
يرئازج لطب لتقم
ايمر «غنيسسكوب غيكلا» يف

اسسنرفب سصاسصرلاب

ةماقإ’اب ةفرغ قارتحا
3 تياف د’وأاةيعماجلا
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راشسم لامكتشسل اعدو صشي÷أ رود نمث
ةديد÷أ رئأز÷أ ءانب لجأأ نم ةيمنتلأ

اهعيقوت يف نوددرتي ام ابلاغ ءأردملأ نإأ لاق
ةيئاشضقلأ تاعباتملأو نجشسلأ نم افوخ

طقف تأدعاشسم صسيل نماشضتلأ نأأ تدكأأ
تأداعلأو ةفاقثلأ ىلع ظافحلأ وه لب

ةزجعلا رود :سسليبح نب
نيبج يف راع ةمسصو
30 صصيرئازجلا عمتجملا

ةقرفلأو بترلأ فلتخمب نوع001 ريخشستبنأدبألأ اهل رعششقت ةÁرج ‘ هÁرغ ىلع زهجٌي ماقتنلأ عفأدب
ةبردملأ بÓكلل ةينقتونيشسلأ

متي مل تابلاطلأ طشسو ةمدشصلأو علهلأ ةلاح ءانثتشساب
ةيرششب رئاشسخ يأأ ليجشست

50صص

ر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ن نا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘شس لا˘˘˘˘ق
نأأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ىل˘ع د˘بل ،يدا˘شصت˘˘قلأ

نا˘ن˘ئ˘م˘˘طأ ل˘˘ئا˘˘شسر ثع˘˘ب ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
يف مهددرت ءأرج ،كونبلأ يلوؤوشسمل
افوخ صضورق˘لأ تا˘ف˘ل˘م ىل˘ع ءا˘شضمإلأ

ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ع˘با˘ت˘م˘˘لأو ن˘˘ج˘˘شسلأ ن˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘ق˘با˘شس ن˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم تلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لأ
.ةيمومعلأ كونبلأ

ÒسصŸا ريرقت ‘ يوارحسصلا بعسشلا ق◊ طورسشمÓلاو تباثلا اهمعد ددŒ رئاز÷ا
30 صصهتأورثو هيشضأرأأ هبلشسو هئامد ةحابتشسل ةهوبششŸأ تاقفشصلأو ةيلودلأ ةيعرششلأ ىلع زفقلأ تركنتشسأ

دب’ :«مÓسسل»ـل رسصان ريبخلا
كونبلل نانئمطا لئاسسر ثعب نم

سضورقلا تافلم ءاسضمإ’

:مÓسسلا دبع نب لامج
كÎعم لوخدل نودعتسسم

ةلبقŸا تايعيرسشتلا

30 صص

40 صص

ةيوبÎلأ تاشسشسؤوŸأ صضعبب Òتأوفلأ ميخشضت ‘ لجاعو قمعم قيق– حتفب بلاطم

نع ثحبلا ةيلمع لسصاوت
ةباغ يف «وينيركف» يهاكفلا

نارهوب لاتسسناك

تÓحرلأو ءÓجإلأ تايلمع قيلعت نع نلعأأ
يزأÎحأ ءأرجإاك صسرام رهشش ةليط

¤إا ةدوعلا دعبتسسي طاقب
فاسشتكا دعب يلكلا رج◊ا
روحتŸا «انوروك» نم Úتلاح

40 صص

50صص

ةيمهو تاقفسص ‘ «ÒيŸÓا» رادهإا
«انوروك» نم ةياقولا مزاول ءانتق’

سسرادŸاب يحسصلا لوكوتوÈلا مزاول ءارسش Òتاوف ‘ ةÒطخ تارغث انفسشتكا:«مÓسسلا»ـل ةنيز نب^
40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.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’ا ديÈلا

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
بيطاخأا

ةيعماجلا تامدخلاب

ةي˘ع˘ما˘ج تا˘ما˘قإا ن˘م نو˘ف˘ظو˘م ثد˘ح˘ت˘ي
8 وأا7 ـل ريبكلا ذوفنلا نع ،ةيبرغ ةي’وب
ذوفنو ةردق  مهيدل نيذلا نم نيفظوم
تامدخلا ريدم تايحÓشص دودح ىدعتي
ةنوكملا ةعومجملا نأا ةجردل ،ةيعماجلا

تلخدت ةينامثلا وأا7 ـلا نيفظوملا نم
ريدم  نييعت يف ىتح برشسي ام بشسح
.يئ’ولا ةيعماجلا تامدخلا

كرحتت ةيبرتلا ةيريدم

ةيبرتلا ريدم ارخؤوم ىقتلا ،رزجو دم دعب
ءا˘كر˘ششلا˘ب و˘فا˘شص د˘م˘ح˘م ف˘ل˘ششلا ة˘ي’و˘ل
ةيوناث ذيمÓت ءايلوأا يلثممو نييعامتج’ا
ةي’ولا ةمشصاع˘ب نو˘جر˘ع ر˘م˘ع˘م د˘ي˘ه˘ششلا

ةثÓث براقي امل ةشساردلا نم نيمورحملاو
لشصاحلا دادشسن’ا ببشسب ،ةيلاتتم عيباشسأا
دكأا ثيح ،ة˘يو˘نا˘ث˘لا ر˘يد˘مو ةذ˘تا˘شسأ’ا ن˘ي˘ب
تاهجلا لك نأا هتلخادم لÓخ ةيبرتلا ريدم
،عازنلا كفل ةحاتملا لئاشسولا لكب ىعشست
لقعلا ميكحتو راوحلا ةغل بيلغت ىلإا ايعاد
لك لبق ذيم˘ل˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘شصم ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
تاباشسحلاو تافÓخلا لك زواجتو ءيشش
تا˘شسشسؤو˘م˘لا دد˘ه˘تو اد˘حأا مد˘خ˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا
راششأا امك ،ة˘ثÓ˘ث˘لا ا˘هراو˘طأا ي˘ف ة˘يو˘بر˘ت˘لا

دعب تفي مل تقولا نأا ىلإا وفاشص دمحم
ر˘˘˘ي˘˘˘ششتو .ع˘˘˘شضو˘˘˘لا كراد˘˘˘ت نا˘˘˘كمإ’ا˘˘˘˘بو
عم ةشسشسؤوملا كل˘ت˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا
دوفو ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ل˘شصاو˘ت˘م˘لا بار˘شضإ’ا
ناقتح’ا ةيفلخ يف قيقحتلل ةيرازو ةنجل
.عشضولا ةقيقح ىلع فوقولاو

لطابلا قهزو قحلا رهظ

امدعب اذهو ،لطابلا قهزو قحلا رهظ اريخأا..
نع ميعز نب باهولا دبع روتانيشسلا حشضف
ءاشسؤورو ءارزولا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج ةلتك
ة˘ي˘لوؤو˘شسم م˘ه˘ل˘م˘حو ة˘ق˘با˘شسلا تا˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ببشسب دعا˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا سسÓ˘فإا

ءاطشسبلا لامعلا سسيلو ،ةر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘تا˘ششا˘ع˘م
نوعفدي نيذلاو ،مهل ةوق ’و لوح ’ نيذلا
 .مهروجأا ةبيرشض ةرم لك يف

«اجذومن» نايز نب ةرازو

ميلعتلا ريزو ةحفشص تماق ةليمج ةردابم يف
لشصاوتلا عقوم ربع يملعلا ثحبلاو يلاعلا
هنأاب اهيعباتم ةنأامطب ،«كوبشسياف» يعامتج’ا
لكاششملاو ت’اغششن’ا لك ىلع درلا متيشس
،ةيعماجلا ةرشسأ’ا لك فرط نم اهيلإا درت يتلا

تاحارتق’او ءارآ’ا لكب بحرت اهنأا ةدكؤوم
اهدادعتشسا تدبأا امك ،ةيعوشضوملاو ةءانبلا

م˘ل˘ظ˘ت وأا لا˘غ˘ششنا ل˘ك را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأ’
تج˘ل˘ثأا ةردا˘ب˘م˘لا ،سضع˘ب˘لا فر˘ط ن˘م حر˘ط˘ي

يلاعلا ميلعتلا عاطقب نيينعملا لك رودشص
تارازولا يدتقت نأا اونمث نيذلا نينطاوملاو
ى˘لإا عا˘م˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل نا˘˘يز ن˘˘ب ةرازو˘˘ب ىر˘˘خأ’ا
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل ةو˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ششنا
   .ةيرئازجلا ةرادإ’ا ترخن يتلا ةيطارقوريبلا

qarsana@essalamonline.com
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نوناقلا ىلع سسودلا
سصاو˘˘خ˘˘˘لا د˘˘˘حأا ل˘˘˘شصح
ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘ي’و˘˘ب
ن˘˘م˘˘شض ةدو˘˘جو˘˘˘م سضرأا
يم˘لا˘ع˘لا ثار˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق

ةي˘بر˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘م˘شض
،و˘كشسنو˘ي˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو
كÓمأا ةيريدم نم رارقب
ردا˘شصلا رار˘ق˘لا ،ة˘˘لود˘˘لا

ةلود˘لا كÓ˘مأا ر˘يد˘م ن˘ع
،ة˘يادر˘غ ة˘ي’و˘ب ق˘با˘شسلا

سضارتعا نم مغرلاب ءاج
ةفاقثلا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم
ةماقإا ىلع ةيادرغ ةي’وب
عقوم يف نيز˘ن˘ب ة˘ط˘ح˘م
تميقأا اذه مغرو فنشصم
.عقوملا اذه يف ةطحملا

 لمعلا ةئيب يف «ةسشيسشلا»
ةئيه يف يزكرم ريدم رمأا

ع˘ن˘م˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
لماك يف ة˘ششي˘ششلا ن˘ي˘خد˘ت
تف˘ششك نأا د˘ع˘ب ،ة˘ير˘يد˘م˘لا

ةششيشش دوجو سشيتفت ةيلمع
ن˘م ن˘ي˘ن˘˘ثا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘كم ي˘˘ف
،ةيزكرملا ةيريدملا بتاكم
نم ابشضغ طاششتشسا ريدملا
مايأا لبق عقو يذلا دهششملا
ا˘ي˘شصخ˘شش و˘ه ما˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
ام وهو ،سشيت˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
.رارقلا رادشصإ’ هعفد

رئازج اي هللا كل
لشصاوتلا عقاوم داور سضعب لاق
،ةداح بشضغ ةربنب يعامتج’ا
ن˘كم˘ي ط˘ق˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ه˘˘نإا
لشصحتي نأا ري˘ق˘ف˘لا وأا لا˘ط˘ب˘ل˘ل
ي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘كشس ى˘ل˘ع ا˘نا˘ج˘م
امنيب ،ميتنشس رايلملا هنمث قوفي
قحلا اذه نم مورحم فظوملا

هتايح لاوطو ادبأا نكمتي نلو
ءار˘ششل غ˘ل˘ب˘م˘لا اذ˘ه را˘˘خدا ن˘˘م
نأا ى˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب ،ن˘˘كشسم˘˘لا سسف˘˘ن
Óعف رخآا فيشضيل ،مهدحا لاق ،دلبلا اذه يف نكشس كÓتم’ رثكأا ظوظح كل ريقفو لاطب نوكت
 .رئازج اي هللا كل..... «بولقملاب يششمي» يدلب يف ءيشش لك تلاقف ةقلعم امأا «رياح ىقبت»

رئازجلا يف اعيبم ىلعأ’ا
تفششك
تايئاشصحإا

راد˘˘شصإا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
ةيدا˘مر˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا
ةي’و12 ي˘˘˘˘˘˘ف
ةرتفلا يف ،ةيرئازج
ن˘˘ي˘˘ب ةد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
0202 ر˘˘˘بو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كأا

نم يرفيف ةيادبو
ن˘˘˘ع ،1202 ما˘˘˘ع
ة˘ل˘هذ˘م تآا˘˘جا˘˘ف˘˘م
تارا˘˘ي˘˘شسلا دد˘˘ع˘˘ل
ىلوأ’ا رهششأا01 يف ةلجشسملا تايئاشصحإ’ا تاذ تراششأاو ،ةينطولا قاوشسأ’ا يف تعيب يتلا

،ةبانع ،نارهو ،ةمشصاعلا اهنيب نم12ـلا تاي’ولا يف ةرايشس فلأا32 عيب نع ،0202 ماع نم
تارايشسلا ددع نأا ينعي ام ،ةلقروو جيريرعوب جرب ،فيطشس ،ةياجب ،وزو يزيت ،ةنيطنشسق
تدروأاو ،ةرايشس فلأا32 قوفي0202 ماع نم ىلوأ’ا ةرششعلا رهششأ’ا يف اهعيب مت يتلا
اهلوادت مت يتلا تارايشسلل ةبشسنلاب ةمئاقلا سسأار ىلع ونور تارايشس عبرت نع تايئاشصحإ’ا
.نغافشسكلوف مث يادنوه تارايشس اهيلت ةيرئازجلا قوشسلا يف
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watan@essalamonline.com

ةرازو˘ل ة˘˘ل˘˘شسار˘˘م تف˘˘ششك
«مÓ˘شسلا» تع˘˘ل˘˘طا ة˘˘ح˘˘شصلا

ن˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘يزو˘لا ا˘ها˘ط˘عأا تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
حنمل ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا
بتا˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘لوأ’ا
˘مار˘بإ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘شسارد˘˘لا

عيجششت فدهب ،ةربخلا دوقع
يف ءاجو ةينطولا تاءافكلا

ةرازو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو ة˘˘ل˘˘˘شسار˘˘˘م
ن˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ةيزكرملا ةيلديشصلل نيماعلا
روتشساب دهعم ،تايفششتشسملل
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
،ةياشصولا تحت تاشسشسؤوملل
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا ءارد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو
،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا ح˘˘˘ن˘˘˘˘م ةرور˘˘˘˘شض
ةينطولا تا˘شسارد˘لا بتا˘كم˘ل

اق˘ي˘ب˘ط˘ت دو˘ق˘ع˘لا مار˘بإا لÓ˘خ
،لوأ’ا ر˘يزو˘لا تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ةخرؤوملا ةلشسارملا تحشضوأاو
سصخت ،1202 يرفيف42 يف
تاشساردلا بتاكم ىلإا ءوجللا

هنأا ،دو˘ق˘ع˘لا مار˘بإ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ريزولا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي ،لوأ’ا
ة˘يو˘لوأ’ا ح˘ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا
ى˘لإا ةر˘ب˘خ˘لا دو˘ق˘ع ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
،ةينطو˘لا تا˘شسارد˘لا بتا˘كم
ة˘ي˘ع˘شضو˘ل م˘ي˘ي˘ق˘ت ءار˘˘جإا ع˘˘م
ع˘˘م تمر˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا تا˘˘شسارد بتا˘˘كم
ةرازو ة˘˘˘ل˘˘˘شسار˘˘˘م تب˘˘˘لا˘˘˘طو

ةرور˘˘˘شضب ا˘˘˘شضيأا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
تامولعملاب ةياشصولا ةافاوم
برقأا يف كلذو اهب ةشصاخلا
دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا خ˘˘شسف ع˘˘م ،لا˘˘˘جآ’ا
تو˘ب˘˘ث لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا
فر˘ط ن˘˘م د˘˘كؤو˘˘م ر˘˘ي˘˘شصق˘˘ت
ىلع كلذو تاشساردلا بتاكم
فلاشس مي˘ي˘ق˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ءو˘شض
ةرازو˘لا تب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،ر˘كذ˘لا
غÓ˘˘بإا ةرور˘˘شضب ة˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا

نع ،ىلوأ’ا ةرازولا حلاشصم
ل˘ك ن˘ع ،ا˘ه˘ح˘لا˘شصم ق˘ير˘˘ط
ىلإا ءوجللا بجوتشست ةيعشضو
ة˘˘م˘˘عد˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘˘جأا ةر˘˘˘ب˘˘˘خ
لبق ةل˘شصلا تاذ تارر˘ب˘م˘لا˘ب
ينعملا دقعلا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا

ة˘ي˘م˘هأا ح˘ن˘م ى˘ل˘˘ع تدد˘˘ششو
هذه نومشضم قيبطتل ىوشصق
.ةميلعتلا

Òشصقتلأ نم عون يأأ دوجو اهيف قيقدتلأ تايلمع تبثت يتلأ تاقفشصلأ لك ءاغلإاب بلاط

ةÿÈا دوقع ماربإ’ ةينطولا تاسساردلا بتاكŸ ةيولوأ’ا حنÃ رمأاي دارج

خ.ةميشسن

لك يف ةربخلأ دوقع مأربإل ةينطولأ تاشسأردلأ بتاكمل ةيولوألأ حنم ةرورشض ىلع ،لوألأ ريزولأ دأرج زيزعلأ دبع ددشش
لبق تأرربملاب ةمعدم ،ةيبنجأأ ةربخ ىلإأ ءوجللأ بجوتشست يتلأ تايعشضولأ لك نع ىلوألأ ةرأزولأ غÓبإأ عم ،تاعاطقلأ

. ريشصقتلأ نم عون يأأ دوجو اهيف قيقدتلأ تايلمع تبثت يتلأ تاقفشصلأ لك ءاغلإأ ىلإأ ايعأد ،دوقعلأ هذه ىلع عيقوتلأ

تاقفشصلأو ةيلودلأ ةيعرششلأ ىلع زفقلأ تركنتشسأ
هتأورثو هيشضأرأأ هبلشسو هئامد ةحابتشسل ةهوبششŸأ

طورسشمÓلاو تباثلا اهمعد ددŒ رئاز÷ا
ÒسصŸا ريرقت ‘ يوارحسصلا بعسشلا ق◊
م˘˘عد˘˘لا سسمأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تدد˘˘ج

ق˘˘ح˘˘ل «طور˘˘˘ششمÓ˘˘˘لاو تبا˘˘˘ث˘˘˘لا»
ر˘ير˘ق˘˘ت ي˘˘ف يوار˘˘ح˘˘شصلا بع˘˘ششلا

ى˘ل˘ع ز˘ف˘ق˘لا ةر˘كن˘˘ت˘˘شسم ،هر˘˘ي˘˘شصم
تا˘ق˘ف˘شصلاو ة˘ي˘لود˘˘لا  ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا
ءا˘˘مد ة˘˘حا˘˘ب˘˘ت˘˘شس’ ،ة˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘ششم˘˘˘لا
مهيشضارأا م˘ه˘ب˘ل˘شسو ن˘ي˘يوار˘ح˘شصلا

.مهتاورثو
سسي˘ئر بئا˘ن يزا˘غ ير˘با˘ج لا˘˘ق

لÓخ هل ةلخادم يف ،ةمأ’ا سسلجم
54 ىركذلل ةدل˘خ˘م˘لا ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا

نأا ،ةيوارحشصلا ةيروهمجلا نÓعإ’
تباثلا» معدلا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

بعششلا لاشضن˘ل «طور˘ششم˘لا ر˘ي˘غو
ةشسرامم يف عورششملا يوارحشصلا

ةياعر تحت ءاتفتشسا ميظنت يف هقح
،هر˘ي˘شصم ر˘ير˘ق˘ت˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا

ءاشضعأا نم ادفو دوقي يذلا فاشضأاو
ا˘ب˘ع˘شش ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ة˘˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘م
عم دهع˘لا دد˘ج˘ت ا˘ششي˘جو ة˘مو˘كحو
ه˘ق˘ح م˘عد˘تو ،يوار˘ح˘شصلا بع˘ششلا
عيمج ىلع ه˘تدا˘ي˘شس لا˘م˘كت˘شسا ي˘ف
.ةيوارحشصلا يشضارأ’ا

نأا ى˘لإا ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا تاذ را˘˘ششأاو
ةيوارحشصلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ايملاع اراعششو دومشصلل ازمر تتاب
اهئادهشش ءامد لشضفب ةيعرششلا ةوقل
سضفر ا˘ن˘م˘ث˘م ،ا˘ه˘ب˘ع˘شش ة˘موا˘˘ق˘˘مو
يذلا ،رامعتشس’ا لذل نييوارحشصلا
تن˘ع˘ت ي˘ف ى˘ع˘شسي لازا˘˘م ه˘˘نإا لا˘˘ق
ىر˘ج˘م ةد˘نا˘ع˘م˘ل ءا˘ب˘غو ةر˘با˘˘كمو
نأا ،بئا˘˘˘ن˘˘˘˘لا تاذ زر˘˘˘˘بأاو.خيراتلا
ن˘م ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ر˘شضح˘ت˘شست ر˘ئاز˘ج˘لا

،يوارح˘شصلا بع˘ششلا خ˘يرا˘ت لÓ˘خ
،هتمواقم لÓ˘خ ن˘م ع˘جر˘ت˘شست ا˘م˘ك
رامعتشس’ا هجو يف رئازجلا دومشص
انيشسآام» هباششتت ،افيشضم ،يشسنرفلا
ا˘شضيأا ه˘با˘˘ششت˘˘تو ،ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا
يلاشضنلا مكراشسم جوتيشسو ،اهتياهن
ديشسجت لÓ˘خ ن˘م ةر˘ف˘ظ˘م ة˘يا˘ه˘ن˘ب

لجأا يف ريشصملا ريرقت يف مكقح
ةرو˘ث تر˘شصت˘نا ا˘م˘ل˘ث˘م ا˘ب˘ير˘ق هار˘˘ن
.«ةدلاخلا ربمفون

قح ىلع ثدحتملا تاذ ددششو
ر˘ير˘ق˘˘ت ي˘˘ف يوار˘˘ح˘˘شصلا بع˘˘ششلا
لباق ريغ اتباث اقح هرابتعاب ،ريشصملا
وأا مدا˘ق˘ت˘ل˘ل ع˘شضخ˘ي ’و فر˘شصت˘ل˘ل
هاقلي يذلا معدلا ىلإا اتف’ ،لزانتلا

نوناق˘لا هزز˘ع˘يو ،م˘لا˘ع˘لا رار˘حأا ن˘م
امك ،ةيم˘مأ’ا تارار˘ق˘لاو ي˘نا˘شسنإ’ا
عشساولا يلودلا نماشضتلا ىلإا راششأا

ةيوارحشصلا ةيشضقل˘ل ل˘شصاو˘ت˘م˘لاو
ريغ ميلقإاك ةفنشصم ةلداع ةيشضقك
قيثاوملا هيلع سصنت امك ،لقتشسم
ميظنت يف هقح لفكي ام ،ةيلودلا
ركذو.يممأا فارششإا تحت ءاتفتشس’ا
تامÓع حرطي ام نأا ثدحتملا تاذ
فارطأ’ا سضعب لوح ةريبك ماهفتشسا
ةاوا˘شسم˘لاو ة˘ير˘ح˘لا˘ب يدا˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ار˘˘شضا˘˘ح تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف م˘˘عد˘˘تو
.ا˘ه˘ي˘شضا˘م˘ل ةآار˘م و˘ه ا˘يرا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا

زفقلا ،لشصتم قايشس يف ركنتشساو
ل˘كو ،ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا ى˘˘ل˘˘ع
تن˘ع˘ت˘لاو ،ة˘هو˘ب˘ششم˘لا تا˘ق˘ف˘˘شصلا

ةحابتشساو ءاير˘بأ’ا ى˘ل˘ع ءاو˘ق˘ت˘شساو
م˘ه˘ي˘شضارأاو ،ن˘ي˘˘يوار˘˘ح˘˘شصلا ءا˘˘مد
ىلإا ماكتح’ا ىلإا ايعاد ،«مهتاورثو
بع˘ششلا ح˘ن˘مو ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا
ريشصملا ريرقت يف هقح يوارحشصلا

اعد امك ،ملاعلا بوعشش نم هريغك
تا˘كا˘ه˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح» ى˘˘لإا
.«ةريطخلا

ممألأ» :ةيرئأزج بأزحأأ
برغملأ درمت ءأرو ةدحتملأ

«ةيلودلأ ةيعرششلأ ىلع
ةيرئازج ةيشسايشس بازحأا تددج

لي˘ج˘ع˘ت˘لا ةرور˘شضل ا˘ه˘تو˘عد ،سسمأا

ر˘ي˘شصم ر˘ير˘ق˘ت ءا˘ت˘ف˘ت˘شسا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ل
ممأ’ا ةلمحم ،يوارحشصلا بعششلا
برغملا درمت ة˘ي˘لوؤو˘شسم ةد˘ح˘ت˘م˘لا

.ةيلودلا ةيعرششلا ىلع
ني˘مأ’ا ي˘ج˘ع˘ب ل˘شضف˘لا و˘بأا ا˘عد

،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا
لافتح’ا يف هتكراششم سشماه ىلع
ةيروهمجلا نÓعإ’54 ـلا ىركذلاب
،ةيطارقميدلا ةيوار˘ح˘شصلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا
،دلبلا اذه يف ريشصملا ريرقت ءاتفتشسا

سضع˘ب ة˘ل˘قر˘ع˘ل ه˘ف˘شسأا ن˘ع ا˘بر˘˘ع˘˘م
يلودلا نمأ’ا سسلجم يف تاهجلا
ميظنت يف هرخأاتو يممأ’ا راشسملا
لطعت يذلا ريشصملا ريرقت ءاتفتشسا

03 نم رثكأ’ خيراتلا يف ةرم لوأ’
ممأ’ا يخارتو سسعاقت افشصاو ،ةنشس
يممأا ثوعبم نييعت يف ةدحتملا

ـب ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘˘شصل˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج
.«ةينوناقلا ةحيشضفلا»

،يعلق باهولا دبع اعد ،هتهج نم
ة˘كر˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا و˘˘شضع
قيبطت ةرورشض ىلإا ،ينطولا ءانبلا
بعششلا نيكمتو ةيلودلا ةيعرششلا
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ه˘ق˘ح ن˘م يوار˘˘ح˘˘شصلا
نأا ى˘˘لإا ي˘˘ع˘˘ل˘˘ق تف˘˘لو ،ر˘˘ي˘˘شصم˘˘لا

ت’افتح’ا ي˘ف ة˘كر˘ح˘لا ة˘كرا˘ششم
نÓعإ’54 ىركذلا ءايحإ’ ةيمشسرلا
يف ةيوارحشصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

فوقول ديكأات يه6791 رياربف72
نأا ديرت يتلا بوعششلا عم ةكرحلا
اهقح معدو رامعتشس’ا نم ررحتت
وشضع راششأاو .اهر˘ي˘شصم ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف
ىلإا ،ءانبلا ةكرحل ينطولا بتكملا
ع˘م ن˘ماز˘ت˘˘ت ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا هذ˘˘ه نأا

2691 رياربف72 ةلقرو تارهاظم
ةق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كشس ا˘ه˘ي˘ف جر˘خ ي˘ت˘لا
ةرحلا ةدارإ’ا نع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘م˘ل˘شس
ر˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا عور˘ششم˘ل م˘˘ه˘˘شضفرو
لز˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا ه˘˘˘تار˘˘˘ماؤو˘˘˘مو
قطانم يقاب نع اهلشصفو ءارحشصلا
ةيبارتلا ةدحولا ىلع ةدكؤوم نطولا
.رئازجلل

باهولا دبع ثح ةبشسانملا هذهبو
ى˘ل˘ع ة˘يوار˘ح˘شصلا ةدا˘ي˘ق˘لا ي˘ع˘ل˘˘ق
حا˘˘˘ف˘˘˘كلاو لا˘˘˘شضن˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘م
ىلع ظافحلاو اهتدايشس عاجرتشس’
.اهبارت ةدحو

ةيروهمجلأ :يلاغ ميهأربإأ
ءأوجأأ يف تشسشسأات ةيوأرحشصلأ

دقاحلأ يرامعتشسلأ بلاكتلأ
سسي˘ئر˘لا ي˘لا˘غ م˘ي˘˘هار˘˘بإا ه˘˘ب˘˘ن

ةيزمرو ةل’د ىلإا ،سسمأا يوارحشصلا
ة˘ي˘ششع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا نÓ˘عإا ثد˘˘ح
ىلإا اريششم ،54ـلا اهاركذب لافتح’ا
خشسر ،ام˘شسا˘ح ’و˘ح˘ت تل˘كشش ا˘ه˘نأا
يعوو عقاو ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا ءا˘م˘ت˘ن’ا

بع˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘شسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘مو ناد˘˘˘˘جوو
.يوارحشصلا

لÓخ يوارحشصلا سسيئرلا لاقو
ت’ا˘ف˘ت˘حÓ˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا ة˘˘م˘˘ل˘˘كلا
نÓعإ’54 ىر˘كذ˘ل˘ل ةد˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا
،درشسوا ةي’وب ماقت يتلا ةيروهمجلا
ة˘يوار˘ح˘شصلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ما˘ي˘ق نأا

نييوارحشصلا دوار يذلا ملحلا دشسج
راختفا ردشصم لكششو مهخيرات ربع
م˘ه˘قو˘ق˘ح نو˘شصي يذ˘لا م˘ه˘نا˘˘ي˘˘كب
ةماركب سشيعلا يف مهلامآا دشسجيو
مهتاحومط مجرتيو ،ةلماك ةدايشسو
اتف’ ،مهلايجأا لبقتشسم قيقحت يف
دشض حلشسملا حافكلا ع’دنا نأا ىلإا
ءاج ،ينابشس’ا يرامعتشس’ا دوجولا
دمأ’ا ةليوط ةيبعشش ةمواقمل ادادتما

ةلمزلا ةشضافتنا اهتا˘ي˘ل˘ج˘ت ر˘خآا نا˘ك
ميهاربإا دمحم ديقفلا ةدايقب0791
.يريشصب

ز.صسواط /خ.ةميشسن

يناملعلأ رايتلأ اهدوقي ةرمأؤوم نم رذح

ةنسس02 لÓخ ر’ود رايلم0051 فازنتسساب قباسسلا ماظنلا مهتي يرقم

ةديد÷أ رئأز÷أ ءانب لجأأ نم ةيمنتلأ راشسم لامكتشسل اعدو صشي÷أ رود نمث

 ةلبقŸا تايعيرسشتلا كÎعم لوخدل نودعتسسم :مÓسسلا دبع نب لامج

سسيئر يرقم قازرلا دبع فششك
فازنتشسا نع ،ملشسلا عمتجم ةكرح
ماظنلا لبق نم ر’ود رايلم0051
ارذحم ،ةنشس نيرششع لÓخ قباشسلا

يناملعلا رايتلا اهدوقي ةرماؤوم نم
 .«يئاشصقإ’ا» ـب هفشصو يذلا

ة˘ي˘ف˘ح˘شص ةود˘ن ي˘ف ير˘ق˘م دا˘˘فأا
ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب بز˘ح˘لا ر˘ق˘م˘ب ا˘ه˘م˘ظ˘˘ن
يبعششلا كار˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ىر˘كذ˘لا
فزن˘ت˘شسا ،ق˘با˘شسلا ما˘ظ˘ن˘لا نأا ،سسمأا

هذه نأا افيشضم ،ر’ود رايلم0051
سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك لاو˘˘˘مأ’ا
ةعانشصلاو ةيمنتلا ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا

.ةيقيقح ةورث قلخل يملعلا ثحبلاو
كارحلا نأا ،ثدحتملا تاذ حشضوأاو
يرفيف22 موي قلطنا يذلا يبعششلا

رايهن’ا نم رئازجلا ذقنأا دق ،9102
ذخأا فارحن’ا نأا احشضوم ،يلكلا
يتلا ةن˘شس02ـلا لÓ˘خ ر˘ب˘كأا اد˘ع˘ب
نأا ير˘ق˘م ىر˘يو .كارح˘لا تق˘ب˘شس
بنا˘ج ى˘لإا ق˘ق˘ح ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا

،ة˘شسما˘خ˘لا ةد˘ه˘ع˘لا عور˘ششم ر˘شسك
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عار˘˘˘شصلا ح˘˘˘شضف
ي˘شسا˘ي˘شسلا ما˘ظ˘ن˘لا ل˘خاد ةدو˘جو˘˘م
نأا ،سسم˘˘ح سسي˘˘ئر د˘˘كأاو .ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو

ه˘ت˘ل˘ي˘˘كششت تادا˘˘ي˘˘قو ي˘˘ل˘˘شضا˘˘ن˘˘م
نيكراششملاو ةاعدلا لوأا ،ةيشسايشسلا
،ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘˘لا تار˘˘ي˘˘شسم ي˘˘ف
بزح يأا دجوي ’»:لوقلاب افيشضم
ةعمجلا يف اهتقو انريغ عراششلا لزن
ناك يأ’ نكمي ’و ،كارحلل ىلوأ’ا
يف .«انديي˘ح˘ت وأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ةد˘ياز˘م˘لا
عمتجم ةكرح سسيئر ددشش ،قايشسلا
مئادلا ريكفتلا ةرورشض ىلع ،ملشسلا
ع’دنا ءارو تناك يتلا بابشسأ’ا يف
نييرئازجلا جورخ بابشسأاو كارحلا
حشضوأا ،ىرخأا ةهج نم .عراششلل
ة˘˘لود˘˘لا» ا˘˘ها˘˘م˘˘شسأا ا˘˘م نأا ،ير˘˘ق˘˘˘م
ةيشصخشش سضرف تلواح «ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا

را˘ي˘ت˘ل˘ل ي˘م˘ت˘ن˘ت ة˘م˘يد˘ق ة˘ير˘كشسع
قبشسأ’ا سسيئرلا ةفÓخ˘ل ي˘نا˘م˘ل˘ع˘لا

ىلإا ةراششإا يف ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع
يفو .يريدغ يلع دعاقتملا ءاوللا
قازر˘لا د˘ب˘ع قر˘˘ط˘˘ت ،دد˘˘شصلا تاذ
ي˘ششا˘م ة˘ي˘ند˘م» را˘ع˘شش ى˘لإا ير˘ق˘م
تب˘لا˘ط سسم˘ح» :Ó˘ئا˘ق ،«ة˘ير˘كشسع
ذ˘ن˘م ي˘شسا˘ي˘شسلا ل˘م˘ع˘لا ن˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب
ينعي ’ يذلا نيد˘م˘ت˘لا ،ا˘ه˘شسي˘شسأا˘ت
يشسايشسلاو يركشسعلا نيب ةوادعلا
اشضفار ،نطولا حلاشصل ةدحولا امنإا

يتلا يبعششلا كارحلا ليثمت ةركف
ن˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘شس تا˘ي˘كو˘˘ل˘˘شس تف˘˘ل˘˘خ
درط ةثداحب ادهششتشسم ،نيرهاظتملا
يبرعلا نب ريمشس يشسايشسلا طششانلا

سسي˘ئر نأا ى˘لإا را˘ششأاو .ة˘طار˘˘خ ن˘˘م
دهعت ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

نامشضب هب هعمج يذلا ءاقللا لÓخ
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘شش
لمعلا سسرامت سسمح نأا احشضوم
ا˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف˘ي يذ˘˘لا ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
فر˘ط˘لا تا˘ماز˘ت˘لا ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
مكحلاو لماعتلا تايلآا ىقبتل ،رخآ’ا

ةكرحلا هتلعف ام وهو ،اقح’ اهيلع
دهعت يذلا اقباشس لاورز سسيئرلا عم
داق هنأا ’إا ،تاباختن’ا ريوزت مدعب

يد˘نرأ’ا ح˘لا˘شصل ر˘يوز˘˘ت˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج
قلعتي اميفو .هلوق دح ىلع ،اهدعب
يرقم دكأا ،لوأ’ا سسمأا تاريشسمب
،تايشصوشصخ اهيف  نكت  مل اهنأا

،نطولا ءانب ديري نم نأا ىلإا اريششم
قيرفتلابو تايشصوشصخلاب هينبي ’
موقي نمو دحاولا نطولا ءانبأا نيب
ىلع ،ةشسايشسلل حلشصي ’ وهف كلذب

 .هريبعت دح
 يمولد ميرم

سسيئر مÓشسلا دبع نب لامج دكأا
نأا ،ةديدجلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح
ةد˘ع˘ت˘شسم ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ه˘ت˘ل˘˘ي˘˘كششت
تا˘ي˘ع˘ير˘ششت˘˘لا كر˘˘ت˘˘ع˘˘م لو˘˘خد˘˘ل
تمدق ا˘ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

سصخت تاحارتق’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
نو˘نا˘ق ي˘ف ةدراو˘˘لا تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
  .ديدجلا تاباختن’ا

سسمأا مÓشسلا دبع نب لامج لاقو
ي˘ب˘ع˘شش ع˘م˘ج˘ت˘ل ه˘ط˘ي˘ششن˘˘ت ىد˘˘ل
دمحم» ةيمومعلا ةعلاطملا ةبتكمب
نإا ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شسب  «ي˘طا˘ب˘ق˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
نأا ’إا ،ةيباجيإا تÓيدعت نمشضتي

سصئاقن اهب تÓيدعتلا سضعب كانه
بزح سسيئر اعد امك  .تايبلشسو
ى˘لإا ،ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
لجأا نم ةيمنتلا راشسم لامكتشسا
راطإا ليكششتو ةديدجلا رئازجلا ءانب
د˘ي˘حو˘ت لÓ˘خ ن˘م يو˘ق ي˘شسا˘ي˘شس
لك نم دÓب˘لا ة˘يا˘م˘حو فو˘ف˘شصلا

تاذ يف اديششم ،اهب سصبرتي نم
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا رود˘˘ب قا˘˘ي˘˘شسلا
عينملا نشصحلا لثمي يذلا يبعششلا
سسلجملا سسيشسأات نأا ادكؤوم ،ةلودلل
هنع نل˘عأا يذ˘لا با˘ب˘ششل˘ل ى˘ل˘عأ’ا

ديجم˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ى˘ل˘ع ة˘ئ˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ع˘˘ج˘˘ششي نو˘˘ب˘˘ت

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ث˘˘˘كأا طار˘˘˘خ˘˘˘ن’ا
سسيشسأات رارق نأا افيشضم ،يشسايشسلا
يفشضيشس بابششلل ىلعأ’ا سسلجملا
ة˘˘حا˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا
ل˘كششي ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ىلع ةئ˘ف˘لا هذ˘ه ع˘ي˘ج˘ششت˘ل ة˘يو˘لوأا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ث˘˘˘كأا طار˘˘˘خ˘˘˘ن’ا
لوؤوشسملا سسفن ددششو .يشسايشسلا
يف ةاواشسملا ةرورشض ىلع يبزحلا
تاباختنÓل حششرتملا بابششلا معد
ةيبزحلا وأا ةرحلا مئاوقلا يف ءاوشس
حور ع˘م ى˘ششا˘م˘ت˘ي لدا˘˘ع ل˘˘كششب
.روتشسدلا

 خ.ةميشسن

صسيل نماشضتلأ نأأ تدكأأ
ظافحلأ وه لب طقف تأدعاشسم

تأداعلأو ةفاقثلأ ىلع

ةزجعلا رود :سسليبح نب
نيبج يف راع ةمسصو
يرئازجلا عمتجملا

صسليبح نب ةديعشس تلاق
رمحألأ لÓهلأ ةشسيئر
«ةزجعلأ رود» نإأ ،يرئأزجلأ

يف راع ةمشصو ىقبت
،يرئأزجلأ عمتجملأ

مايق ةدششب تركنتشسأو
ةيرئأزجلأ تÓئاعلأ صضعب
رأد يف اهدأرفأأ دحأ كرتب
نماشضتلأ نأأ مغر ةزجعلأ

يرقفلأ دومعلأ دعي
.رئأزجلأ عمتجملل
يف ةثدحتملأ تحشضوأأو
نأأ ،صسمأأ يفحشص حيرشصت
تأدعاشسم صسيل نماشضتلأ

دومعلأ وه نماشضتلأ ،طقف
،رئأزجلأ عمتجملل يرقفلأ

ةفاقثلأ ىلع ظافحلأ وهو
ةدششب تددنو تأداعلأو
تÓئاعلأ صضعب مايقب
نع يلختلاب ةيرئأزجلأ
رود يف ،اهدأرفأأ دحأ
ةحئاج نأأ تدافأأو ،ةزجعلأ

ةفاقثلأ نكل رمتشس انوروك
تنمثو .لوزت نل ةخشسرم
هل لشصو ام صسليبح نب
صسح نم يرئأزجلأ بعششلأ

ةبه ةربتعم ينماشضت
ةهجأوم لÓخ نييرئأزجلأ

تشسيل انوروك ةحئاج
نييرئأزجلأ نأل ،ةئجافم
أوتبثأ لخأدلأو جراخلأ يف
،مهنيب اميف نونماشضتم مهنأأ

ةيرئأزجلأ ةيلاجلأ ةشصاخ
لÓهلأ نعو ،جراخلاب
تفاشضأأ يرئأزجلأ رمحألأ

تعقو اهنأأ صسليبح نب
عم تايقافتلأ نم ديدعلأ
ةيرئأزجلأ تايعمجلأ

.جراخلاب
ر.نوراه



هتملك يف ديزوب نب حشضوأا
ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا ةود˘˘ن لÓ˘˘خ
ر˘يزو بنا˘ج ى˘لإا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا
نأا ،راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘بإا د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ن˘ي˘ب ع˘قو˘م˘لا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
ءا˘˘ششنإا سصخ˘˘ي ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

ةحفاكمل ن˘ي˘تد˘حو ز˘ي˘ه˘ج˘تو
ي˘ن˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب نا˘طر˘˘شسلا

ة˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘ل ى˘˘لوأ’ا سسو˘˘شسم
نا˘طر˘شسلا سضر˘م ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو
ةدحو ءاششنإا سصخ˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لاو
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ىو˘ت˘شسم˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
نأا فر˘ت˘عا نإاو ،ى˘شضر˘˘م˘˘لا˘˘ب
.يلاملا فÓغلاب نوهرم رمأ’ا

ة˘˘˘شسل˘˘˘ج سشما˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
م˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
ع˘˘با˘˘ط راد˘˘شصإا ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا
ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل فد˘˘ه˘˘ي يد˘˘ير˘˘ب
ةوعدلاو91‐ديفوك رطاخمب
ةيئاقولا تاءارجإ’اب مازتلÓل
.حيقلتلا ةرورشضو

تط˘عأا ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ةرازو
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘شصإاو
ةحشصلا ءاردم ىلإا تاميلعت

لجأا نم ،نطولا تاي’و ربع
تاءار˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا

رييشستل تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ثاد˘حإ’
ىوتشسم ىلع لوبقلا بتكم
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا
ة˘ل˘شصو˘ح داد˘˘عإاو ،ة˘˘ح˘˘شصل˘˘ل

ةذختملا ر˘ي˘باد˘ت˘لا عو˘م˘ج˘م˘ل
خيرات لبق ةيلمعلا هذه لوح
.سسرام52

ي˘˘˘˘˘ف ةرازو˘˘˘˘˘لا تدّد˘˘˘˘˘ششو
ءاردم ىلإا اه˘ت˘ه˘جو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ى˘لإا ،ن˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ح˘˘شصلا

بت˘كم˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا ةرور˘˘شض
هماهم ءادأ’ هلي˘هأا˘تو لو˘ب˘ق˘لا
ىلع سصرحلا عم ،هب ةطونملا
ةدوجوملا تايناكمإ’ا ز˘يز˘ع˘ت
م˘ج˘ح بشسح ا˘ه˘ف˘ي˘˘ي˘˘كتو ه˘˘ب
هذه حمشستشس ثيحب ،طاششنلا
ة˘كر˘ح م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب تاءار˘˘جإ’ا
نم ةشسشسؤوملا لخاد ىشضرملا
اميشس’ جورخ˘لا ى˘لإا لو˘ب˘ق˘لا

ةادأ’ا وه لوبقلا بتكم نأاو
تاحÓشصإ’ا ديشسجتل ةيلوأ’ا

ةموظنملا يف اه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا
ته˘ب˘نو .ة˘ح˘شصل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ةقد ىلإا ،ةيرازولا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
كارششإا نام˘شضب تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
يف نينوكملا نيماعلا ءابطأ’ا
سضار˘˘˘˘˘˘مأ’ا ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘شصت
لÓ˘خ ن˘م تا˘˘شصي˘˘خ˘˘ششت˘˘لاو
سضارمأÓل يلودلا في˘ن˘شصت˘لا

01MIC،ريوطت ىلإا ةفاشضإا
حمشسي عجان يتامولعم ماظن
م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘شصح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ةقيرطب ةمزÓلا تاي˘ط˘ع˘م˘ل˘ل
طا˘ششن˘ل˘ل ة˘ق˘ي˘˘قدو ة˘˘ع˘˘ير˘˘شس
ىلع سصرحلاو ،يئافششتشس’ا

ة˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ئ˘˘ل˘˘م
،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يا˘ن˘ع˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لاو
دادعإ’اب قلعتي امي˘ف ا˘م˘ي˘شس’

م˘˘ي˘˘ل˘˘شست اذ˘˘كو ،ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا سصخ˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘˘كل جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ير˘˘˘ير˘˘˘شسلا

لÓ˘غ˘ت˘شسا نا˘م˘شضو ،سضير˘˘م
TNEITAP.  جمانربل لثمأا
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watan@essalamonline.com

›اŸأ فÓغلاب نوهرم رمألأ نأأ فÎعأ

ناطرسسلا ةحفاكÚ Ÿتدحو ءاسشنإ’ ةيقافتا نع نلعي ديزوب نب
Ãسسوسسم ينب ىفسشتسس

خ.ةميشسن

نواعت ةيقافتل هحلاشصم عيقوت نع ،تايفششتشسملأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ريزو ديزوب نب نمحرلأ دبع نلعأأ
ىوتشسم ىلع ناطرشسلأ ةحفاكمل نيتدحو ءاششنإأ صصخت ةيكلشسÓلأو ةيكلشسلأ تÓشصأوملأو ديربلأ ةرأزو عم

.ةمشصاعلاب صسوشسم ينب ىفششتشسم

ميخشضت ‘ لجاعو قمعم قيق– حتفب بلاطم
ةيوبÎلأ تاشسشسؤوŸأ صضعبب Òتأوفلأ

ءانتق’ ةيمهو تاقفسص ‘ «ÒيŸÓا» رادهإا
«انوروك» نم ةياقولا مزاول

‘ ةÒطخ تارغث انفسشتكا :«مÓسسلا»ـل ةنيز نب
سسرادŸاب يحسصلا لوكوتوÈلا مزاول ءارسش Òتاوف

رهشش ةليط تÓحرلأو ءÓجإلأ تايلمع قيلعت نع نلعأأ
يزأÎحأ ءأرجإاك صسرام

يلكلا رج◊ا ¤إا ةدوعلا دعبتسسي طاقب
روحتŸا «انوروك» نم Úتلاح فاسشتكا دعب

سسيئر ةنيز نب يلع فششك
ءا˘ي˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
تار˘غ˘ث دو˘جو ن˘ع ،ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

ءا˘ن˘ت˘˘قا ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
قيبطتل ةشصاخلا تامز˘ل˘ت˘شسم˘لا
سضعب يف يحشصلا لوكوتوربلا
ا˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘م˘لا
يف لجاعو قمعم قيقحت حتفب
.ةيشضقلا

ـل حيرشصت يف ةنيز نب دكأا
’او˘˘˘˘˘˘˘مأا نأا ،سسمأا «مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا»

ة˘لود˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘شصشصخ ة˘˘م˘˘خ˘˘شض
يحشصلا لوكوتوربلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
’إا ،ةيوبر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ي˘ف
ةشصاخ اهريشصم حشضتي مل هنأا
ىل˘ع ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘م˘لا ي˘ف
نع Óئاشستم ،ةمشصاعلا ىوتشسم
اه˘ت˘ح˘ن˘م ي˘ت˘لا لاو˘مأ’ا ر˘ي˘شصم
ةيوبرتلا تاشسشسؤوملل ةموكحلا

لو˘كو˘تر˘ب˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
يشسردملا مرحلا لخاد يحشصلا
يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
.انوروك سسوريف نم ذيمÓتلاو

ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ح˘˘شضوأاو
نأا ،ذيمÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةد˘ع ى˘ل˘ع تف˘˘قو ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘˘ف تازوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ي˘˘ف ،ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

ثيح ،ريتاوفلا ميخشضت اهتمدقم
رارحملا ر˘ع˘شس ع˘فر˘ب د˘ه˘ششت˘شسا
0002 نم ريتاوفلا سضعب يف
امك ،را˘ن˘يد0006 ى˘لإا را˘ن˘˘يد
ةشصاخلا ةزهجأ’ا هذه نأا فششك
م˘˘ل ةرار˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘جرد سسا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب
سضع˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘شصح˘˘˘ت˘˘˘ت
‐ ينعي يذلا رمأ’ا ،سسرادملا

يف أاطخ وأا للخ دوجو ‐هبشسح
لاومأا خشض ىلإا اريششم ،ةروتافلا
يف اهشصيشصخت مت يتلا ةلودلا
لوكتوربلا تامز˘ل˘ت˘شسم ءا˘ن˘ت˘قا
داو˘˘˘م ءار˘˘˘شش ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
و˘ج˘لا  تار˘ه˘ط˘مو ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نأا م˘˘˘˘غر ،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك داد˘˘˘˘عأا˘˘˘˘ب
تشسي˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
د˘ه˘ششت˘شسا ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
را˘˘ششب ة˘˘ي’و سسراد˘˘م ىد˘˘حا˘˘ب
نم ريبك ددعب اهديوزت مت يتلا
هذ˘ه نأا م˘غر ،«و˘ج˘˘لا ر˘˘ط˘˘ع˘˘م»
ي˘˘ف ة˘˘جرد˘˘م تشسي˘˘ل ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
،يح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا نو˘نا˘ق
موحت كوكششلا لعج يذلا رمأ’ا

ةمظنملا سسي˘ئر تف˘لو .ا˘ه˘لو˘ح
ىلإا ،ذيمÓتلا ءاي˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تل˘˘˘˘˘شصتا ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘˘˘ه نأا
تايدلبلاو تاي’ولاب اهيلث˘م˘م˘ب

ادكؤوم ،ينطولا ىوتشسملا ىلع
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف تازوا˘ج˘˘ت دو˘˘جو
˘مزاو˘لو تاد˘ع˘م ءار˘شش ر˘ي˘تاو˘˘ف
سسرادملاب يحشصلا لوكوتربلا
فششكي يذلا رمأ’ا ،ةيئادتب’ا

يف ةلودلا ةينازيم فرشص نع
نم ةثد˘ح˘ت˘شسم˘لا ة˘ه˘جو˘لا ر˘ي˘غ
ح˘ت˘ف ةرور˘شضب ا˘ب˘لا˘ط˘م ،ا˘ه˘ل˘جأا
ي˘ف ق˘م˘ع˘مو ل˘جا˘˘ع ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
سسي˘˘˘ئر ح˘˘˘شضوأاو .ة˘˘˘ي˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
ءا˘ي˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ءارد˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأا ،ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘م او˘ب˘لا˘ط ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘با سسراد˘˘م
˘˘مزاو˘˘ل ءار˘˘شش ن˘˘ع لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا
عÓط’اب يحشصلا لوكوتوربلا

م˘ه˘ب˘ل˘ط نأا ’إا ،ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع
يذلا رمأ’ا وهو ،سضفرلاب لبوق
ةد˘كؤو˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ه˘ت˘بر˘غ˘ت˘شسا

.اهيف للخ دوجو
،رطخلا سسوقان ةنيز نب قدو

نأا نود تارايلم فرشص نأاششب
مت يتلاو ،ذيمÓتلا اهنم ديفتشسي
’ مزاول ءانتقا يف اهلÓغتشسا
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘شصب تم˘˘˘ت
نأا م˘غر ه˘نأا اد˘كؤو˘˘م ،ي˘˘ح˘˘شصلا
ةمخشض تايناكما ترفو ةلودلا
ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل
ةهجلا نأا ’إا ،يشسردملا طشسولا
نأا سضور˘ف˘م˘لا ن˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا
تامزلتشسملا هذه عيزوتب موقت
ىلإا اهلاشصيإاب مقت مل ،ةيحشصلا
.ةيقيقحلا اهتميقب سسرادملا

ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر دا˘˘فأاو
نأا ،ذيمÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ديوز˘ت ن˘م˘شضت˘ت ىر˘خأا ر˘ي˘تاو˘ف
92 ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م˘ب تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

عزوي مل نيح يف ،ميتنشس نويلم
سضع˘ب ىو˘شس سسراد˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تامامكلا سضع˘بو تا˘ف˘ظ˘ن˘م˘لا

ىرخأا تاشسشسؤوم امأا ،ةعنقأ’او
تشسيل داوم عيزوت تدهشش دقف
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ل
.يحشصلا

 يمولد ميرم

وشضع طاقب يناكرب دعبتشسا
سسوريف ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا

رج˘ح˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا حر˘ط ،ا˘نورو˘ك
ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب ي˘ل˘كلا ي˘ح˘شصلا

سسور˘ي˘ف ة˘لÓ˘شس ن˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح
نأا اد˘كؤو˘م ،ةرو˘ح˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘ك
امكحتم ىقبي يحشصلا عشضولا
.هيف

ي˘ف طا˘ق˘ب ي˘نا˘كر˘ب فا˘˘شضأاو
نأا ،سسمأا ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
«انوروك»ـل ةداشضملا تاحا˘ق˘ل˘لا
ةروحتملا ة˘لÓ˘شسلا د˘شض ة˘لا˘ع˘ف
هنأاو لقنتلا ةعرشسب زاتمت يتلا
ة˘˘با˘˘شصإا يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
ىد˘˘ل ةرو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘كب
حاقللا اوقل˘ت ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘ششأ’ا

،ي˘كي˘شسÓ˘كلا سسور˘ي˘ف˘˘لا د˘˘شض

ة˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘شسلا نأا ى˘˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ششم
سضار˘عأا سسف˘ن ا˘ه˘ل ةرو˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ا˘˘˘نورو˘˘˘كل ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘لÓ˘˘˘شسلا

ةيملعلا ةن˘ج˘ل˘لا و˘شضع ف˘ششكو
،انوروك سسوريف ةعباتمو دشصرل

ءÓ˘جإ’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت ن˘˘ع
ءارجإاك ره˘شش ةد˘م˘ل ،تÓ˘حر˘لاو
،ءا˘بو˘˘لا ي˘˘ششف˘˘ت ن˘˘م يزار˘˘ت˘˘حا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت تاءار˘˘جإ’ا نأا ازر˘˘ب˘˘م
سسفن ،ةيدودحلا رباعملا عيمجب
ةيرحبلا تÓحرلل ةبشسنلاب رمأ’ا

13 ىلإا1 نم ةيادب ،ةيوجلاو
ةدا˘م˘ع سسي˘ئر فا˘شضأاو .سسرا˘˘م
ةداشضملا تا˘حا˘ق˘ل˘لا نأا ءا˘ب˘طأ’ا
ت’Óشسلا دشض ةلاعف انوروكل
.ةروحتملا

ـه.دأوج

ةيئاشضقلأ تاعباتملأو نجشسلأ نم افوخ اهعيقوت يف نوددرتي ام ابلاغ ءأردملأ نإأ لاق

سضورقلا تافلم ءاسضمإ’ كونبلل نانئمطا لئاسسر ثعب نم دب’ :«مÓسسل»ـل رسصان ريبخلا
ريب˘خ˘لا ر˘شصا˘ن نا˘م˘ي˘ل˘شس لا˘ق

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ب’ ،يدا˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘ق’ا
ثعب ىلع لمعت نأا تاطلشسلا

ي˘لوؤو˘شسم˘ل نا˘ن˘ئ˘م˘طا ل˘˘ئا˘˘شسر
ي˘˘ف م˘˘هددر˘˘ت ءار˘˘˘ج ،كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
سضورقلا تافلم ىلع ءاشضمإ’ا

تاعباتم˘لاو ن˘ج˘شسلا ن˘م ا˘فو˘خ
نيلوؤوشسم تلاط يتلا ةيئاشضقلا
.ةيمومعلا كونبلا يف نيقباشس

يدا˘شصت˘ق’ا ر˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م˘˘ث
ح˘ير˘شصت ي˘ف ر˘شصا˘ن نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس
ر˘˘يزو ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت ،«مÓ˘˘˘شسلا»ـل
ىلإا ارخؤوم اهب ثعب يتلا ةيلاملا

ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا ير˘˘يد˘˘م
عار˘شسإ’ا ةرور˘شضب ة˘ي˘شضا˘ق˘˘لاو
يف سضورقلا تافلم ةجلاعم يف
ادكؤوم ،اموي03 زواجتت ’ ةدم
لاجم يف ة˘ي˘با˘ج˘يا ةو˘ط˘خ ا˘ه˘نأا

ي˘ف ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ةوطخ اهنكل ،ةيمومعلا كونبلا

دوجو ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ
ددر˘˘ت و˘˘هو م˘˘ه˘˘م ر˘˘خآا ل˘˘˘كششم
ءا˘شضمإ’ا ي˘ف كو˘ن˘ب˘˘لا ير˘˘يد˘˘م
نم ا˘فو˘خ تا˘ف˘ل˘م˘لا كل˘ت ى˘ل˘ع
،ةيئاشضقلا تاعباتملا وأا نجشسلا

˘‐ ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ ف˘ي˘شضي كلذ˘لو
نانئمطا لئاشسر ثعب نم دب’
ميرجت مدعب كونبلا يلوؤوشسمل
يف لخدت يتلا ءاطخأ’ا سضعب
ريرحتو ةيلوؤوشسملا لمحت راطإا

ةلادع ريفوت عم ،ةردابملا حور
يف ةينلا نشسح رد˘ق˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘شسم
ا˘ياو˘ن ن˘ع ًاد˘ي˘ع˘ب لا˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
رار˘شضإ’او لا˘ي˘ت˘ح’او ة˘قر˘˘شسلا

ىلإا ثدح˘ت˘م˘لا را˘ششأاو .كن˘ب˘لا˘ب
كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘لا را˘˘˘˘كت˘˘˘˘حا ل˘˘˘˘كششم
تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
اعد راطإ’ا اذه يفو ،ةيفرشصملا
ةشصشصو˘خ ةرور˘شض ى˘لإا ر˘شصا˘ن
كونب حتف وأا ةيمومعلا كونبلا
قلخ ل˘جا ن˘م سصاو˘خ˘ل˘ل ىر˘خأا

قلعتي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘شسفا˘ن˘م
،نئابزل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا˘ب
’إا يوتحت ’ رئازجلا ناب اركذم
ا˘مأا ة˘ي˘مو˘م˘ع كو˘ن˘˘ب6 ى˘˘ل˘˘ع
،اكنب02 ـب ةردقملاو ةيقبتملا
بجو هيلعو ةيبنجأا كونب يهف
لجا نم سصاو˘خ˘ل˘ل با˘ب˘لا ح˘ت˘ف
قيقحتل ناديملا يف رامثتشس’ا
ةدئافل ةمدخلا نيشسحتو ةدوجلا
.نئابزلا

ةرازو ته˘˘˘˘جو ،ةرا˘˘˘˘˘ششإÓ˘˘˘˘˘ل
كونبلل ةميلع˘ت ار˘خؤو˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا
لاجآا سصيلقتب قلعتت ةيمومعلا

يف سضورق˘لا تا˘ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م
نيشسح˘ت د˘شصق ،ا˘مو˘ي03 ةد˘˘م
عم نئا˘بز˘لا ه˘ي˘جو˘تو لا˘ب˘ق˘ت˘شسا

لاشصت’او مÓعإ’ا ةدوج نامشض
د˘˘ي˘˘ج م˘˘ه˘˘ف ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
قيقحتلاب تب˘لا˘طو ،تاءار˘جإÓ˘ل
عاديإ’ا ىدل سضرقلا فلم يف
لاجآ’ رربم ريغ ديدمت يدافتل
قئاثولا سصقن ةجحب ةجلاعملا
تر˘مأا ا˘م˘ك ،ف˘ل˘م˘ل˘ل ة˘نو˘كم˘˘لا
نم يرورشض ءارجإا لك ذاختاب
،ةي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل لا˘ع˘ف ن˘ي˘شسح˘ت ل˘جأا

ةدو˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘شس’
بجي يتلا ةمولعملاو لاشصت’ا

نوبز˘لا فر˘شصت تح˘ت ا˘ه˘ع˘شضو
عقاومو ت’اكولا ىوتشسم ىلع
،«ةيمومع˘لا كو˘ن˘ب˘لاو تنر˘ت˘ن’ا

نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةرازو˘˘˘˘لا تدد˘˘˘˘ششو
نو˘˘كت نأا بج˘˘ي ة˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

نوكت نأاو مئاد لكششب ةرفوتم
مهف نام˘شضل ة˘ط˘شسب˘مو ة˘ل˘ما˘ك
نا˘˘˘م˘˘˘شضو تاءار˘˘˘جإÓ˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ج
لاجآ’ا يفو «ىلثملا» ةجلاعملا
،سضورقلا تا˘ف˘ل˘م˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

ءاطعإا ةرورشض ىلع تحلأا امك
رييشستلا ةيلمع يف ةيمهأ’ا لك
بناوجلا هذهل تامدخلل يمويلا
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسإ’ا
يتلا ةريخأ’ا هذه ،كونبلا ةعمشس
ل˘ك ح˘ن˘م˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م تح˘˘شضأا
نم اميشس’ ،لابقتشسÓل ةيمهأ’ا

نمشضت تاءاشضف م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ
.نوبزلا ةحار

ه˘نا˘ف ،ا˘م˘ئاد ةرازو˘˘لا بشسحو
كو˘ن˘ب˘لا ة˘نا˘˘كم ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
قوشسلا ىوتشسم ىلع ةيمومعلا

،اهنع ةم˘جا˘ن˘لا تا˘ي˘لوؤو˘شسم˘لاو
يمومع كنب ل˘ك ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ذاختا تايلمع نيود˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
تافلم ةجلاعم لاجم يف رارقلا
،ا˘ه˘مار˘ت˘حا نا˘م˘شضو سضور˘ق˘˘لا

تاراشسملا هذه مارتحا نأا نوك
م˘˘هأا د˘˘حأا د˘˘˘ع˘˘˘ي لا˘˘˘جآ’ا هذ˘˘˘هو
ةر˘ظ˘ن دد˘ح˘ت ي˘ت˘لا سسي˘يا˘ق˘˘م˘˘لا
ءادأاو تامدخلا ةدوج ىلإا نوبزلا
. ةيمومعلا كونبلا

ز.صسواط

تاعوبطم رأدشصإأ قيرط نع
ابيرق اهعيزوت متيشس

جهانملا ديحوت وحن
ينآارقلا ميلعتلا ماسسقأاب

ريدم قوزع دنحم فششك
ميلعتلأو ينيدلأ هيجوتلأ
نوؤوششلأ ةرأزوب ينآأرقلأ
نع ،فاقوألأو ةينيدلأ
ةشسوردم جهانم دأدعإأ
جمأرب ةباثمب نوكتشس
متيشس ثيح ،ينآأرقلأ ميلعتلأ
ربع دحوم لكششب اهدامتعأ

ميلعتلأ ماشسقأأ عيمج
.ينآأرقلأ

هل حيرشصت يف قوزع لاق
ةينطولأ ةنجللأ نأأ صسمأأ

كششوت تأررقملأ دأدعإل
عورششم نم ءاهتنلأ ىلع
ميلعتلأ جهانم ديحوت»
رأدشصإأ لÓخ نم ،«ينآأرقلأ

عزوتشس ةيميلعت تاعوبطم
ماشسقأأ ةدئافل ‘‘ابيرق‘‘
صسرأدملاب ةقحلملأ ميلعتلأ
بتك نأأ أدكؤوم ،ةينآأرقلأ
لمششتشس ينآأرقلأ ميلعتلأ
صصخت ،تافلؤوم ةعبرأأ
ةيمÓشسإلأ ةيبرتلأ

ةئفلل ةهجوم ،تاطاششنلأو
6 ىلإأ4 نيب ام ةيرمعلأ
لبق ام ةئف يأأ ،تأونشس
يتلأ ةئفلأ يهو ،صسردمتلأ

بشسحب اهميلعت ىقلتت تناك
يرطؤومو يملعم تأداهتجأ

وأأ عابتإأ نود ماشسقألأ كلت
.دحأو جهنم ىلع دامتعلأ

نود لافطألأ ددع نأأ راششي
نيبشستنملأو صسردمتلأ نشس

غلبي ينآأرقلأ ميلعتلأ ماشسقأل
،لفط فلأأ12 ةبأرق
ةشسردم0891 ربع نيعزوم
دجاشسملاب ةلشصتم ةينآأرق
ةينآأرق ةشسردم705و
،نامحرلأ تويب نع ةلشصفنم

صسرأدملأ ددع نأأ املع
ردقي رئأزجلاب ةينآأرقلأ

.ةشسردم7842ـب
ز.صسواط
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ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شص تدا˘˘˘˘˘˘فأا
نأا ،ةيشسنرف˘لا «نا˘يز˘يرا˘بو˘ل»
ايمر لتق يرئازجلا قهارملا
5 ةعاشسلا يلاوح سصاشصرلاب
ةعمجلا ءاشسم نم فشصنلاو
ةعقاو˘لا «يد˘نو˘ب» ة˘ي˘حا˘شضب
ةيشسنرفلا ة˘م˘شصا˘ع˘لا لا˘م˘شش
.سسيراب

دقف هتاذ ردشصملا بشسحو
ةيلوأ’ا تاقيقح˘ت˘لا تر˘ه˘ظأا
راد برق ناك نميأا ىتفلا نأا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ه˘ي˘فر˘ت˘لاو با˘ب˘ششلا
نابا˘شش ل˘شصو ا˘مد˘ن˘ع ه˘ي˘ح˘ل

اماقو ةيران ةجارد نتم ىلع
.رارفلاو هيلع رانلا قÓطإاب
حانج ىلع رودغملا لقن متو
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ى˘˘لإا ة˘˘˘عر˘˘˘شسلا
هشسافنأا ظ˘ف˘ل ن˘يأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
يتلا ةقلطلاب ارثأاتم ةريخأ’ا
.بلقلا ىوتشسم ىلع هتباشصأا
دياق نميأا باششلا ،ةراششإÓل
ة˘بر˘خ˘لا ة˘ير˘ق ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
ةي’وب ناود˘ع د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ي˘˘ف ل˘˘ط˘˘ب و˘˘هو ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘شس
.غ˘ن˘ي˘شسكو˘ب غ˘ي˘كلا ة˘شضا˘˘ير
ي˘ت˘لا تا˘˘ياور˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
لو˘ح نا˘ي˘ع دو˘ه˘شش ا˘ه˘ل˘قا˘ن˘ت
ةميرجلل ةلمتحملا بابشسأ’ا
دحاو ىلع بلغت ةيحشضلا نأا

غنيكلا ةشضاير يف هتلتق نم
اذ˘ه رر˘ق ثي˘˘ح غ˘˘ن˘˘ي˘˘شسكو˘˘ب

سصخششب ة˘نا˘ع˘ت˘شس’ا ر˘ي˘خأ’ا
ةقيرطب هشسفنل ماقتنÓل رخآا
تاقيقحتلا لازت ’و .ةعششب
كاشسمإÓل ةلشصاوتم ةيمشسرلا
ع˘˘فاود ة˘˘فر˘˘ع˘˘مو ةا˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
مايأا دعب يتأات يتلا ةميرجلا

م˘˘ير˘˘م ةا˘˘ت˘˘ف˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ن˘˘˘م
ةنشس51 ـلا ةبحاشص يوادنوب

ران قلطب ىرخأ’ا يه ةرثأاتم
.ادنكب لايرنومب

ةميلشس تمدق ،اهتهج نمو
ىدل ةلودلا ةبتاك يركاوشس
ة˘شضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ر˘˘يزو
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘شضا˘˘ير˘˘ب ة˘˘فـل˘˘كم
رشصاقلا ةلئا˘ع ى˘لإا ا˘ه˘يزا˘ع˘ت
.نميأا دياق

نأدبألأ اهل رعششقت ةÁرج ‘ هÁرغ ىلع زهجٌي ماقتنلأ عفأدب

اسسنرفب سصاسصرلاب ايمر «غنيسسكوب غيكلا» ‘ يرئازج لطب لتقم

ط.ةراشس

اشسنرفب «يدنوب» ةيحاشضب ،صسمأأ لوأأ ءاشسم ،هعرشصم ةنشس51 ـلأ بحاشص ،دياق نميأأ يرئأزجلأ باششلأ يقل
.يران قلطل هشضرعت رثإأ ةغيلبلأ هحورجب أرثأاتم

ةيدŸاب ةبرتأأ رايهنأ رثإأ ءانب لماع ةافو

ةŸاق ‘ ةراغم نم Úباسش يتثج لاسشتنا
مدقتم˘لا ز˘كر˘م˘لا ناو˘عأا ل˘خد˘ت

ةقرفو ةيشسيئرلا ةدحولا نم معدب
ةر˘عو˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
سسمأا رجف ،ةملاڤب ةيندملا ةيامحلل
نب ةيدلب ميلقإاب «ةملوك» ةتششمب

نيباشش يتثج لاششتنا لجأ’ ،حارج
،ةنشس83و53 رمعلا نم ناغلبي
.ارتم61 قمعب ةراغم فوج نم

ةيريدملل مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ تدا˘فأا
نأا ،ةملاڤب ةيندملا ةيامحلل ةيئ’ولا
ريدملا اهيلع فرششأا يتلا ةيلمعلا
،ةملاب ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا
يف تمت ،ةدوع نب دمحم دئارلا

72و احا˘ب˘شص30 ة˘عا˘شسلا دود˘˘ح
دقو .ركذلا ةفلاشس ةتششملاب ةقيقد
ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘قر˘ف تل˘ششت˘نا

،«ب.ب»و «ر.ي» نيشصخشش يتثج
ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا ميدقت ّمت اميف
د˘˘˘˘˘جُو يذ˘˘˘˘˘لا ثلا˘˘˘˘˘ث سصخ˘˘˘˘˘ششل
.امودشصم

ّنإاف ،ا˘ه˘شسف˘ن ردا˘شصم˘لا بشسحو
دعب اتكله ،نيتيفوتملا نيتيحشضلا
د˘ي˘شسكوأا يدا˘حأا زا˘غ قا˘˘ششن˘˘ت˘˘شسا
د˘لو˘م ن˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘بر˘˘كلا

رفشستشس ام راظتنا يف ،يئابرهك
.ةينوناقلا حير˘ششت˘لا تاءار˘جإا ه˘ن˘ع
ىلإا نيتيحشضلا يتثج لقن ّمت دقو
ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم
،ةي’ولا ةمشصاعب ي˘ب˘ق˘ع م˘ي˘كح˘لا

ة˘قر˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تح˘˘ت˘˘ف ا˘˘م˘˘ك
اقيقحت حارج نبب كردلل ةيميلقإ’ا
اهل زتها يتلا ةعورملا ةثداحلا يف
.سسمأا ةملاقو حارج نب ناكشس

رايهنا ببشست ،رياغم قايشس يفو
«تي˘با˘خ˘ت» ي˘ح ي˘˘ف سسمأا ،ة˘˘بر˘˘تأا
ةافو يف ةيدملا ةرئادو ةيدلبل عباتلا

.ةنشس73 رمعلا نم غلبي ،ءانب لماع
نأا ةيدملا ةرئادل نايب فششكو

ةي’ولل ةيندملا ةيامحلا حلاشصم»
دودح يف ،سسمأا ةحيبشص تلخدت
روف ،ةقيقد33و اشس90 ةعاشسلا
ىلع ةبرتأا رايهنا ثداح ليجشست

ةيدلبب «تيباخت» يحب ءانب لماع
ةيحشض ةافو فلخ يذلاو ،ةيدملا

73 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم
نع نايبلا تاذ فششك امك .«ةنشس
ح˘لا˘شصمو ،ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ن˘˘مأ’ا
فر˘ط ن˘م ي˘فو˘ت˘م˘لا جار˘˘خ˘˘ت˘˘شسا
مت يذلا ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا
ةحلشصم˘ل ا˘ه˘ل˘ق˘نو ه˘ت˘ث˘ج لا˘ششت˘نا

.ثثجلا ظفح
صسولهم صصرق000.93 نم رثكأأ زجح

تشسأرنمتب صصاخششأأ فيقوتو
ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘˘شصم تز˘˘ج˘˘ح

،تشسارنمت ةي’و نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل ا˘˘شصر˘˘ق740.93
ة˘˘ح˘˘شصلا˘˘ب ةر˘˘شضم ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شص
ق˘ير˘ط ن˘ع تل˘˘خدأا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
سصاخششأا ةثÓث فيقوتو بيرهتلا

،ة˘ي˘شضق˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م
ة˘ي˘ل˘خ ىد˘˘ل سسمأا م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاشصت’ا
ةيشضقلا تايث˘ي˘ح دو˘ع˘تو.ةي’ولا
د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘شسا ى˘˘لإا
ي˘˘ح˘˘ب يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م دو˘˘˘جو˘˘˘ب
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسو˘˘˘ب «ترا˘˘˘ق˘˘˘ه˘˘˘ت»
طاششن هكلا˘م سسرا˘م˘ي تشسار˘ن˘م˘ت
ةرشضم ةين’دي˘شص داو˘م˘ب را˘ج˘ت’ا
تاذ بشسح ،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا˘ب
ليكو عم قيشسنتلاب متو.ردشصملا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
سشيتفتب نذإا رادشصتشسا تشسارنمت
امم ،رو˘كذ˘م˘لا يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ح˘م˘لا
نم اشصرق740.93 زجحب حمشس
ةر˘شضم ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شص تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م

نع ةدروتشسم ةيمومعلا ةحشصلاب
ع˘ي˘ب˘لا سضر˘غ˘ل بير˘ه˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ىلع سضبقلا يقلأاو ،اهب ةرجاتملاو
.ةيشضقلا هذه يف نيطروتم ةثÓث

تاهجلا مامأا نوفوقوملا مدقو
تردشصأا يتلا ةشصتخملا ةيئاشضقلا
ريغ اشسبح ةنشس مكح مهقح يف
تاذ ق˘فو ة˘ي˘لا˘م ة˘˘مار˘˘غو ،ذ˘˘فا˘˘ن
.ردشصملا

دعب اشصخشش11 ذاقنإأ
ديشسكأأ يداحأأ زاغ مهقاششنتشسأ

ةدكيكشسب نوبركلأ
ةيندملا ةيامحلا رشصانع نكمت

حوارتت اشصخشش11 ةايح ذاقنإا نم
25و  ةدحاو ةنشس نيب ام مهرامعأا
زاغل مهقاششنتشسا دعب ،سسمأا ةنشس
مهلزنم˘ب نو˘بر˘كلا د˘ي˘شسكأا يدا˘حأا
طشسوب نكشس007 يحب نئاكلا

نم ملع ام بشسح ،ةدكيكشس ةنيدم
كلشسلا تاذ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نأا رد˘˘شصم˘˘لا ح˘˘شضوأاو.يماظنلا
ةي’ول ةيندملا ةيامحلا تافاعشسإا
ةدحو˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ةد˘كي˘كشس
م˘يد˘ق˘ت˘ل تل˘خد˘ت د˘˘ق ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ن˘ي˘با˘شصم˘ل˘ل ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘شسإ’ا
ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن ل˘ب˘ق نا˘كم˘لا ن˘ي˘˘ع˘˘ب
.ةدكيكشس ىفششتشسم

نإا˘˘ف ،ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘شصم˘˘˘لا بشسحو
اميف ءامغإا ةلاح يف اتناك نيتأارما

يف ةبوعشص نم ىرخأا يناعت تناك
ي˘قا˘ب˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.بشسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا ي˘˘ف او˘˘ف˘˘ع˘˘شسأا
ةيام˘ح˘لا تر˘خ˘شس د˘ق˘ف ،ةرا˘ششإÓ˘ل
ة˘˘ن˘˘حا˘˘شش كلذ ل˘˘جأ’ ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

.فاعشسإا يترايشسو
ةلئاع نم صصاخششأأ50 ةباشصإأ

نم زاغلل قانتخاب ةدحأو
نأزيلغب عيشضر مهنيب

ةشسمخ ،سسمأا لوأا ةيشسمأا بيشصأا
حوارتتو ةدحاو ةلئاع نم سصاخششأا
86و رهششأا40 نيب ام مهرامعأا
مهقاششنت˘شسا ءار˘ج ،قا˘ن˘ت˘خا˘ب ة˘ن˘شس
نم ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا زاغل
ن˘˘كشسم˘˘لا ل˘˘خاد ي˘˘ئا˘˘م نا˘˘خ˘˘شس
انكشسم067 يحب نئاكلا يلئاعلا
ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب را˘˘شصت˘˘ن’ا ي˘˘شسنا˘˘يد
حوارت˘ت ن˘يذ˘لا ا˘يا˘ح˘شضلا ،ة˘ي’و˘لا
86و رهششأا40ـلا نيب ام مهرامعأا
حلاشصم لبق نم مهليوحت مت ةنشس
ةحلشصم و˘ح˘ن ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ىفششتشسمب ةيبطلا ت’اجعتشس’ا

ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل فا˘˘ي˘˘˘شضو˘˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
.تافاعشسإ’ا

زاغلاب تقنتخأ ةلئاع ذاقنإأ
ةريوبلاب نلزغلأ روشس يف
تادبع فشسوي مزÓملا فششك

ىلع لاشصت’او مÓعإ’اب فلكملا
ةيندملا ةيامحلا ةيريدم ىوتشسم
ةدحولا تافاعشسإا نأا ،ةريوبلا ةي’ول
ن’ز˘غ˘لا رو˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا
فشصتنم دودح يف سسمأا تلخدت
ل˘جأا ن˘م ق˘ئا˘قد سسم˘˘خو را˘˘ه˘˘ن˘˘لا

زا˘غ˘ب ة˘ل˘ئا˘ع دار˘فأا قا˘ن˘ت˘خا ثدا˘ح
بشسحو.نوبركلا د˘ي˘شسكا يدا˘حأا
ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م˘لا نإا˘ف رد˘شصم˘˘لا تاذ
ةيدلب ةطحملا يحب نونطقي زاغلاب
رقم بونج ملك54 ن’زغلا روشس
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘˘تو .ةر˘˘˘يو˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و
ة˘˘ع˘˘برأ’ ة˘˘ي˘˘لوأ’ا تا˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘شسإ’ا
رمعلا نم غلبت ةأارما مهو سصاخششأا

حوارت˘ت لا˘ف˘طأا ة˘ثÓ˘ثو ة˘ن˘شس83
نيع يف ةنشس41و5 نيب مهرامعأا
ىفششتشسم ىلإا مهلقن لبق ناكملا
.ن’زغلا روشس

نولشسأرم :اهعمج

تايلو ةدعب تعقو رورم ثدأوح رثإأ

 بيسصيو سصاخسشأا7 لتقي تاقرطلا باهرإا
نيموي يف نيرخآا093

ةيرششب رئاشسخ يأأ ليجشست متي مل تابلاطلأ طشسو ةمدشصلأو علهلأ ةلاح ءانثتشساب

ةيعماجلا ةماقإ’اب ةفرغ قارتحا
ةمسصاعلاب3 تياف د’وأا

سصا˘خ˘ششأا ة˘ع˘˘ب˘˘شس ي˘˘فو˘˘ت
حورجب نورخآا093 بيشصأاو
،ةروطخلا ةتوافتمو ةفلتخم
ةدعب تعقو رورم ثداوح رثإا

ةعاشس84ـلا لÓ˘˘خ تا˘˘ي’و
،هب تدافأا ام بشسح ،ةريخأ’ا
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم سسمأا
.ةيندملا

تماق اهتاطاششن راطإا يفو
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ
83 ـل ة˘ي˘˘لوأ’ا تا˘˘فا˘˘ع˘˘شسإ’ا
رثإا ىلع نيق˘ن˘ت˘خ˘م ا˘شصخ˘شش
يدا˘حأا زا˘غ˘ل م˘˘ه˘˘قا˘˘ششن˘˘ت˘˘شسا
نم ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا
تان˘خ˘شسمو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا
ةدع ربع لزانملا لخاد هايملا

ل˘ف˘كت˘˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح ،تا˘˘ي’و
مث ناكملا نيع يف اياحشضلاب
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل م˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت
.ةيلحملا

تا˘طا˘ششن˘لا سصو˘˘شصخ˘˘بو
راششتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
91‐ديفوك انورو˘ك سسور˘ي˘ف
ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تما˘˘˘ق

ةرت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لا
ينطو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع
ةيشسيشسحت تاي˘ل˘م˘ع301ـب

(ةيدلب06) ة˘˘ي’و12 ر˘ب˘ع
مه˘ث˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل

دعاوق مارتحا ةرورشض ىلع
دعابتلا اذكو يحشصلا رجحلا
ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ربع ميقعت ةيلمع29ـب مايقلا

ربع ،(ةيدل˘ب05) ة˘ي’و02
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘ششن˘م
ةينكشسلا تاعمجملا ةشصاخو
تشصشصخ ن˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘ششلاو
ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نيتيلمع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ة˘ي˘ند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘˘ع334
ةرايشس28 ،بترلا فلت˘خ˘م˘ب
.ءافطإا ةنحاشش94و فاعشسإا

،ل˘˘˘شصت˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘˘فو
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘خد˘˘ت
قئارح7 دامخإا لجأ’ ةيندملا

نم لك يف ةفلتخمو ةيرشضح
ن˘˘˘ي˘˘˘ع ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و
جرب ،ةيدملا ،راردأا ،تنششومت

تدأا ،ةل˘ي˘شسم˘لاو ج˘ير˘ير˘عو˘ب
6 ة˘با˘شصإا ى˘لإا ق˘ئار˘ح˘لا هذ˘ه
سصخ˘ششو ة˘مد˘شصب تا˘ب˘لا˘˘ط
سسفنتلا ي˘ف ة˘بو˘ع˘شصب د˘حاو
ةي’وب (2) نيقيرح رثإا ىلع
ة˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘با˘˘شصإاو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘˘شصب سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا
ى˘ل˘ع نا˘خد˘لا ءار˘ج سسف˘ن˘ت˘لا

رثإا ةلي˘شسم˘لا ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ير˘˘˘شضح ق˘˘˘ير˘˘˘ح
مهلق˘نو ا˘يا˘ح˘شضلا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
.يحشصلا عاطقلا ىلإا

ةيامحلا حلاشصم تماق امك
لخدتب ةنتاب ةي’ول ةيندملا

ةنيدملا زاغ راجفنا رثإا ىلع
ن˘كشسم˘ب ق˘˘ير˘˘ح˘˘ب عو˘˘ب˘˘ت˘˘م
ا˘ف˘ل˘خ˘م ،ءا˘م˘لا داو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
(1) د˘˘حاو سصخ˘˘˘شش ة˘˘˘با˘˘˘شصإا
مت ،ةيناثلا ةجردلا نم قورحب
ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘ح˘شضلا فا˘ع˘شسإا
ىفششتشسم ىلإا هلقنو ناكملا

.ةناورم
ط.ةراشس

،سسمأا لوأا ةر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘شس بشش
ى˘ل˘ع فر˘غ˘لا ىد˘حإا˘ب ق˘ير˘˘ح
ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا ىو˘ت˘شسم
رئازجلاب3 تياف د’وأا تانبلل
.ةمشصاعلا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘شصم تدا˘˘فأا
يف عقو قيرحلا نأا ،ةيندملا

ةتشسو ةعباشسلا ةعاشسلا دودح
ىد˘˘حإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد نور˘˘˘ششعو
عبارلا قباطلاب ةعقاولا فرغلا

م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ما˘˘˘قإ’ا تاذ˘˘˘˘ب
ءافطإا تا˘ن˘حا˘شش3 ر˘ي˘خ˘شست
م˘˘تو فا˘˘˘ع˘˘˘شسإا ي˘˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘شسو
ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسلا

تاذ تدا˘˘˘˘˘فأاو .هدا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘خإاو
ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ه˘نأا ،ح˘لا˘˘شصم˘˘لا
ةلاح˘ب تا˘ب˘لا˘ط6 ة˘˘با˘˘شصإا

نم ةلاح ثدحأا امك ،ةمدشص
ط˘˘˘شسو فو˘˘˘خ˘˘˘لاو ع˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘لا
بشش قيرحلا نأاو ،تابلاطلا

ل˘خاد ة˘˘ناز˘˘خو ي˘˘شسر˘˘ك ي˘˘ف
ىلإا ةراششإ’ا ردجتو.ةفرغلا
د’وأا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ما˘˘قإ’ا نأا
ا˘ثدا˘ح تد˘˘ه˘˘شش1 تيا˘˘˘˘˘˘ف
ةافو رثإا عيباشسأا لبق ايواشسأام
،اه˘ت˘فر˘غ ل˘خاد ا˘قر˘ح ة˘ب˘لا˘ط
تا˘جا˘ج˘ت˘حا كلذ ف˘ل˘خ د˘قو
ربع ةيعماج تاماقإا ةدع يف
.نطولا

م.ةزمح

نوع001 ريخشستب
ةقرفلأو بترلأ فلتخمب
بÓكلل ةينقتونيشسلأ
ةبردملأ

ةيلمع لسصاوت
يهاكفلا نع ثحبلا
ةباغ يف «وينيركف»
نارهوب لاتسسناك
ةيامحلأ ةيريدم تفششك
نأأ ،نأرهو ةيلول ةيندملأ

دوقفملأ نع ثحبلأ ةيلمع
«يركف نانشش نب»
عقأوم ىلع فورعملأو
يعامتجلأ لشصأوتلأ

نم غلابلأ «وينيركف»ـب
ةباغ يف ةنشس42 رمعلأ

رئب ةيدلب ميلقإاب لاتشسناك
لأزت ل نأرهوب ريجلأ

.ةلشصأوتم
يف حلاشصملأ تأذ تراششأأو
مت دق هنأاب اهل نايب
ةيرششب تايناكمإأ ريخشست
ثحبلأ ةيلمع يف ةيدامو
ةقرفلأ يف تلثمت
بÓكلل ةينقتونيشسلأ
3 نم ةنوكتم ةبردملأ

ةدايز ،بÓك3و نيبردم
ثحبلأ ةقرف ىلع
نكامألأ يف لخدتلأو
ةرعولأو ةبعشصلأ

نوع001 ىلإأ ةفاشضإلاب
.بترلأ فلتخمب لخدت
نأاب ردشصملأ فاشضأأو

تحت ةيراج ثحبلأ ةيلمع
يئلولأ ريدملأ فأرششإأ
ديقعلأ ةيندملأ ةيامحلل
قيشسنتلاب ظوفحم يكيوشس
ينطولأ كردلأ حلاشصم عم
.صصاشصتخلأ لحم

م.نتاف
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ررحتي ىتح ةفقوتم برلا وبأا رمع ريسسأ’ا ةدلاو حارفأا ..ةايحلا ىدم موكحم

ي˘ف د˘ع˘ي م˘لو ،ي˘حار˘فأا تف˘قو˘˘ت »
نم ينبا ررحتي ىتح ةداعشس يتايح
ي˘˘˘˘ف هارأاو ،نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
ةينيتشسلا هتلاق ام اذه ..«يناشضحأا
ي˘ف ،«ع˘فار مأا» بر˘لا و˘بأا ة˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف
تود «سسدقل»ـــل اهثيدح لهتشسم
دمحأا رمع ريشسأ’ا اهلجن نع ،موك
لمكأا يذلا برلا وبأا نمحرلا دبع
نينث’ا موي هرمع نم73 ـــلا هماع
51ــلا هماع ه˘ي˘ف ل˘خدو ،ي˘شضا˘م˘لا

هلاقتعا ن˘ماز˘ت ذإا ،نا˘ب˘شضق˘لا ف˘ل˘خ
:لو˘ق˘تو .هدÓ˘ي˘م د˘˘ي˘˘ع ىر˘˘كذ ع˘˘م
سصيغنت ىلع ًامود داتعا لÓتح’ا»
ى˘ت˘ح˘ف ،ا˘ن˘حار˘فأا ة˘قر˘شسو ا˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ح
تح˘ب˘شصأا ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا تا˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا

فيكف ،م˘لأ’او نز˘ح˘لا˘ب ة˘غو˘ب˘شصم
ه˘ي˘نا˘ع˘مو ي˘ن˘با دÓ˘ي˘م د˘ي˘ع˘ب حر˘فا
هلوح لÓتح’او ةليمجلاو ةديعشسلا

،«؟ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘شسأ’
،ة˘عو˘ل˘لاو قار˘ف˘لا م˘غر»:ف˘ي˘شضتو
انلزن˘م ي˘ف هدÓ˘ي˘م د˘ي˘ع˘ب ا˘ن˘ل˘ف˘ت˘حا

ه˘حور˘ف ،ة˘شصا˘خ˘لا ا˘ن˘ت˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع
نإاو .. لم’ا انيف ثعبتو انمزÓت
ةديدجلا ةعمششلا ئيشضنشس هللا ءاشش
انعم رمعو مداقلا هدÓيم ديع يف
ةداعشسو حارفأاب انلزنمو انتايح نيزي

.«يهتنت ’

هتايح نم روطشس
رمع رشصبأا ،3891 طابشش22 يف
،نينج قرشش نوبلج ةيرق يف رونلا

ةنوكملا هتلئاع يف عبارلا ربتعيو
درجم » :هتدلاو لوقتو ،رافنأا8 نم
ف˘ف˘خ˘يو ي˘ن˘حر˘ف˘ي ،ه˘م˘شسا عا˘م˘˘شس
ينقرافت ’ نازح’ا نأا مغر يعجو
ًاعيمج انل بحأ’ا وهف ،ةدحاو ةظحل
امل ،ةلئاعلا نم درف لكل برقملاو
قÓخأاو ةديمح لاشصخ نم هب زيمت

ةلئاع˘لا بحو ن˘يد˘لاو˘لا ر˘بو ة˘ي˘لا˘ع
ي˘ف م˘ل˘ع˘ت» :تع˘با˘تو ،«ا˘هر˘˘يد˘˘ق˘˘تو
ةلحرملا ىهنأا ىتح انتيرق سسرادم
ة˘شسرد˘م˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘لا م˘˘ث ة˘˘يداد˘˘عإ’ا
،كي˘نا˘كي˘م سصشصخ˘ت ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا

هتنهم لاجم يف لمع ،هجرخت دعبو
لمحتيل ،هللا مار مث نينج ةنيدم يف
ة˘لا˘عإا ي˘ف د˘عا˘شسيو ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
.«انترشسأا

قيقحتلأو لاقتعلأ
22 خيراتب هدÓيم ديع ةحيبشص يف
يف هلزنم رمع رداغ ،7002 طابشش
د˘ع˘بو ،ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘كششب نو˘˘ب˘˘ل˘˘ج
ربخب رم˘ع ة˘ل˘ئا˘ع تم˘ل˘ع ،تا˘عا˘شس
،ةيربعلا مÓع’ا لئاشسو نم هلاقتعا

يأا هيلع ظحÓن مل» :هتدلاو لوقتو
،ةيعيبط تناك هتايح ،بيرغ ءيشش
لÓح’ا لاقتعا نع انعمشس ةأاجفو
ذيفنت ةمهتب بيبأا لت ةنيدم يف هل

لكششب برشضلل سضرعت دقو ،ةيلمع
،ر˘ه˘ششأا ةد˘ع˘ل» :ة˘ف˘ي˘شضم ،«ي˘˘ششحو
ى˘ل˘ع ق˘ل˘قو بعر سسي˘باو˘ك ا˘ن˘˘ششع
لÓخ هرابخأا تعطقنا امدعب ،هتايح
اهيف سضرعت يتلا قيقحتلا ةلحرم
ع˘م˘ق˘لاو بيذ˘ع˘˘ت˘˘لا فو˘˘ن˘˘شص ل˘˘كل
ه˘˘˘ب˘˘˘قا˘˘˘ع» :ل˘˘˘م˘˘˘كتو ،«بر˘˘˘شضلاو
ن˘ي˘ب د˘م˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ه˘˘ترا˘˘يز ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ل نو˘˘ج˘˘شسلا

نم نكمتن ملو ،هيلع نانئمط’او
لÓخ ’إا ىلوأ’ا ةرتفلا يف هتيؤور
ترمتشسا ي˘ت˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا تا˘شسل˘ج
نجشسلاب مكوح ى˘ت˘ح ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف
.«ةايحلا ىدم

يدحتلأو ةاناعملأ
،نوجشس ةدع نيب عجو ةلحر دعب
نجشس يف ًايلاح رمع ريشسأ’ا رقتشسا
هماع هيف لب˘ق˘ت˘شسا يذ˘لا «نو˘م˘ير»
د˘م˘شص» :ه˘تد˘لاو لو˘ق˘تو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

مل ،هتابثو هربشصب لÓتح’ا ىدحتو
،هتايونعمو هتميزع نم مكحلا لاني
تابوقع مغر لÓتح’ا ىلع درمتو

تارا˘يز˘لا نا˘مر˘حو لز˘ع˘لاو ل˘ق˘ن˘لا
ىرشسأ’ا هقافر كراششو ،نيتناكلاو
ة˘يوا˘˘خ˘˘لا ءا˘˘ع˘˘مأ’ا كرا˘˘ع˘˘م ة˘˘فا˘˘ك
ن˘˘ع ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘بار˘˘˘شضإ’او
ةرتف رمثت˘شسا» :ف˘ي˘شضتو ،«ما˘ع˘ط˘لا
،ة˘شسارد˘لاو ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا˘ب ه˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
حاجنب ةماعلا ةيوناثلا ىلع لشصحو
ىلع لشصح امك ،ةعماجلل بشستناو
ةد˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم˘˘ل تادا˘˘ه˘˘شش
،تاغللاو ةيعامتجاو ةيفاقث تارود
نل نوجشسلا نأاب ىرشسأ’ا عم دكؤويل
.«مهتميزع رشسكت

يهتني ل ملأأ
ن˘ع ع˘فار مأا ةد˘لاو˘˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ت م˘˘ل
ني˘ما˘ع ذ˘ن˘م ن˘كل ،ا˘ه˘ل˘ج˘ن ةرا˘يز
م˘لو ا˘ه˘تا˘ي˘ح سضار˘مأ’ا تم˘ح˘ت˘قا
نم» :لوقتو ،هتيؤور نم نكمتت
ى˘ل˘ع فو˘خ˘لاو ءا˘كب˘˘لاو نز˘˘ح˘˘لا
تعشضخو ةشضيرم تحبشصأا ،ينبا
ةرار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘˘ع˘˘˘ل
˘مو˘ي ل˘ك ،ةر˘ط˘شسقو ن˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لاو
˘مد˘عو ي˘ف˘ع˘شضو يز˘ج˘ع˘ل ي˘كبأا
رفشسلا قاششم لامتحا ىلع يتردق
قر˘˘شس » :ف˘˘ي˘˘˘شضتو ،«ه˘˘˘ترا˘˘˘يزو
امد˘ن˘ع ى˘ت˘حو ا˘ن˘حار˘فأا لÓ˘ت˘ح’ا
ملو تيكب ،يتانبو يئانبأا جوزت

ن˘م ن˘كم˘تأا م˘لو ه˘با˘ي˘غ ل˘˘م˘˘ت˘˘حأا
تفقوت يتلا ةداعشسلا مهتكراششم
ف˘ل˘خ ن˘˘م ر˘˘م˘˘ع رر˘˘ح˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
ًايلاح انيدل » :لمكتو ،«نابشضقلا

رمع نأ’ يكبأا ينكل ،ًاديفح02
،نا˘ب˘شضق˘لا ف˘ل˘˘خ ع˘˘ي˘˘شضي ي˘˘ن˘˘با

يد’وأا ي˘لو˘˘ح ع˘˘م˘˘ت˘˘جا ا˘˘م˘˘ل˘˘كو
مهمع مهفرعي ’ نيذلا يدافحأاو
،رو˘شصلا لÓ˘خ ن˘˘م ’إا م˘˘ه˘˘لا˘˘خو
ي˘نز˘ح دادز˘يو ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي ’ ي˘˘م˘˘لأا

موي ةري˘ب˘كلا ي˘ت˘حر˘ف˘ف ،ي˘ع˘جوو
.«هفافزو هررحت

لمألأو ربشصلأ
ةÓشصلا نيب اهتاقوأا عفار مأا يشضقت
:لو˘˘ق˘˘تو ،تا˘˘ير˘˘كذ˘˘˘لاو ءا˘˘˘عد˘˘˘لاو
هتايركذو هشصشصقو هروشص اهدحو»
،ملأاتأاو نزحأا ا˘مد˘ن˘ع ي˘نر˘ب˘شصت ن˘م
ربشصلا ةيلاعلا يتايونعم ينحنمتف
نمع يرعاششم يفخأا ىتح لمأ’او
برل ءاعدلاب يقيرط لمكأاو يلوح
حرفأا ىتح يرمعب دم˘ي˘ل ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
تدششان ،اهثيدح ةياهنبو .«هتيرحب
تاهجلا ة˘فا˘ك ،ر˘م˘ع ر˘ي˘شسأ’ا ةد˘لاو
نمشض اه˘ن˘با م˘شسا جاردإا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

متلي ىتح ،ةمداقلا لدابتلا تاقفشص
.اهد’وأاب اهلمشش

 صسدقلأ ‐ يدومشس يلع :ريرقت

ًافوجأا Óًبط ءامسسأ’ا يحسضُتو نيناوقلا رحتنت امدنع

انبكوك رهظ ىلع دِلُو3681 ماع
ةيلودلا ةنجللا مشساب تفرُع ةمظنُم
نإا ا˘ه˘ن˘ي˘ح تلا˘قو ر˘م˘حأ’ا بي˘ل˘شصل˘ل
ن˘م رد˘ق ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م
بور˘˘ح˘˘لا م˘˘شضخ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘شسنإ’ا

ن˘˘ي˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘ُم˘˘لا كو˘˘ل˘˘شس ط˘˘˘ب˘˘˘شضو
ام دلو راعششلا اذه محر نمو...اهيف
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا˘ب ًا˘ق˘ح’ فر˘ع˘˘ُي˘˘َشس
تا˘ي˘قا˘ف˘تا ل˘كششت يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘شسنإ’ا

.هشساشسأا رجح فينج
ة˘قر˘شش˘ُم ةرو˘شصلا ود˘ب˘ت ا˘˘ن˘˘ه ى˘˘ت˘˘ح
لقأ’ا ىلع وأا هتمارك ناشسنإÓل ظفحت
بورحلا تتاب ملاع يف كلذ لواحُت

يذ˘لا ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح لود˘˘ن˘˘ب بو˘˘شضخ˘˘لاو
Óًعف ي˘هو...ة˘ت˘ي˘ق˘م ة˘با˘تر˘ب كر˘ح˘ت˘ي

يف مهقح ءايوقأÓل ظفحت ذإا كلذك
مه نإا ةينا˘شسنإ’ا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لاو ةا˘ي˘ح˘لا

ى˘ط˘خ˘لا م˘ه˘˘تدا˘˘ق وأا ىر˘˘شسأا او˘˘ع˘˘قو
ةلعتششملا تاعبرملل نودب وأا دشصقب
.ملاعلا اذه يف
رظنتل ةيؤورلا ةيواز بلقنت نيح امأا
يذلا اذه انبكوك نم سسئابلا قششلل
لك عششقني ًايمان وأا ًاثلاث ًاملاع قلطُي
هلقتشستو هب عردتت ام نأا ملعتف رابغلا
سسيل ةيلود نيناوق نم كلاثمأاو تنأا

د˘ع˘ب ى˘قر˘ي م˘لو ارا˘م˘ح ’و ًا˘˘نا˘˘شصح

اهنكمُي يتلا ةيحلا تانئاكلا ةجردل
 ....اهنكامأا رداغت نأا
ةمظنم اهعفرت يتلا تاراعششلا Óف
اهشسيشسأات ةشصق ’و رمحأ’ا بيلشصلا
د˘ي ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘قرا˘˘غ˘˘لا
’و تنانود يرنه ناج يرشسيوشسلا
ةيلاطيإ’ا ونيرفلوشس ةدلب لهأا ةعزف

ن˘ي˘يوا˘شسم˘ن˘˘لا ى˘˘حر˘˘ج˘˘لا فا˘˘ع˘˘شسإ’
بارشس اهلك، ًاعفن يدجُت نييشسنرفلاو
نم اهنود بتك ةنيجشس ربح طوطخو
انيف ركفي مل هنأا ودبيو انم سسيل وه
....ًادبأا كلذ لعفي نلو
ن˘م˘ي˘˘لاو لا˘˘مو˘˘شصل˘˘ل كر˘˘شصب ع˘˘فرا

ني˘ناو˘ق˘ل˘ل ثح˘باو نا˘ن˘ب˘لو قار˘ع˘لاو
غو˘شسم ن˘ع ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
....دجت نل ةايحلا د˘ي˘ق ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ق˘ب˘ي

د˘تر˘ي˘شس ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ي˘لا ر˘ظ˘ن˘لا رر˘ك
اري˘شسكو ر˘ي˘شسح و˘هو ا˘ئ˘شسا˘خ...كي˘لإا

نم ةداهششب كيدل دعي مل نإا اريرشضو
.ًاريشسأا تاب هنأا رمحأ’ا بيلشصلا
ةي˘ل˘كششلا تارا˘يز˘ل˘ل ةر˘ي˘ث˘ك سصشصق
نوجشسلل ر˘م˘حأ’ا بي˘ل˘شصلا م˘قاو˘ط˘ل
ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإ’ا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف ل˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ُت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
اولقتعا نينيطشسلفل ةاناعمو...ًا˘ي˘مو˘ي

مهحاورأا بيذ˘ع˘ت˘لا عز˘ت˘نإا وأا ى˘حر˘ج
بيلشصلا يبودنم اوغلبأاو ةرطق ةرطق

كر˘˘ح˘˘ُي وأا كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي نأا نود كلذ˘˘˘ب
تا˘˘ه˘˘مأاو ءا˘˘بأ’ ي˘˘شسآا˘˘مو...ًا˘˘ن˘˘كا˘˘شس
تا˘شسشسؤو˘م˘لا باو˘بأا ى˘ل˘˘ع او˘˘شضكر
ريشصم اوفرعيل ءاشسم حابشص ةيلودلا

ىشسأ’اب اوداعو ةل˘ق˘ت˘ع˘م وأا ل˘ق˘ت˘ع˘م
ى˘ل˘ع ه˘نو˘ل˘م˘ح˘ي ًا˘ب˘ي˘ل˘شص ة˘ب˘ي˘˘خ˘˘لاو
......مهرورهظ
ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ي ن˘م و تا˘ي˘م˘شسم˘لا ل˘˘ك نإا
ا˘هز˘ج˘ع ةدا˘ه˘شش م˘˘لا˘˘ع˘˘ل˘˘ل تر˘˘ه˘˘ششأا

هنم دوعت نل اهنأا ودبي يذلا اهتومو
هارشسأاو انبعششل نأا تررق نإا ’إا ًادبإا

يتلا نيناوقلاو رششبلا قوقح نم ًءزج
.مهتماركو مهتايح مهيلع ظفحت

يشسويجلأ ءاعد : ةررحملأ ةريشسألأ :ملقب

تاشسأردلل ىرشسألأ زكرم ريدم

ةيليئارسسإ’ا نوجسسلا يف نيينيطسسلفلا ىرسسأ’ا دومسصل ةمعاد ةيجيتارتسسإا نم دب’

ىر˘˘شسأ’ا ز˘˘كر˘˘م ر˘˘يد˘˘م بلا˘˘ط
تفأار رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا تا˘˘˘شسارد˘˘˘ل˘˘˘˘ل

ةيجيتارتشسا ىنبتب مويلا ةنودمح
ىر˘˘˘˘˘شسأ’ا دو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شصل ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عاد
نو˘ج˘شسلا ى˘ف ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
د˘ي˘˘ع˘˘شصلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شس’ا
ىفو ، ىلودلاو ىبرعلاو ىلحملا
نع اهدعأا ةلماشش ةشسارد باقعأا
: ب ىشصوأا ىرشسأ’ا

ة˘˘نا˘˘كم˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا  ‐1
نيينيطشسلفلا ىرشسأÓل ةينوناقلا
ىلع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا نو˘ج˘شسلا ي˘ف
تامظ˘ن˘م˘لاو ي˘لود˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
˘ماز˘لإاو ،ة˘ي˘نا˘شسنإ’او ة˘ي˘قو˘ق˘˘ح˘˘لا
كلت قفو لماعتلاب لÓتح’ا ةلود
يف » قوقحلا لماك يف ةناكملا
،ءاذغ˘لاو ،ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا تا˘جار˘ف’ا

نا˘˘كمو تارا˘˘˘يز˘˘˘لاو ،جÓ˘˘˘ع˘˘˘لاو
ةايحلا طورشش لك يفو ،لاقتع’ا
ق˘˘فو ،» ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصو˘˘˘شصن˘˘˘م˘˘˘لا
،ةيلودلا ق˘ي˘ثاو˘م˘لاو تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا

ةثلاثلا فينج يت˘ي˘قا˘ف˘تا ة˘شصا˘خو
ةعباتمو ،م9491 ةنشسل ةعبارلاو

ةلتحملا نيطشسل˘ف ي˘ف ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
اهي˘ل˘ع ة˘ع˘قو˘م˘لا لود˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ةيامحلا يف روشصقلا هجوأا ثحبل
،نيلقت˘ع˘م˘لاو ىر˘شسأÓ˘ل ةرر˘ق˘م˘لا

ةيلودلا ةشسشسؤوم˘لا رود ل˘ي˘ع˘ف˘تو
لاكششأا قيثوتو رمحأ’ا بيلشصلل
طور˘ششو ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لاو بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.لاقتع’ا

نيماحم نم ةنجل ليكششت  ‐2
نيين˘ي˘ط˘شسل˘ف ن˘ي˘ي˘نو˘نا˘ق ءار˘ب˘خو
تا˘ي˘لآا ثح˘ب˘ل ن˘ي˘˘ي˘˘لودو بر˘˘عو
ةينونا˘ق˘لا تا˘ماز˘ت˘ل’ا ماد˘خ˘ت˘شسا
تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا مار˘ت˘حا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
،ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت بي˘لا˘شسأاو ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ق˘فو لÓ˘ت˘ح’ا م˘˘ئار˘˘ج ق˘˘ي˘˘ثو˘˘تو
تار˘ي˘˘شسأ’او ىر˘˘شسأ’ا تادا˘˘ه˘˘شش
داد˘˘عإاو ،م˘˘شسق˘˘لا˘˘ب ة˘˘عو˘˘ف˘˘ششم˘˘لا

تاكاهتن’ا لوح ة˘شصا˘خ تا˘ف˘ل˘م
ىلع لمعلاو ،مهقحب ةيليئارشسإ’ا
ةيئانجلا ةمكحملا مامأا اهكيرحت
مكا˘ح˘م˘لا ما˘مأا كلذ˘كو ،ة˘ي˘لود˘لا
اهُني˘ناو˘ق ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ق˘حÓ˘م ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،كلذ˘˘ب

نييليئارشسإ’ا نيمرجملا ةلءاشسمو
نو˘˘ب˘˘˘كتر˘˘˘يو او˘˘˘ب˘˘˘كترا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

سصاشصتخÓل ًاقفو ،مهدشض مئارج
فر˘˘ع˘˘˘لاو ي˘˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
د˘ع˘ب ة˘شصا˘خو ،ي˘لود˘لا ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
تاي˘قا˘ف˘تÓ˘ل ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ما˘م˘شضنا
.ةيلودلا

ىر˘˘˘شسأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘شضق ل˘˘˘˘يود˘˘˘˘ت  ‐3
يف اهب فيرع˘ت˘لاو ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
طغاشض ماع يأار ليكششتل ملاعلا

لÓ˘خ ن˘م كلذو ،م˘˘ه˘˘ل د˘˘نا˘˘شسمو
،ةيبرعلاو ةينيطشسلفلا تارافشسلا

،ةيلودلا تامظنملا ىدل اهتاثعبو
تاو˘˘عد˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘˘مو
،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
مÓعإ’ا لئاشسو ربعو ،ةيناشسنإ’او
،عومشسملاو ءورقملاو دَهاششملا»
ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘مو
دقع˘ل ي˘ع˘شسلاو ،ةدد˘ع˘ت˘م تا˘غ˘ل˘ب
ىر˘شسأÓ˘ل ة˘م˘عاد˘لا تار˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا

ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لاو م˘˘ه˘˘ل ةد˘˘يؤو˘˘˘م˘˘˘لاو

ةرو˘شصلا ر˘ي˘ي˘غ˘تو ،م˘˘هر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ة˘لود ا˘˘ه˘˘ث˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘هو˘˘ششم˘˘لا
،م˘˘˘هد˘˘˘شض م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

نم ةوقلا زكارم كلذب ةمدختشسم
يشسايشسلا ذوفنلاو مÓعإ’او لاملا
.هيلع رثؤوت يتلا

ة˘˘˘ي˘˘˘شضق لو˘˘˘ح فا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا  ‐4
نم اهلعجو ،نيلقتعملاو ىرشسأ’ا
ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا م˘˘هأا

نع ةيمهأا لقت ’ يتلاو ،ةيبرعلاو
ىر˘˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘شضق˘˘˘لا
سسدقلا اياشضقو مشضلا ةشسايشسك»
ة˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘˘˘لاو
كشسم˘˘ت˘˘لاو ،تا˘˘ن˘˘طو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لاو
تا˘ه˘ب˘ج˘لا ل˘ك ي˘ف م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘شضق˘˘ب
يليئارشسإ’ا بناجلا عم ةحوتفملا
ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا» ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ريفوتو ،«ةينوناقلاو ةيركشسعلاو
يدا˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘عد˘˘˘لا لا˘˘˘˘كششأا ل˘˘˘˘ك
مهيوذو نيلق˘ت˘ع˘م˘ل˘ل يو˘ن˘ع˘م˘لاو
ىلع ظافحلل ،تÓقتعملا جراخ
،م˘هدو˘م˘شص ز˘يز˘ع˘تو م˘ه˘تازا˘ج˘˘نإا

ن˘˘م ىر˘˘شسأ’ا ة˘˘ي˘˘شضق را˘˘ب˘˘ت˘˘˘عاو

’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا تباو˘˘ث˘˘لا
.اهنع لزانتلا نكمي
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تا˘قا˘شسم دا˘م˘ت˘عا  ‐5
لوا˘ن˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘مو ة˘˘يو˘˘بر˘˘تو
ةر˘ي˘شسمو ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘بر˘ج˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ةر˘ي˘شسأ’ا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ح˘˘لا
جهانملا يف ت’اجملا نم ريثكلا
سسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘˘لا

ثحو ،ةينيطشسل˘ف˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لاو
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘شسارد˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط
يتلا ةبرجتلا هذه قمع يف ثحبلا
ظ˘˘ف˘˘ح˘˘لاو ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘شست
.ةيامحلاو
طا˘ب˘شضو لÓ˘ت˘ح’ا ة˘ق˘˘حÓ˘˘م ‐6
نو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘شسلا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شصم ةرادإا
يتلا مهمئارج ىلع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا
ةشصاخو ىرشسأ’ا قحب اهنوبكتري
ىشسفن˘لا بيذ˘ع˘ت˘لا عو˘شضو˘م ي˘ف
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘ششو ىد˘˘شسج˘˘لاو
يرادإ’ا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’او ةر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا

ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا زوا˘˘ج˘˘تو
ىر˘˘˘˘˘˘شسأÓ˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘شسن’او
. نيينيطشسلفلا

ينيطشسلفلأ ريشسلأ يدان
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تاقرطلأ ديبعت اهشسأأر ىلع

مهئايحأا ةئيهتب نوبلاطي ةياجبب لبجلا راد ناكسس
راد ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كشس بلا˘ط˘ي
رقم نع دع˘ب˘ت ي˘ت˘لا ل˘ب˘ج˘لا

،مك3 يلاوح ةياجب ةي’و
ةيدلبل ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
مهئايحأا ةئيهت مامتإاب ،ةياجب
هجو ىلع ا˘ه˘ن˘مو ة˘ي˘ن˘كشسلا
،تاقرطلا د˘ي˘ب˘ع˘ت د˘يد˘ح˘ت˘لا

نع مهنم سضعبلا رّبع دقو
لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘شسا ةرور˘˘˘˘˘˘شض
ة˘˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا

يف مهاشست يتلا ةيرشضحلاو
،يششيعم˘لا را˘طإ’ا ن˘ي˘شسح˘ت
تدكأا  ةيدلبلا اهتهج نمو
لاغششأ’ا لث˘م˘م نا˘شسل ى˘ل˘ع
راد ةقط˘ن˘م نأا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةريبك ةيمهأاب ىظحت  لبجلا

ةيلحملا تاطلشسلا لبق نم
م˘˘ت˘˘ي˘˘˘شس عور˘˘˘ششم˘˘˘لا اذ˘˘˘هو
بير˘ق˘لا ي˘ف ه˘ي˘ف قÓ˘ط˘ن’ا
. لجاعلا
بلا˘ط˘ت د˘يا˘ق˘لا عارذ ة˘يد˘ل˘ب
تاشضارتع’ا عفرب ناكشسلا

عيراششملا زاجن’
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ى˘ع˘شست
ةي’وب د˘يا˘ق˘لا عارذ ة˘يد˘ل˘ب˘ل
زا˘ج˘نإا لا˘م˘كت˘شس’ ،ة˘يا˘˘ج˘˘ب
ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا
يومنتلا يلحملا طط˘خ˘م˘لا
اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو ،0202 ة˘˘ن˘˘شسل
ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت د˘شصقو دد˘˘شصلا
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لا فور˘ظ˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر ا˘عد ،كلذ˘˘ب
ةعباتلا رششادمو ىرق ناكشس
تاشضارتع’ا عفرب ةيد˘ل˘ب˘ل˘ل
زاجنإاب حا˘م˘شسل˘ل ة˘ل˘ج˘شسم˘لا
ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
ديدمتب ةقلعت˘م˘لا د˘ي˘شسج˘ت˘لا
ءاششنإاو ةنيدملا زاغ تاونق
بعÓملاك ةي˘شضا˘ير ق˘فار˘م
ةئف فدهتشست يتلا ةيراوجلا
دجي نأا هنم Óمآا ، بابششلا

ة˘ي˘غا˘شصلا ناذآ’ا ءاد˘ن˘لا اذ˘ه
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘مد˘˘خ
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا  نا˘˘كشس ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
مه نيذلا ة˘ي˘ئا˘ن˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ني˘شسح˘ت˘ل ة˘شسا˘م ة˘جا˘ح ي˘ف
 .ةيششيعملا مهعاشضوأا

ا˘م˘ك ،ر˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا ناو˘˘˘عأا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا

ةياجب˘ب سسما˘خ˘لا ير˘شضح˘لا
ةقرشسلا تايلمع زغل كف نم
ةد˘ع تلا˘ط ي˘ت˘˘لا ر˘˘شسكلا˘˘ب
ةدد˘ع˘ت˘م كا˘ششكأاو تÓ˘ح˘˘م
ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘مد˘˘خ˘˘لا

لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘عو
ديدحت مت ةينق˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا

ة˘˘˘كب˘˘˘ششلا ءا˘˘˘شضعأا ة˘˘˘يو˘˘˘˘ه
مهيف هبتششم ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت
ةلاح يف عبارلا ى˘ق˘ب˘ي ا˘م˘ي˘ف
ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘ششلا ءا˘˘˘˘شضعأا ،رار˘˘˘˘ف
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘ط˘خ نو˘ج˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي
فر˘ظ لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب ة˘م˘كح˘م
تÓ˘ق˘ن˘ت د˘شصر˘ت˘لاو ل˘ي˘˘ل˘˘لا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘ح˘م˘˘لا بحا˘˘شص
نوأاجل˘ي ،ل˘ح˘م˘ل˘ل ه˘تردا˘غ˘م
عزان لامعتشساب رشسكلا ىلإا
ىلع ءÓيت˘شسÓ˘ل ر˘ي˘ما˘شسم˘لا
لخادلا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ع˘ل˘شسلا

بلع)يف اشساشسأا ةلث˘م˘ت˘م˘لاو
،ة˘لا˘ق˘˘ن ف˘˘تاو˘˘ه ر˘˘ئا˘˘ج˘˘شسلا
ف˘˘˘تاو˘˘˘ه˘˘˘لا تاراو˘˘˘˘شسشسكا
(ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا داو˘مو ة˘لا˘ق˘˘ن˘˘لا
ةيلام غلا˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
را˘ثأا سسم˘ط˘ل را˘ن˘لا مار˘شضإاو
تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ة˘م˘ير˘ج˘˘لا
ةعامج تلاط يتلا فيقوتلا
ةيمك عاجرتشسا مت رارششأ’ا

تا˘قور˘شسم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
اياحشضلل كلم ةيلام غلابمو
سضي˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘˘شس ز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حو
ةيل˘م˘ع رار˘م˘ت˘شسا ،رو˘ظ˘ح˘م
فيقوت نم تنكم قيقحتلا

ءافخإاب موقي سسماخ هبتششم
د˘ع˘ب ،ة˘قور˘˘شسم˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ششأ’ا
فلم زجنأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘يا˘ه˘ن

مهيف هبت˘ششم˘لا د˘شض ي˘ئاز˘ج
ةيعمج نيوكت ةيشضق لجأ’
ة˘فر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘شسلا ،رار˘˘ششأا
،ر˘شسكلا ،دد˘ع˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘ب
،ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا فر˘˘˘ظ ،ق˘˘˘ل˘˘˘شست˘˘˘لا
ءا˘ف˘خإا ،ة˘ب˘كر˘م را˘شضح˘ت˘شسا
غيلبتلا مدع ،ةقورشسم ءايششأا

قرحلا ة˘يا˘ن˘ج و ة˘يا˘ن˘ج ن˘ع
د˘حأا تشسم ي˘ت˘˘لا يد˘˘م˘˘ع˘˘لا
مامأا مهميدقت مت ،كاششكأ’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ردشص نيأا ،ايميلقإا ةشصتخملا
دارفأا عيمج قح يف عاديإا رمأا
 .ةكبششلا

ك . ت

ةنيطنشسق
جلاعملا فيكلا نم فسصنو غلك7 زجح

ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘شضلا تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح
يرشضحلا نمأÓل ةيئاشضقلا
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ع˘˘˘شسا˘˘˘ت˘˘˘˘لا
غ874و غلك7 ،ةنيطنشسق
ع˘م ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘˘كلا ن˘˘م
،طرو˘ت˘م سصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت

ن˘˘م سسمأا م˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م بشسح
لا˘˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
تاذ˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
.يماظنلا كلشسلا

نأا˘ب نا˘ي˘ب˘˘لا تاذ ح˘˘شضوأاو
ىلإا دوعت ةيشضقلا تايثيح
ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ل˘˘م˘˘ع
يذ˘لا ،ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع˘ل
لو˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘كم
طا˘ششن ن˘ع ،تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘ل
63 رمعلا نم غلبي سصخشش
تاردخم˘لا ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘ن˘شس
متتل اهي˘جور˘م˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
يتلا ةيناد˘ي˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا

ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تن˘˘˘كم
اهنم ةربتعم ةيمك دجاوت
.ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا لز˘˘ن˘˘م˘˘ب
ه˘نأا˘ب نا˘ي˘ب˘لا تاذ فا˘شضأاو
ن˘م نذإا راد˘˘شصت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب
،ةشصتخملا ةيلحملا ةباينلا
ن˘˘˘˘كشسم سشي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘ت
متي˘ل ة˘قد˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا
874 و غلك7 ىلع روثعلا

ىلع جلاعملا فيكلا نم غ
دعبو .حئافشصو مزر لكشش
تاءارجإ’ا ةفاك لامكتشسا
فلم زاج˘نإا م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

سصخ˘˘˘ششلا د˘˘˘شض ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج
ةزايح» مرج نع فوقوملا

فيك‐ تاردخملا نيزختو
ر˘ي˘غ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ‐ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
،«ع˘ي˘˘ب˘˘لا د˘˘شصق ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش
.ةقيثولا تاذ بشسح

م .ق

تلاغششناب لفكتلأ راطإأ يف مناغتشسم ةيلوب ةيرامكنلأو ةرشضخ ،ملاغوب دلوأأ ،ةششاعششع نم لك تايدلب تدافتشسأ
راطإأ يف ايومنت اعورششم03 هعومجم ام نم  نينطأوملل يششيعملأ راطإلأ نيشسحتو ايجيردت لظلأ قطانم ناكشس

. ةيراجلأ ةنشسلل يعاطقلأ جمأربلأو ةيمنتلل ةيدلبلأ تاططخملأ

تدافتشسا ةششاعششع ة˘يد˘ل˘ب˘ف
ةيومنت تا˘ي˘ل˘م˘ع90 ن˘˘˘˘م
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘˘شش زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ك
د’وأا راودل يدرفلا طبرلاو
اذكو2 م˘شسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب حا˘˘ح˘˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘عإاو حÓ˘˘˘˘شصإا
راودلا تاذب يدلبلا قيرطلل

ا˘˘مأا .م˘˘ك5.1 ة˘˘فا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
دقف يحي د’وأا راود ةنكاشس
طبر  ةي˘ل˘م˘ع ن˘م اودا˘ف˘ت˘شسا
تاو˘ن˘ق ة˘كب˘ششب م˘ه˘تا˘ن˘˘كشس
ن˘م ي˘ت˘لا ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا
رماطملا ىلع ءاشضقلا اهنأاشش
هايملا ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا
تج˘مر˘ب ا˘م˘ك .ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ىر˘˘خأا ع˘˘يرا˘˘ششم ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإاو حÓ˘˘˘شصإ’
ن˘˘م ل˘˘˘ك ر˘˘˘يواود تا˘˘˘قر˘˘˘ط
تيارتميتو ةقرارزلا ،ةداهملا
راود ط˘˘˘بر م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك.
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ياز˘˘˘غ˘˘˘˘لا
ريفوت نع Óشضف ،ةيئابرهكلا
ةيئادتب’ا سسرادملاب ةئفدتلا
طبرلا قيرط نع ريواودلاب
.نابوربلا زاغب
تزكر˘ت˘ف ةر˘شضخ ة˘يد˘ل˘ب ا˘مأا
يف ةيومنتلا عيراششملا كلت
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’ا عا˘ط˘ق
ليهأات ةداعإاو حÓشصإا دشصق
،سساداد ر˘يواود˘ب تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
اذكو ةيندا˘ح˘م˘لا ة˘يروا˘هز˘لا
ديزت ةفاشسم ىلع ةينداحملا

ىلإا ةفا˘شض’ا˘ب ،م˘ك80 ن˘ع
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘˘شش ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت
راود˘˘˘ل يدر˘˘˘ف˘˘˘لا ط˘˘˘˘بر˘˘˘˘لاو
ر˘ي˘فو˘ت اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘حر˘˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لا
.يئادتب’ا روطلاب ةيوبرتلا

يتلا ملا˘غو˘ب د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘بو
ذ˘ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ا˘ه˘نا˘˘كشس ل˘˘ظ
ةيعشضو روهدت نم تاونشس
ي˘ف ة˘لز˘ع˘لا كفو تا˘قر˘ط˘˘لا

رر˘ق˘ت د˘ق˘ف ةر˘ي˘ث˘˘ك ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

ةديدج ع˘يرا˘ششم70 زا˘ج˘نإا
ة˘˘كب˘˘ششل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘˘عإ’
لك ريواود تلمشش تاقرطلا

ةفاشسم ىلع ينايز د’وأا نم
د’وأا ي˘˘ق˘˘ير˘˘طو م˘˘˘ك5.1
اما. طاين ينب ،يبرعلا جاحلا
ةداعإا متيشسف تراقزوب راودب
تاقرطلا نم  مك50 ليهأات
ريفوت ن˘ع كي˘ها˘ن. ة˘ي˘عر˘ف˘لا
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ئ˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لا
’ يتلاو ةيئادتب’ا سسرادملا
ةشسام ة˘جا˘ح˘ب ا˘ه˘شضع˘ب لاز˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘شسرد˘˘م م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘ل
تا˘ب˘جو ر˘ي˘فو˘ت˘ب ح˘م˘˘شست˘˘شس
نشسحأا يف ذيمÓتلل ةنخاشس
لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك فور˘˘ظ˘˘لا
ةشضف نب د˘ي˘ه˘ششلا ة˘شسرد˘م˘ب
.تراقزوب راودب بو˘ق˘ع˘يو˘ب
نم ةيرامكنلا ةيدلب تيظحو
راود ينطاق طبرل عورششم
ريهطتلا ةكبششب لولح د’وأا

كف˘ل ىر˘خأا ع˘˘يرا˘˘ششم اذ˘˘كو
تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘لز˘˘ع˘˘لا
د’وأا ،ة˘شسبا˘˘ب˘˘ع˘˘لا ر˘˘يواود˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ما˘˘حد˘˘لاو ةز˘˘عو˘˘ب
نم يتلا مك40 قوفت ةفاشسم
لقنتلا فورظ نيشسحت اهنأاشش

ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
كلا˘˘˘شسم˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘لا
ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ،ةر˘عو˘˘لا
.ةيلبجلا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو اذ˘˘˘ه
ةرئادلا تايدلبب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيفاشضإا عيراششمل نوعل˘ط˘ت˘ي
تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘شش ي˘˘˘ف
تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
راود رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘˘ي˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لا
ة˘قر˘ف˘ت˘م ق˘طا˘ن˘مو م˘˘لا˘˘غو˘˘ب
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ىر˘˘˘خأا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا ةرا˘˘نإ’ا
عشسوتلا دعب ةشصاخ تاهجلا
ه˘تد˘ه˘˘شش يذ˘˘لا ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ع˘˘برأ’ا ةر˘˘ئاد˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ةشسا˘م˘لا ة˘جا˘ح˘لا ن˘ع Ó˘شضف
يف ةديد˘ج ة˘ي˘ن˘كشس ج˘مار˘ب˘ل
ا˘م˘ي˘شس’ غ˘ي˘˘شصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عباطلا مكح˘ب ا˘ه˘ن˘م ي˘ف˘ير˘لا
ةدايز عم ،ةقطنملل يحÓفلا
ن˘˘˘˘˘كشسلا ي˘˘˘˘˘ف سصشصح˘˘˘˘˘˘لا
يرا˘˘˘ج˘˘˘ي’ا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا

بناج ىلإا معدملا يوقرتلاو
ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا
يرح˘ب˘لا د˘ي˘شصلاو ة˘حا˘ي˘شسلا

ى˘ل˘ع ل˘ط˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نو˘˘ك
ن˘م د˘ت˘م˘ي ي˘ل˘حا˘شس ط˘ير˘˘شش
ملاغوب د’وأا ةيدلبب ةراحبلا
لا˘ج˘ع˘لا يد˘ي˘شس ى˘لإا ا˘˘قر˘˘شش
ارورم ،ابرغ ةر˘شضخ ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع
.ةششاعششعب

نيدلأرون.ب

ةيمنتلل ةيدلبلأ تاططخملأ راطإأ يف لخدت

مناغتسسمب ةسشاعسشع ةرئاد تايدلبل ايومنت اعورسشم03

لوألأ يشسأدشسلأ لÓخ
 يراجلأ ماعلأ نم

نكسس3444  عيزوت
جيريرعوب جربب

يلاو كلام نب دمحم فششك
نم هنأا ،جيريرعوب جرب ةي’و
3444 عيزوت بقترملا

لÓخ  ةينكشس ةشصح
ةنشسل لوأ’ا يشسادشسلا

طامنأ’ا فلتخم يف ،1202
نكشسلا اهنم ،غيشصلاو
يوقرتلا ،يفيرلا ،يعامتجإ’ا
راجيإ’اب عيبلا ،معدملا

نمو ،يمومعلا يوقرتلاو
هحيرشصت بشسح رظتنملا
ةينكشس ةشصح4351 عيزوت
اهنم يعامتج’ا طمن يف
ةبقترم ةينكشس ةشصح0001
جيريرعوب جرب ةنيدمب
،ةفلتخم رئاود ربع يقابلاو
077 ميلشست متيشس امك
لشصأا نم يفير ءانب ةشصح
اهعيزوت مت ةشصح0822
لجأا نم تايدلبلا ىلع
نينطاوملل اهميلشست
عيزوت متيشس امك ،نيزوعملا

طمن يف ةشصح066
دعب معدملا يوقرتلا
تاءارجإ’ا نم ءاهتن’ا
نود تلاح يتلا ةيرادإ’ا
يف تانكشسلا ميلشست
فرعو ةيشضاملا تاونشسلا
اذه ،اريبك ارخأات جمانربلا

نم ةي’ولا تدافتشساو
طمنلا اذه يف ديدج جمانرب
،ابيرق هنع فششكلا متيشس
1641 ميلشست ىلإا ةفاشضإا

عيبلا طمن يف ةشصح
81 عم «لدع» راجيإ’اب

يوقرتلا راطإا يف ةشصح
.يمومعلا

فيرشش نب قوراف

ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تب˘لا˘ط
ة˘ع˘قو˘ق ي˘عراز˘˘ل  «ع˘˘م˘˘شسا»
ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘كلا نذأ’ا
ة˘ير˘يد˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب
يعامتج’ا نامشضلل ة˘ما˘ع˘لا
نو˘˘˘ن˘˘˘كع ن˘˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
ةلشسارمب ،ةمشصاعلا رئازجلاب

ـلا ر˘ب˘ع نا˘م˘شضلا ق˘يدا˘ن˘˘شص
تاءارجإا ليهشستل ةي’و84
ةيلخادلا قحاوللا  سضيوعت
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘قو˘˘ق˘˘لا زا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ل
لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسي
نيذ˘لاو م˘م˘شصب ن˘ي˘با˘شصم˘لا
7ن˘م د˘يزأا˘ب م˘˘هدد˘˘ع رد˘˘ق˘˘ي
’ ءايلوأ’ا نأ’ ،لفط ف’أا
ءÓغل اهءانتقا نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘شسي
051 ـب رد˘˘ق˘˘م˘˘لا ا˘˘هر˘˘˘ع˘˘˘شس
رظتنت اذ˘لو م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م
ةراششإا ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا ن˘م
هذ˘ه د˘ي˘ف˘ت˘شست˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم

يذ˘لا سضيو˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا
و ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘قأا
ة˘ن˘شس ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلا

تم˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تا ءار˘ج4102
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ةزهجأ’ا جاردإا نع ترفشسأاو
لكششملا ءاهنإ’ نيماتلا يف
هللا دبع نب يمح نم ملعو
نأا ةينطولا ةيعمجلا سسيئر
نو˘ب˘˘قر˘˘ت˘˘ي ل˘˘ف˘˘ط ف’آا7
ةعقوقلا قحاول نم مهتشصح
ةحشصلا ةرازو نم بولطمو
ة˘ع˘قو˘ق˘ل˘ل لدا˘ع˘لا ع˘يزو˘ت˘˘لا
بشسح˘ب اذ˘هو از˘كر˘˘م41ـب

ة˘˘ي’و ل˘˘كب لا˘˘ف˘˘طأ’ا دد˘˘ع
ط˘ل˘خ كا˘ن˘ه نو˘˘كي ’ ي˘˘كل
ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘˘شساو
ةعقوقلل ةيجراخ˘لا ةز˘ه˘جأ’ا

ةينطولا ةيعمج˘لا تد˘ششا˘نو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا «ع˘م˘˘شسا»

بح˘شس ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا فر˘˘شصب
تفقوت يتلا ةعقوقلا يفنشص
دروتشست يتلاو6102 ةنشس
نوك  ايلارتشساو اكيرمأا نم
عنشص نم نيرخآ’ا نيعونلا
لقا ناربتعي اشسمنلاو اشسنرف
ن˘م ا˘م˘ه˘ب˘ي˘˘شصي ا˘˘م˘˘ل ةدو˘˘ج
ىو˘ق˘ي ’  ةرر˘كت˘م با˘ط˘˘عأا

ءا˘ي˘لوأ’ا ا˘ه˘ح˘ي˘ل˘˘شصت ى˘˘ل˘˘ع
م˘˘˘ه˘˘˘ترد˘˘˘ق تنا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘˘م
نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘لو ،ة˘ي˘˘ئار˘˘ششلا
مظنتشس ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ر˘˘شصق˘˘ب ا˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت ءا˘˘ق˘˘ل
ف˘˘˘ششكلا لو˘˘˘˘ح رو˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
دن˘ع م˘شصلا ة˘قا˘عإ’ ر˘كب˘م˘لا

ع˘شضر˘˘لاو ةد’و˘˘لا ي˘˘ث˘˘يد˘˘ح
ل˘مأا ى˘ق˘ب˘ي كاذو اذ˘ه ن˘ي˘˘بو
ايششامت لشضفأا دغ يف ء’ؤوه
.ةديدجلا رئازجلا راعششو

صشاتيلتوب ع

ةعقوقلأ يلماح حلاشصل تاشضيوعتلأ صصوشصخب
لفط ف’أا7 ـل تÓيهسستب بلاطت  «عمسسا» ةيعمج
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تازيهجت ينتقت ةنتابب ةحسصلا ةيريدم
يولكلا روسصقلا ىسضرمل ةديدج

ن˘˘شسح رد˘˘شصم ،ف˘˘ششك
ل˘˘˘˘خاد ن˘˘˘˘˘م عÓ˘˘˘˘˘ط’ا

ةي’وب ةحشصلا ة˘ير˘يد˘م
ار˘خؤو˘˘م م˘˘ت ه˘˘نا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا

ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ تاد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘مو
رو˘˘˘شصق˘˘˘لا ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘ب
ثÓ˘˘˘ث ي˘˘˘ف ،يو˘˘˘ل˘˘˘˘كلا
اهاشضرم يناعي تايدلب
تايدلبلا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب
ة˘م˘شصا˘ع وأا ةروا˘ج˘م˘˘لا
ة˘ي˘ف˘شصت د˘شصق ة˘ي’و˘لا

.مهÓك
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ،زز˘ع˘ت˘˘شس
تايدلبب ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا
د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ثو تو˘˘كت
نو˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل سسأارو
ة˘˘شصا˘˘خ تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘ب
رو˘˘˘شصق˘˘˘لا ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘ب
ديفتشستشس ثيح يولكلا

فرغ نم ةريخأ’ا هتاه
تاد˘ع˘˘م اذ˘˘كو ة˘˘شصا˘˘خ
01ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ةز˘˘˘ه˘˘˘˘جأاو
ةشسشسؤو˘م˘ل˘ل تاز˘ي˘ه˘ج˘ت
بع˘ل˘ت˘شس ن˘يأا ،ةد˘حاو˘˘لا

ةديدجلا تادعم˘لا ه˘تا˘ه
ءا˘ه˘نإا ي˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ارود
روشصقلا ىشضرم ةاناعم

هتاهب نينطاقلا  يولكلا
اوناك نيذللا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
لا˘˘كششإا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘م˘شصا˘ع ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
تاشسشسؤوملا وأا ةي’ولا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تقو˘˘لا ي˘˘˘ف ،ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’ا
ف˘ي˘ل˘˘كت م˘˘ت˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا

مهل ءا˘ب˘طأاو ن˘ي˘شضر˘م˘م
ه˘تا˘ه ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘ب ةر˘˘ب˘˘خ
اهيلع لمع˘لاو ةز˘ه˘جأ’ا
ةيمومع ةمدخ قيقحتل

نيذللا ىشضرملاب ةقئ’
ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ه نود˘˘˘˘˘˘شصق˘˘˘˘˘˘ي
ريدجلاو.تاشسشسؤوملا
نأا ،ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف ر˘كذ˘˘لا˘˘ب

ةنتا˘ب سسارو’ا ة˘م˘شصا˘ع
ة˘ح˘ل˘شصم ى˘ل˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
يعماج˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب
ىلكلا عرز ىلع لمعت
ته˘˘نأا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ي˘˘˘هو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘˘ب ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘لا

ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لاو
ه˘˘تا˘˘ه تح˘˘ج˘˘ن ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
حا˘˘˘ج˘˘˘نإا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
.تايلمعلا

  نامثع راعرع

تايدلب ثÓثب ةمدخلأ نيشسحتل
ةكبسش ديدجتل عيراسشم

سضيبلاب ءاملا عيزوت
عيراششم مÓتشسا بقتري
ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘شش د˘يد˘ج˘ت
ربع برششلل ةحلاشصلا
يديشس سضيبأ’ا تايدلب
ة˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘ير˘˘˘بو خ˘˘˘ي˘˘˘ششلا

ة˘˘˘ي’و) ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘قر˘˘˘˘لاو
ة˘يا˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق (سضي˘˘ب˘˘لا
ن˘˘م لوأ’ا ي˘˘شساد˘˘˘شسلا
امبشسح ،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا
ر˘يد˘م˘لا ىد˘ل د˘ي˘ف˘ت˘˘شسأا
دراو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا
.ةيئاملا

راب˘ج ر˘ير˘م˘ل˘ب  حر˘شصو
يتلا عيراششملا هذه نأا
˘مد˘ق˘ت ة˘ب˘شسن تزوا˘ج˘ت
دشصر اهديشسجت لاغششأا
ـب ردقي ايلام افÓغ اهل
ي˘ف جد نو˘ي˘˘ل˘˘م053
قود˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘شص را˘˘˘˘˘˘˘˘طإا
نا˘م˘˘شضلاو ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا
.ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
تايلمعلا هذه سصختو
ةمشسن فلأا02 يلاوح
يديشس سضيبأ’ا ةيدلبب
فلأا21 ءاهزو خيششلا
ةشصاقرلا ةيدلبب نكاشس
فلأا51 برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘مو
ةيدلب ةنكاشس نم ةمشسن
.ةنيزيرب
˘ما˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ م˘˘ت˘˘ي˘˘شسو
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ءا˘م˘لا ع˘يزو˘ت تا˘كب˘شش
ةرو˘هد˘ت˘˘م˘˘لا بور˘˘ششلا
ن˘˘م ىر˘˘خأا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ة˘˘˘يو˘˘˘لوأا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
فلتخم نمشض ،عاطقلل
.ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا

ثدحت˘م˘لا تاذ را˘ششأاو
يف روهدت ليجشست ىلإا

هايملا تاكبشش نم ددع

وهو ةي’ولا بارت ربع
تا˘بر˘شست ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ا˘م
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةرر˘˘˘˘كت˘˘˘˘م
وهو ،برششلل ةحلاشصلا
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
.اهديدجت
ط˘بر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
يتكبششب لظلا قطانم
ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لا
فر˘˘˘˘شصلاو بر˘˘˘˘ششل˘˘˘˘˘ل
م˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
ن˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا

اعورششم04 ي˘˘لاو˘˘ح
ةقطنم03 يلاوح سسم
،ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘˘ظ
ف’آا01 عو˘م˘ج˘م˘بو
ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا ةر˘˘شسأا
نيتروكذملا نيتكبششلا

ي˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘غ˘˘˘ب كلذو
ي˘لاو˘ح˘ب رد˘ق ي˘لا˘م˘جإا

.جد نويلم004
ماعلا لÓخ بقتري امك
يف قÓ˘ط˘ن’ا يرا˘ج˘لا
اعورششم02 د˘ي˘شسج˘ت
لظ ةقطنم71 ةدئافل
ي˘˘نا˘˘م˘˘˘ث ر˘˘˘ب˘˘˘ع ىر˘˘˘خأا
ثي˘˘˘˘˘˘ح ،تا˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب
ن˘م د˘يزأا د˘ي˘ف˘˘ت˘˘شسي˘˘شس
ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م ف’آا4
ىلع ةددع˘ت˘م ع˘يرا˘ششم
تاكب˘ششب ط˘بر˘لا رار˘غ
ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لا
فر˘˘˘˘شصلاو بر˘˘˘˘ششل˘˘˘˘˘ل
نع تابيقنتو يحشصلا
را˘طإا ي˘ف كلذو ها˘ي˘م˘لا
ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ج˘˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘لا
دشصر مت ثيح ،ةيمنتلل
نويلم032 يلاوح اهل
.جد

ةيدامحلأ ةيدلبب رامع يفيرشش ةيرأوجلأ ةدايعلأ نم اقÓطنأ

جيريرعوب جربب ةلوزعملا قطانملا ةدئافل ةيبط ةلفاق ميظنت
ةيرأوجلأ ةحشصلأو ةحشصلل ةينطولأ ةئيهلأ عم نواعتلاب جيريرعوب جربب ةيرأوجلأ ةحشصلل ةيمومعلأ ةشسشسؤوملأ تمظن

اهلاحر تطح يتلأو ةلوزعملأ قطانملأ ةدئافل ةشصشصختم ةيبط ةلفاق ،جيريرعوب جرب بتكم صضيرملأ ةيامحو
.ةيلولأ بونج ةيدامحلأ ةيدلبب رامع يفيرشش ةيرأوجلأ ةدايعلاب

موقي ايبط امقاط ةلفاقلا تمشض
ربع ةشصشصخ˘ت˘م تا˘شصو˘ح˘ف˘ب
ةفاشضإا عم تاشصاشصتخا ينامث
سضرغلا ،مدلاب عربت ةلمح ىلإا

تامدخ بيرق˘تو م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘ن˘م
ة˘شصشصخ˘ت˘م ة˘ي˘˘ح˘˘شص ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ةرئاد تايدلب ربع ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
˘˘مو˘˘ق˘˘ت˘˘شسو اذ˘˘ه ،ة˘˘يدا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا
د˘يد˘ع م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
قطانملا  ربع ايعوبشسأا لفاوقلا
ةفاكل ةشصرف يهو ،اهل ةعباتلا
ماي˘ق˘لاو بر˘ق˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،ناجملاب ةيبطلا تاشصوحفلاب
ة˘شسشسؤو˘م˘لا مو˘ق˘ت ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءابو لوح ةيشسيشسحت تÓمحب

يدا˘حأا زا˘غ بر˘شستو ا˘˘نورو˘˘ك
از˘نو˘ل˘ف˘نأ’او نو˘بر˘كلا د˘ي˘شسكأا
حا˘ق˘ل˘لا ة˘ي˘ل˘م˘عو ة˘ي˘م˘شسو˘م˘˘لا
فده˘تو ،91 ديفوكب قلع˘ت˘م˘لا

ة˘˘مد˘˘˘خ ى˘˘˘لإا ل˘˘˘فاو˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
جاتحم˘لاو ط˘ي˘شسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا
متي ثيحب  ،ةيئانلا قطانملا يف
تافو˘ششكلا ءار˘جإا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
ىلإا ةفاشضإا اناجم ةيودأ’ا حنمو
تادا˘˘ششرإاو ح˘˘ئا˘˘شصن م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل ، م˘ه˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ةلفاقلا تلبقتشسا ي˘ت˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا
فرط نم ’ابقإا تفرع ةيبطلا

ةر˘˘˘ئاد تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م
ف˘ششكلا ل˘جا ن˘م  ة˘يدا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ي˘˘نا˘˘م˘˘ث  ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
بطلا رارغ ىلع تاشصشصخت
ة˘˘˘ئر˘˘˘لا سضار˘˘˘مأاو ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘˘لا

نو˘ي˘ع˘˘لا بطو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسح˘˘لاو
سضار˘˘مأاو لا˘˘ف˘˘طأ’ا ة˘˘˘حار˘˘˘جو
ءا˘شسن˘لاو ماروأ’او ل˘شصا˘ف˘˘م˘˘لا

.ةماعلا ةحارجلا اذكو ديلوتلاو
ةباشصع فيقوتو...

تأرايشسلأ قئاثو ريوزت
ثحبلا ةقر˘ف ر˘شصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ةيئ’ولا ةحلشصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
جر˘ب˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
ةباشصع فيقوت نم ،جيريرعوب
اشصخشش71 ن˘˘م ة˘˘˘نو˘˘˘كت˘˘˘م
،جيريرعوب جرب نم نوردحني
ة˘ي˘شضق ي˘ف ترا˘ي˘تو ف˘ي˘ط˘˘شس
لامع˘ت˘شسإاو ر˘يوز˘ت˘لا˘ب  ق˘ل˘ع˘ت˘ت

،ة˘يرادإا تارر˘ح˘م ي˘ف روز˘م˘˘لا
،تاغمدلاو ةلودلا ماتخأا ديلقت
ع˘˘شضو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا بير˘˘˘ه˘˘˘ت
تافشصاو˘م˘ب ر˘ي˘شسل˘ل تا˘ب˘كر˘م
،تابكرملا ةقرشس ،ةقباطم ريغ
ةحن˘ج ،ة˘قور˘شسم ءا˘ي˘ششأا ءا˘ف˘خإا
عئاقو تبثت ةداهشش ادمع ريرحت

ا˘˘˘يدا˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
يدؤوملا لامهإ’ا ،اه˘لا˘م˘ع˘ت˘شساو
ةقاطبلا يف ةبكرم ليجشست ىلإا
يدعاق فلمب ميقرتلل ةينطولا

تاقي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب اذ˘هو ،روز˘م
ا˘ه˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

نأا تنيب يتلاو نمأ’ا حلاشصم
ر˘ي˘شسل˘ل تع˘شضو ة˘ب˘كر˘˘م31

دعب ةقباطم ر˘ي˘غ تا˘ف˘شصاو˘م˘ب
ة˘يد˘عا˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ر˘˘يوز˘˘ت
ةكبششلا هذه فرط نم ةيلشصأ’ا
فلم زاجنا متو اذه ، ةينطولا
مهميلشست متو مهدشض يئاشضق
.ةينعملا تاهجلل

ةر˘ي˘ط˘خ رور˘م ثداو˘ح تف˘ّل˘˘خ
ةيشسيئرلاو ةعيرشسلا تاقرطلاب
احيرج11 ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ل
مت ةفلتخم تاباشصإ’ اوشضرعت
ر˘شصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م م˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا
ىلإا مهئÓجإاو ةيندملا ةيامحلا
يقلتل ةبير˘ق˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ةد˘حو تل˘خد˘ت ثي˘ح  .جÓ˘˘ع˘˘لا
ةيازوم ةرئادل ةيندملا ةيامحلا

ى˘˘ل˘˘ع رور˘˘م ثدا˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م
ةيازوم رايشسلا قيرطلا ىوتشسم
ةنحاشش مادطشصا رثا ةفشش هاجت
ةرجأا ةرا˘ي˘شسب ةرو˘ط˘ق˘م ف˘شصن

فلخ باكر70 اهنتم ىلع ناك

باكر50 ة˘با˘شصإا هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
ثداحلا ا˘مأا ؛ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب
ىوتشسم ىلع عقو دقف يناثلا
ها˘ج˘ت ة˘ف˘شش را˘˘ي˘˘شسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

فارحنا رثإا نوناف زتنارف لوحم
ن˘˘ع ةرو˘˘ط˘˘ق˘˘م تاذ ة˘˘ن˘˘حا˘˘˘شش
زجاحلاب اهماد˘ط˘شصاو ا˘هرا˘شسم
ف˘ل˘خ ق˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل ي˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘شسأ’ا
تابا˘شصإ’ با˘كر30 سضر˘ع˘ت
ثداحلا ف˘ل˘خ ا˘م˘ي˘ف ؛ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
تنا˘˘ك ةأار˘˘ما ة˘˘با˘˘شصإا ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا
د˘قو ،ق˘ير˘ط˘لا رو˘ب˘ع˘˘لا دد˘˘شصب
نم برقلاب ريشس ثداح لثمت
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي واور˘˘˘ق بع˘˘˘ل˘˘˘م

عو˘ن˘لا ن˘م ة˘ن˘حا˘˘شش ماد˘˘ط˘˘شصا
تشضر˘˘ع˘˘ت ةأار˘˘ما˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا

فارطأ’ا ىوتشسم ىلع ةباشصإ’
.ةيلفشسلا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ةد˘حو تل˘خد˘ت ا˘م˘ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ،ة˘ع˘مو˘شصلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ينامحر ةو˘خإ’ا ج˘ه˘ن ىو˘ت˘شسم
ثدا˘ح ل˘جأا ن˘م واور˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب
قباطلا نم ءانب لماع طوقشس
زاجن’ا روط يف ةيانبل يناثلا
تابا˘شصإ’ ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع سضر˘ع˘ت
هؤوÓ˘جإاو ه˘فا˘ع˘شسإا م˘ت ةدد˘ع˘˘ت˘˘م
.كيرافوب ىفششتشسم وحن

ق.داعشس

فيرشش نب قوراف

mahali@essalamonline.com

ةحلشسأأ ىلإأ ةفاشضإأ
اهلمعتشسي ناك ءاشضيب

نومرجملأ

 ةريجسش13 زجح
يدنهلا بنقلا نم

ةياجبب
روشضحلاو ةياقولا راطإا يف
لك دشض ناديملا يف يعدرلا
تنكمت ،ةميرجلا لاكششأا

ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو
نم ،ةياجبب ينطولا كردلل

بنقلا نم ةريجشش13 زجح
.ءاشضيب ةحلشسأاو يدنهلا
رثإا ،ةيشضقلا عئاقو دوعت
ىلإا ةدكؤوم تامولعم دورو
اهدافم ،ةعومجملا دارفأا

سسرغب موقي سصخشش دوجو
بنقلا ةريجشش ةعارزو
قطانملا دحأاب يدنهلا
ىلع ،ةي’ولا ميلقإ’ ةعباتلا
عيمج ءافيتشسا دعبو روفلا
مت ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ىلإا لقنتلاو ةيرود ليكششت

سشيتفتو ناكملا نيع
هذه ،ًاقيقد ًاششيتفت ناكملا
زجح نع ترفشسأا ةيلمعلا

ةريجشش (13) نوثÓثو دحاو
مت امك ،يدنهلا بنقلا نم
سضيبأا حÓشس زجح اشضيأا
ريبكلا مجحلا نم «فيشس»

نم رجنخو ،مشس09 هلوط
04 هلوط طشسوتملا مجحلا
ينعملا فيقوت متيل ،مشس
ىلإا هدايتقاو هيف هبتششملا

ةلشصاومل ةقرفلا رقم
يف فلم زاجنإا مت .قيقحتلا
ىلإا هلاشسرإاو ةيشضقلا
ةيئاشضقلا تاهجلا
 .ةشصتخملا

 ك . ت

ةفلتخم تاباشصإل أوشضرعت اياحشضلأ
ةديلبلاب ةريطخ رورم ثداوح يف احيرج11

ن˘مأ’ا˘ب ة˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تق˘˘لأا
ىلع سضبقلا عشساتلا يرشضحلا
نم ينا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف سصخ˘شش
ةزايحلا يف هطروت دعب رمعلا

دشصق ةيلقعلا تار˘ثؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع
رثإا ىلع مت ثيح ،اهيف ةرجاتملا
سصار˘قأ’ا ن˘م دد˘ع ز˘˘ج˘˘ح كلذ
ربتعي يلام غلب˘مو ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا

هذ˘˘˘ه ج˘˘˘يور˘˘˘ت تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘˘م
زا˘ج˘نإا م˘ت ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،مو˘˘م˘˘شسلا

هبجومب مدق هدشض يئاشضق فلم
هقح يف ردشص نيأا ةباينلا مامأا
ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن سسب˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘˘شس

.ميتنشس نويلم02 اهردق ةيلام
ى˘لإا دو˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا لو˘˘شصف
ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘˘ق لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا
ع˘˘شسا˘˘ت˘˘لا ير˘˘شضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا˘˘˘ب
دو˘جو˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
عيبب موقي هيف هبتششم سصخشش
ماقم يحب ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ة˘ط˘خ ع˘شضو م˘ت˘˘ي˘˘ل ،د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا

،ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم ة˘م˘كح˘م
سسملتلا ةيلمعل هعاشضخإا دعب
ددع هتزوحب تطبشض ةيدشسجلا

يف تغلب ةيلقعلا تارثؤوملا نم
سسولهم سصرق43 اهعومجم

جد0074 هردق يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو
هذه جيورت تادئاع نم ربتعي
عيم˘ج ءا˘ف˘ي˘ت˘شسا د˘ع˘ب مو˘م˘شسلا
تح˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
مت ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو فار˘ششإا
نع هدشض يئاشضق فلم زاجنإا
تارثؤوملا ىلع ةزاي˘ح˘لا ة˘م˘ه˘ت
م˘ت ا˘ه˘ج˘يور˘ت د˘شصق ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا
،ةباينلا مامأا امهميدقت هبجومب
ن˘ي˘ت˘ن˘شس ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘شص ن˘˘يأا

ة˘ي˘لا˘م ة˘˘مار˘˘غو ةذ˘˘فا˘˘ن سسب˘˘ح
.ميتنشس نويلم02 اهردق

ودبع.صص

بابششلأ نيب مومشسلأ رششني ناك
سسابعلب يديسسب تاسسولهملا جورمل اسسبح ناتنسس
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 يلوبانب ردغي يراسس
امور نويع لجأا نم

ويليروأا نأاب ةيفاحشصلا ريراقتلا تدكأا
يلو˘با˘ن يدا˘ن سسي˘ئر سسي˘ت˘ن˘يرو˘ل يد
ويز˘يروا˘م ةدا˘عإ’ ع˘ل˘ط˘ت˘ي ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ورانيجل اًفلخ قيرفلا بيردتل يراشس
لامآا قيقحت يف لششف يذلاو وزوتاغ
.هريهامجو قيرفلا ةرادإا تاحومطو
يد و˘ي˘ل˘يروأا نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا تد˘˘كأاو
يراشس ةدوعب ةياغلل متهم سسيتنيرول
عم هتبرجت ءاهتنا دعب يلوبان بيردتل
.سسوتنفوي يدان
ذنم قيرف يأا بيردت يراشس لوتي ملو
ثيح يرينوكنايبلا بيردت نع هليحر
هعم دقاعتلل ةيدنأ’ا نم ديدعلا علطتت
.ديدجلا مشسوملا علطم يف
نأا˘ب د˘كؤو˘ت ر˘يرا˘ق˘ت˘لا نإا˘˘ف ،كلذ ع˘˘مو
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف بغر˘˘˘ي ’ يرا˘˘˘شس
سضوخ فدهتشسي ثيح ،يلوبان بيردت
ة˘ل˘حر˘م˘ك ا˘مور يدا˘ن ع˘م ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا

.ةينهملا هتريشسم يف ةيلبقتشسم
بيرد˘˘ت را˘˘ي˘˘خ يرا˘˘شس د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شساو
بقع ديد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا˘ب ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف
ي˘ل˘ل˘يد˘نار˘ب يراز˘ي˘ششت ة˘ي’و ءا˘ه˘ت˘˘نا
يلوتي نأا عقوتملا نم ثيح ،ةتقؤوملا
بيردت ولوشساشس بردم يبريز يد
.لبقملا مشسوملا ’ويفلا

يسسنرفلا يرودلل دوعي دق تيزاك’

هم˘شسو˘م تيزا˘ك’ رد˘ن˘شسكلأا سشي˘ع˘ي
يدا˘ن فو˘ف˘˘شص ي˘˘ف بعÓ˘˘ك ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ديدعلا عامجإا بشسحب كلذو ،لانشسرأا

.ةيمÓعإ’او ةيفحشصلا ريراقتلا نم
ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ تيزاك’ دعتباو
ل˘كششب لا˘ن˘شسرأا ع˘م ة˘كرا˘ششم˘˘لا ع˘˘م
نبا سسولج لظ يف كلذو ،يشساشسأا
يف ء’دبلا دعا˘ق˘م ى˘ل˘ع ا˘ًما˘ع92لا
زرناجلل ةريخأ’ا ة˘ع˘برأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.تاقباشسملا ةفاك يف
لانشسرأا عم تيزاك’ دقع يهتنيشسو
نيعتي امم ،لبقم˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب

ع˘ي˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘˘لا ةرادإا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ بعÓ˘لا
.اًناجم هتراشسخ مدعل ،مداقلا

نأا ،رور˘˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص ترا˘˘˘ششأاو
يرودلا يف بعلل دوعي دق تيزاك’
،لبقملا مشسوم˘لا زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘شسنر˘ف˘لا

.وكانوم يدان ةباوب لÓخ نم كلذو
دق وكا˘نو˘م نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تفا˘شضأاو
ةبشسنلاب ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةد˘ي˘ج ةو˘ط˘خ نو˘كت
بردملا ةبيتك نأاو ةًشصاخ ،تيزاكÓل
اذه ةديج ةرتف سشيعت سشتافوك وكين
زكرملا يف وكانوم دجاوتيو .مشسوملا
يرود˘لا بي˘تر˘ت م˘ل˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بار˘˘لا
21 لبق ،يلاحلا تقولا يف يشسنرفلا

.ةقباشسملا ةياهن ىلع ةلوج
لÓخ لانشسرأا عم تيزاك’ كراششو
يف ةاراب˘م92 يف يلا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا

م˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘شسو تا˘ق˘با˘شسم˘لا ة˘فا˘ك
.فادهأا ةرششع بعÓلا

ع˘م تيزا˘ك’ بع˘˘ل ل˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘فو
ة˘فا˘˘ك ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م651 لا˘˘ن˘˘شسرأا
اًفده85 اهلÓخ لج˘شس تا˘ق˘با˘شسم˘لا

.ةمشساح ةريرمت82 مدقو
لÓخ لانشسرأا ىلإا تيزاك’ مشضناو
نم اًمداق كلذو ،7102 ماع فيشص
لباقم نويل كيبميلوأا يدان فوفشص
.ينيلرتشسا هينج نويلم25

دقاعتلل ططخي نÓيم
ًانا‹ وتروب م‚ عم

ةل˘حر˘م˘ب ،ي˘لا˘ط˘يإلأ نÓ˘ي˘م يدا˘ن ر˘م˘ي
ولواب لمعي نكلو ،مشسوملأ نم ةمشساح

ن˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب أرا˘شسا˘م ي˘ك˘يرو ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘م
تلا˘ق˘ت˘نلأ ةذ˘فا˘ن˘ل ، ر˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ
.ةلبقملأ ةيفيشصلأ

يف ناتيلاتتم ناتم˘يز˘ه˘ل نÓ˘ي˘م صضر˘ع˘ت
ةرأد˘˘˘شص ر˘˘˘˘شسخو ، ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلأ يرود˘˘˘˘لأ
طاقن4 دعب ىلع نآلأ حبشصأأو بيترتلأ

يف23 ـلأ رود روبع يف ىناعو ، رتنإأ نم
، رمحألأ مجنلأ مامأأ يبوروألأ يرودلأ

رود ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ه˘˘جأو˘˘ي˘˘شسو
نع اًمئأد نÓ˘ي˘م ير˘يد˘م ثح˘ب˘يو61ـلأ

بأرتقأ ع˘مو قو˘شسلأ ي˘ف ةد˘ي˘ج تا˘ق˘ف˘شص
نيبعÓلأ صضعب كانه نوكيشس ، فيشصلأ
مشسوملأ ةياهنب مهدوق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ت ن˘يذ˘لأ
د˘حأأ و˘ه نا˘فو˘ت نأرو˘ل˘˘ف ل˘˘ث˘˘م ، يرا˘˘ج˘˘لأ
صسي˘˘˘ل ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل ، ير˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘شسور˘˘˘لأ فأد˘˘˘هأأ
.مهتمئاق يف ديحولأ رحلأ بعÓلأ

ريفشسنأرت) » أريشش وكين » يفحشصلل اًقفو
تا˘˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘م نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي ،(تكرا˘˘˘˘م
بعل ، و˘˘ي˘˘فا˘˘توأأ ل˘˘ي˘˘كو ع˘˘˘م ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م
اًماع62 رمعلأ نم غلابلأ مجاهملأ طشسولأ

.يلاغتربلأ وتروب عم بعلي يذلأو
3 ةميقب اًشضرع أومدق دقل ، عقأولأ يف
.5202 ماع ىتح اًيونشس وروي نييÓم
ا˘˘ًق˘˘فو و˘˘˘هو ، ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘م بتأر ه˘˘˘نأأ ود˘˘˘ب˘˘˘ي
مدعل أًرظن نكلو ، يرينوشسورلأ ريياعمل
ن˘ك˘˘م˘˘م˘˘لأ ن˘˘م˘˘ف ، ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت مو˘˘شسر دو˘˘جو
، كلذ نو˘˘شضغ ي˘˘ف ، ه˘˘م˘˘˘شض د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘شس ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘شس
ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب ، بع˘ل˘˘م˘˘لأ صضرأأ ىل˘˘ع رو˘˘مألأ

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع نÓ˘ي˘م ثح˘˘ب˘˘يو.ةبعشص
ي˘˘ف ، ا˘˘مور د˘˘شض طا˘˘ق˘˘ن ثÓ˘˘ث˘˘لأو زو˘˘˘ف˘˘˘لأ
ىل˘ع مو˘ي˘لأ ءا˘شسم ما˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لأ ةأرا˘ب˘م˘˘لأ

.وكيبميلوألأ بعلم

769211ددعلأ ^2441 بجر61ـل قفأوملأ1202 يرفيف82دحألأةصضايرلا
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!ناراف نأاسشب اًئجافم اًرارق ذختي ديردم لاير

د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘ي
نع لزانت˘ل˘ل سضور˘ع˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شس’
،ناراف ليئا˘فار ي˘شسنر˘ف˘لا تا˘مد˘خ
ةرتف لÓخ ،قيرفلا عافد بلق بع’
دعب ةلبقملا ةي˘ف˘ي˘شصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
.هدقع ديدجت ةبوعشص نم دكأاتلا

لا˘ير ع˘˘م اًد˘˘ق˘˘ع نارا˘˘ف كل˘˘ت˘˘م˘˘يو
ف˘ي˘شص لو˘ل˘ح˘ب ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي د˘˘يرد˘˘م
هشضرعل لعف˘لا˘ب ط˘ط˘خ˘يو ،2202
مشسوم لبق ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا قو˘شسلا ي˘ف
.هدقع ةياهن نم
ةلأاشسم نأا «سسآا» ةفيحشص تدكأاو
’ ناراف دقع ديدجت ىلع سضوافتلا
يف ح˘ي˘ح˘شصلا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ر˘ي˘شست
برقأا هلي˘حر د˘ع˘ي ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا

.ىشضم تقو يأا نم
لاير عم ةديج ةرتفب ناراف رميو
نم ناكو يلاحلا تقولا يف ديردم
لÓخ ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا زر˘بأا

ةريخأ’ا يلاطيإ’ا ات˘ن’ا˘تأا ة˘ه˘جاو˘م
ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،لا˘ط˘˘بأ’ا يرود ي˘˘ف
ةرم ناديز لوشصو ذنم رييغت ةلاح
نأا دعب ،ةي˘ن˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ى˘لإا ىر˘خأا
ر˘˘ه˘˘ششأ’ا ي˘˘ف كو˘˘كششلا ه˘˘ب طا˘˘حأا
.9102 نم لوأ’ا

ي˘شسنر˘ف˘لا ع˘فاد˘م˘لا ل˘ف˘ت˘˘حا ا˘˘م˘˘ك
ديردم لايرب عم053 ـلا هتارابمب
اهلÓخ ققح ،رششاعلا همشسوم يف
يرود4 مهنيب اًبقل81 قيرفلا عم
ت’و˘ط˘˘ب ثÓ˘˘ثو ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

كلملا سسأاك ةدحاوو ،يلحم يرود
سسأاك ت’و˘ط˘ب4 ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
.ةيدنأÓل ملاعلا

يف هنأا ىلإا ةفيحشصلا تراششأاو
نأا نو˘˘˘كرد˘˘˘ي سضي˘˘˘بأ’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
يف وينو˘ي ي˘ف ل˘خد˘ي˘شس ع˘فاد˘م˘لا
كلذ˘ل ؛د˘ق˘ع˘لا ن˘م ه˘ل ة˘˘ن˘˘شس ر˘˘خآا
ةشصرف رخآا1202 فيشص نوكيشس
ةبشسنلاب ديج مقر ىلع لوشصحلل
’أا طرششب ،هتامد˘خ ن˘ع لزا˘ن˘ت˘ل˘ل
سضوا˘ف˘ت˘لا با˘ب ح˘˘ت˘˘ف د˘˘ق نو˘˘كي
.هدقع ديدجت نأاششب

امك وينوي يف فورظلا تيقب اذإا
عمتشسيشس ،يلاحلا تقولا يف يه
عم ،سضورعلا ىلإا ديردم لاير
ءامشسأ’ا دحأا وه ناراف نأا ملعلا
ديردم سسبÓم ةفرغ يف ةليلقلا
اهلجأا نم سضوافتلا هنكمي يتلا

.ةيوق لاقتنا ةقفشص ىلع
07 ينجل ديردم لاير ططخيو
ع˘˘ي˘˘ب ءارو ن˘˘م ورو˘˘˘ي نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘˘ف نارا˘˘˘ف
عفادمل اًب˘شسا˘ن˘م هار˘ي غ˘ل˘ب˘م و˘هو
ـلا غلبيشسو اًماع72 هيدل يلود

ا˘م˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘˘ير˘˘فأا ي˘˘ف82
.يدانلل اًلخد نمؤويشس
ل˘˘˘ي˘˘˘حر نأا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا ىر˘˘˘تو
عيمجل اًديج اًرمأا يشسنرفلا عفادملا
نويلم07 ينجيشس ثيح ،فارطأ’ا
نييÓم01 ع˘˘فد نأا د˘˘ع˘˘˘ب ورو˘˘˘ي
يرود˘لا ن˘م1102 ي˘ف ه˘˘م˘˘شضل
81 ـلا رمعب ناك امدنع يشسنرفلا

يناث نآ’ا ه˘نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح م˘غر ،ا˘ًما˘ع
دد˘˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘كرا˘˘˘ششم بع’ ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
ط˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘ع قو˘˘ف˘˘ت˘˘يو ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا
.اوتروك سسراحلا

؟لوبرفيل ةرادإ’ رمُعلا ةمدخ دراريج مدق له
لوح سشا˘ق˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ز˘كر˘ت˘ي

ىلإا ةلمتحملا دراريج نفيتشس ةدوع
نكمي ام لوح بردمك ’’دليفنآا’’
.هل لوبرفيل همدقي نأا

يتلا يدانلا يف ايل˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
يهو ،ةليوط ةرتف ذنم اهمعدي ناك
يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘شصر˘˘˘ف
يذ˘˘لا زا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
،هبعل مايأا لÓخ ه˘ي˘ل˘ع ى˘شصع˘ت˘شسا

ي˘ت˘لا با˘ب˘شسأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه
نطولل ة˘ي˘ف˘طا˘ع˘لا ةدو˘ع˘لا ل˘ع˘ج˘ت

.ةباذج
يف هنأا ركذلاب ريدجلا نم نكلو

اًشضيأا دراريج ماق ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا
ه˘ن˘كم˘ي ا˘م تا˘ب˘˘ثإ’ ع˘˘ئار ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
هنييعت مت اذإا زديرلا ىلإا هميدقت
 .مهل اًبردم
ءاهنإ’ اًدعتشسم طقف سسيل زرغنير
تاونشس01 ماد يذ˘لا م˘هرا˘ظ˘ت˘˘نا
،سسوملا اذه بقللا ىلع لوشصحلل
ى˘ل˘ع ا˘ًما˘م˘ت نور˘ط˘ي˘شسي م˘ه˘نإا ل˘ب
يذلا يدنلتكشس’ا يرودلا مشسوم
 .ىلوأ’ا هتميزه دعب دهششي مل
يف ديج لكششب اًشضيأا يدانلا ريشسي
61 رود ىلإا لشصو نأا دعب ،ابوروأا
ثي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘بوروأ’ا يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ي˘˘شس
 .غارب ايفÓشس
هذ˘˘˘˘˘ه بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘لإا ، كلذ ع˘˘˘˘˘˘مو
ن˘م ،با˘ج˘عإÓ˘ل ةر˘ي˘ث˘م˘لا ع˘ئاور˘˘لا
رو˘ط˘ت˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘ث˘˘ي نأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا

لو˘بر˘ف˘ي˘ل ما˘م˘ت˘ها بع˘ل˘م˘لا جرا˘˘خ

نم راكتبÓل نيبحملا اهباحشصأاو
 .زديرلا ةراجإا

زر˘غ˘ن˘ير ماد˘خ˘ت˘شسا ،د˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو
تاباشصإ’اب ؤوبنتلا ةادأا ،7 ةقطنملل
يعانطشص’ا ءاكذلا ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا

يدانلا مجن ءاقبإا يف دعاشست يتلاو
مشسوملا لÓخ بعلملا سضرأا ىلع
.خيراتلا يف اًماحدزا رثكأ’ا

تا˘نا˘ي˘ب˘لا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
يتلا عبتتلا ةز˘ه˘جأا ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا
ةكرششلا دقتعت ،نوبعÓلا اهيدتري
ةدحتملا تاي’ولا نم ذختت يتلا

ام عقوت ع˘ي˘ط˘ت˘شست ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ل ًار˘ق˘م
تا˘با˘˘شصإ’ا ن˘˘م ٪57 ى˘˘لإا ل˘˘˘شصي
 .٪59 ةقدب
ةجردب هميدقت مهنكمي ءاعدا اذهو
يف اولخد نأا دعب ةقثلا نم ةنيعم

يف اًيدان05 نم رثكأا عم ةكارشش
 .نآ’ا ىتح ملاعلا ءاحنأا عيمج
دئاوفلا ودبت ،لوبرف˘ي˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ايجولونكتلا هذه لثمل ةل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

دهشش يذلا مشسوملا لÓخ ةحشضاو
ببشسب بقللا ن˘ع م˘ه˘عا˘فد را˘ي˘ه˘نا

 .نيبعÓلا رفوت تÓكششم
نأا ،عب˘ط˘لا˘ب ا˘ًما˘م˘ت ن˘كم˘م˘لا ن˘مو
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ن˘˘م اًد˘˘حاو او˘˘نو˘˘كي
ي˘˘ت˘˘لا ةا˘˘م˘˘شسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا
نود ءود˘ه˘ب ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب مد˘˘خ˘˘ت˘˘شست
عم ،رظنلا سضغبف ،اهنع فششكلا
نإاف ،4202 ماع ىتح بولك دقاعت
ىلإا ة˘جا˘ح˘ب زد˘ير˘لا نأا˘ب ءا˘ح˘يإا يأا

هذه لثم ذيفنتل دراريج ةدعاشسم
ةزفق ةباث˘م˘ب و˘ه ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا
 .ةيعون
لوقت اهنأا ةقيقح نإاف ، كلذ عمو
ق˘با˘شسلا ق˘ير˘ف˘لا د˘ئا˘ق ن˘ع ا˘˘ًئ˘˘ي˘˘شش
تابجولا مهأا نوكت امبر بردمك
.ةزهاجلا

ةبعل يبحم نم ةرادإ’ا رابتعابو
مهبردم ىلإا نوجاتحي مهف ،لاملا
ثح˘ب˘لا ي˘ف كر˘ت˘˘ششي˘˘ل ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
يف ةيشسفانت ةزيم نع يهانتمÓلا

ىهابتي يتلا ةلئاهلا دراوملا بايغ
 .يتيشس رتشسششنام لاثمأا اهب
ةدوج نم حشضتي ام رثكأا ىلجتي

د˘م˘ح˘م نأا˘ب م˘ي˘ل˘شست˘لا ي˘ف بو˘ل˘˘ك
يف حيحشصلا عيقوتلا ناك حÓشص
ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع7102 ف˘ي˘˘شص
.ىرخأا فادهأ’ يشصخششلا هليشضفت

ر .ق ^

قيرف بع’ زمادآا رليات لازي ’
بلق يف ل˘مأا˘ي ي˘نا˘م˘لأ’ا غ˘يز˘ب˘ي’
با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف0‐2 رخأا˘ت˘لا

لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل د˘˘شض
ي˘ف ادا˘ت˘نو˘م˘ير ق˘ي˘ق˘ح˘تو ا˘˘بوروأا

 .هقيرفل بايإ’ا ةارابم
ىدم م˘ل˘ع˘ن ن˘ح˘ن’’ :بعÓ˘لا لا˘قو

،ن˘ي˘فد˘ه ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ،ر˘مأ’ا ة˘بو˘ع˘˘شص
فادهأا ةثÓث ليجشست انيلع كلذل

،با˘يإ’ا ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
 .’’يدحتلا هجاونشس اننكل
انأا ،لبق نم ملشستشسن مل’’ :فاشضأا
هر˘˘كأا ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل حو˘˘م˘˘ط سصخ˘˘شش
ا˘ًع˘ت˘م˘م ر˘مأ’ا ن˘كي م˘ل ،ةرا˘شسخ˘˘لا

 .’’اًحوتفم لازي ’ حرجلا ،اًقح
ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل لاز˘˘ي ’ ن˘˘كل’’ :ل˘˘شصاوو
،كلذ يلا علطتا انا ،ةيناث ةطحم
اننكل ،ةياغلل ءايوقأا موشصخ مهنإا
ةارا˘ب˘م بع˘ل ا˘ن˘ن˘كم˘˘ي ه˘˘نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ن
ةارا˘ب˘م ي˘ف ها˘ن˘ب˘˘ع˘˘ل ا˘˘م˘˘م ل˘˘شضفأا
.’’باهذلا

لاطبأ’ا يرود يف لوبرفيل مامأا اداتنومير ـب ملحي غيزبي’ بع’

.ايليشسرامو امور اهنم ،سسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراشس مشسا طبتراو
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ديلا ةركل يلودلا داحتإ’ا نيع
ةرادإ’ ةيميكحت مقطأا ةعبرأا

ة˘ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ةرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م
،و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘ب˘م˘لوأ’ ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ةمشصا˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا
ةرتفلا يف «نيلر˘ب» ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا
41 ىلإا21 نيب ام ةددحملا

.لبقملا سسرام
ةرود˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ل˘ك ة˘كرا˘ششم
بختن˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا
،د˘يو˘شسلا بخ˘ت˘ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا

.اينيفولشس بختنمو
مت يتلا ماكحلا ةمئاق تءاجو
ةرود˘لا هذ˘ه ةرادإ’ ا˘هرا˘ي˘ت˘˘خا

يئانثلا »:يلات˘لا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع
،ن˘شسنا˘ه سسدا˘م) ي˘كر˘م˘˘ند˘˘لا
هل قبشس يذلا (نشسدام ربشسي
دشض رشضخلا يتارابم رادأا نأاو
رودلا يف ادنلشسيإاو برغملا
م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘˘لا

تم˘شض ا˘م˘ك ر˘شصم˘˘ب1202
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ا˘˘شضيأا ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
زيبول نا˘ي˘لو˘ج) ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

(يشسنيل نايتشسا˘ب˘ي˘شس ،و˘ل˘ير˘ج

ي˘تارا˘˘ب˘˘م ةرادإا ى˘˘لو˘˘ت يذ˘˘لا
دشض سسوكر˘ب دو˘ع˘شسم ءا˘ق˘فر
يف ارشسيوشسو اشسنرف نم لك
نيمقاطلا امأا ،يشسيئرلا رودلا
نم لك امهيف ناكف نيرخآ’ا
راكشسوأا) ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ل˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘نأا ،ز˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘˘ل يو˘˘˘˘لار
يئانثلاو ،(زريمار و˘شسور˘با˘شس

ي˘˘˘جرو˘˘˘ي˘˘˘ج) ي˘˘˘نود˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘فÓ˘˘شس ‐ ي˘˘كشسف˘˘˘ي˘˘˘ششتا˘˘˘ن
اذهل ق˘ب˘شسي م˘لو ،(فو˘لو˘كي˘ن
ةارا˘˘ب˘˘م يأا رادأا نأا ي˘˘عا˘˘بر˘˘لا
.ينطولا بختنملل
بختنملا ىوتشسمل رظنلابو
م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا
،رشصمب تميقأا يتلا ةريخأ’ا

سسوكرب ءاقفر ظوظح نإاف
دا˘ي˘ب˘م˘لوا ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘˘لا ي˘˘ف

ةمودعم هبشش ىقبت ويكوط
،ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘˘لا ةو˘˘ق˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن

ةرود˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ناو ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
نم ادحاو Ó˘هأا˘ت˘م فر˘ع˘ت˘شس
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘برأ’ا ن˘˘ي˘˘ب
.ةكراششملا

جاحلب اشضر

ةأاجافملا عنسص نع ثحبي رسضخلا يعابسسو ةيوق ةسسفانملا
ويكوط دايبملوأل ةيناثلأ ةيليهأاتلأ ةرودلأ ةرأدإل ةيميكحت مقطأأ ةعبرأأ

بايغلاب قيرفلا رثأات ةيناكمإا نم جربلا يلهأا راشصنأا فوختي
سضوخل ةرطشضم نوكتشس ةبيتكلا نأاو ةشصاخ ةشسفانملا نع
ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ر˘ثؤو˘ي د˘ق را˘يد˘لا جرا˘خ ر˘خآا ءا˘ق˘˘ل
اديعب ىقبي قيرفلا لعجيشس ام وهو ةبيتكلا ىلع ةيشسفنلاو
بردملا لمعيو اذه ءاقبلا نامشض لجأا نم تاباشسحلا نع
ةبيتكلا ءاقبإاو ةيندبلا بناوجلا ني˘شسح˘ت ى˘ل˘ع ة˘ع˘ي˘ب˘شصو˘ب
تاءاقللا ىلع دامتع’ا لÓخ نم ةشسفانملا مثير يف امود
. رخآ’ نيح نم فيدرلا تاهجاوم ىتح وأا ةيقيبطتلا

ةيدولوملأ ءاقل ميدقت نودوي أوناك راشصنألأ
... نكلو عوبشسألأ فشصتنمل

جئاتنلا ةوششنل يدانلا ةداعتشسا يف يلهأ’ا راشصنأا لمأايو اذه
نود نم رخآا عوبشسأ’ ىقبيشس قيرفلا نأا مغر ةيباجيإ’ا

اذه ةلوطبلا تاهجاو˘م˘ب ا˘ي˘ن˘ع˘م نو˘كي ن˘ل ه˘نو˘ك ة˘شسفا˘ن˘م
ا˘ي˘ن˘ع˘م نو˘كي˘شس ة˘يدو˘لو˘م˘لا نو˘ك ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب عو˘ب˘شسأ’ا
نع نوربعي راشصنأ’ا لعج ام وهو ةيقيرفإ’ا ةشسفانملاب

مهبشسح تناك يتلا ةينطولا ةطبارلا نم ريبكلا مهبشضغ
عم عوبشسأ’ا فشصتن˘م ى˘لإا ة˘ه˘جاو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق
. ةلبقملا ت’وجلل نشسح رييشست

صشامر ماششه

كلذو ايلاوت ةشسداشسلا ةراشسخلا ةدكيكشس ةبيبشش تقلت
فدهل نيفدهب سسابعلب داحتا ماما سسما لوا اهتميزه رثا

نا ’ا ديج لكششب تبعل ةبيتكلا نوك نم مغرلابو اذه
يتلاو ةلتاقلا ةيعافدلا ءاطخأ’ا خف يف طقشس قيرفلا

يتلكر قيرط نع نيفده ليجشست نم سسفانملا تنكم
وه لجشس يذلا يقوزرم ءاقفر نكم يذلا رم’ا ءازج
نم ءازج ةلكر قيرط نع قرافلا سصيلقت فده رخ’ا
ليجشست نع ثحبي ناك عيمجلا نا مغر نيبئاخ ةدوعلا
. ةيباجيإا ةجيتن

 ةلتاق تناك ةيعافدلأ ءاطخألأ
روحملأ يف هيباشصم ةداعتشساب بلاطم قيرفلأو

ل˘خد د˘ق ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘كي سسما لوا ةرا˘˘شسخ˘˘بو
ناو ةشصاخ ءاقبلا نامشض ةمهم يف ةدقعملا تاباشسحلا
لخاد ديجلا سضوافتلا ةرورشضب ةبلاطم تتاب ةليكششتلا

ناو ةشصاخ اهتاف ام كرادت ةيغب اذهو رايدلا جراخو
يلعوب بردملا لواح دقو اذه Óيوط لازي ’ راوششملا
دعب هيبع’ ىلا ثدحت ثيح ةراشسخلا ةأاطو نم ليلقتلا
يف تناك قراو˘ف˘لا نأا˘ب د˘ي˘كأا˘ت˘لا لوا˘حو ءا˘ق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘ن
Óبقتشسم اهيدافت ةرورشض ىلع ديكأاتلا ’واحم ءاطخأ’ا

. جئاتنلا نيشسحت لجا نم
صشامر ماششه

جÈلأ يلهأأ

ةدكيكشس ةبيبشش

12
مامأا تناك ةرملا هذهو ةرقم مجن قيرف تازه تلشصاوت
تعشضو ةيثÓثب زافو هقطنم سضرف يذلا ةمشصاعلا داحتا
نأاو ةشصاخ فشسأاتي لكلا تلعج ةجرح ةيعشضو يف مجنلا
طاق˘ن˘لا د˘يد˘ع ه˘شسف˘ن ى˘ل˘ع عا˘شضأا م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه م˘ج˘ن˘لا
ةشصرفل يدانلا عييشضتب لعج يذلا رمأ’ا ةريبك ةجاذشسب
سشرط˘ل برد˘م˘لا ع˘ط˘ت˘شسي م˘لو اذ˘ه تا˘يدو˘لا ي˘ف هزور˘ب
زيكرتلا نادقف ناو ةشصاخ مزÓلا لكششلاب ءاقللا رييشست
ىلع توف ةراطشسوشس يمجاهم مامأا ءاطخأ’ا باكتراو
. ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا مجنلا

ديدحتل مويلأ ئراط عامتجأ دقع وحن
تاهجوتلأ صضعبو صصئاقنلأ

ةقفرب ريشسملا مقاطلا دقعي نأا رظتنملا نم هتاذ قايشسلا يف
لك ةششقانم لجا نم مويلا ةيششع لمع عامتجا ينفلا مقاطلا

نأاو اميشس’ ة˘ل˘ي˘كششت˘لاو يدا˘ن˘لا سصخ˘ت ةر˘ي˘غ˘شصو ةر˘ي˘ب˘ك
هنا امك لوزنلاب نيددهملا ربكا نم ادحاو ىحشضأا قيرفلا
ىلإا لبقملا عوبشسأ’ا ةياهن لقنت عم دعوم ىلع نوكيشس
سسوقا˘ن نو˘قد˘ي را˘شصنأ’ا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو نا˘شسم˘ل˘ت
اهمهأا لعل بناوجلا نم ريثكلا ةعجارمب نوبلاطيو رطخلا

يذلا يوتششلا وتاكريملا لÓخ تاقفشصلا سضعب نامشض
. ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ حتفيشس

صشامر ماششه

ةيشساق ةراشسخ ىلإا ةركشسب داحتا سضرعت
يذلا رمأ’ا ةلماك ةيعابر عقاوب راششبب

قدي يدوج تيا نيدلازع بردملا لعج
ةعومجم˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ر˘ط˘خ˘لا سسو˘قا˘ن

ةيشسفنلا ةيحانلا نم راطإ’ا جراخ تناك
ن˘م ة˘˘عا˘˘شس ف˘˘شصن رور˘˘م د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح
يف ةبغر˘لا د˘ق˘ف˘ي ق˘ير˘ف˘لا أاد˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
يذلا سسفانملا هيف رمثتشسا ام وهو بعللا
اريثك فشسأاتن امومع ةيعابرب انكابشش كد
لمعلا ىنمتنو ةيلاحلا داحت’ا ةيعشضول

. ناوأ’ا تاوف لبق رومأ’ا ةيوشست ىلع
ةيلاملأ ةمزألأ نأأ ىري صشتوكلأ

جئاتنلأ ببشس يه
نيدلا زع قيرفلا بردم لواح دقو

ديكأاتلاو ة˘م˘يز˘ه˘لا ر˘ير˘ب˘ت يدو˘ج تيا
ي˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كششم˘˘˘˘لا نا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘لا˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ي˘˘فنمكي
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘خ يرادإ’ا فو˘˘˘قو˘˘˘لاو
را˘ه˘ن˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس يذ˘لا ر˘م’ا

يذ˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘م’ا ر˘˘˘˘˘خ’ ءا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘˘م
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس
حار˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شضت ةرور˘˘˘˘˘˘شضب
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ا˘ع˘˘ير˘˘شس
تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسم د˘˘˘يد˘˘˘شست˘˘˘ب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘شست
ى˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا د˘ي˘ع˘تو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
رومأ’ا ل˘شصاو˘ت ناو ة˘شصا˘خ ة˘ه˘جاو˘لا

ةمئاق يف قيرفلا عشضيشس اهلاح ىلع
. لوزنلاب نيددهملا

صشامر ماششه

يف ينيطن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ق˘فو
ثيح ةيدملا يبملوا دئارلا ىلا هتجرخ
د˘ع˘ب ة˘شصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘م˘˘ث د˘˘ج لدا˘˘ع˘˘ت˘˘ب دا˘˘ع
ةنوآ’ا يف قيرفلا اهفرع يتلا تاشسكنلا
رييشست يف نوبعÓلا حلفا دقو ةريخأ’ا
بردملا لعج ديج لكششب ةلباقملا راوطأا

عم ةشصاخ ةفيلوتلا طبشض نشسحي يدمح
ل˘مأا˘يو اذ˘ه ا˘ه˘ثد˘حأا ي˘ت˘لا تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

ديمع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا و˘لوؤو˘شسم
نأاو ةشصاخ ةمداقلا ت’وجلا يف هقلأاتل

ةلحرم نم ىقبت ام ىلع ةقلعم لامآ’ا لك
نيترمل لبقتشسيشس قيرفلا نا امب باهذلا
ط˘ح˘ي نأا ل˘ب˘ق ناز˘ي˘ل˘غو ة˘ير˘شصن˘لا ما˘مأا
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘شسيو جر˘ب˘لا˘ب لا˘حر˘لا
ملعلا عم سسابعلب داحتا فيشضلا ةريخأ’ا
ن˘يءا˘ق˘ل ه˘ت˘ب˘ع˘ج ي˘ف كل˘ت˘م˘ي ق˘ير˘ف˘˘لا نأا

ةبيق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأاو يرا˘ن˘كلا ما˘مأا ن˘ير˘خأا˘ت˘م
. رايدلا جراخ

صصئاقنلأ صضعب رهظأأ قيرفلأ
نع ثحبي زأزبو اهنود يدمح

زي‡ وتاكÒم
سضعب ق˘ير˘ف˘لا ر˘ه˘ظا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ر˘مأ’ا ةدد˘ع˘ت˘م بشصا˘ن˘م ي˘ف سصئا˘ق˘ن˘لا
نم بلطي يدمح بردملا لعج يذلا
نع ثحبلا ةرور˘شض ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا

لمأا ىلع بشصا˘ن˘م˘لا كل˘ت ي˘ف ن˘ي˘ب˘ع’
نأاو ة˘شصا˘خ ر˘ث˘كأا را˘˘شسم˘˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصت
فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘مو ةد˘˘يد˘˘شش ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا
ريبك رييغت نع ثحبلا دشصق ةعومجملا

مدق دقو اذه ةدوعلا ةلحرم يف قيرفلل
فقوأا ةمقلا يف ةلباقم ينÓعز عفادملا

دئارلل تاطقللا نم ديدعلا اهلÓخ نم
ينعملا نا دكؤويو هب ديششي لكلا تلعج
ةدوهعملا هتايوتشسم ةداعتشسا يف عرشش
. ةيشضاملا تاونشسلا يف هيلع

صشامر ماششه

ةركشسب داحتأ

ةيلاملا لولحلا لجعتسسي يدوج تيآاو ايونعم راهني داحت’ا

ةنيطنشسق بابشش
ةقÓطنلأ نورظتني رفانشسلأ

نيمث لداعتب دوعت «ةروسضخلا»

سصقن نم نوفوختم «ةيجياربلا»
ةيدولوملا ةمق ليجأات دعب ةسسفانملا

ةديدج ةراسسخل داقنت ةبيبسشلا
لسضفأÓل نوعلطتي راسصنأ’او

ةرڤم م‚
رايهن’او طوقسسلا لسصاوي مجنلا
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دادزولب با˘ب˘شش يدا˘ن ي˘قÓ˘ي
بونجلا هريظن مويلا ةريهظ
ز˘نواد نا˘شص يدا˘˘ن ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
نم ةيناث˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘شسح˘ل
ةطبار نم تاعومجملا رود
بعلملا ىلع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
.اينازنتب ينطولا

«ةبيقعلا ءانبأا» ل˘ب˘ق˘ت˘شسي˘شسو
ردشصتم ةينازنتلا يشضارأ’اب
ناشص يدان «ب» ةعومجملا
امدعب ،يقيرفإا بونجلا زنواد
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا تشضفر
رئازجلاب ةهجاوملا هذه ءارجإا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ششف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘شسب

.دلبلا اذه يف انوروك
«ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا» ل˘˘ت˘˘ح˘˘يو
ةدحاو ةطقنب ثلاثلا زكرملا

و˘˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘كلا ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب دا˘˘˘ع
عم هلداعت بقع ةيطارقميدلا
ردشصتي اميف ،يبمزام يب يت
هذ˘˘˘˘ه ز˘˘˘˘˘نواد نا˘˘˘˘˘شص يدا˘˘˘˘˘ن
دعب ،طاقن ثÓثب ةعومجملا
ةلوجلا يف زو˘ف˘ل˘ل ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لÓ˘ه˘لا يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘لوأ’ا
.ينادوشسلا

اقيرف هجأونشس :يتخب
فيرعتلأ نع ينغ ايوق

زوفلأ انفدهو
دعاشسم يت˘خ˘ب م˘ير˘ك لا˘قو

تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف برد˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘˘ل
نكل ،ةبعتم تناك ةيرفشسلا»
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ه˘˘ل˘˘لد˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف تع˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شسا
ةبيردتلا ةشصحلاو ةي˘شضا˘م˘لا
ىلع تلد مويلا اهترجأا يتلا
.«كلذ
ا˘˘ن˘˘˘نأا ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص» :فا˘˘˘شضأاو
ن˘كل ا˘ي˘ناز˘ن˘ت ي˘ف بع˘˘ل˘˘ن˘˘شس
بعلنشس نحن˘ف ا˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
نم بلعنشس كلذل رئازجلا يف

،ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ي˘ف زو˘ف˘˘لا ل˘˘جا
اقيرف هجاونشس اننأا ملعن نحن
.«فيرعتلا نع اينغو ايوق
ةجرد نأا انملع دقل »: عباتو
23 ى˘لإا ل˘شصت˘˘شس ةرار˘˘ح˘˘لا
نو˘كت˘شس ة˘بو˘طر˘لاو ،ة˘جرد
سضو˘خ  مو˘ي اد˘ج ة˘ع˘ف˘˘تر˘˘م
ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا ن˘˘كل ،ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘خاد رار˘˘شصإ’او ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
بلغتتشس ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سسو˘ف˘ن

،ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نإا ةيباجيا ةجيتن ققحنشسو

انح˘ن˘م˘ت˘شس ي˘ت˘لا ،ه˘ل˘لا ءا˘شش
ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘˘ن˘˘ح˘˘شش ا˘˘هرود˘˘ب

ةشسفانملا يقا˘ب لا˘م˘كت˘شس’
.«ةوقب
لÓ˘ه˘لا يدا˘ن نإا˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
يت  هفيشض مامأا ابلشس لداعت
ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘مزا˘˘م ي˘˘ب
مدخت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘هو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا

«امود» بردملا لابششأا اريثك
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ي˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
هظوظح عفر لجا نم زوفلا
.لبقملا رودلا ىلإا لهأاتلل

جاجلب اشضر

769213ددعلأ ^2441 بجر61ـل قفأوملأ1202 يرفيف82دحألأةصضايرلا
ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر تاعومجم رود نم2ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

ةعومجملا ردسصتم مامأا ةبعسص ةمهم يف «ةبيقعلا ءانبأا»

يقيرفإأ بونجلأ زنوأد نشص ‐ دأدزولب بابشش
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مهخيرات يف ةرم لوأ’ ةرادسصلا يف نوقلحي «روسسنلا»
هتÓشضع سضرع ةرواشسلا ةبيبشش قيرف لشصاو
،مدقلا ةركل ةينطولا ةلوطبلا تايرابم لÓخ
ةمئاق ىلإا ةركشسب داحتا قيرف فاشضأا امدعب

تعم˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع ها˘يا˘ح˘شض
51ـلا ةلوجلا راطإا يف ،ةفيظن ةيعابرب نييدانلا

.فرتحم لوأ’ا مشسقلا نم
ار˘ي˘ب˘ك ءادأا بو˘ن˘ج˘لا «رو˘˘شسن» داد˘˘ع˘˘ت مد˘˘قو
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا ه˘ب د˘كؤو˘ي˘ل
يبم˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ف˘ي˘شضم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘شضا˘م˘لا
ىلتعا زوفلا اذهبو ،ةلماك ةيشسادشسب فلششلا
ةرادشص رشضخأ’او رفشصأ’ا نينوللا باحشصأا
مهدوعشص ذنم ةر˘م لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
.3102 ةنشس لوأ’ا مشسقلل

ثدح ل يشسيئرلأ بردملأ بايغ
م˘يد˘ق˘ت «بو˘ن˘ج˘لا رو˘شسن» ق˘ير˘ف ل˘شصاو˘˘يو

م˘غر يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يرا˘ب˘م
سسيئرلا ررق امدعب يشسيئرلا بردملا بايغ
نايزم بردملا نع لاشصفن’ا يطاورز دمحم
ىفطشصم دعاشسم˘لا برد˘م˘لا ل˘م˘ح˘ي˘ل ل˘ي˘غ˘يإا

نيتارابم يف روشسنلا دقويو لعششملا تيلاج
دكؤوي ام وهو فادهأا01 يدانلا امهيف لجشس

ينفلا مقاطلا هب موقي يذلا ريبكلا لمعلا ةميق
.تابيردتلا يف
نع ةعاشسلا دحل ةرواشسلا ةرادإا نلعت ملو اذه
ـل ةشصرفلا حنم نأا ’إا ،ديدجلا بردملا ةيوه
ةشضراعلا سسأار ىلع ةلشصاوملا لجأا نم تيلاج
.ربكأا ودبت يدانلل ةينفلا

 اقحتشسم أزوف انققح :يرمحل
ةجيتنلأ اهب اندكأأو ةركشسب ىلع

فلششلأ نم اهب اندع يتلأ
ةريبكلا هتداعشس نع يرمحل زيزع نميأا ربع

ةرواشسلا ةبيبشش ق˘ير˘ف ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا˘ب
نأا احشضوم ،ةركشسب داحتا يدان باشسح ىلع
زوفلا هب ززع ةياغلل اريبك ءادأا مدق قيرفلا
لاقو ،فلششلا ةيعمج ىلع ققحملا ريخأ’ا
:«مÓ˘شسلا» ةا˘ن˘ق ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف
نم انكمت يذلا زوفلا اذه ىلع هللا دمحلا»
يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘خأ’ا زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ن˘˘م ه˘˘لÓ˘˘خ
اني˘ل˘ع نآ’او ف˘ل˘ششلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘مأا ها˘ن˘ق˘ق˘ح
ديزملا دشصحو جهنلا سسفن ىلع ةلشصاوملا

.«ةيباجي’ا جئاتنلا نم
ب.م.يرشسيإأ

ةرواشسلأ ةبيبشش

اراوايد يبانيكروبلا لكسشم يوسست «يرانكلا» ةرادإا
ةب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف ةرادإا تو˘شس

بعÓلا فلم ايمشسر لئابقلا
اراوا˘يد نا˘ب ي˘با˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ب˘˘لا
ة˘يدا˘ح˘ت’ا تل˘˘خد˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
.لكششملا لحل «فافلا»
ةيمشسرلا ةح˘ف˘شصلا تف˘ششكو
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
داحت’ا لخد˘ت» :ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
فافلا مدقلا ةركل يرئازجلا

بعÓ˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘كششم ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل
يذلا راروايد ي˘با˘ن˘ي˘كرو˘ب˘لا
نيح يف ،يشضاملا نم تاب
ةيلاملا ةمي˘ق˘لا م˘شصخ م˘ت˘ي˘شس
ىلإا ةبيبششلا لهأات ةأافاكم نم
سسأا˘˘˘ك تا˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م رود
ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
بعÓ˘˘˘لا ل˘˘˘شصحو .«مد˘˘˘ق˘˘˘لا
نم مكح ىلع يبا˘ن˘ي˘كرو˘ب˘لا
ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا ل˘˘ب˘˘ق

لو˘شصح˘لا˘ب ي˘˘شضق˘˘ي مد˘˘ق˘˘لا
وروأا ف˘˘˘˘˘˘˘˘لأا46 ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةق˘لا˘ع ة˘ي˘لا˘م تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ك
دق˘ع˘لا خ˘شسف د˘ع˘ب سضيو˘ع˘تو
«فا˘ف˘لا» ع˘ن˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘˘ع
دقاعتلا نم ةيرئازجلا ةيدنأ’ا

ببشسب بناجأ’ا نيبعÓلا عم
ىلإا بعÓلا لقتنيل ،نويدلا
.اهدعب ةيرشصملا ةلوطبلا

ب.م.يرشسيإأ

لئابقلأ ةبيبشش

رهششأأ9 لبق هل صضرعت يذلأ ثداحلأ دعب ةرم لوأل
81ـلا ةمئاق ىلإا هتدوع لجسسي ةيز نب

نوجيد يدانب ةسصاخلا ابع’

هتيأوه لشصأوي «حافشسلأ»

ةيئانث لجسسي حاجنوب
رطق سسأاكب جيوتتلل دسسلا دوقيو

بعÓلا حاجنوب دادغب لشصاو
يدان مجن يرئازجلا يلودلا
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘شسلا
،هقيرف ع˘م ة˘يو˘ق˘لا سضور˘ع˘لا
رطق سسأاكب رفظلل هداق امدعب

ي˘ف ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا بق˘˘ع
يرطقلا ليحدلا مامأا يئاهنلا
ليجشست نم نيفيظن نيفدهب
.«حافشسلا»
ةياغلل اريبك ءادأا دادغب مدقيو
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا ثي˘˘˘ح
ةريخأ’ا ةرتفلا يف ليجشستلا

اديج ىوتشسم مدقي هنا امك

ةيعامجلا ةيحانلا نم ةياغلل
دشصحل دشسلا دوقيل ،ةيدرفلاو
نم ثعب ،ةزيمم ةيئانثب بقللا

رداق هنا ةيوق لئاشسرب اهلÓخ
ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ا˘م˘ي˘شس’ با˘ع˘شصلا ي˘ط˘خ˘تو
يتلا ةريثكلا تاداقتن’ا دعب

م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘لا˘˘ط
.يراجلا

بختنم˘لا فاد˘ه ر˘ي˘ت˘خاو اذ˘ه
لشضفأاك ،يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ةلو˘ط˘ب˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘ف بع’
.1202 رطق سسأاك

ب.م.يرشسيإأ

ة˘يز ن˘ب ن˘ي˘شسا˘ي ي˘عد˘ت˘شسأا
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘˘لا

م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ةر˘˘˘˘م لوأ’
ءاقللا يف هيدان عم ةكراششملل
سسيراب قيرف هيف هجاو يذلا
ةلوجلا راطإا يف نامريج ناشس
با˘˘˘˘غو ،«1غ˘ي˘ل˘لا» ن˘م72
سسو˘كا˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوا يدا˘˘ن بع’
تايرابم نع قباشسلا ينانويلا
ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ه˘يدا˘˘ن

رور˘م˘لا ثدا˘ح ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
يف ببشستو هل سضرعت يذلا
ىوتشسم ىل˘ع ة˘غ˘ي˘ل˘ب رار˘شضأا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘شضق˘˘ت تدا˘˘ك د˘˘ي˘˘لا

.يوركلا هراوششم

بردم سسيرانيل ديفاد ررقو
نب ءاعدتشسا يشسنرفلا نوجيد
امدعب ،رهششأا9 بايغ دعب ةيز
ن˘م ر˘شضخأ’ا ءو˘شضلا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
تب˘ثأاو ق˘ير˘ف˘لا بي˘ب˘˘ط ل˘˘ب˘˘ق
يشسنرفلا نويل ةشسردم جيرخ
ة˘ي˘ند˘ب˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا ه˘ت˘يز˘ها˘˘ج
.تايرابملا فانئتشس’
بع’ تو˘ف˘ي م˘ل ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ةشصرفلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
بقع هرو˘ع˘شش ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل
ةينعملا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا
،هلل دمحلا» :لا˘قو ةارا˘ب˘م˘لا˘ب
.«رهششأا9ـب ةدوعلا

ب.م.يرشسيإأ

جÓعلأ عم ديج لكششب بواجتي9102 ايقيرفإأ لطب
ةعقوم يف ارسضاح نوكيسس رسصان نب
«وي ناملا» مامأا يبوروأ’ا يرودلا

رشصان نب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا ى˘ل˘ق˘ت
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘˘لا
ي˘لا˘ط˘ي’ا نÓ˘ي˘م يدا˘ن م˘ج˘ن
اهدافم ،ةيا˘غ˘ل˘ل ةرا˘شس ارا˘ب˘خأا
ةارا˘ب˘م˘ل از˘ها˘ج نو˘كي˘شس ه˘˘نا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘˘بوروأ’ا يرود˘˘˘˘لا
قÓمعلا نÓيملا اهيف يقÓي
رت˘شسششنا˘م يدا˘ن يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
سسرام11ـلا ي˘ف د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
.مداقلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششكو
بواجتي رشصان نب نأا ةيلاطيإا

هل˘ع˘ج˘ي ا˘م جÓ˘ع˘لا ع˘م اد˘ي˘ج
سسرام11 مو˘˘˘ي ار˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ح

،درو˘فار˘ت د˘لوأا بع˘ل˘م  ى˘ل˘˘ع
ىلع بايإ’ا ءاقل ما˘ق˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
سسفن نم81 موي وريشس ناشس
.رهششلا

د˘يز˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه
ة˘ن˘شس ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب ةدو˘˘ع
رظنلاب هيدان ةوق نم9102
اهمدقي يتلا ةتبا˘ث˘لا ة˘م˘ي˘ق˘ل˘ل

بع˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عجارت نÓيملا ناو اشصوشصخ
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف
بايغ دعب تايوتشسملا عيمج
.ةباشصإÓل هيدان نع رشصان نب

ب.م.يرشسيإأ

ةمشصاعلا داحتا
د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘شست «ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘˘شس»
ثع˘˘ب˘˘ي مÓ˘˘˘ي˘˘˘بو نزاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيوق لئاشسرب
ةمشصاعلا داحتا قيرف داعتشسا
ققحملا زوفلا دعب نزاوتلا
با˘شسح ى˘ل˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘˘ير˘˘ف
يتلا ةهجاو˘م˘لا ي˘ف ة˘ف˘ي˘ظ˘ن

بعلم ىلع نييدانلا تعمج
،ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘˘م˘˘ع
ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا داد˘ع ع˘ف˘تر˘˘ي˘˘ل
ةارابم41 نم12 ـلا ةطقنلا

8 دعب ىلع ،رخأاتم ءاقل عم
ةبيبشش ردشصتملا نع طاقن
.ةرواشسلا

ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘شضف˘˘بو
ن˘م دا˘ح˘ت’ا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘كم˘˘ت
بق˘˘ع نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا

يف ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘ترا˘شسخ
لك مامأا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘م
ع˘˘شضي˘˘˘ل ،ةر˘˘˘كشسب دا˘˘˘ح˘˘˘تاو
ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا لا˘ب˘˘ششأا
جئاتن˘ل˘ل اد˘ح ي˘جور˘ف ير˘ي˘ت
يف ةوقب برشضتو ةيبلشسلا

.ةرقم ةهجاوم
ثعبو اريبك ءادأا مدق مÓيب
ةيوق لئاشسرب

مد˘ق ةر˘ششا˘ب˘م ه˘لوز˘ن د˘ع˘ب
يلودلا بعÓلا مÓيب دماح
ناكو اريبك ءادأا يبانيكروبلا
عا˘˘فد ي˘˘ف م˘˘شسلا ة˘˘با˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب
ي˘ف ل˘غو˘ت ثي˘ح ،سسفا˘ن˘م˘لا

Ó˘غ˘ت˘شسم تار˘م˘لا ن˘م دد˘˘ع
زاتمي يتلا ةريبكلا ةعرشسلا
نم ريثكلا يف ببشست ام اهب
ا˘م ،سسفا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا
بردملا كشش نود لعجيشس
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ة˘˘ت˘˘خ˘˘ب ةد˘˘ي˘˘شسلا تن˘˘كم˘˘˘ت
ءاوشضأ’ا فطخ نم يناشضمر
ةليلق رهششأا دعب رئازجلا يف
ثيح ،اشسنرف نم اهمودق نم
سصاخ عون نم دحت تراتخا

يذلا ا˘ه˘ن˘شس ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
تهج˘تا˘ف ،ن˘ي˘ع˘ب˘شسلا برا˘ق˘ي
بوكر ةشضاير ةشسرامم ىلإا
اروشص كلذب عنشصتل ،جاومأ’ا
لوأا ا˘ه˘نو˘ك ثود˘˘ح˘˘لا ةردا˘˘ن
اذه سسرامت ملاعلا يف ةنشسم
 .  تاشضايرلا نم عونلا

«مÓ˘شسلا» ع˘فد لو˘شضف˘˘لا
هذ˘ه ن˘م ر˘ث˘كأا بر˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
نع اه˘ي˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ت˘ل ةد˘ي˘شسلا
 برق

 دافحأأ3ـل ةدجو مأأ
نم يناشضمر ةتخب ةديشسلا

2591 ناو˘ج ر˘˘ه˘˘شش د˘˘ي˘˘لاو˘˘م
د’وأا ة˘ثÓ˘ث˘ل مأا ي˘ه ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب
ترجا˘ه ،دا˘ف˘حأا3 ـل ةد˘˘˘˘˘˘جو
ةنشس81 ن˘شس ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تجوزت امدعب اشسنرفب رقتشستل
،كانه  ةثÓثلا اهد’وأا تبجنأاو
ا˘ه˘ل˘ع˘ج ة˘شضا˘ير˘لا˘ب ا˘ه˘ف˘˘غ˘˘شش
مأا يهو ىتح لاج˘م˘لا م˘ح˘ت˘ق˘ت
نم اهتايلوؤوشسم اه˘ع˘ن˘م˘ت م˘ل˘ف
طبترا ام ابلاغ ةشضاير رايتخا
ترا˘ت˘خا˘ف ،لا˘جر˘لا˘ب ا˘ه˘˘م˘˘شسا

جاو˘˘˘˘مأ’ا بو˘˘˘˘كر ة˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير
ـلا نشس يف اهتشسراممب تأادبف
ن˘˘م دد˘˘ع ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ن˘˘˘شس52
ىر˘˘˘˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘لا
ةياهنلا يف نكل «هيتاركلاك»
جاو˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ب˘˘˘عاد˘˘˘م تل˘˘˘شضف
امدعب ىت˘ح ا˘ه˘ل ة˘ي˘فو تل˘ظو
 . ايتع رمعلا نم تغلب

قلشست وأأ جأومألأ بوكر
نم دحأو.... لابجلأ

 نينثأ
ةشصق ةتخب ةديشسلا يورت

اهنأا لوقتف «مÓشسلا»ـل اهتايح
ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ع تع˘˘ط˘˘ق˘˘نا

’إا ي˘تأا˘˘ت ن˘˘كت م˘˘لو ا˘˘ه˘˘جاوز
اهب رقتشسا لاحلا نأا ريغ ،اردان
امدنع ةفدشص ،«مأ’ا دلبلا» يف
ةيلئاع ةرايز يف ارخؤوم تناك
ر˘ظا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ف˘غ˘شش ،ةر˘ي˘˘شصق
ئطاوشش اهيوحت يتلا ةليمجلا
ا˘˘ه˘˘˘يأار تر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ف ،ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
ة˘شسرا˘م˘م˘˘ل ا˘˘ن˘˘ه ثو˘˘كم˘˘لا˘˘ب
بوكر يهو ةلشضفملا اهتياوه
ظق˘ي˘ت˘شست ةد˘ي˘شسلا˘ف ،جاو˘مأ’ا

لÓخ ةشصاخ اركاب حابشص لك
ل˘جا ن˘م حا˘ير˘لا بو˘˘ب˘˘ه ما˘˘يأا
ي˘ف ءد˘˘ب˘˘لاو ئ˘˘طا˘˘ششلا د˘˘شصق
’ ظ˘ح˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ةر˘ما˘غ˘˘م˘˘لا
مدع ببشسب ،ا˘نا˘ي˘حأا ا˘ه˘ف˘لا˘ح˘ي
ةيشساشسأا دعت يتلا حايرلا دوجو
سسأا˘ي˘ت Ó˘ف ،ا˘˘ه˘˘تر˘˘ما˘˘غ˘˘م ي˘˘ف
ليدبلا دجت ةر˘ششا˘ب˘م ،ةد˘ي˘شسلا

ةديشسلا قلشست˘ت ،لا˘ب˘ج˘لا ي˘هو

ةيدحتم ةيلاع ةراهمب لابجلا
كلذ لبقو زجاوحلاو قئاوعلا

ةيندب ةقاي˘ل˘ب ا˘ه˘ن˘شس ة˘يد˘ح˘ت˘م
د˘ن˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح ةردا˘˘ن ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘شش
 .نينشسملاب كلاب امف بابششلا

ةفرششم بتأرمتكتفأ
 ةيملاع تاقباشسم يف

اهنأا ي˘ت˘خ˘ب ةد˘ي˘شسلا تلا˘ق
يف ا˘ه˘ت˘ياو˘ه ة˘شسرا˘م˘م تأاد˘ب
تلا˘˘شص ا˘˘ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف
سسرا˘م˘ت˘ل م˘لا˘ع˘لا ي˘ف تلا˘˘جو
بو˘˘كر ة˘˘شضا˘˘˘ير ة˘˘˘يوا˘˘˘ه˘˘˘ك
لود˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ،جاو˘˘مأ’ا
تا˘شضا˘ير˘لا هذ˘ه˘ب ة˘فور˘ع˘م˘˘لا

تفرتحا نيأا ،بيياركلا رزجك
اهنأا نم مغرلا ىلع ةشضايرلا
م˘لو ق˘ير˘ف يأا ى˘˘لإا م˘˘ت˘˘ن˘˘ت م˘˘ل
،لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘يو˘كت سضخ˘˘ت

كاكتفا ي˘ف تح˘ج˘ن ا˘ه˘نأا ر˘ي˘غ
تاقباشسم يف ةفرششم بتارم
لاحلا وه امك ،ةاوهلل ةيلود
ي˘ف تا˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا ىد˘˘حإا ي˘˘ف
ةبترملا تكتفا نيأا ،لاغينشسلا
تارششعلا ن˘ي˘ب ن˘م ة˘شسما˘خ˘لا

مهلك اوناكو نيكراششملا نم

ةديحولا ةديشسلا تناكف ،لاجر
 .جيوتتلا تقحتشسا يتلا

يحشصلأ يئأذغلأ ماظنلأ
اهتقايل ءأرو

نأا ي˘ت˘خ˘ب ةد˘ي˘شسلا لو˘ق˘˘ت
ىلإا ةيندبلا اهتقايل ءارو رشسلا

وه ةشضا˘ير˘لا ة˘شسرا˘م˘م بنا˘ج
ثيح ،ميلشسلا يحشصلا ءاذغلا
ةيمح عابتإاب ناشسنإا لك حشصنت

ةهارششلا مدعو ةشصاخ ةيئاذغ
ديدحت ىلإا ةفاشضإا لكأ’ا يف
ة˘ي˘ن˘غ˘لا را˘ي˘˘ت˘˘خاو تا˘˘ب˘˘جو˘˘لا
فايلأ’او اهنم تاني˘ما˘ت˘ي˘ف˘لا˘ب
كلذ ن˘˘م م˘˘هأ’او ندا˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو
تا˘˘ير˘˘كشسلا ن˘˘˘ع دا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب’ا

اهنأاشش نم رومأا اهلك ،حلملاو
ند˘ب˘لا ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا

نأا بج˘ي ’ ي˘ت˘خ˘ب ف˘˘ي˘˘شضتو
ة˘شضا˘ير˘لا ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م ى˘˘شسن˘˘ن
رثكأا وأا ةعاشسل ايموي يششملاو
ا˘ندرأا اذإا م˘ه˘˘م د˘˘ج ر˘˘مأا و˘˘ه˘˘ف
حشصنتو انتحشص ىلع ظافحلا
ميجر دامتعا˘ب ة˘شصا˘خ ءا˘شسن˘لا

ىلإا لوشصولا لجأا نم اهتايح
 .ىغتبملا

طيمز.ع

 ⁄اعلا ‘ جاومأ’ا بوكر ةسضاير سسرا“ ةنسسم لوأا.. Êاسضمر ةتخب

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا كرا˘˘شش
ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر يوادو˘ب ما˘˘ششه
ةعمجلا ةرهشس يشسنرفلا سسين

ن˘ير يدا˘ن فا˘˘شضت˘˘شسا ن˘˘ي˘˘ح
نم52 ة˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘شسح˘˘ل
اذ˘˘˘ه ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا

ءاقفر زوف  ةارابملا تفرعو
فده لباقم نيفدهب يوادوب
ةلباقملا تده˘شش ثي˘ح د˘ي˘حو
يوادوب ماششه يرئازجلا قلأات
ة˘بر˘شض ى˘ل˘ع ل˘˘شصح˘˘ت يذ˘˘لا

اهذفنيل91 ةقيقدلا يف ءازج
بعÓلا حاجنب يريوغ هليمز
ه˘تار˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ب ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت ل˘˘شصاو
ى˘ل˘ع هذاو˘ح˘˘ت˘˘شساو ةر˘˘حا˘˘شسلا
ل˘ع˘ج ا˘م د˘ي˘ج ل˘˘كششب ةر˘˘كلا
ىلع ينثت ةيشسنرفلا ةفاحشصلا

 .ءارحشصلا ةرهوج
مدق يوأدوب :ايشسيرإأ
‘ ةياغلل أÒبك ءأدأأ

 نير ةهجأوم
بردم ايشسيرإا نايردأا داششأا

ءادأ’ا˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘˘ن

˘˘ما˘˘ششه ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ي˘˘قار˘˘لا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ياودو˘˘ب

يشسنرفلا نير ةهجاوم لÓخ
نأا اح˘شضو˘م ،ة˘ع˘م˘ج˘لا ةر˘ه˘شس
ءادأا مدق باششلا ناديملا طشسو
.ايموجهو ايعافد اريبك

ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسيرإا ح˘˘˘˘˘شضوأاو
فيك» :ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ريبكلا ءادأ’ا مكل حرششأا نأا يل
ي˘˘˘ف يوادو˘˘˘ب ه˘˘˘مد˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا

،يشسنرفلا نير يدان ةهجاوم

ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ءادأا مد˘ق ه˘نأا ثي˘˘ح
يلودلا لامآ’ا بع’ ةهجاوم
ناك دقل ،اغنيف˘ما˘ك ي˘شسنر˘ف˘لا
بيط هجوب رهظو ازيمم هؤوادأا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
د˘ق˘˘ل» :م˘˘ت˘˘خو ،«ة˘˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإ’ا ى˘ل˘ع تع˘ل˘˘طا

كلمت امدنع نكل اهنم ىناع
ءادأا نو˘مد˘ق˘ي ه˘ل˘ث˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
.«هجارخإا بعشصلا نم اريبك

قÓع ودبع

 ةعم÷أ ةرهشس هقيرف ةأرابم ‘ هقلأات بقع

 ةيسسنرفلا فحسصلا ‘ ثد◊ا عنسصي يوادوب

دنلاه يجيورنلأ دعب
 دنومترد ايشسيروب مجاهم

بع’ رغسصأا يريوغ
ىربك يف مسساح

ةيبوروأ’ا تايرودلا
وكنارفلا يريوغ نيمأا لتحا

سسي˘˘ن يدا˘˘ن بع’و ير˘˘ئاز˘˘˘ج
ي˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

ي˘˘ف م˘˘شسا˘˘ح بع’ ر˘˘غ˘˘شصأا˘˘˘ك
ةشسمخلا ةي˘بوروأ’ا تا˘يرود˘لا
.يراجلا مشسوملا لÓخ ىربكلا

مجا˘ه˘م˘لا ف˘ل˘خ ير˘يو˘غ ءا˘جو
لتحا يذلا ةرششابم يجيورنلا
،فادهأا5 قرافب ،لوأ’ا زكرملا

لو˘˘˘شصأ’ا وذ ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
01 ل˘ي˘ج˘شست ن˘م ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةقفر ىرخأا5 ةعانشصو فادهأا
مجاهم لجشس ،اميف سسين يدان
،افده71 دنومترود ايشسوروب
.ةمشساح تار˘ير˘م˘ت3 مد˘˘˘قو
اريبك ىوتشسم سسين مجن مدقيو
ه˘ن˘طاو˘م ة˘ق˘فر م˘شسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةليل نكمت يذلا يوادوب ماششه
ة˘بر˘شض ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا  سسمأا

فده ىلإا يريوغ اهلوح ءازج
ي˘ف ف˘يد˘ه˘ت˘˘لا با˘˘ب ه˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف
ه˘ق˘ير˘ف تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
زوفب تهتنا يتلاو نير يدانب
.1 ـ2 ـب يوادوب ءاقفر

جاحلب اشضر

 ماظتناب زتيم عم امهتكراششم لظ يف ثود◊أ ةردان ةروشص ‘

لبق يسضاملب ناحيري ةي’وبو اجديكوأا
 مداقلا «افيفلا» خيرات

يف يرئازجلا ينطولا بخانلا يشضاملب نيدلا لامج دجاوتي
ةمئاد ةفشصب يشسنرفلا زتيم يئانث ةكراششم لظ يف ةديج ةلاح
ردنشسكلأا رشضخلل يناثلا سسراحلاب رمأ’ا قلعتيو يدانلا عم
.ديرف ةي’وب هليمزو اجديكوأا

يف نايشساشسأا ىرخأا ةرم ةي’وب هليمزو اجيدكوا كراششو
يئانثلا نأا دكؤوي ام وهو ،سسمأا تبعل يتلا ودروب يدان ةهجاوم
.زتيم ةبيكرت يف ةيشساشسأا ةعطق اتاب

ينطولا بخانلل ةبشسنلاب ةيفاشضإا ’ولح يئانثلا حنميشسو اذه
هجاوي امدنع مداقلا سسرام رهشش ررقملا مداقلا فقوتلا لبق
.اناوشستوب هدعبو ايبماز بختنم ،يرئازجلا ينطولا بختنملا

ب.م.يرشسيإا
ـل وروأا فلأا181 عفدب يشسنوتلا قيرفلا بلاطت «افيفلا»

 دادزولب بابشش ريهظ
 يشسنوتلا يقيرفإ’ا دشض هتيشضق بشسكي رثيخلب

راتخم حلاشصل «افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا مكح
يف دادزولب بابشش قيرف نميأا ريهظ يرئازجلا بعÓلا رثيخلب
،يشسنوتلا يقيرفإ’ا قباشسلا هقيرف دشض اهعفر يتلا ةيشضقلا

فلأا181 ىلع قبشسأ’ا ةملعلا ةيدولوم بع’ لشصحيشسو
54ـلا ىدعتت ’ ةدم لÓخ سضيوعتو ةيلام تاقحتشسمك وروأا
.اموي

عفد ةيمتح مامأا يدانلا نأا ةيشسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
دق ةديدج ةبوقع طيلشست يدافتل ةقلاعلا بعÓلا تاقحتشسم
 .قيرفلا ديشصر نم طاقنلا بحشس دح ىلإا لشصت

ب.م.يرشسيإأ
 يناثلأ فدهلأ ةريرمت مدق

ماه تسسيو ىلع ناقوفتي يتيسسلاو زرحم
 ةمحر نبو

يدان مجن ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير م˘ها˘شس
ىلع هقيرف هققح يذلا زوفلا يف يزيلجن’ا يتيشس رتشسششنام
ايقيرفإا لطب مدقو ،دحاول نيفدهب دتيانوي ماه تشسيو باشسح
يتيشسلا دوقيل زنوتشس هليمزل يناثلا فدهلا ةريرمت9102 ةنشس
.ايلاوت02ـلا زوفلل

ىلع ةوقب درلا زرحم سضاير لشصاو مدقملا ءادأ’ا لشضفبو
زرحم مدقي ةرم لك يف يذلا ’ويدراوغ بيب ينابشس’ا هبردم
.ء’دبلا ةكد ىلإا هديعيو ’إا اريبك ءادأا

يف ماه تشسيو عم ةمحر نب ديعشس كراشش ،رخآا بناج نم
رئاطلا حانجلا لواحو ءاقللا رمع نم ،ةريخأ’ا قئاقد01ـلا
كلذ نم نكمتي مل هنأا ’إا ،قرافلا ةعانشص ينطولا بختنملل
.يتيشس رتشسششنام اهب عتمتي تاب يتلا ةريبكلا ةوقلا لظ يف

ب.م.يرشسيإأ
دأدولأو يرانكلأ زوفب وكيشسÓكلأ ىهتنأ اميف

ةليلم نيع يف ئجافي

نارهو ءانبأاو ةرادسصلا عجرتسسي قافولا
ةقافتسس’ا نودكؤوي

ريمأا ءاقفر ةدوع5491 يام8 بعلم سسمأا ةيششع دهشش
ةكراششملا د˘ع˘ب ر˘ي˘ب˘ك زو˘ف˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘لإا يوار˘ق
ةلوطبلا ةداير عاجرتشسا نم اونكمت فيطشس ءانبأا ،ةيقيرفإ’ا
رفشصل فادهأا ةثÓثب فلششلا يبملوأا ىلع قحاشسلا زوفلا دعب
ةاراجم ىلع مهتردق يكوكلا ليبن بردملا لابششأا تبثأا نيأا

اذه ،تاهبجلا لك ى˘ل˘ع بع˘ل˘لاو تا˘ق˘با˘شسم˘لا ل˘ك تا˘يرا˘ب˘م
ةبيبششو رئازجلا ةيدو˘لو˘م ن˘ي˘ب و˘كي˘شسÓ˘كلا ةارا˘ب˘م ته˘ت˘ناو
ةريثم ةارابم يف دحاو فدهل نيفدهب يرانكلا زوفب لئابقلا

اذهب لشصاوتتل نيقيرفلا نيب تايرابملا خيرات اهيلع اندوع
برغ يفو ،يقيرفإ’ا رثعتلا دعب مقافتلا يف ةيدولوملا لكاششم
مامأا ةارابملا طاقنب رفظلا نم نارهو ةيدولوم تنكمت دÓبلا
زفقيل دحاو فدهل فادهأا ةثÓث ةجيتنب مهزوفب وداراب يدان
ةبيبشش ،قافولا نم لك فلخ عبارلا زكرملا ىلإا ةوارمحلا كلذب
نيع ةيعمج ناشسملت دادو أاجاف اميف ةيدملا يبملوأاو ةرواشسلا

يف ةفيظن فادهأا ةثÓث ةجيتنب ريخأ’ا اذه ىلع زوفلاب ةليلم
راشصنأا دنع ةلئشسأا ةدع ةيعمجلا ىوتشسم راثأا نيأا  هرايد رقع
يداو˘ن˘لا ن˘شسحأا ن˘م نا˘ك نأا د˘ع˘ب دو˘˘شسأ’او ر˘˘م˘˘حأ’ا يدا˘˘ن˘˘لا
.ناديملا ةيشضرأا ىلع ةيرئازجلا

ب.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

مهخيرات يف ةرم لوأ’

ىلع عبرت ناو ريخأ’ا اذهل قبشسي مل ،فرتحم لوأ’ا مشسقلل3102 ةنشس ةرواشسلا ةبيبشش دوعشص ذنم
نم61ـلا ةلوجلا دودح يفو يراجلا مشسوملا يف نكمتيل ،مدقلا ةركل ةينطولا ةلوطبلا سشرع
.ةفيظن ةيعابرب ةركشسب داحتا فيشضلا ىلع هققح يذلا ريبكلا زوفلا دعب ،اتقؤوم ةرادشصلا فطخ

؟لحلاو
تاي˘حر˘شصت لÓ˘خ ن˘م
د˘م˘ح˘م ع˘ن˘شص ةر˘ي˘˘ث˘˘م
ة˘ه˘ب˘ج بع’ سشو˘˘ع˘˘م
ثدحلا قباشسلا ريرحتلا
ةلي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا ي˘ف
هنا دكأا امدعب ةيشضاملا

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ي ’
،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

وهو ،ىوتشسملا مادعن’
هب موقت ام نأا دكؤوي ام
در˘˘˘ج˘˘˘م و˘˘˘ه ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا
ةنيزخلا لاومأا فازنتشسا
ل˘˘ج نأا امب ةي˘مو˘م˘ع˘لا
ل˘م˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا لاو˘˘مأ’ا
نم ةمدقم قر˘ف˘لا ا˘ه˘ب
.ةلودلا لبق

ريطي هار

ديدجلا يبانيكروبلا مجاهملا مÓيب دماح رهظ
ي˘ف ،ر˘ي˘ب˘ك ءادأا˘ب ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
لوأا ةرقم مجن مامأا هقيرف اهبعل يتلا ةهجاوملا
ـل د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شساو ،سسمأا
اهب زاتمي يتلا ةريبكلا ةعرشسلا «ةراطشسوشس»
تاركلا ميدقتو سسفانملا عافد قارتخا لجأا نم
نم يدانلا مرح يموجهلا مقعلا نأا ’إا ،هئÓمزل
.يخيرات زوف

لسصاوت ناسسملت ةرهوج
ةرواسسلا عم عادبإ’ا

قيرفل نميأ’ا حانجلا لشصاوي ،رخآ’ موي نم
سضورعلا ميد˘ق˘ت يدو˘ع˘شسم ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
ت’و˘ج˘لا ي˘ف ة˘شصا˘خ ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘با˘ج˘˘ي’ا
ديد˘ع ل˘ي˘شصح˘ت ى˘لإا ه˘ق˘ير˘ف دا˘ق ن˘يأا ةر˘ي˘خأ’ا
يف ازيمم امقر هلعج ام وهو ةيباجي’ا جئاتنلا
ةمشساح تحبشصأا هفادهأا نأاو ةشصاخ ةلوطبلا

8 ديشصرب ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ا˘فاد˘ه ة˘ه˘ج ن˘م ه˘ت˘ل˘ع˘ج
نأا ىلإا ىرخأا ةهج نم هقيرف تداقو فادهأا
عراشس دقو اذه ةعيلطلا ةبكوك نمشض نوكي
ىلع نيمئاقلاو نيمتهملا ةبلاطم ىلإا نوينفلا
هحنم ىلع لمعلا ةرورشضب ينطولا بختنملا
.يلحملا بختنملا يف ولو ةشصرفلا

qarsana@essalamonline.com

7692ددعلأ ^2441 بجر61ـل قفأوملأ1202 يرفيف82دحألأ

؟؟؟ فعر
د˘لا˘نور سضر˘ع˘ت بير˘غ ثدا˘ح ي˘ف
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ق˘ير˘˘ف برد˘˘م نا˘˘مو˘˘ك
ىلع هتربجأا ةئجافم ةيحشص ةكعول
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م
تبعل يتلا ةيليبششإا ةهجاوم قبشست
«ا˘غ˘ي˘ل˘لا» تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘˘شض سسمأا
يدنلوهلا ينقتلا رداغو ،ةينابشس’ا
ئجافم ل˘كششب ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا
دع˘ب ة˘ي˘ح˘شص ة˘مز’ ه˘شضر˘ع˘ت د˘ع˘ب
هنكمت مدعو هفنأا نم مدلا نÓيشس
رداغي˘ل ،ر˘مأ’ا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا ن˘م
ةر˘م˘لا هذ˘ه تشسي˘لو ،ارو˘ف نا˘كم˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ةرو˘˘˘ط˘˘˘شسأ’ ى˘˘˘لوأ’ا
اذ˘ه ه˘ع˘م ثد˘ح ثي˘ح يد˘ن˘لو˘˘ه˘˘لا
.تارمتؤوملا دحأا يف اقباشس فقوملا

15

نامأ’ا رب ىلإا يلهأ’ا ةدايقل دوعت دق يدامح نب ةلئاع
نأا اد˘˘˘ج ح˘˘˘ششر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
يدامح نب» ةلئاع لجشست
قيرف ر˘ي˘ي˘شست˘ل ا˘ه˘تدو˘ع »
نأاو ة˘شصا˘خ جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘هأا
ة˘ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لا تا˘˘قا˘˘ف˘˘خإ’ا

نون˘م˘ت˘ي را˘شصنأ’ا تل˘ع˘ج
قيرفلا ةدايقل سسينأا ةدوع
ريشسي يدانلا نأاو ةشصاخ
طو˘ق˘˘شسل˘˘ل اد˘˘يور اد˘˘يور
ل˘˘˘كلا ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
يف لمأ’ا طيخب ثبششتي
ةداعتشسا لمأا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا
لÓخ نم ةشسائرلل سسينأا
يتلا مهشسأ’ا سضعب هحنمو ةكرششلا لام سسأار حتف لجا نم سشامر سسيئرلا ىلع طغشضلا
.ةدوعلا ليجشست ىلع رداق قيرفلا نأا امب ةهجاولا ىلإا يدانلاب ةدوعلا دشصق اهديري

ءازج ةبرسض نم مهمرح

لا˘ي˘م م˘كح˘لا ل˘شضف ل˘تا˘˘ق˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
مامأا تلشصح يتلا ةريخأ’ا ةطقللا زواجت
يع˘ي˘بر ع˘فاد˘م˘لا سسم˘ل د˘ع˘ب ه˘ن˘ي˘ع ىأار˘م
ءاقل يف تايلمعلا عبرم لخاد هديب ةركلا
هعمج يذلاو ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا
ةر˘ث˘ك د˘ع˘بو ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ه˘ف˘ي˘˘شضم˘˘ب
ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع’ ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م جا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘لا ر˘˘شصأا «ي˘˘˘شس.سسأا.ي˘˘˘شسلا»
يبعÓل ادكؤوم ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ر˘ي˘ف˘شصت
تنا˘ك ع˘فاد˘م˘لا د˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘شضخ˘˘لا

ةركلا در ينعملا نا مغر هدشسجب ةقشصتلم
ل˘ع˘ج رار˘ق ةر˘ئا˘ط˘لا ةر˘ك ة˘ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ل˘شصاو˘ي ى˘ت˘م ى˘لإا نو˘لءا˘شست˘ي ر˘˘فا˘˘ن˘˘شسلا
يف ةلثمتملا هتمهم ةشسرامم لايم مكحلا

؟ هقوقح قيرفلا حنم مدع
ديدسست ةياغ ىلإا
نيبعÓلا تاقحتسسم

مزهنا ةركشسب داحتا قيرف نوك نم مغرلاب
ةلماك ةيعابرب ةيشساق ةميزهب ابئاخ داعو
تيآا نيدلا زع بردملا نأا ’إا راششب نم
لكب ثدحتو تمشصلا سضفري مل يدوج
لاوط ناك نيبعÓلا دودرم نأا ادكؤوم ةقث
راهني نأا لبق ديج لكششب ةقيقد03 ـلا

ةيلاملا ةمزأ’ا يف مهريكفتل ارظن هوبع’
ءاقللا نم هتجرخأاو قيرفلاب ترشضأا يتلا

ىلإا هتايلوؤوشسم لمحت دكؤوي هلعج ام وهو
يلاملا لاكششإ’ا ةيوشست ىلع لمعلا نيح
.ةركشسب ةنيدم لام لاجر فرط نم
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ةÓسصلا تيقاوم

 ةيسسنرفلا فحسصلا يف ثدحلا عنسصي يوادوب ̂ 
ةمحر نبو ماه تسسيو ىلع ناقوفتي يتيسسلاو زرحم ̂ 

مهخيرات ‘ ةرم لوأل ةرأدشصلأ ‘ نوقلحي «روشسنلأ»

اقحتسسم ازوف انققح :يرم◊
ةجيتنلا اندكأاو ةركسسب ىلع

فلسشلا نم اهب اندع يتلا
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 ثود◊أ ةردان ةروشص ‘

 يقيرفإأ بون÷أ زنوأد نشص ‐ دأدزولب بابشش ةرواشسلأ ةبيبشش

رغسصأا يريوغ
مسساح بع’

تايرودلا ىÈك ‘
ةيبوروأ’ا

مجاهم دنلاه يجيورنلأ دعب
 دنومترد ايشسيروب

⁄اعلا ‘ جاومأ’ا بوكر ةسضاير سسرا“ ةنسسم لوأا.. Êاسضمر ةتخب
ةيŸاع تاقباسسم ‘ ةفرسشم بتارم كاكتفا̂ 

ةيلاعلا اهتقايل ءارو يحسصلا يئاذغلا ماظنلا̂ 

ةيناثلأ ةيليهأاتلأ ةرودلأ ةرأدإل ةيميك– مقطأأ ةعبرأأ
 ويكوط دايبŸوأل

رسضÿا يعابسسو ةيوق ةسسفانŸا
ةأاجافŸا عنسص نع ثحبي

ةطبأر تاعومجم رود نم2ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف
 ايقيرفإأ لاطبأأ

ةمهم يف «ةبيقعلا ءانبأا»
ةعومجملا ردسصتم مامأا ةبعسص


