
لضصحت أذكهو..مؤلظم انأأ
ةيراقع ةيعوأأ ىلع تؤكحط

!رامثتضسÓل

0074 نم رثكأأ زجح
ترؤغايلأ ةدام نم ةدحو

ترايتب نبللأو
50صص
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تقؤلأ ناح هنأو قرطلأ قرتفم يف دÓبلأ نأأ دكأأ
ماعلأ لاملأ يبهانو نييزاهتنلأ نم اهريهطتل

هطاسشن ةلوأزمل دأدعتسسأ ىلع هنإأ لاق
ديدجلأ طورسشلأ رتفد قفو بأربر عم

دأزملأ قيرط نع اهعيبل ةلواحم
ةيرأدإأ تابعÓتبو ةيؤتلم قرطب

عاجرتضسأ ليضصافت هذه
GPTPEةطحم ةيأدرغ
!رايلم02 ةميقب تيفزت

30 صص

عمجم بحاسص ةمكاحم يف عؤمدلأ فرذي خوز
«رؤتؤم اميسس»

ةثداحلأ تاسسبÓمو بابسسأأ يف اقيقحت حتفت نمألأ حلاسصم يقأؤبلأ مأاب ةبكرم ىلع ؤطسس ةلواحمب اسسبلتم صصخسش فيقؤت

50صص

ماع ريدم ؤبياسشع نمحرلأ دبع فسشك
ف˘ل˘˘م عدؤ˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأأ ،«مؤ˘˘ك˘˘سسي˘˘لأأ» ع˘˘م‹

،عؤبسسألأ أذه لÓخ تأرايسسلأ دأÒتسسأ
عؤن نم تامÓعلأ بلج ةيلمع ةداعإل

،«وزيزيأو يكوز˘ي˘سس ،درؤ˘ف ،ؤ˘يأد ،ا˘ي˘ك»
د˘ي˘مŒ ة˘ي˘ل˘م˘ع قا˘ي˘سسلأ ‘ ا˘ن˘سسح˘˘ت˘˘سسم
ثÓ˘˘ث ن˘˘˘م ل˘˘˘قألأ تأرا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ دأÒت˘˘˘سسأ
يد˘˘ع˘˘سس دأر˘˘م ف˘˘˘سصو Úح ‘ ،تأؤ˘˘˘ن˘˘˘سس
ةيلمعلأ،zd.noisivrac عقؤ˘م ر˘يد˘م
  .«Òبكلأ أاطÿأ»ـب

ةيعامجلأ ةعانملأ ىلإأ لؤضصؤلأ فدهب ميعطتلأ ةلضصأؤم ىلع ةمزاع رئأزجلأ :دأرج
30 صصايقيرفإأ يف ةفسصنمو ةلداع ةفسصب «انورؤك» حاقل ريفؤتل اعد

فلم عأديإأ متيضس :ؤبياضشع
تامÓع5 دأريتضس’

عؤبضسأ’أ أذه تأرايضسلل

لك ؤعدي مÓضسلأ دبع نب لامج
ديضسجتل لتكتلأ ىلإأ ءافرضشلأ
«ةديدجلأ رئأزجلأ» نيماضضم

30 صص

40 صص

اهنؤيد ةلودج ةداعإأ يف ةبغأرو ةسسلفم ةسسسسؤؤم فلآأ8 ليجسست

يف ةيعماج ةبلاط ةافو
يحلاب زاغ ةروراق راجفنأ

2تياف د’وأأ يعماجلأ

اهعم نواعتلل ماتلأ اهدأدعتسسأ تدبأأ
رأرقتسسلأو نمألأ اهل ققحي امب

ليكضشتب بحرت رئأزجلأ
ةيذيفنتلأ ةطلضسلأ

ايبيلب ةتقؤؤملأ
30 صص

50صص

رايلم فلأأ71 ـب اضضورق تحنم ةمؤكحلأ
 عيراضشملأ باحضصأأ بابضشلل

ةرثعتملأ جاضسنوأأ تاضسضسؤؤم ليجضستل ةيمقر ةضصنم عضضو^
40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’أ ديÈلأ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةريخأ’أ مايأ’أ

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا را˘˘ب˘˘ك ن˘˘م دد˘˘ع ضشي˘˘˘ع˘˘˘ي
بشصانملا يف ةري˘خأ’ا م˘ه˘ما˘يأا ،ن˘ي˘يرادإ’ا
ماهملا ءاهنإا لبق اهنولغششي يتلا ةيرادإ’ا
نم لعفلاب تأادب ةعشساو ةيلقنت ةكرح يف
ءاهنإا ىلإا رابخأ’ا ريششت يتلا راردأا ةي’و
ترششتنا يتلا رابخأ’ا ،اهتي’و يلاو ماهم
تارا˘طإا ن˘م دد˘ع ط˘شسو قر˘ب˘لا ة˘˘عر˘˘شسب
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا ير˘˘˘يد˘˘˘مو
ذيفنت برق ىلإا تراششأا ىربكلا ةيرادإ’او
ضضعب ماهم ءاهنإاو لق˘ن˘ل ة˘ع˘شساو ة˘ي˘ل˘م˘ع
،ة˘شسا˘شسح تا˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
عقوت ع˘م تءا˘ج ة˘لواد˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
.رئازجلا ىلإا نوبت ضسيئرلا ةدوع برق

ةديدج ليضصافت

ضصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لا رار˘˘˘ق نأا ردا˘˘˘شصم د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘ت
ديق ،بهذلا ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ل˘ل
ةرازو ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘شسارد˘˘لا
ةعومجم ل˘كششت˘ب ل˘ع˘ف˘لا˘ب أاد˘ب ،م˘جا˘ن˘م˘لا

،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ضصا˘خ طور˘شش ر˘ت˘˘فد داد˘˘عإ’
ر˘˘ت˘˘فد نأا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘تاذ ردا˘˘شصم˘˘لا ر˘˘ي˘˘ششتو
اهزربأا طورششلا دعب ،نمشضتي  طورششلا

ىلوأ’ا نيتنجل ل˘ب˘ق ن˘م ضصي˘خر˘ت˘لا ح˘ن˘م
ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ئ’و
امك ،مجانملا ةرازو ىوتشسم ىلع ةيزكرم
اتقؤوم اشصيخرت اهح˘ن˘م م˘ت˘ي ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا نأا
حيرشصتلا بشسح هديدحت متي يلام لباقمب
تحت متت ةيلم˘ع˘لاو ،ة˘ف˘ششت˘كم˘لا داو˘م˘لا˘ب
ةباقرو ةيئ’و˘لا م˘جا˘ن˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م ة˘با˘قر
ميلقإا يف ارشصح طششنتو ،مجانملا ةرازو
ضضعب طورششلا رتفد نمشضتي امك ،ةي’ولا
.تاعونمملا ددحتشس يتلا تابوقعلا

بايث يف دضسافلأ
!نيحضصانلأ

ماع يف ،قبشسأ’ا ةيبونج ةي’و يلاو ضضفر
محللا لوانت هبيشصنت دعب ةليلق امايأا5002
د˘حأا ا˘ه˘م˘ظ˘ن «ةدرز» ة˘˘م˘˘ي˘˘لو ي˘˘ف يو˘˘ششم˘˘لا
لوانت لجأا نم انه ىلإا تآا مل» Óئاق ،رايمأ’ا
يف قبشسأ’ا ةي’ولا يلاو فرشصت ،«يوششملا

ضسا˘ن˘لا نأ’ ،ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا با˘˘ج˘˘عإا را˘˘ثأا ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح
ة˘ي’و˘لا ي˘ف ي˘لاو˘لا اذ˘ه˘ب ار˘ي˘˘خ اور˘˘ششب˘˘ت˘˘شسا
نأا تناك ةقي˘ق˘ح˘لا ن˘كل ،ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
يوششملا لوانت ضضفر يذلا قبشسأ’ا يلاولا
رارشسأا˘ب ن˘ي˘فرا˘ع˘لا بل˘غأا ىد˘ل ه˘م˘شسا ط˘ب˘ترا
ارورم راقعلا نم تأادب داشسف حئاشضفب ةي’ولا
.ةهوبششملا تاقفشصلاب

جأرفن’أ ؤحن

اهتدعأا ريراقت ،ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو تعفر
،ةي’و84 ي˘ف ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا تا˘ير˘يد˘˘م
اهلمششي لازام يتلا دجاشسملا ةيعشضوب قلعتت
ضسوريف ءابول يدشصتلا ريبادتل  اقبط ،قÓغإ’ا

اهتشسارد˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف د˘ج˘ت˘شسم˘لا  ا˘نورو˘ك
حاتتفاب ةيشصوت لبق ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘م˘شض
رهشش لولح لبق ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا د˘جا˘شسم ع˘ي˘م˘ج
رار˘م˘ت˘شسا ى˘ل˘ع رار˘ق˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘يو ،نا˘˘شضمر
.رئازجلا يف يئابولا عشضولا رارقتشسا

qarsana@essalamonline.com
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يرذج رييغت
ءابرهكلا عيزوت تاكرشش دهششت
ة˘كر˘ششو «زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس» زا˘˘غ˘˘لاو
تا˘ق˘ت˘ششم˘لا ع˘يزو˘ت˘ل «لا˘ط˘˘ف˘˘ن»
روف أادبيشس ايرذج ارييغت ةيطفنلا

يوقاطلا لاقتن’ا نوناق رودشص
ى˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘يو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
كÓهتشس’ يجيردت˘لا ضصي˘ل˘ق˘ت˘لا
ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا تا˘ق˘ت˘ششم˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

نأا ن˘كم˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘مو ،زا˘˘غ˘˘لاو
ةقاطلا كÓهتشسا رئازجلا لشصاوت
بشسح يئاوششعلا بولشسأ’ا تاذب
دبع ةقاطلا ريزول قباشس حيرشصت
لاقتن’ا نوناقب قلعتت تابيترت ىلع ةدم ذ˘ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘م˘ع˘تو ،را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا
ءاهنإا نمشضتي ،تارايشسلا دوقوو زاغلاو ءابرهكلا تاعاطق لمششيشس نوناق رئازجلا يف يوقاطلا
.0302 ماع قافآا يف زاغلاو طفنلا يروفحأ’ا دوقولا ىلع رئازجلا دامتعا

! مامحلأ ةحنجأأ ىلع ..
ةذو˘ع˘ششلاو ر˘ح˘شسلا ن˘كا˘˘مأا د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل
تا˘با˘غ˘لاو ر˘با˘ق˘م˘لا  ى˘ل˘ع ر˘˘شصت˘˘ق˘˘ت
ثيح ،رويطلا ىلإا اهتدعت لب ،بشسحف
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا داور لواد˘˘ت
ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ن˘طاو˘م˘ل ،و˘يد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م
«زر˘ح» دو˘جو˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ،«ة˘˘ما˘˘م˘˘ح»
لجأا نم ،اهيحانج دحأا ىلع طوبرم
دوشصقملا ضصخششلا دشض همادختشسا
عاونأا نم عونب باشصي ىتح رحشسلاب
فعشضلا وأا يلقعلا للخلا وأا نونجلا
ي˘ف يدؤو˘ي يذ˘لاو ل˘ما˘كلا يد˘شسج˘لا
.توملا ىلإا ت’احلا ضضعب

 ةعطاقم ةلمح
نون˘طاو˘م ن˘شش ،ا˘هرا˘ع˘شسأا عا˘ف˘ترا د˘ع˘ب

«لاتيفيشس» تاج˘ت˘ن˘م˘ل ة˘ع˘طا˘ق˘م ة˘ل˘م˘ح
باربر د˘ع˘شسا ر˘يدرا˘ي˘ل˘م˘ل˘ل ة˘كو˘ل˘م˘م˘لا

،تيزلاو ركشسلا يتدام ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ةشسدكم تيزلاو ركشسلا يتدام لعج امم
نأا دعب راجتلا نزاخم يف ةلئاه تايمكب
اميشس تاجتنملا هذه ىلع لابقإ’ا عجارت
لخدلا يوذ نم نينطاوملا مظعم نأاو
لامعأ’ا لجر ء’ؤوه مهتيو .فيعشضلا
ركشسلاو تيزلا راكتحاب  باربر دعشسا

را˘ع˘شسأا ع˘م ق˘با˘ط˘ت˘ت ’ را˘ع˘شسأا ضضر˘فو
  .ةيلودلا قاوشسأ’ا يف ركشسلا

ةكيضشو تانييعت

هذه روغشش برق ،ةدع تارازو يف نيماع ءانمأا بشصانم3 روغشش برق ىلإا تامولعم ريششت
ةيروهمجلا ة’و نم ددعو تارازولا يفظوم رابك طاشسوأا يف رافنتشسا ةلاح راثأا بشصانملا
ىلإا لوشصولل علطتي عيمجلا نأا ىلإا تامولعملا تاذ ريششتو ،ةيقرتلا هذه يف نيبغارلا

.رغاششلا مكح يف تاب ةمهم ةرازو ماع نيمأا بشصنم
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watan@essalamonline.com

اهاقلأا ةملك لÓخ دارج لاق
رمتؤومل43ـلا ةرود˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كحو لود ءا˘˘˘˘˘شسؤور
Ó˘ث˘م˘˘م ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘تإ’ا
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل
ذيفنت حاجن نإا ،نوبت ديجملا
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘شسإ’ا
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
ةراقلا نكميشس91‐ديفوكل
،حيقلتلا تايلمع م˘ي˘م˘ع˘ت ن˘م
ةيجيتارتشسإ’ا نأا ىلإا اريششم
ةكرتششملا ةيقير˘فإ’ا ة˘يرا˘ق˘لا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل
نواعتلا ةرورشض ىلإا دنتشست
،حا˘ق˘ل˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لاو
يف لمأان اننإا » Óئاق فاشضأاو
انوروك ضسوريف ةمزأا زواجت
،ءاعمج ةيناشسنإ’اب تملأا يتلا
حيقلتلا تايلمع ةيادب لشضفب

.«ءابولا اذه دشض
لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘شش ا˘˘م˘˘ك

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘شسإا ع˘˘شضو ى˘˘ل˘˘ع
يداشصتق’ا ضشاعنإ’ا ةلحرمل
نأا احشضو˘م .ءا˘بو˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ل
قيثو لكششب طبترم اهحاجن
عم قيشسنتلاو نواعتلا زيزعتب
اهنأا امك ،ني˘ي˘لود˘لا ءا˘كر˘ششلا
معدلا ليجشستل ة˘ح˘نا˘شس د˘ع˘ت
فيفخت ىلإا يمارلا بلطملل

لودلا ةدعاشسمو نويدلا ءبع
رار˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شض ي˘˘˘˘ف
.ةيئاذغلا تادادمإ’ا

ةرورشض ىلع دارج ددششو
يف يلودلا نما˘شضت˘لا ز˘يز˘ع˘ت
يدا˘ف˘تو تا˘حا˘ق˘˘ل˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت

يتلا تايلم˘ع˘لا هذ˘ه عا˘ي˘شصنا
لود˘˘لا لو˘˘شصو نود لو˘˘ح˘˘˘ت
نإا لاقو .حاقللا ىلإا ةريقفلا
ءا˘بو˘لا اذ˘ه ته˘جاو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نم ،ىلوأ’ا ةلهولا ذنم مزحب

.ةيئاقولا ريبادتلا لÓخ
ريبادتلا هذ˘ه تح˘م˘شس ا˘م˘ك

تقو ي˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا بشسح˘˘˘ب
راششتنا يف مكحتلا˘ب ي˘شسا˘ي˘ق
ءاف˘ت˘كا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ،ضسور˘ي˘ف˘لا
ل˘ئا˘شسو ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ي˘˘تاذ
ة˘˘˘يودأ’ا جا˘˘˘ت˘˘˘نإاو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا

ح˘شضوأاو .ضصح˘ف˘لا ل˘ئا˘˘شسوو
ىلع ةمزاع رئازجلا نأا ،دارج
ىلإا ،حيقلتلا ةيلمع ةلشصاوم
ةبولطملا بشسنلا قيقحت ةياغ
ة˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةيعامجلا

حا˘˘ج˘˘ن نأا ،دار˘˘˘ج ف˘˘˘ششكو
ةيراقلا ةيجيتارت˘شسإ’ا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

ن˘م ن˘كم˘ي˘˘شس91‐ديفوكل
،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘م˘ع˘˘ت
ةيقيقح ةشصر˘ف ا˘ها˘يإا ار˘ب˘ت˘ع˘م
ةيداشصت˘ق’ا ةا˘ي˘ح˘لا ضشا˘ع˘نإ’
ثع˘ب ةدا˘عإاو ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
.د˘يد˘ج ن˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘˘ج˘˘ع
نأا ،لوأ’ا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بو
تعشضو ةيح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
ءار˘˘م˘˘شسلا ةرا˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأا
ةريبك تايدحت مامأا ةيحشصلا
ر˘ي˘˘باد˘˘ت ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت تب˘˘جو˘˘ت˘˘شسا

ز˘ج˘ع˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘ل ة˘˘مرا˘˘شص
.يلاملا

ة˘˘مزأ’ا نأا ،دار˘˘ج ح˘˘شضوأاو
تقلأا انوروك ءابول ةيحشصلا
يحاون ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ق’ا ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘ي˘شسا˘ي˘˘شسلاو
ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ت˘˘˘ف’
لود˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تم˘˘غرأا

ضضرفو اهدودح قÓغإا ىلع

هنع رجنا ام ،ةيزارتحا ريبادت
فاشضأاو .ةربتعم ةيدام رئاشسخ
ريغ ةيحشصلا ةمزأ’ا هذه نأا
و˘˘م˘˘ن تشضو˘˘ق ة˘˘قو˘˘ب˘˘شسم˘˘˘لا
ىلإا تدأاو لودلا تايداشصتقا
 .ةلاطبلا بشسن مقافت

ايقيرفإأ يف ةفسصنمو ةلداع ةفسصب «انورؤك» حاقل ريفؤتل اعد

ةيعامجلأ ةعانملأ ىلإأ لؤضصؤلأ فدهب ميعطتلأ ةلضصأؤم ىلع ةمزاع رئأزجلأ :دأرج

 يمؤلد Ëرم

ةبؤلطملأ بسسنلأ قيقحتل ،حيقلتلأ ةيلمع يف رأرمتسسلأ ىلع رئأزجلأ مزع ،لوألأ ريزؤلأ دأرج زيزعلأ دبع دكأأ
راسشتنأ يف مكحتلاب يسسايق تقو يف تحمسس ةيئاقؤلأ ريبأدتلأ نأأ افيسضم ،ةيعامجلأ ةعانملأ ىلإأ لؤسصؤلل

.صصحفلأ لئاسسوو ةيودألأ جاتنإأو ةياقؤلأ لئاسسو صصخي اميف يتأذ ءافتكأ قيقحتو صسوريفلأ

تقؤلأ ناح هنأو قرطلأ قرتفم يف دÓبلأ نأأ دكأأ
ماعلأ لاملأ يبهانو نييزاهتنلأ نم اهريهطتل

ىلإأ ءافرضشلأ لك ؤعدي مÓضسلأ دبع نب لامج
«ةديدجلأ رئأزجلأ» نيماضضم ديضسجتل لتكتلأ

نود اضسنرف عم ةنزأؤتم تاقÓع ةماقإأ نكمي ’»
«يؤنعمو يدام ضضيؤعت ميدقتو رأذتع’أ

ناسضمر رهسشل ابسس–

«نماضضتلأ ةحنم» يقحتضسم مئأؤق دأدعإأ ‘ نؤعرضشي ةيرؤهم÷أ ة’و

˘مÓ˘شسلا د˘ب˘ع ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ج لا˘˘ق
نأا ،ةديدجلا رئازجلا بزح ضسيئر
قرتفم ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي مو˘ي˘لا ا˘ند˘ل˘ب

ءافرششلا لك ىلع متحي امم قرط
ةطحمو قرط ىقتلم ىلإا هليوحت
ن˘ي˘˘ما˘˘شضمو فاد˘˘هأا د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ل
.ةديدجلا رئازجلا

،ضسمأا مÓ˘˘شسلا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘˘ب لا˘˘˘ق
بزحلل يئانثتشس’ا رمتؤوملا لÓخ
ر˘ئاز˘ج˘لا» را˘ع˘شش تح˘ت م˘ظ˘ن˘م˘˘لا
م˘ل˘حو م˘ئا˘˘ق عور˘˘ششم ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
تابذاجت نيب رئازجلا نأا ،«ققحتي

ىلإا لوخدلا اهل ديري نم نيب ةدع
ير˘˘˘شضح˘˘˘لا عÓ˘˘˘قإ’ا ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م
نم نيبو ،بولط˘م˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لاو
ع˘شضو˘لا ي˘ف ا˘ه˘˘قار˘˘غإ’ ى˘˘ع˘˘شسي
داد˘ب˘ت˘شسا˘ب ،ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘با˘˘شسلا
داشسفو ،يعامتجا ملظو ،يشسايشس
،ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث ر˘˘ح˘˘شصتو ،يدا˘˘شصت˘˘قا

قرط قرتفم يف دلبلا نأا افيشضم
ءا˘فر˘ششلا ل˘ك ى˘ل˘ع م˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘م
ةطحمو قرط ىقتلم ىلإا هليوحت
ن˘ي˘˘ما˘˘شضمو فاد˘˘هأا د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ل
.ةديدجلا رئازجلا

بذاجتلا نأا» ثد˘ح˘ت˘م˘لا دا˘فأاو
ى˘لإا ىدأا ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ت˘ششا˘˘ع يذ˘˘لا
كي˘كف˘تو تا˘شسشسؤو˘م˘لا ل˘ي˘ط˘ع˘ت
ر˘ح˘شصتو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ج˘ي˘˘شسن˘˘لا
ل˘خدأاو ،تا˘عا˘ط˘ق˘لاو تا˘حا˘˘شسلا
نا˘ق˘ت˘ح’ا ن˘م ة˘ماود ي˘ف دÓ˘ب˘˘لا

ملو ليطعتلاو طونقلاو ضسأايلاو
ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا ’إا ق˘˘ب˘˘ت
لك هجاوت ةريبك ةيلاعفب ةينمأ’او
تايدح˘ت˘لا ن˘م ل˘ئا˘ه˘لا م˘كلا اذ˘ه
ضسئاشسدو تارماؤوملاو رطاخملاو
ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا ا˘˘ندود˘˘ح داد˘˘ت˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع
نب فيشضي‐ كلذ˘لو ،«ة˘ير˘ح˘ب˘لاو
انقتاع ىلع عقت ‐ مÓشسلا دبع
ميدقت اهلوأا ،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘لوؤو˘شسم
ءادأاو رطؤومو يوق يشسايشس راطإا

بنا˘ج ى˘لإا ة˘ما˘ت ة˘˘ظ˘˘ق˘˘يو ي˘˘قار
ةدايشسو رارقتشس’ا ىلع ةظفاحملا

بزحلا نأا» اريششم ،رئازجلا نمأاو
نع عافدلا هتايولوأا نمشض عشضو
ةظفاحملاو ءادهششلا ةنامأا رئازجلا

ا˘ه˘تد˘حو ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسلاو ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
اهعÓقإاو ا˘ه˘ت˘شضه˘نو ا˘ه˘تدا˘ي˘شسو
ةيوق ةمداقلا لايجأÓل اهميلشستو
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ةد˘˘حو˘˘مو ة˘˘نو˘˘شصم
ن˘م˘ل ة˘جا˘ح˘لا ضسمأا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ىلع بجاولا مدقيو ةودقلا يطعي
ري˘ه˘ط˘ت˘ل تقو˘لا نا˘حو قو˘ق˘ح˘لا
عومج نم عمتجملاو تاشسشسؤوملا
نيباهنلاو نييزاهتن’ا نيقلشستملا

ىلإا باهذلا نم دب’ ىرخأا ةرابعب
ةهبجب ةديدج هوجوب ةديدج رئازج
ىلع مÓشسلا دبع نب حلأاو.ةديدج
نييرئازجلا نم ني˘يÓ˘م˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت

يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا عور˘ششم˘لا ف˘ل˘خ
Óئاق ةينطولا ةكرحلا هل تشسشسأا
ةين˘طو تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسا ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ت»
ةيلخاد ةهبج ءانب يعدتشست ةريبك
تايدحتلا لك ةه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو
ضسئا˘˘˘˘شسد˘˘˘˘لاو تار˘˘˘˘ماؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
بزح ىريو.نطولاب ةشصبرتملا
ر˘ئاز˘ج˘لا» نأا  ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةر˘كفو ا˘م˘ل˘ح تنا˘˘ك «ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
اهب فتهت نأا لبق بزحلا اهانبت

ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ت˘ل ن˘ي˘يÓ˘م˘لا ر˘جا˘ن˘ح
بعششلا لمأ’ يرح˘شسلا حا˘ت˘ف˘م˘لا
حÓ˘شصإÓ˘ل ناو˘ن˘˘عو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

عيم˘ج˘لا د˘ير˘ي يذ˘لا ن˘ي˘شسح˘ت˘لاو
بخنو نيلوؤوشسملاب ءادتبا هينبت
ابازحأا اذك و نينطاومو عمتجملا
هدر يفو ىرخأا ةهج نم.ةيشسايشس
لو˘˘ح «مÓ˘˘شسلا»ـل لاؤو˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةدوشسم ءارثإ’ بزحلا تاحرتقم
دكأا ،تاباخ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘ق عور˘ششم
مدق بزحلا نأا ،«مÓشسلا دبع نب»
نأا ،ا˘هزر˘بأا تا˘فا˘شضإاو تÓ˘يد˘ع˘ت
مئاوقلا ةنجل يف بازحأ’ا كراششت
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ي˘ف ة˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا ةر˘ح˘˘لا
نأ’ ،جئاتنلا زيكرت دنع ةيئ’ولا
ىوتشسم ىلع ثدحي هلك ريوزتلا

مهحارتقا بناج ى˘لإا ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه
يتلا ةئاملاب4  ةبشسن عوشضوم
ىغلت وأا عيمجلا ىلع ضضرفت» لاق
ى˘لإا ل˘شصن ى˘ت˘ح ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
قبطن اهدعبو ةيرايعم تاباختنا
.«ةئاملاب02 وأا ةئاملاب01 ةبشسن

ضضفر لوح بزحلا در نعو
نأا دكأا ،اهمئارج نع اشسنرف راذتعا
ضضيو˘ع˘˘ت˘˘لاو راذ˘˘ت˘˘ع’ا ة˘˘ي˘˘شضق
بزحلل لاشضن لحم فارتع’او
’و لشضانن ىقبنشس»و ،دوقع ذنم
نيب ةنزاوتم تاقÓع ةماقإا نكمي
هذ˘˘˘ه نود ا˘˘˘شسنر˘˘˘فو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
فار˘˘ت˘˘ع’ا ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا طور˘˘˘ششلا
يدا˘م˘لا ضضيو˘ع˘ت˘˘لاو ،راذ˘˘ت˘˘ع’ا

«اروتشس» ريرقت نعو «يونعملاو
،يدوهيو يشسنرف اروتشس» نإا لاق
نلو هموقل ليميشس لجرلا نأا ديكأا
قو˘˘ق˘˘حو ح˘˘لا˘˘شصم ن˘˘ع ع˘˘فاد˘˘˘ي
ه˘˘نا م˘˘غر ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘ششلا
نايحأ’ا نم ريثكلا يف رهظمتي
ي˘عو˘شضو˘م˘لا ر˘كف˘م˘لا ر˘ه˘ظ˘م˘ب
.«لدتعملاو

ز. صسواط

ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ة’و عر˘˘شش
ةحنم» يقحتشسم ددع مئاوق دادعإا
ناشضمر رهششل ابشسحت «نماشضتلا
يلاو دكأا ،قايشسلا يفو.كرابملا
نأا ،ن˘مو˘ما يرو˘مر˘˘م نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت
12 ن˘م د˘يزأا تشصشصخ ة˘˘ي’و˘˘لا

نماشضت ةح˘ن˘م˘ك م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
عزوت˘شس ل˘ي˘شضف˘لا ر˘ه˘ششلا لÓ˘خ
رهشش ةياهن لبق اهيقحتشسم ىلع
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،ضسرا˘˘م
عم تقلطنا نيديفتشسملا ءاشصحإا
نود ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘لا
اميف تادنتشسملا بلط ىلإا ءوجللا

.ددجلا نيقحتشسملا ضضعب ادع
بتاكلب دمحم راششب يلاو امأا

عم ليشضفلا رهششلا نمازت نأا دكأاف
دد˘ع ع˘فر˘ي˘شس ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
نم ةحن˘م˘لا هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف .ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘شش ل˘˘كب عزو˘˘ت˘˘شس
ةحنم ن˘م ة˘ل˘ئا˘ع54 ديفت˘شست˘شس
لبق يقاوبلا مأا ةي’وب نماشضتلا
بشسح ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ضسرا˘˘م02ــلا
نيدلا نيز ةي’ولا يلاو تاديكأات
.«نيتروبيت

ر.نوراه

ةيرأدإأ تابعÓتبو ةيؤتلم قرطب دأزملأ قيرط نع اهعيبل ةلواحم

!رايلم02 ةميقب تيفزت ةطحم ةيأدرغGPTPE عاجرتضسأ ليضصافت هذه

«انورؤك» ةحئاج ىلع بلغتلأ ةياغل لسصأؤتتسس تأدعاسسŸأ نأأ تدكأأ

رئأز÷أ ¤إأ ةبهك تاحاقللأ نم ةيمكب عÈتت Úضصلأ

ريدم يكوربم ملاشس فششك
لاغششأÓل ةيموم˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نأا ،ةيادر˘غ ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةطحم تع˘جر˘ت˘شسا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
رثكأاب ايلاح اهنمث غلبي تيفزت
.ميتنشس رايلم02 نم

نأا ىلإا ،يكوربم ملاشس راششأاو
،تيفز˘ت ة˘ط˘ح˘م ع˘ي˘ب ة˘لوا˘ح˘م
ؤوطاو˘ت˘ب ة˘يو˘ت˘ل˘م قر˘ط˘ب تم˘ت
5.2 غلبمب نيق˘با˘شس ن˘ي˘ف˘ظو˘م
قلخ قيرط نع م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
ا˘˘هز˘˘ج˘˘ح˘˘ل ة˘˘يرادإا تا˘˘˘قور˘˘˘خ
عاجرتشسا مت هنأا افيشضم ،اهعيبو
تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تفز˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م
دازملا قيرط نع اهعيب ةلواحم
،ة˘˘يو˘˘ت˘˘ل˘˘م قر˘˘ط˘˘ب ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا

ا˘م و˘هو ة˘˘يرادإا تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت˘˘بو
تنا˘ك ي˘ت˘لا ةر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ضسكع˘˘ي
دافأاو ،اقباشس ةكرششلا اهب ريشست
˘˘ما˘˘ح˘˘قإا م˘˘ت ه˘˘نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تارا˘م˘ث˘ت˘شسا ي˘ف ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
داتع ءانتقاب رييÓملا تارششعب

اهبلغأا ةنحاشش52 رارغ ىلع
قزر» ةي˘ل˘ق˘ع بب˘شسب ة˘ل˘ط˘ع˘م
ةشسشسؤوملا ريدم دكأاو .«كليابلا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا ر˘ي˘ط˘شست م˘ت ه˘˘نأا

رابتع’ا ةداعإاب يشضقت ةديدج
لÓخ نم ةكرششلا تاكلتممل
هما˘ح˘قإاو دا˘ت˘ع˘لا ل˘ك ح˘ي˘ل˘شصت
م˘ت ه˘نأا ا˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ،تا˘˘ششرو˘˘لا˘˘ب
ءانثتشساب عيراششملا نم ءاهتن’ا

بادبدلا ةقطنمب ديحو عورششم

ريطشست ا˘شضيأا م˘ت ه˘نأاو يز˘ي˘لإا˘ب
نم ،لامعل˘ل يو˘عو˘ت ط˘ّط˘خ˘م
يتلا ةيطمنلا ةرظنلا رييغت لجأا

ط˘˘شسو ي˘˘ف ةر˘˘ششت˘˘ن˘˘˘م تنا˘˘˘ك
م˘˘ه˘˘نأا ضسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةيمومع ةشسشسؤوم يف نولمعي
ةيلقع» نأا ،ثدحتملا حشضوأاو
يشضاملا نم تحبشصأا «كليابلا

’ نمل ةكرششلا يف ناكم ’و
.اهيلع ظفاحيو ةفاشضإا يطعي
ةشسشسؤوملا تل˘ج˘شس ،ةرا˘ششإÓ˘لو
ةيمومعلا لا˘غ˘ششأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا
.ةديدجلا ةيجيتارتشسإ’ا

ر.نوراه

ر˘ي˘ف˘شس ه˘خ نا˘ي˘ل ي˘ل ف˘˘ششك
نأا ضسمأا ،رئازجلا ىدل نيشصلا
ن˘م ة˘ي˘م˘كب عر˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘شس هدÓ˘˘ب
ضسور˘ي˘ف˘ل دا˘˘شضم˘˘لا ا˘˘ه˘˘حا˘˘ق˘˘ل

.رئازجلل ةبهك انوروك
اهل نايب يف ةرافشسلا تدافأاو

ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا نأا ،ضسمأا
د˘ب˘ع لوأ’ا ر˘يزو˘لا˘ب ر˘˘ي˘˘ف˘˘شسلا
هلÓخ ن˘م ’دا˘ب˘ت دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

رواحم ةدع يف رظنلا تاهجو

تاقÓ˘ع ر˘يو˘ط˘ت ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
لماششلا ةيجيتارتشسإ’ا ةكارششلا
زيزعتو ،ةيرئازج˘لا ‐ ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا
ت’ا˘ج˘م ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘لا نوا˘ع˘ت
ةرا˘ف˘شسلا تفا˘˘شضأاو.ةفلتخم
ي˘ن˘ي˘شصلا بنا˘˘ج˘˘لا د˘˘ع˘˘ت˘˘شسي»
بنا˘ج˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘لا ل˘شصاو˘ت˘ل
ر˘يو˘ط˘ت˘ل د˘ي˘ب اد˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نيب نواعتلا زيزعتو تاقÓعلا
ةفلتخم ت’اج˘م ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘لا

ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كم ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
ر˘˘م˘˘ت˘˘شسي فو˘˘شسو ،91‐ديفوك
يف ةينيشصلا ةدعاشسملا ميدقت
ثيح ،رئازجلل ةحئاجلا ةحفاكم
تاحاقللا نم ةيم˘كب عر˘ب˘ت˘ي˘شس
ةرتف يف رئازجلل ةبهك ةينيشصلا

يف مهاشسي ا˘م˘م ة˘ب˘ير˘ق ة˘ل˘ب˘ق˘م
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لا
.«ايوشس

خ.ةميسسن

نواعتلل ماتلأ اهدأدعتسسأ تدبأأ
نمألأ اهل ققحي امب اهعم
رأرقتسسلأو

ليكضشتب بحرت رئأزجلأ
ةيذيفنتلأ ةطلضسلأ
ايبيلب ةتقؤؤملأ

ليكسشتب رئأزجلأ تبحر
ةتقؤؤملأ ةيذيفنتلأ ةطلسسلأ

ىلع تنثأ ثيح ،ايبيل يف
رأؤحلأ يف زرحملأ مدقتلأ
ممألأ ةياعرب يبيللأ يسسايسسلأ
اهدأدعتسسأ ةيدبم ،ةدحتملأ
ققحي امب اهعم نواعتلل لماكلأ
تاعلطتو رأرقتسسلأو نمألأ
.قيقسشلأ يبيللأ بعسشلأ

نوؤؤسشلأ ةرأزؤل نايب ركذ
رئأزجلأ نأأ صسمأأ ،ةيجراخلأ

مهسسي نأأ يف اهلمأأ نع برعت
ةطلسسلأ ليكسشت رأرق
ءاهنإأ يف ايبيل يف ةيذيفنتلأ

ديحؤتو ماسسقنلأ ةلاح
أدأدعتسسأ ةيبيللأ فؤفسصلأ
ةيباختنلأ تاقاقحتسسÓل
ةدكؤؤم ،ماعلأ أذه ةياهن ةماهلأ

عم تباثلأ رئأزجلأ نماسضت
اهفقؤمو قيقسشلأ يبيللأ بعسشلأ
لخدتلأ لاكسشأأ عيمجل صضفأرلأ

«ةيبيللأ ةيلخأدلأ نوؤؤسشلأ يف
دؤهجلل لسصأؤتملأ اهمعد» أذكو
ملسسلأ لÓحإل ةيمأرلأ ةيملسسلأ

دلبلأ أذه يف رأرقتسسلأو
ةلماسش ةبراقم قفو ،قيقسشلأ

ايبيل ةدايسس ةيامحل فدهت
.«اهيسضأرأأ ةدحوو اهلÓقتسسأو
ملسسلأ صضؤفم بحر هتهج نم
،يقيرفإلأ داحتلأ يف نمألأو
باختناب ،يقرسش ليعامسسإأ
ةتقؤؤملأ ةيذيفنتلأ ةطلسسلأ

زاجنلأ أذه أربتعم ،ايبيل يف
ايبيل ةداعإل ةمسساح ةؤطخ»
رأرقتسسلأو ملسسلأ قيرط ىلإأ

ليعامسسأ» دسشانو ،ةدحؤلأو
ىلع ةديرغت يف «يقرسش

،«رتيؤت» عقؤمب هباسسح
فافتللأ» ةرورسضب نييبيللأ

ةديدجلأ ةطلسسلأ لؤح
يسضملل اهل معدلأ ميدقتو
ةماعلأ تاباختنلأ ؤحن تابثب
» Óئاق «،ةينطؤلأ ةحلاسصملأو
عمتجملأ نم ءانب امعد رظتنن
.«يلودلأ

ز.صسواط



ي˘ف ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا تح˘˘شضوأا
روطتب ضصاخلا ريخأ’ا ا˘هر˘ير˘ق˘ت
ينطو˘لا يو˘قا˘ط˘لا كÓ˘ه˘ت˘شس’ا

ةريخأ’ا رششعلا تاونشسلا لÓخ
يلوأ’ا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ءو˘شض ي˘ف» ه˘نأا
رئازجلا ذافنتشسا ىلإا راششأا يذلا
نم رثكأ’9102و0102 نيب
زاغلا نم بعكم رتم رايلم032
ر˘ششا˘ب˘م كÓ˘ه˘ت˘شسا) ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا

841و ،(ءا˘بر˘ه˘ك ل˘كشش ى˘ل˘˘عو
ن˘م لور˘ت˘ب لدا˘ع˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘م
نيزنب) ةي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا

زاغ نم نط نويلم02و (لزيدو
ليج˘شست ع˘م ،ع˘ي˘م˘م˘لا لور˘ت˘ب˘لا
5 هتبشسن يونشس طشسوتم روطت
در˘ج˘م ن˘م ر˘ث˘كأا تا˘ب ،ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب

ل˘جأا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا لذ˘ب ةرور˘شض
ماد˘ت˘شسم يو˘قا˘ط جذو˘م˘ن داد˘عإا

ثي˘˘ح ن˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘˘شضاوو
ةقيثو˘لا تف˘ششك ا˘م˘ك .«دراو˘م˘لا
ل˘غ˘ت˘شسا ل˘ق˘ن˘لا عا˘ط˘ق نأا ا˘ه˘تاذ
لداعم نط نويلم241 هدحول
،9102و0102 ن˘ي˘˘ب لور˘˘ت˘˘ب
ة˘قا˘ط˘لا ةرو˘تا˘ف كلذ˘ب قو˘ف˘˘ي˘˘ل
ءا˘بر˘ه˘كلا جا˘ت˘نإ’ ة˘شصشصخ˘م˘لا

لداعم نويلم611 ـب ةردقملاو
.لورتب

ن˘ي˘ب ة˘نرا˘ق˘م˘ب ما˘ي˘ق˘لا د˘˘ع˘˘بو
بشسح كÓه˘ت˘شس’ا تا˘ي˘ئا˘شصحإا
نط نو˘ي˘ل˘م241) تاعا˘ط˘ق˘لا

بشسحو (لور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب لدا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م
نط نو˘ي˘ل˘م841) تاجت˘ن˘م˘لا

تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل لور˘˘ت˘˘ب لدا˘˘ع˘˘م
يربلا لقنلا نأا ظحÓُي ،(ةلئاشسلا
لئاشسلا دوقولا ايرشصح مدختشسي
.(لزيدو نيزنب)

تد˘كأا ،ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا اذ˘˘ه ن˘˘مو
ىلع رفوتت رئازجلا نأا ةظفاحملا

ملاع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإ’ ل˘ب˘شس ةد˘ع
هفييكتو ينÓقع لكششب لقنلا

ةيوقاط ة˘عا˘ج˘ن تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ع˘م
ةدع بابشسأ’ ةيرورشض تحبشصأا

ةيامحو نيومتلا نيمأات اهنيب نم
.ةئيبلا

عا˘ط˘ق˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
لا˘غ˘ششأ’او ءا˘ن˘ب˘لاو ي˘عا˘˘ن˘˘شصلا
ىوشس لثمي ’ يذلا ةيمومعلا
كÓهتشس’ا نم ةئاملاب22 ةبشسن
لÓ˘˘خ ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا يو˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
09) ةر˘ي˘خأ’ا ر˘ششع˘لا تاو˘ن˘˘شسلا

،(لور˘ت˘ب لدا˘˘ع˘˘م ن˘˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
عاطقلا اذه نأا ةظفاحملا تلجشس
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف م˘ها˘شسي نأا ن˘كم˘˘ي
هبلط ثيح نم يرهوج داشصتقا
نأا ىل˘ع ه˘ع˘ي˘ج˘ششت˘ب ،يو˘قا˘ط˘لا
لÓخ ن˘م ا˘ي˘تاذ ا˘ج˘ت˘ن˘م ح˘ب˘شصي
هب ةشصاخلا جاتنإ’ا لئاشسو رششن
.ةددجتم دراوم ىلع دمتعت يتلا

بشسحو ر˘خآا د˘˘ي˘˘ع˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ي˘شضت ،ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا قر˘˘ط˘˘لا
ةفاك لÓغتشسا بجي» ،ةظفاحملا
ديلوتلاب حمشست يتلا تايناكمإ’ا
لكششب اهنم ةدافتشسÓل كرتششملا

ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘كشسر) ر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م
(اهشسفن ةيلمعلا يف ةعجرتشسملا
تÓحملا ةئفدت) رششابم ريغ وأا
ىلإا فشض .«(ةيحشصلا هايملا وأا
ةمجانلا) نيطلاو تايافنلا كلذ

جار˘خ˘ت˘شساو فر˘شصلا ها˘ي˘˘م ن˘˘ع
ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا (ا˘هر˘ي˘غو ط˘ف˘˘ن˘˘لا
تايلمعلا يف دوقوك اهلÓغتشسا
ريرقت˘لا تاذ بشسح ،ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا
ع˘˘نا˘˘شصم لا˘˘ث˘˘م ر˘˘˘كذ˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
.تنمشس’ا

ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘كأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘˘فو
تاقي˘قد˘ت˘لا ة˘ف˘عا˘شضم ةرور˘شض
ةمراشص ة˘ع˘با˘ت˘م ع˘م ة˘يو˘قا˘ط˘لا
جوتتشس يتلا تايشصوتلا قيبطتل
.«اهب

تر˘˘كذ ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةغايشصب تماق اهنأاب ةظفاحملا

ا˘هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت ةد˘˘ع
ةعاجنلاب قلعتملا لوأ’ا يونشسلا
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘ششنو ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا
.ةددجتملا

ثدحلا4 1592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج52ـل قفاوملا1202 يرفيف7دحأ’ا
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ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتŸا تاقاطلا ةظفاÙ ريرقت رخآا بصسح

مأدتضسمو ⁄اعŸأ حضضأو يؤقاط جذؤ‰ دأدعإاب ةبلاطم رئأز÷أ

خ.ةميصسن

دادعإاب ةعرصسلا حانج ىلع رئازجلا مايق ةرورصض ىلع ،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ةظفاحم تددصش
.ةددجتملا تاقاطلل لصضفأا جاردإاو يلخادلا كÓهتصس’ا نيصسحتب حمصسي مادتصسمو ملاعملا حصضاو يوقاط جذومن

اهنويد ةلودج ةداعإا يف ةبغارو ةصسلفم ةصسصسؤوم ف’آا8 ليجصست

رايلم فلأأ71 ـب اضضورق تحنم ةمؤكحلأ
 عيراضشملأ باحضصأأ بابضشلل

ةرثعتملأ جاضسنوأأ تاضسضسؤؤم ليجضستل ةيمقر ةضصنم عضضو

 سصاخ يصسور ربتخم عم «لاديصص» عمجم هعينصصتب لفكتي

حاقل جاتنإ’ ةيضسور ةيرئأزج تاضضوافم
ايلحم «Vكينتؤبضس»

ف˘˘ير˘˘شش د˘˘م˘˘ح˘˘˘م ف˘˘˘ششك
ةلاكولل ماعلا ريدملا دوعوب
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘تو م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘م˘ي˘ق نأا ضسمأا ،ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا
ةلاكو اهتحنم يتلا ضضورقلا
ةرتف˘لا ي˘ف ا˘ق˘با˘شس «جا˘شسنوأا»
1102 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ةد˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

رايلم فلأا71 تغلب0202و
،ةرغشصم تاشسشسؤومل ،ميتنشس
ارثعت فرعت اهنم ةئاملاب07
.ايلاح

ف˘˘ير˘˘شش د˘˘م˘˘ح˘˘˘م را˘˘˘ششأاو
ا˘ف˘ي˘شض ه˘لوز˘ن ىد˘ل ،دو˘˘عو˘˘ب

،بعششلا ةديرج ىدتنم ىلع
ةشسشسؤوم ف’آا8 ليجشست ىلإا

ةدا˘عإا ي˘ف ة˘ب˘غارو ةر˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘م
هنأاب احشضوم ،اهنويد ةلودج
ة˘˘ي˘˘م˘˘قر ة˘˘شصن˘˘م ع˘˘شضو م˘˘˘ت

تاشسشسؤوملا ليجشستل ةشصاخ
ةدا˘عإا د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ةر˘غ˘شصم˘لا

دوعوب دكأاو .ا˘ه˘نو˘يد ة˘لود˘ج
˘مÓ˘˘ت˘˘شسا ،قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ةشصاخلا ةيقا˘ف˘تÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
باحشصأا نويد ةلودج ةداعإاب
وهو ،ةرغشصملا تاشسشسؤوملا
حم˘شسي يذ˘لا ‐ه˘ب˘شسح‐ ر˘مأ’ا
ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘ب
ةبغارلا ةرثعتملا تاشسشسؤوملا
زربأا امك .اهنويد ةلودج يف

ي˘ف تم˘˘ها˘˘شس ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا نأا˘˘ب
فلأا002 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ءا˘˘ششنإا

،ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘كششت ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘شسشسؤو˘˘م
،لششف اهشضعبو حجن اهشضعب
ترقأا ،ةلودلا نأا ىلإا اريششم
ةيزيفح˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ضضع˘ب
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،1102 ة˘˘ن˘˘شس
ة˘م˘ها˘شسم ة˘˘ب˘˘شسن ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت

يف1 ىلإا عورششملا بحاشص
تمت يذلا رمأ’ا وهو ،ةئاملا

نيأا ،ةيشضاملا ةنشسلا هتعجارم
ة˘م˘ها˘شسم˘˘لا ة˘˘ب˘˘شسن ع˘˘فر م˘˘ت
.ةئاملاب51 ى˘˘˘لإا ادد˘˘˘ج˘˘˘˘م
تارار˘˘ق» دو˘˘˘عو˘˘˘ب ح˘˘˘شضوأاو
نم ةئاملاب07 انتطعأا1102
مل يتلا ةرثعتملا تاشسشسؤوملا
ا˘ه˘نو˘يد د˘يد˘شست ن˘م ن˘كم˘ت˘ت
نإا انلءاشست0202 مييقت يفو
ي˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘شس’ا بج˘˘ي نا˘˘ك
اندعأا اذهل ،ةئاملاب1 بولشسأا
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب51 ة˘˘˘ب˘˘˘شسن
ام وهو ،ة˘يدر˘ف˘لا ة˘م˘ها˘شسم˘لا
باششلا كشسمت ىدم نيبيشس
لوذبم˘لا هد˘ه˘جو ه˘عور˘ششم˘ب
اشصوشصخ هيف ةمهاشسملا يف
عورششملا نم ةئاملاب58 نأاو
نود كنب˘لاو ة˘لا˘كو˘لا لو˘م˘م
.«ةدئاف

ر.نوراه

يرو˘˘شصن˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘ك د˘˘˘كأا
ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نأا ،رئازجلا يف ةين’ديشصلا

ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘˘م
ي˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘شصلا ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
،«لاد˘˘˘ي˘˘˘شص» ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لماعتم عم ضصا˘خ ر˘ب˘ت˘خ˘مو
جا˘˘ت˘˘نإ’ا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ي˘˘شسور
حا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
دا˘˘˘˘˘˘شضم˘˘˘˘˘˘˘لا «Vكينتوبشس»
.انوروك ضسوريفل

ي˘˘˘ف يرو˘˘˘˘شصن˘˘˘˘م لا˘˘˘˘قو
نإا ،ي˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت
ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شصلا ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا»
ير˘ج˘ي لاد˘ي˘شص ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

ل˘ما˘ع˘ت˘˘م ع˘˘م تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م
حاقل جاتنإا راطإا يف يشسور
داشضملاV كي˘ن˘˘تو˘˘ب˘˘شس
رئازجلا يف انوروك ضسوريفل
ح˘˘لا˘˘شصل هر˘˘فو˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘شضل
.«ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

و˘˘˘ه فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا ح˘˘˘˘شضوأاو
يل˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإ’ا˘ب حا˘م˘شسلا
ه˘ل˘ع˘˘ج˘˘ل ي˘˘شسور˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
كانه نوكت دق هنأ’ ،ارفوتم
ىلع لوشصحلا يف ةيلاكششإا
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
.يملاعلا

نأا يرو˘˘˘شصن˘˘˘م فا˘˘˘˘شضأاو
فارششإا تحت تعشضو ةنجل
ةين’ديشصلا ةعانشصلا ةرازو
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ن˘˘˘شصم˘˘˘لا ق˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘شس
نم اونكمتي ىتح ،نييلحملا
:عباتو .ةعرشسب حاقللا جاتنإا

ع˘˘م˘˘ج˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب»
ضصاخ لماعتم كانه ،لاديشص
تا˘شضوا˘˘ف˘˘م ير˘˘ج˘˘ي ًا˘˘شضيأا

،رئازجلا ي˘ف حا˘ق˘ل˘لا جا˘ت˘نإ’
ريتارف ربتخمب رمأ’ا قلعتيو
رئازجلا نأا ىلإا اريششم ،«زيار
جا˘ت˘˘نإ’ تارد˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل»
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا

نكلو ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك تارا˘شسم
ايجولونكتلا لÓخ نم اشضيأا
لوؤوشسملا ددششو .«ةيويحلا

ي˘شسور˘لا حا˘ق˘˘ل˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع
د˘˘˘˘˘˘حأا» و˘˘˘˘˘˘ه «Vكينتوبشس»
ملاعلا يف تاحاقللا لشضفأا

ثي˘ح ،ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ًارا˘˘˘ثآا ل˘˘˘ج˘˘˘˘شسي
ةيلا˘ع˘ف ة˘ب˘شسن˘ب ،ة˘شضف˘خ˘ن˘م
.ةئملاب19.6 ـب ردقت

ليجشستب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
ةدا˘˘˘شضم˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششأا «91‐ديفوك»ـل
ة˘لا˘كو˘لا نأا ى˘لإا يرو˘شصن˘م
ةدد˘˘ح˘˘م تاءار˘˘جإا تذ˘˘خ˘˘˘تا
حامشسلاو تاحاقللا ليجشستل
دوقع ىلع عيرشسلا عيقوتلاب
ليجشست دعب اهنأاو ،ءانتق’ا
ايلاح موقت يشسورلا حاقللا
ار˘˘ت˘˘شسأا» حا˘˘ق˘˘ل ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘ب
نأا ى˘لإا تف˘ل ا˘م˘ك .«ا˘كي˘ن˘يز
ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تأاد˘˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
حا˘ق˘ل˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست تاءار˘˘جإا
 .ينيشصلا

خ.ةميصسن

ديدجلا طورصشلا رتفد قفو باربر عم هطاصشن ةلوازمل دادعتصسا ىلع هنإا لاق

عؤبضسأ’أ أذه تأرايضسلل تامÓع5 دأريتضس’ فلم عأديإأ متيضس :ؤبياضشع
وبياششع نمحرلا دبع فششك

هنأا ،«موكشسيلأا» عمجم ماع ريدم
تارايشسلا داريتشسا فلم عدويشس
ةدا˘˘عإ’ ،عو˘˘ب˘˘˘شسأ’ا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
عون نم تامÓعلا بلج ةيلمع
ي˘كوز˘ي˘˘شس ،درو˘˘ف ،و˘˘ياد ،ا˘˘ي˘˘ك»
قايشسلا يف انشسحتشسم ،«وزيزياو
تارايشسلا داريتشسا ديمجت ةيلمع
ي˘ف ،تاو˘ن˘شس ثÓ˘ث ن˘˘م ل˘˘قأ’ا

ريدم يدعشس دارم فشصو نيح
ةيلمعلا،zd.noisivrac عقوم
  .«ريبكلا أاطخلا»ـب

هتفاشضتشسا لÓخ وبياششع دكأا
ةيدا˘شصت˘ق’ا «ضشا˘ك» ة˘شصح ي˘ف
عاديإا متيشس هنأا ،«مÓشسلا» ةانقب
لÓخ تاراي˘شسلا دار˘ي˘ت˘شسا ف˘ل˘م
دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شس’ ،عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’ا اذ˘˘˘˘ه
،و˘ياد ،ا˘ي˘ك» ة˘ي˘لا˘ت˘لا تا˘مÓ˘ع˘˘لا
ركذو  .«وزيزياو يكوزيشس ،دروف
لÓخ هنأا ،موكيشسلأا عمجم ضسيئر
ن˘˘˘م هءا˘˘˘شصقإا م˘˘˘ت ،5102 ة˘ن˘˘شس
تا˘مÓ˘ع˘ل دار˘ي˘ت˘شس’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تاونشس5 نم لقأ’ا تارايشسلا

قبشسأ’ا ةعانشصلا ريزو لبق نم
نم رافلا براوششوب مÓشسلا دبع
ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع كلذو ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
يتلا مÓعإÓل ةقباشسلا هتاحيرشصت
مت يذلا  طورششلا رتفد اهيف دقتنا

.ةقباشسلا ةرازولا لبق نم هعشضو
بيكرت ةيلمع وبياششع دقتنا امك
نأا ادكؤوم ،رئازجلا يف تارايشسلا
،ةزهاج ةب˘كر˘م دار˘ي˘ت˘شسا ة˘ف˘ل˘كت
اهبيكرت نم لقأا اهتفلكت نوكت
هطاششن ةرتف ىلا ةدوعلاب كلذو

ةرايشسلا نأا افيشضم ،داريتشس’ا يف
رعشسب جراخلا نم اهداريتشسا متي
ل˘ف˘˘كت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،وروأا0001
فيراشصملا لك عفدب لماعتملا
رارغ ىلع ،ةي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
اذ˘كو ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن را˘˘ع˘˘شسأا
قلعتي اميف و  .اهريغو بئارشضلا
ةقفر هطاششن ةشسرام˘م˘ل ه˘تدو˘ع˘ب
دكأا ،باربر دعشسي لامعأ’ا لجر
ىلع هنأا ،موكيشسلأا عمجم ضسيئر
داريتشسا ةيلمع ةلوازمل  دادعتشسا
طور˘ششلا ر˘ت˘فد ق˘فو تارا˘ي˘شسلا
دي فلأا03 كانه نأا دكأاو .ديدجلا

ةئاملاب03  م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع
نأا قايشسلا يف احشضوم ،نييعماج
يوتحي قباشسلا يف ناك ،هعمجم
،لغشش بشصن˘م0076  ى˘ل˘˘ع
ا˘ي˘لا˘ح ل˘غ˘˘ششي ه˘˘نأا ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘ششم
ةنهم نأا انيبم ،ضصخشش0071
. ادج ةقيقد ةنهم يه لماعتملا

يدعشس دار˘م ر˘ب˘ت˘عا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نأا،zd.noisivrac عقوم ريدم
ةيبوروأا تارايشس داريتشسا ةيلمع
،ريبك أاطخ تاونشس ثÓث نم لقا

طورشش نأا ىلا كلذ ببشس عجرأاو
د˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف تارا˘˘ي˘˘شسلا ر˘˘˘ي˘˘˘شس
دلبلا نع امامت فلتخت ،عنشصملا
لÓ˘خ يد˘ع˘شس د˘˘كأا.دروتشسملا
«ضشا˘ك» ة˘شصح ي˘ف ه˘ت˘فا˘شضت˘شسا
نأا ،«مÓشسلا» ةان˘ق˘ب ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
ةبكرم يأا لقنتو ريشس  طورشش
،اهل عنشصملا وأا جتنملا دلبلا يف
دلبلا طورشش نع امامت فلتخت
ريشس دعب هنأا احشضوم ،دروتشسملا

،ملك00003 ة˘فا˘شسم ةرا˘ي˘˘شسلا
بعشصي ةينقت لكاششم دلوتتشس
روهدت ىلإا ةفاشضإ’اب ،اهحÓشصإا
ريدم حشضوأاو  .يرئازجلا رانيدلا
ع˘˘˘يزو˘˘˘ت قو˘˘˘شس نأا ،ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘˘لا
انيبم ،ةراجت ’ا وه ام ،تارايشسلا
عانشص عم ةقÓع هل ليكولا نأا
ءارشش ةيلمع لÓخ نم تارايشسلا
ليكولا موقي  ثيح ،تامÓعلا
نو˘˘بز˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘بو ا˘˘ه˘˘ئار˘˘˘ششب
ةطقن ىلا راششا هنأا ’ا ،يرئازجلا

تا˘مÓ˘ع نأا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ،ة˘ما˘˘ه
،ليكولا اهيرتششي يتلا تارايشسلا
تا˘مÓ˘ع ي˘ه ل˘ب ه˘كل˘م تشسي˘ل
دو˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع ةرو˘˘˘ه˘˘˘ششم
اورم˘ث˘ت˘شسا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ع˘ن˘شصم˘ل˘ل
عورششملا كلذ يف ةلئاط ’اومأا

 . نمزلا نم نرق ةليط
نيعنشصملا دقاعت نأا فاشضاو

،ن˘ير˘ئاز˘ج˘لا  ن˘يدرو˘ت˘شسم˘لا ع˘م
ةءا˘˘ف˘˘كلا ضسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘كي
ىتح ناديملا يف ةريبكلا ةربخلاو
 .ليثمت نشسحأا هتمÓع لثمي

ديدجلا طورششلا رتفد لوحو
حشضوأا ،ةموكحلا هتعشضو يذلا
ادئاشس ناك يذلا هشسفن هنأا يدعشس
نأا ىلا اتف’ ،5102 ةنشس لÓخ
ضضع˘ب  ط˘ق˘ف و˘ه ه˘ي˘ف ر˘ي˘غ˘ت ا˘˘م
ةمهم نم تب˘ع˘شص ي˘ت˘لا دو˘ن˘ب˘لا

رار˘غ ى˘ل˘˘ع تارا˘˘ي˘˘شسلا ءÓ˘˘كو
اهايا اربتعم  ،موروششلا تاحاشسم
  . اهمهف بعشصيو ةشضماغ

  يمولد Ëرم

يصصقتو ةظقيلل اعد
نم ةحيحصصلا ةمولعملا

يمصسرلا اهردصصم

متي نل :طؤعجأو
ةلطعلأ ديدمت
نود امو ةيؤتضشلأ
‘‘ةطؤلغم رابخأأ‘‘
ةيبرتلا ةرازو سسمأا تدكأا
ذيمÓتلا  ةدوع نأا ،ةينطولا
نوكتصس ةصساردلا دعاقم ىلإا
ةلطعلا ةياهن دعب مويلا
ةيصساردلا ةنصسلل ةيوتصشلا

تدتما يتلاو ،1202/0202
.(يرفيف6-يفناج82 ) نم
ام نأا ةرازولا نايب حصضوأاو
لئاصسو ربع هلوادت متي
لوح يعامتج’ا لصصاوتلا

ةلطعلا ةرتف ديدمت
ةيصساردلا ةنصسلل ةيوتصشلا

رابخأا ’’يه ،»1202/0202
ربخ ةيفان ’’ ةطولغم
،اعطاق ايفن ةلطعلا ديدمت
ذيمÓتلا ةدوع ناف هيلعو
نوكتصس ةصساردلا دعاقمل
ةرازولا تعد امك. مويلا

لاقم وأا روصشنم يأا رصشن لبق
لÓخ نم هنم دكأاتلا ىلإا
ىلع يرودلا عÓط’ا
يمصسرلا ينورتكل’ا عقوملا
اهتاحفصص اذكو ،اهب سصاخلا

لصصاوتلا عقاوم ربع
كوبصسياف) يعامتج’ا

،عيمجلا ىقبيو ،(رتيوتو
يصصقتو ةظقيلل  وعدم
نم ةحيحصصلا ةمولعملا

فيصضي ،يمصسرلا اهردصصم
.نايبلا

ـه.داوج



ءا˘شضق ضسل˘˘ج˘˘م ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شسا
رداقلا دبع ةم˘كا˘ح˘م ،ةزا˘ب˘ي˘ت
اهيف دوهششلا زربأا ناكو ،خوز
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ر˘˘يزو
ينغ˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘شسلا ل˘ق˘ن˘لاو
ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو نÓ˘˘˘˘˘عز
ه˘ن˘باو ها˘ق˘ي˘ق˘˘ششو تو˘˘كح˘˘ط
نجشسلا ةبوقع نوشضقي نيذلا
.ىرخأا اياشضق يف

خوز ردا˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘كنأا
يتلا تازاي˘ت˘م’ا ضصو˘شصخ˘ب
تو˘كح˘ط ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ت
ي˘ت˘لا تارا˘ق˘ع˘لا ضصو˘شصخ˘˘ب
ر˘كنأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ل˘˘شصح˘˘ت
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘شسلا ي˘لاو˘˘لا

،هيلإا ةهجوملا مهتلا لك خوز
ةياغر ةقطنم نأا ىلإا اريششم
نأاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘شص ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
ضضعب ةيوشست بلط توكحط
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا را˘ق˘ع˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
يذلا رمأ’ا و˘هو ،ه˘ع˘يرا˘ششم˘ب
نكشسلا ةرازو ةقفاوم دعب مت
بل˘ط ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو
ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘عوأا
.رامثتشسÓل

توكحط نأا خوز حشضوأاو
تاراقع70 ى˘ل˘ع ل˘˘شصح˘˘ت
ا˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘شسج˘˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا
ن˘م تب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘˘لا
،ةياغرلا ةمشصاعلا يف اهلجأا

يف ار˘ي˘ششم ،ة˘ب˘يورو ،ةد˘لارز
ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا لاؤو˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع هدر
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا ضصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ب

لبق نم يشضارأÓل توكحط
ةبلاطمو ةينوناق ريغ ةقيرطب
ي˘ف عار˘شسإ’ا˘˘ب نا˘˘ج˘˘ل˘˘ل خوز
هو˘عد˘لا نأا˘ب ،ه˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘يو˘˘شست

اريششم ،هبشصنم مكحب تءاج

جردني عارشسإ’ا بلط نأا ىلإا
ة˘˘˘ل˘˘˘قر˘˘˘ع مد˘˘˘˘ع را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
رمأ’ا اذه» افدرم ،عيراششملا
نيرمثتشسملا عيمج لمششي مل

نم د˘يد˘ع˘لا كل˘م˘ن ا˘ن˘ك ا˘ن˘نأ’
ع˘فد مد˘ع لو˘حو .«تا˘ب˘ل˘ط˘لا

لخد˘ت˘ب تاوا˘تإÓ˘ل تو˘كح˘ط
بشسح ر˘˘˘مأا يذ˘˘˘لا خوز ن˘˘˘˘م
مغر ،رمأ’ا زواجتب يشضاقلا
ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘شسم˘˘لا ه˘˘˘نأا
ةمشصاعلا يلاو ىفن ،ةنيزخلا
اريششم ،رمأ’اب هملع قباشسلا
ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ضضو˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘نأا ى˘˘˘˘لإا
ى˘ل˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةيشضقلا

ه˘شسف˘ن خوز كلا˘م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
ي˘ف ه˘طرو˘ت ى˘ل˘ع هدر لÓ˘˘خ
تÓ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح ءار˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شضق

«ازو˘ت˘يا» ة˘كر˘ششل تو˘كح˘˘ط
0051 ءارك ءاردملل حارتقاو
فرذي وهو Óئاق ،هنم ةلفاح
مل هللاو مولظم انأا» عومدلا
بلطأا ملو ءاردملا عم ملكتأا

مشسقا‐ملظ يقح يف ليق امو

ينيطا˘خ ا˘نأا ل˘خد˘تأا م˘ل ه˘ل˘لا˘ب
ا˘˘˘ن˘˘˘ه ي˘˘˘حور فو˘˘˘˘ششن ا˘˘˘˘نأاو
ىلع هتبا˘جإا ىد˘لو .«مو˘ل˘ظ˘م
ضصو˘شصخ˘ب ي˘شضا˘ق˘لا لاؤو˘˘شس
ـب ةلفاح ءارك ىلع هتقفاوم
مدعو ،ايموي رانيد فلأا91
˘مد˘ق ه˘نأا˘ب خوز د˘كأا ،ا˘هءار˘شش

،ةي’ولا يف لقنلا زيزعتل ابلط
كلمي نكي مل هنأا ىلإا اريششم
،لماع˘ت˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ي˘ف Ó˘خد
ف˘ي˘ف˘خ˘ت نا˘ك ي˘فد˘ه» Ó˘ئا˘˘ق
ةشصاخ نينطاوملا ىلع ءانعلا
.«ءارقفلاو ةيلاوزلا

لبق نم ه˘باو˘ج˘ت˘شسا ىد˘لو
هنأاب خوز فششك ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا

فلم0001 ن˘م د˘يزأا ج˘لا˘˘ع
تشس لÓخ رامثتشس’اب ضصاخ
مهح˘ن˘م م˘ت005 ،تاو˘ن˘˘شس
رفوت مدعل نكمتي مل يقابلاو
بل˘˘غأا» ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ا˘ه˘شضفر م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا

ملو ،ةيراقع تا˘ي˘قر˘ت˘ل تنا˘ك
ضصو˘شصخ˘ب ةو˘˘ششر يأا ق˘˘ل˘˘تأا

يأا هعم كلمأا ’و ازوتيا فلم

ازوتيا ضصوشصخلا اذهب دقع
يل اوبشسن‐فلملاب ةفلكم يه
ا˘ه˘ي˘ف ل˘خد ي˘ل ضسي˘ل ة˘ق˘ي˘˘ثو
ر˘يزو ة˘ل˘شسار˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
.«لقنلا

ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘˘لاو ه˘˘جاو˘˘يو
ديدبتلاب ةقلعتم امهت قباشسلا
نم ةيمومع لاومأ’ يدمعلا

نود ي˘مو˘م˘ع ف˘ظو˘م فر˘ط
ريغ لامعتشسا اذكو ،قح هجو
لاومأاو تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل ي˘عر˘شش
مكح˘ب ا˘ه˘ي˘لإا د˘ه˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع
لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘شسإاو ه˘ت˘ف˘˘ي˘˘ظو
يف ادمع بشصنم وأا ةفيظولا
.هتفيظو ةشسرامم راطإا

watan@essalamonline.com
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«رؤتؤم اميسس» عمجم بحاسص ةمكاحم يف عؤمدلأ فرذي خوز

!رامثتضسÓل ةيراقع ةيعوأأ ىلع تؤكحط لضصحت أذكهو..مؤلظم انأأ

ط.ةراسس

تأزايتملأ ةيسضق يف خوز رداقلأ دبع قبسسألأ ةمسصاعلأ يلأو ةمكاحم ،ةزابيت ءاسضق صسلجم صسمأأ فنأاتسسأ
تردسصأأ يتلأو ،تؤكحط نيدلأ يحم لامعألأ لجر اهيلع لسصح يتلأ لقنلأ تاقفسصو ةيرامثتسسلأ عيراسشملأو

.تأؤنسس صسمخل هنجسسب يسضقي هدسض امكح ةيئأدتبلأ ةمكحملأ اهيف

ضسمأا ،ةيعما˘ج ة˘ب˘لا˘ط تي˘فو˘ت
د’وأاب2 تانبلل يعماجلا يحلاب
ءارج ةم˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تيا˘ف
ا˘م بشسح ،زا˘غ ةرورا˘ق را˘ج˘ف˘˘نا

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ىد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع
.رئازجلا ةي’ول ةيندملا

ن˘ب د˘لا˘خ لوأا مزÓ˘م˘˘لا لا˘˘قو
˘مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ه˘ل˘لا ف˘ل˘˘خ
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
ي˘ف ع˘قو ثدا˘ح˘لا نأا ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا

نم ةقيقد73:01 ةعاشسلا دودح
را˘ج˘ف˘نا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ضسمأا حا˘˘ب˘˘شص
ىلإا ىدأا ام ةريغشص زاغ ةروراق

نم غ˘ل˘ب˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘لا˘ط ةا˘فو
اهحارجب ةرثأاتم اماع42 رمعلا
.ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘م رد˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ت
اذه نأا ردشصملا ضسفن فاشضأاو
ا˘ق˘ير˘ح ا˘شضيأا ف˘ل˘خ» را˘ج˘˘ف˘˘ن’ا
نمأ’ا حلاشصم تحتفو .«ةفرغلاب
ثحبلل راجفن’ا عقومب اقيقحت
اذ˘˘ه تا˘˘شسبÓ˘˘مو با˘˘ب˘˘شسأا ي˘˘ف
ةيامحلا حلاشصم تماقو .ثداحلا
ىلإا ةيحشضلا ةثج لقنب ةيندملا

ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصم
.ةريودلا ىفششتشسمب

م.ةزمح

ةثداحلأ تاسسبÓمو بابسسأأ يف اقيقحت حتفت نمألأ حلاسصم
زاغ ةروراق راجفنأ يف ةيعماج ةبلاط ةافو

2تياف د’وأأ يعماجلأ يحلاب

ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تف˘˘˘˘قوأا
ضسراف د’وأا ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا
ن˘ع ضصا˘خ˘˘ششأا01 ،ف˘ل˘ششلا˘˘ب
ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ضضا˘˘ه˘˘جإا ة˘˘ي˘˘شضق
هب تدافأا امبشسح ،ةافول يشضفم
تاذ˘ب مÓ˘عإ’او لا˘شصت’ا ة˘ي˘ل˘خ
فلكملا حشضوأاو.ةينمأ’ا ةئيهلا
ة˘˘طر˘˘ششلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ،مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب

ر˘شصا˘ن˘ع نأا ،ف˘˘ير˘˘ششلا دو˘˘ق˘˘ن˘˘ع
ةرئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششلا
01 تف˘˘˘˘قوأا د˘˘˘˘˘ق ضسرا˘˘˘˘˘ف د’وأا
ريغ ضضاهجإا ةيشضق نع ضصاخششأا
تحار ةا˘فو˘ل ي˘˘شضف˘˘م ي˘˘عر˘˘شش

13 رمعلا نم غلبت ةأارما هتيحشض
،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ بشسحو.ةنشس
’Óغتشسا ةيشضقلا هذه تمت دقف
ةشضرمم مايقب ديفت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
طشسو اهنكشسم ليوحتب ةدعاقتم
تايلمعل لحم ىلإا فلششلا ةنيدم
˘ماد˘قإاو ،ي˘عر˘شش ر˘ي˘˘غ ضضا˘˘ه˘˘جإا
ىلع (ةن˘شس13) تايت˘ف˘لا ىد˘حإا

ضضاهجإ’ اهنم ةدعاشسملا بلط
ضضيرحتب ،يعرششلا ريغ اهلمح
رمعلا نم غلبي رخآا ضصخشش نم
ةاتفلا تشضرعت ثيح ،ةنشس23
ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن تا˘˘ف˘˘عا˘˘شضم˘˘ل
.اهتافول ىدأا ام وهو ضضاهجإ’ا

تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘بو
ثا˘ح˘بأ’ا ةر˘ششا˘ب˘مو ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا

ةيلمعلا هذه ترفشسأا ،تايرحتلاو
ةدعاقتملا ةشضرمملا فيقوت نع
ضضرحملا ضصخششلاو (ةنشس56)

،(ةنشس23) ضضاهجإ’ا ةيلمع ىلع
نم نيرخآا ضصاخششأا ةينامث اذكو
نيب ام مهرامعأا حوارتت نيشسنجلا

ةيشضقب ةلشص مهل ،ةنشس24و32
دو˘ق˘˘ن˘˘ع زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،لا˘˘ح˘˘لا
هذ˘ه لÓ˘˘خ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك .ف˘˘ير˘˘ششلا
ةيودأاو ريقاقع ط˘ب˘شض ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

،رئازجلاب عيبلا ةروظحم ةفلتخم
،ضضاهجإ’ا ةيلمع يف ل˘م˘ع˘ت˘شست
ةلمعلاب يلا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح اذ˘كو
جد000.086.1 ـب ردقي ةينطولا

ةبعشصلا ةل˘م˘ع˘لا˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
ةبار˘قو ورو˘ي003.1 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي
دعبو.بهذ˘لا ن˘˘م مار˘˘غ005
تاءار˘˘جإ’ا ف˘˘ل˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسإا
،ني˘فو˘قو˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ةيئاشضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا او˘ل˘ي˘حأا
ضضا˘ه˘جإ’ا ة˘يا˘ن˘ج ن˘ع ف˘ل˘ششلا˘ب
،ر˘ت˘شست˘لاو ،ةا˘فو ى˘لإا ي˘شضف˘˘م˘˘لا

ة˘شضر˘م˘م˘لا عاد˘يإا˘ب تر˘مأا ثي˘˘ح
ىلع ةاتفلا ضضرحمو ةدعاقتملا
.تقؤوملا ضسبحلا ضضاهجإ’ا

م.نتاف

مهفت˘ح ضصا˘خ˘ششأا5 ي˘ق˘˘ل
حورج˘ب نور˘خآا904 بي˘˘شصأاو
ثداوح ةدع عوقو رثإا ةتوافتم
نم ةقرفت˘م ق˘طا˘ن˘م ر˘ب˘ع رور˘م
ةعاشس84ـلا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
اهتدروأا ةليشصح بشسح ،ةريخأ’ا
.ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم ضسمأا

لقن مت هنأا ردشصملا تاذ حشضوأاو
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘لإا ى˘˘حر˘˘ج˘˘لا
م˘ه˘ل م˘يد˘˘ق˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
.ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا

تل˘˘خد˘˘ت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ميدقت»ـل زاه˘ج˘لا ضسف˘ن ح˘لا˘شصم
23 ـل ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا تا˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘˘شسإ’ا
ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘خا ا˘˘شصخ˘˘شش
ديشسكأا يداحأا زاغل مهقاششنتشسا
ةز˘ه˘جأا ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا نو˘بر˘كلا
ىلع ءام˘لا تا˘نا˘خ˘شسو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا

،نطولا نم تاي’و ةدع ىوتشسم
نيشصخشش ةافو ليجشست مت ثيح
ةنوكرم ةرايشس لخاد مهيلع رثع
يد˘ي˘شس ةر˘ئادو ة˘يد˘ل˘ب˘ب بآار˘م˘˘ب
ضسف˘ن تل˘خد˘ت ا˘م˘˘ك .ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب

قئارح60 ءافطإا لجأ’ تادحولا
ةفل˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘عا˘ن˘شصو ة˘ير˘شضح
رئازج˘لا تا˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
.ةزابيتو ةريوبلاو ةشسبتو ةلقرو
تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
راششتنا نم ةيا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تادحو تماق ،انوروك ضسوريف
ضسفن لÓ˘خ ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
،ينطولا بارتلا ةفاك ربع ،ةرتفلا
51 ربع ةيشسيشسحت ةيلمع19 ـب
ريكذ˘ت˘ل (ة˘يد˘ل˘ب55) ة˘˘˘˘˘ي’و
˘مار˘ت˘حا ةرور˘شضب ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دعابتلاو يحشصلا رجحلا دعاوق
مايقلا ىلإا ةفاشضإ’اب ،يعامتج’ا
41 ربع مي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع111ـب
تآاششنم تلمشش (ةيدلب94) ةي’و
تاعم˘ج˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو
تشصشصخ امك .عراوششو ةينكشس
714 نيتيلمعلا نيتاهل ةيريدملا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع
اذكو فاعشسإا ةرايشس46و بترلا

.ءافطإا ةنحاشش15
ط.ةراسس

رئأزجلأ يف عيبلأ ةرؤظحم ةفلتخم ةيودأأو ريقاقع طبسضي نمألأ

لحم ىلإأ اهنكضسم لؤحٌت ةدعاقتم ةضضرمم
!يرضسلأ ضضاهجإ’أ تايلمعل

..بيهر لكسشب لسصأؤتي تاقرطلأ فيزن

حورجب نيرخآأ904 ةباضصإأو ضصاخضشأأ5 لتقم
 نيمؤي فرظ يف

يقأؤبلأ مأاب ةبكرم ىلع ؤطسس ةلواحمب اسسبلتم صصخسش فيقؤت

ترؤغايلأ ةدام نم ةدحو0074 نم رثكأأ زجح
ترايتب نبللأو

ىلع رطيسسٌت ةيندملأ ةيامحلأ
نم نيتأأرمأ ذقنتو قيرحلأ

ققحم تؤم

يتأات نأرينلأ ةنضسلأأ
ةعانضصل ةضشرو ىلع
نأرهؤب ىؤلحلأ
ةيامحلأ حلاسصم تنكمت
حابسص نأرهو ةيلؤل ةيندملأ
نم نيتأأرمأ ذاقنإأ نم ،صسمأأ
قيرح بؤسشن رثإأ كÓهلأ

ىؤلحلأ ةعانسصل ةسشرؤب
.ليدق ةيدلبب ةعقأو
ربع حلاسصملأ تأذل نايب دافأأو
لسصأؤتلأ عقؤم ىلع اهتحفسص

نأأ ،«كؤبسسياف» يعامتجلأ
ليدقب ةيلمعلأ اهتأدحو
يف صسمأأ ةحيبسص تلخدت

عسستو ةعسساتلأ ةعاسسلأ دودح
قيرح ءافطإأ لجأل قئاقد
ةعانسصل ةسشرو يف بسش
يف رسصنلأ يحب عقت ىؤلحلأ

تنكمت ثيحب ليدق ةيدلب
قيرحلأ ىلع ةرطيسسلأ نم
ءأزجأأ ةيقب ىلإأ هراسشتنأ عنمو
ةرواجملأ نكاسسملأو ةسشرؤلأ
تافاعسسإلأ ميدقتو ،اهل
ناكملأ نيع يف ةيلوألأ

ىلإأ امهليؤحت لبق نيتأأرمل
تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ

.ليدقب
نأأ ردسصملأ تأذ فاسضأأو
نم ناغلبت  نيتللأ نيتيحسضلأ
تبيسصأأ ةنسس62و32 رمعلأ
ةجردلأ نم قورحب امهأدحإأ
نم ةفلتخم ءاحنأأ يف ةيناثلأ
يناعت تناك ةيناثلأو مسسجلأ

ثيح ،صسفنتلأ يف قيسض نم
ةمزÓلأ تافاعسسإلأ امهل تمدق
امهليؤحت لبق ناكملأ نيع يف
ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤؤملأ ىلإأ

.ليدق ةرئأدب
ر.رجاه

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘م ،ترا˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب ي˘ن˘طو˘لا

تروغايلا ةدام نم ةيمك زجح
ةيم˘ك ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ن˘ب˘ل˘لاو
.ريشصعلا نم ىرخأا

تاذ˘˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب بشسحو
زج˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ،ح˘لا˘شصم˘لا
ينمأا زجاح يف تمت ةيمكلا
ةنيد˘م˘ب ي˘با˘ن˘ت˘جإ’ا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
ةبكرم فيقوت مت نيأا ،ترايت

ةعيرشس داوم لقنل ةأايهم ريغ
ر˘ث˘ع ا˘ه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو ف˘ل˘ت˘لا
نم ةدحو4354 ىلع اهلخادب
ىلع روثعلا مت امك ،تروغايلا

ةبلع84و نبل ةروراق831
ن˘˘م ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘عو ةد˘˘˘ششق
’ اهبحاشص نأا نيبتو ريشصعلا
كلت لقن ةرو˘تا˘ف ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي
ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق تغ˘˘˘ل˘˘˘˘بو .داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
38.41728 تازو˘˘ج˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةيمكلا فÓتإا مت ثيح ،ارانيد
ناوعأا عم قيشسنتلاب ةزوجحملا

.ضشغلا عمقو كلهتشسملا ةيامح

قح يف رشضحم ريرحت مت دقو
ى˘لإا ه˘ف˘ل˘م ة˘لا˘حإاو ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘فو.ءاشضقلا
نمأاب ةطرششلا حلاشصم تنكمت
فيقوت نم نوركف نيع ةرئاد
ةيشضق يف هيف هبتششم ضصخشش
ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘˘شسلا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
.ةبكرم

خ˘يرا˘ت ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘˘لا
رشصانع تقلت نيأا ،يفناج82
ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلا
دجاو˘ت˘ب د˘ي˘ف˘ي ،ا˘غÓ˘ب نور˘كف
عراشش ىوتشسم ىلع ضصخشش
ة˘قر˘شس لوا˘ح˘ي ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا

لقنتلا مت روفلا ىلعو .ةبكرم
ط˘ب˘شض م˘ت˘ي˘ل ،نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘˘ل
ضسبلت ةلاح يف هيف هبتششملا
ة˘نو˘كر˘م تنا˘ك ة˘ب˘كر˘م ل˘خاد
مت امك ،هركذ فلاشسلا عراششلاب
حÓشس ىل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا
ي˘ف Ó˘ث˘م˘م رو˘ظ˘˘ح˘˘م ضضي˘˘با
لمعتشست ةشصاخ ةادأاو ،نيكشس
.تا˘ب˘كر˘م˘لا جا˘جز ر˘شسك ي˘˘ف

غلابلا هيف هبتششملا نأا نيبتو
قوبشسم ةن˘شس72 رم˘ع˘لا ن˘م
فلم هدشض زجنأا ثيح ،ايئاشضق
ةباينلا مامأا هبجومب مدق يئازج
.يفناج13 خيراتب

طؤقسس دعب صصخسش ذاقنإأ
ةريؤبلاب رئب لخأد هترايسس

ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تل˘˘خد˘˘ت
،ضسمأا ةريوبلا ةي’ول ة˘ي˘ند˘م˘لا

طو˘ق˘شس د˘ع˘ب ضصخ˘شش ذا˘ق˘˘نإ’
لولبح ةيرقب رئب لخاد هترايشس
نا˘˘ي˘˘ب بشسحو.رز˘ي˘ح ةر˘˘ئاد
عقو دق˘ف ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
اشس90 ةعاشسلا ىلع ثداحلا

ةرا˘ي˘˘شس فار˘˘ح˘˘نا د˘˘ع˘˘ب د72و
71 قمعب رئب يف اهطوقشسو
.ءام˘لا ن˘م ر˘ت˘م01 ه˘بو ر˘ت˘˘م
نم غلبي اباشصم ثداحلا فّلخو
حورج هي˘ل˘ع ة˘ن˘شس13 رم˘ع˘لا

جار˘خإاو ،ه˘فا˘ع˘شسإا م˘ت ة˘ف˘ي˘ف˘˘خ
.ةعفار ةطشساوب ةرايشسلا

نؤلسسأرم :اهعمج
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هنع جأرفإ’أ ضضفري لÓتح’أو رطخ يف هتايح :ةملاضسملأ نيضسح ضضيرملأ ريضسأ’أ دلأو

تاطلشس تحمشس ةريبك ةاناعم دعب
ضضيرم˘لا ر˘ي˘شسأ’ا يد˘لاو˘ل لÓ˘ت˘ح’ا
نيشسح دمحم نيشسح مدلا ناطرشسب
/1 /81 مو˘ي ه˘ترا˘يز˘ب ،ة˘م˘˘لا˘˘شسم˘˘لا

«ا˘كورو˘شس» ى˘ف˘ششت˘شسم ي˘ف1202
نا˘با˘شص˘ُي ا˘م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا
هعاشضوأا ادهاشش نيح ةريبك ةمدشصب
.هقحب لÓتح’ا تاشسراممو ةيحشصلا

ةرايزلا دعب نيشسح وبأا دلاولا لوقيو
:طقف عبشسلا قئاقدلا زواجتت مل يتلا
ي˘˘ح˘˘شصلا ه˘˘ع˘˘شضو ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ئ˘˘جو˘˘˘ف»
ه˘ي˘ل˘ع تر˘ثأا ي˘ت˘لا تا˘˘ف˘˘عا˘˘شضم˘˘لاو
مل اننأا ىتح ديدششلا لازهلا هل تببشسو
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن
هتدلاو لمتحت مل» :فيشضيو.«ةيادبلا
ا˘نردا˘غ ا˘مد˘ن˘عو عور˘م˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
:ددرتو ملأات˘تو ي˘كب˘ت تنا˘ك ،ة˘فر˘غ˘لا
اذام ،نيشسح ينبا ضسيل هنإا ،تيم ينبا)
ة˘مد˘˘شصلا» :ع˘˘با˘˘ت˘˘يو .«(؟ه˘˘ب او˘˘ل˘˘ع˘˘ف
مايق اهنم انيناع يتلا ةيناثلا ةاشسأاملاو
ر˘ير˘شسلا˘ب ه˘يد˘ي د˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

،هتفرغ ىلع ةددششم ةشسارح ضضرفو
ةيان˘ع˘لا ي˘ف ز˘ج˘ت˘ح˘م ه˘نأا م˘غر ى˘ل˘ع
ةل˘با˘ق˘م ن˘م ن˘كم˘ت˘ن م˘لو ،ة˘ف˘ث˘كم˘لا
يحشصلا هفل˘م ع˘با˘ت˘ي يذ˘لا بي˘ب˘ط˘لا

تاروطتو هعا˘شضوأا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لاو

ي˘ن˘با ةا˘ي˘ح» :د˘لاو˘لا ع˘با˘ت˘يو.«ه˘ت˘لا˘ح
،ً’وه˘ج˘م لاز˘ي ’ هر˘ي˘شصمو ،ر˘ط˘خ˘ب
اهتمدقم يفو ،تاهجلا ةفاك دششاننو
كر˘ح˘ت˘لا ،ضسا˘ب˘ع دو˘م˘˘ح˘˘م ضسي˘˘ئر˘˘لا
يروفلا جارفإÓل طغشضلاو يروفلا

،ناوأ’ا تاوف لبق هتايح ذاقنإاو هنع
.«هجÓع انل ىنشستيل

قلقو فؤخ
اهقلق نع نيشسح ريشسأ’ا ةلئاع ربعتو
موكحملا ا˘ه˘ن˘با ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع د˘يد˘ششلا
:هد˘لاو لو˘ق˘يو ،ًا˘ما˘ع02 نج˘شسلا˘ب
راد˘م ى˘ل˘ع بعر ضسي˘باو˘ك ضشي˘˘ع˘˘ن»
لا˘م˘˘هإ’ا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شض ي˘˘ن˘˘با˘˘ف ،تقو˘˘لا
مل هلاقتعا لبقف ،دم˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ح˘شصلا
ع˘ت˘م˘ت˘ي نا˘كو ،ضضار˘مأا ّيأا ن˘م ِنا˘ع˘ي
ح˘ب˘شصأا ةأا˘ج˘فو ،ة˘ي˘فا˘ع˘لاو ة˘ح˘شصلا˘ب
ةد˘ع˘م˘لا ي˘˘ف ل˘˘كا˘˘ششم ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
جÓعلا نم هنامرح لظ يفو ،دبكلاو
.«ةر˘ي˘˘ط˘˘خ تا˘˘ف˘˘عا˘˘شضم˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
نم تاونشسو ةاناعم دعب» :فيشضيو
ه˘ت˘با˘شصإا تن˘ي˘ب˘ت ،لا˘ق˘ت˘ع’او م˘ل˘ظ˘لا
ةرادا م˘ت˘ه˘ت م˘لو ،مد˘لا ي˘ف نا˘طر˘˘شسب
ىلإا هلقنت تناكو ،هجÓعب نوجشسلا
هدوز˘تو ن˘ي˘مو˘ي ةد˘م ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
مث ًاعفن يدجت ’ يتلا تانكشسملاب

هتلاح تراهنا ىتح نجشسلا ىلإا هديعت
ةرو˘ط˘خ ما˘مأا» :ل˘م˘كيو .«ة˘ي˘ح˘˘شصلا

ضصحفل لوأ’ا ضسمأا موي عشضخ هتلاح
امك ،هجئاتن رظتننو يكوششلا عاخنلل
ةطشساوب ه˘ن˘ع جار˘فإÓ˘ل ا˘ب˘ل˘ط ا˘ن˘مد˘ق
ة˘م˘كح˘م˘لا تد˘ق˘عو ،ضصا˘خ ˘ٍما˘˘ح˘˘م
جار˘فإ’ا تشضفرو ى˘لوُأ’ا ا˘ه˘ت˘˘شسل˘˘ج
تامظنملا ةفا˘ك ن˘م ى˘ن˘م˘ت˘نو ،ه˘ن˘ع
لكششب لمعلا ةيقوقح˘لاو ة˘ي˘نا˘شسنإ’ا
ىلع طغشضلاو هتا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإ’ ع˘ير˘شس
جارفإ’ا بلط ىلع ةقفاوملل لÓتح’ا

يف لÓتح’ا ةمكحم تلجأا دقو.«هنع
يف تبلا ،ءاعبرأ’ا مويلا ،عبشسلا رئب
ريشسأ’ا ةيشضق يف مدقملا فانئتشس’ا

يشضاقلا رارقلا ىلع ،ةملاشسم نيشسح
ةد˘م˘ل ،ه˘ن˘ع ر˘كب˘م˘لا جار˘فإ’ا ضضفر˘ب
ةباي˘ن) ة˘با˘ي˘ن˘لا ن˘م تب˘ل˘طو ،عو˘ب˘شسأا
ءا˘ط˘عإا ةد˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ (لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
.اهشضفر بابشسأا لوح تاريشسفت

..هتايح نم
محل تيب ةظفاحمب رشضخلا ةدلب يف
وهو ،ًاماع93 لبق نيشسح ريشسأ’ا دلُو
نم ةنوكملا هتلئاع دارفأا نيب ربكأ’ا

ملع˘تو ضشا˘عو أا˘ششن ا˘ه˘ي˘ف ،را˘ف˘نأا01
ىتح ةيلودلا ثوغلا ةلاكو ضسرادمب

ه˘جو˘˘ت م˘˘ث ،ضسدا˘˘شسلا ف˘˘شصلا ى˘˘ه˘˘نأا
ة˘لا˘عإا ي˘ف هد˘لاو ةد˘عا˘شسمو ل˘م˘ع˘ل˘˘ل
،2002 ماع لÓخو .ةريبكلا هترشسأا
ىر˘شسأ’ا ة˘م˘ئا˘ق ى˘لإا ن˘˘ي˘˘شسح م˘˘شضنا

هلزنم لÓتح’ا دونج م˘ح˘ت˘قا ا˘مد˘ن˘ع
6 ة˘عا˘شسلا د˘ن˘ع ر˘شضخ˘˘لا ةد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف

ءيشش قبي مل» :هدلاو لوقيو ،ًاحابشص
ثاثأ’اف ،هورمدي نأا نود لزنملا يف
داو˘م˘لا ى˘ت˘حو ،ا˘هو˘م˘ط˘ح ةز˘ه˘جأ’او
،ضشار˘ف˘لا ع˘م ا˘هو˘ط˘ل˘خ ة˘ي˘ن˘يو˘م˘˘ت˘˘لا

انل حام˘شسلا نود ن˘م ا˘ن˘ن˘با او˘عز˘ت˘ناو
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف» :ف˘˘ي˘˘شضيو .«ه˘˘عادو˘˘ب
ىلع ةدع ٍنوجشس نيب لقنت ،ىلوُأ’ا

ىلإا لقُن ىتح ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف راد˘م
ى˘ل˘ع ه˘شضر˘ع د˘ع˘بو ،ر˘فو˘ع ن˘˘ج˘˘شس
مكُح ،تارم01 ةيركشسعلا ةمكحملا

.«ًاماع02 ةدم يلعفلا نجشسلاب هيلع
..تغابملأ صضرملأ

،راظتن’او ربشصلا نم ًاماع81 دعب
ضشيعتل دعتشست هتلئاع تأادب امدنعو
ةرادإا اهتغلبأا ،هتيرحب ىربكلا ةحرفلا
ناطرشس ضضرم˘ب ه˘ت˘با˘شصإا˘ب نو˘ج˘شسلا
ءا˘ه˘ت˘نا ن˘م ًار˘ه˘˘شش02 ل˘˘ب˘˘ق مد˘˘˘لا

ىلإا هت˘ل˘ئا˘ع تعرا˘شسف ،ه˘ت˘ي˘مو˘كح˘م
اهنب’ ةرزاؤومو نماشضت ةميخ بشصن

ملاعلل ةلا˘شسر ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘ه˘لز˘ن˘م ما˘مأا
ةلئاعلا مزÓت ًا˘ي˘مو˘يو ،ه˘تا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإ’
ةدلبلا يلاهأا ن˘م ٍة˘كرا˘ششم˘ب ة˘م˘ي˘خ˘لا

نع نيلث˘م˘مو ن˘يرر˘ح˘م˘لا ىر˘شسأ’او
لو˘ق˘يو .تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لاو تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا

انناشضحأا ىلإا هتدوع رظتنن انك» :هدلاو
ه˘ت˘غا˘ب ن˘كل ،ر˘م˘ج˘لا ن˘م ر˘حأا ى˘˘ل˘˘ع
انتايح لّوحو ،ةأاجف ثيبخلا ضضرملا

ةايح ىلع قلقو رهقو ملأا ىلإا ًاعيمج
ىلع نtشسحت ّيأا أارطي مل يذلا انركب

مدعو ضضرملا فا˘ششت˘كا ذ˘ن˘م ه˘ت˘لا˘ح
.«هل بولطملا جÓعلا ريفوت
ه˘ن˘ع جار˘˘فإ’ا ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ن» :ف˘˘ي˘˘شضيو
رعششي عيم˘ج˘لاو ،ًا˘ي˘ح ا˘ن˘ي˘لإا ه˘تدو˘عو
’و هتايح ىلع فوخو رتوتو قلقب
:ع˘با˘ت˘يو.«ًاد˘ي˘ه˘شش ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسا د˘˘ير˘˘ن
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ر˘ي˘شصق˘ت و˘ه م˘˘لؤو˘˘م˘˘لا»
بي˘ل˘شصلا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ،ة˘ي˘لود˘˘لا
ة˘لا˘ح ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف ،ي˘لود˘لا ر˘م˘˘حأ’ا

امدنعو ،ىشضرملا ىرشسأ’او نيشسح
انفششتكا ر˘م˘حأ’ا بي˘ل˘شصل˘ل ا˘ن˘ه˘جو˘ت

هفلم نع تامولعم يأا دوجو مدع
رمت ةظحل لك» :لمكيو.«هعاشضوأاو
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ًا˘ف˘عا˘شضم ًار˘ط˘خ ل˘كششت
ل˘˘ما˘˘ك لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘ّم˘˘ح˘˘ُنو ،ي˘˘ن˘˘با
.«هريشصم نع ةيلوؤوشسملا

صسدقلأ ‐يدؤمسس يلع :ريرقت

ررحم ريضسأأ ءاقترأو ءاضسن6و Óًفط34 مهنيب1202 رياني لÓخ لاقتعأ ةلاح514

ىرشسأ’ا تاشساردل نيطشسلف زكرم دكأا
ذن˘م تد˘ع˘شص لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘شس نأا
تاي˘ل˘م˘ع ن˘م1202 ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
،نيينيطشسلفلا قحب ليكنتلاو لاقتع’ا

لاقتعا ةلاح (514)زكرملا دشصر ثيح
ىقترا اميف ،ءاشسن6 و ،Óًفط34 مهنيب
ضضرمب هتباشصا د˘ع˘ب ي˘شسد˘ق˘م رر˘ح˘م
حشضوأاو . هلاقتعا ةرتف لÓخ ناطرشسلا
يرهششلا هريرقت يف «نيطشسلف زكرم»
يشضاملا رهششلا نأا ت’اقتع’ا لوح
يف لÓتح’ا نم حشضاو ديعشصت دهشش
ةنيدم نم هشصاخو ،لاقتع’ا تايلمع
ةلاح551 تد˘ه˘˘شش ي˘˘ت˘˘لا ضسد˘˘ق˘˘لا
07 عقاوب ليلخلا ةنيدم اهيلت ،لاقتعا

05 نينج ةن˘يد˘م ن˘مو ،لا˘ق˘ت˘عا ة˘لا˘ح
ةلاح56 هللا مار نمو ، لاقتعا ةلاح
8 ةز˘غ عا˘ط˘ق د˘ه˘شش ا˘م˘ن˘ي˘ب .لا˘ق˘˘ت˘˘عا

اوبرتقا نابششل اهنم7 ،لاقتعا ت’اح
مهحارشس قلطأاو ةيقرششلا دودحلا نم
لقتعا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ء’و» با˘˘˘ششلا لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
ةدلب ناكشس نم ،ًاماع53 ،«يعافرلا
نو˘نا˘ح تي˘ب ر˘ب˘ع˘م ى˘ل˘ع ،يزا˘غ˘˘م˘˘لا
ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل ه˘ه˘جو˘˘ت لÓ˘˘خ ،«زر˘˘يا»
ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإ’ ضسد˘ق˘لا˘ب د˘شصا˘ق˘˘م˘˘لا

ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ه˘ت˘جوز˘˘ل ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج
ىلإا هليوحت متو ، غامدلا يف ناطرشس
را˘ششاو . ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل نÓ˘ق˘شسع ن˘ج˘شس
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘شس نا ى˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
رهام د˘م˘ح˘م» بئا˘ن˘لا لا˘ق˘ت˘عا تدا˘عأا
ةمهادم دعب ليلخلا نم ًاماع26 «ردب
مدلا طغشض نم ىناعي هنا مغر ،هلزنم
و ،تاتشسوربلا يف لكاششم و نمزملا
،ةيبط ةعباتمو ةشصاخ ةيودأا ىلا جاتحي
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا باو˘˘˘ن دد˘˘˘ع ع˘˘˘فر ا˘˘˘م˘˘˘م
لÓتح’ا ىدل نيفطتخملا يعيرششتلا
.باون (01) ىلا

لافطألأو ءاسسنلأ لاقتعأ
ريدم «ر˘ق˘ششأ’ا ضضا˘ير ثحا˘ب˘لا تف˘لو
ر˘ه˘ششلا ل˘شصاو لÓ˘ت˘ح’ا نأا ز˘كر˘م˘˘لا
ءا˘˘˘شسن˘˘˘لا فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسا ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
دشصر ثيح ،لاقتع’اب تاينيطشسلفلا

ةنشسملا نهنيب ءاشسنل لاقتعا ت’اح6
تيب ةدلب نم ًاماع56 ،«رشضخ ةمطاف»
مت ثيح ، ضسدقلا ةنيدم يلامشش ،انينح
ة˘طر˘شش ز˘كر˘م ي˘ف ا˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
قÓ˘طا ل˘ب˘ق ،تا˘عا˘شس ةد˘ع˘ل ة˘ل˘ششق˘لا
دجشسملا نع اهداعبإا طرششب اهحارشس
ديدجتلل ةلباق عوبشسأا ةدمل ىشصقأ’ا

تل˘ق˘ت˘عا كلذ˘ك .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ةدو˘ع˘لاو
ةّمع ىهو ، «جرعأ’ا نيريشش » ةديشسلا
ضسدقلا نم «جرعأ’ا لـشساب» ديهــششلا
،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ي˘ق لاز˘ت ’و ، ة˘ل˘ت˘ح˘م˘˘لا

،ضسدقلا نم «ةرهاششم ماتخ» تلقتعاو
نطاوملا ةل˘ج˘نو ة˘جوز ل˘ق˘ت˘عا ا˘م˘ي˘ف
اميف . ةيو˘شسي˘ع˘لا ن˘م «د˘ي˘ب˘ع م˘ي˘شسو»
لاقتع’اب نيرشصاقلا فدهتشسا لشصاوت
(34) ريرقتلا د˘شصر ثي˘ح ،ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
ةنماثلا نود ام نيرشصاقل لاقتعا ةلاح
ةنيدم نم مهتيبلاغ ،مهرامعا نم رششع
يف لافطأا3 مهنيب ،ةلتحملا ضسدقلا

مشصتعم» مهو طقف تاونشس9 رمع
» و «ىشسوم رشسيا » و «يربشص دمحا

از˘ج تي˘ب ن˘م «ه˘ي˘فا˘ك نا˘شضمر د˘ج˘م
تما˘قو ،ة˘ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ضسد˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘شش
يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ز˘كر˘م ى˘لإا م˘هدا˘ي˘ت˘قا˘ب
.«تورطع» ةنطوتشسم

ررحم داهسشتسسأ
يشضاملا رياني رهشش نا رقشش’ا نيبو
دمحم » ررحملا ريشس’ا ءاقترا دهشش

امزح ةدلب نم اماع02«نيدلا حÓشص
ضضرم نم هتاناعم ةجيتن ضسدقلا ءاشضق
لÓ˘˘خ ه˘˘ب بي˘˘شصأا ىذ˘˘˘لا نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا
نا فا˘شضاو .لÓ˘ت˘ح’ا ىد˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘˘عا
لقتعا نا˘ك «ن˘يد˘لا حÓ˘شص» د˘ي˘ه˘ششلا
ردشصو9102 ماعلا نم ناشسين يف
دعبو ،نيماع ةدمل نجشسلاب مكح هقحب
ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘ل˘ع ن˘ير˘ه˘ششو ما˘ع رور˘˘م
رطشضاو ،ريبك لكششب هتحشص تعجارت
ةلمرلا ىفششتشسم ىلا هلقنل لÓتح’ا

ضضر˘˘م˘˘ب با˘˘شصم ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف عا˘خ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘طر˘˘شسلا

ءارجإا وا هتياعر مدع ةجيتن ةمدقتم
. هل ةلجاع تاشصوحف

قلطأا لÓتح’ا نا ىلا رقشش’ا راششاو
ىلع ًار˘ه˘شش61 رور˘م د˘ع˘ب ه˘˘حار˘˘شس
عجارت دعب يئانثتشسا لكششب هلاقتعا

ةجيتن ريبك لكششب يحشصلا هعشضو
،هدشسج يف نا˘طر˘شسلا ضضر˘م ل˘غ˘ل˘غ˘ت
نا ىلا هجÓع ت’واحم لك تلششفو
قÓطا ن˘م رو˘ه˘شش4 دعب د˘ه˘ششت˘شسا
. هحارشس

انورؤكب ةباسصإأ002
يشضا˘م˘لا ر˘ه˘ششلا نا ر˘ق˘شش’ا ف˘ششكو
ريشسأا002 نع ديزي ام ةباشصا دهشش
ن˘ج˘شس ي˘ف ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب د˘يد˘ج
رار˘م˘ت˘شسا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن بق˘˘ن˘˘لاو نو˘˘م˘˘ير
ىرشسأ’ا ةايحب رات˘ه˘ت˘شس’ا˘ب لÓ˘ت˘ح’ا

عنمب ةليفكلا تاءارجإ’ا ذاختا مدعو
وأا ىرشسأ’ا نيب انوروك ةحئاج راششتنا
نم تانيعلا ذخأا يف رخأاتلاو ،اهنم دحلا
رهظت نيذلا وا ن˘ي˘ط˘لا˘خ˘م˘لا ىر˘شسأ’ا

ددع عفتريل ،ةهباششم ضضارعأا مهيلع
ةحئاجلا ةيادب ذنم نيباشصملا ىرشسأ’ا
ددع نأا رقششأ’ا نsيبو .ريشسا043 ىلا

دح ىلا مهتحشص تعجارت ىرشس’ا نم
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘شصإا بب˘˘˘شسب ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
تايفششتشسملا ىلا اولقنو ،(انوروكلا)ـب
45 «ردشس نميأا» مهو رطخلا هلاح يف
د˘لا˘خ» ر˘ي˘شس’ا و ،ضسد˘ق˘لا ن˘˘م ا˘˘ًما˘˘ع
ريشس’او ،هللا مار نم ًاماع95 «ناظيغ
،مركلوط نم ًاماع54 «جاجع لشساب»
ًاماع84 «ةبعجلا زعملا دبع» ريشس’او
نم ريبك ددع ىقلت مغرو . ليلخلا نم
حاقللا يشضاملا رياني لÓخ ىرشس’ا
’ ىرشسأ’ا نأا ’ا ،انوروكل داشضملا

ديدششلا قلقلا نم ةلاح نوششيعي اولاز
ى˘ل˘ع د˘ياز˘ت˘م˘لا ر˘ط˘خ˘لا ع˘م ر˘تو˘ت˘لاو
ري˘ط˘خ˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح
ةياعر رفوت مدع لظ يف يدعملاو
نم مامتها وا ةيامح لئاشسو وا ةيبط
.نيباشصملا ىرشسأÓل جÓع وا لÓتح’ا

ةيرأدإلأ رمأوألأ
لÓتح’ا مكاحم نأاب «رقششأ’ا» نيبو
يشضاملا رياني رهشش لÓخ تلشصاو

ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘يراد’ا تارار˘˘ق˘˘لا راد˘˘شصإا
م˘كا˘ح˘م ترد˘˘شصأا ثي˘˘ح ،ىر˘˘شسأ’ا
رار˘˘˘˘ق (09) ة˘˘يرو˘˘شصلا لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا
تحوارت ،ديدجتو ديدج نيب يرادإا

. رهششأا ةتشس ىلإا نيرهشش نيب ام
م˘ه˘ق˘ح˘˘ب ترد˘˘شص ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
ر˘˘˘ه˘˘˘˘ششلا لÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘يرادإا تارار˘˘˘˘ق
رمعم لمأا لفطلا ريشسأ’ا يشضاملا
ىذلاو، هللا مار نم (اماع71) ةلخن
روهدتم ي˘ح˘شص ع˘شضو ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
تددجو ،ردان ضضرمب هتباشصا ةجيتن
يدايقلا قحب ةيناثلا ةرملل يرادإ’ا
خيششلا ،يمÓشس’ا داهجلا ةكرح يف
26 «هلخن دومحم ديعشس» ريشس’ا

مار ءاشضق نوزلجلا ميخم نم ،ًاماع
تددج ا˘م˘ك .رو˘ه˘شش4 ةد˘م˘ل ه˘ل˘لا

يرادإ’ا رفوع يف لÓتح’ا ةمكحم
نم «ليوطلا لامج» خيششلا يدايقلل
يلاوتلا ىلع ةيناث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ،ةر˘ي˘ب˘لا
تدد˘˘ج كلذ˘˘ك ، ر˘˘ه˘˘˘ششأا6 ةد˘م˘˘ل
ةريشسأ’ا قحب ةيناثلا ةرملل يرادإ’ا
62) «ندبلا ىشسوم دمحم قورشش »
.محل تيب يف عوقت ةدلب نم (ًاماع

بيذعتلأ عيرسشت
راششت˘شسم˘لا راد˘شصإا ر˘ق˘شش’ا ر˘ب˘ت˘عا
لÓخ لÓتح’ا ةموكح˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا
قÓغإاب يشضقي ًارارق يشضاملا رياني
ريشس’ا بيذعت يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘م
مار نم (اماع44) «ديبرع رماشس»
وه كاباششلا يققحم، دي ىلع هللا
و بيذع˘ت˘لا ع˘ير˘ششت˘ب ح˘ير˘شص رار˘قإا

نا˘كو . ه˘ل ي˘نو˘نا˘ق ءا˘ط˘غ ر˘ي˘فو˘تو
ضضر˘ع˘ت د˘˘ق «د˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا » ر˘˘ي˘˘شسأ’ا
ي˘ف ه˘لا˘ق˘ت˘عا رو˘ف ي˘شسا˘ق بيذ˘ع˘ت˘ل
نيزانز يف9102 ماعلا نم ربمتبشس
روهدت ىلا ىذلا رمأ’ا ،ةيبوكشسملا

لÓتح’ا رطشضاو ، يحشصلا هعشضو
ةرطخ ةلاحب ىفششتشسملا ىلا هلقنل
نا داكو ةزكرملا ةيانعلا يف عشضوو
دعبو . بيذعتلا ةجيتن هتايح دقفي
تمهتا ةيقوقح ىواكشش ةدع ميدقت
ديبر˘ع˘لا ر˘ي˘شسأ’ا بيذ˘ع˘ت˘ب كا˘با˘ششلا

نونا˘ق˘لا را˘طإا جرا˘خ ه˘ب ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
تاهجلا تأارب ،توم˘ل˘ل ه˘شضير˘ع˘تو
طا˘ب˘شض لÓ˘ت˘ح’ا ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
هجوت ملو ةهبشش ىا نم قيقحتلا
ةياعر ىلا ريششي امم مهل تاماهتا

لÓتح’ا نم ءاطغ ريفوتو ةيمشسر
ىر˘شسأ’ا ق˘ح˘ب ،بيذ˘ع˘ت˘˘لا عر˘˘sششت˘˘ل
.نيينيطشسلفلا

صسلبان نم هزرلأ ردب ريسسألأ
عبأرلأ مؤيلل هبأرسضإأ لسصأؤي

رد˘ب ر˘ي˘شسأ’ا نأا ،ر˘ي˘شسأ’ا يدا˘ن د˘˘كأا
لشصاوي ،ضسلبان نم (اًماع23) هزرلا
مويلل ماعطلا نع حوتفملا هبارشضإا
هلاقتع’ اًشضفر يلاوتلا ىلع عبارلا
هل حامشسلاب بلاطُيو امك ،يرادإ’ا
هزر˘لا ما˘شسح ر˘ي˘شسأ’ا هد˘˘لاو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ب
حشضوأاو.«عوبلج» نجشس يف عباقلا
˘مو˘˘ي ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘شسأ’ا يدا˘˘ن
نأا ،4/2/1202 قفاوملا ضسيمخلا
نجشس نيزانز يف عبقي هزرلا ريشسأ’ا
نلعأا نأا ذنم «يوارحشصلا بقنلا»
يرادإ’ا رمأ’ا نأا ىلإا اًتف’ ،هبارشضإا
لÓخ يهتني ،هّقحب رداشصلا يلاحلا
.يرا˘ج˘لا ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف /طا˘˘ب˘˘شش ر˘˘ه˘˘شش
ل˘ق˘ت˘عُا هزر˘لا ر˘˘ي˘˘شسأ’ا نأا فا˘˘شضأاو
/بآا ي˘ف لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق د˘ي ى˘˘ل˘˘ع
ردشصو ،ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ضسط˘شسغأا
6 هتدمو يرادإا لاقتعا رمأا هّقحب
ىشضمأا قباشس ريشسأا هنأا اًملع ،روهشش
لÓتح’ا نوجشس يف هعومجم ام
نهر اهعيمج ،فشصنو تاونشس عبرأا
ضضاخ دق ناكو ،يرادإ’ا لاقتع’ا
اًشضفر اًق˘با˘شس ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع ا˘ًبار˘شضإا

هنأا ى˘لإا را˘شش˘ُيو .يرادإ’ا ه˘لا˘ق˘ت˘ع’
،(اًماع36) هزرلا ماشسح ريشسأ’ا لجن
ا˘˘˘م ى˘˘˘شضمأا ،يرادإا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسأا و˘˘˘˘هو
(81) لÓتح’ا نوجشس يف هعومجم
تغلب ،ريشسأ’ا يدان بشسحبو .اًماع
يرادإ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا ر˘ماوأا عو˘م˘˘ج˘˘م
لوأ’ا نوناك رهشش لÓخ ةرداشصلا

،1202 ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘كو ،0202
.يرادإا لاقتعا رمأا (632)

ينيطسسلفلأ ريسسلأ يدان
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 ةيعؤطت ةيبط ةلفاق
ةفلجلاب لظلأ قطانم ناكضس ةدئافل

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق ضسمأا تط˘˘ح
ضضي˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت
قرشش رتموليك05 ) ةمطبلا
طا˘ششن را˘طإا ي˘˘ف (ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لا

م˘يد˘ق˘ت˘ل فد˘˘ه˘˘ي ،يو˘˘ع˘˘م˘˘ج
نا˘كشسل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةد˘عا˘شسم˘لا

.لظلا قطانم
ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ضشما˘ه ى˘ل˘عو
اهتنشضتحا يتلا ةي˘ن˘ما˘شضت˘لا
تامدخلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا
،«دمح˘م يد˘يزو˘ب د˘ي˘ه˘ششلا»
ةحشصلا ةنجل ةشسيئر تدكأا

ةيقيشسنتلل ضضيرملا ةيامحو
،يندملا عمتج˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةلفاقلا هذه نأا ،ةريخ بوبقج
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةئي˘ب˘لاو ثار˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

قيشسنتلاب ةيرششبلا ةيمنتلاو
يف جردنت ،ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه ع˘م
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت را˘˘˘طإا
نا˘كشس ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت
لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م
ةي˘ح˘شصلا تا˘مد˘خ˘لا بير˘ق˘ت
ا˘م˘ي˘شس’ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
.ةزوعملا تائفلا

ضسي˘˘˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘˘˘ششأا ،هرود˘˘˘˘˘˘˘بو
ةيعم˘ج˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا بت˘كم˘لا
ةئي˘ب˘لاو ثار˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ى˘لا ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ة˘فا˘ك ر˘ي˘خ˘˘شست
فرط نم ةيرششبلاو ةيداملا

ةيراوج˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘شسشسؤو˘م
هذه راطإا يف ةراطق عاطقل
يلاوح دينجت مت امك ،ةلفاقلا

نيشصتخم مهن˘م ا˘ب˘ي˘ب˘ط51
بطو ما˘ظ˘˘ع˘˘لا ة˘˘حار˘˘ج ي˘˘ف

ضصشصختو ديلوت˘لاو ءا˘شسن˘لا
با˘˘˘شصعأ’ا بطو لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا
ي˘ف ن˘ي˘شصت˘خ˘م ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن
.ريذختلا

نب يلولهب دكأا ،هتهج نمو
يف يوع˘م˘ج ط˘ششا˘ن ،ي˘كا˘ك
هذ˘ه نأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘فاو˘˘ق˘˘لا
ا˘˘شضيأا ن˘˘م˘˘شضت˘˘ت ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ىل˘ع ا˘نا˘ج˘م ة˘يودأ’ا ع˘يزو˘ت
بابشش فرط نم نيزوعحملا
ة˘˘˘يودأ’ا ع˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب او˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق
يف اه˘ع˘يزو˘ت˘ل ا˘هر˘ي˘شضح˘تو
ةي˘ب˘ط˘لا ة˘ط˘ششنأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م
دا˘˘ششأا ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
اود˘شصق ن˘يذ˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا
تامدخلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا

ةماع˘لا تا˘شصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جإ’
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ،ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘م ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘ل˘ل م˘هر˘˘كشش
تراتخإا يتلا ةيبطلا هبششو
ى˘ل˘˘ع ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

عوبشسأ’ا ةياهن ةلطع باشسح
م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع او˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي م˘˘˘˘لو
ديعاوم ءاطعإاو تاهيجوتلاب

ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
.كلذ يعدتشست
،ةمطبلا ضضيف ةيدلب نأا ركذي
فورظ˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ب تما˘ق
،ةلفاقلا هذه حاجنإ’ ةيتاوملا

يف ريبك لكششب حمشس امم
طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ةيدلبلا هذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
يبط ىفششتشسمل رقتفت يتلا

.ضصشصختم
م .ق

أراطإأ اهنأأ يعدت ،اهرمع نم تاينيثÓثلأ يف ةأأرمأ دؤجو اهدافم مهحلاسصم ىلإأ تدرو تامؤلعم رثإأ ىلع
.صصاخسشألأ صضعب ىلع بسصنلاب مؤقت ةينمأأ ةسسسسؤؤم يف ايماسس

ثاحبأ’ا  ةقرف دارفأا نكمت
نم ةم˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ة˘˘با˘˘شصع دار˘˘فأا˘˘˘ب ة˘˘˘حا˘˘˘طإ’ا

بشصن˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘شصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ىعدت ةأارما اهدوقت لايتح’او
ةنشس93 رمعلا نم غلبت (و م)
ة˘˘شسب˘˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘˘ت
ماكح’ا نم د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘يد˘لو
ةمهتلا ضسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
بشسحو ،ة˘˘˘˘شسب˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ب
هبتششملا نإاف كردلا حلاشصم
اراطإا اهنأا يعدت تناك اهيف
ة˘ي˘ن˘مأا ة˘شسشسؤو˘م ي˘ف ا˘ي˘ما˘شس
ضضع˘ب ى˘ل˘ع بشصن˘لا˘ب مو˘ق˘ت
لخدتلا لجأا نم ضصاخششأ’ا
نيشسوبحم˘لا م˘ه˘يوذ ح˘لا˘شصل
تاردخملاب قلعتت اياشضق يف

لباقم نجشسلا نم مهجارخإ’
ةربتعم غلابم ىلع لوشصحلا
ةيحشضلل نوي˘ل˘م052 ل˘˘شصت
.ةدحاولا
م˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
مÓعت˘شس’ا ر˘شصن˘ع ط˘ي˘ششن˘ت
ة˘˘يو˘˘ه ى˘˘لإا ل˘˘شصو˘˘ت˘˘لا م˘˘تو
بشصنلل اتشضرعت ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘شض
ةلشصاوم ،ةينعملا فرط نم
نذإا رادشصتشسا مت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘˘م ضشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
لزنم ضشيتفت لجأا نم ةملاق
ترفشسأا نيأا ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

زج˘ح ن˘ع ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
يتلا  ةيرادإ’ا قئاثولا ضضعب
ةلشصاوم .ةيشضقلاب ةقÓع اهل
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
(م د)و (أا ك)نيرخا نيشصخشش

ةقفر ةيشضقلا يف نيطروتم
دعب ،ةيشسيئرلا اهيف هبتششملا
ن˘م ا˘فو˘خ رار˘ف˘˘لا˘˘ب تذ’ نأا
امك ،ةي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا
تما˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
نم ديد˘ع˘لا ى˘ل˘ع لا˘ي˘ت˘ح’ا˘ب
م˘ت˘ي˘ل ،ن˘ير˘خآ’ا ضصا˘˘خ˘˘ششأ’ا
مهل هيجوتو عيمجلا فيقوت
،لا˘ي˘ت˘ح’او بشصن˘لا  ة˘م˘ه˘˘ت
،رار˘˘ششأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
ةنهمب لشصتم بقل لامعتشسا

د˘˘˘شض ا˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘م
مامأا مهميد˘ق˘تو ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا
هبتششملا عاد˘يإا˘ب تر˘مأا ي˘ت˘لا
(ف ب) ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا  ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف
نبب ةيبرتلا ةدا˘عإا ة˘شسشسؤو˘م˘ب

نيرخآ’ا  عشضو مت اميف حارج
ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت
.ةيئاشضقلا ةباقرلاو
دارفأا نكمت ،ىرخأا ةهج نم
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ة˘ب˘ي˘ت˘ك) جو˘ج˘ف˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ة˘كب˘شش كي˘كف˘ت ن˘م (ة˘م˘لا˘˘ق
ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘شصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
60 ن˘م نو˘كت˘ت ،ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لا
نيب ام مهرامعأا حوارتت دارفا
نوردحني ةنشس (24)و (23)
ةيلمعلا هذه .ةملاق ةي’و نم
تءاج ةيعونلاب تفشصو يتلا

حلاشصملا تاذ يقلت رثا ىلع
5501 م˘قر˘لا ر˘ب˘ع ة˘م˘˘لا˘˘كم
،ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا تاد˘˘حو˘˘ل
ي˘بر˘م د˘˘حأا ضضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
،ه˘ما˘ن˘غأا ة˘قر˘شسل ي˘ششاو˘˘م˘˘لا

ططخم ذيفنت مت روفلا ىلع
ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘شسب ضصا˘˘˘خ
مÓعتشس’ا رشصنع ط˘ي˘ششن˘تو
ة˘نا˘ع˘ت˘شس’ا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
،ةثيدحلا ير˘ح˘ت˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب
ةيوه ديدحت˘ب ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لاو
نكامأا ديدحتو مهيف هبتششملا
ا˘م˘ك ،ه˘ف˘ي˘˘قو˘˘تو م˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
ز˘ج˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تر˘˘ف˘˘شسأا

تاودأ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
تارايشسلاو ةلاقنلا فتاوهلاو

دارفأا ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘شسي نا˘ك ي˘ت˘لا
،وطشسلا تايلمع يف ةكبششلا

ن˘م ا˘˘شسأار33 عا˘جر˘ت˘شساو
لبق اذه ،ةقورشسملا مانغأ’ا
ةيئاشضقلا تاهجلل مهليوحت
تر˘˘ما ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةشسشسؤوم ا˘ع˘ي˘م˘ج  م˘ه˘عاد˘يإا˘ب
.ةيبرتلا ةداعا

صضرعتي ايلقع لتخم
ةيئابرهك ةقعسصل

ق˘ل˘شست˘ل ه˘ت˘لوا˘ح˘م ر˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ةد˘˘م˘˘ع’ا ىد˘˘حإا
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘لز˘م ي˘ن˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘خد˘˘م
(ضش،ف) باششلا بيشصا ،ةملاقب
ةنشس82 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لا

ن˘م قور˘ح˘ب  ا˘ي˘ل˘ق˘ع ل˘ت˘˘خ˘˘م
ديلاو نطبلا يف ةثلاثلا ةجردلا

ى˘˘لإا ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت ر˘˘ثا ل˘˘جر˘˘˘لاو
تداك ، ةيوق ةيئابرهك ةقعشص
مت ةيحشضلا ،هتايحب يدوت نا
ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع هلقن
ةيبطلا ت’اجعتشس’ا ةحلشصم
يف ،يبقع ميكحلا ىفششتشسمب
كرد˘لا ة˘ح˘لا˘شصم تر˘ششا˘ب ا˘م
.ةيشضقلا هذه يف قيقحت حتفب

ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت
ةياجب ةي’وب ةيفيرلا ةيمنتلاو
ع˘˘˘شضو ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،ما˘˘˘˘يأ’ا هذ˘˘˘˘ه
ح˘ت˘ف˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ششاو˘˘˘م˘˘˘لا قاو˘˘˘˘شسأا

بشسحو ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
نإا˘ف ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا
ديقتلا ضساشسأا ىلع متي زيكرتلا
ديفوك نم ةيئاقولا تاءارجإ’اب
،قيبطتلا زّيح يه يتلا ‐91 ‐
اذه باحشصأا مازلإا ىلإا ةفاشضإا
˘مرا˘شصلا لا˘ث˘ت˘م’ا˘ب طا˘ششن˘˘لا
ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
تدد˘ح د˘˘قو ،ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
ع˘ي˘ب˘ل طا˘ق˘˘ن90 ةرادإ’ا

ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ششاو˘˘م˘˘˘لا
اهتبقارم م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا

قر˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
ةحÓفلا ةيريدمل ةعبات ةشصاخ
.نأاششلا اذه يف

يقلي ةياجب نمأأو..
مرجم ىلع صضبقلأ

ريطخ
ن˘˘مأ’ا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ضشي˘˘ششر˘˘ب لوأ’ا ير˘˘˘شضح˘˘˘لا
ءاقلإا نم رشصقلا ةرئاد نمأاب
،ريط˘خ مر˘ج˘م ى˘ل˘ع ضضب˘ق˘لا

تاهجلا نم ثحب لحم وهو
تا˘˘ي’و ةد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

،ةقر˘شس ا˘يا˘شضق ي˘ق ه˘طرو˘ت˘ل
ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ما˘ي˘ق د˘ع˘ب
دعبو ةم˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘شضو˘ب
˘مر˘ج˘م˘لا تا˘كر˘ح˘˘ت د˘˘شصر˘˘ت
مغر هفيقوت مت ةنيدم طشسوب
دشصق ةديدشش ةمواقمل هئادبإا

نم هشسفن كفل فورظ قلخ
’إا ةطر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ة˘شضب˘ق
ل˘˘شضف˘˘ب كلذ نود لا˘˘˘ح ه˘˘˘نأا

نيفلكملا ة˘ي˘فار˘ت˘حاو ة˘كن˘ح
هدايتقا مت روفلا ىلع ةمهملاب
لامكتشسإ’ ةطرششلا رقم ىلإا
ى˘لإا ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شستو تاءار˘˘جإ’ا
.ةيئاشضقلا تاهجلا

 ت . ك

  نأؤسضر .ب

ةيبطلأ مقطألأ
ةيلمعلأ ىلع ةفرسشملأ

اهدأدعتسسأ تدكأأ
حيقلت ةيلمع قÓطنأ

انورؤك ضسوريف دضض
تنضشؤمت نيعب

يلاو عوبشسأ’ا ةياهن فرششا
دمحما تنششومت نيع ةي’و
ضسلجملا ضسيئر ةقفر نموم
تاطلشسلا يئ’ولا يبعششلا
تاراطإاو ةي’ولل ةينمأ’ا
قÓطنا ىلع ،ةحشصلا عاطق
ضسوريف دشض حيقلت ةيلمع
ةددعتملا ةدايعلاب91 ديفوك
ةيدلبب رومع دمحا تامدخلا

.تنششومت نيع
يلاولا نياع ناكملا نيعب
حاقللا اهيف متي يتلا فورظلا

نم ةيفاو تاحورشش هيقلت عم
ةفرششملا ةيبطلا مقطأ’ا فرط
لك ةعباتم لوح ةيلمعلا ىلع
ضسوريف حاقل يقلت لحارم
نطاوملا فرط نم انوروك
لك ةئيهت ىلع رهشسلا عم
ثيح كلذل ةبشسانملا فورظلا
تادوهجملا ىلع يلاولا ينثا
ضشيجلا فرط نم ةلوذبملا
.ءابولا ةحفاكم يف ضضيبأ’ا
ةلمح قÓطنا ةيلمع ريكذتلل
اشضيأا تلمشش حيقلتلا
ةحشصلل ةيمومعلا ةشسشسؤوملا
يناثلا ططخملا ةيراوجلا
ىلع ممعتل فاشص ينبب
.ةي’ولا بارت لك ىوتشسم
يف حيقلتلا تايلمع ضسمتشس
ةيبطلا مقطأ’ا ىلوأ’ا ةلحرملا

ةحشصلا عاطق يمدختشسم و
ضضارمأ’ا يوذو نينشسملا
عيمج ىلع ممعتل ةنمزملا
.نينطاوملا

م. ب

يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأ فيفخت دعب
ابيرق ةياجب ةي’ؤب يضشأؤملأ قأؤضسأأ حتف

جا˘ج˘˘ت˘˘حا ل˘˘شسل˘˘شسم ر˘˘م˘˘ت˘˘شسي
ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘شس
طوطخلا ربع ةلماعلا ةيعامجلا

يديشس ةي’وب تاي’ولا نيب ام
قيب˘ط˘ت مد˘ع بب˘شسب ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
نيب اشصوشصخ ة˘بوا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن
،ةريشصقلاو ةليوطلا طو˘ط˘خ˘لا

ءاد˘ن ه˘ي˘جو˘ت ى˘لإا م˘ه˘ب ع˘˘فد ا˘˘م
لقنلا ةيريدم ى˘لإا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا
يف لكششملا لحل لخدتلا ةيغب
ا˘م˘ي˘شس’ ،ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا

ي˘ت˘ي’و ن˘ي˘ب ط˘˘بار˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا
يذلا ناشسملتو ضسابعلب يديشس
تارايشس ددع يف ةفاثك فرعي
نوجتحملا فششك ثيح ،ةرجأ’ا
ةرجأا ةرايشس06 قوفي مهددع نأا
ىندأا ىرخأا طوطخ كانه امنيب
لقنلا ةيريدم نيبلا˘ط˘م ر˘ي˘ث˘كب
ن˘م تقو بر˘قأا ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا˘˘ب
ىتح ةبوانملا ماظن طشسب لجأا
نوكتو هقح قح يذ لك ذخأاي
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب ةاوا˘˘شسم كا˘˘ن˘˘˘ه

ق˘ير˘ط ن˘ع كلذو ،طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ةحلشصملا مدخي يذلا بوانتلا
ضسي˘ئر ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘مو ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ةاناعم اشضيأا دكأا ةباقنلا بتكم
ادششانم تايشسكا˘ط˘لا با˘ح˘شصأا

ةي’ولا ي˘لاوو ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةشصرفلا ءاطعإا د˘شصق ل˘خد˘ت˘ل˘ل
نورفاشسملا ىناعو اذه عيمجلل
ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.نولقانلا هنشش يذلا بارشضإ’ا

ودبع.صص

بوانتلأ ماظن قيبطتب نؤبلاطي
نؤجتحي ضسابعلب يديضسب ةرجأ’أ تأرايضس ؤقئاضس

،لوأ’ا ضسمأا حابشص ،فرششأا
ق˘ي˘فو˘ت» ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ي˘لاو
ةيلمع قÓطنا ىلع «دوهزم
دعب اذهو ،ةينطولا حيقلتلا
ة˘˘ن˘˘ح˘˘ششلا مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا م˘˘˘ت نأا
ةمشصاع˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘لوأ’ا
ىفششتشسملاب ةنتاب ضساروأ’ا
ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ناطرشسلا

ةميلع رداشصم ىلإا ادانتشساو
ةحشصلا ةيريدم لخاد نم انب
م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب
م˘ت ن˘كا˘˘مأا3 ضصي˘˘شصخ˘˘ت
ةيلم˘ع ي˘ف ا˘ه˘ن˘م قÓ˘ط˘ن’ا
ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘˘ف ح˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا
اذكو يعماجلا ىفششتشسملا
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ةفاشضإا ناطرشسلا ةح˘فا˘كم˘ل
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ثي˘˘˘ح ،3 ة˘ل˘م˘ح تا˘مد˘خ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘ح˘˘ششلا ترد˘˘˘ق
نم ةيحا˘ق˘ل ة˘عر˘ج0001ـب
«يشسورلا كينتو˘ب˘شس» حا˘ق˘ل
عا˘˘ط˘˘ق لا˘˘˘م˘˘˘ع ضسم˘˘˘ي˘˘˘شسو
ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘شصلا

ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا نو˘˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع
اذ˘كو ن˘شسلا را˘ب˘كل ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ضضار˘˘مأ’ا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا
،تر˘خ˘شس د˘قو.ةنمزملا

هتاه لجأ’ ،ةحشصلا ةيريدم
ةشسشسؤوم621 ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا

61 ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م

ةدايع011و ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسا
اذ˘كو تا˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
ربع ةرششتنم تا˘ف˘شصو˘ت˘شسم
ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا بار˘˘ت ل˘˘ما˘˘ك
ليكششت هيف مت يذلا تقولا

بعلت ةل˘ق˘ن˘ت˘م تاد˘حو01
نكا˘مأ’ا ي˘ف ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا رود
تلمكتشساو،ةيئانلاو ةديعبلا

ةيتشسيجوللا تابيترتلا ةفاك
ةيعونلا ةيلمعلا هذه حاجنإ’
ةنكاشس ةيام˘ح ا˘ه˘ن˘م دار˘م˘لا
ن˘م ة˘با˘˘شصإ’ا ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
.ل˘تا˘ق˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ي˘˘ظ˘˘حو
ةرا˘˘˘˘˘ششإا ءا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘عإا لÓ˘˘˘˘˘˘خ
زكر˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا قÓ˘ط˘ن’ا
تارو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘˘مو زر˘˘ف˘˘لا
ا˘نورو˘ك ضسور˘يا˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا
» ةوارهوب قداشصلا دمحم»
،حيقلتلا ةيلمع ىقلت  يذلا

ة˘˘˘لا˘˘˘شسر هرود˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م
اذ˘˘ه نأا ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘ن˘˘كا˘˘˘شسل
نم داهتجا ةباثمب وه حاقللا
ل˘جأا ن˘م ه˘ئا˘ن˘ت˘˘ق’ ة˘˘لود˘˘لا

ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
.ءابولاب ةباشصإ’ا
،ريخأ’ا يف ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا نأا
لابقتشسا عقوتت ةنتاب ةي’وب
حاقللا نم ةعرج فلأا009
ةيطغت نامشض لجأا نم اذهو
.ةي’ولا ةنكاشسل ةلماك

ب. صس

ةديج فورظ يف تقلطنأ ةيلمعلأ
ةنتابب انورؤك دضض حاقل ةعرج0001 عيزؤت

يسشأؤملأ ةقرسس يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت مت اميف

ةملاڤب ةأأرمأ اهدؤقت لايتحأو بضصن ةكبضشب ةحاطإ’أ
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ةيملع ثاحبأأو تأرمتؤؤمو تأودن دقع نمسضتت
ةديلبلأ ةعماجو ىلعأ’أ يمÓضسإ’أ ضسلجملأ عم نواعت ةيقافتأ
2 ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج تع˘˘˘sقو
ةيقافتا نورفعلاب يلع يشسينول
ضسلجم˘لا ع˘م نوا˘ع˘تو ن˘يو˘كت
ريوطت ةيغب ،ىلعأ’ا يمÓشسإ’ا

طيحملا عم ةعماجلا تاقÓع
ن˘ي˘شسح˘تو ،ي˘ن˘ه˘مو˘ي˘شسو˘˘شسلا
ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا نوا˘ع˘˘ت˘˘لا

نو˘كت˘ل ي˘م˘يدا˘كأ’ا لدا˘ب˘ت˘˘لاو
تاود˘˘ن د˘˘ق˘˘ع˘˘ل ’ا˘˘ع˘˘ف ار˘˘شسج
ةي˘م˘ل˘ع ثا˘ح˘بأاو ،تار˘م˘تؤو˘مو
ي˘˘مÓ˘˘شسإ’ا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب
.يلع يشسينولا ةعماجو ىلعأ’ا

لومر دلاخ روشسيفوربلا دكأاو
لÓخ ،2 ةديلبلا ةعماج ريدم
ل˘ف˘˘ح لÓ˘˘خ ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك
عم ةيقافت’ا هذه نأا ،عيقوتلا
ى˘ل˘عأ’ا ي˘مÓ˘شسإ’ا ضسل˘ج˘م˘لا
نم ديدعلل ايوق اعفد يطعتشس
تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘˘لاو ثا˘˘˘ح˘˘˘بأ’ا

ت’اجم يف ثح˘ب˘لا ر˘با˘خ˘مو
ةفريشصلاو ةيداشصتق’ا مولعلا
ةينوناقلا مولعلا وأا ،ةيمÓشسإ’ا

مولعلا ىتحو ،ةرشسأ’ا اياشضقو
تا˘˘˘شساردو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
يذلا ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ت’و˘ح˘ت˘لا
يف يرئازجلا عمتجملا اهفرعي
نأا اربتعم ،ةريخأ’ا تاونشسلا
ةدا˘ف˘ت˘شس’ ة˘شصر˘ف ة˘ي˘قا˘ف˘˘ت’ا
تاربخ نم نيثحابلاو ةذتاشسأ’ا
ى˘ل˘عأ’ا ي˘مÓ˘شسإ’ا ضسل˘ج˘م˘لا
نم ديدع˘لا ع˘م ي˘طا˘ع˘ت˘لا ي˘ف
،ثح˘ب˘لا ل˘˘ح˘˘م ع˘˘ي˘˘شضاو˘˘م˘˘لا

نأا ىلإا قايشسلا ضسفن يف راششأاو
نم رثكأا مشضت2 ةديلبلا ةعماج
مول˘ع˘لا ي˘ف ثح˘ب ر˘ب˘خ˘م81
ثحب ةل˘ج˘م71و ،ةي˘نا˘شسنإ’ا

0201 ن˘م ر˘ث˘كأاو ،ة˘˘م˘˘كح˘˘م
فشصم نم031 مهنم ذاتشسأا
.يلاع ميلعت ذاتشسأا

روشسي˘فور˘ب˘لا هّو˘ن ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ضسي˘ئر ه˘ل˘لا مÓ˘غ ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ى˘ل˘عأ’ا ي˘مÓ˘شسإ’ا ضسل˘ج˘م˘لا
نم ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب
ربتعإاو ،2 ةديلبلا ةعماج لبق
ة˘ح˘نا˘شس ة˘شصر˘ف ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا نأا
ضسل˘ج˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،ت’اجم ةدع ن˘م ة˘ع˘ما˘ج˘لاو
هللا دبع روشسيفوربلا دكأا امك
يه ةعماجلا نأا ىلع هللا مÓغ
نطاوملا ءانبل د˘ي˘ج˘لا نا˘كم˘لا
قق˘ح˘ي يذ˘لا لا˘ع˘ف˘لاو د˘ي˘ج˘لا
ة˘ي˘مÓ˘شسإ’او ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘ق˘لا

بابششلا نأا افيشضم ،ةيناشسنإ’او
ليفك هدحو ملعتملا يرئازجلا
دادجأ’ا ةلاشسر ىلع ظافحلاب
هكلمي حÓشس مظعأاو ،ءادهششلا

.ملعلا وه
عشضو ىلع ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ز˘كر˘تو
نواعتلا تاقÓع ريوطتل ةيلآا
يشسينول2 ةديلبلا ةعماج نيب

ي˘مÓ˘شسإ’ا ضسل˘ج˘م˘لاو ي˘˘ل˘˘ع
ع˘ي˘ج˘ششت ق˘ير˘ط ن˘ع ى˘˘ل˘˘عأ’ا
،يملعلا ثحبلا يف كارتشش’ا

ى˘˘ل˘˘ع جودز˘˘م˘˘˘لا فار˘˘˘شش’او
،تار˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لاو ل˘˘˘ئا˘˘˘˘شسر˘˘˘˘لا

ةي˘م˘ل˘ع ثح˘ب قر˘ف ل˘ي˘كششتو
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب ،ة˘˘˘جودز˘˘˘م
ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست
ي˘ف ل˘ي˘ج˘شست˘لا˘ب ن˘ي˘ث˘حا˘˘ب˘˘لاو
ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘ب
م˘عد˘ت ا˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘˘ت ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا

ت’ا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف برا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
يميداكأ’ا نيوكتلاو رييشستلا

ةدوجلا ماظن ءاشسرإاو ،مييقتلاو
عيشسوتب ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف
.ةيميداكأ’ا ةيملعلا ةكارششلا

بؤبق داعسس

 لجيجب تسسؤسسات ةيعماجلأ ةماقإÓل لمع ةرايز يف
نياعت ةيبÓطلأ تاميظنتلأ

يحضصلأ لؤكؤتوربلل مراضصلأ قيبطتلأ
تاميظنت˘لا ع˘ي˘م˘ج ضسمأا تما˘ق
ى˘ل˘ع ةد˘م˘ت˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بÓ˘˘ط˘˘لا

تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم
ةرايزب ،لجيج ةي’وب ةيعماجلا

ةيعماجلا ةماقإÓل دقفتو لمع
تشسوشسات)6591 يا˘˘˘˘˘م91
اذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت كلذو ،( ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس1
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا تا˘ي˘شصو˘ت˘˘ل
ل˘ع˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل
يف كيرشش ةيبÓطلا تاميظنتلا
راوشسأا ل˘خاد ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
تاماقإ’ا فلتخم يفو ةعماجلا
ى˘ل˘ع تف˘قو ثي˘ح ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

˘˘مرا˘˘شصلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ىد˘˘˘م
ضصاخلا يحشصلا لوكوتور˘ب˘ل˘ل
،انوروك ضسوري˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب
ةمدقملا تامدخلا ةدوج اذكو
امك ،ةماقإ’ا تاذ ىوتشسم ىلع
لكو ةحنجأ’ا لك اشضيأا اوراز
يرادإ’ا مقاطلا ةقفر حلاشصملا
ة˘شصا˘˘خو ،ة˘˘ما˘˘قإ’ا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا
ةماقإ’ا ةدايعو يحشصلا بناجلا
نم ربكأ’ا تقولا تذخأا يتلا
ةقيقح ىلع اوفقو ثيح ةرايزلا
نم اهيف ةرفوتملا تايناكمإ’ا
نم يبطلا مقاطلا اذكو داتعلا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘مو ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا
،ةب˘ل˘ط˘لا ة˘حار ى˘ل˘ع نور˘ه˘شسي

تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تدا˘˘ششأا ا˘˘م˘˘ك
تامدخلا ةدوج ىلع ةيبÓطلا

مراشصلا يحشصلا لوكوتوربلاو
معطملا ىوتشسم ىلع قبطملا
را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ةرادإا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ششلا ضصر˘˘˘ح˘˘˘لا
د˘ي˘ق˘ت˘لاو د˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ة˘ما˘قإ’ا
امك ،ناويدلاو ةيريدملا رماوأاب
اشضيأا تاميظنتلا فلتخم تهون
هذهل ريبكلا نشسحتلاو مدقتلاب ،
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ما˘˘قإ’ا
ر˘يد˘م˘لا ي˘˘لو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ل˘ب˘ق  ة˘˘ما˘˘قإ’ا ما˘˘مز د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
كرح ثيح ،نآ’ا نم رهششأا وحن

نشسحأ’ا وحن تامدخلا ةلجع
ةشصاخ ،ت’ا˘ج˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘شصخ˘˘شش ر˘˘ه˘˘شسي ه˘˘نأاو
تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
قلخ ىلع لمعلاو تاجايتح’او
نا˘˘م˘˘شض ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘شسي و˘˘˘ج
. ديج يملع ليشصحت

ةما˘قإ’ا ر˘يد˘م نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
تقو يف ناك دويمح نب رامع
عاطقلا عاطق ضسأار ىلع قباشس
لجي˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا

ه˘ل د˘˘ه˘˘ششيو  ،ي˘˘ئ’و ر˘˘يد˘˘م˘˘ك
يف هتكنح˘ب ي˘ناد˘لاو ي˘شصا˘ق˘لا
ثيح ، ربدت˘لا ن˘شسحو ر˘ي˘ي˘شست˘لا
ه˘تد˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘ه˘˘شش
عيمجلا اشضرو ار˘ي˘ب˘ك رار˘ق˘ت˘شسإا

.ةبلطو لامع ،نيفظوم نم
ميهأرب.ع

 ةيليملأو زيزعلأدبع يديسس ،رانقلأ ةيدلبل هتداق ةرايز يف

عيراضشملأ مامتإ’ ةمأرضصلأ ىلع ددضشي لجيج يلأو
،نييذيفنتلأ ءأردملأ نم  دفوو يئلؤلأ يبعسشلأ صسلجملأ صسيئرب اقؤفرم لاكلك رداقلأدبع لجيج ةيلو يلأو ماق
ةنياعم راطإأ يف كلذو ،ةيليملأو زيزعلأ دبع يديسس ،رانقلأ يهو ةيقرسش تايدلب3 ىلإأ هتداق دقفتو لمع ةرايزب

.لظلأ قطانم يف ةدجأؤتملأ كلت اميسسل ،تايدلبلأ هذه اهنم تدافتسسأ يتلأو ةيراجلأ عيراسشملأ ريسس ةيعسضو

ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا تنا˘˘ك د˘˘قو
نيأا رانقلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ى˘لوأ’ا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ي˘˘لاو˘˘لا ن˘˘يا˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا ضضع˘˘ب

يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا رار˘˘˘غ
اذ˘˘˘ه ،ز˘˘˘كر˘˘˘م را˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تدافتشسا يذلا عورششملا

قودنشص نم ةيد˘ل˘ب˘لا ه˘ن˘م
ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لاو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شضلا
فÓعب ةيلحملا تاعامجلل
نويلم006 ب ردق يلام
ةبشسن تغل˘ب د˘قو ،م˘ي˘ت˘ن˘شس
،ةئاملاب07 ه˘ي˘ف زا˘ج˘نإ’ا

ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘شسأا ثي˘˘˘˘˘ح
ي˘˘˘ف عار˘˘˘˘شسإ’أا ةرور˘˘˘˘شضب
ل˘جأا ن˘م ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآ’ا مار˘ت˘حا
ىلع اهدعب جرعيل ،زاجنإ’ا
يديشس ةيلحا˘شسلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ةعاق تناك نيأا زيزعلا دبع
لوأا نا˘كي˘˘ل˘˘م˘˘ي˘˘ت جÓ˘˘ع˘˘لا

اهميمرت مت يتلاو هترايز
ةيليهأاتلا جمانر˘ب˘لا ن˘م˘شض
رد˘˘˘ق ي˘˘˘لا˘˘˘˘م غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘ب

دقو ،ميتنشس نويلم051ب
،ةمدخلا زيح ارخؤوم تلخد
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ا˘هد˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘ل
ة˘ئ˘فد˘˘ت˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘ششأا
بهششل ةشسردمل ةيزكرملا
نويلم002 ةميقب ي˘بر˘ع˘لا
جماربلا را˘طإا ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘شس
امك ،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لا

ضضع˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘شضيأا ن˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘ع
زا˘ج˘˘نإ’ا د˘˘ي˘˘ق تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

كف ى˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
لظلا ق˘طا˘ن˘م ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا

ىتششم زكرم املآا قيرطك
ه˘ب د˘جو˘ي يذ˘لاو ،حار˘˘فا˘˘ت
لكششمك لي˘قار˘ع˘لا ضضع˘ب
ر˘مأا ثي˘ح ،ة˘بر˘ت˘˘لا ق’ز˘˘نا
لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ر˘˘يد˘˘م ي˘˘لاو˘˘˘لا
لجأا نم ةي’ولاب ةيمومعلا
بت˘˘˘كم ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا
داجيإا لجأا نم تاشساردلا

، ة˘˘ل˘˘كششم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ل˘˘˘ح
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ه˘ترا˘يز م˘ت˘ت˘خ˘˘ي˘˘ل
عورششم راز نيأا ،ةيليملا

ها˘ي˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘˘م ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
يتلاو بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا
ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘˘ششأ’ا تمد˘˘˘ق˘˘˘ت
يذلاو ،ةئم˘لا˘ب89 ةب˘شسن˘ب
تايدلب6 ديوزتب موقيشس
يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘˘هو ىر˘˘˘˘˘خأا

د’وأا ةرا˘ط˘˘شسلا ،فور˘˘ع˘˘م
،حبار د’وأا ،ضشوردخ يحي

ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإا كلذو ة˘لا˘ب˘غ
ثي˘˘ح˘˘ب ،ة˘˘با˘˘ي˘˘شسو˘˘˘ب د˘˘˘شس
زيح عورششملا اذه لخديشس
ر˘ه˘˘ششلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
د˘ق˘ع˘ب ما˘ق ا˘م˘ك ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘م عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإا
ةيد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
دوكر فرعت يتلاو ةيليملا
ل˘كا˘ششمو ر˘ي˘ب˘ك يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
ا˘˘هر˘˘خآا نا˘˘ك ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ي˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
نييع˘تو ا˘ي˘شصخ˘شش ي˘لاو˘لا
ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م بئا˘˘˘˘˘ن

نم كلذو هماهم ضسراميل
ةلجع كيرحتو ثعب لجأا
ربكأا نم ةدحاو يف ةيمنتلا

ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘هأاو
 .ةي’ولا ىوتشسم

ةينقت ةسسأردو..
لكسشم ىلع ءاسضقلل

 تاناسضيفلأ
،ل˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ةر˘˘˘ئاد تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
ر˘ق˘م˘ب ا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ن˘م ل˘ك م˘شض ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ضسلجملا ضسيئرو ،اهشسيئر
ةيد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا

دراو˘م˘لا ر˘˘يد˘˘مو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ناويدلا ريدم اذكو ةيئاملا
ةدحو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

،ةينقتلا حلاشصملا ،ل˘ج˘ي˘ج
ا˘شضيأاو تا˘شسارد˘لا بت˘كم
،ةطبارلا يح ةيعمج ضسيئر
ل˘كششم˘˘لا ة˘˘شسارد˘˘ل كلذو
ي˘˘˘ح مزÓ˘˘˘˘ي تا˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘لا
ط˘قا˘شست ل˘ك ع˘م ة˘ط˘بار˘لا
لو˘ح˘ت˘˘ي ثي˘˘ح را˘˘ط˘˘مأÓ˘˘ل
ه˘˘˘ب˘˘˘ششي ا˘˘˘م ى˘˘˘لإا ي˘˘˘ح˘˘˘˘لا
بوشسنم عفتريو ح˘ب˘شسم˘لا
دودح انايحأا لشصيل هايملا
هلعج˘ي ا˘م˘م ر˘ث˘كأاو ر˘ت˘م˘لا
لزانملا لخاد ىلإا برشستي
ةدو˘جو˘م˘لا ق˘فار˘م˘لا ل˘كو
تا˘ب ل˘كششم ي˘ف ،كلا˘˘ن˘˘ه
اذ˘هو ،رار˘م˘ت˘شسإا˘ب رر˘˘كت˘˘ي
ىوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كششلا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ةرركت˘م˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’او
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل
هذ˘˘ه˘˘˘ل ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ل˘˘˘جأا
م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كششم˘˘˘˘لا
ل˘˘˘˘كششم˘˘˘˘لا ضصي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ششت
لبق نم لو˘ل˘ح˘لا حار˘ت˘قإاو
يتلا  ةينعم˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ثي˘ح ،عا˘م˘ت˘جإ’ا تر˘شضح
ى˘˘˘لإا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا ضصل˘˘˘˘خ
ها˘˘ي˘˘م ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت ةرور˘˘˘شض

و˘˘ح˘˘ن ي˘˘ح˘˘شصلا فر˘˘˘شصلا
ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ج˘لا˘ع˘م اذ˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ءادو˘˘شسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ضضع˘˘ب
داد˘˘˘شسنا فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يرا˘˘ج˘˘مو تا˘˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا
فر˘˘شصلا ها˘˘ي˘˘م ف˘˘ير˘˘˘شصت
ى˘˘˘ت˘˘˘ح كلذو ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
ةئيه˘ت ةدا˘عإا م˘ه˘ل ى˘ن˘شست˘ي
يراجملل ةي˘ت˘ح˘ت˘لا ى˘ن˘ب˘لا

ى˘ششا˘م˘ت˘ي ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ق˘˘فو
يدافتل ةقطنم˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘طو
ثراو˘˘˘˘˘كلا هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م
.Óبقتشسم

ةيلمع قÓطنإأو...
صسوريف دسض حيقلتلأ

انورؤك
،لوأ’ا ضسمأا تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘نا

د˘شض ح˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘ي’و˘ب ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
يلاو فارششإا تحت ،لجيج
لاكلك رداقلا دبع ةي’ولا
ةدد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
طشسو˘ب ة˘حاو˘لا تا˘مد˘خ˘لا

طشسو كلذو ،لجيج ةنيدم
م˘˘ت تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘تو تاءار˘˘جإا

مقاوطلا لبق نم اهطبشض
ل˘ب˘ق ة˘يرادإ’او ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
حرشص ثيح ،ةيلمعلا ةيادب
ل˘˘ك نأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
دي˘ق تع˘شضو تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
ةقلعتم˘لا ة˘شصا˘خ ة˘مد˘خ˘لا

ل˘جأا ن˘م د˘ير˘ب˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘˘ن˘˘م
يف ةيلم˘ع˘لا ر˘ي˘شس نا˘م˘شض
ار˘ي˘ششم ،فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘شسحأا
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأا ى˘˘لإا

ة˘ل˘ي˘ط ة˘ل˘شصاو˘˘ت˘˘م تلاز’
مت ة˘ياد˘ب˘كو ثي˘ح ،ة˘ن˘شسلا
ن˘˘م ة˘˘˘شصح لوأا مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسإا
» ي˘˘˘˘شسور˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا
ضسوريف دشض » كينتوبشس
ب ترد˘ق ي˘ت˘لاو ا˘نورو˘ك

بشسح ،ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ج005
ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘م˘ل ح˘˘ير˘˘شصت
نأا˘˘˘ب اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
عي˘م˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا
حاجنإا ىلع ةرهاشس اهفايطأا
يف مت˘ي˘شس ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ميظنت بيرقلا لب˘ق˘ت˘شسم˘لا
ةرا˘˘يز˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط ل˘˘˘فاو˘˘˘ق
م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘شسم˘˘لا

لجأا نم لظلا قطانم اذكو
،حاقللا يف مهق˘ح م˘ه˘ح˘ن˘م
راششأا ةيلمعلا ضصوشصخبو
حيقل˘ت˘لا نأا ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘م
ى˘˘˘لوأ’ا ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
تاذ تا˘˘ئ˘˘ف˘˘ل˘˘ل نو˘˘˘كي˘˘˘شس
مقطأ’ا رارغ ىلع ةيولوأا
اهلمع ناديم مكحب ةيبطلا

عم ر˘ششا˘ب˘م˘لا ا˘ه˘كا˘كت˘حاو
نينشسملا اذكو ،ى˘شضر˘م˘لا

ضضار˘˘˘˘˘مأ’ا با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شصأاو
ضضع˘ب ا˘˘شضيأاو ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا
ةيجيتارت˘شسإ’ا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ة˘ما˘˘نزر ق˘˘فو ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ةيلمع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ق˘ب˘شسم
 .ديج لكششب
ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا دا˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘عو
تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’او ر˘˘خ˘˘شسم˘˘لا
ر˘˘˘يد˘˘˘م د˘˘˘كأا ،ة˘˘˘ير˘˘˘ششب˘˘˘˘لا
زيهجت مت دق هنأا ةحشصلا

تازيهجتلا لكب زكرم98
ة˘ي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘نإ’ ة˘˘مزÓ˘˘لا
بارت ةفا˘ك ر˘ب˘ع ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا
يبط مقاط ة˘ق˘فر ،ة˘ي’و˘لا

ن˘م نو˘˘كم ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘ششو
اشضرمم021و اب˘ي˘ب˘ط99
ريطأاتل ةلقنتم ةقرف93و
نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
رطؤو˘م˘لا ير˘ششب˘لا م˘قا˘ط˘لا
ى˘ق˘ل˘ت د˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘˘ل
فلتخمب ةي˘ن˘يو˘كت تارود
نم ةيحشصلا تاشسشسؤوملا
،لاجملا اذه يف ءاربخ لبق
ةيلمعلا حاجن نامشض ةيغب
.تÓيهشستلا ةفاك ريفوتو

ميهأرب.ع

mahali@essalamonline.com
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ةركف دضض قباضسلأ ماهنتؤت بع’
زÒبضسلأ بيردت نم ؤينيرؤم ةلاقإأ

ماهنتوت يدان بع’ ،هييوب ضسوج دقتعي
أاطخلا نم نوكيشس هنأا ،قباشسلا ريبشستوه
بيردت نم وينيروم هيزوج ةلاقإا متت نأا
.يلاحلا تقولا يف يندنللا قيرفلا

ثيح ،ةياغلل ةئيشس ةرتفب ماهنتوت رميو
يف مهل تاءاقل ةثÓث رخآا زريبشسلا رشسخ
نم اًلك مامأا زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا
امك .ي˘شسل˘ي˘ششتو ،نو˘ت˘يار˘بو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
يف يلاحلا تقولا يف ماهنتوت دجاوتي
يرودلا بيترت ملشس ىلع نماثلا زكرملا
طاقن عبشس قرافبو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا

ىلإا لهؤوملا يبهذلا عبرملا نع ةلماك
.لب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ه˘ي˘يو˘˘ب لا˘˘قو
:ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ضسير˘ب˘˘شسكإ’ا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص
م˘هأا نأا د˘ق˘ت˘عأا ، ه˘يزو˘ج ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب»
لشصو هنأا وه وينيرومل ةبشسنلاب ءيشش
.«وابراك ضسأاك يئاهن ىلإا لعفلاب
لبق ءيشش ثدحي نل هنأا دقتعأا» :فاشضأاو
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا نأا د˘˘يرأا ’ .ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا كلذ
م˘ه˘نأ’ طو˘غ˘شضل ضضر˘ع˘ت˘ي و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م
، يئاهن ىلإا اولشصو دقل ، اًباقلأا نوديري
يلاحلا مشسوملا نم ريثكلا كانه لازي ’و
دقتعأا كلذل» :حشضوأاو.«لبقتشسملا يف
عم اًل˘ي˘ل˘ق ف˘ل˘ت˘خ˘م و˘ي˘ن˘يرو˘م ع˘شضو نأا
يذلا يلاملا غلبملل اًرظن ،درابم’ كنارف
’ كنكل ،فيشصلا يف يشسليششت هقفنأا
ةلاقإا نإاف اذل ، اًيلخاد ثدحي ام فرعت
نوكي نل ماهنتوت بيردت نم وينيروم
نكل» :هثيدح يف هييوب متأاو.«اًلداع اًرمأا

د˘عا˘شسي ضسأا˘كلا ي˘ئا˘ه˘ن نأا د˘كؤو˘م˘لا ن˘م
نوثحبي ام اذه نأ’ ،هفقوم يف وينيروم
.«باقلأ’اب زوفلا وهو ،هنع
معدي قباضسلأ يضسليضشت مجن

زؤلبلأ عم حاجنلل ليخؤت
يدانل ينفلا ريدملا ،ليخوت ضساموت ىقلت
موجن دحأاو هنطاوم نم معدلا ،يشسليششت
،ك’اب لكيام نيقباشسلا يندنللا قيرفلا

ىلع رداق يناملأ’ا بردملا نأا اًريششم
.يزيلجنإ’ا يدانلا عم حاجنلا

تقو يف يشسليششت بيردت ليخوت ىلوتو
كنارفل اًفلخ يشضاملا عوبشسأ’ا نم قباشس

ةديج ةيادب هعم زولبلا ققح دقو ،درابم’
يف لداعت˘لاو ن˘ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف زو˘ف˘لا د˘ع˘ب
تاحيرشصت يف ك’اب لاقو.ةدحاو ةارابم
:ةيزيلجنإ’ا ليم يليد ةف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
ة˘ح˘شضاو را˘كفأا ل˘ي˘خو˘ت ضسا˘مو˘ت ىد˘˘ل»
رهظأا .بعلي نأا ديري فيكو ديري ام لوح
ىلع رداق هنأا نامريج ناشس ضسيراب يف
با˘˘ح˘˘شصأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
زاف اذإا» :فاشضأاو.«ةبعشصلا تايشصخششلا
ىلع لوشصحلا هنكميف ، تايرابملا يف
بردملا نوكي امبرو ضسف˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘حا˘شسم
ىدملا ىلع كانه هتمشصب كرتيشس يذلا
يف ةديدج ةبقح ليكششت لجأا نم ليوطلا
وميتل معدلا ك’اب مدق امك.«يشسليششت
لكششب رنريف أادب» :حشضوأا ثيح ،رنريف
مجاهمك لجشست ’ تنك اذإا ، عبطلاب .ديج
كت˘ق˘ث ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ه˘˘نأ’ بع˘˘شص اذ˘˘ه˘˘ف ،
بعشص رمأ’ا نأا دقتعأا» :فدرأاو.«كشسفنب

بع˘ل˘لا دا˘ت˘عا ثي˘ح ، ما˘ع ل˘كششب ه˘ي˘ل˘˘ع
هيدل ناك .غيزبي’ يف فلتخم لكششب
وه يشسليششت .همامأا ريثكب ربكأا ةحاشسم
ةركلا نم ريثكلا كلتمي يذلا قيرفلا عون
امبرو ،مشصخلا ىلع ةرطيشسلا ديريو ،
.«ليخوت عم ربكأا ةروشصب كلذ نولعفي
ىلع لمعلا هيل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ا˘م˘بر» :ع˘با˘تو
عشضو ةلوا˘ح˘م وأا Óً˘ي˘ل˘ق ه˘ب˘ع˘ل بو˘ل˘شسأا
اًمجاهم كتفشصب .لشضفأا عقاوم يف هشسفن
قيرفلا يف كئÓمز ىلع دمتعت تنأاف ،
رنريف مايشص ىهتنا اذإاو ، كيلع روثعلل
اًرداق نوكيشسف ، ىمرملا مامأا يفيدهتلا

.«ميدقلا هاوتشسم ىلإا ةدوعلا ىلع
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ينفلا ريدملا يلويب ونافيتشس دكأا
ه˘تدا˘ع˘شس ى˘ل˘˘ع ،نÓ˘˘ي˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه بيرد˘˘ت˘˘ب
، ير˘ي˘نو˘شسور˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ةد˘ششب د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي ه˘˘نأا ي˘˘لإا ًار˘˘ي˘˘ششم
بعلم يف يري˘ها˘م˘ج˘لا رو˘شضح˘لا
.وريشس ناشس
ءاشسم ينوتور˘ك ه˘جاو˘ي˘شس نÓ˘ي˘م
،ور˘ي˘شس نا˘شس بع˘ل˘م ى˘ل˘ع مو˘˘ي˘˘لا

نم12 ةلوجلا تاشسفانم نمشض
.يلاطيإ’ا يرودلا

يلإا هتاحير˘شصت ي˘ف ي˘لو˘ي˘ب لا˘قو
يبع’ يل ةبشسنلاب» :501 ويدار
، يل ةبشسنلاب ئشش لك مه يقيرف
ضسيل ، مهعم ةعئار تايركذ يدل
ي˘ف ا˘ه˘ع˘شضأا ل˘ب ، ل˘˘ي˘˘ح يأا يد˘˘ل
يف مويلا لاوط ميقأا امدنع ،فغشش
ل˘م˘ع˘لا˘˘ب ءي˘˘ل˘˘م ا˘˘نأا˘˘ف ، و˘˘نÓ˘˘ي˘˘م
ي˘ن˘ع˘ي ا˘ًبرد˘م ي˘نو˘ك ،لو˘شضف˘لاو
063 ةبشسنب هلمكأاب قيرفلا ةرادإا
يدل ولينÓيم رداغأا امدنع ،ةجرد
.«يفغششو يتاياوه
رمأ’ا ىطختأا نأا ديرأا ’» : عبات
يدهج تلذب ينكل ، عشضاوتملا
،لمعلا يف ةبغرلا هذه قلخ يف
دقل ،ءيشش لكب مامته’ا لواحن
ي˘ف ى˘ت˘ح ، يدا˘ن˘لا˘ب ا˘ًم˘˘ئاد تن˘˘مآا
مل ول ىتحو ،ةبعشصلا تاظحللا
هذه لك تناك دقل ، كلذ لعفن
ا˘ًم˘ئاد يدا˘ن˘˘لا ما˘˘ق د˘˘ق˘˘ل ، ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ةقثلا جئاتنلا انتحنم دقل ،انتيامحب
كلذكو ، ةليمج ةئيب قلخ دح ىلإا
ىلع ءيشش لك ريشسي ثيحو ومنلل
«.هجو لشضفأا
ر˘غ˘شصأا ن˘ي˘ب ن˘م ن˘˘ح˘˘ن» : فا˘˘شضأا
ضسيل جراخلا نم ابوروأا يف قرفلا

نيذلا نيبعÓلا نع روشصت كيدل
نولوؤو˘شسم م˘ه˘ف م˘ه˘ب˘يرد˘ت˘ب مو˘قأا
م˘ه˘ت˘يؤور د˘ي˘ج˘لا ن˘˘مو ، ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ءادعشس مهو ولينÓيم ىلإا نولشصي
زيفحتل يعاد ’ ،يعم بيردتلاب
نأا نود˘˘ير˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘ف ، ضصخ˘˘˘شش يأا
حبشصي نأا نود˘ير˘يو ا˘ًع˘م او˘نو˘كي
ينلعجي اذه ،ا˘ًم˘ه˘م م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه
ع˘ل˘خ ة˘فر˘غ ل˘خاد ، م˘˘ه˘˘ب ًارو˘˘خ˘˘ف
، ةيوق تايشصخشش كانه ضسبÓملا

عابتا يف اًدج نوديج نوبعÓلاو
.» ةلثمأ’ا هذه
ولينÓيم ىلإا لشصأا امدنع» : لمكأا
فز˘˘˘ع و˘˘˘ه ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘فأا ءي˘˘˘شش لوأا ،
اذ˘ه ، ي˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ،ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا
يف ينلع˘ج˘ي ه˘نإا ، ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ن˘ع˘ي
عو˘˘ن˘˘لا يد˘˘ل ضسي˘˘ل ،د˘˘ي˘˘˘ج جاز˘˘˘م

ىقيشسوملا بحأا ينكل ، لشضفملا
ينتقفار املا˘ط˘ل ،ا˘ًق˘ح ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا
.» لمعلا يف ىقيشسوملا
امدن˘ع ضسا˘م˘ح˘لا˘ب ر˘ع˘ششأا» : فدرأا
لشضفأا نومدقي قيرفلا يبع’ ىرأا

دا˘ح˘ت’ا ىرأا ا˘مد˘ن˘عو م˘ه˘يد˘˘ل ا˘˘م
ضسمحتم انأا ،فدهلا ىلإا لوشصولل
متي نيبع’ ىرأا امدنع ، مهفقومل
نحن ،مهعيجششت م˘ت˘ي ، م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت
لو˘شصح˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ًم˘ئاد ل˘م˘ع˘˘ن

كانه نأا ىرأا امدنع ،اشضرلا ىلع
، ليمج وهف ءامتن’اب روعششلا اذه
تايكول˘شس ا˘ن˘يد˘ل نأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘ه˘ف
ا˘ن˘يد˘ل ءي˘˘شش ل˘˘ك قو˘˘فو ، ةد˘˘ي˘˘ج
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل د˘حاو ءي˘شش ه˘˘نإا ،ف˘˘غ˘˘شش
وهف ، هب مايقلا كيلع هنأ’ لمعلاب
.» ءاشضرإا ديرن اننأ’ رخآا ءيشش

رعاششملا دقفن اننأا دقتعأا» : فدرأا
ىت˘ح ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج ا˘ن˘م˘عد ،ة˘ع˘ئار˘لا

ة˘ي˘با˘ج˘يإا رو˘مأ’ا ن˘كت م˘ل ا˘مد˘ن˘˘ع
نآ’ا ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءفد˘˘بو ، ة˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
ف˘ي˘ك ل˘ي˘خ˘تأا نأا ط˘ق˘ف ي˘ن˘ن˘كم˘ي
لك عم وريشس ناشس لكشش نوكيشس
نم نكمت˘ن نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن ا˘ن˘ي˘ب˘ج˘ع˘م
، نكمم تقو عرشسأا يف مهتيؤور
مدقلا ةرك لامج ةبرجت ينعي اذهف
ينلعجي يذلا ببشسلا وه اذهو ،
ىتح رهظي قيرفلاف ، رخفلاب رعششأا
ن˘م تاز˘ف˘ح˘م كا˘ن˘ه ن˘كي م˘˘ل و˘˘ل
.«بعلملا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ةد˘˘˘ها˘˘˘˘ششم بحأا» : م˘˘˘˘تأا

ي˘ف ى˘ت˘ح ، مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘˘م
مهم˘لا ن˘م ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا ت’و˘ط˘ب˘لا
.«انئÓمز تارايتخا ةيؤور اًمئاد

ةيوركلأ هتريضسم ىلع ريبكلأ ’ؤيدرأؤغ ريثأات نع فضشكي زنؤتضس
رتشسششنا˘م يدا˘ن بع’ ،ز˘نو˘ت˘شس نو˘ج ى˘ن˘غ˘ت
نأا اًريششم ،’ويدراوغ بيب هبردمب ،يتيشس
يف لماشش ريغت ثادحإا يف مهاشس دق ريخأ’ا

.ةيوركلاهتريشسم
ع˘م ع˘ئار ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا م˘˘شسو˘˘م ز˘˘نو˘˘ت˘˘شس مد˘˘ق˘˘يو
يلودلا تادوهجم تمهاشسو يتيشس رتشسششنام
يرودلا ةرادشص هقيرف لÓتحا يف يزيلجنإ’ا
.يلاحلا تقولا يف زاتمملا يزيلجنإ’ا

يليد ةفيحشص ربع تاحيرشصت يف زنوتشس لاقو
دقتعي ، ةرم لوأ’ تئج امدنع» :ةيزيلجنإ’ا ليم
نوفرعي مهنأا ةركبم نشس يف نيبعÓلا عيمج
.«كلذ ىلإا امو كيتكتلا تايشساشسأاو مدقلا ةرك
تح˘ب˘شصأاو ا˘ن˘ه تع˘قو ا˘مد˘ن˘ع ن˘كل» :فا˘˘شضأاو
ل˘ف˘ط ي˘ن˘نأا˘كو ر˘مأ’ا اد˘ب ، بي˘˘ب فار˘˘ششإا تح˘˘ت

ىلإا ينذخأا .ةقيدحلا يف ىرخأا ةرم بعلأا ريغشص
راودأ’ا مهفو ةبعللا مهف نم فلتخم ىوتشسم
.«يل رومأ’ا طيشسبتب ماق فيكو تايلوؤوشسملاو
بعلن يتلا تاقوأ’ا يف هنأا دقتعأا» :حشضوأاو
فلخلا نم بعلن نحنف ، اًظهاب رمأ’ا نوكي اهيف
موقي .اًبعشص ودبيو اًقح اًديج ودبي ءيشش لكو

ةركلا عشضيو ، نيتنثا وأا ةدحاو ةشسملب عيمجلا
رادج ىلإا لوحتتو اهيف ريدتشست امبر قطانم يف
.«يشضاملا يف بوطلا نم
ةياغلل ةطيشسب ليبقلا اذه نم ءايششأا» :فدرأاو
، نيبعÓل اهيلإا لوشصولا بعشصي امبر نكلو
اًرداق كلعجيو طشسبيو اًديج كلذ لعفي وهف
نيأا فرعت كنأ’ ةقلغم نويع عم بعللا ىلع
.«عيمجلا نوكيشس
ثيح بيردتلا يف هيلع لمعن ءيشش اذه» :عباتو
عيمجلا ظ˘ف˘ت˘ح˘يو ، ز˘كر˘م ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا نو˘كي
.«كبعل طامنأا عنشص نم نكمتت ىتح زكرمب
دقو هنم اًءزج نوكأا نأا عئار رمأ’ هنإا» :رمتشساو
ةفرعم ثيح نم رخآا ىوتشسم ىلإا يتبعلب ىقترا

نوكأا نأا بجي يذلا ناكملا مهفو ، مدقلا ةرك
يف لشضفأا نوكت نأاو مدقلا ةرك بعلم ىلع هيف
ةركلا طاقتلا ناكم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ذاو˘ح˘ت˘شس’ا

.«اهرشسك يننكمي فيكو
ىت˘ح بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘شضرأا ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضن» :لا˘قو
ا˘هرد˘ق ة˘حا˘شسم ي˘ف ط˘غ˘شضن م˘ث ةر˘كلا دو˘˘ع˘˘ت
ةياغلل اريغشص رمأ’ا ودبي .راتمأا ةثÓث وأا نيرتم

طخ ىلع ريبك ريثأاتو لئاه ريثأات هل رمأ’ا نكل
.«نيمجاهملاو طشسولا

طو˘ط˘خ˘لا ن˘ي˘ب تاو˘ج˘ف˘لا د˘شسي ه˘نإا» :فا˘˘شضأاو
ضسفانملا حنمي هنأا املاط رخآ’ا قيرفلا ربجيو
.«بعلل لقأا ةحاشسم
نأا نكمي انشسفنأا نم طغشض كانه» :حشضوأاو
.دقتعأا ام ىلع نيهاجت’ا Óك يف اًنايحأا حجني
ةركبملا لحارملا يف اًديج اًءادأا اًمئاد   انمدق دقل
ةلحرملا انزواجت دقو ابوروأا لاطبأا يرود نم
مشسوملا اذه انراظنأا يف اهانعشضو دقل .ةيلاتلا
زوفلا لجأا نم طغشضلل ةجاحب نحن .ديكأاتلاب
، يدا˘ن˘ك ا˘ه˘ي˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘ك ، ة˘لو˘ط˘ب˘لا كل˘ت˘ب
.«نيبعÓك اهجاتحن
تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ ر˘ي˘يا˘ع˘م ا˘ن˘ع˘شضو د˘ق˘ل» :م˘˘تأاو
قرفلا اهل˘ع˘ف˘ت م˘ل ة˘ي˘شضا˘م˘لا ع˘برأ’ا وأا ثÓ˘ث˘لا
ةي˘لا˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ه هذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘عأاو ىر˘خأ’ا
ن˘م رد˘ق˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا .ا˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب
.ةياغلل بعشص رمأا ضسوؤوكلا ةنازخ يف تايشضفلا
ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضن ءي˘ششو Óً˘ئا˘ه اًزا˘ج˘˘نإا نو˘˘كي˘˘شس
.«هقيقحتل انشسفنأا

انضسفنأأ ذاقنإأو نÓيم رتنإأ مامأأ ةميزهلأ نايضسن انيلع : انيتنرؤيف بردم
يليدنارب˘يراز˘ي˘ششت ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف برد˘م د˘ير˘ي
زيكرتلاو نÓيم رتنإا مامأا ةميزهلا «نايشسن»
.ةلبقملا تايرابملا ىلع
رتنإا مامأا ةميزهلا خف يف انيتنرويف طقشس
يتلا ةارابملا يف ،نيفي˘ظ˘ن ن˘ي˘فد˘ه˘ب ،نÓ˘ي˘م
راطإا يف ،يكنارفويميترأا بعلمب امهتعمج
.ويششتلاكلا نم12 ةلوجلا تاشسفانم
نم Óك نأا يروزارينلا مامأا ةميزهلا ينعت
اوزفقي نأا نكمي اينولوبو ىونجو يزينيدوأا

.عوبشسأ’ا اذه ةياهن يف ’ويفلا ىلع
ق˘ح˘ت˘شسا» نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا نأا ي˘ل˘يد˘نار˘ب فر˘ت˘عا
اودر ضضرأ’ا باحشصأا نأا رعشش هنكل ، «زوفلا

.لوأ’ا فدهلا لابقتشسا دعب ديج لكششب
ترو˘ب˘شس يا˘كشس ة˘˘كب˘˘ششل ي˘˘ل˘˘يد˘˘نار˘˘ب لا˘˘ق
فدهلا ىلع ديج لعف در انيدل ناك» :ايلاطيإا
.«ريثكلا انحتف يناثلا فدهلا دعب مث ، لوأ’ا
يذلا قيرفلا ةوق كردن نأا بجي نكل»: عبات
.قمعلاو ةيندبلا ةقايللاو ةينقتلا كلتمي
ملقأا˘ت˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك يذ˘لا ، ي˘ل˘يد˘نار˘ب د˘كأا
امب ، نييشسيئرلا نيبعÓلا نم ةعومجم نودب
ضسيريشساك نترامل ةرخأاتم ةشساكتنا كلذ يف
.«انيلع دمتعت» ةلبقملا ةلحرلا نأا ،
برقأا يف ةليللا ةميزه «ىشسني» نأا ديري هنإا

ةمهملا ىلع روفلا ىلع زكريو نكمم تقو

.ايرودبماشس دشض ةيلاتلا
ىلع انك اذإا ،انيلع فقوتي اذه لك»: فاشضأا
ةديج تايرابم بعل اننكميف ، اندودحب ةيارد
يف موقت ثيح ، ةشصاخ ةبيرغ ةلوطب اهنكل،

دعبو ةارابملل ريشضحتلاب نايحأ’ا نم ريثك
اهؤوار˘جإا كي˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت كيد˘ل نو˘كي كلذ

.«ةديدع بابشسأ’
نم ضسيلو ةنيعم ءاطخأا بكتري قيرفلا »: متأا
هذه ىشسنن نأا بجي نآ’ا ،اهحÓشصإا لهشسلا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ر˘كف˘نو ة˘˘عر˘˘شسب ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا
ذاقنإا يف ركفن نأا بجي ، ةيلاتلا ةرششابملا
«.ةياهنلا يف انشسفنأا
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ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسي
ي˘ب˘م˘لوأا ه˘ف˘ي˘˘شض ةد˘˘كي˘˘كشس
اهناونع ةهجاوم ي˘ف ة˘يد˘م˘لا
ةشصاخ طقفو ثÓثلا طاقنلا
نيثحابلا نييلحملل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

داعتب’او ةاجنلل ةشصرف نع
ةددهملا ةيدنأ’ا باحشصأا نع
ل˘خد˘ي˘˘شسو اذ˘˘ه طو˘˘ق˘˘شسلا˘˘ب
ةيغب كلذك مه ةمقلا راوزلا
زو˘ف˘لاو ’ ف˘ي˘˘ك را˘˘شصت˘˘ن’ا
ىلع يوافرشش ءاقفر يقبيشس
قا˘˘فو د˘˘ئار˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘م
ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف  .ف˘ي˘ط˘˘شس
ي˘ل˘عو˘ب ضشتو˘˘كلا نو˘˘كي˘˘شس
كيلكيدلا ثادحإا ىلع اربجم
اداكيشسور راشصنأا نأاو ةشصاخ
مهيبع’ نم ريثكلا نورظتني
. ةهجاولا ىلإا ةدوعلا نامشضل

ىعسسن» :يلعؤب
راسسملأ حيحسصتل
تابايغ لغتسسنسسو
قيقحتل صسفانملأ

«راسصتنلأ
برد˘م˘لا ثد˘ح˘ت د˘قو اذ˘˘ه

ة˘م˘ق˘لا ضصو˘شصخ˘ب ي˘˘ل˘˘عو˘˘ب

ةبوعشص اديج يعن» :لاق ثيح
˘ما˘مأا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا

ىلع ةشسفانملل حمطي ضسفانم
ضضعب هيد˘ل ح˘ي˘ح˘شص ةدا˘ير˘لا
نل رمأ’ا اذه نكلو تابايغلا
يخارتب ءاقللا نولخدي مهعدي

يل ة˘ل˘با˘ق˘م لوأا ي˘ه ا˘مو˘م˘ع
ى˘لإا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ى˘˘ع˘˘شسأا˘˘شس
لوخدلل رومأ’ا ضضعب بيترت

ع˘م ة˘شصا˘خ ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف اد˘ي˘ج
ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
جئاتنلا ةيبلشس ببشسب قيرفلا

ي˘ت˘لاو ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيعشضو يف ةبيبششلا تعشضو
. ةجرح

نل تابايغلأ» :راجح
لخدنسسو انيلع رثؤؤت
«راسصتنلأ ةينب ءاقللأ

برد˘م˘لا لا˘ق ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةلباقملا» :ةمقلا نع راجح
تا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ت˘˘شس

ضسفانم˘لا ح˘ي˘ح˘شص ةر˘ي˘غ˘شص
ة˘ب˘ع˘˘شص ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ضشي˘˘ع˘˘ي

لجا نم هلقث لكب يمريشسو
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘شصح˘˘ت
انل حمشستشس فورظلا نكلو
ة˘شصا˘خ را˘شسم˘لا ح˘ي˘ح˘شصت˘ب
لجشسملا ريخأ’ا رثعتلا دعب
امومع دادزولب بابشش مامأا
د˘شصح ة˘ي˘˘م˘˘هأا ىد˘˘م كرد˘˘ن
ةديجلا جئا˘ت˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

م˘ل˘˘شس ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
دشصح نأاو ةشصا˘خ بي˘تر˘ت˘لا
برقت˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘شس طا˘ق˘ن˘لا
. بيترتلا ةداير نم رثكأا

صشامر ماسشه

 نزأؤتلأ ةداعتضس’ «أداكيضسور ءانبأأ»
ةمدقملأ ؤحن مدقتلأ ةلضصأؤم لجأأ نم «يبملو’أ»و

ةيدملأ يبملوأأ ‐ ةدكيكسس ةبيبسش

ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘ج برد˘˘˘˘م ىد˘˘˘˘بأا
مدع رازخ يداهلا بورخلا

تا˘يو˘ت˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ها˘˘شضر
نيبعÓلا فرط نم ةمدقملا
نأاو ا˘م˘ي˘شس’ تا˘˘يدو˘˘لا ي˘˘ف
رهظت ةرم لك يف ةبيتكلا
يذلا رمأ’ا له˘ل˘ه˘م دودر˘م˘ب

ل˘ج˘ع˘ت˘شسي ضشتو˘˘كلا ل˘˘ع˘˘ج
دعوم لبق ءاطخأ’ا حيحشصت
اذه نوكيشس يذلاو يبرادلا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
رظتنملا نمو اذه ةنيطنشسق
ينيطنشسقلا ينقتلا لمعي نأا

ةوا˘ن˘شش بعÓ˘لا ةدا˘عإا ى˘ل˘ع
ةشصاخ ةيمام’ا ةرطاقلا ىلا

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ق ه˘˘˘تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ ناو
لظ يف ديعب نم «اكشسي’»
. ينوعمج مجاهملا لزع

ىلع مؤيلأ ةرأدإلأ
نينئأدلأ عم دعؤم
مهقؤقح ديدسستل

ددجلأ ليهأاتو
نوكيشس هتاذ قايشسلا يف
يبيرع ريبوز قيرفلا ضسيئر
ضضع˘˘ب ع˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
قيرفلل نيدت يتلا رشصانعلا

لحيشس ثيح ةي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م˘ب
˘مو˘ي˘لا ن˘˘م اءد˘˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ل˘جا ن˘م بور˘خ˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب
ضصخ˘ي نا˘م˘شض كشص ي˘ق˘ل˘ت
ناو ةشصاخ ةقلاعلا مهروجأا

ى˘ل˘ع د˘كا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ضسي˘˘ئر
نيراي˘ل˘م ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م ه˘ح˘ن˘م
د˘˘ح’ا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص ف˘˘˘شصنو
ةرادإ’ا لعجيشس يذلا رم’ا
لي˘هأا˘ت ى˘ل˘ع ا˘هد˘ع˘ب ل˘م˘ع˘ت
اذه ةمدق˘ت˘شسم˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا
ةبيتكلا ناو ةشصاخ مشسوملا
تريغت ءاشضيب˘لاو ءار˘م˘ح˘لا
. ريبك لكششب
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بورخلأ ةيعمج
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قيرفلا تاريشضحت جراخ ةنتاب ةيدولوم وبع’ ضضعب لازي ’
يف ضسفنلا ينمي يذلاو زوميغ بردملا اريثك قلقا يذلا رمأ’ا

جاحلاو لولهب لÓب نم لك ةروشص يف رشصانعلا ضضعب ةدوع
ناو ة˘شصا˘خ ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ن˘م ىر˘خأا ر˘شصا˘ن˘عو ى˘شسي˘˘ع
مهتاقحتشسم ىلع مهلوشصح يهو ةحشضاو تحشضأا بلاطملا
نوكتشس يتلاو ةينطولا ةلوطبلا رامغ يف لوخدلا لبق ةيلاملا
. ةبانع داحتا هفيشض قيرفلا يقتليشس نيا عوبشسأ’ا اذه ةياهن

هنسس رغسص مغر قلأاتلأ لسصأؤي ةزؤب نب
رباك’ا فنشص عم قلأاتلا ةزوب نب بعÓلا لشصاوي ىرخأا ةهج نم
ءاقللا يف بورخلا ةيعمج ماما ةبيط دج تايوتشسم مدق ثيح
يف طششني لازي ’ هنوك نم مغرلاب عيمجلا هيلع ىنثا ثيح ،يدولا

نم وه لولهب لÓب عطاقملا بعÓلا نا ركذي طشساوأ’ا فنشص
نم ديزملا هحن˘مو ر˘با˘كأ’ا ف˘ن˘شصل ه˘ت˘ي˘قر˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع ر˘شصأا
ةيشساشسأا ةناكم نامشض ىلع هبشسح رداق ينعملا نأاو ةشصاخ تقولا

. ةديج ةقÓطنا ىلع مشصبي يذلاو رباكأ’ا دادعت عم
صشامر ماسشه

ةنتاب ةيدؤلؤم
مهتاقحتضسم ىلع نورضصي نؤعطاقملأ

طغضضلأ تحت ينأديزو
ةرواشسلا ةبيبشش قيرف لمأاي
مامأ’ا ىلإا مدقتلا ةلشصاوم
ر˘ي˘خأ’ا زو˘ف˘لا نأاو ة˘شصا˘˘خ
با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ق˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
نم عون ىفشضأا ةيدولوملا
قيرفلا ي˘ب˘عÓ˘ل ضشا˘ع˘ت˘ن’ا
ضسي˘ئر˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مأ’ا

بلا˘ط˘يو ل˘خد˘ت˘ي ي˘طاورز
ي˘شضم˘لاو نوا˘ه˘ت˘˘لا مد˘˘ع˘˘ب
يذلا رمأ’ا مامأ’ا وحن امدق
يتلا ةري˘ب˘كلا ة˘ي˘ن˘لا د˘كؤو˘ي
قيرفلا يف عيمجلا اهعشضي
ليشصحت ةلشصاوم لجأا نم
قيرفلا لعجت يتلا جئاتنلا

ائيشش مويدوبلا غولبل زهاج
لÓغتشسا دنع ةشصاخ ائيششف

. نيشسفانملا جئاتن
انلمأأ» :فيرسش ىيحي

ةلسصأؤم يف ريبك
جئاتن نع ثحبلأ
نم برقتلل لسضفأأ

«ةدايرلأ
ىيحي دئاقلا حرشصو اذه

يف هقيرف ةبغر نع فيرشش
لÓ˘خ ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا غو˘ل˘˘ب
ةجيتن نامشض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

مدقتلاب قيرفلل حمشست ةديج
دقو بيترتلا ملشس يف رثكأا
نواهتلا يدافت انيلع» :لاق
ةيعشضو يف زيكرتلا مدعو
فدهلا نأاو ةشصاخ ضسفانملا

را˘شصت˘ن’ا نا˘˘م˘˘شض ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
انل حمشسيشس زوفلاف طقفو
تابيخلا نم ريثكلا زواجتب
لÓ˘ت˘حا˘ب ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘شسي˘˘شسو
نم رثكأا انبرقت ةديج ةبترم
ةشصاخ ىلوأ’ا راودأ’ا بعل
يطاورز ضسيئرلا ةدوع نأاو
. ةعومجملل ةقثلا تحنم

ةيعسضؤلأ مغر» :عقعق
لسصأؤنسس ةبعسصلأ
لجأأ نم ةيحسضتلأ

«مهألأ قيقحت
بع’ د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

:ع˘˘ق˘˘ع˘˘ق د˘˘˘م˘˘˘حا ط˘˘˘شسو˘˘˘لا
ةدقعمو ةبعشص انت˘ي˘ع˘شضو»

رثكأا داهتج’ا انيلع نكلو
جار˘˘خإا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ف
يتلا لكاششملا نم قيرفلا
ةشصاخ يدانلا اهيلع دجاوتي
يكتششن انتلعج ةمزأ’ا نأاو
با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ينف مقاط ىتحو نيلوؤوشسم
يدل ام امومع قيرفلا دوقي
ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع و˘ه ه˘لو˘˘ق˘˘ل
قيرفلا لكاششم ىلإا رظنلا

لجا نم اهلح ىلع لمعلاو
ام ذاقنإا يف ايدج عورششلا
ه˘نأاو ة˘شصا˘خ هذا˘ق˘نإا ن˘كم˘ي

اهقحب ةطقنلا ‐ لاقي امك
. ‐ ادعاشصف انه نم
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كيكلا عراشصم ىيحي دمحأا ماشسح حمطي
بئان غلك36 نم لقأا نزو يف غنيشسكوب
ضصا˘شصت˘خ’ا ي˘ف ي˘ق˘ير˘فاو ي˘بر˘ع ل˘ط˘ب
دشصحل ،ةنيطن˘شسق ة˘ي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘م˘لاو
نأا دعب كلذو يملاع ىدشص تاذ باقلأا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ي˘شضا˘˘ير˘˘لا ه˘˘ل˘˘ج˘˘شس ىر˘˘ثأا
.ةيراقلاو ةيبرعلاو ةينطولا تايلاديملا

62 رمعلا نم غلابلا باششلا اذه فرتعاو
با˘ب˘شش ل˘ع˘ششم ن˘م˘شض ط˘ششا˘ن˘لاو ة˘˘ن˘˘شس
هنأاب ،0002 ةنشس ضسشسأات يذلا ةنيطنشسق
ةيلاتقلا تاشضايرلاب افو˘غ˘شش نا˘ك ا˘م˘لا˘ط˘ل
ةيشضايرلا ةيع˘م˘ج˘لا هذ˘ه˘ل ه˘ما˘م˘شضنا نأاو
،ضصا˘شصت˘خ’ا اذ˘ه ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لا ن˘م ه˘ن˘كم
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م د˘ج˘ب تل˘م˘ع د˘˘ق˘˘ل» :فا˘˘شضأاو
امود فدهت˘شسأا ا˘نأاو ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ي˘تر˘ي˘شسم
يذ˘˘لاو ،«ج˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘شصن˘˘˘م ءÓ˘˘˘ت˘˘˘عا
تايلاديملا نم ديدعلا قيقحت  عاطتشسأا
ادكؤوم ،ةيبرعلا اذكو ةيقيرف’او ةينطولا
تاشسفانملا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ح˘م˘ط˘ي ه˘نأا˘ب
عفر دعب اهميظنت م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

يتلا ةيزارتح’ا ريبادتلاو يحشصلا رجحلا
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا ا˘ه˘شضر˘ف
د˘ع˘ب»: فدرأاو ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘شسب
ةيشضفلا اميشس’ اهت˘ل˘ن ي˘ت˘لا تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا

رئازجلاب9102 ةنشس برعلا لطب بئانك
8102 ة˘˘ن˘˘شس ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فا ل˘˘˘ط˘˘˘ب بئا˘˘˘نو
نم ةلشسلشس ىلإا فاشضت يتلا نوريماكلاب
ر˘ث˘كأا تز˘ف˘ح˘ت ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
لجأا نم ربكأا دوهج لذبو لمعلا ةلشصاومل
تارهاظت˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘لا
.«ةمداقلا ةيلودلا

ىيحي دمحأا فرتعا ،قايشسلا تاذ يفو
ليثمت لجأا نم هدهج ىراشصق لذبي» هنأاب
كلذو ليثمت نشسحأا ينطولا بختنملا

كلذو7102 ةنشس يف هيلإا همامشضنا ذنم
اذكو غنيشسكوب كيكلا يشصشصخت يف
امب هرخف دكأا ثيح ،«تكاتنوك لوفلا

هراو˘ششم ن˘م˘شض ة˘عا˘شسلا د˘˘ح˘˘ل ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
لطب بقل تارم5 تلن دقل» :يشضايرلا
يتنشس نيب غنيشسكوب كيكلا يف رئازجلا

رئازجلا ضسأاك نيترمو0202و6102
ضسف˘˘ن ي˘˘˘ف9102و7102 ي˘ت˘˘ن˘˘شس
.«ضصاشصتخ’ا

هذه زارحإا» نإاف ،عراشصملا اذهل ةبشسنلابو
بعشصأ’او «ادبأا Óهشس نكي مل باقلأ’ا
ءارثإا ةلشصاوم نم نكمتأا مل يننأا» رثكأا

لك فيقوت بقع تاجيوتتلا نم يديشصر
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ة˘ي˘شضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا

.«انوروك
تا˘عا˘ق ق˘ل˘غ نأا˘ب ى˘ي˘ح˘ي د˘م˘حأا فر˘ت˘عاو
انوروك ضسوريف يششفت ببشسب بيردتلا
يل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ر˘خآا ا˘ب˘ع˘شص ارا˘ب˘ت˘خا ل˘كشش

يف هجويل ،ةيشسفنلا ةيحانلا نم اميشس’
اميشس’ نييلحملا نيلوؤوشسملل ءادن ريخأ’ا

ريدمو يلحملا يذيف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا ضسي˘ئر
عرا˘شصم ة˘ق˘فار˘م˘ل ة˘شضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا
ى˘ي˘ح˘ي د˘م˘حأا ما˘شسح غ˘ن˘ي˘˘شسكو˘˘ب كي˘˘كلا

ر˘ث˘كأا ق˘لأا˘ت˘لاو زور˘ب˘لا ى˘ل˘ع ه˘تد˘عا˘˘شسمو
.ةحومطلا ةيشضايرلا هعيراششم ديشسجتو

طيمز.ع

جربلأ يلهأأ ‐ ةرواسسلأ ةبيبسش

رأرضضأ’أ فخأاب ةدؤعلل يلهأ’أو «مؤيدؤبلأ» فطخل نؤحمطي بؤنجلأ ءانبأأ

ايملاع ةينطؤلأ ةيأرلأ عفرب ملحي غنيسسكؤب كيكلأ عراسصم

«يحؤمطو يفده ..ةيملاع باقلأأ دضصح»:ىيحي دمحأأ ماضسح

ينلعج نيبعÓلأ دودرم» :رأزخ
«يبرأدلأ ةعقؤم لبق افؤختم

ةشصاخ طغشضلا عقو ىلع ةنيطنشسق ةيدولوم قاششع ضشيعي
نويد ديدشست لجا نم ةمزÓلا لولحلا دجت مل ةرادإ’ا ناو
مدع ىلع رشصي ةغيمد نا ىتح نيقباشسلا نيبعÓلا تاقحتشسمو
’و هبشسح اهيف كراششم ريغ هناو ةشصاخ ةيعشضولا حيحشصت
ةميقلا ناو ةشصاخ نويدلا ديدشستب حمشست يتلا لاومأ’ا كلمي
ةشصاخ عيمجلا هل فشسأات ام وهو رييÓم5 ـلا فقشس تزواجت
. ةيئ’ولا تاطلشسلا يلوؤوشسم لخدت بقرتي لكلا ناو

رسصانعب Óيلق مامتهلاب بردملأ بلاط ةغيمد
ئراط يأل ابسسحت فيدرلأ

ةرورشضب نوقع قيرفلا بردم بلاط كوملا ضسيئر نا ركذي
دق لاكشش’ا ناو ةشصاخ عوبشسأ’ا اذهل فيدرلا رشصانع ةعباتم
ةهجاوم نا امب ةيقيقح ةطرو يف ةيدولوملا عشضي دقو لحي ’
قيرفلاف يلاتلابو عوبشسأ’ا اذه ىرجتشس ةيعمجلا ماما يبرادلا
مل ضسيئرلا نا ىتح ميقلا ديدشست يف ةريبك ةبوعشص دجيشس
ام وهو ةنادملا رشصانعلا عم لشصاوتلاو ضضوافتلا ةمهم رششابي
فيدرلا ةليكششت˘ب ه˘تاءا˘ق˘ل لوا ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس
. يشضاملا مشسوملا يبع’ ضضعبو
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ةنيطنسسق ةيدؤلؤم

نؤيدلأ ديدضست نع زجاع ةغيمدو مزأاتت «كؤملأ» ةيعضضو
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يد˘˘˘م˘˘˘ح دو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م حر˘˘˘˘شص
يدا˘ن˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
نأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسق با˘˘˘ب˘˘˘شش
لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘شضو
ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
ىتحو لب ةبع˘شص ة˘لو˘ط˘ب˘لا

تشسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘كل ةد˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م
ءا˘ق˘ب˘لا نأا ادد˘ششم ،ة˘ي˘ثرا˘ك
ل˘ب ي˘شسي˘ئر˘لا ه˘فد˘˘ه ضسي˘˘ل
«يشسايشسلا» عشضول فدهي
ةن˘كم˘م ة˘ب˘تر˘م ل˘شضفأا ي˘ف
.مشسوملا اذه

يف رمثتسسأاسس»
نيبعÓلأ تايناكمإأ

بنأؤجلأ نيسسحتو
«ةيندبلأو ةينقتلأ

ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘فو
ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا ضشما˘˘ه
لئاشسول هميدقت ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب
د˘كأا يدا˘ن˘لا ر˘ق˘م˘ب مÓ˘عإ’ا
«رفانشسل»ـل ديدجلا ينقتلا
ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ك نإا»:Ó˘˘ئا˘˘ق
ةبع˘شص ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ي م˘لا˘ع˘لا

ام وهو تاديقعتلا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م
اريششم ،«انقيرف عم لشصح
ا˘عور˘˘ششم كل˘˘م˘˘ي ه˘˘نأا ى˘˘لإا

ل˘جأا ن˘م ا˘حو˘م˘ط ا˘ي˘شضا˘ير
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘لا جار˘˘˘خإا
:ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘لا
تارا˘ه˘م ي˘ف ر˘م˘ث˘ت˘شسأا˘˘شس»
نيشسحت لÓخ نم نيبعÓلا
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘شسج˘˘˘˘لا بناو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت˘˘لاو
دادعتلا ميعدتو ة˘ي˘شسف˘ن˘لاو
نيبعÓل ة˘ل˘م˘كم ر˘شصا˘ن˘ع˘ب
كلذو ا˘ي˘لا˘ح ن˘يدو˘˘جو˘˘م˘˘لا

ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ

ضسرام ره˘شش ي˘ف ة˘ع˘مز˘م˘لا
.«لبقملا

يناعت ةليكسشتلأ»
صسناجتلأ صصقن نم
نيبعÓلأ حيرسستو

ىلع أريثك رثأأ
«قيرفلأ

ة˘ل˘كششم نأا˘ب يد˘م˘ح د˘كأاو
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف
ابع’41 حيرشست يف نمكت
امم مشسوملا اذه ةيادب لبق

ةعومجم قلخ ةمهم بعشص
عم فيكتت اهلعجو ةديدج
ةريشصق ةرتف لÓخ اهشضعب
ع˘م ل˘م˘ع˘ي˘شس ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘˘م
ع˘ي˘˘م˘˘جو يرادإ’ا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ةدا˘عإا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةيشسفانت ةعومجم ليكششت
لÓ˘ت˘حا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘˘م˘˘شست

ن˘م˘˘شض ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م ز˘˘كار˘˘م
» فاشضأاو ،بيترتلا لودج
نكل راشصنأ’ا فوخت مهفتأا

ر˘ب˘شصلا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا م˘ه˘ي˘ل˘˘ع
همعدو مهق˘ير˘ف˘ب نا˘م˘يإ’او
.«امئاد اولعف امك

عورسشمب تبجعأأ»
ينزفح ام ؤهو يدانلأ

ىلع فأرسشإÓل
«قيرفلأ

قبشسأ’ا برد˘م˘لا دا˘ع ا˘م˘ك
ثيدحلل ةم˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإ’
بيرد˘ت ه˘لو˘ب˘˘ق بب˘˘شس ن˘˘ع
Óئاق قرششلا ةمشصاع قيرف
د˘˘ق˘˘ل »:ضصو˘˘شصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ضضور˘˘˘˘˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘˘˘˘˘ع تشضفر
با˘˘˘ب˘˘˘شش ضضر˘˘˘ع تل˘˘˘ب˘˘˘˘قو
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسق
يدانلل ةيشضايرلا ةشسايشسلا

ىلع ظاف˘ح˘لا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن ن˘˘م˘˘˘شض ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
برد˘م د˘˘كأاو ،«ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ه˘نأا˘˘ب «ةرو˘˘شضخ˘˘لا» ق˘˘ير˘˘ف
نع ةديج تامولعم كلمي
ن˘عو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

با˘˘˘ب˘˘˘شش ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ د˘˘˘يد˘˘˘˘ع
نم هنكميشس امم ةنيطنشسق
ةلوهشسب ملقأاتلاو جامدن’ا
.هماهم ةشسراممل
نأا ةرا˘˘˘ششإ’ا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
عقو يدمح دوليم بردملا

هطبريشس يذلا دقعلا ىلع
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ق˘ير˘ف˘ب
ناك نأا دعب ارهشش81 ةدمل
عم اي˘ئد˘ب˘م ا˘قا˘ف˘تا مر˘بأا د˘ق
لÓ˘خ ن˘م يدا˘ن˘لا ير˘ي˘شسم
ينورت˘كلإا ع˘ي˘قو˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘لا

ي˘˘˘ف˘˘˘˘نا˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘شش لÓ˘˘˘˘خ
.مرشصنملا
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قيرفلل أديدج ابردم هنييعت دعب اهدقع ةيفحسص ةودن لوأأ يف

لبق نم ةل˘شسار˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ةرادإا تق˘ل˘ت
بيشصن د˘يد˘شست˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا

،وشسافانيكروب نم وشس’ايد وبوب قيرفل يلام
ىلإا «يرانكلا» نم اراوايد بعÓلا ليوحت دعب
ةيعدر تارارق ذاختا لبق ،رشصمب ةحومشس قيرف
.يناثلا مشسقلل قيرفلا لازنإا دح ىلإا لشصت دق
ق˘ير˘ف ةرادإا ي˘ما˘ح˘م ي˘بر˘ع˘ل حا˘ت˘ف˘˘م د˘˘كأاو
يلئابقلا يدانلا ةرادإا يقلت لئابقلا ةبيبشش
غلبم ديدشستب مهبلاطت «افيفلا» نم ةلشسارمل
نويلم006 ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘ح يأا ر’ود00045
وشس’ايد وبوب قيرف ةرادإا بيشصنك ،ميتنشس
نوكملا قيرفلا هتفشصب وشساف انيكروب نم
رهشش لوح يذلا ،اراوايد يبانيكروبلا بعÓل

ىلإا لئابقلا ةبيبشش قيرف نم6102 ناوج
دقعلا هنمشضتي امك ،رشصمب ةحومشس قيرف
بعÓلا ليوحت مت امنيح نيفرطلا نيب مربملا

.لئابقلا ةبيبشش قيرف ىلإا نوكملا هيدان نم
ف’زأا كيلامب لشصتا هنأا يماحملا فاشضأاو
تاحيشضوت ميدقتل ةبيبششلل قباشسلا ريشسملا

دكؤوت يتلا تادنتشسملاو هذه ةيشضقلا لوح
يدا˘ن˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ل يدا˘ن˘لا ةرادإا د˘يد˘˘شست
دحل هل اهمدقي مل هنكل ،اراوايدل نوكملا
ةقيثولا ىلع رثعي مل هنأا ىلإا اريششم ،نآ’ا
عافدلا يدانلل ةيلاحلا ةرادإÓل حمشست يتلا

،ةيلودلا ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ما˘مأا ا˘ه˘شسف˘ن ن˘ع
نأا دكؤوت ةقيثو هتزوحب نأا ثدحتملا  عباتو

لئابقلا ةبيبشش نم نيبعÓلا ليوحت ةيلمع
003 غلبمب ناك رشصمب «ةحومشس» قيرف وحن
ليوحتل ر’ود فلأا002 اهنم ر’ود فلأا
.اراوايد بعÓلا
«يرانكلا»ـل ةيلاحلا ةرادإ’ا نأا ريكذتلاب ريدجلا

يفناج12 خيراتب «فافلا» يلوؤوشسم تلشسار
تد˘بأا ي˘ت˘لا ،لا˘غ˘ششن’ا اذ˘ه حر˘ط˘ل مر˘شصن˘م˘˘لا
ةبيبششلا ةرادإ’ ةدعاشسملا دي ميدقتل اهدادعتشسا

يتلا تابوقعلل ايدافتةيشضقلا هذهل لح داجيإ’
˘مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ه˘ط˘ل˘شست˘˘شس
يتلا يبانيكروبلا يدانلا تاقحتشسم اهديدشست
.يناثلا مشسقلل قيرفلا لازنإا دح ىلإا لشصت دق

طيمز.ع
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يذيفنتلأ بتكملأ يف بسصانم7ـب رفظلل نيحسشرتم3
ةمكÓملل ةطبأرلأ ضسيئر بضصنمل نيحضشرتم ةثÓث   رئأز÷أ ةيدؤلؤŸ أديدج ابردم ايمضسر Êأرمع رداقلأ دبع

دبع ايمشسر رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تنيع
افلخ قيرفلل ديدجلا بردملا ينارمع رداقلا
ضسأار ى˘ل˘ع ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن لا˘ق˘˘م˘˘لا برد˘˘م˘˘ل˘˘ل
ىلع اهقافتا دعب «ديمعلا »ـل ةينفلا ةشضراعلا

يذلاو ،«ديمعلا» ةرادإا ضسلجم عم رومأ’ا لك
قيرفلا عم ةبرجت ضضوخب رخ’ا وه بحر
بيردت نم هتلاقتشسا دعب ةليلق امايأا يمشصاعلا
تامولعم˘لا ر˘خأا بشسح˘بو.ةنيطنشسق باب˘شش
نأا تدكأا يتلاو يدانلا طيحم نم ةاقتشسملا
فارششإÓل رومأ’ا لك ىلع اقفتا دق نيفرطلا

هئاقل لÓخ قير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ىشضمأا يذلاو ،قيرفلا ةرادإا ضسلجم ضسلجمب

متيشسو م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ا˘ي˘م˘شسر هد˘ق˘ع
ةلشصحملا  جئاتنلا قفو ديدجتلا ىلع قافت’ا
اذ˘ه بجو˘م˘ب ل˘شصح˘ت˘ي˘˘شسو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ر˘˘خآا
ىلع ةياجب ةيدولومل  قبشس’ا بردملا دقعلا
. ميتنشس نويلم082 ةميقب يرهشش رجأا

ارشضاح ناك ناشسملت نبإا نأا مولعملا نمو
ة˘ي˘ئا˘شسم˘لا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ة˘˘شصح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
يف قلطنيشس يذلاو ضسمأا رئازجلا ةيدولومل
كلامزلا مامأا ةبقترملا ةه˘جاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا
تاشسفانم نم ىلوأ’ا ةلوجلا نمشض يرشصملا
.ايقيرفإا لاطبأا يرودل تاعومجملا رود
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رئأزجلأ ةيدؤلؤم

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ةثÓث تافلم لوبق ةمكÓملل
ضسي˘ئر بشصن˘م˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ة˘ط˘˘بار˘˘لا
مظنت يتلا ةيباخ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا

ةددعتم ةعا˘ق˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘ث’ا اد˘غ
را˘ج˘ن˘ح د˘م˘ح˘˘م تا˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
بشسح ياد نيشسحب  ةيراقملاب
ة˘ن˘ج˘˘ل ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘ششك ا˘˘م
.تاحيششرتلا

ني˘ح˘ششر˘ت˘م ة˘ثÓ˘ث نو˘كي˘شسو
ةشسائر ىلع ةشسفانملاب نينعم
رمأ’ا قلعتيو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ط˘بار

ضسا˘ب˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ن˘م ل˘كب
يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا و˘˘شضع
ضسيئرلا زو˘يز˘ع ر˘ي˘م ،ق˘با˘شسلا
ة˘ط˘بار˘ل ه˘تد˘ه˘ع ة˘ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
.رفعج تويرمو رئازجلا

ةيعمجلا هذ˘ه ي˘ف م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك
بتكملا با˘خ˘ت˘نا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ةعبشس نم نوكتملا يذيفنتلا
تافلم لوبق مت ثيح ءاشضعأا

ا˘˘م بشسح ا˘˘ح˘˘ششر˘˘˘ت˘˘˘م31
تا˘ح˘ي˘ششر˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل  ه˘˘تد˘˘كأا
.ةطبارلل ةعباتلا
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ةركل ةفرتحملا ةطبارلا تمشسر
ي˘براد˘لا ةارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت مد˘ق˘˘لا
رئازجلا داح˘تا ن˘ي˘ب ي˘م˘شصا˘ع˘لا

تناك يتلا رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘مو
ر˘م˘ع بع˘ل˘˘م˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا ةرر˘˘ق˘˘م
ةيناثلا ةلوجلا باشسحل يدامح
.لوأ’ا فرتحملا نم رششع
ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششك ا˘˘˘م بشسح˘˘˘˘بو
هنإاف ةطبارلل يمشسرلا عقوملا
بابشش ةهجاوم ليجأات اشضيأا مت
فلششلا يبم˘لوأا د˘شض دادزو˘ل˘ب

تاذ بشسح قح’ دعوم ىلإا
ليجأات رار˘ق ي˘تأا˘يو ،رد˘شصم˘لا
ةيدولوملا نم بلطب نيءاقللا

امهل ىنشستي ىتح ،بابششلاو
امهيتهجاومل اديج ر˘ي˘شضح˘ت˘لا
ن˘˘م ل˘˘ك ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘ب ي˘تو ير˘شصم˘لا كلا˘˘مز˘˘لا

نم˘شض ي˘لو˘غ˘نو˘كلا ي˘ب˘مزا˘م
تاعوم˘ج˘م˘لا رود تا˘شسفا˘ن˘م
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم
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يبطلأ صصحفلأ دعب ةرسشابم نؤكيسس ديدجلأ يئانثلأ ةيقرت

ميليب مضض ايمضسر نلعُي ةمضصاعلأ داحتأ

صسمأأ ةحيبسص رأرقلأ تمسسر ةطبأرلأ
 يمضصاعلأ يبرأدلأ ليجأات

فلضشلأ مامأأ دأدزؤلب ةأرابمو

ةمشصاع˘لا دا˘ح˘تا يدا˘ن م˘شض
يدا˘ن م˘جا˘ه˘م م˘ي˘ل˘ي˘ب د˘ما˘ح
ةفشصب يبانيكروبلا وميحار
دتمي دقعب هطبرو ةيمشسر
.3202 ةياغ ىلإا

ي˘م˘شصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا ر˘˘ششنو
ميليب ةق˘ف˘شصل ه˘ما˘م˘تإا ر˘ب˘خ
هباشسح ربع ةعمجلا ةرهشس
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ميليب دماح» Óئاق كوبشسياف
ةمشصاعلا داحتا يف اًيمشسر
Óهأا ،3202 ماع ةياغ ىلإا
.«دماح كب
مثيهو ميليب دماح» فاشضأاو
ًايمشسر نÓهؤويشس فيشصول
.«يبطلا ضصحفلا دعب
ةمشصاعلا داحتا قيرف ناكو
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م ق˘˘˘ف˘˘˘تا د˘˘˘˘ق
مايا ةدع ذنم يبانيكروبلا

بعÓلا لقنت ليشصافت ىلع
ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

نكل ،ةرا˘ط˘شسو˘شس فو˘ف˘شص

اهدعب ةليلق تاعاشس ريخأ’ا
هنا ةيمشصاعلا ةرادإ’ا ربخأا
ضضفريو رارق˘لا ن˘ع ع˘جار˘ت
،هبع’ تامدخ نع لزانتلا
ط˘غ˘شض ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ن˘كل

د˘ع˘ب ،ر˘خآ’ا فر˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
قئاثولا عيمج ىلع هلوشصح
ة˘ق˘˘ف˘˘شصلا نأا تب˘˘ث˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ةرادإا لعج ام وهو ،تمشسح
ر˘˘مأ’ م˘˘ل˘˘شست˘˘شست و˘˘م˘˘ي˘˘حار
نأا رظتنملا نمو اذه .عقاولا
ى˘لإا د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا ل˘خد˘ي
31 ي˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
م˘قا˘ط ع˘م يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف
لÓ˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ي˘˘˘˘شضارأ’ا ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘تدو˘˘˘˘˘ع
نو˘كي˘˘شس يذ˘˘لا ة˘˘ير˘˘شصم˘˘لا

ة˘ه˘جاو˘م ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
رهششلا نم21 يف كلامزلا
ة˘لو˘ج˘لا با˘شسح˘˘ل يرا˘˘ج˘˘لا
تاعومجملا رود نم ىلوأ’ا
.ايقيرفإا لاطبأا يرودل

جاحلب اسضر

يرسصملأ ةحؤمسس قيرف ىلإأ أرأوايد بعÓلأ ليؤحت ةقفسص يف
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مجن رشصان نب ليعامشسإا داع
طشسوتمو يرئازجلا بختنملا

ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ناد˘˘˘ي˘˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإ’ا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘˘ل
ي˘ت˘لاو ار˘˘خؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
.نيدايملا نع ةرتفل هتدعبأا

راوحلا يف هتاحيرشصت يفو
يمشسرلا عقوملا عم هارجأا يذلا
ن˘ب حر˘شص ي˘لا˘ط˘ي’ا يدا˘ن˘ل˘˘ل
ىرأا ا˘مد˘˘ن˘˘ع» :Ó˘˘ئا˘˘ق ر˘˘شصا˘˘ن
تناك عب˘ط˘لا˘ب ،بع˘ل˘ي ي˘ق˘ير˘ف
دجاوتلا يف امئاد ةبغرلا يدل
اهنإا ،ةدعاشسملا ميدقتو مهعم
هذ˘ه ن˘مو ة˘شضا˘ير˘لا ن˘م ءز˘˘ج
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘هو ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
هعم لماعتي نأا بجي ةباشصإ’ا
.«ديج لكششب

يف بع’ لشضفأا ثدحت امك
لو˘˘˘˘ح ر˘˘˘˘شصم˘˘˘˘ب «9102ناك»
ه˘˘ب ر˘˘م يذ˘˘لا بشصلا فر˘˘ظ˘˘˘لا

ه˘ب˘نا˘˘ج ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘جوز فو˘˘قوو
ي˘ه ي˘ت˘جوز تنا˘ك» :ا˘حر˘شصم

لÓ˘خ ي˘ب˘نا˘˘ج˘˘ب تف˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا
اهب تررم يتلا ةبعشصلا ةرتفلا

،«يل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب م˘ه˘م ر˘مأا اذ˘هو
قيرف نحن نÓيم يف »:عباتو
تررطشضا ولو ىتح اذل دحاو
هنإا ء’دبلا ةكد ىلع ضسولجلل
ى˘ل˘ع تن˘˘ك و˘˘ل ءي˘˘ششلا ضسف˘˘ن

رشسخن امدنعو ناديملا ةيشضرأا
ا˘شضيأا ةرا˘شسخ˘˘لا م˘˘ع˘˘ط˘˘ب ضسحأا
.«بعلأا مل يننأا نم مغرلاب

ق˘با˘˘شسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ميدق˘ت˘ل د˘ه˘ت˘ج˘ي ه˘نأا ي˘لو˘ب˘مأ’
د˘ن˘ع »:ا˘ف˘ي˘شضم ا˘مود ل˘شضفأ’ا
تنأاف ةني˘ع˘م ةز˘ئا˘ج˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا

ىلع لوشصحلا دير˘ت د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب
لشضفأا نوكت نأا ىعشستو ىرخأا
يدل ام لك ميدقت لواحأا اذهل
ي˘ف م˘ت˘خ˘ي˘ل ،«كلذ ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ةدوعلل دجب تلمع دقل »:ريخأ’ا
ةفطاع ةركلا ضسمل ،ةمقلا ىلإا
.«ةليوط ةدم ذنم اهب رعششأا مل

يلودلا زرحم ضضاير لتحا
يدا˘˘˘˘ن بع’و ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

،يزيلجنإ’ا يتي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةرا˘ق ي˘ف ن˘ي˘ب˘ع’3 ل˘˘شضفأا
.ريخأ’ا دقعلا يف ايقيرفا

ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ف˘˘˘ششك
مئاوق ةدع ءاشصحإ’او خيرأاتلل
يف نيبع’ ةثÓث لشضفأا مشضت

ةيرششعلا لÓخ تاراقلا عيمج
م˘شسا تم˘شض ي˘ت˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘˘حا يذ˘˘لا زر˘˘ح˘˘م

،ةيق˘ير˘فإ’ا ةرا˘ق˘لا ي˘ف ثلا˘ث˘لا
دمحم يرشصملا نم لك فلخ
ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا لا˘˘ن يذ˘˘لا حÓ˘˘شص
لوبرفي˘ل ي˘ف ه˘ل˘ي˘مزو ى˘لوأ’ا
يذلا ينام ويداشس ي˘لا˘غ˘ن˘شسلا
.يناثلا زكرملا لتحا

راي˘ت˘خا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
نيبع’3 لشضفأا دحأاك ضضاير
تاونشس رششعلا يف ايقيرفإا يف
نا˘˘ك ر˘˘ي˘˘خأ’ا نأا ’إا ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
نم نشسحأ’ا نوكي نأا هناكمإاب
تايناكمإÓل ارظن ،ء’ؤوه نيب

نكل ،اهب ىلحتي يتلا ةريبكلا
بردم˘لا فر˘ط ن˘م ه˘ششي˘م˘ه˘ت
ذنم ’ويدراوغ بيب ينابشسإ’ا
لان امدعب ،نزيتيشسلاب هقاحتلا

ارتلجنا يف بع’ لشضفأا ةزئاج
هقيرفل هتدايق دعب6102 ةنشس
جيوتتلل يتيشس رتشسيل قباشسلا
،يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب

عيشضي يرئازجلا يلودلا لعج
ةرتفلا يف باقلأ’ا نم ديدعلا
.ةريخأ’ا
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ب.م.يرسسيإأ

  «يتنحم يف يبناجب تفقو يتجوز »:رضصان نب

ديدج بقل رسسخي رسضخلأ دئاق لؤيدرأؤغ صشيمهت ببسسب

ريخأ’أ دقعلأ يف يقيرفإأ بع’ لضضفأأ ثلاث زرحم

ةركل يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ق˘فاو
دمحأا ضسيئرلا حششرت ىلع مدقلا
هل حامشسلاو يمشسر لكششب دمحأا
ة˘˘شسا˘˘ئر تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا ضضو˘˘˘خ˘˘˘ب
رهشش يف اهتماقإا ررقملا «فاكلا»
يتلاو ،برغملاب ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
درانرب كاج نم لك اهيف ضسفانتي
˘‐راو˘ف˘يد تو˘ك‐ ا˘˘مو˘˘نأا لا˘˘ي˘˘ناد
نم روغنشس ليوناميإا نيتشسغوأا،
˘‐ ي˘ي˘ح˘ي د˘لو د˘م˘حأا ،لا˘غ˘˘ن˘˘شسلا

نابو˘ل˘ت ضسير˘تا˘بو ، ‐ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م
.ايقيرفأا بونج نم يبيشستوم

ىلإا ةوقب فاكلا ضسيئر داعو
امدعب ،ةيقيرفإ’ا ةيوركلا ةهجاولا
هحششرت فلم ىلع ةقفاوملا تمت

ةنجل ررق بقع ،هشسفن هفÓخل
ةيلارديفنوكلل ةعبات˘لا «ضسا˘ط˘لا»
حام˘شسلا مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ع˘ي˘م˘ج ة˘شسفا˘ن˘م˘ب ي˘ششا˘غ˘ل˘م˘˘ل˘˘ل
عفريل ،هبشصنم فطخل نيعاشسلا
يذلاو ،اماع16ـلا بحاشص مهشسأا
هما˘ه˘م ة˘ل˘شصاو˘م˘ب ه˘ل ح˘م˘شسي˘شس
عيمج افلاخم «فاكلا» ضسأار ىلع
ر˘ي˘ششت تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ي˘ششا˘غ˘ل˘م˘لا ة˘ب˘ق˘ح ة˘يا˘ه˘ن˘˘ل
.يقيرفإ’ا داحت’ا

ةئيهلا تلشسرأا رخأا قايشس يف
ةفاك ىلإا ًايمشسر ًاباطخ ةيراقلا
هل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يور˘كلا تادا˘ح˘ت’ا
نع ثيدحلا مدع ىلإا هيف وعدت

ل˘ئا˘˘شسو ر˘˘ب˘˘ع ح˘˘ششر˘˘م يأا م˘˘عد
ة˘˘ما˘˘قإا د˘˘عو˘˘م ى˘˘˘ت˘˘˘ح مÓ˘˘˘عإ’ا
.تاباختن’ا

داحت’ا نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
نم ربمفون رهشش يف ررق يلودلا
دمحأا دمحأا داعبإا يشضاملا ماعلا

نع هفا˘ق˘يإاو ،فا˘كلا ة˘شسا˘ئر ن˘م
ةدمل يورك طاششن يأا ةشسرامم
داشسف ةهبشش ببشسب ،تاونشس5
ضضعب ىلع هلوشصح يف ةلثمتم
تا˘ق˘ف˘شص ي˘ف ه˘طرو˘تو ا˘ياز˘م˘لا

ن˘م ه˘ع˘ن˘م م˘ت ا˘م˘˘ك ،ة˘˘هو˘˘ب˘˘ششم
ة˘شسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نا ي˘ف ح˘ششر˘ت˘لا
.ةلبقملا يقيرفإ’ا داحت’ا

طيمز.ع

ة˘ب˘ع’ و˘ب˘يإا ضسا˘ن˘يإا تعدو
ة˘شسفا˘ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ضسن˘ت˘˘لا
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ةرود˘˘˘لا

ضسنوتب ريتشسن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘ئا˘قو
بقع يئاهنلا عبر رودلا نم
ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ما˘مأا  ا˘˘ه˘˘ترا˘˘شسخ
ترخأاتو.يلويغناكرأا نونام
ةعبارلا ةفنشصملا‐ ةيرئازجلا
ةعومجملا يف ‐لودجلا يف
نأا ل˘ب˘˘ق ،4‐6 ع˘قاو˘ب ى˘لوأ’ا
ةفنشصملا مامأا اددجم طقشست

يف2‐6 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب6 م˘˘˘˘قر
تناكو ،ةي˘نا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
رود˘˘لا ي˘˘ف تزا˘˘ف د˘˘ق و˘˘ب˘˘˘يإا
ةيبرشصلا ةبعÓلا مامأا لوأ’ا
‐6 ،1‐6 كيفنونافوليم انيلإا

ةيناب˘شسإ’ا˘ب ة˘حا˘طإ’ا ل˘ب˘ق ،2
‐6 ،3‐6 افوكنيشسوك ايريلاف
نمو.ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا ي˘˘ف3
ةرود˘˘لا هذ˘˘ه نأا مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
بعÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ي˘˘ه ة˘˘ع˘˘ير˘˘شسلا

رهشش ذنم ةير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘عو˘ن
بقع ةشسفانملا فقوت ببشسب
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
تا˘ط˘ل˘˘شسلا تنا˘˘كو ،ادد˘˘ج˘˘م
ءا˘غ˘لإا ترر˘ق د˘ق ة˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
ببشسب تاشسفانملا نم ديدعلا
دد˘ع ي˘ف بي˘˘هر˘˘لا عا˘˘ف˘˘تر’ا
ضسوريفل ةديدجلا تاباشصإ’ا

ةدتمم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك
.يفناجو ربمشسيد نيب

جاحلب اسضر

تقؤؤم لكسشب هبسصنمل  هتدؤعب «صساتلأ» رأرق دعب

«فاكلأ» ضسأأر ىلع ةديدج ةدهعل حضشرتيو تاعقؤتلأ فلاخي دمحأأ دمحأأ

صسنتلل ةيلودلأ ريتسسنملأ ةرود

يئاهنلأ عبر رودلأ يف ةضسفانملأ نم ىضصقت ؤبيإأ

حمطي رسضÿأ حانج
عم هأؤتسسم عاجÎسسل

Êؤتورك

ةباضصإ’أ»: ضسانو
مدع ببضس يه

«يرايلاك عم يقلأات
يلودلا ضسانو مدأا ثدحت

يدا˘˘˘ن بع’و ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ن˘ع ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ي˘˘نو˘˘تور˘˘ك
ق˘با˘شسلا ه˘ق˘ير˘˘ف ع˘˘م ه˘˘ل˘˘ششف
كلذ باب˘شسأا ن˘عو يرا˘ي˘لا˘ك
ت’و˘ج˘لا ي˘ف ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت م˘˘غر
.ىلوأ’ا

لÓ˘خ ر˘شضخ˘لا م˘ج˘ن لا˘قو
ياكشس» ةكبششل هتاحيرشصت
ته˘˘جاو د˘˘ق˘˘ل :«ضسترو˘˘ب˘˘˘شس
يتلا ل˘كا˘ششم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

يدان يف قلأاتلا نم ينتمرح
تشضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ق˘˘ل ،يرا˘˘ي˘˘لا˘˘ك
،مشسوملا ةيادب يف ةباشصإÓل
ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ي˘˘˘تدو˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘بو
ن˘˘م ة˘˘با˘˘شصإÓ˘˘˘ل تشضر˘˘˘ع˘˘˘ت

.«ديدج
يف نكي مل ظحلا » :عباتو

،ةر˘م˘لا هذ˘ه ا˘ي˘ل˘ك ي˘ح˘لا˘˘شص
هذه نم ضصلختلا دعب يننأ’
ىود˘˘ع˘˘ب تب˘˘شصأا ،ة˘˘با˘˘شصإ’ا
يذ˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
رثكأ’ بعÓملا نع يندعبأا

م˘ت˘خو.«ف˘˘شصنو ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م
ىلإا رومأ’ا دوعت نأا ىنمتأا»:
،ي˘˘نو˘˘تور˘˘ك ع˘˘م ،ا˘˘ه˘˘با˘˘شصن
ةفاشضإ’ا ميدقت نم نكمتأاو
نإاف ةراششإÓلو.«قيرفلا اذهل
يدا˘˘˘ن˘˘˘ل م˘˘˘شضنا ،ضسا˘˘˘˘نو مدآا

ي˘ف ،ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا ي˘˘نو˘˘تور˘˘ك
يو˘˘˘ت˘˘˘ششلا و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةراعإا لكشش ىلع ،مرشصنملا
ىلإا ،يلوبان يدان نم امداق
.يراجلا مشسوملا ةياهن ةياغ

جاحلب اسضر

وأدؤف تايف مانيفؤفلل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ«نÓيŸأ» ةقفر لسضفألأ Ëدقتل امئأد لمعي هنأأ دكأأ

ةدهعل اضسيئر جأؤج دمحم باختنأ ةداعإأ
ةديدج ةيبملوأأ

ةيرئازجلا ةيداحتÓل ضسأار ىلع اددجم جاوج دمحم بختنا
ةيبلغأ’ا˘ب ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ب˘م˘لوأا ةد˘ه˘ع˘ل وادو˘ف تا˘ي˘ف ما˘ن˘ي˘فو˘ف˘ل˘ل
ترج يتلا ،ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا لاغششأا لÓخ ةقحاشسلا
ضسمأا ةمشصاعلاب ءاشضيبلا رادلاب تاشضايرلا ةددعتم ةعاقلاب
.تبشسلا

ةيبملوأ’ا ةدهعلل هشسفن ةفÓخل ديحولا حششرملا جاوج لانو
كلذب لشصحتيل اتوشص52 ىلع لشصحت نأا دعب ،4202‐1202
ةيعمجلا هذه ر˘شضحو ا˘ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع˘م˘لا تاو˘شصأ’ا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
53 لشصأا نم باختن’ا مهل قحي نمم اوشضع52 ةيباختن’ا

نشسحأا نولثمي ضصاخششأا6 لاغششأ’ا لÓخ توشص امك ،Óجشسم
ءاشضعأاو ةيئ’و تاطبار9 ىلا ةفاشضإا رئازجلا يف ةيدنأ’ا
ةيهتنم˘لا ضسي˘ئر˘لا  ن˘ع Ó˘شضف ة˘ع˘شست˘لا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا

يف مهتوشص نع ريبعتلا مهنكمي ادرف52 يواشسي ام يأا هتدهع
.عارتق’ا قودنشص

بتكملا ءاشضعأا يف ةقثلا ديدجت مت ضسيئرلا ىلع ةوÓعو
هتدهع ةيهتنملا بتكملا يف وشضعلا نأا ريغ ةعشستلا يلارديفلا

.يقرشش ةزمحب هلادبتشسا متيل باحشسن’ا لشضف ةلحروب دمحم
ينفلك دقل» : هباختنا بقع هتاحيرشصت يف جاوج لاقو

وهو ةيداحت’ا ةدايقل ةيناثلا ةرملل ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأا
ىلع ةيرث تناك يتلا ىلوأ’ا ةدهعلا يف انحاجن ىلع ليلد
ريوطت ىلإا ىعشسنشس» : عباتو ،«يلودلاو ينطولا نيديعشصلا

51 كانه ايلاح نطولا تاي’و يقاب يف رثكأا ةشضايرلا هذه
يف اهدعب ركفنو ،ةطبار53 غولب ىلا حمطنو ةيئ’و ةطبار
 .ينطولا بارتلا لك يطغن يكل ةطبار84 ىلإا لوشصولا

حرشص ضسرادملا ىوتشسم ىلع ةشضايرلا هذه ميمعت لوحو
ن˘ي˘برد˘م ا˘ن˘يد˘ل» :Ó˘ئا˘ق  ةد˘يد˘ج ةد˘ه˘ع˘ل بخ˘ت˘ن˘م˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا

نم ةقفارملا ةطيرشش ضسرادملا يف لمعلا مهنكمي نيعوطتم
.«ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ىلإا جولولا ليهشستل ةيبرتلا ةرازو لبق

طيمز.ع
رئأزجلاب هقلعت دكؤؤي رسضخلأ نيرع صسراح

رئأزجلأ ملع عضضو رضس فضشكي اجديكوأأ
هيزافق ىلع

يدان بع’و يرئازجلا يلودلا اجديكوا ردنشسكلا فششك
.هيزافق ىلع رئازجلا ملع هعشضو رشس يشسنرفلا زتيم

ةديرجل هتاحيرشصت يف زتيم يدان يف لوأ’ا ضسراحلا لاقو
ىلع رئازجلا ملع هعشضو نم ةياغلا نأا ةيشسنرفلا «بيكيل»
يتلا ةيمهأ’ا ىدمو يلشصأ’ا هدلبب هقلعتل حيشضوتك وه هيزافق
.ينطولا بختنملل اهيلوي

ريبك لشضف ينطولا بختنملل نأا اماع23 بحاشص حشضوأاو
.هيلإا لشصو امو هقلأات يف

دحأا دعي ينطولا بختنملا يف يناثلا ضسراحلا نإاف ةراششإÓل
دجاوت امك ،مشسوملا اذه يشسنرفلا يرودلا يف ضسارحلا لشضفأا
.ةرم نم رثكأ’ ةيلاثملا ةليكششتلا يف

جاحلب اسضر
نيمث زؤفب نودؤعي «يرانكلأ»و «عيرسسلأ»و ودأراب

رايدلأ جراخ

يضسلأ»و ةدايرلأ يف أديحو درغي قافؤلأ
مضسؤملأ أذه راضصتنأ لوأأ ققحي «يضس ضسأأ

ةلوطبلا نم21 ةلوجلا تاشسفانم نم لوأ’ا مويلا لمح
رشصن طوقشس اهزربأا ،تآاجافملا نم ديدعلا ىلوأ’ا ةفرتحملا

يذلا لئابقلا ةيبشش مامأا ةفيظن ةيئانثب  هناديم ىلع ياد نيشسح
 .اتقؤوم ثلاثلا زكرملل ىقترا

دعب ةلوطبلا ردشصت فيطشس قافو لشصاو ةلوجلا تاذ يفو
ةيعابرب نارهو ةيدولوم فيشضلا باشسح ىلع ريبك زوف قيقحت
ناشسملت نم Óماك دازلاب وداراب يدان داع نيح يف ،فده لباقم
ةعبرأاب ضضيرع زوف قيقحت دعب يلحملا قيرفلا ىلع زوفلا دعب
نازيل˘غ ع˘ير˘شسل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ر˘مأ’ا ضسف˘نو ،فد˘ه ل˘با˘ق˘م فاد˘هأا

امهلقنت نم ةنيمث طاقن ثÓث افطخ ناذللا  ةنيطنشسق بابششو
ةيعمج تقمع اميف ،يلاوتلا ىلع ةركشسب داحتاو ةرقم مجنل

فدهب هيلع زوفلا دعب ضسابعلب داحتا فيشضلا حارج ةليلم نيع
لبقتشسي امدنع21 ةلوجلا تايرابم مويلا لشصاوتتشسو.ميتي
نوكتشسو ةيدملا يبملوأا بيترتلا فيشصو ةدكيكشس ةبيبشش
راششب ىلإا بعشص لق˘ن˘ت ي˘ف ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا ة˘ل˘ي˘كششت
قيقحت ةلشصاوم ىلع لوعي يذلا ةرواشسلا ةبيبشش ةهجاومل
دادزولب بابشش يءاقل تلجأا امك ،ةيباجي’ا جئاتنلا ةلشسلشس
ةمشصاعلا داحتا نيب ي˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘براد˘لاو ف˘ل˘ششلا ة˘ي˘ع˘م˘جو
.قح’ خيراتل رئازجلا ةيدولومو

طيمز.ع
sport@essalamonline.com

1592ددعلأ ^2441  ةيناثلأ ىدامج52ـل قفأؤملأ1202 يرفيف7دحألأ



ةــــنصصرق

ىضضترم لذخي يضسيم
لفطلا اهققح يتلا ةرهششلا دعب
ي˘ف د˘م˘حأا ى˘شضتر˘م ي˘˘نا˘˘غ˘˘فأ’ا
بب˘˘شسب ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘˘شسلا
ضصي˘˘م˘˘ق˘˘ب ه˘˘˘ترو˘˘˘شص را˘˘˘ششت˘˘˘نا
لينويل مشسا لمح˘ي ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب
وهو ،ينيتنجرأ’ا يلودلا يشسيم
ةنولششرب مجن لعج يذلا رمأ’ا
ه˘ل مد˘ق˘˘يو ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا˘˘ب ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي

ي˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘ياد˘˘ه˘˘لا ن˘˘م قود˘˘ن˘˘شص
ةناعإا هتق˘ط˘ن˘م نا˘كشس ا˘هر˘ب˘ت˘عا

نم ريثكلا هلئاعل ببشسو ةيلام
،ل˘ف˘ط˘لا ف˘ط˘خ˘ب تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
امك ءوجللا بلط يف مهدعاشسي نأا لمأا ىلع «ثوغربلا» نم ةدعاشسملا بلطتو ةلئاعلا عرشستل
.ايقيقح اشسوباك هل ببشسو يشضترم لذخ يشسيم نكل ،يروشسلا لفطلا عم ونايتشسيرك لعف

لأرؤملأ مهلعلط

رقمل يئ’ولا يبعششلا ضسلجملا ضسيئرب اقوفرم ضسوم ديهج ةيدملا ةي’و يلاو اهب ماق ةرايز يف
ثيح ،راجح فيرشش بردملا ةليكششت تايونعم عفر لجأا نم كلذو ةيدملا يبملوأا قيرف ةماقإا
قافو دئارلا فلخ ةفاشصولا فطخي هتلعج يتلاو ةيباجيإا جئاتن ققحي يذلا قيرفلا يلاولا عجشش
احايترا تفلخ يتلا تاحيرشصتلا يهو قيرفلا فلخ ةيلحملا تاطلشسلا فوقو ادكؤوم ،فيطشس
.ةدكيكشس نم ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلا ىلع نولوعي نيذلا نيبعÓلاو ينفلا مقاطلا ىدل اريبك

تاحرف تامÓضس

ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م بع’ ضضر˘˘ع˘˘ت
فرط نم يوق لخدت ىلإا بويأا تاحرف
با˘ب˘شش ءا˘ق˘ل ي˘ف ل˘ها˘ج بعÓ˘لا ه˘ل˘ي˘مز
بع˘ل˘م ي˘ف ير˘˘جا يذ˘˘لا يدو˘˘لا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
يف مادطشص’ا ببشست دقو اذه يحوفشس
ام وهو بويأا بعÓل نانشسأا ثÓث رشسك
هئÓمز نيب ار˘ي˘ب˘ك ا˘ع˘ل˘ه ثد˘ح˘ي ه˘ل˘ع˘ج
كر˘ح˘ي م˘لو ه˘ي˘ل˘ع ي˘م˘˘غأا ه˘˘نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
.ىفششتشسملل هلوشصو ةياغ ىلإا انكاشس

ةطرو يف ةنؤب ةرأدإأ

فرط نم ةمدقملا تاناعإ’ا نم مغرلاب
لاجر كلذكو ةبانعل ةيئ’ولا تاطلشسلا
ادده˘م ى˘ق˘ب˘ي˘شس ق˘ير˘ف˘لا نأا ’إا لا˘م˘عأ’ا
ببشسب ددجلا نيمدقتشسملا ليهأات مدعب
ةرادإ’ا فكت مل اهعمج يتلا ةميقلا نأا

ةشصاخ ةقلاعلا نويدلا ةيوشست لجا نم
ةرورشض ىلع رشصت ةينطولا ةطبارلا نأاو
ام وهو ةلجشسملا نويدلا نع زجحلا عفر
طشسابلا دبع ميعزلا قيرفلا ضسيئر لعج
نع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ةرور˘شضب بلا˘ط˘ي

.ايئاهن لاكششأ’ا ةيوشستل ةيليومت دوقع

 عيضضي طينحج
«ةوأرمحلأ» ءاقل

˘مد˘ع ي˘كو˘كلا ي˘شسنو˘ت˘لا برد˘م˘˘لا ل˘˘شضف
طين˘ح˘ج با˘ع˘لأ’ا ع˘نا˘شصل ةو˘عد˘لا ه˘ي˘جو˘ت
مامأا ضسمأ’ا ةلباقم يف هتيزهاج مدع ببشسب
هيفاعت ديري هنوكل كلذو نارهو ةيدولوم
فوختي هنأاو ةشصاخ ةباشصإ’ا نم يئاهنلا

مهم ددع نع هبيغت دق تافعاشضم ةيأا نم
يف ىقبي قافولا نأاو ةشصاخ تاءاقللا نم
.هيبع’ لك تامدخ ىلإا ةشسام ةجاح

ضشودحو ينÓعز
نيدجأو ضشمهأرام

قاحللا ينÓعز بعÓلا ناكمإاب نوكي نل
˘مد˘ع بب˘شسب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ب

يبطلا مقاطلا لشضفي ثيح ةيندبلا هتيزهاج
ل˘ع˘ج˘ي˘شس ا˘م و˘هو ىر˘خأا لاو˘˘حأ’ا ه˘˘ت˘˘حارإا
تامدخ ىلع دامتع’ا لشصاوي ينفلا مقاطلا

متي نل هتاذ قايشسلا يف وكارابيمو مدقم
ءايركز ديدجلا مدق˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا

ىتح كلذو يرانكلا دعب ام ىلإا ضشودح
.ةيندبلا ةيحانلا نم زهجي

qarsana@essalamonline.com
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قلأاتلأ نم ةنضس02
ل˘˘شضفأا ن˘˘ع ه˘˘لاؤو˘˘شس د˘˘ع˘˘ب

02 يف هل ةبشسنلاب بع’
هيزوج لشضف ،ةريخأ’ا ةنشس
برد˘˘˘م˘˘˘˘لا و˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يرو˘˘˘˘م
نا˘˘˘ت’ز ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ي˘لود˘لا ضشت˘ي˘فو˘م˘˘ي˘˘هار˘˘با
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ن˘˘ع يد˘˘يو˘˘شسلا

ود˘˘˘لا˘˘˘نور و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘شسير˘˘˘˘ك
:Ó˘ئا˘ق ي˘شسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘لو
نا˘˘˘ك ي˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب»
عورأا ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا
راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
«،«ةيشضاملا اماع نيرششعلا

هل قبشسي مل هنا حيحشص عباتو ،» اماع93 رمعلا نم غلبي هنأا نم مغرلا ىلع اعئار ابع’ لازي’
.ايئانثتشسا ابع’ ضسيل هنا ينعي ’ كلذ نأا ’إا لاطبأ’ا يرود ققح نأاو

15

راطورلأ أورأد
بشضغلا نم ةلاح تداشس
خينويم نرياب ةثعب دارفأا
ةر˘ئا˘ط عÓ˘قإا ر˘خأا˘ت د˘˘ع˘˘ب
«يرا˘˘˘فا˘˘˘ب˘˘˘˘لا» يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ه˘˘جو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘حود˘˘˘لا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘˘ل

دعب ،ةيدنأÓل ملاعلا ضسأاك
قيرفلا ةثعب ترطشضا نأا
7 ن˘م ر˘ث˘كأ’ را˘ظ˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘خاد تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شس
لراك رجفنأا ثيح ةرئاطلا

«دليب» ةفيحشصل تاحيرشصت لÓخ ابشضغ يناملأ’ا يدانلل يذيفنتلا ضسيئرلا هغينيمور زنياه
ىتح نوفرعي ’و اًمامت انع ةلشصفنم غروبندنارب يف ةلوؤوشسملا تاطلشسلا نأاب رعششن» :Óئاق
.نيبعÓلا ىلع ابلشس رثؤوت دق يتلاو ةلحرلل ريبكلا رخأاتلا دعب ،«انقيرفب هولعف ام



S
P
O
R
T

رسصعلأ

05:55

رهظـلأرجفلأ

12:3415:15

برغŸأ

17:34

ءاسشعلأ

19:02

ةÓضصلأ تيقأؤم

ريخأ’أ دقعلأ يف يقيرفإأ بع’ لضضفأأ ثلاث زرحم^
هيزافق ىلع رئأزجلأ ملع عضضو رضس فضشكي اجديكوأأ^

ابردم هنييعت دعب اهدقع ةيفحسص ةودن لوأأ ‘
قيرفلل أديدج

ةÒبك يتاحؤمط»:يدمح
فدهأأو «رفانضسلأ» عم

«ةيعيبطلأ اهتناكŸ اهتداعإ’
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«نÓيŸأ» ةقفر لسضفألأ Ëدقتل امئأد لمعي هنأأ دكأأ

ةيدŸأ يبŸوأأ ‐ ةدكيكسس ةبيبسشةنيطنسسق بابسشرئأز÷أ ةيدؤلؤم

فلاخي دمحأأ دمحأأ
حضشÎيو تاعقؤتلأ

ةديدج ةدهعل
«فاكلأ» ضسأأر ىلع

هبسصنŸ هتدؤعب «صساتلأ» رأرق دعب
تقؤؤم لكسشب

  «يتنحم يف يبناجب تفقو يتجوز »:رضصان نب

ةداعتضس’ «أداكيضسور ءانبأأ»
لجأ نم «يبŸو’أ»و نزأؤتلأ
ةمدقŸأ ؤحن مدقتلأ ةلضصأؤم

ايمضسر Êأرمع رداقلأ دبع
 أديدج ابردم

Ÿرئأز÷أ ةيدؤلؤ 


