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داحتÓل يرأزولأ عامتج’أ يف كراشش
:موداقوب ،يلام معدل يقيرفإ’أ

تاقÓعلل ءفدلأ ةداعإ’ ةوطخ ‘
ةيئانثلأ

نم Ìكأأ لث“ تحبشصأأ اهنإأ لاق
 :ينيوغ ،عمتÛأ فشصن

سسلاÛأ ‘ ةأأرŸأ روصضح عيصسوت»
30 صص«يرورصض ةبختنŸأ

  صسأرهأأ قوشسو ةبانعب مهئÓمز عم انماشضتةزوجحملأ ةيمكلأ فÓتإأ مت ةياجب

50صص

رأرق نع ،ةيشسنرفلأ ةشسائرلأ تنلعأأ
،نوركام ليوناميإأ يشسنرفلأ صسيئرلأ
ن˘ع ة˘ير˘شسلأ ع˘˘با˘˘ط ع˘˘فر˘˘ب ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لأ
05 نع اهرمع ديزي يتلأ تافيششرأ’أ

ىشسنر˘ف˘لأ صسي˘˘ئر˘˘لأ رد˘˘شصأأ .ا˘˘ما˘˘ع
،ءا˘ثÓ˘ث˘لأ صسمأأ ،نور˘كا˘م ل˘يو˘˘نا˘˘م˘˘يإأ

ىلإأ لو˘شصو˘لأ ل˘ي˘ه˘شست˘ب ي˘شضق˘ي أًرأر˘ق
صصاخلأ يرشسلأ ف˘ي˘ششرأ’أ تا˘يو˘ت˘ح˘م
،ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ  ي˘˘ف را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس’أ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ب
،ًاماع05 ن˘˘ع هر˘˘م˘˘ع د˘˘يز˘˘ي يذ˘˘˘لأو
خرؤو˘م˘˘لأ ه˘˘ب ىشصوأأ ا˘˘م˘˘بً Ó˘˘م˘˘ع كلذو
   .أروتشس نيماينب يشسنرفلأ

«ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ‘ لÓتح’أ ءاهنإأ نم دب ’»:نوبت
40 صصةيبرغلأ ءأرحشصلأ يشضأرأأ ىلع هترطيشس صضرف ديري يبرغŸأ رامعتشس’أ نإأ لاق

نع ةيرصسلأ عفري نوركام
  ةيرئأز÷أ ةروثلأ فيصشرأأ

لكصش وغوت عامتجأ»
عم لصصأوتلل ةصصرف
«ةقرافأ’أ يئأرظن

30 صص

30 صص

:صشأدخ  ،ةريخأ’أ تأونشسلأ يف اشسوشسحم اعافترأ لجشس نيياكوكلأ

ةيديد◊أ ككصسلأ لامع
 لـــقنلأ نوـلصشي

  تأراطقلاـــب

رييغت مدع تبلط ةيبنجأأ تاكرشش
   :يلقع ،رامثتشس’أ نوناق

نوناق رييغت»
رأرمتصساب رامثتصس’أ

 «بناجأ’أ فيخي
40 صص

50صص

برغملل افده تحبصصأأ رئأزجلأ
  يدنهلأ بنقلأ جيورتل

 تأردıأ لÓخ نم رئأز÷أ نمأأ ةعزعز لوا– تاباصصع:يدهملب
50 صص



م.م.ذ.سش 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.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/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
يفتحت وزو يزيت

ةعدبملأ اهتنباب

فداصصملا ةأار˘م˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حا
راعصش تحتو ،ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘م سسرا˘م ن˘ما˘ث˘ل˘ل
تمظن ،«ءافو ةصسمل ..ةعدبملا ةيلئابقلا ةأارملا»
يزيتب رمعم يديصس تيآا  ةيرقب لمأا ةيعمج
ةعومجم قلطلا ءاوهلاب سسمأا لوأا كلذو ،وزو
ةينف ملاوعل يمتنت ،ةيئاصسنلا تايلاعفلا نم
سضورعو ،رعصشو حرصسم نم ةفلتخم ةيعادبإاو
زربت ةيديلقت تÓكأاو ةيلئابق ةصسبلأاب ءايزأاو
كلذو ،ةيغيزامألا ةفاقثلل يفاقثلا ثوروملا
ةـقÓخلا نهتاردابمو نهتادو˘ه˘ج˘م˘ب ا˘فار˘ت˘عا

يف رمتصسملا نهئاطعو نه˘ت˘نا˘كم˘ل ار˘يد˘ق˘تو
. تلاجملا فلتخم

ةدئأر ةيئيب ةردابم

23 نم رثكأا سسرغ ةماعنلا ةيلو تدهصش
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا را˘طإا ي˘ف ةر˘ي˘ج˘صش ف˘˘لأا
يصضاملا ربمفون رهصش ذنم كلذو ريجصشتلل

ملع امبصسح نآلا ىتح
تلمصشو. تاباغلل ةيئلولا ةظفاحملا ىدل
«را˘ع˘صش تح˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
كلذو ةيلولا تايدلب فلتخم «اهصسرغيلف
ةد˘عو ة˘ي˘با˘غ˘لا تا˘حا˘صسم˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةيرصضحلا قطانملا ربع ءارصضخ تاحاصسم
تاقرطلا فاوح بناج ىلإا ةيرصضحلا هبصشو
ة˘ي˘ن˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ل˘خاد˘مو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

هذه لصصاوتتو .ةئيهلا تاذ تحصضوأا امبصسح
ة˘ع˘صساو ة˘كرا˘صشم فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘˘لا

نمألاو يبعصشلا ينطولا سشيجلا نم دارفأل
تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ناو˘˘عأاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لاو
.نينطاوملاو تايعمجلاو

 ةلجع ميرغت
..ةفلاخم اهباكتر’

يف بارغت˘صسلاو ة˘صشهد˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘م ف˘قو˘م ي˘ف
،ةيعامتجلا عقاوملا داور لوادت ،تقولا سسفن

اهب ةرايصس ةلجعل ،كوب سسيفلا ىلع ةروصص
،اهعصضو ،راوزلا باب ةقطنمب «وباصص» ةكاصسم
نأا ،رمألا يف فيرطلاو ،ةطرصشلا ناوعأا دحأا

يتلا ةلجعلا عزنب ماق ،ةبكرملا هذه بحاصص
داتقاو ،ةفلاخم هباكترل ةكصساملا اهيف تناك
يذلا رمألاو ،اهدحول ةلجعلا اكرات ،هترايصس
نطاوملا اذه داق فيك وه ، نينطاوملا ريح
.طقف Óجع ثÓثب هترايصس

ةباصصع ةياهن

ما˘ه˘م˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ناو˘عأا ن˘كم˘ت
ماصسقا ةيصشتفم سصاصصتخا ميلقإاب ةليصسملاب
يناديم لمع رثا جيريرعوب جربب كرامجلا

عا˘ط˘ق˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘صساو
اصصرق6074 زجح نم ،ةليصسملاب يركصسعلا

غلم003 ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب عو˘ن ن˘م ا˘صسو˘ل˘ه˘م
مت امك ، لقنلا ةليصسو زجحو ماكحإاب ةأابخم
تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ه˘م˘يد˘ق˘˘تو سصخ˘˘صشلا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
. ةصصتخملا ةيئاصضقلا

qarsana@essalamonline.com
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نيرفاصسملاب ردغي يأومأرتلأ
ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ن˘م تا˘ئ˘م˘˘لا د˘˘جو
نيربجم مهصسفنا سسما ياومارتلا

دعب ماد˘قلا ى˘ل˘ع ي˘صشم˘لا ى˘ل˘ع
درجمبو  طخلا يف ينقت للخ
يتلا تاراطق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م نÓ˘عإا

جرب طخلا ربع ةصصارتم تناك
جرخ ىتح ربخلا ةناقرد نافيكلا
ري˘غ تا˘ط˘ح˘م ي˘ف نور˘فا˘صسم˘لا

تاطحم وحن نيهجتم ةعقوتم
ةر˘جلا تارا˘˘ي˘˘صسو تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا

مهب ردغ امدعب ناتصسيدنولكلاو
نع ثح˘ب ة˘ل˘حر ي˘ف ياو˘مار˘ت˘لا
. مهدصصاقم غولبل ليدبلا

هذه نولمعتصسي فلآلا نا املع
طخلا ربع ةير˘صضح˘لا ة˘ل˘ي˘صسو˘لا
.وصسيورلا ةناقرد

نييفرحلل ةملكلأ
فرا˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘لاو سسمأا فر˘˘˘˘صشأا

سسي˘ئرو را˘˘عر˘˘ع ن˘˘ب سشو˘˘فر˘˘ح
،ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ي˘فا˘صص لدا˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘˘يد˘˘مو
ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
سضرعم نيصشدت ىل˘ع ة˘ي˘ن˘مألاو
ة˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا ة˘˘قزأا˘˘ب
م˘صضي ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةكراصشمب ،ةيديلقتلا تاعانصصلا
فلتخمل تايفرحلاو نيي˘فر˘ح˘لا
نم ةيوديلاو ةيفرحلا ةعانصصلا يف ةيلولل يفاقثلا مخزلا زاربإا ىلع نولمعي ،ةيلولا تايدلب

.تاتابنلل سضرعم ،ةيعيبطلا تويزلا ،ةينفلا فحتلا ،راخفلا ةعانصص ،يبارزلا ةكايح

خيراتلأو نفلأ نيب جوأزي فحتم
قيصسنتلاب يعامج يليكصشت سضرعم مظن
نونفلل ةيوهجلا ةصسردملا ةقحلملا عم
سضرعملا اذه سسكعيو ناصسملت ةليمجلا
تاباصش تانانف40 ةكراصشم فرعي يذلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘˘ف  بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ةر˘˘˘˘م لوأل
ةيليكصشت تا˘عاد˘بإا ن˘ه˘ل  ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘ي˘كصشت
فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘عاد˘بإاو ة˘ي˘ن˘ف برا˘ج˘تو
نفلا ءار˘ثإا ي˘ف ا˘ه˘تا˘ما˘ه˘صسإاو ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘ج˘ت
ادفار لكصشي يذلا يرئازجلا يليكصشتلا

ين˘ف˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثورو˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘م
ناولأا نم ةدمتصسم ةيرصصب تانيوكت ىلع لمتصشت تانانف لمانأا اهتعدبأا يتلا ةينفلا تاحوللا

.عقاولا ليصصافت نم ةدمتصسم تايركذو تاينادجو يكاحت ةيعيبط ةئيبو

نوبزلأ مأرتحأ بولطملأ
لقنلا عاطق نأا ودبي
سسمأا ررق ةمصصاعلاب
،نيرفاصسملاب عا˘ق˘يإلا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب˘˘˘ف
د˘˘˘جو ياو˘˘˘˘مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

را˘ط˘˘ق و˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم
ةريح يف  يحاوصضلا

د˘˘˘ع˘˘˘ب م˘˘˘هر˘˘˘˘مأا ن˘˘˘˘م
لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع بار˘˘˘˘˘˘صضإا
ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا ككصسلا
را˘˘ع˘˘صشإا ق˘˘با˘˘˘صس نود
اوبأاد امك امامت كلذو
،تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ه˘ي˘ل˘ع
ي˘ف نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي ثي˘˘ح
˘مÓ˘˘عإا نود بار˘˘صضإا
كلذ˘˘ب ن˘˘ير˘˘فا˘˘صسم˘˘لا

بتارلا مهل عفدي يذلا ةكرصشلا لخد ردصصم لكصشي يذلا نوبزلا اذه ةمدخ مهمه رخآا نأاكو
.نوبزلل مارتحلا نم ليلقلاب نوبلاطي نيرفاصسملا نم ديدعلا لعج ام وهو...
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watan@essalamonline.com

ى˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا رد˘صصأا
سسمأا ،نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يو˘˘نا˘˘م˘˘˘يإا
ي˘˘˘صضق˘˘˘ي اًرار˘˘˘ق ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست˘˘˘ب
يرصسلا فيصشرألا تايو˘ت˘ح˘م
يف رامعتصسلا ةرتفب سصاخلا
هر˘م˘ع د˘يز˘ي يذ˘لاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

امب Óًمع كلذو ،اًماع05 نع
يصسنرفلا خرؤوملا هب ىصصوأا
  .اروتصس نيماينب

،هيزيللا رصصقل نايب ركذو
ريصصقت ىلإا يدؤويصس رارقلا نأا
ةط˘ب˘تر˘م˘لا را˘ظ˘ت˘نلا تار˘ت˘ف
اميصس ،ةيرصسلا عفر تاءارجإاب
ةقلعتملا قئاثولاب قلعتي اميف
  .رئازجلا يف رامعتصسلا ةرتفـب

دع˘ب ،ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
نوثحا˘ب˘لا ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت تا˘ب˘ل˘ط
ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل˘˘ل نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
لوصصولا ليهصستل ،ةيصسنرفلا
يتلا ةيرصسلا تافيصشرألا ىلإا
ن˘ي˘صسم˘خ ن˘ع ا˘هر˘م˘˘ع د˘˘يز˘˘ي

  .اًماع
نأا ،هيز˘ي˘لإلا نا˘ي˘ب فا˘صضأاو

تعرصش ةيصسنر˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا
يف ،نوركام بلط ىلع ًءانب

نوناق ليدعتل يعيرصشت لمع
تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘قو ثار˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ل˘م˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل
لصصاوتلا ىلع ةردقلا زيزعتو
سسا˘صسم˘لا نود ،ءاز˘جألا ن˘˘ي˘˘ب
  .عافدلاو يموقلا نمألاب

ة˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘تو
ف˘صشك ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ليونام˘يا ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا

دا˘ه˘صشت˘صسا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ،نور˘كا˘م
ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘˘لاو ل˘˘˘صضا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
يف ،لجنموب يلع يرئازجلا
ه˘فار˘ت˘عا لÓ˘خ ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا
نابإا هلتقو د˘ي˘ه˘صشلا بيذ˘ع˘ت˘ب
رئازجلا ريرحتل حافكلا ةلحرم
،ي˘صسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘ت˘˘صسلا ن˘˘م
ن˘م ا˘ما˘ع46 د˘˘˘ع˘˘˘˘ب كلذو

لا˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا بذ˘˘˘كلا
  .ةيصضقلا

بصسحب تايولوألا سضعبو
سسيرو˘مو تيزو˘ج» ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
لمعلا و˘ه ،«ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا نادوأا

فلآلا ر˘ي˘صصم ف˘صشك ى˘˘ل˘˘ع
،نيدوق˘ف˘م˘لا سصا˘خ˘صشألا ن˘م
نييصسنرفلا نم ريثكلا مهنيب
ةروث بناج ىلإا اولصضان نيذلا
رار˘˘صسأا ف˘˘صشكو ،ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘˘يوو˘˘˘ن˘˘˘لا برا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا

لاز˘ت ا˘م ي˘ت˘˘لاو ،ا˘˘هرار˘˘صضأاو
ا˘ن˘مو˘ي ى˘ت˘ح ةر˘صضا˘ح ا˘هرا˘ثآا

،فيصشرألا حتف مث نمو ،اذه
بب˘˘صسب ثد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ا˘˘م و˘˘هو
  .ةيصسنرفلا ةموكحلا تّنعت

ل˘يو˘نا˘م˘يإا سسي˘˘ئر˘˘لا نا˘˘كو
سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل د˘˘˘˘كأا نور˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘م
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
،ق˘˘˘با˘˘˘صس تقو ى˘˘˘ف ،نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
فار˘ت˘علا ى˘ل˘ع ه˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘صصت
لÓتحاب قلعتي اميف قئاقحلاب
هنأا اًفي˘صضم ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘صسنر˘ف
ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصير˘˘˘ح
  .ةحلاصصملا ىعاصسم

رئازجلاب اصسنرف ريفصس ناكو

ءاصسم د˘كأا ،تي˘يو˘غ او˘صسنار˘ف
نأا ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب لوألا سسمأا
ي˘ف نو˘ل˘مأا˘ي ن˘˘ي˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا»
ىلع نيير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘لا

سصخي اميف ح˘لا˘صصت˘لا ق˘ير˘ط
  .«ةركاذلا

ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
يذلا ىعصسملا» نأاب يصسنرفلا
ليوناميإا سسيئرلا ارخؤوم هعبتا

مصسا˘ب فر˘ت˘عا يذ˘لا نور˘كا˘م
يدايقلاو يماحملا نأاب اصسنرف
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ي˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ه˘ب˘يذ˘˘ع˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق ل˘˘ج˘˘ن˘˘مو˘˘ب
سشي˘ج د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لا˘˘ي˘˘ت˘˘غاو
ريرحتلا برح لÓخ لÓتحلا
تادوهجملا راطإا يف جردني
تاوادعلا زواج˘ت˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا
ن˘ي˘ب ةر˘كاذ˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
  .«نييرئازجو نييصسنرف

ةيفحصص ةودن يف حصضوأاو
عم لمع ةصسلج بقع اهدقع
رقمب نييداصصتقا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
ة˘عا˘ن˘صصلاو ةرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ
ةردابم» نأاب ةنيطنصسقب لامرلا
نور˘كا˘م سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل ةر˘˘كاذ˘˘لا
لجنموب ي˘ل˘ع لا˘ي˘ت˘غا نأا˘صشب

نم˘صض جرد˘ن˘ت7591 ما˘˘˘ع
لا˘ع˘فأا˘˘ب فار˘˘ت˘˘علا ى˘˘ع˘˘صسم
ن˘م» ه˘نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م «ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت
فارتعلاو ةفرعم ادج مهملا
  .«تعقو امك ةيخيرات لاعفأاب

ةيئانثلأ تاقÓعلل ءفدلأ ةداعإ’ ةوطخ ‘

  ةيرئأز÷أ ةروثلأ فيصشرأأ نع ةيرصسلأ عفري نوركام

  يمولد Ëرم

ةيرشسلأ عباط عفرب يشضاقلأ ،نوركام ليوناميإأ يشسنرفلأ صسيئرلأ رأرق نع ،ةيشسنرفلأ ةشسائرلأ تنلعأأ
  .اماع05 نع اهرمع ديزي يتلأ تافيششرأ’أ نع

هترطيشس صضرف ديري يبرغŸأ رامعتشس’أ نإأ لاق
ةيبرغلأ ءأرحشصلأ يشضأرأأ ىلع

لÓتح’أ ءاهنإأ نم دب ’»:نوبت
«ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ‘

دبع ةيروهمجلا سسيئر لاق
رامعتصسلا نإا نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
هترطيصس سضرف ديري يبرغملا

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ي˘˘صضارأا ى˘˘ل˘˘ع
ربتعت يتلا ةيبرغلا ءارحصصلا

دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ا˘˘صسصسؤو˘˘م او˘˘˘صضع
دد˘˘˘صش ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك .ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا
لمعلا ةرورصض ىلع سسيئرلا

ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حلا ءا˘˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع
ر˘˘خآا ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا ءار˘˘˘ح˘˘˘صصلا

.ايقيرفإا يف ةرمعتصسم
ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر حر˘ت˘قا

سسمأا نوبت ديجملا دبع ديصسلا
سصاخ يقيرفإا قودنصص ءاصشنإا
ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا ثراو˘˘˘كلا˘˘˘ب
ادكؤوم ،ةي˘خا˘ن˘م˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘لا
ئدابملا قيبطت ىلع سصرحلا
ةيقاف˘تلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا
لوح ةدحتملا ممأÓل ةيراطإلا
.يخانملا ريغتلا

ي˘ف نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا دد˘˘صشو
رصضاحتلا ةين˘ق˘ت ر˘ب˘ع ه˘ل˘خد˘ت

سسلجمل عامتجا يف دعب نع
دا˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ن˘˘˘مألاو م˘˘˘ل˘˘˘صسلا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

،تامو˘كح˘لاو لود˘لا ءا˘صسؤور
ئدابملا نوصص ىلع سصرحلا»

ةيقاف˘تلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا
لوح ةدحتملا ممأÓل ةيراطإلا
ى˘ل˘عو ،ي˘خا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

ة˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م ا˘˘ه˘˘صسأار
لودلل ةتوافتملاو ةكرتصشملا
ن˘˘˘˘ع بر˘˘˘˘عأاو.«فارطألا
داحتلا ح˘ت˘ف˘ي» نأا˘ب ه˘تا˘ي˘ن˘م˘ت
ا˘صصا˘خ ا˘قود˘ن˘صص ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ن˘ع م˘ج˘ن˘ت ي˘ت˘لا ثراو˘كلا˘˘ب
كراصشيو ةيخانملا تار˘ي˘غ˘ت˘لا
لود˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف
ةرو˘صسي˘م ر˘ث˘كألا ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلا

ماعلا نيمألا نم ةدعاصسمبو
سسل˘ج˘مو ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل
م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ي ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كو ن˘˘˘˘مألا
متو.«ةيخانملا تار˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب

ةصسارد» عامتجلا اذه لÓخ
سصخ˘˘˘˘˘ي لوألا :ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ب
اهريثأاتو ةيخانم˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘لا

ي˘˘ف ن˘˘مألاو م˘˘ل˘˘˘صسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘˘صضق ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ءوصض ىلع ةيبرغلا ءارحصصلا
تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تارو˘˘ط˘˘ت˘˘˘لا
يف ارخؤوم ةلجصسملا ةريطخلا
ة˘˘˘˘يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘˘صضارألا
.ةلتحملا

ب .صضاير

 :ينيوغ ،عمتÛأ فشصن نم Ìكأأ لث“ تحبشصأأ اهنإأ لاق

«يرورصض ةبختنŸأ سسلاÛأ ‘ ةأأرŸأ روصضح عيصسوت»
حÓصصإلا ةكرح سسيئر اعد

سسمأا ينيوغ يلÓيف ينطولا
ةرورصض» ىلإا جيريرعوب جربب
رو˘صضح ن˘ي˘صسح˘تو ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت
ةبختنملا سسلاجملا يف ةأارملا
.«ةلبقملا

اذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘يو˘˘غ ح˘˘صضوأاو
رقمب هطي˘صشن˘ت لÓ˘خ دد˘صصلا
ةودن بزحلل يئلولا بتكملا
يف اهميظنت جردني ةيصسايصس
يملاعلا مويلاب لافتحلا راطإا
تÓصضانم روصضحب ةأارملل

نأاب ةيصساي˘صسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت˘ب
رثكأا لثم˘ت تح˘ب˘صصأا ةأار˘م˘لا»
ن˘مو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ف˘˘صصن ن˘˘م
نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كي نأا يرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضلا

سسلاجملا يف ايوق اهروصضح
ءاو˘صس ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يبعصشلا سسلجملاب وأا ةيلحملا
.«ينطولا

ةكرح تÓصضانم مامأا لاقو
بج˘ي» :ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حÓ˘˘صصإلا

نكنيب نم نرتخت نأا نكيلع
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسحألاو ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضفألا

ن˘كرو˘صضح نو˘كي˘ل رد˘جألاو
ةمداقلا ةبختنملا سسلا˘ج˘م˘لا˘ب
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘ع˘˘فو ا˘˘يو˘˘ق
تا˘ع˘ل˘ط˘ت ي˘ب˘ل˘يو ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
بع˘˘˘ل لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م بع˘˘˘˘صشلا
سصوقنم ريغ Óماك نكرود
تلا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘صشنا ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘ف
،ىرخأا ةهج نم.«ني˘ن˘طاو˘م˘لا
نأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘يو˘˘غ د˘˘ي˘˘˘صسلا ر˘˘˘كذ
ةفدهتصسم تحبصصأا» رئازجلا
بب˘˘صسب ل˘˘ب˘˘ق يذ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ت˘با˘ث˘لا ا˘ه˘ف˘˘قاو˘˘م
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘صضق˘˘ل˘˘ل
.«ةيوارحصصلاو

رئازجلا ءادعأا نأاب فاصضأاو
ي˘ف ا˘ه˘حا˘ج˘ن او˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ي م˘˘ل»
نم ةطلصسلل يملصسلا رييغتلا

بلاطم مظعم قي˘ق˘ح˘ت لÓ˘خ
رياربف22ـل كرابملا كارحلا

تاذ ي˘˘˘ف اد˘˘˘كؤو˘˘˘م »9102

ه˘˘بز˘˘ح ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘م قا˘˘ي˘˘˘صسلا
:Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل
ة˘ل˘حر˘م˘لا ةا˘˘عد د˘˘صض ن˘˘ح˘˘ن»
تار˘˘ي˘˘صسم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نلا
بعصشلا لثمت ل يتلا ةريخألا
ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ت لو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ربتعاو.«همومع تا˘حو˘م˘ط
نأا قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘ف ي˘ن˘يو˘غ
ق˘ق˘ح د˘ق ل˘ي˘صصألا كار˘˘ح˘˘لا»
هماجصسنا لÓ˘خ ن˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

يبعصشلا ينطولا سشيجلا عم
ينطولا ريرحتلا سشيج ليلصس
ءاد˘عأا تكبرأا ة˘لدا˘˘ع˘˘م ي˘˘هو
بزحك نحن» افيصضم «نطولا

هر˘˘ط˘˘صس يذ˘˘لا را˘˘صسم˘˘لا ع˘˘˘م
نأاب نمؤونو ةيروهمجلا سسيئر
لÓ˘خ ن˘˘م ي˘˘تأا˘˘ي ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
لÓخ نم سسيلو تاباختنلا

 .«ةلودلا تاصسصسؤوم لح
ب يشساشس

يرأزولأ عامتج’أ يف كراشش
،يلام معدل يقيرفإ’أ داحتÓل
:موداقوب

لكصش وغوت عامتجأ»
عم لصصأوتلل ةصصرف
«ةقرافأ’أ يئأرظن

،ةيجراخلأ نوؤوششلأ ريزو دكأأ
نأأ ،صسمأأ ،موداقوب يربشص

دقع يذلأ يرأزولأ عامتج’أ
ةشصرف لكشش وغوت ةيروهمجب
ديدعلأ عم يئانثلأ لشصأوتلل
ةقرافأ’أ هئأرظن نم
ممأ’أ نم لك يف نيلوؤوشسمو
يقيرفإ’أ داحت’أو ةدحتملأ

،ايقيرفإأ برغ لود ةعومجمو
ليعفت ةرورشض ىلع أدكؤوم
ةهباجمل كرتششملأ نواعتلأ
.ةكرتششملأ تايدحتلأ

ةديرغت يف موداقوب لاقو
عقوم ربع هباشسح ىلع
يرأزولأ عامتج’أ»:رتيوت
اشضيأأ  لكشش وغوت ةيروهمجب
عم يئانثلأ لشصأوتلل ةشصرف
ةقرافأ’أ يئأرظن نم ديدعلأ

ممأ’أ نم لك يف نيلوؤوشسمو
،يقيرفإ’أ داحت’أ ،ةدحتملأ

برغ لود ةعومجمو
،موداقوب فاشضأأو.«ايقيرفإأ
لاغششأأ يف كراشش يذلأ
يناثلأ يرأزولأ عامتج’أ
يقيرفإ’أ داحت’أ ةعومجمل
دب’» هنأأ نينث’أ يلام معدل
رطأأ ةيقرتو ليعفت نم
ةهباجمل كرتششملأ نواعتلأ
.«ةكرتششملأ تايدحتلأ

ةيجراخلأ نوؤوششلأ ريزو ناكو
ةشصرف لكشش عامتج’أ نأأ دكأأ
يف زرحملأ مدقتلأ مييقتل
ةحلاشصملأو ملشسلأ قافتأ ذيفنت
قثبنملأ ،يلام يف ةينطولأ

.رئأزجلأ راشسم نع
معدلأ ةيمهأاب ريزولأ ركذ امك
صسفن يف أددششم ،يلودلأ
ةظفاحملأ ةرورشض ىلع تقولأ

ةمدخ يلام‐يلام راشسم ىلع
.يلاملأ بعششلأ حلاشصمل

ع.ل

       :وكيرك ،ةفشصانŸأ أأدبŸ تاباختن’أ نوناق عورششم صسيركتب تركذ

«ةيرئأز÷أ ةأأرملل ةيصسايصسلأ ةناكŸأ ززع روتصسدلأ»
ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا ةر˘˘˘يزو تد˘˘˘كأا

ا˘˘يا˘˘صضقو ةر˘˘صسألاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،سسمأا ،و˘كير˘ك ر˘ثو˘˘ك ،ةأار˘˘م˘˘لا

ةيبرعلا ةمظ˘ن˘م˘ل˘ل ةود˘ن لÓ˘خ
˘مو˘ل˘ع˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘˘ل˘˘ل
زز˘˘ع رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا نأا ،(و˘˘صسكلأا)
ةأار˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘ي˘˘صسلا ة˘˘نا˘˘كم˘˘لا
.ةيرئازجلا

ي˘˘˘ف ةر˘˘˘يزو˘˘˘لا تح˘˘˘˘صضوأاو
ةودنلا هذه لÓ˘خ ا˘ه˘ل ة˘ل˘خاد˘م
نأا ،دعب نع رصضاحتلا ةينقت ربع
سسرك دÓبلل ىمصسألا نوناقلا»
نيصسنج˘لا ن˘ي˘ب ةاوا˘صسم˘لا أاد˘ب˘م
ي˘˘لو˘˘تو ل˘˘غ˘˘صشلا ناد˘˘ي˘˘م ي˘˘ف
Ó˘صضف ،ّة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا بصصا˘ن˘م
ةيصساصسألا قوقحلا سسيركت نع
فنعلا لاكصشأا لج ذبنو ةأارملل
ةناكملا ززعو ،اهدصض زييمتلاو
ةير˘ئاز˘ج˘لا ةأار˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
اهقوقح ةيقرتب ة˘لود˘لا ماز˘ت˘لا˘ب
ظوظ˘ح ع˘ي˘صسو˘تو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
 .«ةيباينلا سسلاجملا يف اهليثمت

ترا˘صشأا ،قا˘ي˘صسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
نوناق عورصشم» نأا ىلإا ةريزولا
هذه ىلع ليلد ريخ تاباختنلا
أاد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م سسير˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘ب ةدارإلا
ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘صصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
رئازجلا نأا ةدكؤوم ،«يصسايصسلا

،لاجملا اذه يف «ةقابصس» تناك
ي˘ف ةدا˘ير˘لا» ا˘ه˘ل تنا˘˘ك ثي˘˘ح
ة˘ن˘صس سصصصح˘لا ما˘ظ˘ن ي˘ن˘˘ب˘˘ت
ايبرع ىلوألا فنصصتل8002
ايملاع62ـلاو ايقيرفإا ةعصساتلاو
تاباختنلا د˘ع˘ب2102 ة˘ن˘صس
.«ةيعيرصشتلا

1202 ةنصس يف هنأا تفاصضأاو
ةفصصانملا أادبم ءاصسرإل ىعصسن»

نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صض
ةدارإÓل ا˘صسير˘كت ،تا˘با˘خ˘ت˘نلا

،ةيروهمجلا سسيئرل ةيصسايصسلا
،نوبت ديجملا دبع ديصسلا

تاءافكو تÓهؤومب هتعانقل
ىلع اهتردقو ةيرئازجلا ةأارملا
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ج˘˘ن د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
.«يصسايصسلا

سضوخ» نأا ةريزولا تربتعاو
ةصسايصسلا رامغ ةيرئازجلا ةأارملا
نأا ةزربم  ،«مويلا ديلو سسيل
ن˘˘ك تا˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘صسن˘˘˘لا
ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا تÓ˘ط˘˘ب»
نصضرفو تاكنحم تايصسايصسو
نمصض لÓقتصسلا دعب نهدوجو
تاوصضعك ةيصسايصسلا بازحألا
ىتحو ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ي˘ف
تا˘صسفا˘ن˘مو باز˘حأا تا˘صسي˘˘ئر
.«ةيصسائرلا تاباختنلا يف

بصصانم يلوت سصوصصخبو
تارادإلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب ،تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
،ةيصسامول˘ب˘يد˘لا تا˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
رو˘ت˘صسد˘لا نأا ةر˘يزو˘˘لا تزر˘˘بأا
ةيقرتو ع˘ي˘ج˘صشت ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي»
ةلجصسم ،«لاجملا اذه يف ةأارملا
ةكراصشم ي˘ف اد˘ياز˘ت» حا˘ي˘ترا˘ب
بصصا˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘لو˘˘تو ةأار˘˘م˘˘˘لا
نيدايملا ل˘ج ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا

 .«تارازولا فلتخم يفو
ىلإا وكيرك ةديصسلا تراصشأاو

نم ديزملا» ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ي˘ع˘صسلا
ةأارملا دجاوت زيزعت لÓخ

يصسايصسلا نيلاجملا Óك يف
ةفصصانملا غولبل يصسامولبدلاو
قي˘ق˘ح˘تو ة˘ي˘عو˘ن˘لاو ة˘يدد˘ع˘لا
يف ةمادتصسملا ةيمنتلا فادهأا

«0302 قافآا يف لاجملا اذه
 ب صضاير



ح˘صضوأا ،دد˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ناميلصس ،يداصصتقلا ري˘ب˘خ˘لا
ه˘نأا ه˘ل ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ر˘˘صصا˘˘ن
را˘ع˘صسأا عا˘ف˘˘ترل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
نأا بجي ،قوصسلا يف علصسلا
.ةدايزلا نم نيعون نيب قرفن

لوألا عو˘˘ن˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
ن˘م ة˘م˘عد˘م˘لا ر˘ي˘غ داو˘م˘لا˘ب

نوكت يلاتلابو ةلودلا فرط
قو˘صسلا ي˘ف ةر˘˘ح ا˘˘هرا˘˘ع˘˘صسأا

سضر˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ع˘˘˘صضخ˘˘˘ت ي˘˘˘هو
يذلا ريبخلا بصسح ،بلطلاو
تدهصش راعصسألا هذه نأاب دكأا
ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ا˘عا˘ف˘˘ترا
اهمهأا ل˘ماو˘ع ةد˘ع˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
رعصس يف رم˘ت˘صسم˘لا ع˘جار˘ت˘لا

لماع˘لا و˘هو را˘ن˘يد˘لا فر˘صص
ة˘صصا˘خ ‐ه˘ب˘صسح‐ ي˘صسي˘ئر˘˘لا
ةيعانصصلا علصسلا سصخي اميف
داوم اهبيكرت يف لخدي يتلا
.ةدروتصسم رايغ عطق وأا ةيلوأا

يعماجلا ذاتصسألا راصشأا امك
ع˘ل˘صسلا را˘ع˘صسأا عا˘˘ف˘˘ترا ى˘˘لإا
قاوصسألا يف امومع ةيئاذغلا
ي˘فا˘ع˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
انوروك ةمزأا نم يجيردتلا
يملاعلا بلطلا دايدزل ارظن

را˘ثآا ن˘م ر˘ثأا˘ك ءاذ˘غ˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يف جاتنإلا فقوت دعب ءابولا
يلزنملا ر˘ج˘ح˘لاو ع˘نا˘صصم˘لا
عا˘ف˘ترا اذ˘˘كو ر˘˘ه˘˘صشأا ةد˘˘ع˘˘ل
نأل ،ايملاع نحصشلا فيلاكت
لق˘ن˘لا تا˘كر˘صش ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ديرت رهصشأا ةدعل فقوت دعبو
ةقبا˘صسلا ا˘هر˘ئا˘صسخ سضيو˘ع˘ت
.راعصسألا ةدايز لÓخ نم

،يناثلا عونلل ةبصسنلاب امأا
علصسلا وأا داوملا يف لثمتتف
،ةلودلا فر˘ط ن˘م ة˘م˘عد˘م˘لا

م˘ل ا˘˘ه˘˘نأا ر˘˘صصا˘˘ن  د˘˘كأا ثي˘˘ح
اهمظعم يف ا˘عا˘ف˘ترا د˘ه˘صشت
ةدئاملا تيز يف طقف امنإاو
هذ˘ه نأا ا˘ح˘˘صضو˘˘م ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
نأل «ةرر˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ» ةدا˘˘يز˘˘لا
نم ةددحمو ةفقصسم اهراعصسأا

1102 ةنصس ذنم ةلودلا فرط
ه˘مد˘ق˘ت يذ˘لا م˘عد˘˘لا بب˘˘صسب
.هل نيدروتصسملا وأا نيجتنملل

ر˘ي˘ب˘خ˘لا لو˘ق˘ي ،ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك ،يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا
ا˘مإا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت نأا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

اهباصصن ىلإا رومألا عاجرإل

ي˘ف ن˘ن˘ق˘م˘لا ر˘ع˘صسلا سضر˘ف˘ب
ايمÓعإا ل˘خد˘ت˘لا˘ب وأا قو˘صسلا
هذ˘ه ن˘ع تار˘ير˘ب˘ت م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
وأا نيجتنملا فرط نم ةدايزلا
ح˘ي˘صضو˘ت˘لاو ن˘يدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
هذه تناك ام اذإا ماعلا يأارلل
.ل مأا ةينوناق تادايزلا

سسي˘˘ئر د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ةيامحل ةيرئازج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

،كل˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘صشراو
هذ˘˘ه نأا ،يد˘˘بز ى˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘صصم
ي˘˘ف ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لا تادا˘˘يز˘˘لا
را˘ع˘صسأا ي˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘نوآلا
داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
وه ام ا˘ه˘ن˘م» ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسلا

رربم ريغ وه ام اهنمو رربم
ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘م ،«ه˘ي˘ف غ˘لا˘ب˘مو
يداصصتقلا فرظلا اذه يف»
ةميق يف يندت كانه بعصصلا
ا˘م و˘هو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كت ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسكع˘˘˘ن˘˘˘ي
رمألا قلعت ءاوصس تاجوتنملا
وأا ةدروتصسملا تاجو˘ت˘ن˘م˘لا˘ب
يف لخدت يتلا ماخلا داوملا
.«ةيلحملا ةعانصصلا

ه˘˘نا د˘˘كأا يد˘˘بز  نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
عا˘ف˘ترا دو˘˘جو ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
سضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف «ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط»
ىوتصسملا ىلع تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا
بب˘˘صسي ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
نأا لإا ،ايلحم راعصسألا عافترا
ر˘ي˘غ» ة˘ظ˘حÓ˘م˘لا تادا˘˘يز˘˘لا

را˘˘ع˘˘صسأا» نأا ثي˘˘ح «ةرر˘˘˘ب˘˘˘م
ع˘ف˘تر˘ت ي˘ئا˘ه˘ن˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةنرا˘ق˘م ا˘ه˘ي˘ف غ˘لا˘ب˘م ة˘ف˘صصب
ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا تادا˘˘يز˘˘لا˘˘ب
.«ةيلوألا داوملا

،ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا لو˘˘ق˘˘˘ي ،ا˘˘˘ن˘˘˘هو
ع˘˘صشجو ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘م ظ˘˘حÓ˘˘ن»
سشما˘هو ة˘ي˘ئاو˘صشع تادا˘يزو
امع ريثكب دئاز يفاصضإا حبر
،«ةيراجتلا ةقلخألا هي˘صضت˘ق˘ت
لماوع» نأا ىلإا كلذك اريصشم
تداز راكتحلاو تاعاصشإلا
سضع˘˘˘˘˘˘˘ب عا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ترا ي˘˘˘˘˘˘˘ف
      .«تاجوتنملا

ةعطاقملأو غيلبتلأ
ةهباجمل ةيروفلأ

     راعشسأ’أ عافترأ
رعصس عافترا سصوصصخبو

يدبز  حصضوأا ،ةدئاملا تيز
يف عافترا ليجصست متي مل هنأا

يف داز ام لب ،ةدئاملا تيز
،ز˘ي˘م˘م˘لا تيز˘لا و˘˘ه قو˘˘صسلا

ةد˘ئا˘م˘لا تو˘يز نأا ا˘ح˘صضو˘م
وهو اجوصصلا تيز : ناعون
دا˘˘˘ب˘˘˘˘ع تيزو م˘˘˘˘عد˘˘˘˘م تيز
ر˘˘˘ي˘˘˘غ تيز و˘˘˘˘هو سسم˘˘˘˘صشلا

.معدم
تيز نأا يد˘˘˘˘˘˘˘˘بز د˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو

يأا فرعي مل معدملا اجوصصلا
ي˘˘˘ف و˘˘˘ه ا˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘يز
نم لك»و ةيذيفنتلا ميصسارملا
هصسفن سضرعي˘صس را˘ن˘يد د˘يز˘ي
نأا اح˘صضو˘م ،«تا˘بو˘ق˘ع ى˘لإا
دا˘˘˘ب˘˘˘ع تيز تصسم ةدا˘˘˘يز˘˘˘˘لا
ن˘˘˘م˘˘˘˘ث داز يذ˘˘˘˘لا سسم˘˘˘˘صشلا

قو˘صسلا ي˘ف ما˘خ˘لا ه˘جو˘ت˘ن˘˘م
ىلإا نينطاوملا ايعاد ،ةيلودلا
وأا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ى˘لإا غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘˘لا»
ةرازو˘˘ل ة˘˘با˘˘قر˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ريغ تادايزلا لك نع ةراجتلا
راعصسأا يف اصصوصصخ ةرربملا

.«ةمعدملا داوملا
يد˘˘˘˘˘˘بز را˘˘˘˘˘˘صشأا ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك

ىلإا ةدئاملا تيز سصوصصخب
نيكل˘ه˘ت˘صسم˘ك ا˘ن˘كو˘ل˘صس» نأا
تا˘عا˘صشإلا ءارو عا˘ي˘صصنلا˘ب
را˘ع˘صسألا عا˘ف˘ترا ي˘ف م˘ها˘˘صس
ي˘ف ع˘يزو˘ت˘˘لا ي˘˘ف بذ˘˘بذ˘˘تو
نأا اد˘كؤو˘م ،ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘˘ب
اصس42/اصس42 لمعت عناصصملا

تا˘نوز˘خ˘م ناو7/مايأا7و
ـل يفكت تيزلل ةيلوألا ةداملا

بج˘˘ي ل اذ˘˘ه˘˘لو ر˘˘ه˘˘˘صشأا3
وأا تيزلا ءانتقا ىلع تفاهتلا
ءار˘˘˘صشلا ط˘˘˘م˘˘˘ن ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت
ةدا˘˘م˘˘˘لا نأل كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسلاو
.«ةرفوتم

لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
عافترا ةبرا˘ح˘م˘ل ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
كانه نإا يدبز لاق ،راعصسألا

ةد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح ةد˘˘˘˘ع
ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ،تا˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ددحت نيناوق عصضو ةرورصض»
داو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘بر˘˘˘لا سشما˘˘˘ه
عن˘مو كÓ˘ه˘ت˘صسلا ة˘ع˘صساو˘لا

ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ح˘˘بر سشماو˘˘ه
ة˘˘ي˘˘ئار˘˘صشلا ةرد˘˘ق˘˘لا با˘˘˘صسح
.«نطاوملل

ةرور˘صض» ى˘ل˘ع دد˘صش ا˘م˘ك
د˘يد˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث با˘˘صست˘˘كا

يتلا علصسلا لك نع غيلبتلاو
ر˘ع˘˘صسلا ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ث د˘˘يز˘˘ي
با˘صست˘كا كلذ˘كو «ن˘ن˘ق˘م˘˘لا
ة˘ي˘نآلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘˘لا كو˘˘ل˘˘صس»
اهرعصس ع˘ف˘تر˘ي ي˘ت˘لا ع˘ل˘صسل˘ل
دا˘ج˘يإا ة˘يا˘غ ى˘لإا رر˘˘ب˘˘م نود
ي˘ف م˘كح˘ت˘ل˘ل تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م
.«قوصسلا راعصسأا
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 ةيشساشسأ’أ دأوŸأ راعشسأأ ‘ بذبذتلأ نوللحي ءأÈخ

 راعصسأ’أ عافترأ ءأرو ةبراصضŸأو رانيدلأ ةميق عجأرت

ب.صضاير

قوشسلأ يف ةيكÓهتشس’أ دأوملأ نم ديدعلأ راعشسأأ يف ةريخأ’أ ةرتفلأ يف ظحÓملأ عافتر’أ ءأربخلأ صضعب عجرأأ
ةفاشضإأ تأزواجتلأ نع غÓبإ’أو كÓهتشس’أ ديششرت ىلإأ نيعأد ،ةبراشضملأ أذكو رانيدلأ ةميق عجأرت ىلإأ ةينطولأ

.راعشسأ’أ رأرقتشسأ يف ةمهاشسملل اهراعشسأأ يف غلابملأ ةيكÓهتشس’أ دأوملأ ةعطاقم ىلإأ

نوناق رييغت مدع تبلط ةيبنجأأ تاكرشش
   :يلقع ،رامثتشس’أ

رأرمتصساب رامثتصس’أ نوناق رييغت»
 «بناجأ’أ فيخي

  تاقورÙأ طبشض ةطلشس ¤إأ ةفاشضإأ

 «طفنلأأ» ةلاكو ›وؤوصسÃ عمتجي باقرع

ةيلاردفنوكلا سسيئر دقتنا
ل˘م˘ع˘لا با˘برأل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
د˘م˘حا ي˘ما˘صس ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت ،ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع
وأا ر˘يزو ل˘ك ع˘م را˘م˘ث˘ت˘صسلا

نأا اد˘كؤو˘م ،ةد˘يد˘˘ج ة˘˘مو˘˘كح
قلخ نوناقلا اذه تابث مدع
تا˘˘كر˘˘˘صشلا ىد˘˘˘ل فوا˘˘˘خ˘˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جألا
.رئازجلا يف رامثتصسلا

ي˘ف ،ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ي˘˘ما˘˘صس ح˘˘لأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،سسمأا ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘˘صصت

ة˘مو˘ظ˘ن˘م بي˘صصن˘ت ةرور˘˘صض
ر˘ي˘غ˘ت˘ت ل ةر˘ق˘ت˘صسم ة˘ي˘نو˘نا˘ق
بوجو عم ،سصاخصشألا ريغتب
ةر˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن ق˘˘˘˘˘فو ا˘˘˘˘˘هداد˘˘˘˘˘˘عإا
ا˘ه˘ن˘م رد˘˘صصي ة˘˘ي˘˘فار˘˘صشت˘˘صسا

ن˘˘ي˘˘يد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
نأا ادكؤوم ،ليوطلاو ريصصقلا

نم هليدعت نكمي ريخألا اذه
ايرذج هرييغت نكل ،ام ةيحان
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ءي˘˘˘˘˘صسي
دا˘˘صصت˘˘قÓ˘˘لو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘˘قلا
.نطاوملل ىتحو ينطولا

ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ه˘˘صشت˘˘˘صساو
هنا لاق يذلا6102 نوناقب

تا˘صسارد ق˘فو ا˘نزاو˘ت˘م نا˘˘ك
قبطي مل هنكل ،هيلع تيرجأا
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا رود˘˘صص ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ل
انوناق انيدل »:Óئاق ،ةيميظنتلا
سصوصصنلا نل قبطي مل نكل
يلاتلابو ،ردصصت مل ةيقيبطتلا
اريصشم ،«قرو ىلع اربح يقب
يتلا94/15 ةد˘˘عا˘˘ق ى˘˘لإا
يف اهتبغر تاطلصسلا تدبأا
رد˘صصت م˘˘ل ن˘˘كل ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
،دعب ةي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا سصو˘صصن˘لا

نأا بجي ‐ثدحتملا‐ فاصضأاو
ةرظن رامثتصسلا نوناق ذخأاي

نو˘˘كي نأاو ،ة˘˘لودو ة˘˘مو˘˘كح
سضوه˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘صضرأا
ديدجلا يداصصتقلا جذومنلاب
ريياعم لمحي نأا يغبني يذلا

دعت يتلا لودلا عم ةقباطتم
.ةحجان جذامن

ن˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘صشكو
تدبأا ةيبنجأا تاكرصش دوجو
يف رام˘ث˘ت˘صسلا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘غر
تمد˘ط˘صصا ا˘ه˘ن˘كل ،ر˘ئاز˘ج˘لا
طور˘˘˘˘صشلا تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ث مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
لا˘ث˘م ا˘برا˘صض ،ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا
تب˘ل˘ط ،ة˘ي˘كير˘مأا تا˘˘كر˘˘صشب

نوناق رييغت مدعب تانامصض
01 ل˘قألا ى˘ل˘ع را˘م˘ث˘˘ت˘˘صسلا
ي˘ف عور˘صشلا ل˘˘ب˘˘ق تاو˘˘ن˘˘صس
ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ا˘ه˘تارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
اهنأا لاق يتلا15/94 ةدعاق
تا˘ط˘ل˘صسلا د˘ير˘ت ا˘ي˘ح لا˘˘ث˘˘م
ريبك رخأات كانه نكل اهرييغت
ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا رود˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘ف
. لاجملا اذه يف ةيميظنتلا

ح˘لا˘صصل ‐ي˘ل˘˘ق˘˘ع‐ ع˘˘فارو
عفرو  داصصتقÓل ةرازو ءاصشنإا
ةيلمع سضرتعت يتلا ليقارعلا
ىد˘˘˘ل ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ر˘˘˘يد˘˘˘صصت˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ئ˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ةو˘ط˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
دا˘˘صصت˘˘˘قلا ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرورصض ىلع اح˘ل˘م ،ي˘ع˘ير˘لا
مئاقلا عيرصسلا داصصتقلا ينبت

ةثيدحلا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ى˘ل˘ع
.ملاعلا لود ةبكاوم لجأا نم

ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م نا˘˘ف ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
ةعومجم تنبت لمعلا بابرأا

ل˘˘جا ن˘˘م تا˘˘حار˘˘ت˘˘قلا ن˘˘˘م
زكرتي ديدج يداصصتقا جذومن

ق˘ل˘ع˘ت˘ت روا˘ح˘م ة˘ع˘برأا ى˘ل˘ع
معد˘ب ة˘صصا˘خ˘لا سسي˘يا˘ق˘م˘لا˘ب
و˘م˘ن سصي˘ل˘ق˘تو را˘م˘ث˘˘ت˘˘صسلا
ر˘يو˘ط˘تو ة˘يزاو˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا

ةد˘ئا˘ف˘˘ل را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا خا˘˘ن˘˘م
 .ةيداصصتقلا تاصسصسؤوملا

نم ر˘ي˘ث˘كلا نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
اوناك ني˘يدا˘صصت˘قلا ءار˘ب˘خ˘لا
نو˘˘نا˘˘ق داد˘˘عإا اود˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا د˘˘˘ق
،ةرم لك يف ديدج رامثتصسا

ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘ل˘كصشم ن˘ير˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
رو˘مألا ن˘ي˘ب ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
رمثتصسملا رّفنت يتلا ةيبلصسلا
تصسي˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘كلو ،ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
اذ˘ه ي˘ف ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ل˘كصشم˘لا
ًا˘˘˘صضيأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘ف ،لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘كصشمو ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘م˘ي˘ق˘ل ر˘م˘ت˘صسم˘لا رو˘هد˘ت˘˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا اذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘كصشم
ل ي˘ت˘لا ي˘عا˘ن˘صصلا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا

. اهناكم حوارت تلاز
نأا نور˘خآا ىر˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف

نوناق وه را˘م˘ث˘ت˘صسلا نو˘نا˘ق
هدادعإا ي˘غ˘ب˘ن˘ي نا˘ك يو˘صضع
 .تايوتصسم ةدع ىلع
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ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘˘ق˘˘˘ع
،با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م ،م˘جا˘ن˘م˘˘لاو
ي˘لوؤو˘صسم ع˘˘م ن˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ن˘ي˘م˘ث˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘لا

«طفنلأا» تاقور˘ح˘م˘لا دراو˘م
،تاقورحملا طبصض ةطلصسو
راطإا يف كلذو ،يلاوتلا ىلع
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ل˘م˘ع˘لا تا˘صسل˘ج
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ا˘هد˘ق˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا

.عاطقلا تائيه
نايب يف ةرازولا تحصضوأاو

اهت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ه˘تر˘صشن ا˘ه˘ل
نأا ،كوبصسياف ىلع ة˘ي˘م˘صسر˘لا

ني˘ن˘ثلا سسمأا سسأار˘ت با˘قر˘ع
«طفنلأا» رق˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ة˘لا˘كو˘لا تارا˘طإل ا˘عا˘م˘ت˘˘جا

نيدلا رون ،اهصسيئر روصضحب
˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألا اذ˘˘كو ،يدواد
،هل قفارم˘لا د˘فو˘لاو ةرازو˘ل˘ل

ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ثي˘˘˘˘ح
ا˘ه˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘حور˘˘صشل˘˘ل
.اهتاراطإاو ةلاكولا سسيئر

تاذ يف ريزولا سسأارت امك
ر˘ق˘م˘ب ر˘خآا ا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا مو˘˘ي˘˘لا
،تاقورحم˘لا ط˘ب˘صض ة˘ط˘ل˘صس
د˘ي˘صشر ا˘ه˘صسي˘ئر ع˘م ه˘ع˘˘م˘˘ج
،ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تارا˘˘طإاو ل˘˘يد˘˘ن
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مألا رو˘˘˘صضح˘˘˘ب
،هل قفارم˘لا د˘فو˘لاو ةرازو˘ل˘ل

با˘˘˘قر˘˘˘ع ع˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ثي˘˘˘˘ح
ا˘ه˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘حور˘˘صشل˘˘ل
.اهتاراطإاو ةطلصسلا سسيئر

ب.ر

:نونبج.. نهتاجتنم قيوشست ىلع ءاشسنلأ قفأرتشس ةلاكولأ نأأ دكأأ

 «ءاصسنلأ ةدئافل هجوتصس ةرغصصملأ سضورقلأ نم ةئاملاب05»
ةلاكولل ماعلا ريدملا لاق

سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،نونبج حاتفلا دبع ،رغصصملا
ة˘لا˘كو˘لا ل˘م˘ع ط˘ط˘˘خ˘˘م نأا
لمصشي1202 ةنصس ناو˘ن˘ع˘ب
لا˘ج˘م ي˘˘ف ج˘˘مار˘˘ب ا˘˘صسا˘˘صسأا
ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘˘لا

قيوصستلا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘صسم˘لاو
.ةأارملا ةيقرتو معد فدهب

05 نأا ،‐نو˘ن˘ب˘ج‐ ف˘˘صشك
سضور˘˘ق˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةنصسل ةجمرب˘م˘لا ةر˘غ˘صصم˘لا

ءاصسنلا ةدئافل ةهجوم1202
،نهعيراصشم ليومت راطإا يف
نم ةئاملا˘ب05» نأا اد˘كؤو˘˘م
ةر˘˘˘˘غ˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا سضور˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
1202 ة˘ن˘˘صسل ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا

ءا˘˘صسن˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م
،ن˘ه˘ع˘يرا˘صشم ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسل
ةدئافل ة˘ئا˘م˘لا˘ب02 ا˘ه˘ن˘˘م
تي˘ب˘لا ي˘ف ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘˘لا

ةأارملا ةدئافل ة˘ئا˘م˘لا˘ب03و
.ةيفيرلا

ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا نا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘ل

ةدتمملا ةرتفلا لÓخ تلوم
ا˘م ،0202 ى˘لإا5002 ن˘م
عور˘صشم ف˘˘لأا095 قو˘ف˘˘ي
ءا˘˘˘˘صشنإل ءا˘˘˘˘صسن ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل
ديزأا لثم˘ي ا˘م ،ن˘ه˘ع˘يرا˘صشم
عومجم نم ةئاملاب36 نم
ن˘ع ة˘لو˘˘م˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا

،ر˘غ˘صصم˘لا سضر˘ق˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
217 قوفي ام قلخب تحمصس
تصسم ،ل˘غ˘صش بصصن˘˘م ف˘˘لأا
ة˘عا˘ن˘صصلا تا˘عا˘ط˘ق ا˘م˘ي˘صس
.تامدخلاو ةيديلقتلا

نإا˘˘˘ف‐نو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ج ‐بصسحو
ري˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
فو˘˘صس ر˘˘غ˘˘صصم˘˘لا سضر˘˘ق˘˘لا
جمارب نم ةنصسلا هذه فثكت
ةيتلوا˘ق˘م˘لا لو˘ح ة˘ي˘عو˘ت˘لا

ةطصشنأا ءاصشنإا ىلع عجصشتو
ن˘˘ع Ó˘˘صضف ل˘˘خد˘˘ل˘˘ل ةرد˘˘م
نيديفتصسملا هيجوتو ةيعوت
وح˘ن ر˘غ˘صصم˘لا سضر˘ق˘لا ن˘م
 .ةينهم تاينواعت ءاصشنإا

 ز.صسواط
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حيرصصت يف سشادخ تدكأا
نأا ،ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا سسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
قاوصسألا دحأا تحصضأا رئازجلا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ا˘ه˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسي ي˘˘ت˘˘لا
نم هجوتنم قيوصستل يبرغملا

ةريصشم ،يدنهلا بنقلا ردخم
ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا
،ةداملا هذه نم تازوجحملا
ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘خ ف˘˘عا˘˘صضت
  .نيتريخألا

ة˘يا˘قو˘لا ةر˘˘يد˘˘م تفا˘˘صضأاو
ةحفاكمل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا˘ب
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نأا ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ج˘˘ئار قو˘˘صس ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت
يف جت˘ن˘م˘لا يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘ل˘ل
نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘صشم ،بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
اهتورذ تغ˘ل˘ب تازو˘ج˘ح˘م˘لا

تزواجت امدن˘ع3102 ما˘ع
ع˘فد يذ˘لا ر˘مألا ،ا˘ن˘˘ط112
ى˘˘˘˘˘˘لإا ،تا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘صسلا˘˘˘˘˘˘˘ب
ة˘ب˘قار˘م˘لا د˘يد˘صشتو ف˘ي˘ث˘˘كت
عنمل ،دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مألا

  .دÓبلا ىلإا تاردخملا جولو
،ا˘ه˘تاذ ة˘لوؤو˘صسم˘لا تت˘ف˘لو

تازوجحملا تايمك نأا ىلإا
ثي˘˘˘ح كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب تع˘˘˘جار˘˘˘ت
ي˘ف ا˘ن˘ط43 ى˘˘˘لإا تل˘˘˘صصو
ريدصصتلا ةكرح نأا لإا ،8102
تغلب امدعب ،اقحل تفعاصضت
بن˘˘ق˘˘لا ن˘˘م تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا
  .0202 يف انط88 ،يدنهلا

تن˘ي˘˘ب ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
متي يدنهلا بنقلا نأا ،سشادخ
لجأا نم برغملا يف هجاتنإا
ه˘نأاو ،جرا˘خ˘لا ى˘لإا هر˘يد˘˘صصت
يلاتلابو ايديلقت اطاصشن ربتعي
ة˘لأا˘صسم˘ب ر˘ثأا˘ت˘ي ه˘جا˘˘ت˘˘نإا نإا˘˘ف
ىلإا ةريصشم ،بلطلاو سضرعلا
،ر˘˘يد˘˘صصت˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نأا
يهو اصضيأا ابوروأا فدهتصست
يف ليوحت ةكبصش ىلإا جاتحت
  .روبعلا قطانم

نأا سشاد˘˘˘˘خ تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عاو
ارطخ ل˘كصشت ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ي˘˘ن˘˘مألا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘˘ع
يتلا قطانملا ىلع يحصصلاو
ىلع روبع قطانمك مدختصست

  .رئازجلا رارغ
عاو˘نألا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

،تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ىر˘˘˘خألا
نأا ن˘ع ،ة˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا تف˘˘صشك
ترهظأا ،ةيناديملا تاقيقحتلا
م˘ت˘ي ىر˘˘خأا ا˘˘عاو˘˘نأا كا˘˘ن˘˘ه نأا
ىلع ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘ج˘يور˘ت

لجصس يذلا نيياكوكلا رارغ
ي˘˘ف ا˘˘صسو˘˘صسح˘˘˘م ا˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
تاو˘ن˘صسلا ي˘ف ا˘ه˘ماد˘خ˘˘ت˘˘صسا
نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
نم ةيبرغلا ةقطنملا تلوحت
رو˘ب˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا
  .اهل

تار˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لا نأا تفا˘˘˘صضأاو
ةصسولهملا بوبحلاو ةيلقعلا

ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ت ،ىر˘˘˘خألا ي˘˘˘ه
ف˘عا˘صضت ي˘ت˘لا تارد˘خ˘˘م˘˘لا
بابصشلا ةئف نيب اهكÓهتصسا

،ةر˘˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
نع تقولا سسفن يف ةفصشاك
نييÓم6 ى˘لإا2 ن˘م ز˘ج˘ح
  .0202و9102 نيب سصرق

:سشإدخ  ،ةريخألإ تإونصسلإ يف اصسوصسحم اعافترإ لجصس نيياكوكلإ

  يدنهلأ بنقلأ جيورتل برغملل افده تحبصصأأ رئأزجلأ

  يمولد Ëرم

بنقلل ةجئإر اقوصس تحبصصأإ ،رئإزجلإ نأإ ،تإردخملإ ةحفاكمل ينطولإ نإويدلاب ةياقولإ ةريدم ،ةينغ سشإدخ تدكأإ
  .اهيلإإ تإردخملإ نم هجوتنم ريدصصتل ىعصسي يذلإ نزخملإ لبق نم اهفإدهتصسإ ءإرج ،برغملإ يف جتنملإ يدنهلإ

  سسإرهأإ قوصسو ةبانعب مهئÓمز عم انماصضت

نولصشي ةيديد◊أ ككصسلأ لامع
  تأراطقلاب لقنلأ

ةزوجحملإ ةيمكلإ فÓتإإ مت

نم غلك061 زجحي ةنتاب نمأأ
ةدصسافلأ ءاصضيبلأ موحللأ

ةينطولا ةكرصشلا لامع لصش
ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككصسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘˘ل
ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ،ءا˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا سسمأا
ةفقو اومظن ثيح ،تاراطقلاب
ع˘م ا˘˘ن˘˘ما˘˘صضت ،ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

قو˘صسو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مز
  .مهحيرصست دعب ،سسارهأا

ة˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا تح˘˘˘˘صضوأاو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
نايب يف ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككصسلا˘ب
ةفقولا نأا ،سسمأا هتردصصأا اهل

ادر ،ةعصساو ة˘با˘ج˘ت˘صسا تفر˘ع
ة˘˘كر˘˘صشلا تار˘˘ير˘˘ب˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مه˘ئÓ˘مز ة˘ي˘صضق سصو˘صصخ˘ب
قو˘˘صسو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
  .سسارهأا

ةيصضق نأا ةيداحتلا تدكأاو
لا˘م˘ع ،تارا˘ط˘ق˘˘لا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘صس
را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلاو لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسلا
ة˘لا˘ح د˘ه˘صشت ،سسار˘هأا قو˘˘صسب
مغر ا˘مو˘ي51 ذ˘ن˘م اداد˘˘صسنا
ة˘يرادإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘˘ل دا˘˘ف˘˘يإا
ل˘ح دا˘ج˘يإل ،بنا˘ج˘لا ة˘يدا˘˘حأا
لكل ءاطعإاو لكاصشملل يئاهن
تمصصلا نأا لإا .هقح قح يذ
  .فقوملا ديصس يقب

حيرصست ،ةباقنلا تركنتصساو
يف مه˘ب˘صصا˘ن˘م ن˘م لا˘م˘ع5
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘با˘˘ن˘˘ع تا˘˘صشرو
سضور˘ق˘لا ف˘ي˘˘قو˘˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
قييصضتلاو لامعلل ةيعامتجلا

  .يباقنلا طاصشنلا ىلع
ةكرصشلا تلاق ،لباقملا يف

ككصسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اهنإا ،قباصس تقو يف ةيديدحلا
ة˘˘صسا˘˘صسح ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ت
ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يد˘ح˘ت ا˘ه˘ه˘جاو˘تو

لفكتلا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ن˘ّي˘ع˘ت˘ي
  .اهب

ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘˘صشلا تح˘˘˘صضوأاو
اهتحفصص ىلع هترصشن اهل نايب
تعصضو اهنأا ،كوبصسياف عقومب
حيحصصتل ةصصاخ ةيجيتارتصسا
نماكم كارد˘ت˘صساو عا˘صضوألا
،ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ي˘ت˘لا ل˘ل˘خ˘˘لا

قيقدت ةي˘ل˘م˘ع قÓ˘طإا˘ب كلذو
ة˘فا˘ك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ل˘˘خاد
.ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لاو تا˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

تف˘صشك ةو˘ط˘خ˘لا نأا تد˘˘كأاو
بجو تازواجتو سصئاقن نع
ة˘˘كر˘˘صشلا ذا˘˘ق˘˘نإل ا˘˘هزوا˘˘ج˘˘ت
  .اهعاصضوأا حيحصصتو

ةدع تجلاع اهنأا تفاصضأاو
ةدد˘صشم ،ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم تا˘ف˘ل˘م
ةحنملا فرصصب اهمازتلا ىلع
نيذلا لامعلا ةدئافل ةيزيفحتلا
ةمدخلا رارمتصسا يف اومهاصس
يف يحصصلا رجحلا ةرتف ءانثأا
عصضو مت امدعب ،لاجآلا برقأا
ةيريدم ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل
غلبم ديدحتل ةيرصشبلا دراوملا
لامعلا ةمئاق طبصضو ةحنملا
  .اهنم ةدافتصسلاب نيينعملا

ة˘مزألا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
قوصسل رجلا ةدحوب ةلصصاحلا
مت هنإا ةكرصشلا تلاق ،سسارهأا
ةيريدملا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م دا˘ف˘يإا
ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
دا˘ج˘يإاو لا˘م˘˘ع˘˘لا تلا˘˘غ˘˘صشنا
ف˘ن˘ك ي˘ف ة˘مزÓ˘لا لو˘ل˘˘ح˘˘لا
  .رواصشتلاو راوحلا

  د/م

نمألا ر˘صصا˘ن˘ع ،تن˘كم˘ت
ن˘˘˘م ع˘˘˘صسا˘˘˘تـلا ير˘˘˘˘صضح˘˘˘˘لا
يعرصش ر˘ي˘غ ح˘بذ˘م فا˘صشت˘كا
ةنتاب طيصشمات يحب نجاودلل
غلبي سصخصش لبق نم لغتصسي
مت ن˘يأا ة˘ن˘صس92 رم˘ع˘لا ن˘م
موحللا ن˘م غ˘ل˘ك061 زج˘ح
ة˘˘ح˘˘لا˘˘صص ر˘˘ي˘˘غ ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا
ير˘˘˘صشب˘˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل
ح˘لا˘صصم˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘بو
ةيمكلا فÓتإا م˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘لا
تاءارجإلا ذاختاو ةزوجحملا
ف˘˘لا˘˘صسلا د˘˘صض ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
 .ركذلا

ة˘ه˘با˘˘صشم ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ،ي˘˘فو
ةر˘˘ها˘˘˘ظ ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م د˘˘˘صصقو
را˘˘ع˘˘صسألا ي˘˘ف ة˘˘˘برا˘˘˘صضم˘˘˘لا

ةيصساصسألا داوملا يف اميصسل
تنكمت كÓهتصسلا ةعصساولا

ةيئلولا ةح˘ل˘صصم˘لا ر˘صصا˘ن˘ع
ةيلو نمأاب ةما˘ع˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
نم اصسيك06 زجح نم ةنتاب
غلك52 نزو د˘ي˘م˘صسلا ةدا˘˘م
نم غ˘لا˘ب˘لا را˘ج˘ت˘لا د˘حأا ىد˘ل
ءادهصشلا يحب ةنصس73 رمعلا
حلاصصملا عم قيصسنتلابو ةنتاب
تاءارجإلا ذاختا مت ةصصتخملا
 .ةيصضقلا يف ةينوناقلا

ديزأإ جيورت طابحإإو ..
سسولهم سصرق0082 نم

ن˘مألا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘˘ت
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
تاردخملا يجورم نم ةثÓث
ل˘ب˘ق ،ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘˘لا سصار˘˘قألا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإا
 .ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تر˘˘ف˘˘˘صسأا ثي˘˘˘ح
ن˘م ة˘مدا˘ق ة˘ب˘كر˘م سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
،ايئاصضق نيقوبصسم نيصصخصش
ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لا
8982 زجح نع ،ةلمح ةيناثلا
نيلباقيرب عون اصسولهم اصصرق
تنا˘ك غ˘˘ل˘˘م003و051
طاصسوأا يف جيورتلل ةهجوم
.بابصشلا

ى˘ق˘لأا ،قا˘ي˘صسلا سسف˘ن ي˘فو
ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا دارفأا
سضبقلا ،داق˘م˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

رمعلا نم غلبي سصخصش ىلع
اصسبل˘ت˘م تلوزا˘ت˘ب ة˘ن˘صس93
ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب
نيتعطق نع ةراب˘ع ج˘لا˘ع˘م˘لا

. امارغ621 نزوـب نيتريبك
م.ءامصسأا

فلصشلاب ةصسانكم يدإو تاناصضيف

رداقلأ دبع نب د’وأأ ةيدلبب Úتيحصض ةزانج عييصشت

ةياجب

يصضاملأ يرفيف رهصش ةيمأرجإأ ةيصضق951  ةجلاعم

ةيدلبب سسمأا ةحيبصص تعيصش
وج يف رداقلا دبع نب دلوأا

نيتللا نيتيحصضلا ةزانج بيهم
نم نينثلا سسمأا امهلاصشتنا مت

ةيندملا ةيامحلا تادحو فرط
برغ) ةصسانكم يداو ةقطنمب
تاناصضيف دهصش يذلا ،(فلصشلا
بب˘˘˘صسب ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا تب˘˘˘صسلا
.ةريزغلا ةيرطملا تاطقاصستلا

ن˘˘˘˘˘فد م˘˘˘˘˘صسار˘˘˘˘˘م تم˘˘˘˘˘˘تو
7 لفط) نيقيقصشلا نيتيحصضلا
(ةنصس11 ة˘ل˘ف˘˘طو تاو˘˘ن˘˘صس
ةيدلبب «ىيح˘ي دلوأا» ةر˘ب˘ق˘م˘ب
روصضحب رداقلا دبع نب دلوأا

سسادصس رصضخل ،ةيلولا يلاو
ةينمألاو ةيندم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو
يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘مو
ي˘˘لا˘˘هأا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ف˘˘˘غ ع˘˘˘م˘˘˘جو
.ةقطنملا

ثحبلاو ذاقنإلا قرف تناكو
ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

نينثلا سسمأا ترثع دق ةيندملا
ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف
ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع ار˘صصع ف˘˘صصن˘˘لاو
،تاو˘ن˘صس ع˘ب˘صسلا وذ ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ا˘هد˘ع˘ب ل˘صصاو˘ت˘ت˘˘ل
دود˘ح ي˘ف تل˘˘ل˘˘كتو ثح˘˘ب˘˘لا
ف˘صصن˘لاو ة˘صسدا˘صسلا ة˘عا˘˘صسلا

هتقيقصش ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا˘ب ءا˘صسم
كلذب عفترت˘ل ،ة˘ن˘صس11 تاذ
يداو تا˘˘نا˘˘صضي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘صصح
.تايفو9 ىلإا ةصسانكم

ءا˘ن˘ثألا هذ˘ه ي˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘صستو
ل˘جأا ن˘م ثح˘ب˘لا قر˘ف دو˘ه˘˘ج
ةريخألا ةدوقفملا ىلع روثعلا
نم كلذو ،تاونصس تصسلا تاذ
ثحبلا تايلمع فيثكت لÓخ
ءارد˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘صشي ي˘˘ت˘˘˘لا
تا˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا

،ة˘يد˘م˘لاو ترا˘ي˘˘تو ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
.ةئيهلا تاذ ىدل ملع امبصسح

ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي بي˘˘ق˘˘ن˘˘لا حر˘˘صصو

ةدا˘ي˘ق˘لا ز˘كر˘م نأا ة˘يد˘˘عا˘˘صسم
ةيجيتارتصسا ع˘ب˘تا ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةدوقفملا ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
ف˘ي˘ث˘كت لÓ˘˘خ ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا

ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ثح˘ب˘لا دو˘ه˘ج
اهيف روثعلا مت يتلا ةقطنملا

سسمأا ءاصسم نيت˘ي˘ح˘صضلا ى˘ل˘ع
سضع˘ب ة˘كرا˘صشم ى˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
يف نينطاو˘م˘لاو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

.ةيلمعلا هذه
تا˘˘ط˘˘قا˘˘صست˘˘˘لا تب˘˘˘ب˘˘˘صستو

اهتدهصش يتلا ةريزغلا ةيرطملا
يصضاملا تبصسلا فلصشلا ةيلو
ة˘صسا˘ن˘كم يداو نا˘˘صضي˘˘ف ي˘˘ف
ا˘م˘م تارا˘ي˘˘صس ثÓ˘˘ث فر˘˘جو
ر˘ي˘غ ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح بصسح ر˘˘ف˘˘صسأا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ة˘˘ع˘˘صست ةا˘˘فو ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
.رخآا سصخصش نادقفو سصاخصشأا

نامثع راعرع

ةيئلولا ةحلصصملا تنكمت
ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
نم يرفيف رهصش لÓخ ةياجب
نم1202 ة˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘صس
،ةيصضق951 ة˘˘ج˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق93 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
د˘صض ح˘ن˘ج˘˘لاو تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

ردصص اهرثإا ىلع ،اصصخصش14

،عاديإا رمأا اصصخصش61 قح يف
ن˘˘˘˘˘˘م تن˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
قلعت˘ت ة˘ي˘صضق59 ةج˘لا˘ع˘م
دارفألا دصض حنجلاو تايانجلاب
،اصصخصش611 ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت

رمأا اصصخصش31 قح يف ردصص
سسفن لÓخ تجلاع امك ،عاديإا
قل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق81 ةر˘ت˘˘ف˘˘لا
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ب

طروت ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
يف ردصص ،اصصخصش82 اهيف
امأا ،عاديإا رمأا مهنم51 قح
د˘ق˘ف ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا

طرو˘ت ا˘يا˘صضق60 تج˘لا˘˘ع
ةفاصضإلاب ،سصاخصشأا50 اهيف
قلعتت ةيصضق10 ليجصست ىلإا
.ةينورتكلإلا مئارجلاب

 ت. ميرك

ىصصقأإ قيبطت ¤إإ اعد
دصض تابوقعلإ

:يدهملب ،اهيجورم

لوا– تاباصصع
رئأز÷أ نمأأ ةعزعز

 تأردıأ لÓخ نم
ريزو يدهملب فصسوي فصشك
،فاقوألإو ةينيدلإ نوؤوصشلإ
لخإد تاباصصع كانه نأإ
برصضل ،ىعصست رئإز÷إ

،دÓبلإ رإرقتصسإ ةعزعزو
تايمك لوخد لÓخ نم
نم تإردıإ نم ةÒبك
Èتعإو .ةيبرغلإ ةه÷إ

ةودن لÓخ يدهملب
ةروطخ لوح ةيصسيصس–

ةحفاكŸإ تايلآإ ،تإردıإ
إذه نأإ ،ة÷اعŸإ لئاصسوو
،إدج Òطخ عوصضوŸإ

ءÓب تإردıإ نأإ افيصضم
 .رإو÷إ نصسحب رصضي
ءإدتعلإ نأإ ريزولإ فاصضأإو

جيوÎلاب لوقعلإ ىلع
ةباثÃ وه ،تإردخملل
سسفنلإ ىلع ءإدتعلإ
نأإ إÒصشم ،ةيرصشبلإ
مويلإ ةبلصصلإ تإردıإ

مهاصسو ،ةÁر÷اب ةنورقم
∙ألإ وزغ ‘ اهراصشتنإ

¤إإ ةفاصضإلاب نإدلبلإو
 .باهرإلإ ةرهاظ
نوؤوصشلإ ريزو ددصشو
ذاختإ ةرورصض ىلع ةينيدلإ
دصض تابوقعلإ ىصصقأإ

إÈتعم ،تإردıإ يجورم
ءيصش مهقح ‘ مإدعإلإ نأإ

ىعصسي نم نإإ لاقو ،ليلق
ل دÓبلإ لخإد اهجيوÎل
رئإزجلل ÿÒإ بحي
‘ ىقلت تحبصصأإ ةجردل
رمألإ نأإ يحوي ا‡ راحبلإ

ةرورصض ¤إإ اهبنم ،دوصصقم
ةفآلإ هذه ةبراÙ دنجتلإ
ةيلخإدلإ ةهب÷إ Úصصحتل
 .دÓبلل

 ز.سسواط
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ةيروكذلل رمتضسم نايغطو ةاواضسملا نم ءيضش

،ةأارم˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا سسمألا˘ب ر˘م
سضع˘ب ن˘ق˘˘ق˘˘ح نإاو ،بر˘˘ع˘˘لا ءا˘˘صسنو
انه نعزتناو ةيتاوا˘صسم˘لا تازا˘ج˘نإلا

ةايحلا يف نهتايرح نم ائيصش كانهو
ع˘قاو˘مو ة˘صسارد˘لا ن˘كا˘مأاو ة˘ير˘صسألا
ةنميه نم ن˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ى˘ل˘ع ،ل˘م˘ع˘لا
.ماعلا ثيدحلا ىلع ةيروكذلا ةغللا
نأا ،ا˘ي˘بر˘ع ،فو˘لأا˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م سسي˘˘ل
ةيئادبلا تلو˘ق˘م˘لا ا˘ي˘مÓ˘عإا ف˘ظو˘ت

«ةميكصشلا يوق» «ركذلا لجرلا» نع
يف «ةصشع˘تر˘م˘لا ر˘ي˘غ د˘ي˘لا بحا˘صص»
مهئارزول مهتارايتخاو ماكحلا حيدم
سضع˘ب م˘ه˘ن˘م˘صض ن˘مو ،م˘ه˘ي˘نوا˘ع˘مو
بصصت نأا اصضيأا ردانب سسيلو .ءاصسنلا
هوصشتو نيصضراع˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘ن˘ع˘ل˘لا
نم ةيلاب تادرفم مادختصساب مهراودأا
تاءا˘ح˘يإاو «ن˘ي˘صسن˘خ˘م˘˘لا» ة˘˘ل˘˘كا˘˘صش
يكل ةيلثملاب وأا نوجملاب نإا ةيصسنج
ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف سصق˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
ةريخألا هذه تفرع نأا دعب «مهتلوجر»
لا˘˘ح˘˘ي م˘˘ث ن˘˘مو .ا˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘قو ا˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ب
ة˘يرو˘كذ˘لا ة˘غ˘ل˘لا ي˘ف نو˘صضرا˘ع˘م˘لا
ىلإا امإا ماعلا ثيدحلا ىلع ةنميهملا

ن˘م ة˘لو˘جر˘˘لا ي˘˘صصو˘˘ق˘˘ن˘˘م تا˘˘نا˘˘خ
ي˘˘˘عوز˘˘˘ن˘˘˘م»و «حر˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘˘صسبل»
نم بر˘ق˘لا˘ب نو˘ف˘ن˘صصي وأا «ة˘مار˘كلا
ءاصسنلا دصض اهب زيمي يتلا عقاوملا

رودلا اهلÓ˘خ ن˘م ن˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف˘يو
م˘لا˘ع ي˘ف ن˘ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ي˘حو˘لا
لأا ةميكصشلا ءايوقأا نييقيقحلا لاجرلا

.سشاقن نود ناعذإلا وهو
،كلت يروكذ˘لا ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ع˘قاو˘م ي˘ف
ةمارك نم سصقتني ،ةيلات ةوطخ يفو
ر˘˘ب˘˘ع ءا˘˘صسن˘˘لا تا˘˘ير˘˘˘حو قو˘˘˘ق˘˘˘حو
نييقيقحلا لاجرلا ةيلول نهعاصضخإا
نهحن˘م ط˘ق˘ف م˘ه م˘ه˘لو م˘ه˘ل ن˘يذ˘لا
نعنتمي نيح ةيرحلاو قحلا نم ائيصش
نهنامرح مهلو مهتطلصس ةعزانم نع
نإا تا˘˘ير˘˘ح˘˘لاو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م
.سضفر˘لا وأا ة˘صضرا˘ع˘م˘˘لا˘˘ب نزوا˘˘ج˘˘ت
دÓب يف تاموكحلا طروتت ،كلذلو
ي˘ف ي˘مو˘ي ه˘ب˘صش عا˘˘ق˘˘يإا˘˘بو بر˘˘ع˘˘لا
ءا˘صسن˘لا سضع˘ب ن˘ي˘ي˘ع˘ت ا˘ي˘نر˘فوز˘ي˘˘صش
بصصانم يف ةطل˘صسلا ن˘م تا˘ب˘ير˘ق˘لا
ةرثؤوم ةيئاصضقو ةيذيفنتو ةيعيرصشت
عاطقلا يف ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ن˘هراودأا م˘عدو
ةينوناقلا سصوصصنلا ريرمتو سصاخلا
لقنتلا يف ءا˘صسن˘لا ة˘ير˘ح˘ل ة˘ن˘ما˘صضلا

ة˘˘مر˘˘ج˘˘م˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ر˘˘˘ف˘˘˘صسلاو
ة˘ي˘صسن˘ج˘لاو ة˘يد˘صسج˘لا تاءاد˘ت˘عÓ˘ل
تاصضراعملا ءاصسنلا ةيرح عزنت امنيب
نم اعن˘مو ا˘صسب˘حو ا˘ن˘ج˘صس ة˘ط˘ل˘صسل˘ل
نهصضع˘ب سضر˘ع˘ت ل˘ها˘ج˘ت˘تو ر˘ف˘صسلا

ءارو وأا جراخ نإا ةعصشب تاءادتعل
.راوصسألا

ة˘غ˘ل˘لا نأا دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف بير˘˘م˘˘لاو
ةحداملا ا˘ه˘تا˘نو˘كم˘ب هذ˘ه ة˘يرو˘كذ˘لا
ة˘˘ماذ˘˘لاو تا˘˘مو˘˘كح˘˘لاو ما˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل
ءا˘صسن˘لاو لا˘جر˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘صضرا˘ع˘م˘ل
مامأا ديحو ليبصسك ءلولل ةصضرافلاو
ن˘م ءي˘صش ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ءا˘˘صسن˘˘لا
كاه˘ت˘نا˘ب ةدد˘ه˘م˘لاو ة˘ير˘ح˘لاو ق˘ح˘لا

نع عانتملا لاح نهتايرحو نهقوقح
لصصاوتيو دد˘م˘ت˘ت ة˘ط˘ل˘صسل˘ل نا˘عذإلا

امنيب ،ماعلا ثيدح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘نا˘ي˘غ˘ط
طيحملا نم برعلا دÓب تاموكح
رمتصسملا لم˘ع˘لا م˘عز˘ت ج˘ي˘ل˘خ˘لا ى˘لإا
ي˘ف ن˘ه˘نو˘˘صصو ءا˘˘صسن˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل
فصشكو ما˘ع˘لاو سصا˘خ˘لا ن˘ي˘لا˘ج˘م˘لا
ةيلودلاو ةيلحملا تاداقتنلا «ءاوخ»
تا˘كا˘ه˘ت˘˘نا ثود˘˘ح «م˘˘عز˘˘ت» ي˘˘ت˘˘لا

تا˘غ˘لا˘ب˘لا ءا˘صسن˘لا د˘صض ة˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘م
.تارصصاقلاو
تلو˘ق˘م˘˘لا نأا و˘˘ه ر˘˘ث˘˘كأا بير˘˘م˘˘لاو
يوق لجر˘لا» ع˘صضت ي˘ت˘لا ة˘يرو˘كذ˘لا
ةوقلا زكرم يف هريغ نود «ةميكصشلا

جور˘تو رار˘ق˘˘لا ع˘˘ن˘˘صصو ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو

تاءا˘ح˘يإلاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ب˘˘لا تادر˘˘ف˘˘م˘˘ل˘˘ل
نيصضراع˘م˘لا هو˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسن˘ج˘لا

ءا˘صسنو لا˘جر م˘ه˘ت˘˘مار˘˘ك كه˘˘ت˘˘ن˘˘تو
دصض تيق˘م ة˘ي˘هار˘ك با˘ط˘خ ر˘صشن˘تو
رحلا يأارلا ةبحاصص ةلقتصسملا ةأارملا

ىرت ل ةصضيرم تافينصصت سضرفتو
نا˘˘عذإلا ىو˘˘صس رود ن˘˘˘م ءا˘˘˘صسن˘˘˘ل˘˘˘ل
تاموكح امنيب ،انرصصاح˘ت ة˘ط˘ل˘صسل˘ل
ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘صسا نود م˘˘عز˘˘ت بر˘˘ع˘˘لا دÓ˘˘ب
ةاواصسملا موري ايثادح اهجوت اهدامتعا
ي˘ف ل˘جر˘لاو ةأار˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلا
ةصساردلا سصرفو تايرحلاو قوقحلا

ةماعلا ةكراصشملاو يقرتلاو لمعلاو
يف ة˘ل˘ما˘كلا ةاوا˘صسم˘لا ا˘صضيأا مور˘يو
.ةيرصسألا ةايحلا
يثادحلا اههجو˘ت تا˘مو˘كح˘لا م˘عز˘ت
بصصان˘م ي˘ف ةلاو˘م˘لا ءا˘صسن ن˘ي˘ع˘تو
ةأارملا نيكمتل نيناوقلا ررمتو ةرثؤوم
لقنتلا نمو انه تارايصسلا ةدايق نم
امنيب ،روكذلا ناطلصس نود رفصسلاو
ن˘ب˘ق˘ع˘ت˘ي تا˘صضرا˘ع˘م تا˘ي˘فا˘˘ح˘˘صص
جزيو برغملا يف نهتعمصس هوصشتو
ءارو تا˘يو˘صسن تا˘˘ط˘˘صشا˘˘ن˘˘بو ن˘˘ه˘˘ب
ي˘ف ر˘ف˘صسلا ن˘م ن˘ع˘ن˘م˘ي وأا راو˘˘صسألا

تÓماعلا سضرعتتو جيلخلاو رصصم
يف جهنمم زييمتو ملظ ىلإا تادفاولا
ىلع تمصصلا سضرفيو جيلخلاو نانبل
˘˘˘ما˘˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘صصألا

.اندÓب مومع يف تاموكحلاو

د˘يد˘ع نأا و˘ه ر˘ث˘كأاو ر˘ث˘كأا بير˘م˘˘لاو
ي˘ف ةر˘صضا˘ح˘لا ة˘ي˘ئا˘صسن˘لا تاو˘صصألا
تا˘حا˘صسم˘لا ي˘˘فو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا تاذ ف˘˘ظو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا
اماهصسإاو ماكحلا عم ايهامت ةيروكذلا
.مهيصضراعم يف ا˘مذو م˘ه˘ح˘يد˘م ي˘ف
تاو˘صصألا هذ˘ه ل˘ث˘˘م نو˘˘كت ن˘˘ي˘˘حو
لجرلا» ةيوهل ةصصمقت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صسن˘لا
عافدلل ايمصسر ةدمتعملا يه «ركذلا

نإا˘ف ،ةأار˘م˘˘لا تا˘˘ير˘˘حو قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع
ةيروكذلا ةغللا نايغط ةاصسأام لوصصف
.لمتكت
سضع˘ب نأا ا˘صضيأا ها˘ب˘ت˘نلا ي˘عر˘ت˘صسيو
ي˘عد˘م ن˘م با˘ت˘˘كلاو ن˘˘ير˘˘كف˘˘م˘˘لا
نع نيعفادملا نمو يثادحلا هجوتلا

يديؤوم نمو ءاصسنلا تايرحو قوقح
ايبرع اهرابتعاب ةمئا˘ق˘لا تا˘مو˘كح˘لا
ل ينيدلا دادبتصسÓل ديحولا ليدبلا
تلو˘ق˘م ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا نو˘˘ف˘˘ن˘˘كت˘˘صسي
ةيروكذلا ةغللا تاءاحيإاو تادرفمو
ن˘˘م ءارآا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘قاد˘˘صصم˘˘لا عز˘˘˘ن˘˘˘ل
نمو تاموكحلا ةيوطلصس نوصضراعي
ةصضياقم يصضفار نم مهعم نوفلتخي
كلذ ملا˘ع ي˘ف .داد˘ب˘ت˘صسا˘ب ة˘يو˘ط˘ل˘صس
حبصصي ،باتكلاو نيركفملا نم رفنلا
تايرحلاو ناصسنإلا قوقحب مامتهلا
بايغ يأا «سسينخ˘ت˘لا» ى˘ل˘ع «Ó˘ي˘لد»
ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لا «ر˘كذ˘لا ل˘جر˘لا» ة˘يو˘˘ه
نو˘صصل ىو˘صصق˘لا ة˘يو˘˘لوألا ءا˘˘ط˘˘عإا

نمألا قيقحتو ةلودلا ةيامحو نطولا
رئاغصص» ىلإا تافتللا نع عنتمملاو
ه˘جو ى˘ل˘˘ع ود˘˘غ˘˘ت كل˘˘تو ـ «رو˘˘مألا
نينطاومك انتايرحو انقوقح مومعلا

قو˘˘ق˘˘ح سصو˘˘صصخ˘˘لا ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘˘عو
.برعلا دÓب يف تانطاوملا تايرحو
نيركفملا ن˘م ن˘ي˘يرو˘كذ˘لا ا˘ي˘ند ي˘ف
قوق˘ح ن˘ع ثيد˘ح˘لا سسي˘ل با˘ت˘كلاو
ن˘ع ر˘صشا˘ب˘م ر˘ي˘ب˘ع˘ت ىو˘˘صس نا˘˘صسنإلا
ل ق˘ي˘˘ل˘˘ي ل يذ˘˘لا «د˘˘ي˘˘لا سشا˘˘ع˘˘ترا»
تانعذملاب لو نييقي˘ق˘ح˘لا لا˘جر˘لا˘ب
.ءاصسنلا نم
طروت انه ف˘ل˘ت˘خ˘ي ل ،ر˘هو˘ج˘لا ي˘ف
باتكلاو نيركف˘م˘لا ن˘م ر˘ف˘ن˘لا كلذ
ةيروكذلا ةغللا مادختصسا يف برعلا
نيثحابلا ءارآا نع ةيقادصصملا عزنل

لاجرلاو ءاصسنلا نم ةيطارقميدلا نع
ن˘م˘م م˘هر˘ي˘غو م˘˘ه م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت ن˘˘ع
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ي˘ف ا˘ي˘ن˘مز م˘هو˘ق˘ب˘˘صس
يتلا ةيلاربيللاو ةيناملعلا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا

اهوطقصسأاو Óيوط اهتاراعصش اوعفر
ي˘ف .ة˘م˘كا˘ح˘لا ة˘يو˘ط˘ل˘صسلا د˘ي˘يأا˘ت˘˘ل
تاوصصأا اصضيأا انه رصضحت ،رهوجلا
نيركف˘م˘لا ة˘يو˘ه سصم˘ق˘ت˘ت ة˘ي˘ئا˘صسن
ي˘عد˘م ن˘م ن˘ي˘يرو˘كذ˘لا با˘˘ت˘˘كلاو
جا˘ت˘نإا د˘ي˘˘ع˘˘تو ي˘˘ثاد˘˘ح˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا

مهتاءاح˘يإاو م˘ه˘تادر˘ف˘مو م˘ه˘تلو˘ق˘م
تا˘صضرا˘ع˘م˘لا ة˘مار˘كل ة˘كه˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لاو ن˘˘ي˘˘صضرا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
،يو˘ن˘ع˘م˘لا م˘ه˘لا˘ي˘ت˘غاو ن˘ه˘لا˘ي˘˘ت˘˘غا
يف لقتصسم وأا داج ربدت نود عطقلاب

ةيعبتلاب كهتن˘ت ي˘ت˘لا ةأار˘م˘لا ة˘مار˘ك
اهرود يفو ناعذإلاو ةلاوملا سضرفب
ةأا˘طو تح˘˘ت ادد˘˘ج˘˘م سشم˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لا
قو˘ق˘ح˘لا ن˘م سصا˘ق˘ت˘نلا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا

يف .ل˘ما˘كلا م˘ه˘ب˘ل˘صس وأا تا˘ير˘ح˘لاو
نييروكذلا يلخت قبا˘ط˘ت˘ي ،ر˘هو˘ج˘لا

ةيطارقميدلا مي˘ق ن˘ع تا˘يرو˘كذ˘لاو
مهبعÓت عم ةيلاربيللاو ةي˘نا˘م˘ل˘ع˘لاو
لا˘جر˘لاو ءا˘صسن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ةاوا˘˘صسم˘˘لا˘˘ب
قو˘ق˘ح ن˘م سصا˘ق˘ت˘نÓ˘ل م˘ه˘˘لو˘˘ب˘˘قو
.ةأارملا تايرحو
لاصضع اصضرم لإا ةيروكذلا تصسيل
نم يناعت يتلا تاعمتجملا بيصصي
ن˘م ءا˘ف˘صش لو ،ة˘يو˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا رور˘˘صش
ر˘صشلا ن˘˘م قا˘˘ت˘˘ع˘˘نلا˘˘ب لإا سضر˘˘م˘˘لا
برعلا ءاصسنو ماع لك .هل ببصسملا

.لصضفأا لاح يف ملاعلاو

يوأزمح ورمع :ملقب

ترضس ةضسلج يف دوضسيو وحضصي نأا ينطولا ريمضضلا ىلع :ايبيل

تر˘صس ة˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘لإا سسمأا د˘˘فاو˘˘ت
ناملرب˘لا ءا˘صضعأا ن˘م دد˘ع ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لا اودأا نأا ق˘˘˘ب˘˘˘صس ن˘˘˘م˘˘˘˘م
ةصسلج يف ةكراصشم˘ل˘ل ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا

ني˘مو˘ي ىد˘م ى˘ل˘ع د˘ق˘ع˘ن˘ت ة˘صصا˘خ
ةموكح ىلإا ةقثلا حنم ىلإا فدهتو
ة˘ل˘كصشم˘لا ،ة˘ب˘ي˘بد˘لا د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع
راوحلا ىقتل˘م تا˘جر˘خ˘م˘ل ًاذ˘ي˘ف˘ن˘ت
/طابصش علطم دقعنا يذلا ينطولا
نع رفصسأا يذلاو ،يصضاملا رياربف
سسيئر نم ةت˘قؤو˘م ة˘ط˘ل˘صس با˘خ˘ت˘نا
ه˘ل ن˘ي˘ب˘ئا˘نو ي˘صسا˘ئر˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
ىلوتت ،ةموكحلا ةصسائر يف ةبيبدو
د˘˘ه˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م ةرادإا
نوناك42 يف ةماعلا تاباختنÓل
.1202 ربمصسيد /لوألا
يفاكلا ينوناقلا با˘صصن˘لا لا˘م˘ت˘كا
ىلوألا ةبقعلا نا˘ك ة˘صسل˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ل
ةديد˘ج˘لا ة˘مو˘كح˘لا لو˘صصح ل˘ي˘ب˘ق

زواجت مت دقو ،ًاوصضع68 ةقث ىلع
نم231ر˘صضح ثي˘ح ة˘ب˘ق˘ع˘لا هذ˘ه
لاح يف امأا ،881ـلا ناملربلا باون

نإاف ةقثلا بجح ىلإا باونلا حنج
لاحُي فوصس هئارزوو ةبيبدلا ريصصم
ًاقبط ،يصسايصسلا راوحلا ىقتلم ىلإا
امك ةيديهمتلا ةلحرملا تاجرخمل
ريغ .فينج تاعامتجا اهيلع تصصن
ةقثلا ىلع لوصصحلا يف لصشفلا نأا
ة˘مو˘كح ر˘ي˘صصم˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا د˘ي˘˘ع˘˘ي
قا˘˘˘ف˘˘˘تا ن˘˘˘ع تم˘˘˘ج˘˘˘ن ة˘˘˘ل˘˘˘ثا˘˘˘م˘˘˘م
ملو5102 ماعلا رخاوأا تاريخصصلا
تدمج يلاتلابو ،ناملربلا ةقث لنت

ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘عأا وأا ة˘˘عا˘˘صسلا برا˘˘ق˘˘ع
ل˘ح ى˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تلا دد˘˘صصب ءارو˘˘لا
.ايبيل يف يلهألا عازنلل لماصش
ةبيط اياون ةلصسلصس ةبيبدلا نلعأا دقو
ثيح نم ،ةموكحلا ليكصشت سصخت
ىلإا ءارزولا رايتخا يف دنتصسا هنأا

يفارغجلا عيزو˘ت˘لاو عو˘ن˘ت˘لا سسصسأا
ةأار˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشمو ةءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘كلاو
ة˘يز˘كر˘مÓ˘لا دا˘م˘˘ت˘˘عاو با˘˘ب˘˘صشلاو
هذه نكل .ةورثلا عيزوت يف ةلادعلاو
نم ريثكلا ءاقب نود لوحت ل اياونلا
يف ةموكحلا ريرمت مامأا ليقارعلا

ا˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو ،باو˘˘ن˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا تا˘˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘˘صصلا

ة˘˘ي˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسلاو
نأاو ةصصاخ ،ةبراصضتملا حلاصصملاو
تاون˘صس ذ˘ن˘م د˘ق˘ع˘ن˘ي م˘ل سسل˘ج˘م˘لا

هتيلاكصشإا ىلع لدأا سسيلو ،ةليوط
يذ˘لا ح˘لا˘صص ة˘ل˘ي˘ق˘ع ه˘˘صسي˘˘ئر ن˘˘م
ىقتلم تاباختنا يف هتحئل تلصشف
سضراعي ه˘نأا ًا˘ف˘ل˘صس ن˘ل˘ع˘يو راو˘ح˘لا
.ةقثلل ةحورطملا ةموكحلا

ىر˘خألا تا˘ب˘ق˘ع˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا اذ˘˘ه
ىدم ىلع تم˘قا˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘مز˘م˘لا
قر˘˘صشلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب عار˘˘˘صصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘صس

يبÓقنلا ريصشملا نكي ملو ،برغلاو
اهدي˘صسج˘ت هد˘حو و˘ه ر˘ت˘ف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘خ
لبصس لوح كلذك تراد لب يرهاظلا
سشي˘ج˘لا تا˘ما˘صسق˘نا ن˘م سصÓ˘˘خ˘˘لا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،ة˘ي˘ن˘مألا ةز˘ه˘˘جألاو
اهتارادإاو ةلودلا تاصسصسؤوم ديحوت
طفنلا عاطق يف ةصصاخو ةفلتخملا

ةفاصضإلاب ،ةيدايصسلا عقاوملا مصساقتو
يف لثمتملا يصصعتصسملا قئاعلا ىلإا

ةيلحملا تايصشيليملا جار˘خإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ةحاصس نم سسيل بناجألا ةقزترملاو
بار˘ت˘لا جرا˘خ ل˘ب ط˘ق˘ف عرا˘صصت˘˘لا
ريصسي سسيل اذه ّلك .ًايئاهن يبيللا
لوقلا زوجي دق لب ،عبطلاب جÓعلا
ج˘ه˘ن ر˘ب˘عو ًا˘ي˘ل˘حر˘م ه˘ت˘ج˘لا˘˘ع˘˘م نإا
ةيلات ةوطخ˘ل د˘ه˘م˘ت ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا

د˘ي˘˘حو˘˘لا ن˘˘كي م˘˘ل نإا ،ع˘˘ج˘˘نألا و˘˘ه
.Óًصصأا رفوتملا

ىلع اوقفاو نيذلا نويبيللا باونلاو

تر˘˘صس ة˘˘صسل˘˘˘ج ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ىلإا اوعمت˘صسا اذإا ًا˘ع˘ن˘صص نو˘ن˘صسح˘ي

ر˘ي˘م˘صضلاو م˘ي˘ل˘صسلا ل˘ق˘ع˘لا تو˘صص
م˘ه˘تا˘عار˘صص او˘صسا˘˘ن˘˘تو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

اهوعصضو وأا مهتازايتماو مهتافÓخو
اوحنمو ،لقألا ىلع ًا˘ي˘ل˘حر˘م ًا˘ب˘نا˘ج
امو اهل امب ةبيبدلا ةموكحل ةقثلا

ىلوأا ةوطخ لمكتصسي كلذ .اهيلع
ةقثلا ةداعتصسا قيرط ىلع ةمصساح
سسلجملا ةصسائر نم ،تاصسصسؤوملاب
ىلإا ةتقؤوملا ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘صسلاو
نم اهنيكمتو ،ءارزولاو ةموكحلا
لو ةيرورصض ىرخأا تاوطخ عطق
دودحلا ةداعتصسا لجأا نم اهنع ىنغ
ةباثمب و˘ه ي˘ن˘طو م˘ل˘صس ن˘م ا˘ي˘ند˘لا

ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي ة˘˘ل˘˘جا˘˘ع ة˘˘صسا˘˘م ة˘˘جا˘˘ح
ه˘ت˘ن˘ح˘ط يذ˘لا ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ل˘ظ˘يو بر˘ح˘لا تاو˘ن˘صس ه˘ن˘ح˘ط˘تو
.ىربكلاو ىلوألا اهتيحصض

يبرعلأ صسدقلأ
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زجعلأ دشسل تÓفاحلأ نم
 ةنتابب حراف د’وأأ ذيمÓت

يصسردملأ لقنلأ سصقن نوكتصشي
ذيمÓتلاءايلوأا اعد

ةتصشمبنينطاقلا
ة˘ع˘با˘ت˘لا حرا˘˘ف دلوأا
ةيلوب ماطيب ةيدلبل
تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ديوز˘ت ى˘لإا ة˘ي˘ئلو˘لا
دد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تÓفاح نم يفاصضإا
يف يصسردملالقنلا

مهئانبأا ةا˘نا˘ع˘ملظ
د˘عا˘ق˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘˘ل
.ةيصساردلا
اوددن ذيمÓتلا ءايلوأا
سشيمهتلاب
لبق نم ل˘صصاو˘ت˘م˘لا
،ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

تار˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشع م˘˘˘˘˘˘˘˘˘غر
ىواكصشلا
ءا˘ه˘نإا ة˘ن˘˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لا

ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كصشم
ي˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا
تار˘˘صشع ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط˘˘ي
ي˘ف ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘˘م˘˘لا

لك راوطألا فلتخم
 .مصسوم
ي˘ف م˘ه˘˘صضع˘˘ب د˘˘كأاو
،«مÓصسلا»ـل مهث˘يد˘ح
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م نأا ى˘˘ل˘˘ع
ديوزت اهمدقتي يتلا
دد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تÓفاح نم يفاصضإا
ي˘صسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

مهءانبأا نأا ن˘يد˘كؤو˘م
يف نيرمألا نو˘نا˘ع˘ي
مهدعاقمب قا˘ح˘ت˘للا
ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘˘صشي

ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
رمألا ،يموي لكصشب
نودجي مهلعج يذلا

يف ة˘م˘ج تا˘بو˘ع˘صص
مهراو˘صشم ة˘ل˘صصاو˘م
يف ةصصاخ ،يصساردلا

م˘˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘˘خأا˘˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘ظ
ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
قاحتللا
مهتاصسصسؤومب
،ا˘حا˘ب˘صص ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

يتلا تÓفاحلا نوك
ل˘ق˘ن˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضو م˘˘ت
ل˘ب˘ق ن˘م ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘˘صصم˘˘لا

،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ
نأا او˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو

تع˘˘فر ة˘˘˘ل˘˘˘كصشم˘˘˘لا
بر˘˘˘صست˘˘˘˘لا لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
مصسوم نم يصسردملا

م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ك ،ر˘˘˘˘˘خآل
ىلإا ايموي نورطصضي
تقو ي˘ف سضو˘ه˘˘ن˘˘لا

ىلإا لوصصولل ،ركبم
ي˘ف ق˘ير˘ط˘لا رو˘ح˘˘م
،لقن ةليصسو را˘ظ˘ت˘نا

ا˘ه˘با˘ي˘غ ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو
عطق ىلإا نورطصضي
ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘˘فا˘˘˘صسم
˘ماد˘قألا ى˘ل˘ع ار˘ي˘˘صس
نأا ى˘˘˘لإا ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘صشم
م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا

ةيا˘ه˘ن ي˘ف نور˘ب˘ج˘م
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘صسو˘˘˘م ل˘˘˘ك
ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
.ةصساردلا

ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
تاذ نا˘كصس ثد˘˘ح˘˘ت
ة˘مزأا ن˘ع،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
،برصشلا هايمب دوزتلا

ىلع مهتربجأا يتلاو
ها˘ي˘م˘˘ب دا˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘صسلا
م˘˘غر ،ج˘˘يرا˘˘˘ه˘˘˘صصلا

ا˘˘˘˘هرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسأا ءÓ˘˘˘˘غ
ة˘مزألا نأا ن˘يد˘كؤو˘˘م
ل˘˘˘˘˘كصشب رر˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘ت
ةفلغألا مغر رمتصسم
ةر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
تد˘˘˘˘˘˘صصر ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘صسح˘˘˘ت
نأالإا ،ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تلازل ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مزألا

ا˘م ةد˘ح˘ب ة˘حور˘˘ط˘˘م
م˘ج˘˘ح ن˘˘م ف˘˘عا˘˘صض
م˘ه˘ع˘فدو م˘ه˘تا˘نا˘ع˘˘م
تارصشع هي˘جو˘ت ى˘لإا
تاطلصسلل ىواكصشلا
يلوؤوصسمو ةيل˘ح˘م˘لا
نم ،اي˘ل˘ح˘م عا˘ط˘ق˘لا
ل˘˘˘˘ح دا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا ل˘˘˘˘جأا

يذلا عصضولل يرذج
ذ˘˘˘ن˘˘˘م ه˘˘˘نو˘˘˘صشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ذ˘˘˘خألاو ،تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس
ذخأا˘م م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا˘ب
ةجمربو،دجلا

نم ةيومنت عيراصشم
ةايحلا سشاعنإا اهنأاصش
ريفوتو ،مهت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
. تايرورصضلا

م.ءامشسأأ

مقاطلأ ت’اغششنأ مهأ’ يئافششتشس’أ زكرملاب  يوونلأ بطلأ ةحلشصم نيششدتل ةيدقفتلأ هترايز لÓخ يلأولأ  عمتشسأ
ليعفت مدعل ةشصاخ  دÓبلل ةيبرغلأ ةهجلأ يف ةيناطرشسلأ مأروأ’أ فلتخم جÓعل  حرشص ربكأأ رييشست ىلع فرششملأ يبطلأ

.ةيرششبلأ تايناكمإ’أ ةلقل ةيبطلأ حلاشصملأ فلتخم لمع

ى˘˘لإا ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ا˘˘˘عد
لجا نم نيصصت˘خ˘م˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت
اذ˘ه˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل م˘ه˘با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
عيجصشت ن˘ع كي˘ها˘ن ،ز˘كر˘م˘لا
مهحنمق˘ير˘ط ن˘˘ع دد˘˘ج˘˘لا
د˘صصق  ةد˘يد˘ع˘لا  تازا˘ي˘ت˘ملا

م˘يد˘ق˘تو ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ث˘˘ح
زكرملاب ىصضرمل˘ل م˘ه˘تا˘مد˘خ
لامهإلا ىلإا مهنم ةراصشإا يف
ل˘ب˘ق ن˘م ءلؤو˘ه ها˘ق˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا
عفد ام  ةرادإلا ىلع نيمئاقلا
ةردا˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘صضع˘˘˘ب
تادايع˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘لاو
ءابطألا قرطت امك ،ةصصاخلا

ىلإا م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا حر˘ط لÓ˘خ
اهدبكتي يتلا ةريبكلا ةاناعملا
فلتخمب نيبا˘صصم˘لا لا˘ف˘طألا
ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ي˘˘نا˘˘طر˘˘˘صسلا ماروألا

ن˘ع ة˘˘ب˘˘تر˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع
ى˘˘لإا ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا م˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت
ةيلوب ن˘ي˘غر˘صسم ى˘ف˘صشت˘صسم
ي˘ف ،جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل نار˘˘هو
ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
تاينقتلا ثدحأا ىلع زكرملا

نصسحأا نامصضل تازي˘ه˘ج˘ت˘لاو
يفف راغصصلا ىصضرملل ةياعر
ءا˘ب˘طألا بلا˘ط قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ
ةح˘ل˘صصم حا˘ت˘ت˘فا ي˘لاو˘لا ن˘م
لا˘˘˘ف˘˘˘طألا جÓ˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
ي˘ف نا˘طر˘صسلا˘ب ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا
ن˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل لا˘˘جآلا بر˘˘قا

يديصس ةيلو ناو اميصس مهنع

بر˘˘قألا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب
ةد˘ي˘ع˘صس ،نا˘صسم˘ل˘˘ت تا˘˘يلو˘˘ل
،نار˘هو ة˘يلو ن˘م ر˘كصسع˘˘مو
ي˘˘لاو˘˘لا ىد˘˘بأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
مقاط˘لا ةد˘عا˘صسم˘ل هداد˘ع˘ت˘صسا
ءا˘˘ق˘˘ترلا ل˘˘جا ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
يئافصشتصسلا زكرملا اه˘مد˘ق˘ي
فلتخ˘م ة˘ح˘فا˘كم˘ل يو˘ه˘ج˘لا
لباقملاب .ةيناطرصسلا ماروألا
نم ةاق˘ت˘صسم˘لا ما˘قرألا ر˘ي˘صشت
ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ز˘كر˘م˘لا ل˘خاد
ةيناطرصسلا ماروألا ةحفاكمل
ددع يف يبصسن سضافخنا ىلإا
ةبا˘صصم˘لا ةد˘يد˘ج˘لا تلا˘ح˘لا

لÓ˘˘خ ثي˘˘ب˘˘خ˘˘لا ءاد˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ة˘نرا˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
يفف اهتقبصس يتلا تاونصسلاب
575 ليجصست مت0202 ةنصس
ا˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
ة˘ل˘ج˘صسم˘لا تلا˘ح˘لا تل˘˘صصو
088 ى˘˘˘˘˘˘لإا9102 ة˘˘˘ن˘˘˘صس
زكر˘م˘لا مد˘ق ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘لا˘ح
ةنصسلا لÓخ ةعصشألاب جÓعلا
اصضيرم1202ـل ةمرصصنملا
د˘ق˘ف يوا˘م˘ي˘كلا سصصصح ا˘˘مأا

66381 ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا تل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصو
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م جÓ˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘˘صصح
ي˘ف  ة˘˘ي˘˘نا˘˘طر˘˘صسلا سضار˘˘مألا

يد˘ث˘لا نا˘طر˘˘صس ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م

تاتصسوربلاو ءاصسنلل ةبصسنلاب
عصضخ امنيب ،لاجرلل ةبصسنلاب
نا˘طر˘صسلا˘ب ا˘با˘˘صصم4948
  .يفيطلتلا جÓعلل

ودبع.صص

صسابعلب يديشسب ناطرشسلأ ةحفاكم زكرمب

حلاصصملأ عيمج حتفب نوبلاطي ءابطأأ

نومهتم5 نيدأأ اميف
ةذفان صسبح ماعب
قوصس ريم ةنأدإأ

نأزيلغ دحلأ
ةذفان اصسبح نيماعب
ويهرا يداو ةمكحم تصضق
ةنادإاب يصضقي امكح سسمأا

قوصس ةيدلب سسيئر نم لك
،م ب :فوقوملا دحلا

يعرفلا مصسق سسيئرو
م)لواقملاو ،ع م :لاغصشإÓل
ةذفان اصسبح نيماعب (أا.

ام تحوارت ةيلام ةمارغو
ميتنصس نييÓم01 نيب
اميف ،ميتنصس نويلم02و
ب) فرصصتم نم لك نيدأا

.ب) ةنجللاب يئابرهكو (ع
،(م. ب) ةنجللاب وصضعو ،(ج
ةحلصصملا لوؤوصسمو
ماعب (ع. ع) ةيرتمويبلا

ةيلام ةمارغو ةذفان اصسبح
،ميتنصس نييÓم01 اهردق
مهتب اوعبوت نومهتملا

ةرربم ريغ تازايتما حنم
نيمألاو ريملل ةبصسنلاب
مهت تهجو اميف ،ماعلا
ادمع ريرحت

تبثت ادمع ةداهصشو رارقإل
ةحيحصص ريغ عئاقو
ريملا نيمهتملل ةبصسنلاب
سسيئرو ماعلا نيمألاو
لاغصشأÓل يعرفلا مصسقلا

70ـلا نومهتملا مهتا امك
لÓغتصسا ءوصس ةحنجب
حنم ةحنج امأا ةفيظولا
قيرط نع ريغلل زايتما
ةفلاخم ةقفصص ماربإا
ةيعيرصشتلا ماكحإÓل
لوؤوصسم نيمهتملل ةبصسنلاب
،ةيرتمويبلا ةحلصصملا

يئابرهكلاو فرصصتم
ةنجل وصضعو ةنجللاب
      .تاقفصصلا

بويأ .صس

ة˘˘يلو˘˘ب سسمأا لوأا تق˘˘ل˘˘ط˘˘˘نا
لوح ةينيوكت ةرود ةنيطنصسق
ةدئافل ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت
تÓ˘˘˘ما˘˘˘ح ن˘˘˘م ةأار˘˘˘˘ما02
ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ب ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘لا
ا˘م بصسح ،ر˘غ˘صصم˘لا سضر˘ق˘لا

يلحملا عرفلا ريدم نم ملع
.سشابه يماصس ،ةلاكولل
ةرودلا هذه نأا سشابه فاصضأاو
˘مود˘ت˘صس ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ةبصسانمب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘مو˘ي
ةأار˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
نم سسرام نماثلل فداصصملا

ى˘ل˘ع تفد˘ه˘ت˘صسا ،ة˘˘ن˘˘صس ل˘˘ك
ءاصسن01سصو˘صصخ˘لا ه˘جو
عيرا˘صشم˘ل تÓ˘ما˘ح تا˘ي˘ف˘ير
نط˘صشن˘تو ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف
ى˘ل˘ع تلا˘ج˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف
ة˘عا˘˘ن˘˘صصلاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا رار˘˘غ
نأا˘ب ا˘ح˘صضو˘˘م ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
اذ˘˘ه ن˘˘م ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
هذه فراعم ءارثإا وه نيوكتلا
لدابتو ةيعامتجلا ة˘ح˘ير˘صشلا
.لاجملا اذه يف تاربخلا

ةرود˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘ب حر˘˘˘˘صصو
ىلع فرصشي يتلا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
نو˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘طأا˘˘˘˘˘ت
ةلاكولاب هي˘جو˘ت ورا˘صشت˘صسمو
سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘ف ا˘صضيأا جرد˘ن˘ت ر˘˘غ˘˘صصم˘˘لا
ةديدجلا ةيج˘ي˘تار˘ت˘صسلا را˘طإا

ريو˘ط˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘لود˘ل˘ل
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن
داصصتقلا ةي˘قر˘تو ةر˘غ˘صصم˘لا
كلذ ى˘ل˘ع ةوÓ˘˘عو.ينطولا

ير˘ث˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘˘طإا ي˘˘فو
ةبصسانمب ةمظنم˘لا ة˘ط˘صشنأÓ˘ل
ي˘لاو فر˘صشأا ،سسرا˘م ن˘ما˘ث˘لا
ظيفحلا دبع دمحأا ،ةنيطنصسق
ىلع دايز نبا ةيدلبب ،يصساصس
تاصسصسؤومل سضر˘ع˘م قÓ˘ط˘نا

ءاصسن اهريصست ةجتنم ةرغصصم
يف طصشنتو لظلا قطانم نم
ةيبرت رارغ ىلع تلاجم ةدع
ةحÓفلا عاطقل ةعباتلا لحنلا

ةيرا˘خ˘ف˘لا ي˘ناوألا ة˘عا˘ن˘صصو
اءزج نادعي ناذللا زيرطتلاو
ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ن˘˘م
نم ىرخأا بعصش ىلإا ةفاصضإا
.تامدخلا عاطق
يذ˘لا ،سضر˘ع˘م˘لا اذ˘ه م˘˘صضيو
يصضاير˘لا بكر˘م˘لا ه˘ن˘صضت˘حا
‐لامصش ةعقاولا ةيدلبلا هذهل

02 ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو بر˘˘غ
ي˘تا˘صشم د˘يد˘ع ن˘م ة˘كرا˘صشم
ع˘با˘ط˘لا تاذ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ت˘لاو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ة˘ح˘لا˘م˘لا ل˘ظ˘˘لا ي˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
.يصضاقلا ةجلوو
نم ةرهاظتلا هذه ميظنت متو
ةلاكولل يلحملا عرفلا فرط
سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
طا˘صشن˘لا ة˘ير˘يد˘مو ر˘غ˘صصم˘لا

ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لاو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ةيعامتجلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘لا˘كوو
ن˘ير˘خآا ءا˘كر˘صش ى˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع
تاباغلا ةظفا˘ح˘م رار˘غ ى˘ل˘ع
ةعانصصلاو ةحÓف˘لا ي˘ت˘فر˘غو
يف كلذو فرحلاو ةيديلقتلا
ةرازو تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإا
ةرصسألاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘صضت˘لا

ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ةأار˘م˘لا ا˘يا˘صضقو
ةأار˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
هب تدافأا ام بصسح ،ةيفيرلا

ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘صشن˘لا ةر˘يد˘˘م
.حاوق ةيماصس ،نماصضتلاو
روصصل سضرعم ميظنت مت امك
تاديه˘صشو تار˘عا˘صشلا د˘يد˘ع
ةرفظ˘م˘لا ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا

ناد˘ع˘صس ة˘ل˘ي˘صضف رار˘غ ى˘ل˘˘ع
راد˘ب ي˘ل˘عو˘˘ب ن˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘صسحو
كلذو داد˘˘ح كلا˘˘م ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا
ةيلول ماعلا نيمألا روصضحب
فور˘خأا د˘ي˘ع˘صسلا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق
ةيندملا ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو
.ةيركصسعلاو
ةعاقب روصضحلا عتمتصسا امك
ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا تاذ˘˘˘ل سضور˘˘˘ع˘˘˘لا
لوح يق˘ئا˘ثو م˘ل˘ي˘ف˘ل سضر˘ع˘ب
ةيريرح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا تاد˘ي˘ه˘صش
«تار˘ئا˘ث تÓ˘ي˘م˘ج» ناو˘ن˘ع˘˘ب
ي˘˘بدألا را˘˘صسم˘˘لا لو˘˘ح ر˘˘خآاو
ريبع ةيجن ةلحارلل يعادبإلاو
.اهتلئاع ميركت هÓت

ر .ق

ةيت’واقملأ لاجم يف

نينثلا سسمأا لوأا حابصص مدقأاةنيطنصسقب عيراصشملأ تÓماح نم ةأأرمأ02 ـل ةينيوكت ةرود
نب ةيدلب ناكصس نم تارصشعلا

ةكرح ميظنت ىلع ةملاقب حارج
قلغب اهلÓخ او˘ما˘ق ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

تاهجلا نيبلاطم ةيد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م
رظنلل لجاعلا لخدتلاب ةينعملا
،ي˘ف˘ير˘˘لا ن˘˘كصسلا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
ة˘ي˘ن˘˘كصسلا سصصصح˘˘لا با˘˘ي˘˘غو
ناو ،ة˘غ˘ي˘صصلا هذ˘ه˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا

ي˘ب˘ل˘ت ل ة˘ل˘ي˘ل˘ق نو˘كت تد˘˘جو
بصسحو .ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
نوب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘نأا نا˘كصسلا سضع˘ب
ديصسج˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

جمانرب ذيفنتب ةقّلعتملا اهدوعو
يف ن˘ير˘ب˘ع˘م ،ي˘ف˘ير˘لا ن˘كصسلا
نم مهصضاعتما نع قايصسلا تاذ
ةديعبلا راذعألا قلخو لطامتلا

يف نيرّبعم ،عقاولا نع مهبصسح
م˘˘ه˘˘˘صضفر ن˘˘˘ع قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ
،مهتيصضق تعبط يتلا ةصسايصسل

ادو˘˘عو او˘˘ّق˘˘ل˘˘تو ق˘˘ب˘˘˘صس ثي˘˘˘ح
،ة˘صصر˘ف بر˘قأا ي˘ف ة˘يو˘صست˘˘لا˘˘ب

رونلا َرت مل يتلا دوعولا يهو
ججحتلا ببصسب رهصشألا رورمب
،ةيراقع˘لا ة˘ي˘عوألا ر˘ّفو˘ت مد˘ع˘ب

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ّنأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع
اذه دي˘ّي˘صشت˘ل ة˘ح˘لا˘صصو ة˘ي˘ف˘ير
امك ،مهبصسح نكصسلا نم عونلا
ن˘˘˘ع نو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لءا˘˘˘˘صست
هجهت˘ن˘ت يذ˘لا ل˘طا˘م˘ت˘لا بب˘صس
قّلعتي اميف ةيلحملا تاطلصسلا
ّنأا ن˘˘يد˘˘ّكؤو˘˘م ،م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘ب
ةيهاو مهل ةمّد˘ق˘م˘لا تارر˘ب˘م˘لا

ام ،ةحصصلا نم اهل سساصسأا لو
ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا دو˘˘عو˘˘لا ّنأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
ن˘كت م˘ل ة˘يو˘صست˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
اهفده ،مامألا وحن بوره ىوصس
قبصس يتلا تاجاجتحلا فيقوت
نيريصشم ،اهب اوماق نأا نيّينعملل
يت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ى˘لإا
تارصشع ذنم ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ّب˘خ˘ت˘ي
ح˘ل˘صصت ل لزا˘ن˘˘م˘˘ب تاو˘˘ن˘˘صسلا
ةيفير ة˘ق˘ط˘ن˘م ط˘صسو سشي˘ع˘ل˘ل
ر˘˘ّصضح˘˘ت˘˘لا لا˘˘كصشأل ر˘˘ق˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت

نوّجتحملا بلاط امك ،ةيمنتلاو
ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘يلو ي˘˘لاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب
مهتلكصشم يف رظنلاو ايصصخصش
،ق˘ط˘ن˘م يأل د˘ن˘˘ت˘˘صست ل ي˘˘ت˘˘لا
زا˘ج˘نإا ي˘ف م˘ه˘ت˘ّي˘ق˘حأا را˘ب˘ت˘عا˘˘ب
يتلا ةيفيرلا ةقطنملاب تانكصس
ا˘ن˘ل د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ا˘هو˘ن˘ط˘ق˘ي
ةصسارد ةيلمع نأا ةيدلبلا سسيئر
قاصسو مدق ىلع ريصست تافلملا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘صض ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
يتلا نيد˘ف˘ن˘ت˘صسم˘ل˘ل  ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
نأا افيصضم ،ديفتصسم001 مصضت
تا˘ب˘غر ي˘ب˘ل˘ت ل ة˘صصح˘لا هذ˘ه
نم لئاهلا مكلا مامأا نينطاوملا
0011 قو˘ف˘ي يذ˘لا تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا

ةيدلبلا نأا ىلإا ةفاصضإلاب ،بلط
ذنم ةغيصصلا هذه نم دفتصست مل
مهاصس ام وهو تاونصس7 ديزأا
ةبصسن عافترا يف ةريبك ةجردب
سصصصحلا عم ةنراقم تابلطلا
.ةيدلبلا اهنم ديفتصست يتلا

نأوشضر .ب

يفيرلأ نكشسلأ يف مهقحب أوبلاط
  ةيدلبلأ رقم نوقلغي ةملاڤب حأرج نب ةيدلب ناكصس

ةيزعت
 ةافو أابن انيقلت هردقو هللا ءاصضقب ةيصضار بولقب

 مÓصسلأ دبع ي’وم خيصشلأ»
 «بيطلأ ي’وم نب

دبع يوا˘ن˘صشك راردأا ة˘يلو˘ب ا˘ن˘ل˘صسار˘م د˘لاو
زهاني رمع نع ةتنك ةيواز نيريريوتب ،رداقلا

هد˘ع˘قأا سضر˘م˘لا ع˘م عار˘صص د˘ع˘ب ا˘˘ما˘˘ع09
ةعجافلا هذه رثا ىلعو نيتنصس ةدمل سشارفلا
ىمصسأاب «مÓصسلا» عمجمب هؤوÓمز لك مدقتي
هللا وعدنو يوانصشك ةلئاعل يزاعتلا تايآا
ح˘ي˘صسف ه˘ن˘كصسيو ةر˘ف˘غ˘م˘لاو ة˘م˘˘حر˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل

. ذخأا ام هللو ىطعأا ام هلل..... هتانج
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ةديلبلاب ناطرشسلأ ةحفاكم زكرم
0202 يف سضيرم0009 نم رثكأأ جÓعب لفكتلأ

نيباصصم˘لا ى˘صضر˘م˘لا دد˘ع قا˘ف
ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ن˘يذ˘لا نا˘طر˘˘صسلا˘˘ب
زكرم ىوتصسم ى˘ل˘ع م˘ه˘جÓ˘ع˘ب
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب نا˘طر˘صسلا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
ةنصسلا سضيرم000.9
سسيئر هب دافأا امل اقفو ،ةيصضاملا

ى˘˘ل˘˘ع ماروألا بط ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
،ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم
.راجنوب ةدع روصسيفوربلا

نأا راجنوب روصسيفوربلا حصضوأاو
يذلا ناطرصسلا ةحفاكم زكرم
ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ع˘ق˘˘ي
ة˘ن˘صسلا ل˘˘ف˘˘كت نو˘˘نا˘˘ف سسنار˘˘ف
003.9 جÓ˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

ةلاح008.1 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،سضير˘˘م
ةنصس زكرملا اه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسا ةد˘يد˘ج
ثدحتملا تاذ فاصضأاو .0202
هد˘˘˘صصق˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا نأا
ناطرصسلاب نوباصصملا ىصضرملا

ن˘طو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
051 ن˘ي˘ب ا˘م ا˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسي
نم نأا ىلإا اريصشم اصضيرم061و
يتلا جÓ˘ع˘لا تا˘صسل˘ج م˘هأا ن˘ي˘ب
يه ىصضرملا ءلؤوه اهل عصضخي

.ةعصشألاب جÓعلا تاصسلج
سسي˘˘ئر د˘˘كأا دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
دد˘ع نأا ماروألا بط ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
يتلا ةعصشألا˘ب جÓ˘ع˘لا تا˘صسل˘ج
ءادلا اذهب نوباصصملا اهل عصضخ
000.03 قاف ةي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا

د˘ي˘عاو˘م نأا ى˘لإا ا˘ت˘˘فل ،ة˘˘صسل˘˘ج
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ى˘لإا عو˘˘صضخ˘˘لا
اريبك ا˘ن˘صسح˘ت تد˘ه˘صش جÓ˘ع˘لا

ل˘صضف˘ب ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
.ةنمقرلا ماظن ىلع دامتعلا

لثمألا لفكتلا نامصض فدهبو
نا˘طر˘صسلا ى˘صضر˘م˘˘ب عر˘˘صسألاو

نم زكرملا اذه ىلإا نيهجوملا
م˘ت ن˘طو˘لا تا˘˘يلو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تافلم ةنمقرل ةيلخ ثادحتصسا
ديعاوم ديدحت اذكو ىصضرملا

يذلا رمألا جÓع˘ل˘ل م˘ه˘عو˘صضخ
مهراظتنا ةرتف سصيلقت يف مهاصس
ة˘ت˘صس ن˘م جÓ˘ع˘ل˘ل عو˘صضخ˘˘ل˘˘ل
لÓخ رهصشأا ةعصست انايحأاو رهصشأا
نيب ام ىلإا ةيصضاملا تاونصسلا

.اموي12 ىلإا51
راجنوب روصسيفوربلا قرطت امك
يناعي ناك يذلا لكصشملا ىلإا

نيذلا ىصضرملا نم ديدعلا هنم
يق˘ل˘ت˘ل ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه نود˘صصق˘ي
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ جÓ˘˘ع˘˘لا
يف لثمتملاو ةديعبلا تايلولاب
ةر˘ت˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ة˘˘ما˘˘قإلا ل˘˘كصشم
‐ ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت يذ˘لاو جÓ˘ع˘لا

دو˘˘˘ه˘˘˘ج ل˘˘˘صضف˘˘˘˘ب ‐ ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسح
يف ةصصصصخ˘ت˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

نا˘˘طر˘˘صسلا ى˘˘صضر˘˘م ةد˘˘عا˘˘صسم
ريفوت˘ب ل˘ف˘كت˘ت ي˘ت˘لا ة˘يلو˘لا˘ب
«ردبلا» رارغ ىلع ةماقإلا ناكم
.«ةميصسن»و «رجفلا»و
ناكصسلاو ةحصصلا ريزو نأا ركذي
د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو
اعد دق ناك ،ديزوب نب نامحرلا
زكارم فلتخم ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
ربع ةعزوملا ة˘ع˘صشألا˘ب جÓ˘ع˘لا
ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘˘ت
عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ماظن ىلع دامتعلا ىلإا طرافلا
فدهب ديعاوملا ديدحتل ةنمقرلا
ز˘كر˘م ل˘ك ة˘ي˘˘ع˘˘صضو د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
يذلا زكرملل ىصضرملا هيجوتو
.اريبك اطغصض دهصشي ل

م .ق

    جامدإ’أ نم ةدافتشس’أ رظتنت ىرخأأ ةريبك ةئف
لجيج ليغصشتلأ لبق ام دوقع باحصصأأ نم006 جامدإأ
ام0202 علطم ذ˘ن˘م دا˘ف˘ت˘صسا
فظو˘م با˘صش006 هعوم˘ج˘م
ليغصشتلا لبق ام دوقع راطإا يف
ةي˘مو˘م˘ع˘لا تارادإلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
جامدإلا ةيلمع نم لجيج ةيلوب
بصسح ،ةمئاد لغصش بصصانم يف
ةيلحم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م م˘ل˘ع ا˘م
ردصصملا تاذ حصضوأاو.ليغصشتلل
ماعلا لÓخ مت هنأا هل حيرصصت يف
يف اباصش394 جامدإا ،مرصصنملا

فا˘صضي ة˘م˘ئاد ل˘م˘˘ع بصصا˘˘ن˘˘م
ن˘ير˘خآا با˘ب˘˘صش701 م˘ه˘˘ي˘˘لإا
ىلإا ةيلمعلا سسفن نم اودافتصسا

ير˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ
جامدإا ينع˘ي ا˘م و˘هو مر˘صصن˘م˘لا

.ةمئاد بصصانم يف لماع006
جا˘مدإا ة˘صصح ر˘˘ب˘˘كأا نأا فا˘˘صضأاو
ام دوقع باحصصأا ةدئافل تناك
عاطقب نيلماعلا لي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق
يف اديفت˘صسم212 ـب ة˘ح˘˘صصلا

تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘قا˘ب ي˘تأا˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح
ةئف نأا اد˘ي˘ف˘م ،ة˘توا˘ف˘ت˘م بصسن˘ب

لبق ام دوقع باحصصأا نم ةريبك
ا˘هرود˘˘ب ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لا
،جامدإلا ةيل˘م˘ع ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا

،سصوصصخلا هجو ىلع مهنيب نم
تاعامجلا عاطق يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
ر˘ئاود˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

.تايدلبلاو
دوقع باحصصأاب قلعتي اميفو
ىدل نيلماعلا ليغصشتلا لبق ام
ح˘˘لا˘˘صصم تد˘˘كأا ،سصاو˘˘˘خ˘˘˘لا

م˘ت ه˘نأا ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
يف «فصسعتلا سضعب» ليجصست

مت» كلذلو ةئفلا هذه قوقح
مدعب ي˘صضق˘ت تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا
اهنم نيديفتصسملا دوقع خصسف
˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘ت اذإا لإا
يتلا ةيريدملل ةيفاك تارربمب
.«لاحلا ةيصضق يف لصصفت

نأوعأ’ ةينيوكت ةرود
ةيعما÷أ تاماقإ’أ نمأأ

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تم˘˘ظ˘˘ن
ةينيوكت ةرود ،لجيجب ةيعماجلا
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘مألا ناو˘˘˘عأا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
عم قيصسنتلاب ،تاماقإلا ىوتصسم
،ير˘كف˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا ز˘˘كر˘˘م
ةبقارملا مصسق سسيئر روصضحبو
.قيصسنتلاو
،ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘˘لا ةرود˘˘لا لÓ˘˘خ م˘˘ت

يف ةيصساصسألا طاقنلا مهأا سضرع
مهيلإا ةلكوملا ماهملا ءادأا لاجم
تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘صسح˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
عامتصسلا متو ،ةبلطلل ةمدقملا
ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘لإا

نم بعصصت يتلا تايعصضولاو
م˘˘ت را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف.مهماهم
بناوجلا فلت˘خ˘م ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا
ريوطت اهنأاصش نم يتلا ةينقتلا

،ءادألا يو˘˘ت˘˘صسم ن˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘تو
ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب دو˘ع˘ي يذ˘لا

نم ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا بلا˘ط˘لا ى˘ل˘ع
يد˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
،نيلوؤوصسم ،لامع ،ةبلط ءاوصس
.ةيصساصسألا تانوكملا لكو

ع دلاخ
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.عابشصلوب دومحم روتكدلأ حلاشصملأ

م˘ت ه˘نأا لوؤو˘صسم˘لا تاذ ح˘˘صضوأا
ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا م˘˘صسر˘˘ب
ابصصنم45 ح˘˘ت˘˘ف يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
روط يف نيوكتلل اي˘جو˘غاد˘ي˘ب
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘˘ف هارو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
ىلع ةرفو˘ت˘م˘لا تا˘صصصصخ˘ت˘لا

نأا ىلإا اتفل ، زكرملا ىوتصسم
نم جرختم فلآا4 هعومجم ام
اوعدوأا نطولا تاعماج فلتخم
زا˘ي˘ت˘جل م˘ه˘ح˘صشر˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ن˘ي˘ل˘هؤو˘م˘لا ءا˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم
ةياهن مظنت˘صس ي˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل
.يراجلا عوبصسألا

يعماجلا زكرملا نأا  حرصصو
ىصصحأا فوصصوب ظيفحلا دبع
ة˘˘ن˘˘صسلا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا
نوعباتي ابلاط77 ةمرصصنملا
،هارو˘ت˘كد˘لا رو˘ط ي˘ف ا˘ن˘يو˘كت
ة˘يا˘غ ى˘لإا تم˘ت ه˘˘نأا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ف˘˘م
ة˘صشقا˘ن˘م مر˘صصن˘م˘لا عو˘ب˘صسألا
.مهنم ابلاط12 تاحورطأا

ةرادإا نإاف ثدحت˘م˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘صساو
لÓ˘˘خ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘ت ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
ن˘يو˘كت˘˘لا سضور˘˘ع ة˘˘ع˘˘صسو˘˘ت
ىلإا هاروتكدلا روط يف ةحاتملا
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو «ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت»
ريصسلا نيصسح˘ت اذ˘كو ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘صسأÓ˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘تاذ˘˘˘˘˘˘لا
متي˘صس ه˘نا˘ب  ا˘فدر˘م ،ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا

ةقباصسم ميظنت ةي˘ل˘م˘ع ة˘ن˘م˘قر
ةنصسلا هذه نم ةيادب هاروتكدلا
دبع يع˘ما˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا نو˘كل
ى˘لوأا ن˘م فو˘صصو˘ب ظ˘ي˘ف˘ح˘لا

يتلا يلاعلا ميلعتلا تاصسصسؤوم
. ةيلمعلا هذه ىلإا ردابت
ي˘ف رد˘˘صصم˘˘لا سسف˘˘ن ف˘˘صشكو
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب» ن˘˘˘ع نأا˘˘˘˘صشلا تاذ
سسدنهملا دادعإا نم «رتويبمك
دمتعي ريصصقل يرمعلا زكرملاب

نا˘ح˘ت˘ملا ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ه˘نأا˘ب  ازر˘ب˘م ،ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نÓ˘˘عإاو
ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف متيصس
اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت لا˘˘خدإا
ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م لوألا جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا»
ةيل˘م˘ع˘لا نو˘كت ى˘ت˘ح «ا˘ي˘ن˘طو
نم ةيادب «لما˘كلا˘ب ة˘ن˘م˘قر˘م»
يف ةكراصشم˘لا تا˘ب˘ل˘ط ي˘ق˘ل˘ت
نÓ˘عإا ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا
رثكأا ةيفافصش ءا˘ف˘صضإل ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

جمانربلا اذه نأا فاصضأاو.اهيلع
يعماجلا زكرملا هب زيمت يذلا

حئاولل اق˘ب˘ط هداد˘عإا م˘ت ة˘ل˘ي˘م˘ل
ةقباصسمل ةمظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

هنأا ىلا اريصشم ،هاروتكدلا روط
ي˘ف˘صضي ه˘˘نو˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘قاد˘˘صصم˘˘˘لا
اصضيأا مهاصسي وهف تا˘ق˘با˘صسم˘لا
تقو˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ح˘˘بر ي˘˘ف
.فيراصصملاو دهجلاو

ب .صس

نطولأ ربع مهتافلم أوعدوأأ جرختم ف’آأ4

ةليمب هأروتكدلأ ةقباصسمل حصشرم ف’آأ4 ليجصست

تنششومت نيع
طبرل ميتنصس رايلم نم رثكأأ

برصشلأ هايمب ةلئاع02
نيع ةرئاد حلاصصم تماق
نيع ةيلوب لحيكلا
ةدع ليجصستب تنصشومت
لجا نم ،ةيومنت عيراصشم
يصشيعملا راطإلا نيصسحت
حتف اميصس ل نينطاوملل
فلتخم ربع كلاصسملا
ةيحÓفلا تارمثتصسملا
 .ةيدلبلا ميلقإا جراخ ةدجاوتملا

سسيئر رامع دمحم  بصسحو
ةيمنت راطإا يف ،مت دقف ةرئادلا

لكصشم لح لظلا قطانم
ىلع بورصشلا ءامب ديوزتلا

يتلا ةلقز ةيرق ىوتصسم
نيأا ةرصسأا02 اهب نطقت
اهقتاع ىلع ةيدلبلا اهتذختا
رايلم10ـب ردقي يلام فÓغب
تماق امك ميتنصس نويلم14و
لاغصشنلاب لفكتلاب ةيدلبلا
ةعرزمب سصاخلا يناثلا
زاجنا مت ثيح «ةكيربافلا»

ةناصسرخلاب دبعم قيرط
80 ةفاصسم ىلع ةيتفزلا

يلام فÓغب تارتموليك
ثيح ميتنصس نويلم637 هردق
يف عورصشملا اذه ليجصست مت
ةيدلبلا تاططخملا راطإا
ططخملا سسفن يفو ةيمنتلل
ةيراجلا ةنصسلل يومنتلا

ةينقت ةقاطب دادعإا مت1202
ةجمربلا مصسق ىلا هميدقتل
دبعم قيرط زاجنا لجا نم
ىلا لوصصو ةلئاع31 ةدئافل
طبر اذكو ةيرياجحلا ةربقم
قيرطلاب عرازملا سضعب
اهنيب نم20 مقر ينطولا

يلبجلاو حابرم يصس ةعرزم
تÓئاع اهب نطقت يتلا

.ةلئاع51 ىلإا01 نم ةرثعبم
 ةنوب نيشسح

نينثلا سسمأا لوأا حابصص مدقأا
نب ةيدلب ناكصس نم تارصشعلا

ةكرح ميظنت ىلع ةملاقب حارج
قلغب اهلÓخ اوماق ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

تاهجلا نيبلاطم ةيدلبلا رقم
رظنلل لجاعلا لخدتلاب ةينعملا
،ي˘ف˘ير˘لا ن˘كصسلا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
ة˘ي˘ن˘كصسلا سصصصح˘لا با˘ي˘˘غو
ناو ،ة˘غ˘ي˘صصلا هذ˘ه˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

يب˘ل˘ت ل ة˘ل˘ي˘ل˘ق نو˘كت تد˘جو
بصسحو .ةر˘ي˘ث˘كلا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
نوبلاط˘ي م˘ه˘نأا نا˘كصسلا سضع˘ب
ديصسجتب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

جمانرب ذيفنتب ةقّلعتملا اهدوعو
يف نير˘ب˘ع˘م ،ي˘ف˘ير˘لا ن˘كصسلا
مه˘صضا˘ع˘ت˘ما ن˘ع قا˘ي˘صسلا تاذ
راذ˘عألا ق˘ل˘خو ل˘طا˘م˘ت˘لا ن˘˘م
،عقاو˘لا ن˘ع م˘ه˘ب˘صسح ةد˘ي˘ع˘ب˘لا

نع قايصسلا تاذ يف نيرّبعم
تعبط يتلا ةصسايصسل مهصضفر
اوّقلتو ق˘ب˘صس ثي˘ح ،م˘ه˘ت˘ي˘صضق
بر˘قأا ي˘ف ة˘يو˘˘صست˘˘لا˘˘ب ادو˘˘عو

َرت مل يتلا دوعولا يهو ،ةصصرف
بب˘صسب ر˘ه˘صشألا رور˘م˘ب رو˘ن˘˘لا
ةيعوألا ر˘ّفو˘ت مد˘ع˘ب ج˘ج˘ح˘ت˘لا
ّنأا نم م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
ة˘ح˘لا˘صصو ة˘ي˘ف˘ير ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
نكصسلا نم عونلا اذه ديّيصشتل

نوجتحملا لءاصست امك ،مهبصسح
يذ˘˘لا ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘لا بب˘˘صس ن˘˘˘ع
اميف ةيلحملا تاطلصسلا هجهتنت
ّنأا نيدّكؤوم ،مهتيصضقب قّ̆ل˘ع˘ت˘ي
ةيهاو مهل ةمّدقملا تارربملا

ام ،ةحصصلا نم اهل سساصسأا لو
ة˘ق˘˘با˘˘صسلا دو˘˘عو˘˘لا ّنأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
ن˘كت م˘ل ة˘يو˘صست˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا
،ما˘˘مألا و˘˘ح˘˘˘ن بور˘˘˘ه ىو˘˘˘صس
تاجا˘ج˘ت˘حلا ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘فد˘ه
اوماق نأا نيّينعملل قبصس يتلا
ةيع˘صضو˘لا ى˘لإا ن˘ير˘ي˘صشم ،ا˘ه˘ب
اهيف نوطّبختي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا

لزانمب تاونصسلا تارصشع ذنم
ةقطنم طصسو سشيعلل حلصصت ل
رّصضحتلا لاكصشأل رقتفت ةيفير

نوّجتحملا بلاط امك ،ةيمنتلاو
ة˘م˘لا˘˘ق ة˘˘يلو ي˘˘لاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب
مهتلكصشم يف رظنلاو ايصصخصش
،ق˘ط˘ن˘م يأل د˘ن˘ت˘صست ل ي˘˘ت˘˘لا
زا˘ج˘نإا ي˘ف م˘ه˘تّ̆ي˘ق˘حأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
يتلا ةيفيرلا ةقطنملاب تانكصس
انل د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ا˘هو˘ن˘ط˘ق˘ي
ةصسارد ةيلمع نأا ةيدلبلا سسيئر
قاصسو مدق ىلع ريصست تافلملا

ةيئاهنلا ةمئاقلا طبصض لجا نم
001 مصضت يتلا نيدفنتصسملل
هذ˘˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم
تا˘˘ب˘˘غر ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ل ة˘˘˘صصح˘˘˘لا
نم لئاهلا مكلا مامأا نينطاوملا
0011 قو˘ف˘ي يذ˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا

ةيدلبلا نأا ىلإا ةفاصضإلاب ،بلط
ذنم ةغيصصلا هذه نم دفتصست مل
مهاصس ام وهو تاونصس7 ديزأا
ةبصسن عافترا يف ةريبك ةجردب
سصصصحلا عم ةنراقم تابلطلا
.ةيدلبلا اهنم ديفتصست يتلا

نأوشضر .ب

يفيرلأ نكشسلأ يف مهقحب أوبلاط
  ةيدلبلأ رقم نوقلغي ةملاڤب حأرج نب ةيدلب ناكصس

ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كصس سسمأا مو˘˘ي مد˘˘قأا
قلغ ىلع ةجوتب ةعمجلا قوصس
عيزوتب ةبلاطملل ،مهتيدلب رقم
فاصصنإاب ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا

ىر˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘˘ع ة˘˘لاد˘˘عو
،ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حأا بصسحو
ام ةيدلبلل ةعباتلا ىرق ةدع نإاف
ةديدع سصئاقن نم يناعت لازت
،ةيرصضحلا ةئيهتلا بايغ لثم
ءارتهاو ةيمومعلا ةرانإلا مادعنا

نإاف هي˘ل˘عو ،تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘صش
تاط˘ل˘صسلا نود˘صشا˘ن˘ي نا˘كصسلا
ةفقولا هذه لÓخ نم ةيلحملا
تا˘˘ف˘˘ت˘˘للا ،ة˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلا
لثمألا لف˘كت˘لا فد˘ه˘ب  م˘ه˘ي˘لإا
نودب يتلا ةيمويلا مه˘تا˘نا˘ع˘م˘ب
ن˘ي˘صسح˘ت ي˘ف م˘˘ها˘˘صست˘˘صس كصش
ا˘م و˘هو ،ي˘صشي˘ع˘م˘˘لا م˘˘هرا˘˘طإا
با˘ب˘صسأا م˘ه˘ل ق˘ل˘خ˘ي نأا ن˘كم˘ي
تاذ م˘˘هار˘˘ق ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا
نإاف ةراصشإÓل ،ةيفيرلا ةعيبطلا

ةجوت ةيدلبل ةيلحملا تاطلصسلا
يف ةربتعم تادوهجم تلذب دق
ع˘يرا˘صشم˘˘لا د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت قا˘˘ي˘˘صس
جمانرب˘لا را˘طإا  ي˘ف ةر˘ط˘صسم˘لا
،0202 ةنصسل يلحملا يومنتلا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا لاز˘ت ا˘م ه˘نأا ر˘˘ي˘˘غ
ىلع اهصسفن سضرفت تاقوعملا
سصق˘˘ن ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘قاو˘˘˘لا سضرأا
لئاح˘لا ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا
.عيراصشملا كلت ةقفارمل ربكألا

ت . Ëرك

ةيومنت عيراششم عيزوتب ةبلاطملل
ةجوت ةيدلب رقم نوقلغي ةياجب ةعمجلأ قوصس ناكصس
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تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو

ةيدملا ةيلول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم
ةيقاوربلاب ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
1202 /829 :مقرلا

تقؤوملأ حنملأ نع نÓعإ’أ
ةيودأ’أ ءانتقإاب قلعتملأ10/1202 :مقر ايند تأردق طأرتصشأ عم حوتفملأ سضورعلأ بلط

1202 :ةنصسل ةيقأوربلاب ةيئافصشتصسإ’أ ةيمومعلأ ةصسصسؤوملأ ةدئافل ةيبطلأ تأزاغلأو تاكلهتصسملأو
:يف خرؤوملا51/742 :مقر يسسائرلا موسسرملا نم56 :مقر ةداملا ضصنل اقبط
نلعت ،ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا ،02/90/5102
ضضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةيلمع دعب ةيقاورلاب ةيئافسشتسسإلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا

10/1202 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط يف نيكراسشملا ةفاك
ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ةدئافل ةيبطلا تازاغلاو تاكلهتسسملاو ةيودألا ءانتقاب قلعتملا
ةنيبملاو ضصسصحلا بسسح تقؤوملا حنملا مت دق ،1202 :ةنسسل ةيقاوربلاب ةيئافسشتسسإلا

:هاندأا لودجلا يف
:مييقتلا ةجيتن

ىلع يلاملاو ينقتلا مييق˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ىل˘ع عÓ˘طإلا كرا˘سشم ل˘ك˘ل ن˘ك˘م˘ي :ة˘ظ˘حÓ˘م
– ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا بت˘ك˘م – ل˘ئا˘سسو˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عر˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
لوأا ن˘م ما˘˘يأا30 هاسصقأا لجأا يف ةيقاوربلاب ةيئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب

كراسشم لكل نكمي امك .نيتينطولا نيتديرجلا يف تقؤوملا حنملا جئاتنل روهظ
ةيمومعلا تاقفسصلا ةنجل ةنامأا ىوتسسم ىلع نعط ميدقت رايتخلا اذهل ضضراعم
نÓعإا لوأا نم مايأا01 هاسصقأا لجأا يف ةيدملا ةيلول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدمب

.نيتينطولا نيتديرجلاب تقؤوملا حنملا نع
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ةسصحلا نييعت

مدلا ةيفسصت داوم

تاموتوأا زاهجل داوم
ربخملاب

ربخملا تÓعافم

 داومو مÓفأا
يبطلا ريوسصتلا

تادامسض

ةيبط تازاغ
ىرخأاو

ربإا/نقحلا تاودأا

ةيبط تاقحلم
مدلا ةيفسصتل

ربخملا تاكلهتسسم

/تاكلهتسسم
/ ةرطسسقلا
فازنتسسلا

نقحلا تاودأا
تاودأاو يديرولا

ىرخأا

تاكلهتسسمو داوم
بطب ةسصاخ

نانسسلا

ةهجوم ىرخأا داوم
يناسسنإلا بطلل

/ ربخملا تÓعافم
ايجولويريتكيب

ضضراعلا

مأا يإا م.م.ذ.ضش
– ةيبور – يسس

رئازجلا

– يد مأا أا م.م.ذ.ضش
رئازجلا ةبقلا

م.م.ذ.و ضش.ذ.ضش
– ةدواودلا – ضشولك

ةزابيت

م.م.ذ.و ضش.ذ.ضش
مأا رأا مأا ضسأا

ةزابيت – ةدواودلا

تاركيسس م.م.ذ.ضش
– رامسسلا داو

رئازجلا

طيقنتلا
/ 06

ةطقن

74

55

73

73

25

ىندألا غلبملا
(جد)

58.69606501

67.401539

05.819996

03.1791321

00.4377941

ىلعألا غلبملا
(جد)

80.03360112

25.9054381

00.0402241

06.7546242

00.8645992

لاجآا
ميلسستلا

ةعاسس42

ةعاسس42

ةعاسس84

 ةعاسس84

ةعاسس42

ةظحÓم

ضضراعلا
ديحولا
لهؤوملاو

اينقت

ضضراعلا
ارعسس لقألا

ضضراعلا
ارعسس لقألا

ضضراعلا
ارعسس لقألا

ضضراعلا
ارعسس لقألا

فرط نم حرتقملا غلبملا
حيحسصتلا دعب (جد) ضضراعلا

ضضرع يأا يقلت مدع ببسسب ىودج مدع
م.م.ذ.ضش
 مرافورباف
– رامسسلا داو

رئازجلا

مأا يإا م.م.ذ.ضش
– ةبيور – يسس

رئازجلا

م.م.ذ.و ضش.ذ.ضش
مأا رأا مأا ضسأا

ةزابيت – ةدواودلا

م.م.ذ.و ضش.ذ.ضش
مأا رأا مأا ضسأا

ةزابيت – ةدواودلا

م.م.ذ.و ضش.ذ.ضش
لاكيديم لأا مأا أا

رئازجلا – ةيرقملا

م.م.ذ.و ضش.ذ.ضش
عارذ لاكيديم ك أا

– ةدخ نب
وزو يزيت

م.م.ذ.و ضش.ذ.ضش
مأا رأا مأا ضسأا

ةزابيت – ةدواودلا

م.م.ذ.و ضش.ذ.ضش
– ةدواودلا – ضشولك

ةزابيت

24

74

73

24

74

25

73

73

14.5685952

61.24081522

08.016694

52.862623

17.2458742

04.353821

82.070475

00.681056

18.0371915

13.48063054

06.122399

01.873275

24.5807594

04.576572

65.0418411

00.5252351

 ةعاسس42

ةعاسس42

ةعاسس84

ةعاسس84

ةعاسس42

ةعاسس42

ةعاسس84

ةعاسس84

ضضراعلا
ديحولا
لهؤوملاو

اينقت

ضضراعلا
ديحولا
لهؤوملاو

اينقت

ضضراعلا
ارعسس لقألا

ضضراعلا
ارعسس لقألا

ضضراعلا
ارعسس لقألا

ضضراعلا
ارعسس لقألا

ضضراعلا
ارعسس لقألا

ضضراعلا
ارعسس لقألا



ءزج روابنكيب» :سسويتام
تملعتو ..يتلئاع نم

«ريثكلأ هنم
قباصسلا ينام˘لألا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا لا˘ق
ه˘نإا ،ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي˘لا ،سسو˘ي˘تا˘م را˘ثو˘ل
روا˘ب˘ن˘كي˘ب ز˘نار˘ف ةرو˘ط˘صسألا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
هرخف ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م اد˘حاو
.هل اقيدصص هرابتعاب
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف سسو˘ي˘˘تا˘˘م فا˘˘صضأاو
هنإا» :«ةل˘ئا˘ع˘لاو مد˘ق˘لا ةر˘ك» ة˘ل˘ج˘م˘ل
هيدا˘نأا نأا ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب م˘ي˘ظ˘ع ءي˘صش
دقل ،يصسفنل لوقأا انه ،قيدصص بقلب

نآلاو اماع04 ذنم هيبجعم نم تنك
يدل نوكي امنيح ،يتلئاع نم ءزج وه
تقو ل˘ب˘ق .«ي˘ن˘م˘عد˘ي و˘ه˘ف ة˘ل˘كصشم
12 موي06ـلا هماع هلوخد نم ريصصق
،سسويتام ثدحت ،يراجلا سسرام نم
0991 ملاعلا سسأاك بقلب زاف يذلا

بختنم عم ةيلود ةارابم051 سضاخو
يف نيزرابلا ني˘برد˘م˘لا ن˘ع ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا

بو˘ي» :سسو˘ي˘تا˘م ح˘صضوأاو .ه˘تر˘ي˘صسم
ماع ةديج ةقيرطب يب متها سسكنياه
هلعفي نكي مل يذلا رمألا وهو ،9791
ناك هنكل ،ينقناع نأا هل قبصسي ملو
طابصضنا كلذكو يئاطخأا نع زواجتي

نأا ديري ناك ،اماع81 هرمع بعل
ناك» :عباتو .«يعم ام ائيصش برجي
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م بألا ل˘ث˘˘م كي˘˘تل ودوأا
مث نمو ينم برتقا ثيح ،ةيناصسنإلا
تح˘ب˘صصأاو ح˘ي˘˘ح˘˘صص ل˘˘كصشب تأا˘˘صشن
ةحيصصنلا نومدقي سصاخصشأل ةجاحب
سسويتام متتخاو .«روابنكيب زنارف لثم
هنأا ملعي روابنكيب» :Óئاق هتاحيرصصت
سسيلو ،قداصصو ديج قيدصص يلخادب
دقل ،سصيمقلا ىلع مصسا درجم طقف
ءاقد˘صصألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘م تصصل˘خ˘ت
زنار˘ف ن˘م ر˘ث˘كأا تبر˘ت˘قاو ن˘ي˘ف˘يز˘م˘لا

.«ريثكلا هنم تملعتو
سضرع سضفري ناموك

خنويم نرياب

،ناموك يلصسغ˘ن˘ي˘ك ي˘صسنر˘ف˘لا سضفر
يرافابلا سضرع ،خنويم نرياب حانج
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هد˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل ،لوألا
.ةنكمم ةرتف لوطأل يناملألا

،ةيناملألا «ركيك» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو
يهتني خنويم نرياب عم ناموك دقع نأا
يرافابلا نأا لإا ،3202 ماع فيصص يف
ثÓ˘ث˘ل هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
.6202 يف يهتنيل ةيفاصضإا تاونصس
نامصض ديري خنويم نرياب نأا تفاصضأاو
بنجتل ،قيرفلا يف ناموك ةيرارمتصسا

ةرتفلا يف نيرخآا نيبعل عم ثدح ام
،ا˘بلأا د˘ي˘ف˘يد م˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ةر˘ي˘خألا
يدانلا عم قافتل لصصوتي مل يذلا

ةياهنب رداغيصسو ،هدقع ديدجت ىلع
يدا˘˘ن˘˘لا نا˘˘كو .يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘ي˘حر˘ل ا˘ًصضر˘ع سضفر د˘ق يرا˘فا˘˘ب˘˘لا

امدعب ،يصضاملا فيصصلا يف ناموك
يف ،لحري نل بعÓلا نأا يدانلا نلعأا

مصض يف دتيانوي رتصسصشنام ةبغر لظ
ةفيحصصلا تمتخو .يصسنرفلا حانجلا
نإاف ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م بنا˘ج˘ب ه˘نأا

مصضب مته˘م ا˘ًصضيأا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
هل قبصس بعÓلا نأا ةصصاخ ،ناموك
لو˘يدراو˘غ بي˘ب ةدا˘ي˘ق تح˘ت ل˘م˘ع˘˘لا
لÓخ ،زنزيتيصسلل يلاحلا ينفلا ريدملا
.خنويم نرياب يف اعم امهترتف

هربجت اميزنب فواخم
نأديز برد يف ريصسلأ ىلع

ينابصسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تارو˘ط˘ت˘لا ر˘خآا ن˘ع
مجاهم ،اميزنب مير˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ب
ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘˘خ ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
.ةلبقملا

لاير عم ام˘يز˘ن˘ب د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
،لبقملا مصسوملا ةيا˘ه˘ن˘ب د˘يرد˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘جو ط˘˘˘˘صسو
يف هل˘ب˘ق˘ت˘صسم لو˘ح تا˘ن˘ه˘كت˘لا
.ويبانرب وغايتناصس
ا˘˘صسن˘˘ي˘˘ف˘˘˘يد» ع˘˘˘قو˘˘˘م بصسح˘˘˘بو
اميزنب نإاف ،ينابصسإلا «لارتنيصس
ديردم لاير ةرداغم يف بغري

ىلع رداق ريغ هنأا رعصشي امدنع
نيز هبردم لعف املثم ،ءاطعلا
.6002 ماع ناديز نيدلا

بغري ناديز نأا ،ريرقتلا فاصضأاو
ى˘ت˘ح ا˘م˘يز˘ن˘ب ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ي˘ف
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب هد˘ق˘ع ة˘يا˘˘ه˘˘ن
هرارق ذختي كلذ دعبو ،لبقملا
.يئاهنلا

ل ام˘يز˘ن˘ب نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا ح˘صضوأاو
اًيقلتم فاطملا هب يهتني نأا ديري
هئادأا ىلع تاداقتنلا نم ديدعلا

،ريهامجلاو ة˘فا˘ح˘صصلا ل˘ب˘ق ن˘م
ا˘مد˘ن˘ع هرار˘ق ذ˘خ˘ت˘ي˘صس ه˘˘ن˘˘كلو
نيب ام رايتخلا ةيرح هيدل نوكي
.ليحرلا وأا هدقع ديدجت

579211ددعلأ ^2441 بجر62ـل قفأوملأ1202 صسرام01ءاعبرأ’أةصضايرلا
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يكذ ودلانور لوح ولريب رأرق :ورييب ليد

مجن ورييب ليد وردناصسيلأا دقتعي
ا˘يرد˘نأا نأا ،ق˘با˘صسلا سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ةد˘ي˘صسل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘˘لر˘˘ي˘˘ب
ءا˘ق˘بإا ي˘ف ا˘ًي˘˘كذ نا˘˘ك ،زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا

دعاقم ىلع ،ودلانور ونايتصسيرك
.ويصستل ةارابم لÓخ ءلدبلا

‐3 زوفلا نم سسوتنفوج نكمتو
،يصضاملا تبصسلا ،ويصستل ىلع1
نيقيرفلا تعمج يتلا ةارابملا يف
يف ،مويداتصس زنايلأا بعلم ىلع
.ويصشتلاكلا نم62 ةلوجلا

هتاحيرصصت يف ورييب ليد لاقو
ايلاطيإا تروبصس ياكصس ةكبصشل
نأل ،يفويلا لعف در عقوتأا مل»
لÓ˘˘خ ا˘˘ًيد˘˘صسج ى˘˘نا˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
.«ةيصضاملا ةليلقلا عيباصسألا

ةارا˘ب˘م˘لا أاد˘ب و˘ي˘˘صستل» فا˘˘صضأاو
مواق سسوتنفوي نكل ،عئار لكصشب
ع˘ئار ر˘ب˘خ اذ˘ه ،ةدو˘ع˘˘ل˘˘ل ل˘˘تا˘˘قو
دصض ةمداقلا مهتارابم ىلإا رظنلاب
.«وتروب
ىلإا سسوتنفوج جاتح˘ي˘صس» ع˘با˘تو
بلق ازييك فده ،ة˘ي˘لا˘ث˘م ةارا˘ب˘م
.«سسوتنفوج حلاصصل رومألا

ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح اذإا ن˘˘˘كل» دد˘˘˘صشو
ي˘ت˘لا ةو˘ق˘لا سسف˘ن ى˘ل˘ع ،و˘ترو˘˘ب

،با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظ
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًب˘˘ع˘˘صص ر˘˘مألا نو˘˘˘كي˘˘˘صس
.«يرينوكنايبلا

ة˘كد ى˘ل˘ع نود˘˘لا سسÓ˘˘جإا ن˘˘عو
ةوطخ» ورييب ليد قلع ،ءلدبلا
بعÓ˘˘˘لاو و˘˘˘لر˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘كذ

نيبعل6 نود زا˘ف سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
ةحارلا ىلع او˘ل˘صصح ،ن˘ي˘ي˘صسا˘صسأا

.«ةوقب بعلل نودعتصسم مهف اذلو

ر .ق ^

نأا نÓيم بردم يلويب ونافيتصس لمأاي
يف سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘تلز ى˘فا˘ع˘ت˘ي
هقيرف ةهجاو˘م ل˘ب˘ق بصسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا
.دتيانوي رتصسصشنام قباصسلا

يف دتيانوي ىلع افيصض نÓيم لحيو
،يبوروألا يرودلاب61 ـلا رود باهذ
سسيمخ˘لا ،درو˘فار˘ت د˘لوأا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
نع سشتيفوم˘ي˘هار˘بإا با˘غو .لبق˘م˘لا
ةباصصإا ببصسب نÓيمل نيتارابم رخآا

ي˘˘˘ف ار˘˘˘صضا˘˘˘ح نا˘˘˘كو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘صضع
0‐2 راصصتنلا ةعباتمل تاجردملا

.يرودلا يف انوريف ىلع
:يديوصسلا مجاه˘م˘لا ن˘ع ي˘لو˘ي˘ب لا˘قو
سصحفل عصضخيصس ادغ .نصسحتي هنإا»
نأا لمأان .هيفا˘ع˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ىر˘ن˘صسو ر˘خآا

.«سسيمخلا موي لولحب ازهاج نوكي
ةارابملا تابوعصص كردي وه» :فاصضأاو
رصضح دقل .مويلا دوجولل ططخي ناكو
لاح نع ةرصشابم لأاصسو اينف اعامتجا
نح˘نو ،رو˘مألا ر˘ي˘صست ف˘ي˘كو ق˘ير˘ف˘لا

انمهليو اندعاصسي هنإا .ةرارحب هانحفاصص
.«رابكلا لاطبألا لعفي امك
،نÓيمل لوألا فادهلا بايغ لظ يفو
دومصص مامأا يلويب بردملا قيرف ىناع
يدار يفده لصضفب زاف هنكل ،انوريف
ازوف ققحيل تولاد وجويدو سشتينورك
ةرم لوأل بقللا دصصحل هيعصس عم امهم
.نامزلا نم دقع يف
،ءادألا اذه لثم تعقوت» :يلويب لاقو
فرعأا .ةوقلاو ن˘ي˘ق˘ي˘لا اذ˘ه˘ب بع˘ل˘لا˘بو
نع اصضرلاب رعصشن نكن ملو انتاناكمإا

.«ةارابم رخآا يف اناوتصسم
كلمي هنأا قيرفلا رهظأا» :فاصضأاو
ةوقلاو ةمهملا راكفألا نم ديدعلا
.«ةينهذلا

 صسيمخلأ أدغ «وي ناملأ» ةهجأوم لبق
أربإأ سصحف رظتننو ..ةوقو نيقيب انبعل :يلويب

حي˘صضو˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ءي˘صش د˘جو˘ي ل
ماه تصسو يف ثدح يذلا فÓتخلا
نم رثكأا ،ارهصش21 لÓخ دتيانوي
سسيو˘˘م د˘˘ي˘˘فاد برد˘˘م˘˘˘لا رو˘˘˘ع˘˘˘صش
زوفلا مغر ،هيدان ءادأا نم طابحإلاب
مدقتلاو ،دتيانوي زديل ىلع رفصص‐2
يرود˘لا ي˘ف سسما˘خ˘لا ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا
.يزيلجنإلا

درا˘غ˘ن˘ي˘ل ي˘صسي˘ج ي˘فد˘ه ل˘˘صضف˘˘بو
،لوألا طوصشلا يف نوصسواد غيركو
،راصصتنلا دتيانوي ماه تصسو عزتنا

نع ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ر˘خأا˘ت˘ي تا˘بو
ه˘نأا ا˘م˘ك ،بي˘تر˘ت˘لا ع˘بار ي˘صسل˘ي˘صشت
.ةلجؤوم ةدحاو ةارابم كلمي
،مكحلا امهاغلأا نيفده زديل لجصسو
،ليجصستلا ماه تصسو حتتفي نأا لبق
نإا سسيار نÓكيد دئاقلا لاق امنيب
.«احيبق ازوف» ققح هقيرف

مدقي مل ماه تصسو نأا سسيوم قفتاو
عقاو مغر ،هتايوتصسم لصضفأا لعفلاب
نماثلا راصصتنلاب جورخلاب هتداعصس
.ديدجلا ماعلا ءدب ذنم يرودلا يف
ماه تصسو دعاصس يذلا سسيوم لاقو
مصسوم˘لا ي˘ف طو˘ب˘ه˘لا بن˘ج˘ت ى˘ل˘ع
ةيلوؤوصسملا ىلوت ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا
اندمصص» ينيرغيلب ليونام نم لدب
ءادأا ،ةليللا ديج لكصشب بعلن ملو
نوبعÓلا رعصشي ،انصسايقمب ديج ريغ
.«طابحإلاب
ريثكلا دتيانوي زديل لعف» فاصضأاو
انرطيصس ،انيلع ةبعصص رومألا لعجو
ع˘ت˘م˘˘ت˘˘صسأا م˘˘ل ن˘˘كل ءي˘˘صشلا سضع˘˘ب
.«رمألاب
يبهذلا عبرملا ىلإا ماه تصسو مدقتو
مامأا رصسخي نأا لبق ،يصضاملا رهصشلا

سسيوم لاق امنيب ،يتيصس رتصسصشنام

ة˘ي˘نا˘كمإا و˘ه ه˘يدا˘ن˘ل ز˘فا˘ح ر˘ب˘كأا نإا
ىلإا لهأاتلا دعا˘ق˘م ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
.ابوروأا لاطبأا يرود
،ةمقلا ن˘م بر˘ت˘ق˘ت ا˘مد˘ن˘ع» فدرأاو
ترعصش ،مخصض زفاح ىلع لصصحت
عبرملا نم انجرخ امدنع ريبك نزحب
ع˘ئار ل˘كصشب يدؤو˘ن ن˘ح˘ن ،ي˘ب˘هذ˘˘لا

نأا نكمي ،ازي˘م˘م ا˘م˘صسو˘م ي˘صضق˘نو
اننإا لوقأا ل ،Óهذم امصسوم حبصصي
ة˘ع˘برأا لوأا ي˘ف م˘صسو˘م˘لا ي˘ه˘ن˘˘ن˘˘صس
ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن ن˘˘كل ،ز˘˘كار˘˘م
.«هلعف اننكمي ام ىرن مث ةلواحملا

ذنم ماه˘ت˘صسو˘ل ز˘كر˘م ل˘صضفأا نا˘كو
ي˘ف زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا

عباصسلا زكرملا لتحا امدنع ،2102
عبرملا يف رهظ امنيب ،6102 يف
يرود ي˘˘˘ف ةر˘˘˘م ر˘˘˘خآل ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘˘لا
.6891 ماع ءاوصضألا

زديل ىلع زوفلأ مغر طغصضلأ سشيعي سسيوم

مجن ،ابلأا ديفيد نأا يفحصص ريرقت دافأا
هرار˘˘ق م˘˘صسح˘˘ي م˘˘ل ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘˘ب
همامصضنا نأاو ،ديردم لايرل لاقتنلاب
ةركلا ابطق ىعصسيو .دراو ةنولصشربل
ي˘صسل˘ي˘˘صشت بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا

نا˘صس سسيرا˘بو ي˘ت˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘مو
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسل ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج

«دليب» ةفيحصص بصسحبو .يواصسمنلا
ةنولصشربل بعللا ةركف نإاف ،ةيناملألا
لصضفي هنأا ًةصصاخ ،ابلأا هابتنا بذجت
ى˘ل˘ع ،ي˘نا˘ب˘صسإلا يرود˘ل˘ل لا˘ق˘ت˘˘نلا
ناصس سسيرابل بعللا وأا غي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

،اتروبل ناوخ ربع نأا قبصسو .نامريج
هتلمح لÓخ ،ديدجلا اصصرابلا سسيئر

دحاوك ،ابلأل هريدقت نع ةيباختنلا
.ملاعلا يف نيعفادملا مهأا نم
ةعئار تاقÓعب اتروبل طبتري امك
مجن لامعأا ليكو ،يفاهاز ينيب عم
نأا نكمملا نم يلاتلابو ،خنويم نرياب
اقفو ،ةنولصشر˘ب ى˘لإا ه˘ت˘ه˘جو لو˘ح˘ت˘ت
.ةيناملألا ةفيحصصلل

ىربكلأ ديردم لاير ةقفصص ددهت اتروب’ تاقÓع

.ايليصسرامو امور اهنم ،سسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراصس مصسا طبتراو
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ىلع فيطصس قافو نوكيصس
ءاقل عم مويلا ةيصشع دعوم
ن˘ع ه˘ي˘ف ثح˘ب˘˘ي م˘˘ه˘˘م د˘˘ج
ي˘ف ه˘ل را˘صصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ن˘ي˘ح تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا يرود
ود˘˘نلروا ه˘˘ف˘˘ي˘˘صض ه˘˘جاو˘˘ي
يق˘ير˘فا بو˘ن˘ج˘لا سستار˘ي˘ب
يف ةلباقملا بعلتصسو اذه
نم ةيادب اناغب اركأا بعلم
ثي˘˘˘ح Ó˘˘˘ي˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا
ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘صصح ي˘˘كو˘˘كلا
ه˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لاو ثÓ˘˘ث˘˘لا
تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب بع˘˘ل˘˘ب
اذ˘˘ه ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يرا˘˘˘ب
˘ما˘ما برد˘˘م˘˘لا نو˘˘كي˘˘صسو
ل˘ي˘ج˘صست˘ل ةد˘يد˘ع تارا˘ي˘خ
. لوألا راصصتنلا

نوبلاطي ةيفياطشسلأ
يتومول كأرششإأ مدعب

خيرملأ ويرانيشس بنجتو
فو˘خ˘ت˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘˘ف
ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘م ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘˘صسلا
بعÓ˘˘˘˘˘˘˘ل ةرادإلا كار˘˘˘˘˘˘˘صشا
ل˘هؤو˘م ر˘ي˘غ و˘هو ي˘تو˘مو˘ل

ةي˘صضق ناو ة˘صصا˘خ ا˘ي˘ل˘ح˘م
لÓ˘خ ي˘نادو˘صسلا خ˘˘ير˘˘م˘˘لا
د˘كؤو˘ت ةر˘ي˘˘خألا تا˘˘عا˘˘صسلا
ناو ة˘˘صصا˘˘خ تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘صصلا
يف قافولا عصضيصس هكارصشا

رطصضت دق ةديدع لكاصشم
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ءا˘˘˘صصقإل فا˘˘˘˘كلا

يف هي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘صس ا˘م˘ل˘ث˘م
دد˘هو اذ˘ه خ˘ير˘م˘لا ة˘ي˘˘صضق
قافولا ةرادإا يروت بعÓلا
لاح يف افيفلا ىلا ءوجللاب
. هروجا سصيلقت

صشيعن» :يوأرق
نكلو ةÒبك تابوعشص

داعشسإأ ديحولأ انمه
» ايقيرفإأ انÒهامج

ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
ثي˘ح يوار˘ق ور˘˘ت˘˘صسيا˘˘م˘˘لا
فورظلا نم م˘غر˘لا˘ب» :لا˘ق
نا لإا قيرفلا يف ةدئاصسلا
نوكيصس ني˘ب˘عÓ˘ك ا˘ن˘ل˘ق˘ن˘ت
فاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا ل˘˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو را˘˘صصت˘˘نلا

اننا امب ثÓثلا طاقنلا ءاقبإا
ف˘˘˘ي˘˘˘صضت˘˘˘صسي ن˘˘˘م ن˘˘˘ح˘˘˘˘ن
زيكرتلا ا˘ن˘ي˘ل˘ع˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
امدق يصضملا ىلع لمعلاو
ل˘˘جا ن˘˘م مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا و˘˘˘ح˘˘˘ن
ي˘ت˘لاو فاد˘˘هألا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
طاقنلا نامصضب انل حمصست
ن˘˘ح˘˘ن ا˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

نل راصصنألا ةقثو نوزهاج
نا ا˘م˘ب ه˘ل˘لا نذا˘ب ا˘ه˘ب˘ي˘خ˘˘ن
فيرصشت يف ة˘ح˘ل˘م ة˘ب˘غر˘لا

. اندوقع

صشامر ماششه

فاكلأ سسأاك بصسك لجأأ نم ةقÓطن’أ قيقحتل زهاج قافولأ

«ايقيرفأ بونج» صستأريب ودن’روأأ ‐ «رئأزجلأ» فيطشس قافو
00:02 نم ةيأدب مويلأ ةيلأرديفنوكلأ صسأاك تاعومجم رود نم ىلوأ’أ ةلوجلأ

قيقحت نم ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا رصصانع تنكمت
فادهلا ءاقفر ةدوع دعب دادزولب بابصش ماما ةيباجيا ةجيتن
اذه ةكبصش لك يف فده لداعتلاب توا02 بعلم نم نارقما

ءانبا ماما ققحم˘لا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ار˘ي˘ث˘ك ر˘فا˘ن˘صسلا ل˘عا˘ف˘ت د˘قو
تايونعملا ىلع ظافحلاب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘م˘صس ه˘نو˘ك ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل
لعجيصس ام وهو يدانلل دوعت تأادب ةقثلا ناو ةصصاخ ةيلاعلا
.لصضفألا قيقحت ةلصصاوم نع ثحبي قيرفلا

باهذلأ ةياهن ىتح هدعبت يحلاشص ةباشصإأ
نأزيلغ عيشضي ينÓعزو

باهذلا ةلحرم ىهنا دق نوكي يحلاصص بعÓلاف هركذ ريدج
ةلصضع ىوتصسم ىلع ةريطخ ةباصصإا ىلا سضرعت نا دعب
هبايغ ينÓعز بعÓلا لجصسيصس نيح يف ةيفلخلا ذخفلا

ىوتصسم ىلع ءيصس طوقصسل هيقلت ببصسب نازيلغ ءاقل نع
لجا نم مو˘ي˘لا تا˘فو˘صشك ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ير˘ج˘ي˘صسو اذ˘ه قا˘صسلا
سضوعيصس سشودح بعÓلا نا ركذي هنم نايناعي ام ديكأات

يف يجارد ل˘صصاو˘ي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب ي˘ح˘لا˘صص
ةدوعلا يف هئÓمز دعاصس و قلأات نا دعب ةصصاخ روحملا
.لداعتلا ةجيتنب

صشامر ماششه

ةنيطنشسق بابشش
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لÓ˘خ ا˘ه˘صسف˘ن ن˘ع ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت ثح˘˘ب˘˘ت
لصصاوي يلعوب سشتوكلا ناو ةصصاخ ةريخألا تابيردتلا

نوصشيعي يذلا تابصسلا نم ةعومجملا ظاقيا يف هاعصسم
ةجيتن ىلا ةجاح يف ةبيكرتلا نا عيمجلا كردي ثيح هيف
يصصوي ينفلا مقاطلا لعج ام وهو نيبعÓلا ررحت ةيونعم
يف ةيدرفلا ءاطخألا بنجتو زيكرتلا ةرورصض ىلع دكؤويو
دادعتلل حمصسيصس كلذ بنجت ناو ةصصاخ ةيفلخلا ةقطنملا
. مهتايبلصس زواجتب

هئأرجإأ ببشسب بيغي قأوتلوب
هدي ىلع ةيحأرج ةيلمع

ةرم بايغلا عم دعوم ىلع قاوتلوب عفادملا نوكيصسو اذه
رملا ديلا ىوتصسم ىلع ةيحارج ةيلمعل هئارجا ببصسب ىرخأا
ةصصاخ ةبيبصشلا ةليكصشت نع ىرخأا ةرم هبايغ ديعيصس يذلا

ىلع ةباصصإلا لعفب ةريخألا عيباصسألا يف باغ دق ناك هناو
سشتوكلا نوكيصس اذهبو ذخفلل ةيفلخلا ةلصضعلا ىوتصسم
سصصصحلا لÓخ يفلخلا طخ˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ة˘صسارد˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م
يذلا لاكوأا عفادملا ديعيصس ةريبك ةبصسنب ثيح ةمداقلا
. ةباصصإلا نم رخآلا وه ىفاعت

صشامر ماششه

يدو˘ج تيا ن˘يد˘لا ز˘ع برد˘˘م˘˘لا كرد˘˘ي
جئاتنلا ليصصحت ىلع قيرفلا ةردق ىدم
نا دعب ةصصاخ ادعاصصف انه نم ةيباجيإلا

ة˘لو˘ي˘صسلا ر˘ي˘فو˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةرادإلا تل˘˘م˘˘ع
مهروجا ديدصستب مهل حمصست يتلا ةيلاملا

زيهجت ىلا عرا˘صس سشتو˘كلا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ةيصسفنلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘صصا˘خ هر˘صصا˘ن˘ع
ىلع داد˘ع˘ت˘لا ةرد˘ق˘م اد˘ي˘ج ي˘ع˘ي ه˘نو˘ك
نا امب ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ي˘ف دار˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ريبك يصسفن داهتجابو لمعت ةعومجملا
ن˘يذ˘لا نا˘ب˘يز˘لا ءا˘ن˘˘بأا دار˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
بتارم و˘ح˘ن ر˘ث˘كا بور˘ه˘ل˘ل نو˘ح˘م˘ط˘ي
. بيترتلا طصسو
نيشسحت ةيرومأام مامأأ نوبعÓلأ

رايدلأ جراخ قيرفلأ جئاتن
ىلع دلاوخ دئاقلا ءاقفر لمعيو اذه
ىلا مهديعت يتلا ةيزهاجلا ليصصحت
تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا
ي˘حو˘ت تنا˘ك ف˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يتلا غارف˘لا ةر˘ت˘ف لو˘ل د˘ي˘ج م˘صسو˘م˘ب
مهيف ترثأا يتلاو نوبعÓلا اهيف عقو

ةيلاملا لكاصشملا مه˘تداز ا˘م˘ك ار˘ي˘ث˘ك
قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع ق˘ير˘ف˘لا نا ا˘م˘بو
تحمصس يتلاو ةبيطلا جئاتنلا سضعب
ةعومجملاف Óيل˘ق رر˘ح˘ت˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م نو˘˘كت˘˘صس
تاذلا ةداعتصسا ىلع لمعلاو اهزيكرت

. رايدلا جراخ
صشامر ماششه

نا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ا˘نردا˘صصم ن˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع
طر˘ت˘صشا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘صس د˘˘م˘˘حا برد˘˘م˘˘لا

نم ةريبك ةيلا˘م ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع ه˘لو˘صصح
ىري هناو ةصصاخ يلهألا يف لمعلا لجا
نامصض ةمهم يف ةبعصص ةيعصضولا نا
ى˘˘لا ا˘˘صضيأا ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف و˘˘هو ءا˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
قيعت دق يتلا طورصشلا يهو يوتصشلا
ن˘م ردا˘صصم˘لا سضع˘ب بصسح ه˘قا˘ح˘ت˘˘لا
ةمزلا لظ يف ةصصاخ يصشايعلا ةرادإا
قير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘كت˘صشي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

تابوعصص د˘ج˘ي يدا˘ن˘لا تل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو
ةيرف˘صس ة˘م˘ي˘ق ى˘ت˘ح نا˘م˘صض ي˘ف ة˘م˘ج
. نارهو ةيهابلا ىلا قيرفلا

«ةوأرمحلأ» ةهجأومل اهتأدأدعتشسأ لشصأوت ةليكششتلأ
هتادادعتصسا قيرفلا لصصاوي هتهج نم
نوكيصس نيا ةلبق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا د˘عو˘م˘ل
ى˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ي˘ل˘هألا
ىلا نوبعÓلا ح˘م˘ط˘ي ثي˘ح ةوار˘م˘ح˘لا
ىلا يلهألا ديعت ةيباجيإا ةجيتن قيقحت
ر˘خا ر˘ث˘ع˘˘ت يأا ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا
اذه ريثكلا عييصضت ىلا يدانلاب يمريصس
دمحا بعÓلا ددصصلا اذه يف لاق دقو
ةارابملا ة˘بو˘ع˘صص اد˘ي˘ج ي˘ع˘ن» :ع˘ق˘ع˘ق
نم ناديملا يف ديجلا سضوافتلا انيلعو
ةدوعلا ةيفيكب ثبصشتلاو زيكرتلا لÓخ
. لداعتلاب لقألا ىلع
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ةركشسب داحتأ

ةليلم نيع نم ةيباجيإأ ةجيتن ليصصحت نم قثأو يدوج تيآأ

جربلأ يلهأأ

«اباكلأ»ـب قاحتلإأ لطعت دق يناميلصس بلاطم

ةقثلأ بصسكت «ةروصضÿأ»
نأزيلغ مامأأ نوكيصس ديكأاتلأو

لÓخ ىلثم ةيزهاج قيقحتل ةليلم نيع ةيعمج وبعل حمطي
هجاوي نيح ثÓثلا طاقنلا نامصض لجا نم عوبصسلا اذه
تاحومطلا ىقبت ثيح ةركصسب داحتا قيرف سشيعي لابصشأا

ةبغر ناو ةصصاخ ةمدقملا قرف بكرب قاحللا لجا نم ةريبك
ديج لكصشب باهذلا ةلحرم ءاهنا يف ةريبك ىقبت راصصنلا
اذه ةيحيرأاب ةدوع˘لا ة˘ل˘حر˘م نو˘ب˘ع˘ل˘ي ما˘ط˘ي˘ب ءا˘ق˘فر ل˘ع˘ج˘ي
تزيم يتلا ئراوطلا ةلاح عفر يف يبطلا مقاطلا عراصسيو
طوبعج نم لك تصسم يتلاو ةريخلا ةنولا يف قيرفلا ةدايع
يف ىقبي ينفلا مقاطلا ناو ةصصاخ ةيماح ىتحو ةفيرصش نبو
.ةلبقملا تايدحتلل ابصسحت رصصانعلا لكل ةصسام ةجاح

نيترجأأ حنمت ةرأدإ’أ
نيبعÓلأ ىمرم يف ةركلأ عشضتو

ن˘ي˘تر˘جا ة˘يو˘صست ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادا تل˘م˘˘ع
لوخد ناو ةصصاخ قباصس تقو يف تدكا املثم نيتيرهصش
امب لاكصشلا ةيوصست ىلع لمعت ةرادإلا لعج ةيدلبلا لاوما
ىلع لمعلا د˘صصق سسف˘ن˘ت˘م ى˘لا ة˘جا˘ح ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نا

يصضملا لجا نم جئاتنلا لصضفا قيقحتل دادعإلا ةلصصاوم
نوفدهتصسي راصصنألا ناو ةصصاخ ةعيلطلا ةيدنا وحن امدق
مصسوملا ةيقيرفلا تاصسفانملل لهأاتلاو حصشرتلا ةقرو بعل
. ةحاتم ةيناكملا نا امب لبقملا
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ةليلم نيع ةيعمج

ةركصسب طاقن ىلع لوعت «ماصص’» ةليكصشت
ةدايرلأ نم بأرتقإÓل

ةدكيكشس ةبيبشش

ةيباجيأ ةجيتن قيقحت ىلع رصصي يلعوب
  ةرقم يف
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هلامعأأ ليكو Úبو هنيب فÓخ دعب
ةيرصسيوصسلأ مكاحملأ ةقورأأ يف يحلوبم

ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو سسيار ل˘خد
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا

يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا قا˘˘˘ف˘˘˘تلا يدا˘˘˘نو
˘ما˘ق نأا د˘ع˘ب م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘˘قورأل
ىو˘عد ع˘فر˘ب ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كو
عرا˘˘صس د˘˘قو.هد˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق
ىو˘عد ع˘فر˘ل «سسيار˘لا» ل˘ي˘˘كو
ميكحتلا ةمكحم ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق
مدع ببصسب ارصسيوصسب ةيصضايرلا
هئاصضمإا دعب هتاقحتصسمل هيقلت

قا˘ف˘˘تلا يدا˘˘ن ع˘˘م ن˘˘يد˘˘ق˘˘ع˘˘ل
هجوتلل هرطصضا امم يدوعصسلا
ل˘صصف˘ي˘صس يذ˘لا «سسا˘ت˘لا» ى˘˘لإا
ن˘˘ير˘˘ع سسرا˘˘ح ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
هجاوي يذلا يرئازجلا بختنملا

ل نا بج˘ي ة˘صصيو˘ع ة˘˘ل˘˘كصشم
ة˘˘صصا˘˘خ هدودر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘˘ت
سصبر˘˘˘ت باو˘˘˘با ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع و˘˘˘˘هو
.مداقلا بختنملا
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قأور لشضفأأ يف ديلأ ةركل «رشضخلأ» صسراح

ينابصسإ’أ قÓمعلل مامصضن’أ نم برتقي نابصضغ
سسراحلا نابصضغ ة˘ف˘ي˘ل˘خ ى˘ق˘ل˘ت
د˘ي˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

،ينا˘ب˘صسإلا نو˘ي˘ل را˘م˘يدآا يدا˘نو
ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب يدا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘صضر˘˘ع
ةلحرم لÓخ هفوفصصب قاحتلÓل
ام بصسحب ،ةلبق˘م˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا

«ريصس انيداك» ةعاذإا هنع تفصشك
يدا˘ن˘لا ن˘م رد˘˘صصم ن˘˘ع Ó˘˘ق˘˘ن
.ينولاتاكلا

دق هنأا رداصصم تدافأا ام بصسحو
نيب تاصضوافملا ىلوأا داقعنا مت
ةرادإا سسل˘ج˘˘مو «ا˘˘نار˘˘غو˘˘ل˘˘ب˘˘لا»
وناتي˘يا˘ك ة˘صسا˘ئر˘ب نو˘ي˘ل را˘م˘يدأا
نع ا˘صصرا˘ب˘لا ثح˘ب˘يو ،و˘كنار˘ف
ابصسحت ةليكصشتلل ديدج سسراح
تا˘ب ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘˘ل˘˘ل

دقاعتلل ءامصسألا برقأا نابصضغ
ةليكصشتب قاحتللاو يدانلا عم
لاو˘كصسا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ي˘˘فا˘˘خ برد˘˘م˘˘لا
،«ر˘ي˘صس ا˘ن˘يدا˘ك» ة˘عاذإا ف˘˘ي˘˘صضت
غلبم ددح دق راميدا يدان ناكو
يئازج  طرصشك وروأا فلأا001

يذلا يرئازجلا هصسراح حيرصستل
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي
2202.
ع˘˘˘م كرا˘˘˘صش نا˘˘˘ب˘˘˘˘صضغ نا˘˘˘˘كو
7102 لايد˘نو˘م ي˘ف «ر˘صضخ˘لا»
ترج يتلا ةنصس12 نم لقأا ةئفل
ةبرجت لوأا سضاخ امك ،رئازجلاب
يتن˘يو˘ب يدا˘ن ع˘م ه˘ل ة˘ي˘فار˘ت˘حا

يدا˘ن˘ب قا˘ح˘ت˘للا ل˘ب˘ق ل˘ي˘ن˘ي˘˘خ
ي˘نود˘ق˘م˘لا و˘ج˘˘بو˘˘كصس رادرا˘˘ف
ة˘ط˘بار بق˘ل˘ب ه˘ع˘˘م جو˘˘ت يذ˘˘لا
ثلاث زكرمو ةيبوروألا لاطبألا
.9102 يف ةيدنألا لايدنوم يف
42 بحاصص نأا مولعملا نمو
راميدا يدانب قحتلا دق ةنصس
ه˘ع˘م غ˘ل˘ب يذ˘لا ة˘˘ن˘˘صس نو˘˘ي˘˘ل
ي˘ف ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
مامأا هلÓخ مزهنا ثيح ،1202
ا˘˘م˘˘ك ،(72 ‐53) ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
1202 لا˘يد˘˘نو˘˘م ي˘˘ف كرا˘˘صش
.ينطولا بختنملا عم رصصمب

طيمز.ع

..ةيبملوأ’أ باعلأ’أ نع ةليلق رهششأأ لبق

ةيلوؤوصسملأ مجحب نوعأو:مÓعوب ءاصسيمر
 ةيبهذلأ ةيلأديملأ بلج ىلع لمعنصسو

˘˘مÓ˘˘عو˘˘˘ب ءا˘˘˘صسي˘˘˘مر تر˘˘˘صضح
نينثلا موي ةيرئازجلا ةمكÓملا
ي˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘كت˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ة˘ي˘صضار˘ع˘˘ت˘˘صسلا تلزا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
تميقأا يتلا ةيوصسنلا ةمكÓملل
مويلا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ح˘ت˘ف˘لا سضا˘ير˘ب
تركصش ثيح.ةأارملل يملاعلا

رو˘صضح˘لاو تا˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا ل˘˘ك
مهصسأار ىلعو اهب اوبحر نيذلا
ةلودلا ةبتاك ير˘كاو˘صس ة˘م˘ي˘ل˘صس
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘صضا˘ير˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

دمحم قباصسلا يملاعلا لطبلاو
ةلهأا˘ت˘م˘لا تبر˘عأاو ة˘ي˘م˘صسا˘ق ن˘ب
نع ويكوط دايبملول ةيرئازجلا

نم يتلا ةردابم˘ل˘ل ا˘ه˘نا˘صسح˘ت˘صسا
تايصضايرلا تايونعم عفر اهناصش
:ةلئاق ديزملا ميدقتل نهزيفحتو
ريصست دايب˘م˘لولا تار˘ي˘صضح˘ت ‘‘

ة˘ي˘عاوو مار˘˘ي ا˘˘م ن˘˘صسحا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ةاقلملا ةيلوؤو˘صسم˘لا م˘ج˘ح˘ب

فيرصشت ىلع لمع˘ن˘صسو ي˘ق˘تا˘ع
ءÓ˘عاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘˘كÓ˘˘م˘˘لا
ويكوط ءامصس يف ةينطولا ةيارلا
برصضنو ةيلودلا ةصسفانملا يف
رهصش ءايفوألا انيعب˘ت˘ت˘م˘ل اد˘عو˘م
سسي˘ف˘ن˘لا بهذ˘لا ف˘ط˘خ˘ل ناو˘˘ج
.» رئازجلل هئادهاو
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ةرواصسلأ ءاقل لبق مهتاقحتصسم رخأات ىلع نوجتحي ناصسملت دأدو وبع’
فصصع˘ي ي˘لا˘م˘لا ل˘كصشم˘لا لاز˘ي ا˘م

دادو و˘ب˘˘عل ع˘˘طا˘˘ق ثي˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب
تناك يتلا فانئتصسلا ةصصح ناصسملت
رصضح ثيح ،سسمأا لوأا ةيصشع ةجمّربم
ديقعلا بعلم ىلإا ةليكصشتلا رصصانع
م˘ه˘ن˘كل ،ي˘صضا˘ير˘˘لا يز˘˘لا˘˘ب ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل
ىلع اجاجتحا نارملا سضوخ اوصضفر
5 ذنم ةقلاعلا ةيلا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
.رهصشأا

نيعبتتملا تأاجاف يتلا ةجرخلا يهو
ةليل˘ق ما˘يأا ل˘ب˘ق تءا˘ج ا˘ه˘نأاو ة˘صصا˘خ
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا ةارا˘ب˘م˘˘لا ن˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف
دعاوقلا جراخ ةعمجلا موي مهرظتنت

يذلا رمألا وهو ،ةرواصسلا ةبيبصش دصض
يدانلا نوؤوصش ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ل˘ع˘ج
فقو ةرورصضب م˘ه˘عا˘ن˘قإل نو˘عرا˘صسي
ءاو˘˘˘˘جأا ى˘˘˘˘لإا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو بار˘˘˘˘˘صضإلا
،سسمألا ةصصح نم اقÓطنا تابيردتلا

يتلا ةبعصصلا ةيعصضولا نأاو ةصصاخ
ملصس ىوتصسم ىلع قيرفلا اهيف دجوي
ةحل˘صصم˘لا بي˘ل˘غ˘ت سضر˘ف˘ت بي˘تر˘ت˘لا

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
لا˘ب˘صشأا نو˘كي ا˘م و˘هو ،ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا
د˘˘ق ،ي˘˘لذا˘˘صش ن˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج برد˘˘˘م˘˘˘لا

.هل اوخصضر
دادولا ةرادإا يّنمت لصصتم قايصس يفو
تا˘نا˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا˘˘ب سسف˘˘ن˘˘لا
يكل ،ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م ىر˘خأا
ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج ة˘˘˘يو˘˘˘صست ى˘˘˘ل˘˘˘ع ىو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
،لا˘˘جآلا بر˘˘قأا ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا

يف ني˘ب˘عÓ˘لا نأا˘ب فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘هو
ي˘كل ة˘ي˘لا˘م تاز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح
ىلع مهتابجاو˘ب ما˘ي˘ق˘لا ي˘ف او˘ح˘ج˘ن˘ي
ا˘هد˘حو ح˘ن˘م˘لا نأا ا˘م˘ك ،ه˘˘جو ل˘˘م˘˘كأا
.ةيفاك تصسيل
قطانلا ينايلم ديصشر دكأا هبناج نمو
سصوصصخ˘ب نا˘صسم˘ل˘ت دادو˘ل ي˘م˘صسر˘لا
نحن» :Óئاق ةيلا˘ح˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا

يدان˘لا ر˘ي˘ي˘صست ما˘مز ا˘ن˘ي˘لو˘ت نأا ذ˘ن˘م
فور˘ظ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘صضو˘ل ا˘ن˘ي˘ع˘˘صس
ىل˘ع ا˘م˘ئاد ا˘ن˘ل˘م˘ع »:ع˘با˘تو ،«ة˘ن˘صسح
ى˘ق˘ب˘ت ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لا ح˘ن˘م˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

نيزوف˘لا ي˘ت˘ح˘ن˘م نأا ل˘ي˘لد˘ب ة˘ف˘ّل˘كم
يلهأا بابصش باصسح ىلع نيلجصسملا
انمق نيتللا ةليلم نيع ةيعمجو جربلا
اتغلب ةيصضاملا مايألا يف امهديدصستب
اذلو ،ميتنصس نويلم004 هعومجم ام
ن˘م ي˘فا˘كلا م˘عد˘لا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن˘˘ف
انتقث»: مت˘خو ،«ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

د˘كأا يذ˘لا ة˘يلو˘لا ي˘لاو ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ةد˘˘ع ي˘˘ف دادو˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ه˘˘فو˘˘قو
ىلع هل قيلعت يفو ،ةقباصس تابصسانم
ينايلم لاق نيبعÓل ريخألا بارصضإلا
نأل ،نيبعÓلا لعف ةدر مهفتن نحن»:
نيح يف تÓئاع ليعي مهنم ريثكلا
م˘ه˘قزر رد˘صصم ى˘ق˘ب˘ت مد˘ق˘لا ةر˘ك نأا
اذه لح ىلع لمعنصس نكلو ،ديحولا
اودوعي يكل ،ةيدو ةقيرطب لكصشملا
بر˘˘قأا ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘جأا ى˘˘لإا
ةبعصصلا ةهجاوملل اداد˘ع˘ت˘صسا ة˘صصر˘ف
ةبيبصش دصض ةعمجلا اذه انرظتنت يتلا
.«ةرواصسلا
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  يدانلل يلاملأ معدلأ ىلع لوشصحلل ةرأدإ’أ يعشس دكؤوي ينايلم

فور◊أ ىلع طاقنلأ ناعصضي دودغزو لولج روصشاع
سسيئر لولج روصشاع عمتجإا

رئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا سسل˘ج˘م
ري˘ن˘م ،د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ع˘م
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب دود˘˘˘˘غز
قافتلا ل˘جأا ن˘م «رو˘بر˘ي˘صس»
ءدب لبق ،طاقنلا عيمج ىلع
ينفلا م˘قا˘ط˘لا ة˘ق˘فر ل˘م˘ع˘لا

ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘عإا فد˘˘ه˘˘ب اذ˘˘هو
زواجتو ةح˘ي˘ح˘صصلا ة˘كصسل˘ل
ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘صسا˘˘كت˘˘نلا
.ةلوطبلا قÓطنا ذنم يدانلا

يف لوألا لجرلا دعوو اذه
ميد˘ق˘ت˘ب «ةرا˘ط˘صسو˘صس» يدا˘ن
تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإلا ل˘˘˘ك ح˘˘˘ن˘˘˘مو
نم ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا
فاد˘˘˘هألا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا
حاجنلا مهل اينمتم ةرطصسملا
امبصسح ،ةديدجلا مهتمهم يف
ةيمصسرلا ةح˘ف˘صصلا ر˘ب˘ع ءا˘ج
ى˘ل˘ع ي˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
سسلجم ناكو ،«كوب˘صسيا˘ف˘لا»
قفتإا دق رئازجلا داحتا ةرادإا

دود˘غز ر˘ي˘ن˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ى˘ل˘˘ع

ةصضراعلا سسأار ىلع همقاطو
لاقملل افلخ قير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
هد˘˘عا˘˘صسمو ي˘˘جور˘˘ف ير˘˘ي˘˘ت
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع ن˘˘ب نا˘˘يزو˘˘ب
يصضايرلا ريدملا عم رواصشتلا

.ىيحي رتنع
ديرت ةمشصاعلأ داحتأ

يقيرفإأ مجاهم فطخ
تف˘˘صشك ر˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو

داحتإا قيرف نأا ةيناغلا ةعاذإلا
غلبم عفدل دعتصسم ةمصصاعلا

ل˘جأا ن˘˘م رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م1
يتناصشأا مجا˘ه˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

ي˘ماو˘ك ي˘نا˘˘غ˘˘لا و˘˘كو˘˘تو˘˘ك
تاذ فا˘˘˘˘˘˘صضأاو ،و˘˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘˘بأا
يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن نأا رد˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
عطقل ى˘ع˘صسي «ةرا˘ط˘صسو˘صس»
د˘صسلا ة˘يد˘نأا ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
يرصصملا كلامزلاو ،يرطقلا
لوصصحلا يف نابغري ناذللا

وتاكريملا لÓخ هتامدخ ىلع
.لبقملا يوتصشلا
مجاهم˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
دع˘ب فاد˘هأا8 ع˘قو ي˘نا˘غ˘˘لا

اذه ةارابم51 يف هتكراصشم
ي˘ت˘نا˘صشأا يدا˘ن ع˘م م˘صسو˘م˘˘لا

ن˘م˘˘صض ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا و˘˘كو˘˘تو˘˘ك
،يلحملا يرود˘لا تا˘صسفا˘ن˘م
ل˘˘صضفأا ن˘˘م˘˘صض ن˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘يو
يرود˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
.ايلاح يناغلا
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ئراو˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ترر˘˘˘ق
ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لار˘يد˘ف˘نو˘كل˘ل
ممأا سسأا˘ك ءا˘غ˘لإا مد˘ق˘لا ةر˘كل
ةنصس71 ن˘م ل˘قأل ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
برغملاب ةررقُم تناك يتلا
31 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف
ءا˘جو .يرا˘ج˘لا سسرا˘م13و
را˘˘صشت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب رار˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نادلبلا يف انوروك سسوريف
لا˘ج˘م˘لا ق˘ل˘غو ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ة˘˘لود˘˘ل يو˘˘˘ج˘˘˘لا
تمدق ي˘ت˘لاو ة˘ف˘ي˘صضت˘صسم˘لا
يلودلا داح˘تÓ˘ل ا˘ه˘تاراذ˘ت˘عا
ناد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لاو مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كل
نا ركذلا ردجيو .ةكراصشملا
نا˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ل˘خد ثي˘ح ةرود˘ل˘ل Ó˘هأا˘˘ت˘˘م
د˘˘م˘˘ح˘˘م برد˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘صشأا

يريصضحت سصبرت يف تاصسل
يد˘ي˘صسل ي˘ن˘ق˘ت˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب

ة˘ع˘˘صشأا ءار˘˘جإا د˘˘ع˘˘ب ى˘˘صسو˘˘م
ةدوعلل يصسيطانغملا ن˘ي˘نر˘لا

ةراجلا نم يق˘ير˘فإلا جا˘ت˘لا˘ب
بختنملا ىطخ ىلع برغملا

اهب داع يذلا لوألا ينطولا
.نيماع لبق ةنعارفلا دÓب نم

قÓع ودبع

ةنصس71 نم لقأ’ ايقيرفإأ ممأأ سسأاك ءاغلإأ ايمصسر ررقت «فاكلأ»

وكوتوك يتناششأأ مجن مشض قابشس لخدت ةرأدإ’أ

يبيلشصلأ طابرلأ ىوتشسم ىلع عطقب هتباشصإأ دعب
ةبكرلأ ىوتصسم ىلع ةحجان ةيلمع يرجي مÓغ

بعÓ˘˘˘لا مÓ˘˘˘غ يزو˘˘˘ف ىر˘˘˘جأا
ي˘لو˘با˘˘ن يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع ةيحارج ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘لا˘ط˘يإلا

ىلع يبيلصصلا طابرلا ىوتصسم
هيدان اهب زاف يتلا ةارابملا سشماه
يف اينولوب قيرف باصسح ىلع
يرودلا نم62ـلا ةلوجلا راطإا
يلوبان يدان فصشكو.يلاطيإلا
ىر˘جأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا نأا

ةحصصمب ةحجان ةيحارج ةيلمع
نيدكؤوم امورب «تاروتيصس Óيف»
ةعصضبل ةدايعلا يف ىقبيصس هنأا
نأا ه˘تاذ رد˘صصم˘لا فا˘˘صضأاو.مايأا

قباصسلا نايتإا تناصس يدان بعل
ىرخأا ةرم بعÓملا نع بيغيصس
.ةباصصإلا ببصسب رهصشأا6 ةدمل

ينطولأ بختنملأ وبع’
مÓغـ ل ءافششلأ نونمتي

داد˘˘ع˘˘ت˘˘ل بصسح˘˘ت ةو˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف
دادعتلا هجو ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق م˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ت˘صسصشنا˘م يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا
زرحم سضاير يزيلجنلا يتيصس
يزوف قباصسلا م˘ه˘ل˘ي˘مز˘ل م˘عد˘لا

يتلا ةباصصإلا ةيفلخ ىلع مÓغ
ةيحارجلا ةيلمع˘لاو ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت
عيمجلا ىنمت ثيح ،اهارجأا يتلا
هنأاصش نم رمأا وهو بعÓل ءافصشلا

ةرتف ي˘ف مÓ˘غ تا˘يو˘ن˘ع˘م ع˘فر
اهل عصضخيصس يتلا ليهأاتلا ةداعا
.ةمداقلا مايألا يف

ب.م.يرشسيإأ
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لاطع فصسوي بايغ دكأات
،ير˘ئاز˘ج˘لا  ي˘لود˘لا بعÓ˘لا
نع يصسنرفلا سسين يدان مجن
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا سصبر˘˘ت
يف هلخديصس يذلا يرئازجلا
ةهجاومل ابصسحت ةمداقلا مايألا

نم52ـلا يف ايبماز بختنم
يف اناوصستوبو يراجلا رهصشلا
.رهصشلا سسفن نم13ـلا

سسي˘˘˘˘˘˘ن يدا˘˘˘˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘˘˘˘صشكو
نم يناعي لاطع نأا ،يصسنرفلا
ةلصضعلا ىوتصسم ىلع ةباصصإا
4 اهرثإا ىلع بيغيصس ةبرقملا
ينعي ام نيدايملا نع عيباصسأا

تايراب˘م ن˘ع ا˘ي˘م˘صسر ه˘با˘ي˘غ
ن˘ل ي˘ت˘لاو ة˘مدا˘ق˘لا ر˘˘صضخ˘˘لا
بعÓ˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘ه˘˘صس نو˘˘كت
نأاو اميصسل بخت˘ن˘م˘لا ى˘ل˘عو
رظت˘ن˘ي نا˘ك ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا

امد˘ع˘ب ر˘ب˘صصلا غرا˘ف˘ب ه˘تدو˘ع
.ةيصضاملا تايرابملا نع باغ

ءاقل يف لاطع كراصشي ملو
يصضاملا نينثلا ررقملا هيدان
ةصسفانم نم61ـلا رودلا يف
و˘كا˘نو˘˘م ما˘˘مأا ا˘˘صسنر˘˘ف سسأا˘˘ك
يدا˘˘ن زو˘˘ف˘˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لاو
.دّر نود نيفدهب ةرامإلا

بعÓلأ ةباشصإأ رركت
موهفم Òغ تاب

ة˘با˘˘صصإا رر˘˘كت لÓ˘˘خ ن˘˘مو
ريغ تاب يذلا لاطع بعÓلا

نأاصشلا يعبتتم لبق نم موهفم
ى˘˘ت˘˘حو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا يور˘˘كلا
بعÓلا ةدوع درجمبف يملاعلا
ه˘ت˘با˘صصإا نإا˘˘ف بعÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
نم ريثكلا لاصسأا ام وهو ددجتت
د˘ح ى˘˘لإا ل˘˘صصي د˘˘قو ر˘˘ب˘˘ح˘˘لا
هدقع عيبل هيدان ةرادإا ريكفت
ىتح وأا ل˘ي˘ئ˘صض يدا˘م ل˘با˘ق˘م

بعÓلا نم سصلختلل طصسوتم
نيب˘عÓ˘لا˘ب نرا˘ق˘ي تا˘ب يذ˘لا
.نييجاجزلا

‘ ةيÓÁحو ةدايع نب
ديكأاتل زي‡ قأور

صصيمق لمحب امهتيقحأأ
رشضÿأ

سضرعت يتلا ةباصصإلا دعبو
ن˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نإا˘ف لا˘ط˘ع ا˘˘ه˘˘ل

تاب ةيم˘يÓ˘ح ه˘ل˘ي˘مزو ةدا˘ي˘ع
ل˘جأا ن˘م حو˘ت˘ف˘م ق˘ير˘˘ط ي˘˘ف
بختنملا ةمئاق يف ناكم زجح

جورخ دعب اصصوصصخ ينطولا
بخا˘ن˘لا تا˘با˘صسح ن˘م لا˘ط˘ع
يصضاملب نيدلا لامج ينطولا
ةد˘ع ي˘ف ه˘ت˘با˘صصإا رر˘كت د˘ع˘˘ب
هدجاوت ل˘ع˘ج˘ي ا˘م تا˘ب˘صسا˘ن˘م
ابعصص رصضخ˘لا ع˘م Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم
يئا˘ن˘ث˘لا ناو ا˘م˘ي˘صسل ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ةديج ةي˘ع˘صضو ي˘ف ناد˘جاو˘ت˘ي
زيمم ىوتصسم نامدقيو ةياغلل
اهيف ناطصشني يتلا قرفلا عم
لك يف رصضخلا عم ىتح وأا

برد˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي ةر˘˘م
.امهيلع

ب.م.يرشسيإأ

انأوصستوبو ايبمأز يتهجأوم نع ايمصسر بيغي لاطع

ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا د˘ق˘ع˘ت
ةما˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج ود ي˘تارا˘كل˘ل
ةد˘ه˘ع˘ل˘ل ا˘ب˘˘صسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
ليرفأا2 يف ةديدج˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا
بكرملل ةفاحصصلا زكرمب لبقملا
فا˘ي˘صضو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ب˘˘م˘˘لولا
ة˘عا˘صسلا ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا˘˘ب
نم ملع ام بصسح احابصص00:90
،ءاثÓثلا سسمأا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
اهتيعمج ةئيهلا تاذ د˘ق˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف
سسرام02 مو˘ي ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا
.تيقوتلاو ناكملا سسفنب

نا˘م˘ي˘ل˘صس تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘فو
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا سسي˘˘˘˘ئر يود˘˘˘˘صسم
ةيهتنملا ود يتاراكلل ةيرئازجلا

ا˘˘صضيأا ل˘˘غ˘˘صشي يذ˘˘لاو ه˘˘تد˘˘ه˘˘˘ع
ةصضايرلاو بابصشلا ريدم بصصنم
دقل»: لا˘ق ثي˘ح ترا˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب
ةيلارديفلا ةئيه˘لا ءا˘صضعأا ع˘م˘ت˘جا

ن˘م ل˘ك ي˘خ˘يرا˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘تو
ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

2و سسرا˘م02 يف ةيبا˘خ˘ت˘نلاو
د˘˘كأاو ،«ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ير˘˘فأا

حصشرتلا ي˘ف ه˘ت˘ي˘ن مد˘ع يود˘صسم
ايفت˘كم ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ب˘م˘لوأا ةد˘ه˘ع˘ل
ةصضايرلاو بابصشلل ريدم بصصنمب
حصشرتلا مدع تررق دقل »:افيصضم
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تلا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل
ي˘ف˘ت˘كأا˘صس ادد˘ج˘م ود ي˘تارا˘كل˘˘ل
ةيريدم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ما˘ه˘م˘ب

ترايت ةنيدمب ةصضايرلاو بابصشلا
يذ˘˘˘˘لا بصسنألا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘هو
ةديدجلا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ع˘م ى˘صشا˘م˘ت˘ي
بابصشلا ةرازو اهيلع سصنت يتلا

هنأا ةراصشإلاب ريدجلا.«ةصضايرلاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘صشأا لÓ˘خ م˘ت˘ي˘˘صس
ناجل˘لا ءا˘صضعأا با˘خ˘ت˘نا ة˘يدا˘ع˘لا
ن˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ثÓ˘ث˘˘لا
مي˘ل˘صستو نو˘ع˘ط˘لا تا˘ح˘ي˘صشر˘ت˘لا

ءاصضعأا فرط نم ماهملا مÓتصساو
ىلع ة˘قدا˘صصم˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘بدألا ن˘ي˘ت˘ل˘ي˘صصح˘˘لا
ابصسحت ةيصضاملا ةيبملولا ةدهعلل
.ةيباختنلا ةيعمجلا دقعل
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ود يتأراكلل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ

لبقملأ ليرفأأ2 موي ةيباختن’أ ةماعلأ ةيعمجلأو ةديدج ةدهعل حصشرتي نل يودصسم

لئابقلا ةبيبصش ةليكصشت تمتخ
ةيقيرفإلا ةارابم˘ل˘ل ا˘ه˘تار˘ي˘صضح˘ت
يدا˘ن˘لا ع˘م ا˘ه˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
رو˘ب˘صس نو˘˘تو˘˘ك ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا
دعب ةصصاخ ةعفتر˘م تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب
يتلا ةيباجيلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘صسل˘صس
زوفلا اهرخا ةلي˘كصشت˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ق˘ح
ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ما˘ما ق˘ق˘ح˘م˘˘لا

ن˘˘م Ó˘˘ما˘˘˘ك داز˘˘˘لا˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو
وكيصسÓكلا ةارابم يف ةمصصاعلا
ةيدولو˘م يدا˘ن˘ب ا˘ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا
ثيح ةيليوج50 بعلمب رئازجلا
سسينود برد˘م˘لا لا˘ب˘صشأا ى˘ع˘صسي

ف˘˘˘ي˘˘˘صضلا˘˘˘ب ة˘˘˘حا˘˘˘˘طإلا نا˘˘˘˘فل
.مويلا ةرهصس ينوريماكلا

فرعأأ ناف’ صسينود
روبشس نوتوك ايابخ أديج

نيدهاج لمعنشسو
مهب ةحاطإÓل

ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش برد˘م د˘˘كأا
ةيعاو ةليكصشتلا نأا نافل سسينود
اهقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤوصسملاب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ت˘لاو مو˘ي˘لا ةر˘˘ه˘˘صس بع˘˘ل˘˘ت˘˘صس
دايوصس بعÓ˘لا با˘ي˘غ فر˘ع˘ت˘صس
ةبكرلا ىوت˘صسم ى˘ل˘ع با˘صصم˘لا

تاصصوحفلا جئاتن نيبتتصس ثيح
لاقو اذه نيلبقملا نيمويلا يف
سسفا˘ن˘م˘لا سصو˘صصخ˘ب برد˘م˘˘لا
ديج يدان روبصس نوتوك يدان»
يدان هنوك نابصشلا ىلع دمتعي
اديج يدانلا ايابخ فرعاو نوكم
نم ه˘ب˘يرد˘ت ى˘ل˘ع تفر˘صشأا ي˘نأل
ة˘ي˘غ˘ب فو˘ي˘صضلا ي˘تأا˘ي˘صسو ل˘ب˘˘ق

ا˘م˘م ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
زوفلل انيدل ام لك مدقن انلعجيصس
لول˘ح سصو˘صصخ˘بو .«ةارا˘ب˘م˘لا˘ب
بردملا حرصص رئاز˘ج˘لا˘ب يدا˘ن˘لا
قاطن نع جراخ اذه نأا يصسنرفلا
ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
يدانلا دجو ثيح طقف ةارابملا
جولولا يف ةبوعصص ينوريماكلا
تÓ˘حر˘لا بب˘صسب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا
يدانلا عطتصسي مل يتلا ةصصاخلا
ا˘ن˘نأا ار˘ي˘صشم ا˘ه˘ف˘ي˘لا˘كت ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ع˘ل˘ط˘ت ىو˘˘ت˘˘صسم ي˘˘ف نو˘˘كن˘˘صس
ي˘ف اد˘ي˘˘ع˘˘ب با˘˘هذ˘˘ل˘˘ل را˘˘صصنألا
ىلع زيكرتلاو ةيراقلا ةصسفانملا
ةرخأاتملا تا˘يرا˘ب˘م˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ءاقل ليجأات دعب ةصصاخ ةمكارتملا

.فيطصس قافو
قÓع ودبع

ينوريماكلأ روبشس نوتوك ‐ لئابقلأ ةبيبشش
00:02 نم ةيأدب مويلأ ةيلأرديفنوكلأ صسأاك تاعومجم رود نم ىلوأ’أ ةلوجلأ

 رأوصشملأ يف ةقÓطنإأ لصضفأأ قيقحتو راصصتنÓل فدهي «يرانكلأ»

يتلأ ةرايزلأ صشماه ىلع
فيطشس ةي’ول هتداق

قلطي يدلاخ
ثعب جمانرب

ةيصسردŸأ ةصضايرلأ
ةيعما÷أو

يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘صس ق˘ل˘طأا
ة˘صضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزو
ثع˘ب ج˘ما˘نر˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا
ة˘˘˘ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا

تحت اهع˘صضوو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لاو
ةيصضايرلا تآاصشنملا فرصصت
با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

.ةصضايرلاو
لوألا لوؤو˘صسم˘لا ثد˘ح˘تو

سشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘صضا˘ير˘˘لا ن˘˘ع
سسراد˘˘˘م ىد˘˘˘حإل ه˘˘˘˘ترا˘˘˘˘يز
ادكؤوم ،ديبع ني˘ع˘ب ف˘ي˘ط˘صس
ر˘ي˘˘باد˘˘ت ه˘˘ي˘˘ف عور˘˘صشم˘˘لا نأا
01 عصضو عم ىدملا ةريصصق
ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا سسراد˘˘˘˘م
،ة˘يلو ل˘ك ي˘˘ف تآا˘˘صشن˘˘م˘˘لا

ا˘˘˘˘هدد˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘صصو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ةصسردم005 ىلإا لامجإلاب

.ينطولا ىوتصسملا ىلع
با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزو ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو

ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا نأا ،ة˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
بهاوم˘ل˘ل ناز˘خ ة˘ي˘صسرد˘م˘لا
.ةب˘خ˘ن˘لا تا˘صضا˘يرو ة˘با˘صشلا

ةبدتنملا ةريزولا تدكأا امك
،ةب˘خ˘ن˘لا ة˘صضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ةزئاج نأا ،يركاو˘صس ة˘م˘ي˘ل˘صس
ةي˘لود˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
،0202 ماع ةصضايرلاو ةأارملل
ةصضايرلا ريوطتل اعفاد ربتعت
يهو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘يو˘صسن˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةأار˘م˘ل˘˘ل ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت

.ةماع ةأارمللو ةصصاخ
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ةأأرملل يملاعلأ مويلاب لافتح’أ صشماه ىلعينطولأ بختنملل ةعجوم ةبرشض

ةزئاجب يركأوصس مركت ةيبملوأ’أ ةنجللأ
0202 ماعل ةصضايرلأو ةأأرملأ

ةصضايرب ةفلكملا ةلودلا ة˘ب˘تا˘ك ير˘كاو˘صس ة˘م˘ي˘ل˘صس تل˘صصح˘ت
اهمدقُت يتلاو ،0202 ماعل ةصضايرلاو ةأارملا ةزئاج ىلع ،ةبخنلا
.ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا

ةزئاجلا حنمب ،دامح نمحرلا دبعو ،يدلاخ يلع ديصس لفكتو
.خاب سساموت ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا سسيئر نع ةباين ،يركاوصسل

ةيبملوألا ةنجللا سسيئرو ةصضايرلاو بابصشلا ريزو لغتصساو
ةبتاكل ةزئاجلا مليصست لجأا نم ةأارملل يملاعلا مويلا ،ةيرئازجلا
.ةلودلا

ر.ق
صسابعلب داحتإأ

يدانلأ عاشضوأأ ىدرت نم ديزت ةيلخأدلأ لكاششملأ

راصصنأÓل ةيصضأرتفأ ركأذت عيبل ريصضحتلأ يف ءدبلأ
سصخت عيبلل ةيصضارتفا ركاذت حرط سسابعلب داحتا ةرادإا مزتعت

مدقلا ةركل ىلوألا ةطبارلاب طصشانلا اهقيرفل ةمداقلا تايرابملا
ىلع لوصصحلل اهنم ايعصس روهمج نودب تاءاقللا هذه ءارجإا مغر
هتيعصضو تمزأات نأا دعب ايدام قيرفلا ميعدتل راصصنألا ةمهاصسم
.بناجلا اذه نم اريثك

ىدل ةمزÓلا ةيرادإلا تاءارجإلا يف ‘‘ةركملا‘‘ ةرادإا تعرصشو
مايقلل ةمزÓلا تاقفاوملا ىل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
،يئلولا يبعصشلا سسلجملا ءاصضعأا د˘حأا ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب

ةبلاطم دعب ةردابملا يتأاتو ،يدانلا نم ءاثÓثلا مويلا ملع امبصسح
نيددنمو ةرخأاتملا ةيلاملا مهتاقحتصسم ىلع لوصصحلا نيبعÓلا
ءادن نيهجوم ،مهتاءاقل اهي˘ف نور˘ج˘ي او˘ح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا˘ب
ذنم بارصضإا يف اولخدي نأا لبق ،ةيلحملا تاطلصسلا ىلإا ةثاغتصسا
مهبلغأا نأا رابتعاب ةيلاملا مهتاقحتصسم ةيوصستب ةبلاطملل ،نيموي
.روجأا ةدعب نونيدي

يديصس ءانبأل ةلبقملا تÓباقم˘لا ر˘كاذ˘ت ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع فد˘ه˘تو
ةيلاملا تازيفحتلا سضعبو لقنت˘لا ف˘يرا˘صصم ر˘ي˘فو˘ت˘ل سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ة˘ي˘با˘ب˘صضلا ه˘ي˘ف دو˘صست يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ل˘قألا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
بحصسنا امدعب يدانلل مهصسألا تاذ ةيصضايرلا ةكرصشلا لبقتصسم
ةمزألا نع Ó˘صضفو ،يور˘كلا د˘ه˘صشم˘لا ن˘م ن˘ي˘م˘ها˘صسم˘لا بل˘غأا
ريخأÓل ةيلخادلا لكاصشملا تداز داحتلا اهيف طبختي يتلا ةيلاملا
نيب تافÓخلا حطصسلا ىلإا تف˘ط ا˘مد˘ع˘ب ه˘ت˘ي˘ع˘صضو د˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘ف
سسابع ماعلا ريدملاو ينانهلا ينغلا دبع ةدايقب ةرادإلا سسلجم
مهصسألا ةيبلغأا بحاصص يواهلا يدانلا اصضيأا سسأاري يذلا يلصسرم
.ةيصضايرلا ةكرصشلا يف

71 ـلا زكرملا  يف نودجاوتي «ةركملا» نأا ركذلاب ريدجلا
لوزنلاب نيددهملا لوأا مهقيرف لعجي ام طقف ةطقن41 عومجمب
.قرف ةعبرأا مصسوملا اذه اهيلإا طقصست يتلا ةيناثلا ةطبارلا ىلإا
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«يتيشسلأ» يف بع’ لشضفأأ ةزئاج ىلع لشصحت «رشضخلأ» مجن

لبقملأ فيصصلأ زرحم مصض ديري ديردم لاير
يتيصس رتصسصشنامو ينطولا بختنملا مجن زرحم سضاير رظتني

را˘ب˘خألا دورو رار˘م˘ت˘˘صسا ل˘˘ظ ي˘˘ف ن˘˘خا˘˘صس تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ف˘˘ي˘˘صص
راو˘صسأا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم سصو˘˘صصخ˘˘ب
.مداقلا يفيصصلا وتاكريملا بارتقا عم دادزت يتلاو ،«نزتيصسلا»

ةبغر ةيصسنرفو ةيزيلجنإا مÓعإلا لئاصسو تفصشك ام بصسحو
ة˘ير˘ح˘صسلا ير˘صسي˘لا بحا˘˘صص ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
نأا «روبصس يصس مرأا» عقوم دكأا نيأا ،مداقلا فيصصلا وتاكريم لÓخ
نأاو ةصصاخ زرحمب متهم ناديز نيدلا نيز «يغنريملا» بردم
ثيح ةيموجهلا ةرطا˘ق˘لا ي˘ف ،ةد˘صشب ح˘فا˘كي «ي˘كل˘م˘لا» ق˘ير˘ف˘لا
ىريو85 ةلمج نم افده92 ةميز نب ميرك همجاهم لجصس
نأا ردصصملا سسفن فاصضأاو ،لثمألا لحلا وه زرحم نأا «وزيز»

طبري يذلا دقعلاب مدطصصت دق زرحم بادتنا يف لايرلا ةقفصص
مدع نع كيهان ،3202 ةياغ ىلإا دتمملاو «نزتيصسلا»ـب زرحم
ليحرب حامصسلا وأا يلختلا يف لويدراوغ بردملل ةين يأا دوجو
نويلم05 غلبت يتلاو «زورح »ـل ةيداملا ةميقلا هل فصض ،هبعل
ةصساكتنا بنجت ديري ل يذلا وهو اظهاب انمث لايرلا هاري ام ،وروأا
،درازاه ،يثÓثلا مصض لجأا نم وروأا نييÓم502 غلبم هقافنإا
.وغيردورو سسويصسنيف

...«يتيشسلأ» يف «رهششلأ» بع’ ةزئاجب جوت
زرحم سضاير يرئازجلا يلودلا مجنلا جوت لصصتم قايصس يف

،يزيلجنلا يتيصس رتصسصشنام هقيرف يف يرفيف رهصش بعل ةزئاجب
راصصنأا لبق نم تيوصصت ةبصسن ربكأا ىلع «زورح» لصصحت ثيح
بل˘غأا ي˘ف مر˘صصن˘م˘لا ر˘ه˘صشلا لÓ˘˘خ ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب «ي˘˘ت˘˘ي˘˘صسلا»
ن˘˘م %97 ة˘ب˘صسن˘ب لوألا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف زر˘ح˘م ءا˘جو ،تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا
غلابلاو ،بعل لصضفأا رايتخا ىف تكراصش يتلا ريهامجلا تاوصصأا

ودرانريب هليمز ىلع قوفت نيح ،عجصشم فلأا03 وحن مهددع
.اثلاث ءاج يذلا يردورو يناثلا زكرملا يف لح يذلا افليصس

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

 «فوصسليفلأ«سضراعي يلافك
بردملا اهقلطأا يتلا تاحيرصصتلا دعب
حا˘م˘صسلا مد˘ع سصو˘صصخ˘ب ي˘نا˘˘ب˘˘صسلا
مهتابختنم ع˘م ة˘كرا˘صشم˘لا˘ب ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل
،ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لو˘ط بب˘˘صسب
ق˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صسألا برد˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘˘˘˘بأا
ي˘˘لا˘˘ف˘˘ك لا˘˘صشي˘˘م نو˘˘ج «ر˘˘صضخ˘˘لا»ـل
بردم ،«فوصسليفلا» رارقل هتصضراعم
قح نم سسيل هنأاب دكأا رجينلا بختنم
نم ةينطولا تابختنملا نامرح ةيدنألا

ةيمصسر تاهجاوم يف ةصصاخ اهيبعل
قحي هنأا اريصشم : «افيفلا» خيراوتل اقفو
حلاصصم نع عافدلا يداونلا يبردمل
حلاصصم باصسح ىلع سسيل نكل مهقرف
نع عافدلا ىقب˘ي ي˘ت˘لاو تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
لويدراوغ لثم نوبردم عصضي نأا اينمتم هثيدح يلافك بردملا  متخو سسدقم ءيصش اهناولأا
.ةذختملا ةفحجملا تارارقلا هذه لثم ةميقب اورعصشي ىتح تابختنملا يبردم ناكم يف مهصسفنأا

... يرئأزج يصسنرف انأأ
يجيت هقلطأا ريثم حيرصصت يف
هييلوبنوم قيرف مجن رينافاصس
ةيناكمإا دكأا امدنع يصسنرفلا
ينطولا بخت˘ن˘م˘لا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا
د˘حأا ى˘ل˘ع هدر ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
بختنملا »:لاق ثيح ةلئصسلا
يل ةبصسنلاب ملح وه ؟يصسنرفلا
يف ركفُأا ل ةحارصص لكب نكل
فا˘˘˘˘صضأاو ،«ا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘طا ر˘˘˘˘˘مألا

اصضيأا يدل »:ةنصس03 بحاصص
دو˘لو˘˘م «يد˘˘ج» يد˘˘لاو د˘˘لاو
يف ركفأا ل ين˘ن˘كل ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
انأا ..اصضيأا رصضخلل مامصضنلا

يف «طقفو يقيرف ىلع زكرُم
ناولألا لمح ةيناكمإل حيملت
.ةينطولا

  لوعم وهأر سشرطل

زوف ىلا قيرفلا ةجاح ةرقم مجن بردم دكا
يدافت ناو ةصصاخ رثكا ررحتلا لجا نم يونعم
لج˘صسي يدا˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘صس ة˘ي˘عا˘فد˘لا ءا˘ط˘خألا
يذلا ررحتلا عم ةصصاخ هبصسح تاراصصتنلا
قلأات ةروصص يف مجنلل يماملا طخلا هصشيعي

نامد ةدوع ىتحو يصشيروقو سشاقوب نم لك
دكا سشتوكلاف يلاتلابو ةباصصإلا نم يرباكو
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ع˘صضو ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘صس ه˘نا ى˘˘ل˘˘ع
مويلا ةصشرو حتف لجا نم هصسأار يف ةيعافدلا

.ءاطخألا حيحصصت لجا نم ادغو
.. ت’ؤواصستلأ ريثي ةنوملقوب

ةيعصضو نع فيطصس قافو راصصنا رصسفتصسا
ل ينعملا ناو ةصصا˘خ ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب م˘جا˘ه˘م˘لا
مقت مل ةرادإلا نا ىتح تابيردتلل رصضحي
نوك نم مغرلاب قيرفلا عم هدقاعت خصسفب
نع هدا˘ع˘با ةر˘كف˘ب ه˘ت˘غ˘ل˘با د˘ق تنا˘ك ةرادإلا
ةيصضق ةفرعم راصصنلا رظتنيو اذه قيرفلا
ةدافتصسلا ديرت قرفلا سضعب نا امب ينعملا

مهبصسح يدانلا قح نمف يلاتلابو هتامدخ نم
خصسف ىتح وا هليوحت ةميق ىلع لوصصحلا
هروجا نم ةريبك ةميقل هحامصس عم دقعلا
. اهب نيدي يتلا

qarsana@essalamonline.com
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 فولو «تفصشناملأ»
بردم فول ميخاوي ةريصسم برتقت
نأا دعب اهت˘يا˘ه˘ن ن˘م «تف˘صشنا˘م˘لا»
مدقلا ةركل يناملألا داحتلا نلعأا
نوكتصس ةيبوروألا ممألا سسأاك نأا
ةردا˘˘غ˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘خأا
دعب بختن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا

يتلاو ،ة˘ن˘صس51 تبرا˘ق ةر˘ي˘˘صسم
با˘ق˘للا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف ق˘˘ق˘˘ح
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ا˘˘هزر˘˘بأا تازا˘˘ج˘˘˘نلاو
تاراقلا سسأاكو ،4102 لايدنومب
زكرملا ىلع هلوصصحو7102 يف
ةفاصضإا ،0102 لايدنوم يف ثلاثلا
˘ما˘ع ا˘بوروأا ل˘˘ط˘˘ب ف˘˘ي˘˘صصو ى˘˘لإا

ةيصسادصسب طوقصسلاو8102 لايدنوم نم لوألا رودلا نم جورخلا يقافخإا نأا ريغ ،8002
.هليحرب لجع يصضاملا ربمفون ةيبوروألا ممألا يرود يف اينابصسإا مامأا ةيخيرات

15

زأزب ىلع ينثي يدمح
سسا يصسلا بردم لصضف
يد˘˘م˘˘ح دو˘˘ل˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘صس
ر˘يد˘م˘ل˘ل ه˘ئا˘ن˘ث ه˘ي˘جو˘˘ت
زازب ن˘ي˘صسا˘ي ي˘صضا˘ير˘لا

ل˘ك ى˘ل˘ع ف˘ق˘ي ه˘˘نو˘˘ك
لجا نم ةريغصصو ةريبك
ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘˘صضو
ة˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘كصسلا

ريبكلا هرخف نع اربعم
نم دحاو ةقفر لمعلاب
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ب˘عل زر˘با
تاون˘صسلا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا
لصضفلا ققحي نا اينمتم هيف اهعصضو يتلا ةقثلا فيرصشتل ريبكلا هيعصس دكا امك ةيصضاملا
هبناج ىلا فوقولا ةرورصضب رفانصسلل هتلاصسر هيجوت لواح امك تلوجلا رورم عم قيرفلل
. ةهجاولل ةروصضخلا ديعيصس يباجيا دجعورصشم كلتمي هنوك هتدناصسمو

رخبتي «فاكلأ» ملح

ق˘با˘صسلا سسي˘ئر˘لا ة˘ي˘صضق ثاد˘˘حأا ته˘˘ت˘˘نا
ترد˘صصأا نأا د˘ع˘ب د˘م˘حأا د˘م˘حأا «فا˘كلا»ـل
«سسا˘ت˘لا» ة˘ي˘صضا˘ير˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘م˘كح˘˘م
يف ةئيهلا تدكأا ثيح ،يئاهنلا اهمكح
مهتلا توبث يمصسرلا اهعقوم ربع اهنايب
تصضفخ ثي˘ح ،فا˘كلا سسي˘ئر˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
يأا ةلوازم مدعب هيلع ةطلصسملا ةبوقعلا
ى˘لإا تاو˘ن˘صس سسم˘خ ن˘م ي˘صضا˘ير طا˘صشن
فلأا05 غلبمب ةمير˘غ˘تو ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ت˘ن˘صس
˘مد˘ع ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘˘هو ،ير˘˘صسيو˘˘صس كنر˘˘ف
فاكلا ةصسائر تاباختنل هحّصشرت ةينوناق
.يلاحلا سسرام21 موي اهدقع عمزملا

ةفقأو ةي’ولأ
..قيرفلأ عم

ة˘يلو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تد˘˘كا
دا˘ح˘تلا ف˘ل˘خ م˘ئاد˘لا ا˘ه˘فو˘قو ةر˘كصسب
لجا نم داهتجلا ةرورصض ىلع ةددصشم
ةحيحصصلا ة˘كصسلا ي˘ف ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘صضو
ق˘ل˘ع˘ت ىد˘م اد˘ي˘ج ي˘ع˘ت ا˘ه˘ناو ة˘˘صصا˘˘خ
سسيئر ماق دقو اذه قيرفلاب راصصنلا
ا˘م خ˘صضب ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘˘لا
ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو ر˘ي˘˘يÓ˘˘م3 هت˘م˘ي˘ق
نيترجا ديدصست ىلع ىصسيع نب سسيئرلا
نم ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ نيتيرهصش
داحتلا ةداعا ىلع ةبيتكلا زيفحت لجا
ةمقب ةيادب˘لاو ة˘ح˘ي˘ح˘صصلا ة˘كصسلا ى˘لا

.ةليلم نيع
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برغŸأ

17:34

ءاششعلأ

19:02

ةÓصصلأ تيقأوم

لبقملأ فيصصلأ زرحم مصض ديري ديردم لاير^
ةبكرلأ ىوتصسم ىلع ةحجان ةيلمع يرجي مÓغ^

صسأاك تاعومجم رود نم ىلوأ’أ ةلوجلأ
00:02 ةعاشسلأ نم ةيأدب مويلأ ةيلأرديفنوكلأ

ةقÓطن’أ قيقحتل زهاج قافولأ
فاكلأ سسأاك بصسك لجأأ نم
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ينطولأ بختنملل ةعجوم ةبرشض

ةمشصاعلأ داحتإأ« ايقيرفأ بونج» صستأÒب ودن’روأ ‐ »  فيطشس قافو ÊوÒماكلأ روبشس نوتوك ‐ لئابقلأ ةبيبشش

ررقت «فاكلأ»
سسأاك ءاغلإأ ايمصسر
لقأ’ ايقيرفإأ ممأأ

ةنصس71 نم

نأدلبلأ ‘ ةحئا÷أ راششتنأ بقع
ةكراششŸأ

انأوصستوبو ايبمأز يتهجأوم نع ايمصسر بيغي لاطع
زي‡ قأور ‘ ةيÓÁحو ةدايع نب

رصضÿأ سصيمق لمحب امهتيقحأأ ديكأاتل

وكوتوك يتناششأأ م‚ مشض قابشس لخدت ةرأدإ’أ

ناعصضي دودغزو لولج روصشاع
فور◊أ ىلع طاقنلأ

صسأاك تاعومجم رود نم ىلوأ’أ ةلوجلأ
00:02 ةعاشسلأ نم ةيأدب مويلأ ةيلأرديفنوكلأ

قيقحتو راصصتنÓل فدهي «يرانكلأ»
 رأوصشملأ يف ةقÓطنأ لصضفأأ


