘فو˘˘خ˘˘ت را˘˘ثأا يذ˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘شسلا را˘˘˘˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘˘˘نا

˘مÓ˘ظ˘لا ي˘ف تاءاد˘˘ت˘˘ع’او
،سسانلا تويب ىلع سسمادلا

˘˘مÓ˘˘ظ˘˘˘لا نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
يف فوخلا ثعبي سسمادلا
يأا ثود˘˘ح ن˘˘م سسو˘˘ف˘˘ن˘˘˘لا
.ءادتعا

ةيشضا˘ير˘لا ق˘فار˘م˘لا با˘ي˘غ
ءايت˘شسا ر˘ي˘ث˘ي ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
مهيوذو بابششلا

ة˘ير˘ق با˘ب˘شش ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ن˘ع ا˘ن˘ل اور˘˘ب˘˘ع  ة˘˘با˘˘كر˘˘لا
ءازإا م˘هر˘مذ˘تو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘˘شسا

ق˘فار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م با˘˘ي˘˘غ
،ة˘ي˘شضا˘ير˘لاو ة˘ي˘ه˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لا

ةينعملا تاطلشسلا نيبلاطم
˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ه’ا ةرور˘˘˘˘˘شضب
نم ةيمو˘ي˘لا م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنا˘ب

يراوج بعلم زاجنإا لÓخ
تاشضايرلا ةددعت˘م ة˘عا˘قوا

اهيفو˘˘˘˘شسرا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح
اديعب ةلشضفملا م˘ه˘ت˘شضا˘ير
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘فآ’ا ن˘˘ع
. مويلا انبابششب كتفت يتلا

مهنأا يحلا بابشش دكأا دقو
ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل نور˘˘ط˘˘شضي
ةشسرامم˘ل  ة˘يد˘ل˘ب˘لا بع˘ل˘م
يف،ةلشضفملا مه˘تا˘شضا˘ير
ى˘لإا لا˘ف˘طأ’ا أا˘ج˘˘ل˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح
تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘˘لا

رطخلل مهتا˘ي˘ح ن˘ي˘شضر˘ع˘م
ق˘فار˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف
ء’ؤوه ربع دقو .ةيهيفرتلا

ن˘م د˘يد˘ششلا م˘هر˘مذ˘˘ت ن˘˘ع
هو˘ششا˘ع يذ˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ة˘طرا˘ف˘لا تاو˘ن˘شسلا ة˘ل˘ي˘˘ط
ةيشضايرلا لكايهلا مادعن’
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ب˘ششلا ق˘فار˘م˘لاو
ةشصا˘خ ي˘بر˘م˘لا رود يدؤو˘ت

ءاو˘˘˘˘شس ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
لطعلاوأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
اهيف نوكي يتلا ةيفيشصلا
نو˘˘ق˘˘˘هار˘˘˘م˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ششلا

تافآ’او فارحنÓل ةشضرع
.ةيعامتج’ا
ةير˘ق نا˘كشس بلا˘ط˘ي كلذ˘ل
ةينعملا تاطلشسلا  ةباكرلا
لجا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شضب
يف مهتيرق جاردإا لجأا نم
ة˘شصا˘خ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘˘ششم
ةكبششو تا˘قر˘ط˘لا ة˘˘كب˘˘شش
اذكو،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإ’ا

م˘ه˘ئا˘˘ن˘˘بأ’ يراو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م

نم مهغارف تاقوأا ءاشضقل
لو˘خد ن˘م م˘ه˘ي˘ق˘تو ،ة˘ه˘˘ج
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘فآ’ا م˘لا˘ع
 .ىرخأا ةهج نم ةريطخلا

ةيلحملا تاط˘ل˘شسلا تعر˘شش
لÓ˘خ  ن˘م ة˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘˘م
ةياجب يلاو فارششإا تحتو
ةيحشصلا قفارملا ةئيهت يف
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع  ن˘˘شضت˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
،91 د˘ي˘فو˘ك د˘شض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

راي˘ت˘خا ّم˘ت نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘فو
تامدخلا ةددعتم˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا
يدي˘شس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ح˘شصلا

ةياجب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ح˘ب˘لا ي˘ل˘ع
نوكت نأا رظتنملا نم يتلا
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘شسر ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ح˘˘˘˘م لوأا
حيقلت ةيلمع يف قÓطنÓل
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م،نينطاوملا
ةوطخلا هذه بقرتي عيمجلا
ةيشساشسأا اهرابتعا˘ب ة˘م˘ه˘م˘لا

نيشصحتل ةيمهأ’ا ةياغ يفو
حا˘م˘ج ح˘ب˘كو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
.ىودعلا هذه راششتنا

ةياجب ةي’و نإاف ةراششإÓل
تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘شصحإ’ا بشسح

يأا ل˘ج˘˘شست م˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
˘ما˘يأا ذ˘˘ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘شصإا

لؤوافتللوعد˘ي ا˘موهو ،تل˘˘خ
سسوفن يف ةنينأامطلا ثعبو
ةبات˘ك ة˘يا˘غ ى˘لإاو ،نا˘كشسلا

،دعب حشضتي مل رطشسأ’ا هذه
دشض  حيقلتلا جمانرب تيقوت
يذ˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ى˘˘˘ع˘˘˘شست
اهقيبطتل ةيلحملا تاطلشسلا

ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ميمعت م˘ث،ىلوأ’ا ةجردلا˘ب
دارفأا ةفاك لمششتل ةيلمعلا
ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
. بيرقلا

ؤشضع ةياجب ةعماجو..
«ريفشسلا» جمانرب يف

ةع˘ما˘ج را˘ي˘ت˘خا م˘ت ،ة˘ع˘ما˘ج
8 بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ب
ميل˘ع˘ت˘ل˘ل ىر˘خأا تا˘شسشسؤو˘م
ئ˘˘طا˘˘ششلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

سضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘ل ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
جمانرب راطإا يف طشسوتملا
فدهي يذلا يلودلا «ريفشس»
ةيمنتلا جمانرب قيقحت ىلإا
،ةدحتملا ممأÓل ةماد˘ت˘شسم˘لا
ديدعلا ةربخ ىلع د˘م˘ت˘ع˘م˘لا

ر˘ح˘ب˘لا لو˘ح ءا˘˘كر˘˘ششلا ن˘˘م
فوشسو  .طشسوتملا سضيبأ’ا
ةينعملا تاعمج˘لا د˘ي˘ف˘ت˘شست
نم «ريفشس» ءاكرشش معد نم
يتلا ةط˘ششنأ’ا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت :ل˘جأا
ثي˘˘ح ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ترادإا زز˘˘˘ع˘˘˘ت
،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ةرود م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
لام˘عأ’ا ةدا˘ير˘ل ة˘شصشصخ˘م
فادهأا ديشسجتو ةيعامتج’ا
اًريخأاو ةمادتشسملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ة˘ن˘شضا˘ح ة˘يو˘ق˘توأا ءا˘˘˘˘˘˘ششنإا
يف بÓطلا معدل ةعماجلا
ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
   .مهب ةشصاخلا يعامتج’ا

  ت . ك

صسراف ؤب

ةعرج575 ءانتقا مت اميف
ةيلوأا ةيلمعك حاقل

زكرم46صصيشصخت
مناغتشسمب حيقلتلل يحشص

يلاو صسمأا لوأا ةيششع فرششأا
ةيحلؤب ىشسيع مناغتشسم
تامدخلا ةددعتملا ةدايعلاب
ىلوأا ىلع دباع ةجؤخلب

صسوريف دشض حيقلتلا تايلمع
ةيلمعلا .91 ديفؤك انورؤك
ةحشصلا ريدم حيرشصت بشسحو
ةيمشسرلا ةحفشصلا يف ءاج امك
ايجيردت  قلطنتشس  ةيلؤلل

ةعرج575 ءانتقا مت ثيح
ىلوأا ةيلمعك5 كينتؤبشس حاقل
حاقللا تاعرج اهعبتتشس و
. ةلبقملا مايألا لÓخ ىرخألا

حيقلتلا تايلمع ىرجتشس امك
نؤكتم يبط مثاط فارششإا تحت
يبط هبششو بيبط914 نم
يبط نيؤكت نم اودافتشسا
لكشش ىلع مهعيزؤت مت،يعؤن
ىلع حيقلتلل ةشصشصختم قرف
ةيئافششتشسلا لكايهلا ىؤتشسم
ةيراؤجلا ةحشصلا تاشسشسؤؤمو
. ةيلؤلاب
يف حيقلتلا تايلمع صسمتشسو
يمدختشسم ىلوألا ةلحرملا
تاذ تائفلاو  ةحشصلا
ةباشصإÓل ةيلاعلا ةيشساشسحلا

صصاخششلاك انورؤك صسوريفب
نيباشصملاو ةنشس56 قؤف
دشصقو،ةنمزملا صضارمألاب
46 صصيشصخت مت ةيلمعلا حاجنإا

امأا  . حيقلتلل يحشص زكرم
متف حاقللا  نيزخت نكامأا
تاشسشسؤؤملا رايتخا
ىلع زؤحت يتلا ةيئاقششتشسلا

ةجرد81 _ ديربت فرغ
ةيملعلا تافشصاؤملل ةقباطم
ظفحب ةقلعتملا ةينقتلاو
.حاقللا

حاقل ةعرج ىلوأا ىقلت دقو
ةحشصلا ريدم ليلخ قيفؤت ديشسلا

نم ءابطأا اهدعبو ةيلؤلاب
ديشسلا دكأا اميف،يحشصلا كلشسلا
لفكتلا ةرورشض ىلع يلاؤلا
ةشصاخو نينطاؤملاب لثمألا

ىقبي نيأا ةحارتشسلا تاعاقب
ةيبطلا ةنياعملا تحت نطاؤملا
ةعرج ذخأا دعب ةقيقد03 ةدمل
ةلحرملا ةعباتم عم حاقللا
نم ةيناثلا ةعرجلا ذخأل ةيناثلا
.امؤي12 دعب حاقللا صسفن

نيدلارؤن.ب

رحبلا يلع يديشسب ةيحشصلا ةدايعلا نم ةقÓطنلا

انوروك دشض حيقلتلا يف عورششلل أايهتت ةياجبب ةيحشصلا قفارملا
ةر˘يد˘م نا˘شضمر ة˘يدا˘ن تفر˘ششأا
،لجيج ةي’ول يرحبلا ديشصلا
يرحبلا دي˘شصلا ة˘ط˘ح˘م ر˘ق˘م˘ب
ىلع ،ةطحملا تاراطإا عم ةليم
ة˘ي˘بر˘ت طا˘ششن لو˘˘ح عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
،ةحÓفلا عم ةجمدملا تايئاملا
حلاشصملا نع ةلثمم روشضحب
مييقتل ،ةليم ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ميظنتو ،0202 ة˘ن˘شس ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
،ةيراجلا ةنشسلل لمعلا جمانرب

مايأا ميظنت ىلع قافت’ا مت ثيح
،طا˘ششن˘لا اذ˘ه لو˘ح ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا

د˘ي˘شصلا ة˘˘فر˘˘غ ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ىف نيو˘كت ة˘ج˘مر˘ب˘ل ير˘ح˘ب˘لا
ىلا قر˘ط˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ك ناد˘ي˘م˘لا

را˘م˘ث˘ت˘شس’ا تا˘ب˘ل˘ط تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
بابششلا عيجششت ىلع ثحلاو
،لا˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ف ه˘˘جو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تراششأا امك هعاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ىف عارشسإ’ا ىلإا ،عاطقلا ةريدم
ءا˘ششنا بل˘ط ف˘˘ل˘˘م ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت
ة˘ي˘بر˘ت˘ل تا˘طا˘ششن˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

ىد˘ل عدو˘ي˘شس يذ˘لا تا˘ي˘ئا˘م˘لا
.ةقفارملل ةي’ولا حلاشصم
ةرا˘˘يز ة˘˘شسل˘˘ج˘˘لا هذ˘˘˘ه تل˘˘˘تو
د’وأاب عرازملا سضعبل ةيناديم
ى˘˘ف تط˘˘ششن ي˘˘ت˘˘لاو ،فو˘˘ل˘˘خ
اهنمو ةحجا˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘م ناد˘ي˘م˘لا
ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت تح˘˘ب˘˘شصا ي˘˘ت˘˘لا
. هايملا بوشسنم سضافخنا

،ةيناد˘ي˘م ة˘جر˘خ لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك
ز˘كر˘م عور˘ششم لا˘غ˘ششأا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت
تفر˘ششا يذ˘لا يرا˘ق˘لا د˘˘ي˘˘شصلا

،ةليم ةي’وب تازيهجتلا ةيريدم
ءانبلا لاغششا نم ءاهتن’ا ىلع
ةلحرم ىف قÓطن’ا راظتنا ىف
ديشصلا ةيريدم نا املع ،زيهجتلا
ى˘ل˘˘ع تحر˘˘ت˘˘قا د˘˘ق ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
اذه طاششن لاجم عيشسوت ةرازولا
عيونتو هني˘م˘ث˘ت ل˘جأ’ ،ز˘كر˘م˘لا
حا˘ج˘ن˘ل ة˘يزاو˘م˘لا تا˘طا˘˘ششن˘˘لا
،ةي’ولاب تايئاملا ةيبرت جمارب
. اهل ةرواجملا تاي’ولاو

ع.يفطل

ةحÓفلا عاطقب تايئاملا ةيبرت طبر فدهب
ةليمب يرحبلا ديشصلا لوح ةيمÓعإا مايأا
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نارهوو تنششومت نيع يتعماج نيب تايقافتا عبرأا ءاشضمإا
جا˘˘ح˘˘ل˘˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج تمر˘˘بأا
ن˘ي˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب بي˘˘ع˘˘ششو˘˘ب
تايقا˘ف˘تا ع˘برأا تن˘ششو˘م˘ت
تاعماج عبرأا عم ةكارشش
.نارهوب ايلع سسرادمو

نم˘شض جرد˘ن˘ت ة˘كار˘ششلا
ثح˘˘ب˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘ب ي˘˘قر˘˘لا
ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف.ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا
يدا˘˘يز لا˘˘ق ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصل˘˘˘ل

جاحلب ةعماج ديمع بيبح
بع˘ششل˘ل ار˘ظ˘ن بي˘ع˘ششو˘˘ب
تح˘ب˘شصأا ي˘˘ت˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
اهنإاف ة˘ع˘ما˘ج˘لا ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت
ةيحان نم رياطت ىلإا جاتحت
يملعلا دات˘ع˘لاو ةذ˘تا˘شسأ’ا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘م˘لا
نار˘هو˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لا سسراد˘م˘لا

ة˘ع˘ما˘ج ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘عو
يف ايجولون˘كت˘لاو مول˘ع˘لا
كانه نا ا˘ف˘ي˘شضم ة˘ن˘يد˘م˘لا
ه˘ي˘ف كرا˘ششي ي˘م˘ل˘ع ثح˘ب
نيع ةعما˘ج ن˘م ن˘يذا˘ت˘شسا
عور˘˘ششم ي˘˘ف تن˘˘ششو˘˘م˘˘ت

نيبو ا˘ن˘ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك ي˘م˘ل˘ع
ايجولويبلل ايلعلا ةشسردملا

عم ةكرششلا  ناب نظا اناو
تحبشصا تاعماجلا عيمج
ا˘هر˘فو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ة˘يرور˘شض
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
م˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م.ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لاو
سسراد˘م˘لا ءارد˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘تا
نا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا
ةداج ةقÓطنا يه ةردابملا
نم ةثحب ةي˘م˘ل˘ع ة˘كار˘ششل
تاعماجلاب ي˘قر˘لا ا˘ه˘نا˘شش
ع˘فد ءا˘˘ط˘˘عاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نم يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل يو˘ق
اهنيب ا˘م˘ي˘ف ل˘ما˘كت˘لا ل˘جا

لظ يف تاقفنلا ديششرتو
ة˘˘˘ير˘˘˘ششب داو˘˘˘˘م د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت

تمت ةكرششلا ريكذتلل.ةافك
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ع˘˘˘م
ة˘شسرد˘م˘لا‐ ا˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘ل˘˘ل
ةعماج‐ ةذ˘تا˘شسÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
‐ ايجو˘لو˘ن˘كت˘لاو مو˘ل˘ع˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لاو
.تاينقتلا ةددعتملا

ةيلمع حاجنإل ريبادت
91 ديفؤك دشض حيقلتلا
دبع يفيفع روتكدلا لاق
ة˘ح˘˘ل˘˘شصم سسي˘˘ئر ردا˘˘ق˘˘لا
ةحشصلا ةير˘يد˘م˘ب ة˘يا˘قو˘لا
نا تنششوم˘ت ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ل

نم تذختا دق ريبادتلا لك
ةيلحملا تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط
لجا نم ةحشصلا ةيريدمو
دشض حيقلتلا ةيلمع حاجنإا

قلطنتشس يتلا91 ديفوك
. سسيمخلا مويلا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا نا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
زكرم23 ت˘˘شص˘˘شص˘˘˘خ
لماكربع دجاوتم حيق˘ل˘ت˘ل˘ل
ىلع ةشصاخ ةي’ولا بارت
ةددعتملا تادايعلا ىوتشسم
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب تا˘مد˘خ˘˘لا
ةلقنتم ة˘قر˘ف21 ري˘خ˘شست
ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘لا ل˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘شس
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ما.ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا
م˘ت د˘ق˘ف ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘˘لا
دنج˘م بي˘ب˘ط14 ني˘ي˘ع˘ت
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
نييئاشصخأا ةثÓثب ن˘ي˘ق˘فر˘م
ةثÓثو ة˘˘ئ˘˘بوأ’ا م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف
لمعلا بط يف نييئاشصخأا

ناوعأا عم يبط هبشش66و
سصاخششأ’ا.نييرادإا
ىلع مه حيقلتلاب نوينعملا
سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأ’ا ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نينطاوملا حيقلتب نوينعملا

ىوتشسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو
مهيلي‐91 دي˘فو˘ك ز˘كار˘م
˘ما˘ه˘م˘لا نو˘شسرا˘م˘ي ن˘يذ˘لا
نم دÓبلا يف ةيجتارتشسإ’ا
ةيندم ةيامحو ةطرشش كرد
نيغلابلا سصاخششأ’ا مهيلي ‐
م˘ث ‐ ة˘ن˘˘شس56 ن˘م ر˘ث˘˘كأا
’اب نوباشصملا سصاخششأ’ا

.ةنمزملا سضارم
 ةنؤب Úشسح

ةيلحملا ةيمنتلا ةيقرت يف ةلاعف ةادأا اهرابتعاب
راردأاب ةرغشصملا تاشسشسؤوملل تاطاششن قطانم ءاششنإل جمانرب
ةلاكولل ماعلا ريدملا دكأا
ةيمنتو م˘عد˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
سسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا نأا راردأا˘˘ب
ةادأا ل˘˘كششت ةر˘˘غ˘˘˘شصم˘˘˘لا
ةيكرح ةي˘قر˘ت ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف
.ةيلحملا ةيمنتلا

فيرششلا دم˘ح˘م ح˘شضوأاو
ىلع هفارششإا لÓخ دوعوب
سضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م حا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘فا
نأا ةرغشصملا تاشسشسؤوملل
ن˘˘˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه »
ةادأا ل˘كششت تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ةيكرح ةي˘قر˘ت ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ل
ريفوتو ةورثلا ثادحتشسا

.«لغششلا بشصانم
نأا ة˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب را˘˘ششأاو
هتنكم ةقط˘ن˘م˘ل˘ل ه˘ترا˘يز
جذامن ىلع عÓطإ’ا نم
تاشسشسؤوملا ديدعل ةحجان
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ةر˘˘غ˘˘شصم˘˘لا
دشصرو تا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘لا
با˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششنا
يلماحو ر˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘˘لا

.عيراششملا
را˘ششأا بنا˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘فو
دد˘شصب هزا˘ه˘ج نأا دو˘عو˘ب
ءا˘ششنإ’ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب قÓ˘˘طإا

تا˘˘طا˘˘ششن˘˘ل˘˘ل ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م ةر˘˘˘غ˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘ششل˘˘˘ل
ي˘ف ازر˘ب˘م ، را˘ج˘ئ˘ت˘˘شسإ’ا
ه˘˘˘ترا˘˘˘يز نأا تقو˘˘˘لا تاذ
ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةطششنأ’ا فلتخم عيجششت
يف ا˘م˘ي˘شس ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘شسإ’ا

ةحايشسلاو ةحÓفلا يلاجم
ا˘م˘ك ‐ نا˘ب˘ل˘ط˘ت˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
.«ا˘ي˘عو˘ن» ا˘م˘˘عد‐فا˘˘شضأا

يف لوؤوشسملا تاذ نمثو
دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج دد˘˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘˘ه
يف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ةيمارلا يعا˘شسم˘لا حا˘ج˘نإا

طاششن قطانم ثادحتشسإ’
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف تا˘˘ط˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘مو
ا˘م˘م با˘ب˘ششل˘˘ل ةر˘˘غ˘˘شصم
ة˘ق˘فار˘م˘لا ة˘عا˘ج˘ن زز˘ع˘˘ي
ةطششنأ’ا هذهل ةي˘ناد˘ي˘م˘لا
.ةدعاولا ةيداشصتقإ’ا

م .ق

ةقطنملا ناكشسلل يششيعملا راطإلا نيشسحت ىلإا فدهت

ةلششنخب ةليمرلا ةيدلبل ةديدج ةيومنت عيراششم

ةريخألا رهششأا ةعبرألا لÓخ
ةبانعب يرامثتشسا عورششم001 نع ليقارعلا عفر

نيشسحتل ،ةهجؤملا ةيؤمنتلا عيراششملا ديدع نم ةيدلبلا ةدافتشسا نع ةلششنخ ةيلؤب ةليمرلا ةيدلب صسيئر تفششك
.لظلا قطانمل هجؤملا جمانربلا نمشض ةيدلبلا ىرقو رششادم ناكشسل ةيششيعملا فورظلا

يه يتلا ةلجشسملاتايلمعلا
ي˘ت˘لا ة˘يرادإ’ا تاءار˘جإ’ا د˘ي˘˘ق
لÓ˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ب تدا˘ف˘ت˘شسا
51 يف لثمتت ،ةيراجلا ةنشسلا

كف˘ل , ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف كلا˘˘شسم م˘˘ل˘˘ك
ملك33 د˘ي˘ب˘ع˘ت اذ˘كو ة˘لز˘ع˘لا

ةيدل˘ب ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘ئ’و ق˘ير˘ط
5 م˘˘شضت م˘˘ل˘˘˘ك52، ةر˘م˘˘ششلا

LCCF جمانرب ةيدلب تاقرط
ن˘ي˘ب ي˘ئ’و ق˘ير˘ط م˘ل˘˘ك01،
ءابرهك ملك5، ةليمرلاو سسياق
ةقطنمب يزاوترإا رئبو ةيحÓف
تنايزوات ةيدلب ميعدتل ةفرششلا

ملك62 ، ةريم د’وأا ةتششمو
ة˘ح˘لا˘شص ها˘ي˘م ع˘يزو˘ت ة˘˘كب˘˘شش
تايلمع5 ليج˘شستو برششل˘ل
ىرقلاو يتاششملا فلتخم طبرل
متيشس يتلاو يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
ي˘شساد˘شسلا لÓ˘خ ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا
م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه˘˘ل لوأ’ا
ىر˘˘خأا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست
ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘˘كب˘˘شش ة˘˘ع˘˘شسو˘˘ت˘˘ل
ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘نإ’ا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب ،ة˘˘˘شسارد˘˘˘لا
ةيحÓف ءابرهك ملك6 ليجشست

ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
زاجنأا يف عورششلاو  ،زاغلنوشس
3م003 ةعشسب يناث يئام نازخ
ز˘كر˘م ة˘ل˘ي˘مر˘لا ن˘يو˘م˘ت م˘عد˘ي
اذكو ،برششلل ةحلاشصلا هايملاب
د’وا ة˘ير˘ق˘بو , يراو˘ج بع˘ل˘م
ل˘م˘ج˘˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا م˘˘ت د˘˘يا˘˘ع
نا˘كشسلا بلا˘ط˘مو ت’ا˘˘غ˘˘ششنا

طبارلا قيظلل رابتع’ا ةداع’
, ةيد˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘مو ة˘ير˘ق˘لا ن˘ي˘ب
يزاو˘˘تر’ا ر˘˘ئ˘˘ب˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو
م˘ي˘عد˘ت˘لا ,نا˘˘كشسل˘˘ل نو˘˘م˘˘م˘˘لا
ل˘كل ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ط˘˘˘برو نا˘˘˘˘كشسلا
زا˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلا

زاجنا يف قÓطنÓلو.يعيبطلا
سسي˘˘˘ئر بلا˘˘˘˘ط ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
ي˘˘لاو ن˘˘م يد˘˘ب˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ىلع ةقداشصملل لخدتلا ةي’ولا
زا˘ج˘نا˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘لواد˘˘م˘˘لا
ءا˘شضعأا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
عامتجÓل نيشضفارلا سسل˘ج˘م˘لا

ةقداشصملاو سسلجملا سسيئر عم
   .ةلوادم يأا ىلع

ةطقن83 ةجمرب
انورؤك دشض حيقلتلل

تاعاشسب حاق˘ل˘لا لو˘شصو ل˘ب˘ق
يف قÓطن’او ,ةلششنخ ةي’ول

سسوريف دشض  حيقلتلا تايلمع
تذختا91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘˘ك
ةفاك ةي’ولاب ةحشصلا ةيريدم
تازيهجتلا ريفوتب تاءارج’ا
تاعرج ظفحو لقنب ةشصاخلا
مقط’ا لقن لئاشسوو ,حيقلتلا
,ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘ششلاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةينقت ةنجل فارششاو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب

يلاو اهشسأارتي ةيئ’و ىرخاو
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
لئاشسولا لك ءاشصحاو نيزختب
ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا

م˘˘ت ن˘˘يا ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘لا حا˘˘˘ج˘˘˘نإ’
نيزخت˘ل ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن سصي˘شصخ˘ت
ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر ة˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
ديجملا دبع يحيح يفششتشسمب
ة˘˘يو˘˘نا˘˘˘ث ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نو سسيا˘˘˘ق˘˘˘ب
اذكو ةلب نب دمحأا ىفششتشسمب
اهنم حيقلتلل ةطقن83 ريفوت
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن33
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
طاقن5و ةيراو˘ج˘لا ة˘ح˘شصل˘ل
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘ث
امك ةيئافششتشس’ا تاشسشسؤوملا
ةلقنتم ةقر˘ف21 ل˘ي˘كششت م˘ت
ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ل
نيي˘ع˘تو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
فرششت˘شس ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج
اذه لبقو.ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
ةح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تم˘ظ˘ن ه˘ل˘ك

ةفلكملا قرفلل ة˘ي˘ن˘يو˘كت ما˘يا
تاذ فاشضاو،حيقلتلا تايلمعب
حيقلتلا ةي˘ل˘م˘ع نا ثذ˘ح˘ت˘م˘لا
لوشصو د˘ن˘ع ةر˘ششا˘ب˘م أاد˘ب˘ت˘شس
.حيقلتلا تاعرج

ءا˘˘غ˘˘˘شصإ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تن˘˘˘كم˘˘˘ت
عفر نم ةبانعل ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل˘ل
ا˘˘م ن˘˘ع ة˘˘يرادإ’ا ل˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا

عورششم001 ه˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
051 ل˘˘شصأا ن˘˘م يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسا

ر˘ب˘ع د˘ي˘شسج˘ت˘لا د˘ي˘ق ا˘عور˘ششم
ة˘ع˘برأ’ا لÓ˘˘خ كلذو ة˘˘ي’و˘˘لا
مل˘ع ا˘م بشسح ،ةر˘ي˘خأ’ا ر˘ه˘ششأا

. ةي’ولا حلاشصم نم
اهعفر مت يتلا ليقارعلا لثمتتو
ءاغ˘شصإ’ا ة˘ن˘ج˘ل بي˘شصن˘ت ذ˘ن˘م
ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ةمرشصن˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ر˘ي˘خأ’ا
رادشصإا يف رخأاتلا يف (0202)
دو˘ق˘ع م˘ي˘ل˘شستو ءا˘ن˘ب˘˘لا سصخر
بايغ ىلإا ةفا˘شضإ’ا˘ب ة˘ي˘كل˘م˘لا
تاطاششن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

مادعناو ةيعا˘ن˘شصلا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب ط˘بر˘لا

نو˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم هر˘˘˘كذ ا˘˘˘م بشسح
نيذلا حلاشصملا تاذب
هذ˘˘ه ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م نأا˘˘ب او˘˘ح˘˘˘شضوأا
نيرمثتشسملا نكمت˘شس ل˘ي˘قار˘ع˘لا

م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘ششم ثع˘˘ب ةدا˘˘˘عإا ن˘˘˘م
تاطاششن ثاد˘ح˘ت˘شسا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

.داوملا جاتنإ’ ىرخأاو ةيليوحت
قيلÓعلا تاطاششن˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب˘ف
ام يشصحت يتلا ينوبلا ةيدلبب
اعورششم14 ه˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
اعورششم63 اهنيب نم ايرامثتشسا
تادحو ثادحتشس’ ايرا˘م˘ث˘ت˘شسا
،داوملا جاتنإ’ ىرخأاو ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت
ءا˘˘˘غ˘˘˘شصإ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘ث˘˘˘˘كت
يلاو ةشسائرب يتلا نيرمثتشسملل
ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘˘ج ،ة˘˘ي’و˘˘لا
فلخم نيب ام يقيشسنتلا لمعلا
ليقارعلا عفر دشصق تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ةيجراخلا ةئيهتلا اهتمدقم يفو
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب ط˘بر˘˘لاو
ن˘م ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘شسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
.ةيداشصتق’ا

ةيعمج راطإ’ا اذه يف تئششنأاو
هذ˘ه˘ب ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت
عفر دشصق تاطاششنلل ةقطنملا
لÓخ نم ةحورطملا ليقارعلا
حلاشصملا نيب ام لمعلا قيشسنت
ةينعم˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لاو ة˘يرادإ’ا

لاغ˘ششأ’او ة˘قا˘ط˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
حلاشصملاو ها˘ي˘م˘لاو ةيمو˘م˘ع˘لا

ع˘˘ير˘˘شسلا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو ة˘˘˘يرادإ’ا
ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششنا˘˘ب
ثع˘ب ةدا˘عإا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
.مهعيراششم
ةراجتلا ةفرغ فكعت ،اهتهج نم
ة˘با˘ن˘ع˘ل «سسو˘ب˘ي˘شس» ة˘عا˘ن˘شصلاو
ةي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع
م˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
نم كلذو بابششلا نيرمثتشسملا

ءا˘˘˘˘˘شضف سصي˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘˘خ
نيرمثتشسملا ن˘ي˘ب ا˘م ل˘شصاو˘ت˘ل˘ل
يوذ ن˘م نور˘م˘ث˘˘ت˘˘شسم هر˘˘طؤو˘˘ي
رامثتشس’ا ت’اجم يف ةربخلا

ام بشسح ،تاطاششنلا ثادحتشساو
. ةفرغلا تاذب نيلوؤوشسم نم ملع
قطانم سسمخ ةبانع ةي’و مشضتو
راجحلا تايدلب˘ب ع˘ق˘ت تا˘طا˘ششن
ن˘ي˘عو لا˘حر˘بو ةدرا˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو
ع˘˘برأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘شص
ي˘حا˘ي˘شسلا ع˘˘شسو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
يد˘يار˘˘شسو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ديدعلا نيطوتل ةهجوم يبياطششو
تاذ ةيرامثتشس’ا عيراششملا نم
.يحايشسلا عباطلا

م .ق

يداعشس يؤن

mahali@essalamonline.com

ةديعشس نم قلطنت
ايلعلا باشضهلا بؤجتو

بؤنجلاو
ةينماشضت ةلفاق

قطانم ناكشس ةدئافل
تايلو5ـب لظلا

ةديعشس نم صسمأا لوا تقلطنا
ميدقتل ةينماشضت ةلفاق
لظلا قطانم ناكشسل تادعاشسم

باشضهلا نم تايلو صسمخ ربع
بؤنجو ايلعلا
داحتلا ميظنت نم دÓبلا
،تايرئازجلا ءاشسنلل ينطؤلا

باحشصأا ىدل ملع امبشسح
.ةردابملا

تاذل ةيئلؤلا ةنيمألا تحشضوأاو
نأا يؤلع ةزاز ةديعشسب داحتلا

ةينماشضتلا ةلفاقلا هذه
رئارح» راعشش تحت ةمظنملا
ىلإا ريرحتلا نم رئازجلا
نم ديدعلا بؤجتشس «ريمعتلا

تايلو نم لك ربع لظلا قطانم
ةيادرغو راردأاو راششبو ةديعشس
.نؤميميت ةبدتنملا ةيلؤلاو
نأا بقتري راطإلا اذه يفو
تÓئاعلا نم تارششعلا ديفتشست
لمششت تادعاشسم نم ةزؤعملا

ةششرفأاو ةشسبلأاو ةيئاذغ دورط
اقفو ،لافطأÓل بعلو ةيطغأاو
.ردشصملا صسفنل
يتلا ةلفاقلا هذه نمشض جمربو
داحتلا يف ةطرخنم63 مشضت
تايرئازجلا ءاشسنلل ينطؤلا

ءاشسنلا نم ديدعلا ميركت
,قطانمب تاميقملا تادهاجملا

.هيلإا ريششأا امك
ىلإا مودت يتلا ةيلمعلا لمششتو

تÓمح لبقملا تبشسلا ةياغ
ربع ةريجشش005.1 صسرغل
.ةينعملا قطانملا

ميظنت مؤيلا جمانرب فرع دقو
ةددعتملا ةدايعلل ةرايز
طشسؤب «ةتخب نادمح » تامدخلا

اياده ميدقتل ةديعشس ةنيدم
ىلإا ةفاشضإا ىشضرملا لافطأÓل
ناميقت نيتدهاجم ميركت
.بؤي و تباث يود يتيدلبب
002 نم ديزأا صسرغ مت امك
يبلحلا ربؤنشصلا عؤن نم ةريجشش
جرخملاب ةعقاؤلا نابقعلا ةباغب
ةديعشس ةيلو ةمشصاعل يبؤنجلا

.تاباغلا ةظفاحم عم قيشسنتلاب
ب .صس
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تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو
صسؤشسم ينبل يعماجلا يئافششتشسلا زكرملا

ىلإا
،صسؤشسم ينبل يعماجلا يئافششتشسلا زكرملل ماعلا ريدملا ديشسلا

-تاقفشصلا بتكم - صسرجه ميهاربإا عراشش
ايند تاردق طارتششإا عم حؤتفم ينطو صضورع بلط نع نÓعإا

 بطو ةدلؤلا يثيدح ةحلشصمل ةيبط تادعم ليغششتو بيكرت ءانتقا دشصق20/1202 مقر
صسؤشسم ينبل يعماجلا يئافششتشسلا زكرملا ةدئافل ءاشسنلا

(صضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل)



 :ينيششنام
ايلاطيإا بختنم باب
يليتولاب مامأا حوتفم

و˘˘˘تر˘˘˘بور د˘˘˘˘كأا
،ينيششنام
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
بختنمل
نأا ،ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘يإا
بختنملا باوبأا

˘ما˘مأا ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م
،نيبعÓلا عيمج
و˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘م نأاو
لظي ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘ب
بعÓلا
يلاطيإ’ا

ةلاح مغر ،زربأ’ا تايناكمإ’ا بحاشص
لÓ˘خ ا˘ه˘ن˘م ى˘˘نا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا
.ةريخأ’ا تاونشسلا

تا˘ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ششنا˘˘م لا˘˘قو
ايلاط˘يإا بخ˘ت˘ن˘م باو˘بأا» ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت
ىقبي ويرام .ع˘ي˘م˘ج˘لا ما˘مأا ة˘حو˘ت˘ف˘م
تايناكمإ’ا بحاشص يلاطيإ’ا بعÓلا
سضعب قيرطلا لشض دقل .زربأ’ا ةينفلا
،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ ءي˘˘˘ششلا

.«اماع03 ،اباشش لاز ام هنكلو
نمشض هتر˘ي˘شسم˘ل ة˘ع˘ئار ة˘ياد˘ب د˘ع˘بو
رتنإا لث˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘يد˘نأا

،لوبرفيلو يتيشس رتشسششنامو ،نÓيمو
ةي˘لا˘ط˘يإ’ا بهاو˘م˘لا زر˘بأا د˘حأا بع˘ل˘ي

ةجردلا يف اًيلاح ريخأ’ا دقعلا لÓخ
.ازنوم قيرف عم ةيناثلا

ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘ب دا˘˘عو
دعب نكل ،ايششيرب ةباوب ربع ايلاطيإ’
سضرع لبق ،قيرفلا عم هدقع خشسف
نÓي˘م سسي˘ئر ه˘كل˘ت˘م˘ي يذ˘لا ،از˘نو˘م
.ينوكشسلريب ويفليشس ،قباشسلا

«يروزتآ’ا» عم هتريشسم رادم ىلعو
،ةارابم63 ي˘ف ي˘ل˘˘ي˘˘تو˘˘لا˘˘ب كرا˘˘شش
ةر˘ت˘ف˘لا تنا˘كو ،ا˘فد˘˘ه41 ل˘ج˘˘شسو
ممأ’ا ةلوطب لÓخ هل اجهوت رثكأ’ا
ي˘˘ت˘˘لاو ،(2102 ورو˘˘˘ي) ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا
فشصن يف ةعئار ةيئانث اهيف لجشس
.ايناملأا كابشش يف يئاهنلا

رامين طبري نامريج ناشس
6202 فيشص ىتح

يدا˘˘˘ن كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
نا˘˘˘˘شس سسيرا˘˘˘˘˘ب

نامريج
،يشسنرفلا

ةدا˘˘˘ج ةو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
و˘˘ح˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ظافتح’ا
همجنب
رامين ،يليزاربلا
.افليشس اد
ةكبشش تفششكو
يدانلا ةرادإا نأا ،«ولراك تنوم ويدار»
رامين عم قافت’ تلشصوت يشسيرابلا

.تاونشس4ـل دقاعتلا ديدمت ىلع
ىلإا ،ةيشسنرفلا ةكبششلا لشسارم راششأاو
ةوطخلا هذه نع يمشسرلا نÓعإ’ا نأا
.رثكأ’ا ىلع عوبشسأا لÓخ نوكيشس
عم يليزاربلا بعÓلا دقاعت يهتنيو
املع ،2202 فيشص يف يج سسإا يب
ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ن˘م ا˘مدا˘ق م˘شضنا ه˘نأا˘ب

.7102 فيشص
هتبغر «1FT» ةانق ربع رامين نلعأاو
لخاد رارمتشس’ا يف حيرشص لكششب

هبيحرتو ،يشسيرابلا ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘شص
.دقاعتلا ديدمتب
بحأا» ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
،امامت عاشضوأ’ا تريغت دقل ،سسيراب
ةلشصاوم ديرأاو ،اًءوده رثكأا تحبشصأاو
.«يدانلا عم تازاجنإ’ا

هعشضو ىلع نيزح صسومار
ديردم لاير لخاد

لاير دئاق ،سسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘شس ىد˘بأا
،«يغنريملا» ةرادإا نم هنزح ،ديردم
ديدجت تاشضوافم مزأات فقوت دعب

ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘˘ت تنا˘˘كو .هد˘˘ق˘˘ع
ديردم لاير نأا تركذ دق ،ةينابشسإا

ةدمل ديدجتلا سسومار ىلع سضرع
ةميق نم %01 سضيفخت عم ،نيماع
د˘˘ئا˘˘ق ه˘˘شضفر ا˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘هو ،ه˘˘˘ب˘˘˘تار
ةيرح لايرلا هحنم˘ي˘ل ،«ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا»
وأا ،سضرعلا اذه لوبق نيب ام رايتخ’ا
بشسحبو .مشسوملا ةياهن يف ليحرلا

ماق دقف ،ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشص
ىلع روششنم عم لعافتلاب سسومار
تا˘˘˘با˘˘˘شسح د˘˘˘حأ’ ،«مار˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسنإا»
راثآا يذلاو ،ديردم لاير يعجششم
.قيرفلا دئاق دق˘ع د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘شضق
نم ةبرقملا ةفيحشصلا تحشضوأاو
نا˘ك رو˘ششن˘م˘لا نأا ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
،سسو˘مار˘ل ةرو˘شص ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘˘ي
لماعتن اذكه» ةرا˘ب˘ع˘ب ا˘ًبو˘ح˘شصم
د˘ئا˘ق كر˘ت ثي˘ح ،«ا˘نر˘ي˘طا˘شسأا ع˘˘م
اذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ًبا˘ج˘عإا «ي˘غ˘نر˘ي˘˘م˘˘لا»
هقافتا ى˘لإا ةرا˘ششإا ي˘ف ،رو˘ششن˘م˘لا

.هيف ءاج ام عم
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ةمداقلا عيباسسألا يف ةرظتنم ينيتنجرألا ةدوع

ربشصلاب وريوغأا بلاطي لويدراوغ

برد˘˘م ،’و˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب لا˘˘˘ق
مجا˘ه˘م˘لا نإا ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ةر˘ت˘ف ى˘ه˘نأا ور˘يو˘غأا و˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘شس
ه˘ت˘با˘شصإا بب˘شسب ي˘تاذ˘˘لا لز˘˘ع˘˘لا
دوعي نل هنكل ،انوروك سسوريفب
.عيباشسأا لبق تاشسفانملل
ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا فاد˘˘ه˘˘˘لا بي˘˘˘شصأاو
سسور˘ي˘ف˘ب ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م˘˘ل

ر˘˘ه˘˘ششلا ،د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
لزعلل وريوغأا عشضخو .يشضاملا
د˘˘حأا ة˘˘ط˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
هرابتخا يتأاي نأا لبق ،نيباشصملا
دع˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ا˘ي˘با˘ج˘يإا
تا˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘شصإ’ا بب˘˘˘˘˘˘˘شسبو .كلذ
3 يف وريوغأا كراشش ،سضرملاو
عيمجب اي˘شسا˘شسأا ط˘ق˘ف تا˘يرا˘ب˘م
.مشسوملا اذه تاقباشسملا

ىلع ينيتنجرأ’ا بعÓلا نلعأاو
هيفاع˘ت ،ي˘شضا˘م˘لا د˘حأ’ا ،ر˘ت˘يو˘ت
:بعÓلا لاقو .ءابولا نم امامت
با˘˘ع˘˘لأ’ا ة˘˘لا˘˘شص ي˘˘˘ف تبرد˘˘˘ت»
دو˘عأا˘شس ،يدا˘ن˘لا ي˘ف ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
يف يئÓمز عم تابيردتلل ابيرق
.«راظتن’ا قيطأا ’ .قيرفلا

نم وريوغأا ،’ويدراوغ دعبتشساو
،ءا˘ع˘برأ’ا اًد˘غ ،ي˘ل˘نر˘ي˘ب ةارا˘˘ب˘˘م
ى˘لإا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا بعÓ˘لا ا˘عدو
.ربشصلاب يلحتلا

ن˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصل˘˘ل برد˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
بع’ يأا با˘˘˘˘˘شصي ا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع»
ةدعل جاتحي دق ،انوروك سسوريفب
بردتي مل .امامت يفاعتلل عيباشسأا

.«بعلملا يف نآ’ا ىتح

سضعب ةشسرامم يف أادب» :عباتو
جا˘ت˘ح˘ي˘شس ه˘ن˘كل ،سسمأا طا˘ششن˘لا
.ةدوعلا لبق عيباشسأا ةدعل
ةيمهأا رثكأ’ا ءيششلا نكل» هونو
،نآ’ا ةي˘ب˘ل˘شس تءا˘ج ه˘ت˘ج˘ي˘ت˘ن نأا

نآ’ا ه˘ن˘كم˘ي ،ه˘ت˘ح˘شص دا˘ع˘ت˘شساو
ةمهم هتدوع .ةدوعلل دادعتشس’ا
ءانثتشساب ريخب عيمج˘لا .ق˘ير˘ف˘ل˘ل
.«وريوغأاو يكأا ناثان
يف» قلع ،قيرفلا ةيعشضو نعو
زازتها نم انيناع ،مشسوملا ةيادب
انرع˘شش اًر˘خؤو˘م ن˘كل ،ىو˘ت˘شسم˘لا
.«ربكأا ةحارب

ة˘ت˘شسلا ع˘ي˘˘با˘˘شسأ’ا ي˘˘ف» :ع˘˘با˘˘تو
،نيبعÓلا عيمج كراشش ،ةيشضاملا
بوانتلا ةشسايشس قبطي لجر انأا

ةليكششتلا سسفنب بعلأا ’ ،اًريثك
ناشسنإا يأ’ نكمي ’ ،عوبشسأا لك
بب˘˘شسلا اذ˘˘˘ه˘˘˘لو ،كلذ ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
.«عيمجلا كراششي
ةهجاوم نأا اًمئاد دقتعأا» :لمكأاو
’ ،انشضرأا جراخ ةشصاخ ،يلنريب
ام نوفرعي مه ،اًدبأا ةلهشس نوكت
.«اًديج هلعف مهيلع بجي
ا˘مد˘ن˘ع ن˘˘شسح˘˘ت˘˘ب ر˘˘ع˘˘ششت» دازو
لث˘م ر˘مأ’ا نو˘كي ا˘ه˘ت˘قو ،زو˘ف˘ت

د˘ير˘ت ،را˘شصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت نا˘مدإا
.«اًراركتو اًرارم زوفلا

نكن مل ع˘ي˘با˘شسأا6 ل˘ب˘ق» :م˘تأاو
دعبو ،ءيشش يأا ىلع نيشسفانم
لك ىلع نيشسفانم انحبشصأا كلذ
نأا نكمي ءيشش لك ،ت’وطبلا
ق˘ل˘ق ط˘ق˘ف ا˘نأا ،ة˘عر˘شسب ر˘ي˘غ˘˘ت˘˘ي
.«يلنريب نأاششب
ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس نا˘˘م˘˘لا قو˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘يو
نع طا˘ق˘ن3 قرا˘ف˘˘ب ةراد˘˘شصلا

د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ه˘˘م˘˘ير˘˘غ
ن˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن ع˘˘برأا˘˘˘بو ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
.بقللا لماح لوبرفيل

يشسيم رارمتشسا ىنمتأاو ..ةعردم ةنولششرب صسبÓم ةفرغ :غنوي يد

ونيتنافنإاو افيف دشض ىواكشش صضفرت ةيلودلا ةيبملوألا

،غنوي يد يكنيرف يدنلوهلا دكأا
ثادحأ’ا نأا ،ةنولششرب طشسو بع’
ز˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت ’ ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ىنمتي ه˘نأا ى˘لإا اًر˘ي˘ششم ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرأ’ا رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا

.لبقملا ماعلا ون بماك يف يشسيم
د˘˘ق˘˘ع بير˘˘شست ة˘˘ل˘˘كششم ترا˘˘˘ثأاو
تاعاشسلا لاوط اًريبك اًطغل ،يشسيم
ثيد˘ح نا˘ك نأا ة˘جرد˘ل ،ة˘ي˘شضا˘م˘˘لا
.ةنولششرب يف يشضايرلا عراششلا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ج˘˘نو˘˘ي يد لا˘˘قو
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
ا˘م ل˘ك» :ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
،انيلع رثؤوي ’ جراخلا يف ثدحي

.«ةعردم سسبÓملا رييغت ةفرغ
لاق ،يلاحلا هاوتشسم يف هيأار نعو
اذإا ام فرعأا ’» :غنوي يد يكنيرف
ل˘شضفأا ا˘ه˘نإا لو˘ق˘لا ا˘ن˘نا˘كمإا˘ب نا˘ك
ى˘لإا ي˘˘لو˘˘شصو ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ل ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
.«’ مأا ةنولششرب
ل˘ج˘شسأا ي˘ن˘نأا ح˘ي˘˘ح˘˘شص» :فا˘˘شضأاو
ىري امدنعو ،فادهأ’ا نم ديزملا
نأا ودبي ،اًفادهأا لجشست كنأا سسانلا

نكلو ،ماري ام ىلع ريشسي ءيشش لك
نم يل دب ’ ،هتاعارم بجي ام نآ’ا

.«ديجلا تقولا اذه ديدمت
:ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ط˘˘شسو بع’ ع˘˘با˘˘تو
يننكل ،ريخب يننأاو ةحارب رعششأا»
ياوتشسم ريوطت يلع بجي هنأا ملعأا
يدل ،رثكأا قيرفلا ةدعاشسمو رثكأا

.«نيشسحتلل لاجم
:اًلئاق ،يشسيم ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ق˘ل˘ع ا˘م˘ك
ماعلا انعم يشسيم رمتشسي نأا دوأا»
عيطتشسأا ’ عوشضوم هنكل ،لبقملا
ام ررقي نأا هيلع ،هنع ثدحتأا نأا

.«هلبقتشسمب هلعفي نأا ديري
نا˘ك» :غ˘نو˘ي يد ي˘كن˘ير˘ف ل˘م˘كأاو
يتآا نأا تررق يتلا لماوعلا دحأا
،مهأ’ا سسيل ،اهببشسب ةنولششرب ىلإا

ترثأا يتلا لماوعلا دحأا ناك هنكلو
لشضفأا ناك دقل» :متأاو .«يرارق يف

،اًماع51 ةد˘م˘ل م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف بع’
ناك اًما˘ع21 يرمع نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع
اذل ،ملاعلا يف بع’ لشضفأا لعفلاب
.«عئار رمأا هبناج ىلإا بعللا نإاف

ةنجلل يذيفنتلا سسلجملا سضفر
ىوا˘كشش ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا

ةركل يلودلا داحت’ا دشض ةمدقم
ي˘نا˘ي˘ج ه˘شسي˘ئرو (ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف) مد˘˘ق˘˘لا
.ونيتنافنإا

«7 ترو˘ب˘˘شس» ة˘˘لا˘˘كو تمد˘˘ق˘˘تو
سصخ˘˘ت ىو˘˘كششب ة˘˘˘ير˘˘˘شسيو˘˘˘شسلا
ت’اقتنا قو˘شس ع˘م ا˘ف˘ي˘ف ل˘ما˘ع˘ت
.يشضاملا فيرخلا يف نيبعÓلا

تاقيقحتل ونيت˘نا˘ف˘نإا ع˘شضخ ا˘م˘ك

ةيليوج ذنم ارشسيوشس يف ةيئانج
هتاعامتجاب قلعتي اميف ،يشضاملا

ير˘شسيو˘˘شسلا ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
ن˘˘كل ،ر˘˘˘بو’ ل˘˘˘كيا˘˘˘م ق˘˘˘با˘˘˘شسلا

.ةفلاخم يأا بكترا ىفن امهÓك
،ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف د˘˘شض تاءا˘˘عد’ا نأا˘˘˘ششبو
ة˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تح˘˘شضوأا
قا˘˘ط˘˘ن جرا˘˘خ» ا˘˘ه˘˘نأا ،ة˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘قÓ˘˘خأ’ا قا˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
.«ةيلودلا ةيبملوأ’ا

ةيلودلا ةيبملوأ’ا ةنجللا تلاقو
دشض تاءاعد’ا نأا نم مغرلاب هنإا
هنأا ’إا ،اهيف رظنلا نكمي ونيتنافنإا

ةددحم عئاقو ىلع ةلدأا دجوت ’
تاماهتا هيجوت اهلÓخ نم نكمي
.ونيتنافنإا ينايج ديشسلل ةيشصخشش
.«ىوكششلا سضفر متيشس يلاتلابو
،(اماع05) و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإا ل˘غ˘ششيو
ةيلودلا ةيبملوأ’ا ةنجللا ةيوشضع
.يشضاملا ماعلا ذنم
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ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شش ةرادإا تد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت
داؤوف برد˘م˘لا ع˘م ةد˘كي˘كشس
ةدا˘˘عإا ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘˘عو˘˘˘ب
رثكأا مدقتلاو قيرفلل رابتع’ا
نأاو ةشصاخ بيترتلا ملشس يف
ةبيتكلا ررحت رظتني عيمجلا

ةفاك ىلع قافت’ا مت دقو اذه
لجا نم ينقتلا عم ليشصافتلا
ى˘لا ادا˘كي˘شسور ءا˘ن˘بأا ةدا˘˘ي˘˘ق
ءا˘ق˘˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘شضو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا

ةزهاج ةعومجملا ناو ةشصاخ
ة˘ياد˘ب˘˘لاو م˘˘هأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ي˘ب˘م˘لوا ما˘مأا ن˘˘م نو˘˘كت˘˘شس
ءا˘ق˘فر كرد˘ي ثي˘˘ح ة˘˘يد˘˘م˘˘لا

ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘ع˘شص ي˘قوزر˘م
سضوافتلا نشسحي سسفانم مامأا

. رايدلا جراخ
ةنكمم ناشساشس ةدؤع

 دامتعلا نع ثيدحو
يابلاو عؤبيق تامدخ ىلع

رظتنملا نم هتاذ قايشسلا يف
تامدخ قير˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ت˘شسي نأا

نا˘˘شسا˘˘شس سسار˘˘˘ح˘˘˘لا برد˘˘˘م
ق˘ل˘ط˘نا ناو ه˘ل ق˘ب˘شس يذ˘لاو
نا لبق قيرفلا عم لمعلا يف

ا˘م بب˘شسب با˘ح˘شسن’ا رر˘ق˘˘ي
سسنوي بردملا عم هل ثدح
ل˘ك ر˘ي˘˘ششتو اذ˘˘ه نا˘˘شسي˘˘ت˘˘فا
ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا

يئانثلا تامدخ ىلع دامتع’ا
ط˘خ˘˘لا ي˘˘ف با˘˘ن˘˘خو لا˘˘كوا
امهيفاعت دعب ةشصاخ يفلخلا
ة˘با˘شصإ’ا ل˘كششم ن˘˘م ما˘˘ت˘˘لا

دق ينفلا مقاطلا نوكي امك
ىشسيع نيبعÓ˘لا˘ب جز˘لا رر˘ق
ة˘ف˘خ˘ل ار˘ظ˘ن عو˘ب˘ي˘قو يا˘ب˘لا
. امهتاكرحت

صشامر ماششه

ةيحيرأاب ءاقبلا نامشض فدهتشسي

ةينفلا ةشضراعلا صسأار ىلع نيعي يلعوب

ةدكيكشس ةبيبشش

يدوج تيأا نيدلا زع ديدجلا ةركشسب داحتا بردم بلاط
لÓخ نم نيبعÓلا عيجششت ىلع لمعلا ريشسملا مقاطلا نم
ةلوجلا يف ةيدولوملا مامأا ةققحملا لداعتلا ةحنم ميدقت
لجا نم زيفحتلا رشصنع ىلع سشتوكلا رشصي ثيح ةريخأ’ا
يف Óمأا قيرفلل ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع هماهم ليهشست
لوا˘ح د˘قو اذ˘ه ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘كشسلا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘شضو
هلمأا ىلع ادكؤوم ةيلاملا نيبعÓلا ةيعشضو ةفرعم سشتوكلا
. ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ روجأ’ا ديدشست يف

 تابيخلا زواجت ىلع رشصي
يشس صسا يشسلا مامأا راشصتنا لوأا قيقحتو

ةيباجيإا ةجيتن قيقحتب ةركشسب يف لئافتم عيمجلا ىقبيو
ةيشضرأا لÓغتشسا عم ةشصاخ رثكأا سضافتن’اب قيرفلل حمشست
ةشصاخ اهملاعم نوظفحي نوبعÓلا ىحشضأا يتلاو بعلملا

ةرورشض ديدجلا ينفلا مقاطلا يعيو اذه تاءاقللا ةرثك عم
ي˘ف يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع تشسرو˘م ي˘ت˘لا تا˘ب˘ي˘خ˘لا ة˘ح˘ف˘شص ي˘˘ط
يف ةيفاعوب ءاقفر اهيف حلفي مل يتلاو ةريخأ’ا ت’وجلا
زكري هلعج يذلا رمأ’ا مهناديم ةيشضرأا لخاد مهتفك حيجرت
لذب ةرورشضب مهتبلاطمو ةعومجملا نحشش ىلع هلمع يف
. دوهجلا نم ديزملا

صشامر ماششه
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ةيعمج يلوؤوشسمل ةشضايرلاو بابششلا ريزو لابقتشسا عنشص
نا امب ةركفلا عيمجلا نشسحتشسا ثيح ثدحلا ةليلم نيع
تاناعإ’ا سضعب يف هقح نمو رابكلا ةريظحل يمتني يدانلا
نب ناشسيئرلا لواح دقو اذه ةبيط جئاتن ققحي قيرفلا نا امب

طاقنلا نم ريثكلا هيجوت ىلع فوقولا ينارمعلاو ديشص
ةشصاخ يدانلا ريشس ةيفيكو ةقيقح ةفرعم لجا نم ريزولل
داكت ’ ايلعلا تاطلشسلا نم ةمدقملا هبشسح ةينازيملا ناو
. مشسوم عبر رييشست يفكت

ةيؤورلا حاشضتا يف نؤلمأاي نؤبعÓلا
صسابعلب طاقن ىلع زكري صشيعيو

رثكأا ةيؤورلا حاشضتا يف ةليلم نيع ةيعمج وبع’ لمأايو اذه
مهتلعج جئاتن نم هوققح ام نأاو ةشصاخ ةيلاملا ةيحانلا نم
ةحيرم ةبترم لتحي قيرفلاو ’ فيك سصاخلاو ماعلا ثيدح
ىعشسي ىرخأا ةهج نم ةريبكلا ةيدنأ’ا ديدع ىلع امدقتم
عم ةشصاخ قيرفلا ةيعشضو نيشسحت ىلا سشيعي بردملا
يلاوو ةبيايط ةروشص ي˘ف مد˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ج˘مد ةدا˘عإا

ةيادب ةوجرملا ةفاشضإ’ا ميدقت يف هشسفن عيمجلا ينمي ثيح
. تبشسلا اذه سسابعلب ةهجاوم نم

صشامر ماششه

ةليلم نيع ةيعمج
ريزولل مهتلاغششنا اوحرط «ماشصل» وريشسم

ثيدحلا ليعفت ىنمتي عيمجلاو

برد˘م˘لا د˘م˘ت˘ع˘ي نأا اد˘ج ح˘ششر˘م˘لا ن˘˘م
عفادملا تامدخ ىلع يكوكلا يشسنوتلا

با˘شصم˘˘لا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز ة˘˘فÓ˘˘خ˘˘ل ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع
ه˘با˘ي˘غ ةد˘م تدد˘ح˘ت يذ˘لاو ي˘˘ششكا˘˘كب
يذ˘لا ر˘مأ’ا ع˘ي˘˘با˘˘شسأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ي˘˘لاو˘˘ح˘˘ب
هعفادم ةدوعب دي˘ششي ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس
ةليوط ةدمل رخآ’ا وه باغ يذلا قينأ’ا

ةبيقعل ءانبأا ةطحم لÓخ هتدوع لجشسو
نا˘˘كمإ’ا˘˘ب نو˘˘كي ن˘˘˘لو اذ˘˘˘ه ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
˘مر˘كأا با˘ع˘لأ’ا ع˘نا˘شص ى˘ل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا

هب جزي نأا رظتنملا نم ثيح طينحج
ة˘نرا˘ق˘م ي˘نا˘ث˘لا طو˘˘ششلا ي˘˘ف سشتو˘˘كلا
ناكم يف بعليشس يذلا مومغد هليمزب

. بقاعملا ةششغ
لؤلحلا ةشساردل تعمتجا ةرادإلا

رييشستل ةحرتقملا ةيلاملا
ةلبقملا ةلحرملا

ريشسملا مقاطلا عمتجا هتاذ قايشسلا يف
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جا ن˘م ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو˘˘ل
اريبك اقئاع ربتعي يذلا يلاملا بناجلل
ريفوتب ةبلاط˘م ا˘ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
نويدلا ديد˘شست ل˘جا ن˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘لو˘ي˘شس

لجا نم يواردو ةبحر يئانثلاب ةشصاخلا
لوقلا نكمي امك يتومول بعÓلا ليهأات
هتيشضقب زاف يناوشضر نميأ’ا عفادملا نأا
ةرادإ’ا بعاتم نم ديزيشس يذلا رمأ’ا

ل˘غ˘ت˘شسا د˘قو اذ˘ه سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش لÓ˘˘خ
اشضيأا ثيدحلا لجا نم عامتج’ا عيمجلا

. اناغ ةيرفشس نع
صشامر ماششه

فيطشس قافو

دشصق اشسنرف نم امداق ةقلعملا روشسجلا ةنيدمب يدمح برتغملا بردملا لحي نأا رظتنملا نم
لوؤوشسملا عم ليشصافتلا ةفاك ىلع قفتا نا دعب ةشصاخ يشس سسا يشسلل ةينفلا ةشضراعلا ةدايق
يذلا رمأ’ا ةلحرلا ططخم طبشض يف تحجن دق ةرادإ’ا نوكتو اذه زازب نيشساي ديمعلل لوأ’ا
ىلع سشتوكلا نوكيشس هتاذ قايشسلا يف دغلا ةحيبشص مدقي نأا ىلع مويلا ةيششع لحي هلعجي
. لمعلل هترششابم ةيلمع بيترت لجا نم نياعمك ةركشسب وحن قيرفلا ةقفارم عم دعوم

عيمجلا حيرت ؤكارابيم ةدؤعو تارييغتلا صضعب يرجي دق بردملا
مدقتلاب قيرفلل حمشست ةيباجيإا ةجيتن نامشض ةيفيك نع وطي ءاقفر ثحبي ىرخأا ةهج نم
دعبت طاقن ن˘ع ثح˘ب˘لا ى˘ق˘ب˘ي ي˘شسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا نأاو ة˘شصا˘خ بي˘تر˘ت˘لا م˘ل˘شس ي˘ف ر˘ث˘كأا
بعللا ةطخ نيجاطوب ينقتلا ددحي نأا رظتنيو اذه ةقيشضلا تاباشسحلا نع ةروشضخلا

ايعيبط بششوششعملا بكرملا يف قيرفلا اهيرجيشس يتلا ةشصحلا يف مويلا ةحيبشص
نأا ظحلا نشسح نم ثيح ةهجاوملا هذه لÓخ نوكت نل ينÓعز ةدوع نأاو ةشصاخ
. ايداع بردتي ىحشضأا وكارابيم بعÓلا

صشامر ماششه

ةششغو يششكاكب ةفÓخل ةرومع ىلع مومغدو رودم ىلع يبيرع لشضفي يكوكلا

ةنيطنشسق بابشش

ةروشضخلا عم يدجلا لمعلا يف عرششيو ةنيطنشسقب مويلا لحي يدمح

ةركشسب داحتا
نيبعÓلا عيجششتب ةرادإلا بلاطي يدوج تيأا

ةيدولوملا مامأا لداعتلا ةحنم مهحنمب

هيبع’ عقومت حيحشصت ىلإا سشرطل ةرقم مجن بردم عراشس
كردي ثيح نازيلغ عير˘شس ما˘ما ا˘ه˘با˘كترا بن˘ج˘ت˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
ىلع ظافحلل ةعومجملا ةجاح ىدم يدكيكشسلا ينقتلا

هبشسح ديعت يتلاو رايدلا لخاد ةققحملا تاراشصتن’ا ةريتو
يشس سسا يشسلا ةبيخ زواجت نع نوبعÓلا ثحبيو اذه ةقثلا

ةجيتن˘ب ةدو˘ع˘لا ة˘شصر˘ف ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف او˘عا˘شضا ي˘ت˘لاو
ابشسحت قيرف˘ل˘ل ر˘خآا ا˘ع˘با˘ط ح˘ن˘م˘ت˘ل تنا˘ك ي˘ت˘لاو لدا˘ع˘ت˘لا
. ةمداقلا تاهجاوملل

يمؤجهلا يثÓثلا ةدؤع
عؤبشسألا اذه ةحاتم Òغ

ةلباقم بعل نامد مجاهملا ناكمإاب نوكي نل ىرخأا ةهج نم
هحنمب سشتوكلا ةبغرل كلذو نازيلغ عيرشس ماما تبشسلا
بناوجلا ناو ةشصاخ هتاف ام كاردتشسا لجا نم ربكا ةشصرف
هيلع بايغلا رشصتقي نلو اذه هتيزهاج ددحت نم يه ةيندبلا
يف لثمتملا رخآ’ا يمو˘ج˘ه˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ل˘ل د˘ت˘م˘ي˘شس ل˘ب ط˘ق˘ف
اد˘ي˘ع˘ت˘شسي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘م ن˘يذ˘ل˘لاو ي˘ششيرو˘˘قو ير˘˘با˘˘ك
اهلÓخ نم رظتني يتلاو ةمداقلا تاءاقللا لÓخ امهتيفاع
. ةوجرملا ةفاشضإ’ا ميدقت مجنلا قاششع

صشامر ماششه

ةرڤم مجن
تيبلا عاشضوأا حيحشصت ديعي صشرطل

نازيلغ ةعقوم لبق
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بعÓلا ةمحر نب ديعشس تاب
يدان مج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

ى˘ل˘غأا ،ي˘شسنر˘ف˘لا ما˘ه تشسيو
5ـلا تا˘يرود˘لا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص
وتاكريملا ةرتف لÓخ ىربكلا
دنب هيدان لعف امدعب ،يوتششلا
نا˘ك يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ءار˘ششلا

نأا لبق ،ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع
يدنل˘ت˘كشس’ا برد˘م˘لا ع˘ن˘ق˘ي
ءارشش ررق˘ي˘ل ه˘تارد˘ق˘ب سسيو˘م
.يئاهن لكششب هدقع
ةمحر نب ةقفشص ةميق تغلبو
،وروأا نو˘ي˘ل˘م72ـلا ف˘ق˘˘شس
ي˘ف ة˘ق˘˘ف˘˘شص ى˘˘ل˘˘غأا نو˘˘كي˘˘ل
نأا ا˘م˘ب ،ىر˘˘ب˘˘كلا تا˘˘يرود˘˘لا

ملو ايدام يناعت قرفلا مظعم
عنشصيل ةريبك تاقفشصب مقت
يف ثدحلا يرئازجلا بعÓلا
عقاو˘مو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘فا˘ح˘شصلا
.يعامتج’ا لشصوتلا

عانقإا نم ةمحر نب نكمتو
د˘ع˘ب يد˘ن˘ل˘ت˘كشس’ا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ه˘ما˘م˘شضنا ن˘م ر˘ي˘˘شصق تقو
تايناكمإ’ا لظ يف قيرفلل
ا˘ه˘كل˘ت˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا
يف اهرهظأا ي˘ت˘لاو ي˘ن˘طو˘لا

مدق امدعب تاب˘شسا˘ن˘م د˘يد˘ع

م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ءادأا
،دروفت˘نر˘ي˘ب ع˘م ي˘شضق˘ن˘م˘لا
اذ˘ه ه˘تارد˘ق ر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق
،«زر˘ما˘˘ه˘˘لا» ع˘˘م م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ددعتملا بعÓلا تاب امدعب
يف ةيشساشسأا ةزيكر زكارملا
مدع مغر برد˘م˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت
ذ˘ن˘م ه˘ب˘شصن˘م ي˘ف ه˘˘كار˘˘ششإا
هحنم مدعو ةهج نم ةيادبلا
هشسفن تابثإ’ ة˘يرار˘م˘ت˘شس’ا

.ىرخأا ةهج نم
فده يأا ليجشست مدع

ءادؤشس ةطقن
ةعانشص ةمحر نب لشصاو امك
يزيلجن’ا مÓعإ’ا يف ثدحلا

ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ه˘نو˘ك ي˘م˘لا˘ع˘لاو
يأا نيودت نم ةظحللا ةياغل
ه˘ق˘ير˘ف˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م فد˘˘ه
مÓعإ’ا ط˘ل˘شس ثي˘ح ،د˘يد˘ج˘لا

ببشسب هيلع ءوشضلا يزيلجن’ا
ه˘ت˘ع˘فد يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا غ˘ل˘ب˘م˘لا

نأا ’إا «زر˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا» ةراد˘˘˘˘˘غ
«تي˘شسي˘شسأ’ا» مد˘ق˘˘ي بعÓ˘˘لا

هنا ’إا قرافلا عنشصيو غواريو
مامأا ةدقعلا كف نم نكمتي مل
نب نوكيشس يذلا رمأ’ا كابششلا

لح˘لا دا˘ج˘يإا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م ة˘م˘حر
ي˘˘˘ف فاد˘˘˘˘هأ’ا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘شستو
.ةمداقلا تايرابملا

ب.م.يرشسيإا

059213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج22ـل قفاؤملا1202 يرفيف4صسيمخلاةصضايرلا
ىربكلا5ـلا تايرودلا يف يوتششلا وتاكريملا يف ةقفشص ىلغأا ةمحر نب

كابششلا امأا ةدقعلا كف راظتنا يف

ي˘ل˘حا˘شسلا ي˘شضا˘ير˘لا م˘ج˘ن˘لا يدا˘˘ن م˘˘شض
نيدلا نيز يرئازجلا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ي˘شسنو˘ت˘لا
و  ي˘ق˘ير˘فإ’ا يدا˘ن ن˘م مدا˘ق˘لا نا˘˘م˘˘تو˘˘ب
.يجرتلا  بع’ ينايزم بيطلا

ىلع ةيشسنوتلا مÓعإ’ا لئاشسو تفششكو
طشسوتم  عم يلحاشسلا مجنلا ةرادإا دقاعت
ىلإا دتمي دقعب ،يقيرفإ’ا يدانلا ناديم
ينايزم ىشضمأا امنيب ،3202 فيشص ةياغ
لباق ف˘شصنو م˘شسو˘م˘ل د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع
.ديدجتلل
،ينايز˘م˘لا بي˘ط˘لا ةر˘ما˘غ˘م تق˘ل˘ط˘ناو
نيأا ،8102 ةنشس يف يشسنوتلا يرودب
خشسف هنكل ،ةقيوشس باب قيرفل مشضنا

،يشضاملا ربوتكأا يف يجرتلا عم هدقع
ن˘˘ي˘˘ع˘˘م برد˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ع˘˘˘شضو نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
رمأ’ا وهو ،هتاباشسح جراخ ينابعششلا
.اماع52 بحاشص هب ىشضري مل يذلا
يشسنوتلا يرودلاب نامتوب  قحتلإا اميف
يدانلا ةباوب نم  يشضاملا ربمتبشس يف

،ياد ني˘شسح ر˘شصن ن˘م ا˘مدا˘ق ،ي˘ق˘ير˘فإ’ا
مد˘ع ن˘كل تاو˘ن˘شس ثÓ˘ث˘ل د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب
ببشسب هليهأات نم ديدجلا باب قيرف نكمت
ريغي بعÓلا لعج «افيفلا» عم هتاعازن
.يلحاشسلا مجنلا وحن هتهجو
دا˘ح˘تا ةرادإا تنا˘˘ك قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘ف و
ةيعشضو لÓغتشسا ىلإا حمطت ةمشصاعلا

هتداعإا و ،هعم دقاعتلل ،هقيرف عم نامتوب
دمأ’ا ليوط دقعب يرئازجلا يرودلا ىلإا
م˘ج˘ن˘لا ن˘م ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن نأا ود˘˘ب˘˘ي ن˘˘كل
،قابشسلا اذه يف عرشسأ’ا تناك يلحاشسلا
ةقفشص ةراطشسو˘شس ءا˘ن˘بأا ى˘ل˘ع ع˘ي˘شضت˘ل

.ميليب دماح و نايزم نم لك دعب ةديدج
جاحلب اشضر

ينايزمو نامتوب مشضي يشسنوتلا يلحاشسلا مجنلا
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يبدألاو يلاملا نيريرقتلا ىلع ةقداشصملا
يرفيف91ـلا يف تاحششرتلا فلم حتفو

ددحت عيمجلل ةشضايرلل ةيرئازجلا ةيداحتلا
ةيباختنلا ةيعمجلا دقعل صسرام5ـلا

ةيشساشسألا ةليكششتلا طبشض فدهلاو يناثلا صصبرتلا يف لخدي دئارلا
سصبر˘ت˘لا ي˘ف ،ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘˘ف ل˘˘خد

ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ يناثلا يريشضحتلا
ررقملا يوركلا سسوملا قÓطن’ ابشسحت
.يراجلا يرفيف21ـلا يف
ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘شصأا سصبر˘˘ت مود˘˘ي˘˘شسو
ثي˘˘ح ،عو˘˘˘ب˘˘˘شسأا سضي˘˘˘بأ’او ر˘˘˘شضخأ’ا
،دادح نب بعلم ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘م˘ع˘ي˘شس
نيشسحب يادلا قدنف يف تيبي نا ىلع
نم ديزملا قلخ لجأا نم اذهو ،ياد
ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ما˘ج˘شسن’او سسنا˘ج˘ت˘لا
اقلطنا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ع ن˘يردا˘ق او˘نو˘كي˘ل
يتلاو ،ةينطولا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ث˘م
ىلإا بع˘شص ل˘ق˘ن˘ت˘ب د˘ئار˘لا ا˘ه˘شصق˘ي˘شس
.يلحملا قافولا ةهجاومل ليشسم
6 سضا˘خ د˘˘ئار˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
ع˘م ،لوأ’ا سصبر˘ت˘لا ي˘ف ة˘يدو تا˘يرا˘ب˘م

يف ،نينثا وأا ةدحاو ةارابم ءارجإا ةيناكمإا
ةليكششتلا طبشض لجأا نم ةيلاحلا ةرتفلا
.ديدجلا مشسوملل اريشضحت ةيلاثملا

لتحي ةحابشسلل ةبقلا دئار عرف
صسأاكلا ىلإا لهأاتيو اينطو01ـلا زكرملا

ىلإا ،ةحاب˘شسل˘ل ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت
هلÓ˘ت˘حا بق˘ع اذ˘هو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك
،ينطولا ىوتشسم˘لا ى˘ل˘ع01ـلا زكرم˘لا
ةشضايرل ةينطولا ةيداحت’ا ترفشسأا امدعب
.يونشسلا بيترتلا ةحابشسلا

قيرفلل ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو اذه
نع يعا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
ينطولا بختنملل اناد يجوراوب ءاعدتشسا
.مداقلا سصبرتلا يف ةكراششملل

ب.م.يرشسيإا

ةبقلا دئار

يلاؤتلا ىلع يجرتلاو يقيرفإلا يف ةلششاف ةبرجت دعب
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تدد˘ح
5ـلا خيرات عيمجل˘ل ة˘شضا˘ير˘ل˘ل
نم لب˘ق˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘شش ن˘م
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع ل˘˘جأا
.ناينبلا نيعب ،ةيباختن’ا

نأا ة˘ي˘مÓ˘عا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششو
نمم ةيداعلا ةماع˘لا ي˘ع˘م˘ج˘لا
91ـلا يف د˘ق˘ع˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
نوكت يتلاو ،يراجلا يرفيف
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م
،ي˘بدأ’او ي˘لا˘م˘لا نر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا
م˘ت˘˘ي˘˘شس ا˘˘م˘˘ك ،0202 ة˘˘ن˘˘شسل

ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصح سضر˘˘˘ع

نم0202‐7102 ةيب˘م˘لوأ’ا
لبق نم اهيلع ةقداشصملا لجأا
.’’ةيعمجلا ءاشضعأا

ءا˘˘˘شضعأ’ا ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شسو اذ˘˘˘ه
بي˘شصن˘ت ل˘جأا ن˘م م˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
،تا˘ح˘ي˘ششر˘ت˘لا ن˘م ل˘ك نا˘ج˘ل
مÓت˘شسا و م˘ي˘ل˘شست و نو˘ع˘ط˘لا
ةيعمجلا دقعل ابشسحت ،ماهملا
ةرر˘ق˘م˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا
نيوكت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب
ايجولونكتو مولعلا يف يلاعلا
.ناينبلا نيعب ةشضايرلا

ب.م.يرشسيإا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تدد˘ح
سسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب ،د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘كل

3تلاو2ـلا خيرات نابعل بيبح
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شس’ ،مدا˘˘ق˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا
فقوت دعب ةينطولا ةشسفانملا

نم سسرا˘م ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م ل˘يو˘ط
بب˘˘شسب ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

.«انوروك» ةحئاج

انايب رب˘ع ة˘يدا˘ح˘ت’ا تف˘ششكو
ةيم˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل

ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
فانئ˘ت˘شسا خ˘يرا˘ت ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ءوشضلا يقل˘ت بق˘ع سسفا˘ن˘م˘لا
تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘شضخأ’ا
.دÓبلا يف ايلعلا

ب.م.يرشسيإا

ةياجب ةيدؤلؤم
 ةيجاجتحا ةفقو نومظني راشصنألا

«بوملا» ذاقنإل تبشسلا موي
تبشسلا موي ةيجاجتحا ةفقو ميظنت ةياجب ةيدولوم راشصنأا ررق
نم «بوملا لحم مامأا ،يراجلا يرفيف6ـل فقاوملا مداقلا
قيرفلا اهب رمي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا نع ثيدحلا لجا

مشسقلا يف قيرفلا راشسم ددهت يتلاو اهنم ةيلاملا اميشس’
سسيئر ةدايقب ةياجب ةيدولوم ةرادإا تناكو اذه.فرتحم يناثلا
هتردق مدع ببشسب ةلاقتشس’ا مدق دق نشسيشسح راوتكريدلا

اهششيعي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا لظ يف يدانلا ريشست ىلع
،ىرخأا ةهج نم يلحملا تاطلشسلا كرحت مدعو ةهج نم
داجيإا لجأا نم كرحتلا رشضخأ’او دوشسأ’ا نينوللا قاششع ررقيل
قÓطنا لبق حيحشصلا راشسملا ىلع يدانلا عشضوو لولحلا
.ةليلق مايأاب ديدجلا يوركلا مشسوملا

ب.م.يرشسيإا

نارهؤب ةيلحملا تاطلشسلا دنجتب داششأا

نيلئافتم انلعجي لاغششألا مدقت :صسÓيإا
ددحملا تقولا يف تأاششنملا ملشستب

«انورؤك» ةحئاج ببشسب ليؤط فقؤت دعب

ددحت ديلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا
ةشسفانملا فانئتشسل ليرفأا2ـلا خيرات

ل˘ط˘ب˘لا سسÓ˘يإا ر˘ي˘م˘شس دا˘˘ششأا
ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘شسلا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةنجلل ماعلا ريدملاو ةحابشسلا
سضيبأ’ا رحبلا باعلأا ريشضحت
يذلا ماهلا رودلاب طشسوتملا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ه˘ت˘ب˘ع˘ل
˘مد˘ق˘ت ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘شس ي˘˘ت˘˘لاو
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ق˘فار˘م˘لا
بكرملا رارغ ىلع ةرهاظتلاب
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لوأ’ا
.ريجلا رئب ةيدلبب ةيطشسوتملا

قباشسلا يرئازجلا لطبلا لاقو
:ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
م˘ل˘شست˘ب نو˘˘ل˘˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘م ن˘˘ح˘˘ن»
ددحملا خيراتلا يف تأاششملا

د˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ
ا˘م˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ةعرشسلا ى˘لإا رور˘م˘لا˘ب ح˘م˘شس
لاغششأا سصوشصخ˘ب ىو˘شصق˘لا
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نا

با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
:سسÓيإا عباتو ،«ةيط˘شسو˘ت˘م˘لا
اها˘نزوا˘ج˘ت د˘ق˘ل ؟ل˘ي˘قار˘ع˘لا»
اري˘ث˘ك تن˘شسح˘ت ة˘ي˘ع˘شضو˘لاو
وهو تاششرولا ىوتشسم ىلع
دي˘ج ف˘قو˘م ي˘ف ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م
باعلأ’ ةيلودلا ةنجللا هاجت
..طشسو˘ت˘م˘لا سضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘لا

ر˘شضخ˘لا مو˘ج˘ن ل˘غ˘ت˘شسن˘˘شسو
ل˘جأا ن˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا
ةيطشسوتملا باعلأÓل جيورتلا

حا˘ج˘نإا ي˘ف م˘ه˘ن˘م ة˘م˘˘ها˘˘شسم
د˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسي م˘˘لو اذ.«ةرودلا
ةارا˘˘ب˘˘م ءار˘˘جإا ةر˘˘كف سسÓ˘˘يإا

ينطولا بختن˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘يدو
ل˘جأا ن˘م ي˘م˘لا˘ع بخ˘˘ت˘˘ن˘˘مو
ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘˘لأÓ˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
لجأا نم ط˘شسو˘ت˘م˘لا سضي˘بأ’ا
نأاو اميشس’ ةرودلل جيورتلا
.ازهاج نوكيشس بعلملا

ب.م.يرشسيإا
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ةركل يرئازجلا داحتإ’ا در
يت˘لا تا˘ما˘ه˘ت’ا ى˘ل˘ع مد˘ق˘لا

تا˘˘˘عا˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل ته˘˘˘جو
سصوشصخب ةيشضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
ا˘ه˘ما˘ظ˘ن˘ل تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت  ءار˘˘جإا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ي˘ششع ي˘شسا˘˘شسأ’ا
ةلقرعل كلذو، ةبختنملا ةماعلا
ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘˘لا ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
.نيلمتحملا

اهل نايب يف «فافلا» تلاقو
»:يمشسرلا اهعقوم ربع هترششن
تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسا
ةريبكلا بيذاكأ’او ة˘ل˘ل˘شضم˘لا
يأار˘˘˘لا˘˘˘ب بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘ب
ة˘ع˘م˘شس ه˘يو˘ششتو ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
.«مدقلا ةركل

اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع ادر » فا˘˘˘شضأا و
هنأا ركذتت فافلا نإاف بعÓتلا

ماظنلا ليدعت ةقيثو لاشسرإا مت
يرئازجلا دا˘ح˘تإÓ˘ل ي˘شسا˘شسأ’ا
ا˘ه˘ت˘خ˘شسن ي˘˘ف ، مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
بابششلا ةرازو ىلإا ، ةيئاهنلا

وينوي11 ي˘˘ف ة˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لاو
د˘ير˘ب˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع0202
ينور˘ت˘كلإ’ا د˘ير˘ب˘لاو يدا˘ع˘لا

يششطز نيد ريخ هدكأا املثم
يف نينثإ’ا موي ةئيهلا سسيئر
هدقع يذلا يفحشصلا رمتؤوملا
يميل˘قإ’ا ي˘ن˘ف˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف

.«سسابعلب يديشسل
نأاب  لوقلا نإا و » : عبات و

ةق˘ي˘ثو˘لا هذ˘ه لد˘ع˘ي˘شس فا˘ف˘لا
، ط˘ق˘ف د˘حاو فد˘ه ه˘ل ،ر˘˘ث˘˘كأا

سضع˘˘ب ي˘˘˘ف كششلا عرز و˘˘˘هو
ليدعت ةيلمع ةلقرعو ناهذأ’ا
تبلط امك ي˘شسا˘شسأ’ا ما˘ظ˘ن˘لا
ر˘ه˘˘شش ذ˘˘ن˘˘م تأاد˘˘بو ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا
.9102 ربمفون

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا م˘˘ت˘˘خو
تراتخا »:ـب هنايب مدقلا ةركل

اهنيناوق ليدعت راشسم «فافلا»
ةقفاوتم اهت˘ل˘ع˘جو ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا

نوناقلاو ،ا˘ف˘ي˘ف˘لا ن˘ي˘ناو˘ق ع˘م
ن˘م فد˘ه˘لا نإا˘ف ، ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تاشسراممل دح عشضو وه كلذ
، ي˘شضا˘م˘لا ي˘˘ف تمد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا
ح˘لا˘شصم و ة˘˘ق˘˘ي˘˘شض فاد˘˘هأا˘˘ب
ةحلشصملا باشسح ىلع ةديفم
ةين˘طو˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ما˘ع˘لا

فاشصنإ’او ةيفاف˘ششلا د˘عاو˘قو
.«ديششرلا مكحلاو ةهازنلاو

لامج ينطولا بخانلا ىدبأا
هبع’ عم هنما˘شضت ي˘شضا˘م˘ل˘ب
ةرتفب رمي يذلا زرحم سضاير
ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م غار˘˘ف
هبردم تارايخ ببشسب يتيشس
’و˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا
ة˘˘نا˘˘كم نأا د˘˘كأا ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب،
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع را˘ب˘˘غ ’ بعÓ˘˘لا
رشضخلا مجن نأا ةشصاخ يدانلا

كلمي و ةركلا ةبعادم قششعي
نم عيطتشسي ةر˘ي˘ب˘ك تارا˘ه˘م
˘مو˘ج˘ن˘˘لا ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
لشضفأا تاحيرشصت ،نييملاعلا

ة˘ن˘شسل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ي˘˘ف برد˘˘م
ي˘ف ثد˘ح˘لا تع˘ن˘شص9102
يزيلجنإ’ا يشضاير˘لا ط˘شسو˘لا
زرحمل ’و˘يدراو˘غ دا˘ع˘بإا د˘ع˘ب
داعبإا، ةريخأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف

و ةيشسفن ىلع ريثأاتلا هنأاشش نم
بشسح بعÓ˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسم
بعÓلا ّنأا  دكأا امك نيعبتتملا
ةياغ ىلإا دهجب لمعي  نأا بجي
نأا ا˘ح˘شضو˘م ة˘شصر˘ف˘لا ه˘ح˘ن˘م
يشضاملب ه˘برد˘م تا˘ح˘ير˘شصت
يف حيحشص لكششب مجرتت مل
.ةيزيلجن’ا فحشصلا

نمحرلا دبع قÓع

جاحلب اشضر

صصوشصخب اهل تهجو يتلا تاماهتلا ىلع درت «فافلا»
يشساشسألا ماظنلا ليدعت

رمتشسملا لؤيدراؤغ لهاجت ببشسب

 زرحم عم هنماشضت بقع ثدحلا عنشصي يشضاملب

بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو تدادزا
مجن بلاط نب ليبن  يرئازجلا

40 كلا˘˘˘شش ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ط˘˘˘˘شسو
بب˘˘شسب ،اد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا

ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ن˘م ه˘نا˘˘مر˘˘ح
.ةليكششتلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
يدا˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأا
يدج ل˘كششب ر˘كف˘ت ي˘نا˘م˘لأ’ا
ي˘ف بعÓ˘لا د˘˘ق˘˘ع خ˘˘شسف ي˘˘ف
لششفلا دعب يلاحلا وتاكريملا
دحأ’ هعيبو هنم سصلختلا يف
هعم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا

ي˘لا˘ع˘لا بتار˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع
م˘˘ج˘˘ن ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ي يذ˘˘لا

.قباشسلا ماهنتوت
نأا ه˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأاو

ىلع حرتقم يرئازجلا بعÓلا
يرود˘˘لا ن˘˘م قر˘˘ف˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
نع ترشسفتشسا يتلا يلاطيإ’ا
نكل ىشضم تقو يف بعÓلا

ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف تف˘˘قو˘˘ت رو˘˘مأ’ا
بلا˘ط ن˘ب د˘جاو˘ت˘يو.ةريخأ’ا

عيباشسأا ذنم ة˘ل˘ي˘كششت˘لا جرا˘خ
تف˘˘شصُو با˘˘ب˘˘شسأ’ ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط
.ةرادإ’ا نم ةينفلاب

ب.م.يرشسيإا

مئاق رايخ بعÓلا دقع خشسف

تابيردتلا نم بلاط نب داعبإا لشصاوي40 كلاشش

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا بل˘˘ط
عيمج نم «فافلا» ،مدقلا ةركل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ءÓ˘˘كوو ءا˘˘ط˘˘شسو
ي˘ف م˘ه˘ئا˘م˘شسأا ر˘ه˘ظ˘ت ن˘˘يذ˘˘لا
،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ة˘يو˘ن˘شسلا م˘ه˘تا˘نÓ˘عإا˘ب ء’دإ’ا

.ةريخأ’ا ىلإا اهميدقتو

اناي˘ب «فا˘ف˘لا» تر˘ششنو اذ˘ه
ع˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
52ـلا تدد˘˘ح ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
ةريخأا ةلهمك يراجلا يرفيف
تا˘نÓ˘˘عإ’ا لا˘˘شسرإا ل˘˘جأا ن˘˘م
يذلا ينورتكلإ’ا ديربلا ىلع
.ةمدخلا تحت هتعشضو

نأا ه˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأاو
ديدج˘ت ة˘ي˘م˘ت˘ح ما˘مأا ءÓ˘كو˘لا

ىلع ليرفأا حتافلا نم مهتافلم
،رهششلا سسفن نم03ـلا ةياغ
ةديدجلا طيشسولا حئاولل اًقفو
«افافلا» عقوم ىلع ةروششنملا
.يشضاملا يفناج رهشش

ب.م.يرشسيإا

لجأا رخأاك يراجلا يرفيف52ـلا خيرات تددح

ةيونشسلا مهتانÓعإا ميدقت نيبعÓلا ءÓكو نم بلطت «فافلا»

ةمهم ‘ رشضخألا م‚
لهأاتلا ةÒششأات فطخ

 وابلب مامأا نم

‘ يشساشسأا يدنام
كلم صسأاك ةارابم

اينابشسا
يدنام ىشسيع  سضوخي

ة˘ق˘˘فر ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
˘مو˘ي˘لا سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ه˘ق˘ير˘ف
يدان د˘شض ة˘ير˘ي˘شصم ةارا˘ب˘م
با˘شسح˘ل وا˘ب˘ل˘ي˘ب كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا
كلم سسأاك يئاهن عبر رودلا
.اينابشسا

بختنملا مجن كراششيشسو
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اهب لخديشس يتلا ةيشساشسأ’ا
«ينيرغيليب ليونام» بردملا
كيت˘ي˘ل˘تأا  ما˘مأا مو˘ي˘لا ةر˘ه˘شس
ف˘˘ط˘˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م ،وا˘˘ب˘˘ل˘˘ي˘˘ب
رود ى˘لإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ششأا˘˘ت
كل˘م سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘شصن
.اينابشسا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن دا˘˘˘ع و
ةليكششت ى˘لإا ةو˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ةليوطلا ةر˘ت˘ف˘لا د˘ع˘ب ه˘ق˘ير˘ف
بب˘˘شسب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف با˘˘غ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصإ’ا
ي˘ف تف˘ل˘م ل˘كششب ق˘لأا˘˘ت˘˘ي˘˘ل
مل يذلا ،ينابشسإ’ا يرودلا
يف ةناكم هحنم يف ىناوتي
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘كششت˘˘لا
ءادأ’ هميدقت دعب ،عوبشسأ’ا

ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
ي˘ت˘لا ا˘نو˘شسا˘شسوأا يدا˘ن ما˘مأا
براحم ءاق˘فر زو˘ف˘ب ته˘ت˘نا
.«0 ـ1» ةجيتنب ءارحشصلا

هذ˘˘ه ق˘˘ل˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسو اذ˘˘˘ه
ىلع بعلتشس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

«ن˘يرا˘ما˘ي˘ف و˘ت˘ن˘ي˘ب» بع˘˘ل˘˘م
00:12 ة˘عا˘شسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
.رئازجلا تيقوتب

جاحلب اشضر

ىتح وأا بعلŸا Òغت ةيناكمإا نع Òثكلا مÓكلا دعبةديد÷ا Úناؤقلا نم ةخشسن ةشضايرلاو بابششلا ةرازو حنم دكؤؤت ةيدا–لا
ءاقللا ليجأات

يبرادلا صضوخ ناكم ‘ لشصفت ةطبارلا
ةيدولوŸاو دا–لا Úب يمشصاعلا

اهكشسمت مدقلا ةركل ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا تددج
ةيدولومو رئازجلا داحتإا نيراجلا نيب يمشصاعلا يبرادلا بعلب
ةحفشصلا بشسح اذهو ،نيغولوبب يدامح رمع بعلمب، رئازجلا
.«كوبشسيافلا» ىلع يمومعلا نويزفلتلل ةيمشسرلا

ةلوجلا تايلاعف راطإا يف مداقلا دحأ’ا موي ةارابملا بعلتشسو
زوفلل نييدانلا ىعشسي ثيح ،فرتحم لوأ’ا مشسقلا نم21 ـلا
مدقتلا ةلشصاومل يونعم عفد ىلع لوشصحلا لجا نم ءاقللاب
.ةدايرلا وحن

ب.م.يرشسيإا
ةداعشسؤب لمأا

ةداعشسوب بعلم لهؤوت بعŸÓا ةنياعم ةن÷
بعلم ايمشسر ءاعبرأ’ا ةحيبشص بعÓملا ليهأات ةنجل تلهأا

بعلملا تراز امدعب ،ةداعشسوبب فيطللا دبع راتخم ديهششلا
.ىشضم تقو يف اهتنود يتلا تاظفحتلا عفر ىلع تفقوو

مشسقلا ةريظحل يمتنملا ةداعشسوب لمأا قيرف نكمتيشسو اذه
هيشسفانم لابقتشسا نم ىطشسولا ةعومجملا ،فرتحم يناثلا
ةكرشش يلثمم ةقفر تاظفحتلا عفر ىلع فوقولا دعب هبعلمب
.ةينمأ’ا ةنجللاو ،رماث يديشس

ب.م.يرشسيإا
Êدبلا رشضÙا عم ةزي‡ هتقÓع نأا دكأا

ةيفحشص ‘ ينع ليق ام لك :روليد
ةحشصلا نم راع «بيكيل»

يدان دئا˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا رو˘ل˘يد يد˘نأا ى˘ف˘ن
رّشضحملل هتءاشسإا سصوشصخب ليق ام لك ،يشسنرفلا هييلبنوم
.يليجناب نافيتشس هييلبنوم قيرفل يندبلا

ديرأا »: كوبشسيافلا ىلع ةيمشسرلا هتحفشص ربع روليد بتكو
ة˘ي˘مو˘ي ي˘ف مو˘ي˘لا يدا˘ن˘لا ن˘ع بت˘ك يذ˘لا لا˘ق˘م˘لا بّذ˘˘كأا نأا
يفاشضإا لكششب امئاد لمعأا انأا..زاتمم رشضحم نافيتشس ،بيكيل
نا˘ف˘ي˘ت˘شس ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م سصشصح ي˘ف جرا˘خ˘لا ي˘ف ى˘ت˘˘حو
ءايششأا لوقأا نأا ادبأا يشسفنل حمشسأا نلو اريثك همرتحأا سصخشش
 .«هنع ةئيشس

ب.م.يرشسيإا
رشضÿا مجاهم ىلع اÒثك لؤعي حتفلا يدان

هل ةكراششم لوأا ىلع مشصبلل هجتي Êادوشس
يدوعشسلا يرودلا ‘

ى˘لإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘نادو˘شس لÓ˘ه ي˘بر˘ع˘لا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
حتفلا يدان ديدجلا هقيرف ةقفر هل ةارابم لوأا يف ةكراششملا
يرودلا نم71 ةلوجلا باشسحل ةدج داحتإا هجاويشس يذلا
.يدوعشسلا

يرودلا يف هل ةارابم لوأا فلشش ةنيدم نبا سضوخيشسو
،ةدج داحتإا يدان ىلع افيشض هقيرف ةقفر لحيشس نيأا يدوعشسلا

ةهجاوملا هذه يف هشسفن تابثإا ديدجلا دفاولا ىلع ىقبيو
حتفلا يدان قاششع نأا و ةشصاخ ،ىلوأ’ا ةلهملا ذنم اهشضرفو
نم ىقبت اميف ةيباج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن د˘شصح˘ل ه˘ي˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك نو˘لو˘ع˘ي
.يرودلا

يدان لتحي اميف ،ةطقن81ـب21 ةبترملا حتفلا يدان لتحيو
.ةطقن52 ـب5 زكرملا ةدج يلها

جاحلب اشضر
ةديدج ةبرŒ ‘ عرششي رشضÿا حانج

Êوتورك ¤إا مشضني صسانو
ىلع يلوبان يدان بع’و يرئازجلا يلودلا سسانو مدا عقو

نم ةليلق تاعاشس لبق يلاطيإ’ا ينوتورك قيرف عم ديدج دقع
رييغت نع ةيلاطيا ةيفحشص ريراقت تفششكو .وتاكريملا قلغ
دعب ،مشسوملا اذه ةيناثلا ةرملل قيرفلا ينطولا بختنملا ةبهوم
ةياغ ىلا دتمي ينوتورك يدان عم ديدج ةراعإا دقعل هعيقوت
لقتنا دق رشضخلل رئاطلا حانجلا ناكو . يلاحلا مشسوملا ةياهن
،يرايلاك يدان ىلا يشضاملا فيشصلا تÓيوحتلا ةرتف يف
حمطي ناكم كانه دجي مل وهف ،هب قلت مل كانه ءاوجأ’ا نكل
قيرفلا رييغت اهدعب ررقيل ،ةمئاد ةفشصب ةكراششملا وهو ،هيلإا

جاحلب اشضر
sport@essalamonline.com

0592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج22ـل قفاؤملا1202 يرفيف4صسيمخلا



ةــــنصصرق

معدلا
تHاE يkلا õô- ةg©: ة-اkíلا
ر˘IÇÑ قM̆ر˘D ر˘©˘Jا˘م˘˘/ ا˘˘§˘̆+

0ÄÑ˘©̆لاو ياد ن˘k̆ي -̆°˘ï˘õت
تFر-و ما©8Ñ ن+ بHõå ىل)ا

لE˘ğ دادk̆å̆˘˘لا ى˘˘ل)ا ة˘˘لا˘˘6Ñر
يk̆˘لا ة˘©˘M̆gرد˘k˘˘لا ة˘˘tÇÑ˘˘لا

1ÉÑ˘لا ا˘§˘ل ع˘í̆رM6’ ،قÑ©ام
او°òم- ير5Mد ùا7Ñg&ا ن&او
Hن -tï©ق D5وMن Dر1&ا ي
Hgدلا جر1 ن©-اراMدر©ل ،را
نH̆ م̆§M˘ï˘k̆ر˘˘Ü˘̆+ را˘˘IÇÑ&’ا

1˘˘œù لا˘˘å̆˘ل˘˘م <̆˘õ̆˘ر ىD̆ع
ة7Ñg©g ءاïل لEg تاMو°åملا
.مداïلا تÄÑgلا ل(اïgلا

«انقح انوبيج»
Dع/ار- ل; ي DرMق
يلوIèوòلا وم©0ار
ب>œلا حMرÄÑ- ن>
+̆©˘œل م˘í˘رM˘ا ق-tدا
د˘å̆˘̆+ ،ة˘˘م˘8Ñ̆ا˘˘å˘˘˘لا
ل˘F ى˘õ˘˘> قا˘í̆˘˘-’ا
7Ñعم/ا ،ءي <ÅÑقا
ر˘˘م˘˘0&’ا ن˘̆©˘Ĭو˘˘õ˘˘لا

ى˘˘˘˘õ˘˘˘˘> ،دو˘˘˘˘6Ñ&’او
9Ñ˘˘˘˘ةرور -˘˘˘˘t̆˘˘˘كر
˘˘˘ما˘˘˘©˘˘ï̆˘˘˘˘لاو ةراد)’ا
+̆˘˘°˘˘˘íÄلا س˘˘˘w˘˘Ü̆˘ةو

او˘˘˘Hد˘˘Ĕ ا˘˘H̆د˘˘˘̆°˘˘˘˘>
7ÑòوL D6وملا يÑم
د˘˘˘9Ñ ي˘˘˘˘9Ñا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
بÄÑ˘˘˘g+ ة˘˘Ü̆˘˘̆+ار˘˘˘˘لا
ل˘̆/&ا ن˘˘H ي˘̆+راد˘˘لا
.ب>œلا عH ع©Eوkلا

تاعاششإلا ذّنف

+ÄÑgب Hا MÅÑاé Dلا يÅÑراé رلاM9اÑي، <gر
يD ار1'وH عEوملا س7ود0 ءاMر5F ب>œلا
ن> ي˘°˘©˘ïÄÑ˘°˘Ü˘لا ي˘9Ñا˘Mر˘لا يدا˘°˘لا ت©˘+

=ÉÑg8ا1 هÑن&ا و ة +åÉملا سÇÑا رداFتد
<˘õ˘ى Ĭ©˘õ̆ه H˘ا E˘©مk772 هH˘õ̆©˘و نو Jي
ا§ل س6ا6Ñا ’ هIا+ دF'وM هåõk/ يkلا ةم©ïلا

Hلا نÇÑtة Håkgن&ا ار E©لا ةر/’ا ةمwمل ما
-ÇÑ˘˘ل ل˘˘k˘˘õô لا˘˘ï˘©˘ة˘م D˘لا˘+ ا˘مô +˘ةر˘/’ا
ر˘Mد˘م˘لا ل˘م˘6Ñ˘©˘å ه˘k˘§˘/ ن˘˘H ة˘˘©˘˘م˘˘6Ñر˘˘لا
ح˘©˘9Ñو˘- ى˘õ˘> 5ا~˘+ ن˘©˘˘6Ñا˘˘M ي˘˘9Ñا˘˘Mر˘˘لا
م˘Mد˘ï˘- م˘M̆k ن˘©˘0 ة˘å˘م˘q˘˘لا ا}˘˘J ةرو˘˘ÇÑلا
. اHå بردملا و ب>œلا

 يهنت ةيدلبلا
«اكشسيل» ةمزأا

+˘å˘د -ÄÑ˘دM˘د دM˘لا نو˘í˘رM˘ا ق&I˘§ت +õدMة
،بورwلا ة©åم/ نوMد ةHÅÑòõ بورwلا

0˘©o وD˘تر H˘ا M˘ï˘م˘لا برا˘õ˘©˘راM˘ن Hن
ن©+دk°ملا ن©œ<gلا ل©J&ا- نام9Ñ ل/ا

1˘œù ر˘©˘م˘لاF˘لا و˘-اÇÑ˘©˘í˘0 ي˘©o -°ïل
ى˘لا ي˘M˘gر˘> ر˘©˘+و~˘لا ة˘©˘å˘م˘q˘لا سÄ©˘(ر
نامÉÑلا 8Ñô ح°H ل/ا نH ةم8Ñاåلا

ق©Üg- ىõ> رÇÑ- ةÜ+ارلا ناو ة8Ñا1
ةÜ+ارلا ةMدIا ىõ> قg: امõثH ن©Iاوïلا
. ىلو’ا ةDرtkملا ة©°:ولا

جربلا وحن ةرارغوب

H7رملا نÑنا اد/ ح -ÉÑا ةرادا عJõلا يgجر
.ïk§ا Dا©ل بردملا يH©8ا1 ةرار=و+ نÑو ة
ءاgï˘لا نا˘م˘9Ñ ي˘D ه˘-رد˘H˘ï ن˘> بر˘>ا ه˘I&ا
ام©v ’6Ñاq°لا لHاو> لF رDوk- ول قMرõíل
H°§9 اÑgá ا’Hراد’ا روMلا و ةkي -ÄÑحم
+kÄÑ©©0 رÄÑل نõíرMق J{و ا Hملا ن°kâنا ر
Mòلا نوòو-Åس Dلا يg1 جرœù لاÄÑتا>ا
. هHامIÉÑا م©6Ñر- ل/ا نH ةHداïلا

ويديفلاب فلكملا ةاناعم

ة©EÉÑ عH قاDولا يلو'وHÄÑ لHاå- ةMïر:
ة©MíاÄÑÜلا ءا©6Ñkا را.&ا وMد©˘í˘لا˘+ ò˘õ˘ìم˘لا

نMدM يkلا ه-اHÄÑktï قMkõ مل هI&ا و ة8Ñا1
د©/ لم> ن˘H ه˘Hد˘M˘ï ا˘H ة˘©˘>و˘I م˘=ر ا˘§˘+
تاHوåõملا ب0ÄÑ و ا}J قMرíلا ةÇÑõtمل
DíرMيدام0 د MÄÑ©ل رœIÄÑt8ا1 باÑنا و ة
+˘˘˘åÉار˘˘:&’ا سî -˘˘رM˘˘9و دÑ˘˘ءا˘˘°˘˘+&ا د˘˘0ا ع
7ÑwÇÑ©ة HåورDل ةwœDkه .

qarsana@essalamonline.com
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مشسوملا ةبرشض
+åد Iqاv را+ ةراد)اMÄس
6Ñر©/ ناHنا Dدم- يMد
<ïلا دœ<لا بg5ارMõي
Ĭ©˘رو̆©˘°̆/ را˘م، -̆k˘q̆ه
ي˘+اé H˘ğا̆°˘Ĕ)’ ةراد)’ا
ر©kíòلا عH ،دMدk˘q˘لا̆+
D̆˘ي /̆˘õ6 بÑ̆˘©̆˘و˘̆©˘̆/ر
ي°©k°/ر&’ا و س6وHار
ن&ا ا˘˘م˘˘+ ي˘˘H̆˘©ÄÑ و˘˘©˘˘˘ل

<˘˘ï˘˘دM˘˘§̆˘ا˘م M˘°̆k˘§˘©̆نا
H˘˘ع I˘˘§̆˘اM˘˘6و˘˘م˘˘لا ةÑ˘م
ل˘˘˘˘˘§˘˘˘˘˘D ،يرا˘˘˘˘˘˘q˘˘˘˘˘˘لا
6Ñkkمòيدا°لا ةراد)ا ن
ةÅÑò©õ- نH يMÄÑراgلا
DرM0&’ا قœم.

15

هعون نم لوألا
H˘˘6ا نود نÑ˘k˘w˘ماد˘

را˘˘7Ñ˘˘å و˘˘˘J ،يدا˘˘M̆&’ا
7Ñ˘˘˘˘رF˘˘˘˘ة ^I˘˘˘˘اMò˘˘˘˘ي»
يD ةwkÇÑملا دMدqلا

8Ñ˘˘˘°˘˘˘ل&’ا ة˘˘˘>ا˘˘˘gÄÑ˘˘˘ة
،ي˘9Ñا˘˘Mر˘˘لا دا˘˘å˘˘k˘˘لاو
ى˘˘õ̆˘˘˘> ق˘˘˘õ˘˘˘:&ا ي}˘˘˘لا
ي}˘لا د˘Mد˘q˘لا ءا}˘t˘لا
Mمòن&ا ن -õgÄÑنود ه
،ن˘˘Mد˘˘©˘˘لا ماد˘˘6Ñ̆˘˘k˘˘wا
ة˘˘˘Fر˘˘˘ÅÑلا تg˘˘˘˘ث˘˘˘˘k˘˘˘˘ل
-íò©رJا D©ام Jو Eمدا
Hل/ا ن H°8&ا حÑtبا
ي˘D ة˘©˘˘M˘˘tر&ا ءا}˘˘t˘˘لا
.ه1õåو ءاد-را
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05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاششعلا

19:02

ةÓشصلا تيقاوم

اينابشسإا كلم صسأاك ةارابم يف يشساشسأا يدنام^
زرحم عم هنماشضت بقع ثدحلا عنشصي يشضاملب^

 ةيحيرأاب ءاقبلا نامشض فدهتشسي

صسأار ىلع Úعي يلعوب
ةينفلا ةشضراعلا
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 ةديد÷ا Úناؤقلا نم ةخشسن ةشضايرلاو بابششلا ةرازو حنم دكؤؤت ةيدا–لا

 ةدكيكشس ةبيبشش

40 كلاشش
داعبإا لشصاوي
نم بلاط نب

تابيردتلا

 مئاق رايخ بعÓلا دقع خشسف

اهل تهجو يتلا تاماهتلا ىلع درت «فافلا»
يشساشسألا ماظنلا ليدعت صصوشصخب

 نارهؤب ةيلÙا تاطلشسلا دنجتب داششأا

لاغششألا مدقت :صسÓيإا
تآاششنŸا ملشستب Úلئافتم انلعجي

ددÙا تقولا ‘

ىتح وأا بعلŸا Òيغت ةيناكمإا نع Òثكلا مÓكلا دعب
 ءاقللا ليجأات

ناكم ‘ لشصفت ةطبارلا
يمشصاعلا يبرادلا صضوخ

ةيدولوŸاو دا–لا Úب


