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21 تايعيرششت نأ ،صسمأأ ،يجعب
ا˘نا˘ح˘ت˘مأ» ل˘˘ك˘˘ششت مدا˘˘ق˘˘لأ نأو˘˘ج
ه˘بز˘ح ةرد˘ق ىد˘م˘ل «ا˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ي˘ف ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلأ ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لأ ىل˘˘ع
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كنب نم ةيمومع لاومأا

فلسشلاب

ةيلخأدلأ ريزو هنييعت ىلع فرششأأ
     دوجلب لامك

نيز ديرف بيسصنت
اريدم خيسشلا نب نيدلا

ينطولا نمأÓل اماع
30 صص

50صص

 هــتيفاع دــيعتسسي نل رانيدلا»
«ةـــــيرا÷ا ةــنسسلا لÓـــخ

40 صص
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
سصاخ عون نم معط

يف راجتلا سضعب موقي ،ةبيجع ةجرخ يف
لاقترب˘لا جو˘ت˘ن˘م سضر˘ع˘ب ف˘ي˘ط˘ضس ة˘ي’و
66 رعضسب عيبلل عيرضسلا قيرطلا ةفاح ىلع
سضعب بارغتضسا راثأا يذلا رمأ’ا ،ارانيد
نيذلا تابكر˘م˘لا با˘ح˘ضصأاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘ف د˘ئاز˘لا را˘ن˘يد˘لا ىود˘ج ن˘ع او˘˘لءا˘˘ضست
مغرلا ىلع ،56 لدب66 ـب هضضرعو رعضسلا

هنع يلختلا مت رانيدلا نأا لكلا كاردإا نم
ةليوط ةدم ذنم ةيراجتلا تÓماعملا يف
،دح ىندأاك طقف رانيد5 ىلع رضصتقيل
فهلل طقف معط درجم رمأ’ا نإا لاق مهدحا
رعضسلا نا ىلإا ةراضشإا يف نئابزلا لاومأا
رانيد07 ىلإا ديكأاتلاب ةعابلا هلضصويضس
’ هنا ةجح˘ب نو˘بز˘ل˘ل جو˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘ب د˘ن˘ع
. «فرضصلا» كلمي

نيئانبلل ةيمقر ةسصنم

نار˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘كضسلا ةرازو سسمأا تق˘˘ل˘˘طأا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر ة˘˘ضصن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
نكضسلا لاجم يف ةطضشانلا تاضسضسؤوملا

بلط نم مهن˘كم˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ضشأ’او
نع نيينهملا فينضصتلاو ليهأاتلا ةداهضش
هذ˘ه˘ل ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا قÓ˘˘طإ’ا ىر˘˘جو .د˘˘ع˘˘ب
دمحم ،عاط˘ق˘لا ر˘يزو رو˘ضضح˘ب ة˘ضصن˘م˘لا

ني˘يز˘كر˘م˘لا ءارد˘م˘لاو ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘ط
ةماعلا ةي˘لارد˘ف˘نو˘كلا و˘ل˘ث˘م˘مو ،ةرازو˘ل˘ل
ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
.بابضشلا نيلواقملل ةينطولا

زايتماب ةيداسصتقا ةيقافتا

ةيقافتا ىلع عيقوتلا ،ةمضصاعلا رئازجلاب مت
ةيديلقتلا ةعانضصلاو ةحايضسلا ةرازو نيب راطإا

ةفلكملا ةبدتنملا ةرازولاو ،يلئاعلا لمعلاو
،ةئ˘ضشا˘ن˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لاو ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘ضصت˘قا˘ب
نم بابضشلا ةقفارمل تانضضاح عضضوب يضضقت

،ةئضشانلا تاضسضسؤوملا ي˘ف ع˘يرا˘ضشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح
ىلع عقوو .هنيكمتو ةحايضسلا لاجم ةيقرتل
ة˘عا˘ن˘ضصلاو ة˘حا˘ي˘ضسلا ر˘يزو ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا هذ˘˘ه
ي˘ل˘ع د˘م˘ح˘م ،ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
داضصتقاب فلكملا بدتنملا ريزولاو ،يزاغوب
يدهم نيضساي ،ةئضشانلا تاضسضسؤوملاو ةفرعملا

ةقدنف  عمجمل ماعلا ريدملا روضضحب ،ديلو
.عفانوب رهزل ،ةيندعم تامامحو ةحايضسو

ماه رسصنع مامإلا
ةديدجلا رئازجلا يف

ريمأ’ا ةعماجب مظن ءاقل يف نوكراضشملا دكأا
ةنيطن˘ضسق˘ب ة˘ي˘مÓ˘ضسإ’ا مو˘ل˘ع˘ل˘ل ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
ىلعأ’ا يمÓضسإ’ا سسلجملا سسيئر روضضحب
باطخلا ةيمهأا ى˘ل˘ع ه˘ل˘لا مÓ˘غ ه˘ل˘لا د˘ب˘عو˘ب
ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف «ر˘ضضح˘ت˘م˘لاو ع˘ما˘ج˘لا» ي˘ن˘˘يد˘˘لا
ربتعاو .اه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ح˘ل˘لا
ةمئأ’ا رود» لوح ءاقللا اذه يف نوكراضشملا

«ةينطولا ةمحللا ىلع ظافحلا يف خياضشملاو
م˘ل˘ضسلا ة˘لا˘ضسر ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ما˘˘مإ’ا» نأا

لكضشب طرخني نأا بجي ةحلاضصملاو ةوخأ’او
.«ينطولا ءانبلا عورضشم يف مات

qarsana@essalamonline.com
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دوعي لجنملا
ديدجلا تاباخ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘ق را˘ثأا
سضع˘ب ىد˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘ضضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما
قلعتملا هقضش يف ةضصاخ باونلا
نيتيباخ˘ت˘نا ن˘ي˘تد˘ه˘ع د˘يد˘ح˘ت˘ب
ثيح ،ديدجتلل ةلباق ريغ بئانلل
،نو˘نا˘ق˘لا اذ˘ه بجو˘م˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
اورمع نيذلا باونلا لك ءاضصقإا

نود˘ير˘يو ن˘ي˘تد˘ه˘ع ن˘م ر˘ث˘كأ’
مل يذلا رمأ’ا ،ةديدج تادهع
نأاو ا˘م˘˘ي˘˘ضس ء’ؤو˘˘ه ه˘˘غ˘˘ضست˘˘ضسي
م˘هداد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا اود˘˘با م˘˘ه˘˘ضضع˘˘ب
مغرلا ىلع ىرخأا ةرم حضشرتلل
يف Óيو˘ط اور˘م˘ع م˘ه˘نو˘ك ن˘م
ىلع ،ائيضش اومدقي ملو ،ناملربلا

علتقيضس سصاخ عون نم لجنم وهو ةديج ةردابملا نأا اودكأا نيذلا ،نينطاوملا سضعب لوق دح
. ديدج يأاب يتأات نأا نود بعضشلا لاومأا فهل ىلع تداتعا اضسوؤور

عوبسسأا يف Óخدت48502
31 ىلا70 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ةيامحلا تادحو تلجضس ،1202 سسرام
ر˘ثإا ى˘ل˘ع اذ˘هو Ó˘خد˘ت48502 ةيند˘م˘لا
فر˘ط ن˘م ة˘ثاـغ˘ت˘ضس’ا تا˘م˘لا˘كم ي˘ق˘ل˘ت
تÓ˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيامحلا ةطضشنأا ت’اجم فلتخم تلمضش
،رورملا ثداوحب ةقلعتملا ءاوضس ةيندملا
ي˘ح˘ضصلا ءÓ˘جإ’ا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا
ةز˘˘ه˘˘جأ’ا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘تو ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا داــم˘˘خإا
ن˘م ،تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
فا˘عــضسإا اــه˘يــف م˘ت نـيأا ،ي˘ح˘˘ضصلا ءÓ˘˘جإ’ا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ا˘˘ضصا˘˘خ Óــخد˘˘ت16911 اه˘ن˘ي˘ب
.ةـيندملا ةيامــحلا ناوعأا فرط نم تايفضشتضسملا ىلإا اضضيرمو احيرج61811 ءÓجإاو

بطقتسست ايجولونكتلا
ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تب˘ط˘ق˘˘ت˘˘ضسا
تايجولون˘كت˘ل ي˘لود˘لا نو˘لا˘ضصلا
TCI» لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصت’او مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإ’ا

berhgaM»،لوا ح˘ت˘ت˘˘فا يذ˘˘لا
،ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف سسما

ءاج لوأ’ا هموي يف اريبك اروهمج
تارا˘كت˘ب’ا ثد˘حأا ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘ي˘ل
ةئام يلاوح اهحرتقت يتلا لولحلاو
يف طضشنت ةيملاعو ةينطو ةكرضش
نم تارضشعلا ناكو .لاجملا اذه
ءاضضف نوكي نأا ىلإا فدهي يذلا نولاضصلا اذه عم دعوملا يف بÓطلا كلذكو عاطقلا يينهم
.لاضصت’او مÓعإ’ا تايجولونكت يف نيلعافلا نيب لدابتلل

سسيروم طخل ةيتاعوسضوم ةلحر
م˘ظ˘ن˘ت نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م

ج˘˘˘˘˘لز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بار
ةعيبطلا يف تاضضايرلاو
موي ةيتاعوضضو˘م ة˘ل˘حر
ىلع يراجلا سسرام02
ىلع سسيروم طخ لوط
ةر˘˘˘˘˘˘˘˘ضشع ة˘˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسم
كلذو تار˘˘˘ت˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
ديعب لافتح’ا ةبضسا˘ن˘م˘ب
،(سسرام91) ر˘˘ضصن˘˘˘لا

ف˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘˘لا بضسح
هذ˘˘˘ه ىد˘˘˘ل لا˘˘˘ضصت’ا˘˘˘ب
ةئيهلا
اذه فدهيو .ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا
ع˘ي˘ج˘ضشت ى˘˘لإا طا˘˘ضشن˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا ةاو˘˘ه
ميقأا يذلا سسورحملاو برهكملا سسيروم طخ فاضشتكا ةداعإاو يندبلا طاضشنلا ةضسرامم
.سسنوتو برغملا وحن نيدهاجملا ةكرح عنمل ةمغلم ةقطنم لوط ىلع7591 ماع
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هفارضشا لÓخ يجعب لاقو
ءا˘˘˘ن˘˘˘˘مأا عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نأا بز˘ح˘˘ل˘˘ل تا˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
لمحت ةمدا˘ق˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا»
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل تا˘نا˘هر ةد˘˘ع
ا˘ي˘ب˘ع˘ضش ي˘ن˘طو˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

اهنا امك ،ايميظنتو ايضسايضسو
ىدمل ايقيقح اناحتما لكضشت
ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘تارد˘˘ق
ةموظنم لظ ي˘ف ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا
.«ةديدج ةيروتضسدو ةينوناق

تاقاقحتضس’ا هذه نا زربأاو
يضسايضس خانم» يف يرجتضس
رييغتلا˘ب بلا˘ط˘ي ي˘عا˘م˘ت˘جاو
سسيئر هيلع سصرحي ام وهو
د˘ب˘ع د˘ي˘ضسلا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
يرئازج˘لا بع˘ضشلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت
.«لماضشلا رييغتلا يف

هبزح يلضضانم اعد نا دعبو
عمتجملا بلاطم ةبكاوم» ىلا
ديضسلا دهعت ،«رييغتلاب

م˘˘ئاو˘˘ق داد˘˘˘عإا˘˘˘ب ي˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ب
تا˘ع˘ل˘ط˘ت ي˘ب˘ل˘ت» ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘نا
لوضصولا يف هتبغرو بعضشلا
ليجب ةبختنم تاضسضسؤوم ىلا

.«ديدج
نم لم˘ع˘لا ى˘ل˘ع د˘كأا ا˘م˘ك

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘˘لا» ل˘˘˘˘˘جأا
ة˘هو˘˘ب˘˘ضشم˘˘لا تا˘˘ضسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

يتلا ةن˘ي˘ضشم˘لا تا˘فر˘ضصت˘لاو

ةنيهر بزحلا لكايه تلعج
ىلا اريضشم ،«سصاخضشأا ءاوهأا
بزحلاب ةباقرلا ناجل ليعفت»
ذ˘ن˘˘م ةد˘˘م˘˘ج˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
.«تاونضس

مازتلا يجعب ديضسلا ددجو
حاجنإا لجأا نم لمعلاب هبزح
وج» يف ةمداقلا تاباختن’ا
نأا ازربم ،«فافضش يطارقميد
ي˘˘ف نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ةدارإا»
بع˘˘ضشلا بلا˘˘ط˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
،«نايعل˘ل ة˘ح˘ضضاو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب
ةعاجضشلا هترارق»ب ’دتضسم
سسلجملا ل˘ح ا˘ه˘ن˘م ة˘يو˘ق˘لاو

م˘ي˘ظ˘ن˘تو ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘ضشلا
،ةقبضسم ةيعير˘ضشت تا˘با˘خ˘ت˘نا
برح˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م بنا˘ج ى˘لا

كير˘˘˘ح˘˘˘تو دا˘˘˘ضسف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اذكو ةيرئازجلا ةيضسامولبدلا
اياضضقلا ةرضصن يف رارمتضس’ا
ى˘ل˘عو م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا

ةينيطضسلفلا ناتيضضقلا اهضسأار
.«ةيوارحضصلاو

رود˘˘˘ب ا˘˘˘ضضيأا دا˘˘˘ضشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ب˘ع˘ضشلا ي˘ن˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ف ن˘˘م’ا كÓ˘˘˘ضسأا ة˘˘˘فا˘˘˘كو
دودح نيمأات»

راطخأÓل يدضصتلاو اندÓب

تائف ةفاك ايعاد ،«ةيجراخلا
ى˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘ضشلا
سشي˘˘ج˘˘لا لو˘˘ح فا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل’ا»
ل˘ع˘جو ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

هرارقت˘ضساو ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم
رابتعالك قوف

:يجعب ،ةديدج ةيروتشسد ةموظنم لظ يف

«ةيسسايسسلا ةسسفانملل «يقيقح ناحتما» ةمداقلا تايعيرسشتلا»

 ز.سسواط

لكششت مداقلإ نإوج21 تايعيرششت نإ ،سسمأإ ،يجعب لشضفلإ وبأإ ،ينطولإ ريرحتلإ ةهبج بزحل ماعلإ نيمألإ دكأإ
.ةديدج ةيروتشسدو ةينوناق ةموظنم لظ يف ةيشسايشسلإ ةشسفانملإ ىلع هبزح ةردق ىدمل «ايقيقح اناحتمإ»

ةيعيرششتلإ تاباختنÓل ابشس–

  ةيباختنلا مئاوقلل ةيئانثتسسلا ةعجارŸا ‘ عورسشلا
ةعجارملا يف عورضشلا سسمأا مت

ةيباختن’ا مئاوق˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضس’ا
ناوج21 تايع˘ير˘ضشت˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘هو ،مدا˘˘ق˘˘لا
سسرام32 ةيا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘ضست˘ضس
.يراجلا

ةطلضسلا تعد ،ددضصلا اذه يفو
تاباختنÓل ةلق˘ت˘ضسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ر˘ي˘غ تا˘ن˘طاو˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،ةيباختن’ا مئاوقلا يف نيلجضسملا
موي ةلماك ةنضس81 نيغلابلا اميضس
مهضسفنا ليجضست بلطل ،عارتق’ا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
يف ةيباختن’ا مئاو˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ل
تحت لمعت يتلاو مهتماقإا ةيدلب
.ةطلضسلا فارضشإا

تابخانلاو نيبخانلل ةبضسنلابو
مهف ،مهت˘ما˘قا ر˘ق˘م اور˘ي˘غ ن˘يذ˘لا

ةنجل نم برقتلا ىلا نووعدم
رقمب ةيباختن’ا مئاو˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م
ةدا˘عا ل˘جأا ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ما˘ق’ا
،ةلاحلا هذه يفو مهضسفنا ليجضست
ل˘ي˘ج˘ضست˘لا بل˘ط ق˘فر˘ي نا بج˘ي
ىرخأاو ينعملا ةيوه تبثت ةقيثوب
 .هتماقإا ناكم

نا˘˘كمإا˘˘ب ،قا˘˘ي˘˘ضسلا تاذ ي˘˘فو
ليجضست نينطاوملاو تانطاوملا
ةينورتكل’ا ةضصنملا ربع مهضسفنأا
ربع مهفرضصت تحت ةعوضضوملا
ة˘ط˘ل˘ضسل˘ل ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ع˘قو˘م˘˘لا
.تاباختنÓل ةلقتضسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نيميقملا نينطاوملا سصوضصخبو
برقتلا مهيلع ني˘ع˘ت˘ي ،جرا˘خ˘لا˘ب
م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م نا˘˘ج˘˘ل ن˘˘˘م
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ة˘ي˘ضسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا

مهضسف˘نا ل˘ي˘ج˘ضست˘ل ة˘ي˘ل˘ضصن˘ق˘لاو
في˘ضضي ،تاءار˘جإ’ا سسف˘ن˘ل ا˘ق˘فو
غلب ،ةرا˘ضشإÓ˘ل .رد˘˘ضصم˘˘˘لا تاذ
ةيلمع يف ةبخان˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا داد˘ع˘ت
ليدعت عورضشم ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘ضس’ا
حتافلا موي ترج يتلا روتضسدلا
ي˘ضضا˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
اهنيب نم لجضسم013.574.42
لخاد Ó˘ج˘ضسم210.865.32
892.709و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘˘لا

ةينطولا ةيلاجلا مئاوق يف Óجضسم
 .جراخلاب

،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر نا˘˘كو
عقو دق ،نوبت ديجملا دبع ديضسلا
ا˘مو˘ضسر˘م ،ي˘ضضا˘م˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

ةئيهلا ءاعدتضسا نمضضتي ايضسائر
لبقم˘لا ناو˘ج21 مويل ة˘ب˘خا˘ن˘لا

سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ضضعأا با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’
موي ىضضمأا امك .ينطولا يبعضشلا

12/10 م˘˘قر ر˘˘مأ’ا سسرا˘˘˘م01
يو˘ضضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا ن˘م˘ضضت˘˘م˘˘لا
 .تاباختن’ا ماظنب قلعتملا

ناك ،دعوملا اذ˘ه˘ل ار˘ي˘ضضح˘تو
باطخ يف نلعأا دق نوبت سسيئرلا
يضضاملا ريارب˘ف81 مو˘ي ة˘مأÓ˘ل

ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘ح ن˘˘˘ع
تاباختنا ميظنتو يلاحلا ينطولا
اق˘ب˘ط كلذو ،ة˘ق˘ب˘ضسم ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت

روتضسدلا نم151 ةداملا ماكحأ’
ن˘كم˘ي» ه˘نأا ى˘ل˘˘ع سصن˘˘ت  ي˘˘ت˘˘لا
لح ررقي نأا ةيروهمجلا سسيئرل
وأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ضشلا سسل˘ج˘م˘˘لا
لبق ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت تا˘با˘خ˘ت˘نا ءار˘جإا
سسي˘˘ئر ةرا˘˘ضشت˘˘ضسا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ناوأا

سسلج˘م˘لا سسي˘ئرو ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م
سسي˘˘ئرو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ضشلا
ريزولاو ة˘يرو˘ت˘ضسد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
بضسح ةموكحلا سسيئر وأا لوأ’ا
 .«ةلاحلا

يف ،تاباخ˘ت˘ن’ا هذ˘ه ىر˘ج˘تو
هاضصقأا لجأا ي˘ف ،ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا ا˘ت˘ل˘ك
اهميظنت رذعت اذإاو ،رهضشأا ةثÓث
،ناك ببضس يأ’ لجأ’ا اذه يف
ةد˘م˘ل ل˘جأ’ا اذ˘ه د˘يد˘م˘ت ن˘كم˘˘ي
يأار ذخأا دعب رهضشأا ةثÓث اهاضصقأا
                           .ةيروتضسدلا ةمكحملا

دحأإ نإوج21 تايعيرششت
 سسيئرلل تامإزتلإ زربأإ
يناث لبقملا قاقحتضس’ا دعيو

ذنم اهميظنت متي ةيباختنا ةطحم
ةيروهمجلل اضسيئر نوبت باختنا
0202 ربمفون حتافلا ءاتفتضسا دعب

يتأاي ثيح ،روتضسدلا ليدعت لوح
دحأ’ ادي˘ضسج˘ت ناو˘ج21 دعو˘م
سسيئرل ةيضسايضسلا تامازتل’ا زربأا
 .ةيروهمجلا

ىلع تامازتل’ا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘تو
ةايحلا ةقلخأا يف سصوضصخلا هجو
تاضسضسؤو˘م د˘يد˘ج˘تو ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا
را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا ةدا˘˘˘˘عإاو ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
يف كلذو ةبختنملا تاضسضسؤوملل
اذيف˘ن˘تو ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا را˘طإا
كارح˘لا ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘ل˘ل
ددج ،سصوضصخلا اذهبو.يبعضشلا

هل ةلاضسر يف ةيروهمجلا سسيئر
يملا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب
حا˘˘ج˘˘نإ’ م˘˘عد˘˘لا ل˘˘ك» ةأار˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
ةرظتنملا ةمضساحلا تاقاقحتضس’ا
،«ةديدجلا رئازجلا ءانب راضسم يف
ع˘م ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ضضيأا اد˘˘كؤو˘˘م
مÓعإ’ا لئاضسو سضعب يلوؤوضسم
نأا ،يراجلا رهضشلا علطم ،ةينطولا
نوكت نل» ةلبقملا تاقاقحتضس’ا
يفو .«يضضاملاب ةلضص يأا اهل
ةيباختن’ا ةيلمعلاب لضصتم قايضس
ةيروهمجلا سسيئر ر˘مأا ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ىلإا يعماجلا بابضشلا ةضصح عفرب
ةيباختن’ا مئاو˘ق˘لا ن˘م˘ضض ثل˘ث˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تاءا˘˘ف˘˘كل˘˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘عد
ل˘ك ي˘ف تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ج˘˘ير˘˘خو
ىلع عيمجلا اثاح ،نطولا عوبر
يف يو˘ضسن˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ع˘ي˘ج˘ضشت
ةفضصانم˘لا˘ب ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ئاو˘ق˘لا

˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ءا˘˘˘غ˘˘˘˘لإ’ ةاوا˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لاو
ميضسقتلا ةاعارم عم ،ةضصضصاحملا
ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا يرادإ’ا
اينطوو ايلحم ةيباختن’ا دعاقملا

تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا طر˘˘ضش ةا˘˘عار˘˘مو
رارحأ’ا ني˘ح˘ضشر˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب
 .ةيضسايضسلا بازحأ’او

 و .ق

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو فر˘˘˘˘ضشأا
ةئيهتلاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
رهظ دعب ،دوجلب لامك ةينارمعلا
ن˘يز د˘ير˘ف بي˘ضصن˘ت ى˘ل˘˘ع ،سسمأا
نمأÓل اماع اريدم خيضشلا نب نيدلا
تاراطإا روضضحب اذهو ،ينطولا

ةيريدملا نمو ةيلخادلا ةرازو نم
.ينطولا نمأÓل ةماعلا

نيز ديرف نييعت مويلا مت دقو
نمأÓل اماع اريدم خيضشلا نب نيدلا
يضسينوأا ةفي˘ل˘خ˘ل ا˘ف˘ل˘خ ي˘ن˘طو˘لا
بجو˘م˘ب ،ه˘ما˘ه˘˘م تي˘˘ه˘˘نأا يذ˘˘لا
يف خرؤوملا ي˘ضسا˘ئر˘لا مو˘ضسر˘م˘لا
قفاوملا يرجه2441 نابعضش لوأا

 .1202 سسرام51ل
 و .ق

 :سسنوي Ëرك ،ÚنطإوŸإ تلاغششنإ ىلع درلإ ‘ ةنورŸإ ¤إإ ايعإد

«ةيروهم÷ا تاسسسسؤومو نطاوŸا Úب رسسج ةيروهم÷ا ةطاسسو»

ناشسنإلإ قوق◊ ينطولإ سسلÛإ

 «ةحسصلا لا‹ ‘ رئاز÷ا هتققح ام زيزعت نم دبل»
     دوجلب لامك ةيلخإدلإ ريزو هنييعت ىلع فرششأإ

خيسشلا نب نيدلا نيز ديرف بيسصنت
ينطولا نمأÓل اماع اريدم

،ةيروه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘ضسو د˘كأا
ةطاضسو نأا سسمأا سسنوي ميرك
ر˘˘ضسج ي˘˘ه ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
و ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب ل˘ضصاو˘ت˘ل˘ل
.ةيروهمجلا تاضسضسؤوم

ىدل سسنوي ميرك حضضوأاو
ني˘ضشد˘ت ل˘ف˘ح ى˘ل˘ع ه˘فار˘ضشإا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘بود˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
راردأاب ةيروهم˘ج˘لا ط˘ي˘ضسو˘ل
ريخأ’او يناثلا مويلا راطإا يف
نأا » ةي’ولا هذهب هطاضشن نم
يه ةيروهمجلا ةطاضسو ةئيه
نطاوملا نيب لضصاوتلل رضسج
» ، ةيروهمجلا تاضسضسؤومو
ىلإا» قايضسلا تاذ يف ايعاد
در˘لا ي˘ف ة˘نور˘م˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا

نينطاوملا ت’اغضشنا ىلع
فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘هدر˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

ةيروهمجلا طيضسو يبودنم
ة˘ق˘ث ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف م˘ها˘ضسي ا˘م˘ب
.«هتاضسضسؤوم يف نطاوملا

رقملا بتاكم هدقفت ىدلو
ةيلحملا ةيبود˘ن˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا
اقوفرم ةيروهمجلا ط˘ي˘ضسو˘ل
را˘ضشأا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا˘˘ب

نأا ةب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘ب سسنو˘ي م˘ير˘ك
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ضشنا
ي˘˘˘˘ضست˘˘˘˘كت بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب

ةيزكر˘م بب˘ضسب ة˘ي˘ضصو˘ضصخ
امم تافاضسملا دعابتو رارقلا
،فا˘˘ضضأا ا˘˘م˘˘˘ك ،ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ضسي
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م دو˘˘ه˘˘ج ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت
لفكت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
.مهت’اغضشناب

ةيروهمجلا ط˘ي˘ضسو نا˘كو
ع˘م ا˘يو˘˘ه˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل د˘˘ق˘˘ع د˘˘ق

طيضسول نييلحملا نيبودنملا
بونجلا تاي’ول ةيروهمجلا
راردأا ،ن˘˘˘طو˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘˘لا

سسابع ينبو راضشبو فودنتو
راتخم يجاب جربو نوميميتو
  .حلاضص نيعو

لÓ˘خ سسنو˘ي م˘ير˘˘ك د˘˘كأاو
رقم˘ب ىر˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه
نم يه هتئيه نأا راردأا ةي’و
اهثدحتضسا يتلا تايلآ’ا مهأا

د˘ي˘ضسلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر
ةحفاكمل نوبت ديجملا دبع
سسير˘كتو «ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا‘‘
نا˘˘م˘˘ضضو «نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘لود»
يف ةيمومعلا ة˘مد˘خ˘لا ةدو˘ج
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضشلا» ن˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘ج
 .«حوضضولاو
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قوقحل ينطولا سسلجملا اعد
ا˘م ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ،سسمأا نا˘˘ضسنإ’ا

ةحضصلا لاجم يف رئازجلا هتققح
يذلا عاطقلا اذه معدب ىضصوأاو
ذنم ىو˘ضصق˘لا ه˘ت˘ي˘م˘هأا تزر˘ب»
ددجو.«انوروك ةحئا˘ج ي˘ضشف˘ت
ةبضسانمب ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف سسل˘ج˘م˘لا
قوقحل يبرعلا مويلاب لافتح’ا
61 خيرا˘ت˘ل فدا˘ضصم˘لا نا˘ضسنإ’ا

يف قحلا» راعضش تحت سسرام
ةرور˘˘ضضب ه˘˘تو˘˘˘عد ،«ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
عاط˘ق˘لا اذ˘ه ز˘يز˘ع˘تو فو˘قو˘لا»
ىوضصق˘لا ه˘ت˘ي˘م˘هأا تزر˘ب يذ˘لا

ذ˘ن˘م ل˘كك د˘ل˘ب˘ل˘لو ن˘طاو˘م˘˘ل˘˘ل
ايعاد ،«ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ضشف˘ت
يف رئازجلا هتققح ام زيزعت» ىلإا

اذ˘ه˘ب را˘ضشأاو.«ةح˘ضصلا لا˘ج˘م
66 ةداملا ىوتحم ىلإا ددضصلا

نأا ىلع سصنت يتلا روتضسدلا نم
ق˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا ة˘˘˘يا˘˘˘˘عر˘˘˘˘لا»
ة˘لود˘لا ل˘ف˘كت˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل
ةيئابولا سضارمأ’ا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب
امك ،«اهتح˘فا˘كم˘بو ة˘يد˘ع˘م˘لاو
طور˘ضش ر˘ي˘فو˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ضست»
نيزوعملا سصا˘خ˘ضشأÓ˘ل جÓ˘ع˘لا

.«زييمت نود نينطاوملا عيمجو

قحلا» نأا ةئيهلا تاذ تربتعاو
ط˘ق˘ف ر˘ضصت˘ق˘ي ’ ة˘ح˘ضصلا ي˘˘ف
يضسفنلاو يدضسجلا بناجلا ىلع
ممأ’ا بضسح دتمي امنإا ،يلقعلاو
تاموقملا ريفو˘ت ى˘لإا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
نيمأات يهو ةحضصلل ةيضساضسأ’ا

ق˘فار˘مو ة˘ن˘˘مآ’ا بر˘˘ضشلا ها˘˘ي˘˘م
،ة˘م˘ئÓ˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘ضصلا فر˘˘ضصلا
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘ضصح˘˘˘لا

ةحضصلاب ةطبترملا تامولعملاو
.«نيضسنجلا نيب ةاواضسملا اريخأاو

ب يشساشس

نم عبان هنأل مرتحم هنإإ لاق
:دهاجم ،ةيبعششلإ ةدإرإلإ

حجني مل كارحلا»
 «جمانرب زارفإا يف
دهعملل ماعلإ ريدملإ دكأإ
تاشسإردلل ينطولإ
دبع ،ةلماششلإ ةيجيتإرتشسإلإ
كإرحلإ نأإ ،سسمأإ ،دهاجم زيزعلإ
«مرتحم» رئإزجلإ يف يبعششلإ
زإرفإإ يف حجني مل هنكل
لÓخ دهاجم حرشصو.جمانرب
ةيموي ىدتنم ىلع افيشض هلوزن
نأإ ،ةيبرعلاب ةرداشصلإ ،«طشسولإ»
رهشش قلطنإ يذلإ كإرحلإ»
ربعي هنأل مرتحم ،9102 يرفيف
حجني مل هنكل ةيبعشش ةدإرإإ نع
ةيغب جمانرب ميدقت يف دعب
إذه رربو.«هبلاطم قيقحت
ةنطإوملإ سصقن»ـب ،جاتنتشسلإ
نإ يغبني ناك يتلإ بخنلإ ىدل
عقي يتلإو ،كإرحلإ إذه اهزرفي

ةدايق بجإو اهقتاع ىلع
.«نيرهاظتملإ ريطأاتو حيشضوتو
تاناهر ىلع هدر سضرعم يفو
اعد ،لبقملإ يباختنلإ دعوملإ

ىلإإ ،سسانلإ ،لخدتملإ تإذ
لجإ نم مهتإوشصأإ نع ريبعتلإ»
امإ.«مهل نيلثمملإ نشسحأإ زإرفإإ

يتلإ تإديدهتلاب قلعتي اميف
سضعب ذنم رئإزجلإ اههجإوت
ةميرجلإ لÓخ نم ،تقولإ
لوؤوشسملإ ربتعإ ،ةينورتكللإ
هذه نأإ ،دهعملإ نع لوألإ
ةثيدح ةليشسو دعت» ةريخألإ
نأإ ىلإإ ريششي نأإ لبق «برح نششل
اندÓب دشض موقي يبرغملإ راجلإ
ىلع «ةيقيقح ةميرجب»
.يثإرتلإو يفاقثلإ ىوتشسملإ

،سصوشصخلإ إذه يف ركذو
كلم ،يناثلإ ابوي لاثمتب
ةنيدمب دولوملإ ،ايناتيروم

يبد يف هشضرع مت يذلإ ،ةبانع
متو ،كرويوينو سسيرابو
،يبرغم كلم هنإ ىلع هميدقت
هذه ةجوز نأإ ىلإإ إريششم
ةنوفدم ةيخيراتلإ ةيشصخششلإ

يكلملإ حيرشضلإ» يف
امومع فورعملإ ،«ايناتيرومل
برقلاب) «ةيمورلإ ربق» مشساب
.(ةزابيت نم
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دمحأا يداضصتق’ا ريبخلا لاق
ع˘˘م لا˘˘ضصتا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘هاو˘˘˘ضس
ةميق سضيفخت نأا ،سسمأا «مÓضسلا»
فرط نم ايدارإا Óعف ناك رانيدلا
نو˘نا˘ق سصن ثي˘˘ح ،تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا
كلذ ىلع1202 ةنضسل ةيلاملا

ةيفاع ةداعتضسا نأا ريغ ،ةحارضص
’إا نو˘كي ن˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا
و˘˘م˘˘ن˘˘لا تار˘˘ضشؤو˘˘م د˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت˘˘ب
،عقاولا سضرأا ى˘ل˘ع يدا˘ضصت˘ق’ا
يلحم˘لا جا˘ت˘نإ’ا م˘ي˘عد˘ت ا˘هزر˘بأا

جرا˘˘˘خ تاردا˘˘˘ضصلا ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘˘تو
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإا تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
يراجتلا نازيم˘ل˘ل نزاو˘ت˘لا ةدا˘عإا

طرف˘م˘لا دار˘ي˘ت˘ضس’ا ن˘م د˘ح˘لاو
ىلإا اذه ،تايلامكلا نم ريثكلل

رامثتضس’ا خان˘م ن˘ي˘ضسح˘ت بنا˘ج
ىر˘˘خأ’ا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘عدو
ةحايضسلا ،ة˘حÓ˘ف˘لا ،ة˘عا˘ن˘ضصلا˘ك
نود ن˘˘˘˘˘˘˘مو ،ةرا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لاو
قيقحت نكمي ’ ،فيضضي ،كلذ
ف˘ضسأÓ˘ل د˘ه˘ضشن˘ضسو ى˘غ˘ت˘ب˘˘م˘˘لا
لا˘˘˘قو ،ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘ضضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘˘نا
ة˘م˘ي˘ق سضي˘ف˘خ˘ت نإا ،ة˘ي˘ل˘˘هاو˘˘ضس
ناك تاطلضسلا فرط نم رانيدلا
ةردقلا ىلع ةيبلضس تاضساكعنا هل
هنا ادكؤوم ،ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘ضشلا

ي˘ف ة˘م˘ي˘ق˘لا سضف˘خ رار˘غ ى˘ل˘ع
فر˘ع ،ة˘ي˘م˘ضسر˘لا تÓ˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لا
قو˘ضسلا ي˘ف ا˘ب˘ي˘هر ا˘˘ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
ىلع بلطلا ةرثك ببضسب ءادوضسلا
سضرعلا ةلقو ةبعضصلا تÓمعلا
ع˘ضضو˘لا ن˘˘ضسح˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس
نم ديدعلا ثعب ةداعإاو يحضصلا
.ةيداضصتق’ا تاطاضشنلا

مل ةيئارضشلا ةردقلا نإا ،فاضضأاو
رانيدلا ةميق رايهناب طقف رثأاتت
راعضسأ’ا عافترا ببضسب ىتح لب
ةضصاخ ،م˘خ˘ضضت˘لا ة˘ب˘ضسن ةدا˘يزو

داوملا داريتضسا رارمتضسا لظ يف
،جاتنإ’ا يف ةط˘ي˘ضسو˘لاو ة˘ي˘لوأ’ا
تع˘ف˘ترا ة˘ف˘ل˘كت˘لا تع˘ف˘˘ترا اذإا»
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا اذ˘˘˘˘ه ،«را˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسأ’ا
زاز˘ت˘باو ة˘برا˘ضضم˘لاو را˘كت˘˘ح’ا
.نيرمثتضسملا سضعب

تاطلضسلا نأا ثدحتملا دكأاو
سسي˘˘ئر ة˘˘ضصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘يو˘ق ةدارإا كل˘م˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

يداضصتق’ا طط˘خ˘م˘لا سشا˘ع˘نإ’
ينطولا جاتنإ’ا معد قيرط نع
نكل ،داريتضسÓل طرفملا دحلاو
سضرأا ىلع كلذ ديضسجت بجي
ربح درجم ىقبي ’ ىتح عقاولا

.قرو ىلع
ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا لا˘˘ق ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

يف رضصان نام˘ي˘ل˘ضس يدا˘ضصت˘ق’ا
ديعتضسي نل رانيدلا نأا ،هل روضشنم
01 ن˘م ل˘قا فر˘ظ ي˘ف ه˘ت˘ي˘فا˘ع
،ل˘يو˘ط كلذ ق˘ير˘ط ن’ ر˘˘ه˘˘ضشأا

هتاط˘ح˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو م˘ل˘ع˘يو
ر˘يزو˘لا نا˘ك نإا Ó˘ئا˘ضست˘م ،اد˘ي˘ج
هميوعت متيضس رانيدلا نأا دضصقي

ةيقيقحلا هتميق ذخأاي˘ضسو ًا˘ي˘ئا˘ه˘ن
حلاضصمف ،ةنضسلا هذه ةياهن يف
ةيلاملا نوناق تدعأا يتلا هترازو
كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي˘˘ضس ه˘˘نأا˘˘˘ب لو˘˘˘ق˘˘˘ت
ىدم ىلع رانيد˘ل˘ل تا˘ضضي˘ف˘خ˘ت
5 لدعمبو ةمداق تاونضس ثÓث
تاضضيفختل نذإا ةجاحلا امف ،%
لءا˘ضست˘ي ،ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ضسلا
دق ةيلاملا ريزو ناكو.ثدحتملا
˘مو˘ق˘ي عا˘ط˘ق˘لا نأا ،ار˘˘خؤو˘˘م د˘˘كأا
ةينطولا ة˘ل˘م˘ع˘ل˘ل م˘ي˘ي˘ق˘ت ةدا˘عإا˘ب

دا˘˘˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘˘˘ق’ا تارد˘˘˘˘˘˘ق بضسح
ةقÓط˘ن’ا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ي˘ن˘طو˘لا
ا˘هد˘ه˘ضشت˘ضس ي˘ت˘لا ة˘يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا
ةد˘ع قÓ˘طإا لÓ˘خ ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

ىلإا د˘ي˘ع˘ت˘ضس ،ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ضشم
اهتوقو اهقيرب ةين˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا
،«ةيئارضشلا اهتميقو ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا
ةلحرم يف رانيدلا نوكي نأا ايفان
لب سضعبلا هروضصي امك رايهنا

.«هتيفاع ةداعتضسا ةلحرم يف وه
ة˘ب˘ضسن عا˘ف˘˘ترا سصو˘˘ضصخ˘˘بو

راعضسأا ىلع كلذ رثأاو مخضضتلا

،ةيكÓه˘ت˘ضس’ا داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو دد˘˘ضش
ةنراقملاب هيف مكحتم مخضضتلا

لود ي˘قا˘ب ي˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ع˘˘م
ق˘يد˘ضصت˘لا» نأا ا˘ف˘ي˘ضضم ،م˘لا˘ع˘لا
ةفاضضإا هل نوكتضس ينورتكل’ا
ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا
ا˘م˘ي˘ضس ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا
ةيراجتلاو ةيكن˘ب˘لا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا

تÓ˘ما˘ع˘م اذ˘كو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لاو
«.ةلودلا كÓمأاو كرامجلا
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:«مÓشسلأ»ـل ءأÈخ ،يداشصتق’أ ومنلأ تأرششؤوم رايهنأ مامأ

«ةيرا÷ا ةنسسلا لÓخ هتيفاع ديعتسسي نل رانيدلا»

ز.صسواط

يفاعت لوح أرخؤوم نمحرلأ دبع نميأ ةيلاملأ ريزو حيرشصت داشصتق’أو ةيلاملأ يف ءأربخ برغتشسأ
هنكل Óيحتشسم صسيل كلذ نأأ نيدكؤوم ،ةيراجلأ ةنشسلأ ةياهن لبق ةيقيقحلأ هتميق ةداعتشسأو رانيدلأ

.يداشصتق’أ ومنلأ تأرششؤوم روهدت لظ يف ابعشص

:نايزوب هامهم ،ةقيقد ةيكيتشسÓب دأومو فايلأأ نم ةعونشصم

ةÒطخ داوم نمسضتت ةدروتسسم سسبÓم

تاجتنملأ ةرفو نأاششب نئمطت ةحÓفلأ ةرأزو

«ناسضمر ‘ ةلوقعم راعسسأاب موحللا رفونسس»

هامهم يوقاطلا ريبخلا لءاضست
ةراجتلا ةرازو رود نع ،نايزوب
ثو˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم» ي˘˘˘˘ف
يذلا راعضشلا وهو ،«يكيتضسÓبلا
˘مو˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ه˘˘ب تي˘˘حأا
.كلهتضسملا قوقحل يملاعلا

ر˘ضسف˘ت˘ضسا ،قا˘ي˘ضسلا تاذ ي˘فو
هل رو˘ضشن˘م ي˘ف ،نا˘يزو˘ب ها˘م˘ه˘م
تناك اذإا ام نع ،كوبضسيافلا ىلع
رود˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
لوخد عنم لÓخ نم اهب طونملا
ةزهاجلا ةضسبلأ’او ةئيدرلا ةضسبلأ’ا
داو˘مو فا˘ي˘لأا ن˘م ة˘عو˘˘ن˘˘ضصم˘˘لا
ا˘ف˘ي˘ضضم ،ة˘ق˘ي˘قد ة˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ب
لهجن نايحأ’ا بلغأا يف» :لوقلاب
ا˘هرا˘ثآاو ة˘ضسب˘لأ’ا هذ˘ه ة˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت
نيدكأاتم انضسل ،ةرمدملا ةيحضصلا

نحي ملأا ،انئانبأا ىلع اهتمÓضس نم
يتلا «ةءادر˘لا» ف˘ي˘ف˘ج˘ت˘ل تقو˘لا
.«؟عئاضضبلا هذه نم انقاوضسأا وزغت

ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ،نا˘يزو˘ب د˘كأاو
ماثللا تطامأا ةثيدحلا تاضساردلا

،ةرومعملا يف ثولت رطخأا نع
ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضص ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو
لوأ’ا مهاضسملا هرابتعاب ،ءايزأ’ا
ةي˘كي˘ت˘ضسÓ˘ب تا˘ثو˘ل˘ت ق˘ل˘خ ي˘ف
كلذ سضعبلا فنضصي امك ةيقيقح
يثراكلا يئ˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ن˘م˘ضض
ة˘ضسب˘لأ’او ة˘ضضو˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصل
ةئيدرلا ةضسبلأ’ا ةعانضصو ةزهاجلا
ة˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ضسلاو ةدو˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا
ةيطمنلا كلذب زواجتيل  ،فلتلا
لÓخ نم اهقيوضست يرجي يتلا

يف يكيتضسÓ˘ب˘لا ثو˘ل˘ت˘لا ر˘ضسح
ة˘يدا˘حأا ة˘ي˘كي˘ت˘˘ضسÓ˘˘ب˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
،تاوبعلا كلذ يف امب مادختضس’ا

،تازافقلاو ،نقحلاو ،سسايكأ’او

.ةيئاذغلا داوملا ةفلغأاو
نأا ،يوقاطلا ر˘ي˘ب˘خ˘لا ف˘ضشكو

01 ـب م˘ها˘ضست ءا˘˘يزأ’ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضص
يف نوبركلا تاثاعبنا نم ةئاملاب
ي˘ت˘لا كل˘ت ن˘م ر˘ث˘كأا يأا ،م˘لا˘ع˘˘لا
ةّيوجلا تÓحّرلا لك اهب بّبضستت
لوح ةيرح˘ب˘لا ة˘حÓ˘م˘لا ة˘كر˘حو
كلذ نأا افيضضم ،ًةعمتجم ملاعلا
سسبÓملا ىلإا ريبك لكضشب عجري
،ةضصيخر داو˘م ن˘م ة˘عو˘ن˘ضصم˘لا

داو˘م نو˘˘كت ا˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ ي˘˘ت˘˘لاو
.ةقيقد ةيكيتضسÓب

ةبضسنل ريدقتلا ىرج ام بضسحو
ىلإا سسانلا عرضسي يتلا سسبÓملا
ةدمب اهئارضش دعب اهنم سصلختلا
ا˘ه˘ف˘ل˘تو ا˘ه˘تءادر˘ل ءاو˘ضس ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق
ثد˘حأا ءار˘ضشل ا˘عر˘ه وأا ة˘˘عر˘˘ضسب
تاح˘ي˘ضص ثد˘حأا عا˘ب˘تإاو ءا˘يزأ’ا
،ثدحتملا تاذ فيضضي ،ةضضوملا
ىلإا بهذي اهن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب58 نأا

جتنت ذإا ،ا˘يو˘ن˘ضس تا˘يا˘ف˘ن˘لا بكم
نويلم29 نم رثكأا ةعانضصلا هذه
ىلع ا˘يو˘ن˘ضس تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م ن˘ط
اردضصم ربتعتو ،ملاعلا ىوتضسم
.يئايميكلا ثّولتلل ادج اعفترم

نإا ،يو˘قا˘ط˘لا ر˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا لا˘˘قو
د˘حاو «ز˘ن˘ي˘ج» لاور˘ضس ة˘عا˘ن˘˘ضص
بّلطتت ،لاثملا ليبضس ىلع طقف
كلذل ،ابيرقت هايملا نم رتل0057
02 ردهب ءايزأ’ا ةعانضص ببضستت
ىلع هايملا كÓهتضسا نم ةئاملاب
كÓ˘ه˘ت˘ضسا ع˘م ،م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘ضسم
بعكم رتم رايلم97 نم رثكأا

ف˘ي˘ضضي‐ ا˘˘يو˘˘ن˘˘ضس ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م
.«هتاذ ثدحتملا
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ناو˘يد˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
كر˘ت˘ضشم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
˘مو˘ح˘ل˘لاو ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘˘ضضخ˘˘ل˘˘ل
ةرازو نأا سسما ي˘بور˘خ د˘م˘˘ح˘˘م
تاءارجإ’ا ةفاك تذختا ةحÓفلا
موحللاب قوضسلا نيومت نامضضل
ر˘ضضخ˘لاو ءار˘م˘ح˘لاو ءا˘ضضي˘˘ب˘˘لا

ةليط ةلوقعم راعضسأابو هكاوفلاو
.كرابملا ناضضمر رهضش

هلوز˘ن ىد˘ل ي˘بور˘خ ح˘ضضوأاو
ف˘ي˘ضض» ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ا˘ف˘˘ي˘˘ضض
ةا˘ن˘ق˘لا ه˘˘ث˘˘ب˘˘ت يذ˘˘لا «حا˘˘ب˘˘ضصلا
تابيترت كانه نأا ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا

ن˘ي˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘˘ت تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جاو
ط˘ب˘ضضل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا

يتلا ةيحÓفلا تاجتنملا فلتخم
بنا˘ج ى˘˘لإا قاو˘˘ضسأ’ا لو˘˘م˘˘ت˘˘ضس
نطاوملا نيومتل عيب طاقن ءاضشنإا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘ت را˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسأا˘˘˘˘ب
.ةرضشابم ةيحÓفلا تارمثتضسملا

كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا ي˘بور˘خ را˘˘ضشأاو
يف ةيحÓفلا تاجتنملا يف ةرفو
لضضفب ةديج ةيعونبو قاوضسأ’ا

يضشفت مغر نيحÓفلا تادوهجم
نأا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘˘ف’ ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
تحم˘ضس ة˘مو˘كح˘لا تÓ˘ي˘ه˘ضست
ق˘يو˘ضستو ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ب
رعضسلا تحت راعضسأاب مه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
.يعجرملا

ف˘ي˘ضض ر˘ب˘ت˘˘عا قا˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘ف
را˘˘ع˘˘ضسأا عا˘˘˘ف˘˘˘ترا نأا حا˘˘˘ب˘˘˘ضصلا
نع جتا˘ن و˘هو ي˘فر˘ظ ا˘طا˘ط˘ب˘لا
يداوب ةئيضسلا ةيخانملا فورظلا
ماق ناويدلا نأا ىلإا اريضشم ،فوضس
ا˘طا˘ط˘ب˘لا ن˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك خ˘˘ضضب

لجأا نم ي˘ف˘نا˘ج ذ˘ن˘م ة˘نز˘خ˘م˘لا
ىدعتت ’ ىتح راعضسأ’ا طبضض
.مارغوليكلل ارانيد06

قايضسلا يف يبورخ فضشكو
فر˘ع ا˘طا˘ط˘˘ب˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا نأا ه˘˘تاذ
نويلم05 غلب اظوحلم اروطت
ةدا˘يز ل˘ضضف˘ب ا˘يو˘ن˘˘ضس را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
031 ىلإا ةضسورغملا تاحاضسملا
.راتكه فلأا

لاق ءاضضيبلا موحلل ةبضسنلابو
5 ىد˘ع˘ت˘ي ا˘ه˘جا˘ت˘نإا نإا ي˘˘بور˘˘خ
ناو ،ا˘ير˘ه˘ضش را˘ط˘ن˘˘ق ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
تا˘ي˘م˘ك ن˘يز˘خ˘ت˘ب ما˘ق ناو˘يد˘˘لا

نطاوملا نيومت نامضضل ةربتعم
ر˘ه˘ضش لÓ˘خ ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘˘ف˘˘ضصب
اهراعضسأا نا ىلإا اتف’ ،ناضضمر
ارانيد073و063 نيب حوارتت
ةدايز ببضس اعجرم ،مارغوليكلل
ةرذلا راعضسأا عافترا ىلإا اهراعضسأا
.ارخؤوم ةيملاعلا قاوضسأ’ا يف

ءارمحلا موحللا سصخي اميفو
ٍراج ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ي˘بور˘خ نأا˘م˘ط
ربع ةداملا هذه يف زجعلا دضسل
نيومت نامضضل ةيح راقبأا داريتضسا
م˘ير˘كلا ر˘ه˘ضشلا ة˘ل˘˘ي˘˘ط قو˘˘ضسلا

اعون راعضسأ’ا رارقتضسا نامضضو
3.5 نم ديزأا رئازجلا جتنتو.ام
،ءارمحلا موحللا نم نط نويلم
نم ةئاملاب06 مانغأ’ا لكضشتو
هذه نم ينطولا جاتنإ’ا يلامجإا
03 راقبأ’ا لكضشت اميف ،موحللا
ةئاملاب01 يأا يقابلا امأا ،ةئاملاب
ز˘˘عا˘˘م˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت˘˘˘ف
.لامجلاو
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    تاقورحملأ لاجم يف

وعدي باقرع
ةيدنكلا تاسسسسؤوملا
رئازجلا يف رامثتسسÓل

مجانملأو ةقاطلأ ريزو اعد
لÓخ ،باقرع دمحم
ريفشسل ءاثÓثلأ صسمأأ هلابقتشسأ

رفوتشسرك ،رئأزجلاب أدنك
ةيدنكلأ تاشسشسؤوملأ ،يكليو
،تاقورحملأ يف رامثتشسÓل

ذيفنتلأ زيح عشضو عم ةشصاخ
،ديدجلأ تاقورحملأ نوناق

.ةرأزولل نايب هب دافأ امبشسح
صضرعتشسأ» ،ءاقللأ أذه لÓخو

يف ةيمنتلأ ةشسايشس باقرع
يف اميشس’ تاقورحملأ عاطق
،بشصملأو عبنملأ ت’اجم
،ءايميكورتبلأ ،ريركتلأ
أذكو تأربخلأ لدابتو نيوكتلأ

اعد ثيح ،رحبلأ هايم ةيلحت
رامثتشسÓل ةيدنكلأ تاكرششلأ

ةشصاخ تاقورحملأ نأديم يف
دأدعأ نم ابيرق ءاهتن’أ عم
نوناقل ةيقيبطتلأ صصوشصنلأ
بشسح ،«ديدجلأ تاقورحملأ
حمشسيشس ذأ .ردشصملأ صسفن

ديدجلأ تاقورحملأ نوناق
ةمدقم يف رئأزجلأ عشضوب
ةيبذاج رثكأ’أ لودلأ
،«لاجملأ أذه يف تأرامثتشسÓل
دكأأو.ةرأزولأ نايب لوقي
ىلع ءاقللأ أذه يف نافرطلأ
«ةزاتمملأ» ةيئانثلأ تاقÓعلأ

لاجم يف أدنكو رئأزجلأ نيب
ىوتشسمب نيديششم ،«ةقاطلأ
نيب لدابتلأو ةكأرششلأ
ةيرئأزجلأتاشسشسؤوملأ

ىلع أددشش» يتلأ ةيدنكلأو
.«اهعيشسوتو اهزيزعت ةرورشض
،مجانملأ عاطق صصخي اميفو
زيزعتو ريوطتل ريزولأ اعد
يف رامثتشس’أو لامعأ’أ صصرف
يرئأزجلأ يمجنملأ عاطقلأ

لدابت صصخي اميف اميشس’
رامثتشس’أ لجأأ نم تأربخلأ

.ةكأرششلأو
و.صس

:فيرشش تيآأ ،Óبقتشسم ةليدبلأ ةوÌلأ وه رشضخأ’أ Úجورديهلأ نإأ لاق

«ةددجتŸا تاقاطلا ‘ ةيناŸألا ةÿÈا نم ةدافتسسلا رئاز÷ا ىلع»
تيآا يو˘قا˘ط˘لا ر˘ي˘ب˘خ˘لا دد˘ضش

ةدافتضس’ا ةرورضض ىلع ،فيرضش
ناديم يف ةيناملأ’ا ةبرجتلا نم
نأا رابتعاب ،ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا
يف ةريبك تاوطخ تطخ ايناملأا

لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا ا˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
لا˘ق˘ت˘ن’ا ناد˘ي˘م ي˘ف ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ت
تا˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ضصا˘˘خ يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا
.تايافنلا ليوحتو ةددجتملا

ي˘˘˘ف ،ف˘˘˘ير˘˘˘ضش تيآا ن˘˘˘م˘˘˘˘ثو
ي˘˘ع˘˘ضس ،«مÓ˘˘ضسلا»ـل ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
عم نواعتلا زيزعتل مئادلا رئازجلا
لا˘ق˘ت˘ن’ا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا
اعم لم˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ،يو˘قا˘ط˘لا

،لاجملا اذه ريوطتو زيزعت ىلع
ىدحإا لثمي ريخأ’ا اذه نأا ادكؤوم
ةقاطلل ةيضسي˘ئر˘لا ردا˘ضصم˘لا م˘هأا

ام اذهو ،ةيديلقتلا ةقاطلا جراخ
قيقحت يف ةغلاب ةيمهأا هبضسكي
دامتع’اب ة˘ماد˘ت˘ضسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘بر˘ج˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
دا˘ج˘يإ’ ،ة˘يو˘قا˘ط˘لا ا˘ه˘تا˘ضسا˘ي˘ضس
ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ة˘ل˘يد˘ب˘˘لا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
دراو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
اهلÓغتضساو ةبضضانلا ةي˘لور˘ت˘ب˘لا

.ةيلاع ةءافكب
نأا ،ثدحتملا تاذ فاضضأاو

رئازجلل ح˘م˘ضسي˘ضس نوا˘ع˘ت˘لا اذ˘ه
ناد˘ي˘م ر˘يو˘ط˘تو را˘م˘ث˘˘ت˘˘ضس’ا˘˘ب
نأا رابتعاب ،ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا
زكرم لتحت ةيناملأ’ا تاكرضشلا
،لاجملا اذه يف ملاعلا يف ةدايرلا

تاقاطلا ناديمل هجوتلا اربتعم
يف ةيم˘ت˘ح ةرور˘ضض ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

تا˘قا˘ط˘لا ذا˘˘ف˘˘ن لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ل˘˘ظ
لم˘ضشي نأا ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،ة˘يرو˘ف˘حأ’ا
رئازجلا عمجي˘ضس يذ˘لا نوا˘ع˘ت˘لا

ل˘يو˘ح˘˘ت ناد˘˘ي˘˘م ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ع˘˘م
ايناملأانأا رابتعاب ،اضضيأا تايافنلا
هذه ىلع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب د˘م˘ت˘ع˘ت
لا˘˘ج˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
.ةددجتملا تاقاطلا

يذلا ءاقللا نع هثيدح يفو
دبع ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ع˘م˘ج
ايناملأا ةر˘ي˘ف˘ضسب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ىر˘˘ي ،زر˘˘˘ب˘˘˘لوو تي˘˘˘باز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يإا
ع˘يرا˘˘ضشم نأا ه˘˘تاذ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا ر˘ضضخأ’ا ن˘ي˘˘جورد˘˘ي˘˘ه˘˘لا
نوكتضس ةريفضسلا ا˘ه˘ي˘لإا ترا˘ضشأا

زا˘˘غ˘˘لا اذ˘˘ه نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ةد˘˘˘عاو
ناديم يف ةليدبلا ةورثلا نوكيضس

ةددعتملا هت’امع˘ت˘ضس’ ،ة˘قا˘ط˘لا
ىت˘حو ة˘عا˘ن˘ضصلا ي˘ف بناو˘ج˘لا

.تانحاضشلاو تارايضسلا ةكرح
ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئاو˘˘ع˘˘لا م˘˘˘هأا ن˘˘˘عو

يف رامثتضس’ا اهيف مدطضصيضس
نإا ،فيرضش تيآا لوقي ،لاجمل اذه
لاقتنÓل ةفلكملا اي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
ديضسجت نود لوحتضس ،يوقاطلا

ى˘ل˘ع ة˘م˘ه˘م˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لا هذ˘˘ه
ديلوت نأا افضشاك ،بيرقلا ىدملا

تا˘قا˘ط˘لا ن˘˘م طاوا˘˘غ˘˘ي˘˘م1
برا˘ق˘ي ا˘م ف˘ل˘كي ،ةدد˘ج˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف ادد˘˘ضشم ،وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ةرور˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘ضسلا

ة˘لا˘ع˘˘ف ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘ضسإا ع˘˘ضضو
ةديدج نيناوق نضس ىلإا ةفاضضإ’اب

ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘ضسم˘˘لا با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘ضس’
نأا ادكؤوم ،مهعيجضشتو بناجأ’ا
لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضس’ا
كÓهتضسا سصاقنإا ي˘ف م˘ها˘ضسي˘ضس
نأا رابتعاب ،ةيروفحأ’ا تاقاطلا

يوقاطلا جيزملا نم ةئاملاب89
زاغلا ىلع دمتعي يرئازجلا يف
.لورتبلاو
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ى˘لا دو˘ع˘ت ة˘ي˘ضضق˘لا ع˘ئا˘˘قو
ىلإا تلضصو ةدكؤوم تامولعم
دعبو اهرثأا ىلع ، ةحلضصملا
ةبا˘ي˘ن˘لا ع˘م م˘ئاد˘لا  ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا
يف ةحلضصملا ترضشاب ةيلحملا
ىلإا تضضفأا يتلا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

عون نم ىلوأ’ا نيتبكرم زجح
ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘˘لا و˘˘ي˘˘ل˘˘ك و˘˘نور
ليجلا فلوڤ عون نم ةيناثلاو
امي˘ه˘ف˘ل˘م ر˘يوز˘ت م˘ت سسدا˘ضسلا
ريضسلل ا˘م˘ه˘حر˘ط و  يد˘عا˘ق˘لا
و  ةقباط˘م ر˘ي˘غ تا˘ف˘ضصاو˘م˘ب

ةيدعاق تافلم60 زجح اذك
دعب ، ةروزم  ةيمضسرلا اهقئاثو
تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘ضسا

زاجنا مت ةينوناقلا تاءارجإ’او
نيطروتملا دضض يئاضضق فلم
رارضشأا ةيعمج نيوكت ناونعب
ةحنج و ةيانج دادعإا سضرغب
ةمظنم ةيمارجإا ةكبضش ميظنتل
ةقرضسو بيرهتلا يف ةضصتخم ،
ءا˘˘ي˘˘ضشأا ءا˘˘ف˘˘خإا ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘˘لا

ةلودلا ماتخأا ديل˘ق˘ت ،ة˘قور˘ضسم
لامعتضساوريوزتلا ،تاغ˘مد˘لاو
ة˘يرادإا تارر˘ح˘م ي˘ف روز˘م˘˘لا

مقرلا ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لا ،ة˘ي˘م˘ضسرو
زار˘˘ط˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘ضسل˘˘˘ضست˘˘˘لا
ي˘ف درا˘ب˘لا ى˘ل˘ع بور˘ضضم˘˘لا

بضصن˘˘˘لا،ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م ل˘˘˘˘كي˘˘˘˘ه
ة˘˘يو˘˘ه لا˘˘ح˘˘ت˘˘نا،لا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح’او

ريضسلل نيتبكر˘م ع˘ضضو،ر˘ي˘غ˘لا
ةقباطم ريغ ةينقت تافضصاومب
ر˘ي˘غ ع˘ئا˘قو ر˘ير˘ح˘ت ة˘ح˘˘ن˘˘ج ،

ميلضست ، اهلامعتضسا و ةحيحضص
هل سسيل سصخضشل ةيرادا قئاثو
م˘ت˘ي˘ل ، ا˘ه˘كÓ˘ت˘ما ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا
ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت

ةكبشش كيكفتو ...
جورت ةيمأرجإأ

تاشسولهŸأ
ثح˘ب˘لا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت

ةيئ’ولا ةحلضصملاب ل˘خد˘ت˘لاو
ةي’و نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلل
كي˘كف˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب
ة˘ضصضصخ˘ت˘م ة˘ي˘مار˘جأا ة˘كب˘ضش

ن˘˘م مو˘˘˘م˘˘˘ضسلا ج˘˘˘يور˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ةين’ديضص داوم و تاضسولهم
و تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ك ة˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘ضصم
تم˘˘ت ثي˘˘ح ، تا˘˘˘ضسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م
ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ضضق˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ن˘˘يز˘˘خ˘˘˘تو ل˘˘˘ق˘˘˘نو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح»
» ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ضصلا تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةين’ديضص ةيودأاو «يزاتضسكإا
يف لخد˘ت ي˘ب˘ن˘جأا أا˘ضشن˘م تاذ
ةدروم ةردخم داوم اهتبيكرت
قيرط نع ينطولا بارتلا ىلإا
عيب˘لاو ج˘يور˘ت˘لا د˘ضصق ع˘ي˘ب˘لا
راطإا يف ةيعرضش ريغ ةقيرطب

اهل ةم˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج
،ينطولا بارتلا جراخ دادتما
سصرق5157 ز˘ج˘˘ح م˘˘ت  ن˘˘يأا

نم سصرق356  اهنم سسولهم

عو˘˘ن ة˘˘ب˘˘ل˘˘ضصلا تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةلوضسبك2686 و يزاتضسكا

عنضص نم نيلاباغيرب ءاود نم
داوم ةبيكرت يف لخدت يبنجأا

ىدحإا نم اهبيرهت متي ةردخم
ىلإا ةفاضضإا ،ةيبوروأ’ا لودلا

ـب رد˘ق˘م ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ز˘˘ج˘˘ح
ةيبناج ةلمعو ،جد000.542
يمارجإ’ا طاضشنلا تادئاع نم
ةيران ة˘جاردو ة˘ب˘كر˘م ز˘ج˘حو
طا˘ضشن˘لا ي˘ف نا˘ت˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم
لا˘م˘˘كت˘˘ضسا د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘مار˘˘جإ’ا
م˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
ما˘مأا  ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
. ةيلحملا ةباينلا

ةأأرمأ مهنيب نم صصخشش41 نم ةنوكم

جيريرعوب جرب تابكرملا قرسست ةيمارجإا ةكبسش كيكفت

فيرشش نب قوراف

ةيمأرجإأ ةكبشش كيكفت يف لثمتت ةيعون ةيشضق ةجلاعم نم ريدغلأ جرب ةرئأد نمأ حلاشصم تنكمت
ةأأرمأ مهنيب نم صصخشش41 نم ةنوكم، ةروزم قئاثوب اهليجشست ةداعإأو تابكرملأ ةقرشس يف ةشصتخم

 رأرف ةلاح يف مهنم (30)ةثÓث،  ةنشس65و82 نيب ام مهرامعأأ حوأرتي

ةملاق ءاشضق صسلجم

 سسبحلا تاراطإا5و بوبحلا ةينواعت سسيئر عاديإا

ءاغبب88و رومن3 ،دوشسأأ5 اهتزوحب طبشض

ةمسصاعلاب تاناويحلا بيرهتل ةيلود ةكبسش كيكفت

 صسابعلب يديشس

 سسولهم سصرق008 بيرهت ةلواحم طابحإا

ماهت’ا ةفرغ يضضاق تردضصأا
سسمأا راهن ةملاق ءاضضق سسلجمب
ة˘ضسم˘خ عاد˘˘يإا˘˘ب ي˘˘ضضق˘˘ي ارار˘˘ق
بوب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت ن˘م تارا˘طإا

راطإاو ،ريخلبب ةفا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو
«ف˘˘˘يدور˘˘˘قا» ن˘˘˘حا˘˘˘ط˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
دحا ىلإا ةفاضضإ’اب سسيلوبويليهب

ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘ير˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لا را˘˘ب˘˘ك
فانئت˘ضسا د˘ع˘ب تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا
قيقحتلا ةيضضا˘ق ر˘ماوأ’ ة˘با˘ي˘ن˘لا
˘ما˘يأ’ا ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
م˘ه˘ع˘ضضو˘ب ة˘ي˘ضضق˘لا ة˘ي˘ضضا˘م˘لا
اذهو ،ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت

ديدبت حنج مهتعباتم ةيفلخ ىلع
لÓغتضسا ءوضسو ةيمومع لاومأا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسا ةءا˘˘ضسإا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘˘لا
ري˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

ريثأات نم ةدافتضس’ا ةحنج ،ةرربم
يهو نييمومعلا ناوعأ’ا ةطلضس
بقاعملاو سصوضصن˘م˘لا لا˘ع˘فأ’ا

نم33.92.62 داوملاب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
دا˘˘ضسف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا نو˘˘نا˘˘˘ق
.هتحفاكمو

ى˘لإا ا˘هراو˘طأا دو˘ع˘ت ة˘ي˘ضضق˘لا
ترضشاب ن˘يأا ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ر˘ه˘ضشأ’ا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تل˘˘م˘˘ضش تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
اذكو بيلحلا عناضصمو نحاطملا
لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا تا˘ي˘نوا˘ع˘˘ت
اياضضقلا ددع ردق ثيح ،ةفاجلا
02 ـب قيقحت لحم تناك يتلا
ة˘ي˘ضضق˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ضضق

03 نم ديزأا ءافتخا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
درو˘ت˘ضسم˘لا ح˘م˘ق˘لا ن˘م ارا˘ط˘ن˘ق
ةينواعت نزا˘خ˘م ن˘م ي˘ل˘ح˘م˘لاو
،ريخلبب ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا
تاقيقحتلا جئاتن تر˘ف˘ضسأا ي˘ت˘لا
ىلإا ماهت’ا عباضصأا هيجوتب اهيف
تارا˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك دد˘˘˘˘ع
ن˘م تارا˘طإا اذ˘كو ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا˘˘ب
سسيلوبويليهب «فيدورقا» عمجم
نيرمثتضسملا نم ددع ةفاضضإ’اب
ن˘ئا˘ج˘ع˘لاو ق˘ي˘قد˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف
جئا˘ت˘ن تر˘ف˘ضسأا ثي˘ح ا˘ه˘عاو˘نأا˘ب
ةقرف دارفأا هب ماق يذلا قيقحتلا
ينطولا كردلل ةعباتلا ثاحبأ’ا

يف ةلمجلاب تابعÓت دوجو نع
،ةيجيتار˘ت˘ضسإ’ا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ل˘ق˘ن
فلأا03 نم ديزأا ليجضست مت نيأا
حمقلاو بلضصلا حمقلا نم راطنق
يف نزاخملا نم تفتخا ،نيللا

ةرتفلا يف كلذو ةضضماغ فورظ
ىلإا9102 ة˘ن˘ضس ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا

ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ياد˘ب ة˘يا˘غ
مل يتلا بوبحلا ةيمك نأا تتبثأا
درجلا ةيلمع د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع˘ي
ق˘ئا˘ثو˘لا˘ب نوز˘خ˘م˘لا ة˘نرا˘˘ق˘˘مو
ف’آا01 ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘˘يرادإ’ا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘لا ح˘˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘م را˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق
راط˘ن˘ق ف˘لأا21و ،درو˘ت˘ضسم˘لا
،درو˘˘˘ت˘˘˘ضسم بل˘˘˘ضصلا ح˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
راط˘ن˘ق ف’آا8 ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب
.يلحم جاتنإا

 نأوشضر/ب

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘ضصم تن˘˘كم˘˘ت
ةيلود ةكبضش كيكفت نم رئازجلا

تاناويحلا بيرهت يف ةضصتخم
تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ن˘م دد˘ع ز˘ج˘ح ع˘˘م
م˘ت ة˘ي˘ئاو˘ت˘˘ضس’او ة˘˘ضسر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا

حلاضصم فر˘ضصت تح˘ت ا˘ه˘ع˘ضضو
رئازجلا) ةماحلاب براجتلا ةقيدح
نايب هب دافا ام بضسح ،(ةمضصاعلا
.ينطولا نمأ’ا حلاضصمل

نأا رد˘˘ضصم˘˘لا سسف˘˘ن ح˘˘˘ضضوأاو
،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘ضصم
لخدتلاو ثحبلا ةقرف يف ةلثمم
ة˘طر˘ضشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم˘ل˘ل
عضضو» نم تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا

ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘˘ج طا˘˘ضشن˘˘ل د˘˘ح
ةعامج نيوكت ةيضضق نع ةريطخ
يف ةضصتخم ةم˘ظ˘ن˘مو ة˘ي˘مار˘جإا
تا˘ناو˘ي˘ح˘ل˘ل ي˘لود˘لا بير˘ه˘ت˘˘لا
ةيلود نيناوق بجومب ة˘ي˘م˘ح˘م˘لا

ح˘ئاو˘ل˘لا˘ب سسا˘ضسم˘لا ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘جو
ميظنت اهنأاضش نم يتلا ةيميظنتلا
ةزا˘ي˘ح˘لا ن˘ن˘ق˘م يرا˘ج˘ت طا˘˘ضشن

ة˘˘ضسر˘˘ت˘˘ف˘˘م تا˘˘ناو˘˘ي˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘م ة˘ضصخر نود˘ب ة˘ي˘˘ئاو˘˘ت˘˘ضساو
ةيرطيبلاو ةضصتخم˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا˘ب سسا˘ضسم˘لا ع˘م
نود˘ب يرا˘ج˘ت طا˘ضشن ة˘˘لواز˘˘مو
.«يراجت لجضس

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا» نا نا˘ي˘ب˘لا فا˘ضضأاو

ةيلمع رثا ىل˘ع حا˘ج˘ن˘لا˘ب تل˘ل˘ك
ةفثكم ةيناديم تايرحتو ثحب
طويخ كف نم نيققحملا تنكم
ةلود نم د˘ت˘م˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘ضش
ة˘ي’و ر˘ب˘ع ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو ر˘ج˘ي˘ن˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب تضسار˘˘ن˘˘م˘˘˘ت
كانه نأا ن˘ي˘ب˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

ة˘ع˘ضساو ة˘ي˘لود بير˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
فا˘˘ن˘˘ضصأا ل˘˘ك سسم˘˘ت قا˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘ضسر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا

ن˘م˘ضض ة˘ف˘ن˘ضصم ،ة˘ي˘ئاو˘ت˘˘ضس’او
قيرط يف وأا ةيمحملا تاناويحلا
ةيلود نيناوق بجومب سضارقن’ا

.«ةيرئازجو
تحت» نأا ردضصملا تاذ راضشأاو

م˘ت ،ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا فار˘˘ضشإا
تÓ˘ح˘م˘لاو ن˘كا˘ضسم˘لا سشي˘ت˘ف˘ت
زجح متو مهيف هبتضشملل ةيراجتلا

بلاعث نم2 ،رومن3 ،دوضسأا5
ءاغبب رئاط88 نيدرق ،ءارحضصلا

م˘ت˘ي˘ل ،فا˘ن˘ضصأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
حلاضصم فر˘ضصت تح˘ت ا˘ه˘ع˘ضضو
.«ة˘ما˘ح˘لا˘ب برا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘نا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘ضضأاو
مهددع ردقملاو مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ا˘˘˘ضصخ˘˘˘ضش31ـب
.ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا

ب صضاير

ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
سسابعلب يديضس كرامجل ماهملا
اضصرق997 ز˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م ،سسمأا

ةرايضس نتم ىلع تناك اضسولهم
تءا˘ج ثي˘ح ،«و˘ي˘ل˘ك» عو˘ن ن˘˘م
ي˘ن˘ما ز˘˘جا˘˘ح د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تنكمت يتلا ةينعملا حلاضصملل
نطفتلا نم ةبكرملا سشيتفت دعب

سصار˘˘قأ’ا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا هذ˘˘ه˘˘ل
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةليضصف تحتف تقو يف برهملا
ةيميلقإ’ا ةعومجم˘لا˘ب ثا˘ح˘بأ’ا
ةفرعمل اقيقحت ينطولا كردلل
˘مو˘م˘ضسلا هذ˘ه ة˘ه˘˘جوو رد˘˘ضصم
 .ةقطنملاب جورتضس تناك يتلا

 ودبع.صص

: يفرشصم تأدنتشسمو ةيرأدإأ تأررحم ريوزتب

فلسشلاب كنب نم ةيمومع لاومأا اسسلتخا Úفظوم فيقوت

 رششابŸأ فيظوتلاب ةبلاطملل

  مويلا ةيجاجتحا ةفقو ‘ ÒتسسجاŸاو هاروتكدلا ولماح

ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا ة˘قر˘ف˘لا تف˘قوأا
ةي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو
ىدحإاب نينثا نيفظوم فلضشلا
يف ةيلحملا ةيكنبلا ت’اكولا
،ةيمومع لاومأا سسÓتخإا ةيضضق
ةئيه˘لا تاذ ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘ضسح
.ةينمأ’ا

مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ح˘ضضوأاو
ظفاحم ،ةين˘مأ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ˘ب
نأا دو˘ق˘˘ن˘˘ع ف˘˘ير˘˘ضش ة˘˘طر˘˘ضشلا
ةي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا ة˘قر˘ف˘لا
تف˘قوأا ة˘ي’و˘لا ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
ىد˘حإا˘ب نÓ˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش
اناك ةيلحملا ةيكنبلا ت’اكولا
ةيرادإا تاررحم ريوزتب ناموقي
سسÓتخاو ةيفرضصم تادنتضسمو

تاذ زر˘˘˘بأاو.ةيمو˘م˘ع لاو˘مأا
تءاج ةيلمعلا هذه نأا ردضصملا
ةيكنبلا ةلاكولا ةرادإا ميدقت دعب
ةلاكولا سضرعت اهدافم ىوكضش
ن˘م لاو˘مأا سسÓ˘ت˘خ’ ة˘ي˘كن˘ب˘لا
ىلع متيل ،نيفظوملا دحأا لبق
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا رو˘ف˘˘لا
تايرحتلا ةرضشاب˘مو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةرغث دضصر نع ترفضسأا يتلا

لاو˘مأا سسÓ˘ت˘خا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘لا˘م
.ةبعضصلا ةلمعلاب ةيمومع

نع تاقيقحتلا تفضشك امك
لامعتضساو ريوزت ةيلمع دوجو
ة˘يرادإا تارر˘ح˘م ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا

دعب متيل ،ةيفرضصم تادنتضسمو
نع يئاز˘ج˘لا ف˘ل˘م˘لا ءا˘ف˘ي˘ت˘ضسا

امهيف هبتضشملا ةلاحإا ،ةيضضقلا
فلضشلاب ةيئاضضقلا تاهجلا مامأا

لاو˘مأا سسÓ˘ت˘˘خإا» ة˘˘ي˘˘ضضق ن˘˘ع
لامعتضساو ريوز˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع
.«ةيرادإا تارر˘ح˘م ي˘ف روز˘م˘لا

لا˘˘˘˘ضصت’ا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ تنا˘˘˘˘˘كو
ةي’ولا نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
تاذ نأا نينثإ’ا سسمأا تدافأا دق
يف ةضصتخملا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘قر˘ف˘لا

ةيداضصتق’ا ةميرج˘لا ة˘ح˘فا˘كم
ة˘ي˘نا˘م˘ث تلا˘حأا د˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو
ةلاكو يف ن˘ي˘ف˘ظو˘م سصا˘خ˘ضشأا
ة˘˘ي˘˘ضضق ن˘˘ع ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘ب
تردق ةيمومع لاومأا سسÓتخا
 .وروي0005 نم ديزأاب

 ب يشساشس

ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا مو˘ي˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘ب˘ل˘طو ي˘ل˘ما˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةفقو ،ريتضسجام˘لاو هارو˘ت˘كد˘لا
ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ةعوبتم ةمضصاعلا˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا
ةموكح˘لا ر˘ضصق ى˘لإا ةر˘ي˘ضسم˘ب
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضضق حر˘˘ط˘˘˘ل
ة˘ب˘ل˘طو ي˘ل˘ما˘ح˘˘ل ر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ريتضسجاملاو هاروتكدلا

ةينطولا ةيق˘ي˘ضسن˘ت˘لا تن˘ل˘عأا
مويلا مظنتضس اهنأا اهل نايب يف
1202 سسرا˘˘˘م71 ءا˘ع˘˘برأ’ا

ةعوبتم ةيملضس ةيجاجتحا ةفقو
ة˘مو˘كح˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ةر˘ي˘ضسم˘ب
ةبلاطملل ةم˘ضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

يتداهضش يلماح ةئف فيظوتب
ثيح ،ريتضسجام˘لاو هارو˘ت˘كد˘لا
ة˘لا˘ط˘ب˘لا تÓ˘يو ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
سصوضصنلا نأا مغر سشيمهتلاو
لوعف˘م˘لا ة˘يرا˘ضسلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ي˘ف قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ل ن˘˘م˘˘ضضت
بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضستو ،ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةاناعم هاجتا لهاجتلا ةيقيضسنتلا
فلتخم نم ةيرئازجلا ة˘ب˘خ˘ن˘لا
م˘˘غر ة˘˘ي˘˘ضصو˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
مت يتلا ةد˘يد˘ع˘لا تÓ˘ضسار˘م˘لا

حلاضصملا فلتخم يف اهعضضو
بضسحو.ةيضضقلاب ةي˘ن˘ع˘م˘لا
تءاج ةوطخلا هذه ناف نايبلا
ت’اضصت’ا لكل لهاجتلا دعب

ديدحت يف لطامتلاو ةيفتاهلا
ةضشقانمل ءاضضعأÓل رخآا دعوم
ا˘˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت ىد˘˘˘م
رقملا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل م˘هر˘ط˘ضضا
سضر˘غ˘˘ب ق˘˘ب˘˘ضسم د˘˘عو˘˘م نود
ف˘ل˘م لآا˘˘م ن˘˘ع را˘˘ضسف˘˘ت˘˘ضس’ا
ةيقيضسنتلا مز˘ت˘ع˘تو،ةيضضقلا
ة˘ب˘ل˘طو ي˘ل˘ما˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلع هاروت˘كد˘لاو ر˘ي˘ت˘ضسجا˘م˘لا

ي˘ناد˘ي˘م˘لا لا˘ضضن˘لا ة˘ل˘ضصاو˘˘م
ةيضضق ناب ىرخأا ةرم ةدكؤوم
ةلداع ةيضضق رضشابملا فيظوتلا
تمت بضصانم عاجرتضساب قلعتت
 .قح هجو يأا نودب اهترداضصم

 ز.صسواط

تأردخملأ نم غ572 زجح
امهيدل

يجورم فيقوت
ةنتابب نيياكوكلا
ةقرف رشصانع تزجح

ةحلشصملاب لخدتلأو ثحبلأ
ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةيئ’ولأ

نم غ572 ةنتاب ةي’و نمأاب
ملع ام بشسح ،نيياكوكلأ

تاقÓعلأو لاشصت’أ ةيلخ
.ينمأ’أ كلشسلأ أذهل ةماعلأ

،ةيلخلأ صسيئر حشضوأأو
نب دمحم ةطرششلأ ديمع
ةيفحشص ةودن لÓخ ،يششع
ةي’و نمأأ رقمب اهدقع
رثإأ تمت ةيلمعلأ نأأ ةنتاب
طاششن نأاششب تامولعم دورو
ةراجت يف نيشصخششل هوبششم
نكم ،ةبلشصلأ تأردخملأ
باشش فيقوت نم اهلÓغتشسأ

53 رمعلأ نم ناغلبي ةاتفو
رأرشضخ’أ يحب ةنشس83و
.ةنتاب ةنيدم طشسوب
نمأ’أ حلاشصم ترثعو
ىلع امهيف هبتششملأ ةزوحب
مجحلأ ةريبك ةلوشسبك31
اماق ماخلأ نيياكوكلأ نم
تاي’و ىدحإأ نم اهبلجب
.ريبكلأ بونجلأ

مامأأ نافوقوملأ مدقو
دعب ةيلحملأ ةباينلأ
تأءأرجإأ ءافيتشسأ
.قيقحتلأ

 ب.صس
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ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا عار˘˘˘ضصلا ءد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م
،ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘ضسإ’ا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لاو
مل ،تاطحملا سضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘بو
نيينيطضسلفلاو برعلا نا سسملي
ط˘ط˘خ ة˘غا˘ي˘ضصب ار˘ي˘ث˘ك او˘م˘ت˘˘ها

لود ي˘كا˘ح˘ت تا˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘ضساو
ةيب˘لا˘غ˘لا ة˘م˘ضسلا تنا˘كو .م˘لا˘ع˘لا
ةيراظتن’ا ةضسايضسلا يه مهلاحل
مه اوضسيل فقاوم ىلع قيلعتلاو
نم كانه ناك اذإاو .اهعنضصي نم
ي˘بر˘ع وا ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف عور˘˘ضشم
˘ما˘ع˘لا ى˘لا دو˘˘ع˘˘ي و˘˘ه˘˘ف ،ح˘˘ضضاو
ة˘م˘ظ˘ن˘˘م تن˘˘ب˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،4791
جمانربلا ةين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ل˘ق˘ن يذ˘لا ،ي˘ل˘حر˘م˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم يبرعلاو ينيطضسلفلا عضضولا

ل˘˘˘ظ نا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،لا˘˘˘ح ى˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ح
ار˘ضضا˘ح ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلا عور˘˘ضشم˘˘لا

ةبكنلا ذنم ةيلودلا ةحاضسلا ىلع
عورضشملا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،8491 ما˘˘ع
راو˘˘ح˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ةرتفلا لÓ˘خ ظ˘ح˘ل˘ي م˘لو .ه˘نأا˘ضشب
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا رار˘˘قا تق˘˘ب˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا
تركف ةيبرع ةلود نا ،يلحرملا
ر˘ي˘كف˘ت˘لا در˘ج˘م و˘˘لو تم˘˘ت˘˘ها وا
بر˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘كي نا ةرور˘˘˘˘ضضب
هيلع اودحوت˘ي ي˘ضسا˘ي˘ضس عور˘ضشم
عور˘˘ضشم˘˘لا ع˘˘م م˘˘ه˘˘عار˘˘˘ضص ي˘˘˘ف
لودلا نم موعد˘م˘لا ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلا
..ةيرامعتضس’ا ةيبرغلا

يتلا ةيضسايضسلا تازاجنÓل ارظنو
جمانر˘ب˘لا ة˘ي˘ضضرأا ى˘ل˘ع تق˘ق˘ح˘ت
عضضوم ،لظو ،ناك دقف ،يلحرملا
تاي’ولاو ليئارضسا نم فادهتضسا
قابضس يف اتناك نيتللا ،ةدحتملا

تÓ˘عا˘ف˘ت˘˘لا ف˘˘قو˘˘ل ن˘˘مز˘˘لا ع˘˘م
اهتكرت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ىلع نيينيطضسلفلا قفاوت ةلأاضسم
نا دعب ،دحوم يضسايضس عورضشم
كلذ غار˘فا قر˘ط˘لا ل˘˘كب ا˘˘ت˘˘ع˘˘ضس
ثي˘ح ،ه˘نو˘م˘ضضم ن˘م ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
حاي˘ت˘ج’ا د˘ع˘ب كلذ ا˘م˘ه˘ل ق˘ق˘ح˘ت
ةلحرم ءدبو نان˘ب˘ل˘ل ي˘ل˘ي˘ئار˘ضس’ا

ة˘˘يو˘˘ضست˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ناو˘˘˘ن˘˘˘ع ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ةم˘يز˘ه ةد˘عا˘ق ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘ضسل˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
..يضسايضسلا اهعورضشمو
،ولضسوا قافتا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ع˘م
،ر˘خآ’ا ة˘ع˘ي˘ن˘ضص ا˘ضضيا و˘˘ه يذ˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا تدا˘˘ع
،فل˘خ˘لا ى˘لا تاو˘ط˘خ ة˘ي˘بر˘ع˘لاو
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ل˘ب˘ق ا˘م ة˘ل˘حر˘م ى˘˘لاو
تا˘قا˘ف˘˘تا ح˘˘ب˘˘ضصت˘˘ل ،ي˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ي˘ه ،ا˘ه˘ن˘ع عر˘˘ف˘˘ت ا˘˘مو ،و˘˘ل˘˘ضسوا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا رو˘˘ح˘˘˘م
اهتيضضرا ىل˘ع ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘لود˘لاو
اهريغو ةيبرعلا ةردابملا تجرخ
مل تاهو˘يرا˘ن˘ي˘ضسو ع˘يرا˘ضشم ن˘م
ماعلا راضسم˘لا ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك د˘ع˘ت˘ب˘ت
ةيكير˘م’ا ةراد’ا ه˘ت˘م˘ضسر يذ˘لا
..ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘يو˘ضست˘لا نأا˘˘ضشب
يف تزواجت دق ليئارضسا نا مغر
تاقافتا اهتاضسراممو اه˘تا˘ضسا˘ي˘ضس
د˘ق˘ف ،ا˘نو˘م˘ضضمو Ó˘كضش ،و˘ل˘ضسوا
اذ˘ه ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ي لاز ’ ن˘م ي˘˘ق˘˘ب

ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ضص ة˘˘˘ي˘˘˘˘ضضرا قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت’ا
ع˘م ة˘ي˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم تا˘˘ضضوا˘˘ف˘˘م˘˘ل
..ليئارضسا
ةيراظ˘ت˘ن’ا تا˘ضسا˘ي˘ضسلا ترر˘كت
حاجن عم ةيبرعلاو ةي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
يف امابوا كاراب مث نوتنيلك ليب
،ةيكيرم’ا ةيضسائرلا تابا˘خ˘ت˘ن’ا
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ،سضع˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ف
ءاج نم كان˘ه نا ،ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لاو
.نيينيطضسلفلاو برع˘لا ف˘ضصن˘ي˘ل
ماي’ا نم ريثكلاو ليلقلا اورظتنا
ا˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘ما ادر م˘˘˘هءا˘˘˘ج نا ى˘˘˘˘لا
ي˘كير˘م’ا سسي˘ئر˘لا .«ا˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا»
ةرهاقلا ةعماج روزيضس هنا نلعي
كا˘ن˘ه ن˘˘مو ،(9002 نار˘يز˘ح4)
ن˘ع حو˘ضضوو ة˘حار˘ضصب ثد˘ح˘ت˘ي
يضضارأÓل يل˘ي˘ئار˘ضس’ا لÓ˘ت˘ح’ا
ةلتحملا ةيبرع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا

ءاهنا ىلا وعديو ،7691 ماع ذنم
ف˘˘قوو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضس’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
نع ملظلا عفر ىلاو ،ناطيتضس’ا
،ىع˘ضسيو ،ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا
ا˘يا˘ضضق ل˘ح ى˘˘لا ،ا˘˘ير˘˘ظ˘˘ن ،ه˘˘ل˘˘قا
ةقطنملا يف رتوتلا رؤوبو عارضصلا

.ملاعلاو
هذ˘˘ه ر˘˘ير˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع بر˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘ن
ن˘ل˘ع˘ي نا اور˘ظ˘˘ت˘˘ناو ،ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا
د˘˘ضض ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت ا˘˘بر˘˘ح» ا˘˘ما˘˘بوا
ميلضستلا ىلع اهرابج’ «ليئارضسا
اعقاو هتمجرتو سسيئرلا هنلعا امب

ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كي م˘˘˘˘لو ..سضر’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ي˘ن˘ي˘ط˘˘ضسل˘˘ف وا ي˘˘بر˘˘ع لوؤو˘˘ضسم
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع لاؤو˘ضسلا ءا˘ن˘ع د˘˘حاو
يكيرم’ا سسيئرلا فقاوم ليوحت
مهضسفنا اوفلكي مل امك ،لاعفا ىلا

،فقاوملا كلت نم ةدافتضس’ا ءانع
ةي˘نا˘كما ىد˘م ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب
ة˘˘غا˘˘ي˘˘ضص ة˘˘ه˘˘ج˘˘ل ،ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت
ريثكلا ىلع مكارت تايجيتارتضسا

ييف ةدو˘جو˘م˘لا ةو˘ق˘لا طا˘ق˘ن ن˘م
،ةينيطضسلفلاو ةيبرعلا ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا

تضسيل ةيلود ةلاح˘ب ة˘مو˘عد˘م˘لاو
ط˘ضشن ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف .ة˘ط˘ي˘ضسب˘لا˘ب
معدب ،نويليئارضس’ا نولوؤوضسملا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا نوؤو˘˘˘ضشلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ن˘˘˘م
ن(كابيإا) ةيلي˘ئار˘ضس’ا ة˘ي˘كير˘م’ا

تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ر˘ئاود تر˘ف˘ن˘˘ت˘˘ضساو
ن˘يذ˘لا ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلا

راهن ليل اولمعو ا˘ع˘ي˘م˘ج اود˘ه˘ج
سسي˘ئر˘لا ف˘قاو˘م غار˘فا ل˘˘جا ن˘˘م
،ا˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ضضم ن˘˘˘م ي˘˘˘كير˘˘˘م’ا

ام ناعرضس ذإا ..كلذ يف اوحجنو
ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا ف˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا تذ˘˘˘خا
ا˘ه˘ضسأار˘ب ل˘ط˘ت تأاد˘بو ،ل˘كآا˘ت˘لا˘ب
ى˘ل˘ع موا˘ضست تا˘حر˘ت˘ق˘مو را˘كفا

ةرا˘ت ،نأا˘ضش تاذ تضسي˘ل ن˘يوا˘ن˘˘ع
عم ةرضشابم تاءاقلل ةوعدلا ربع
ةرا˘تو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا
د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت  طار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضش’ ىر˘˘˘˘خا
يئزجو تقؤوم لكضشب ناطيتضس’ا

لودلا عم رضشابملا عيبطتلا لباقم
يف يرجي ناك اذه لكو .ةيبرعلا

ل˘ب˘ق ن˘م دا˘ج ف˘˘قو˘˘م يا با˘˘ي˘˘غ
لظ يذلا يبرعلا يمضسرلا ماظنلا

..قباضسلا يراظتن’ا هفقوم ىلع
نييمضسرلا نيماظ˘ن˘لا نا˘ك ا˘م˘ي˘فو
يف ناطغي ينيطضسلفلاو يبرعلا
دلانود حاجن نلعا ،قيمع تابضس
ةيضسائرلا تابا˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف بمار˘ت
اريثك رظتني مل يذلا ،ةيكيرم’ا

ن˘م ة˘ع˘ضساو ة˘حور˘م ن˘ل˘عا ى˘ت˘˘ح
ةيداضصتق’او ةيضسايضسلا بورحلا

:ةد˘˘ع لود ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ضسف˘˘ن˘˘˘لاو
،Óيوزنف ،ابو˘ك ،ن˘ي˘ضصلا ،ا˘ي˘ضسور
،كيضسكملا ،ةيطارقم˘يد˘لا ا˘يرو˘ك
دد˘ع ى˘لا ة˘فا˘ضضا ،ا˘يرو˘ضس ،نار˘يا

ابوروا يف نيضضرتفم ءافلح نم
مل بورحلا هذه لك نكل .ادنكو
تاي’ولا نا ةظحللا ىتح تبثي
اريبك اراضصتنا تققح دق ةدحتملا

نا ل˘˘ب ،ةد˘˘حاو ة˘˘لود ى˘˘ل˘˘ع و˘˘˘لو
ي˘ت˘لا بو˘ع˘ضشلاو لود˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةيكيرم’ا بورحلا اهيلع تنلعا

نا ىتح ،ةدماضص مواقت تلاز ام
ة˘يد˘ن˘ب ى˘طا˘ع˘˘ت˘˘ي ذ˘˘خا ا˘˘ه˘˘ضضع˘˘ب

،ةدحتملا تا˘ي’و˘لا ع˘م ة˘ح˘ير˘ضص
يركضسعلا ىوتضسملا ىلع ءاوضس
.يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا وا ي˘˘˘ضسا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا وا

هتققح يذلا ديحولا زاجن’ا لعلو
ي˘˘˘˘ف و˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘م’ا ةراد’ا
يمضسرلا ماظنلل عضساولا قارتخ’ا
تا˘ي˘ل˘م˘ع عا˘ضستا ة˘ه˘ج˘ل ي˘بر˘ع˘لا
برعلا تاورث ة˘قر˘ضسو ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

...اهيلع وطضسلاو مهلاوماو
ني˘ب ن˘م ا˘نا˘ك ن˘ي˘ط˘ضسل˘فو نا˘ن˘ب˘ل
ةراد’ا تن˘˘ضش ي˘˘˘ت˘˘˘لا بو˘˘˘ع˘˘˘ضشلا

ةيناودع ابرح امهيلع ةيكيرم’ا
هذه ه˘جوا سضع˘ب ي˘فو .ة˘ح˘ير˘ضص
ناقحتضسي نا˘جذو˘م˘ن زر˘ب بر˘ح˘لا
:امهدنع فقوتلا
نا لو˘ق˘لا ار˘ضس سسي˘ل نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ي˘˘ف
،ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘مو ،ة˘ي˘˘كير˘˘م’ا ةراد’ا
عا˘ضضو’ا˘ب ثب˘˘ع˘˘لا ى˘˘لا ى˘˘ع˘˘ضست
معد ربع ةرات ،ةينانبللا ةيلخادلا
ةلضصاوتملا ةيليئارضس’ا بورحلا

،ة˘ي˘نا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ضسلا قار˘˘ت˘˘خاو
بور˘˘˘˘ح نÓ˘˘˘˘عا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ىر˘˘˘˘خاو
را˘طا ي˘ف ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسو ة˘يدا˘ضصت˘˘قا

ذنم اهنضشت يتلا ةيناودعلا اهبرح
ي˘هو .نار˘ياو ا˘يرو˘ضس د˘ضض ةر˘ت˘˘ف
ناود˘˘ع˘˘لا لا˘˘كضشا ل˘˘˘ك تضسرا˘˘˘م
ةنلعم ةعيرذب يجراخلاو يلخادلا
ن˘يد˘ت» ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘مو˘˘كح˘˘لا نا
رثكا تلاقو .«هللا بزحل اهئ’وب
دلبلا اذهل مدقت نل اهنا ةرم نم
نم سصلختي مل ام تادعاضسم ةيا

هذه ىلعو ..هحÓضسو هللا بزح
لودلا نم ديدعلا تراضس ةيفلخلا
ق˘ن˘خ فد˘ه˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا
ىلا اما هع˘فدو ه˘عا˘ضضخإاو نا˘ن˘ب˘ل

طورضشلاب ميلضستلا وا ةيلها برح
بزح حÓضس سسيل يتلا ةيكيرم’ا
ا˘ه˘˘ن˘˘يوا˘˘ن˘˘ع ن˘˘م اد˘˘حاو ’ا ه˘˘ل˘˘لا

سسامت ىلع نيوانع اهيلا افاضضم
..ليئارضسا عم عارضصلاب رضشابم
،9102 ما˘˘ع ف˘˘˘ضصت˘˘˘ن˘˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘مو
ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘م’ا ةراد’ا تط˘˘˘˘غ˘˘˘˘ضض
،نانبل ىلع ايدا˘ضصت˘قاو ا˘ي˘ضسا˘ي˘ضس
ة˘يا م˘يد˘ق˘ت مد˘ع ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ضصاو
تمز˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا اذا ’ا ،تاد˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ضسم
.ةيكيرم’ا طور˘ضشلا˘ب ة˘مو˘كح˘لا

ىلا ،طغضضلا اذه ةجيتن نم ناك
ةيعوضضومو ةيتاذ بابضسا بناج
ل˘ما˘ضش يدا˘ضصت˘قا را˘ي˘ه˘نا ،ىر˘خا

ةيداضصتق’ا تاعاطقلا ةفاك لاط
،ني˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ع˘ي˘م˘ج ه˘ن˘م ى˘نا˘عو
هللا بزح ةئيب يف مه نم ءاوضس
،ةضضراعملا ةئيبلا يف وا هءافلحو
ثحبلا ىلا ىوقلا سضعبب عفد ام
نم اقÓط˘نا ،ة˘ل˘يد˘ب تارا˘ي˘خ ن˘ع
ىلع اربجم سسيل نانبل نا ةعانق
تاي’ولاب ،ايداضصتقا ،هضسفن طبر
بج˘يو ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غ نود ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ع˘م ة˘ل˘يد˘ب تارا˘ي˘خ ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا

را˘ي˘خ نا˘كف ،م˘لا˘ع˘لا لود ع˘ي˘˘م˘˘ج
تارايخلا دحأاك «ا˘قر˘ضش ه˘جو˘ت˘لا»
ة˘ي˘ضضر’ا هذ˘ه ى˘ل˘عو .ة˘ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا
ةموكحلا نيب ت’اضصت’ا تأادب
ن˘ي˘ضصلا تا˘مو˘كحو ة˘ي˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا

اود˘ه˘ع˘ت ن˘يذ˘لا قار˘ع˘˘لاو نار˘˘ياو
..نانبلل معدلا هجوا سضعب ميدقتب

ىلا يمضسرلا نانبل رداب نا امو
ىتح لودلا كلت عم هت’اضصتا ءدب
ى˘لا ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا ةراد’ا تز˘˘عوا
كرحت˘لا ة˘عر˘ضسب ا˘هءا˘ف˘ل˘ح سضع˘ب
،ن˘ير˘خآÓ˘˘ل ة˘˘حا˘˘ضسلا كر˘˘ت مد˘˘عو
ة˘ج˘ه˘ل تر˘ي˘غ˘ت ر˘حا˘˘ضس ر˘˘ح˘˘ضسبو
ى˘ل˘ع ن˘ل˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘كر˘ي˘˘م’ا ةراد’ا
اهتريفضسو اهتيجراخ ريزو ناضسل
د˘˘ئا˘˘ق ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘ضضا نا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل ي˘˘˘ف
سشيجلا ي˘ف ى˘ط˘ضسو˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ثي˘˘ن˘˘ي˘˘ك لار˘˘ن˘˘ج˘˘لا ي˘˘كر˘˘ي˘˘˘مأ’ا

ةمز˘ت˘ل˘م ن˘ط˘ن˘ضشاو ّنأا يز˘ن˘ي˘كا˘م
،رايهن’ا هل ديرت ’و نانبل معدب
م˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘نا˘كما سسرد˘ت˘ضس ا˘ه˘ناو
نم ةنيعم تاءانثتضساو تاءافعا
د˘˘˘عا يذ˘˘˘لا «ر˘˘˘ضصي˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق»
قو˘ط˘لا ما˘كحا فد˘ه˘ب ا˘ضصي˘˘ضصخ
.ايروضس ىلع

بيلك يحتف  :ملقب
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نيفلكملا ةدئافل ينيوكت جمانرب

مناغتسسمب لاسصتلاب
ة˘ي˘ع˘م˘ج سسما لوأا تق˘ل˘˘طأا
مناغتضسم ةي’ول ة˘فا˘ح˘ضصلا
ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ي˘ن˘يو˘كت ا˘ج˘ما˘نر˘ب
˘˘مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا

ىو˘ت˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ضصت’او
تا˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لاو تارادإ’ا
ديفتضسأا امبضسح ،ةيمو˘م˘ع˘لا

،ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م
.سسوضسق فراضشلا

سشماه ىلع سسوضسق لاقو
ىلوأ’ا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا ةرود˘لا
راد˘ب مو˘ي˘˘لا تم˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
ويلوي5 ي˘ح˘ب ة˘فا˘ح˘˘ضصلا

ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘˘ه» نأا2691
ل˘ي˘˘ب˘˘ق ي˘˘تأا˘˘ي ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ي˘ت˘لا نوا˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
ةياهن ةيع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘مر˘ب˘ت˘ضس
ةد˘˘˘ع ع˘˘˘م عو˘˘˘ب˘˘˘ضسأ’ا اذ˘˘˘ه
ة˘ي’و رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘˘كر˘˘ضش
د˘ب˘ع ة˘ع˘ما˘جو م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘ضسم
عاطقو سسيداب ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا
.«ةضضايرلاو بابضشلا

ىلإا تايقافت’ا هذه فدهتو
لدا˘ب˘تو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ةر˘˘˘ضسأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب تار˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ي˘ف ءا˘كر˘ضشلاو ة˘فا˘˘ح˘˘ضصلا

لا˘˘˘˘˘˘˘ضصت’ا» ت’ا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘م
˘مÓ˘عإ’ا»و «ي˘تا˘ضسضسؤو˘م˘˘لا
نيوكتو بيردتو «ينابضشلا

ي˘ف ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
لا˘ضصت’او مÓ˘˘عإ’ا لا˘˘ج˘˘م
تار˘ها˘ظ˘ت ةد˘˘ع م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
رثأ’ا اهل نوكي تاطاضشنو
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا
ة˘حا˘تإا ز˘يز˘ع˘تو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةمولعملا
تاذ في˘ضضي ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
.ثدحتملا

لاجم يف ر˘ي˘ب˘خ˘لا ح˘ضضوأاو
د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا لا˘ضصت’ا

(مناغتضسم ةع˘ما˘ج) ي˘ناور˘م
ةينيوكتلا ةرودلا رطأا يذلا
ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لوأ’ا

تارد˘ق ع˘فر ن˘م ن˘كم˘ت˘˘ضس
ي˘ف مÓ˘عإ’ا˘ب ن˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

تا˘نا˘ي˘ب˘لا ة˘غا˘ي˘˘ضص لا˘˘ج˘˘م
˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘ضساو ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا
اميضس’ ،ةديدجلا طئاضسولا
ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل’ا لا˘˘˘˘ضصت’ا
ط˘ط˘خ˘م داد˘عإا ن˘ع Ó˘˘ضضف
ي˘˘تا˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ضصت’ا

تارهاظتلا مي˘ظ˘ن˘تو ةرادإاو
.تاودنلاو
نأا يناورم ديضسلا حضضوأاو
ةديدجلا ةئيبلا عم لماعتلا
سضر˘ف لا˘ضصت’ا لا˘ج˘م ي˘ف
مÓعإ’ا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ى˘ل˘ع
يف ةعرضسلاك ةيفاضضإا ءابعأا
ة˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

يدافتل روهمجلل اهتحاتإاو
را˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خأ’او تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ضشإ’ا
.ةبذاكلا

تايجولونكتلا تجرخأا امك
مÓعإ’ا لاجم يف ةديدجلا

اذهب نيلغتضشملا لاضصت’او
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
تارادإ’او تا˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ى˘˘˘˘˘لإا سضح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا يرادإ’ا

ن˘م ة˘ي˘كر˘ح ر˘˘ث˘˘كأا ناد˘˘ي˘˘م
رو˘˘ضصلا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسا لÓ˘˘˘خ
ا˘ي˘فار˘غو˘ف˘ن’او و˘يد˘ي˘ف˘˘لاو
بير˘ق˘ت ي˘ف م˘˘ها˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لا
تا˘˘ئ˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
.اهطيضسبتو ةفدهتضسملا

اهموي يف ةرودلا تلمضشو
لاضصت’اب نيفلكملا لوأ’ا
تا˘˘عا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ب
(تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا) ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لاو ر˘˘˘ئاود˘˘˘لاو
تا˘˘عا˘˘ط˘˘قو ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
ةيندملا ةيامحلاو كرامجلا

تائيهو ةي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لاو
امك ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘ضضلا
.ردضصملا تاذ هيلإا راضشأا
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راعشسأ’أ رشسكل
ةينطولا قوسسلا نومت ةديلبلا

اطاطبلا نم نط009ـب
ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘˘م تعر˘˘ضش
نم ءادت˘با ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ل
ن˘˘˘يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ،سسمأا لوأا
009 ـب ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘ضسلا

ا˘طا˘ط˘ب˘لا جو˘ت˘ن˘م ن˘˘م ن˘˘ط
لحارم ى˘ل˘ع م˘ت˘ت˘ضس ي˘ت˘لاو
اذ˘ه را˘˘ع˘˘ضسأا ر˘˘ضسك فد˘˘ه˘˘ب
يذ˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ دهضش
اقفو ،هراع˘ضسأا ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا
تاذ لوؤو˘ضسم ه˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ل
.ةئيهلا

ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا ح˘˘ضضوأاو
دمح˘م ,ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م نأا ير˘˘˘خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘نز
حرطب مويلا تماق ةحÓفلا

جو˘ت˘ن˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق002
قاو˘˘ضسأ’ا ي˘˘ف ا˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
قوضسلا اهي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

ردقت ة˘ي˘م˘ك ن˘ي˘ب ن˘م اذ˘هو
نيوم˘ت م˘ت˘ي˘ضس ن˘ط009ـب
ل˘˘˘˘كضشب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب قاو˘˘˘˘˘ضسأ’ا
.يجيردت
نأا ثدحتملا تاذ فاضضأاو

روف تررق ةحÓفلا حلاضصم
رار˘م˘ت˘˘ضسا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘فو˘˘قو
جتنملا اذ˘ه را˘ع˘ضسأا عا˘ف˘ترا
و˘˘˘ح˘˘˘ن ذ˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ءار˘جإا ذا˘خ˘˘تا ،ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘ضسأا
ع˘م ة˘˘ضصا˘˘خ ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا
ناضضمر رهضش لولح بارتقا

اطاطبلا حرط يف لثمتملاو
د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ˘ب ة˘نز˘خ˘˘م˘˘لا
را˘˘˘ع˘˘˘ضسأ’ا ر˘˘˘ضسك فد˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ةرد˘ق˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو
.نينطاوملل ةيئارضشلا

ءار˘˘˘˘جإ’ا اذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘ضش ن˘˘˘˘˘م
يف مهاضسي نأا يلاجعتضس’ا
اذ˘˘˘ه را˘˘˘ع˘˘˘ضسأا رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا
دعي يذلا يحÓفلا جوتنملا

ة˘˘ع˘˘˘ضساو˘˘˘لا ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لا ن˘˘˘م
اب˘ل˘ط ر˘ث˘كأ’او كÓ˘ه˘ت˘ضس’ا

فيضضي ،نينطاوملا لبق نم
ا˘ع˘قو˘ت˘م ،ير˘خ˘ي˘نز د˘ي˘ضسلا
زفق يذلا ،هرعضس سضافخنا

ىلإا ةي˘ضضا˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ
04 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ى˘˘˘لإا ،جد07
.جد54و
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يتلأ ةرئأدلأ رقم صسياق ةيدلب نم اهبرق مغر ةيلشش ةيدلب ةرأدإ’ ةعباتلأ ةيلبجلأ ىرقلأ ىدحإأ ةششاخوب ربتعت
.ءاملأو ،ةيحÓفلأ ءابرهكلأو تاقرطلأ ديبعتك ةايحلأ تايرورشض صصقن نم اهناكشس يناعي

نكل ةيحÓف ةقطنم اهنأا مغر
ةايحلا تاموقم اه˘ن˘ع بي˘غ˘ت
سشي˘ع˘ل˘ل ة˘يدا˘ع˘لا فور˘ظ˘˘لاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا نا˘كضسل م˘ير˘كلا
ثيح اهل ةرواجملا يتاضشملا

تاونقب مهتانكضس طبترت ’
نوأاج˘ل˘يو ي˘ح˘ضصلا فر˘ضصلا
مهلزانم برق قدانخ رفح ىلإا
،تاف˘ل˘خ˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل
هايملا عيزوت بذبذت اضضيأاو
تايفنحلاف برضشلل ةحلاضصلا
سضعبب ءات˘ضشو ا˘ف˘ي˘ضص ف˘ج˘ت
.ةيفيرلا تاعمجتلا

ةرا˘˘نإ’ا ة˘˘˘كب˘˘˘ضش ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘تو
ن˘م ة˘ضشا˘خو˘ب˘ب ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
روهضش ذنمو ةر˘ي˘ث˘ك با˘ط˘عأا
مÓظلا ةيرقلا عراوضش سشيعت
ءا˘بر˘ه˘كلا ماد˘˘ع˘˘ن’ سسماد˘˘لا
ةكبضش فرعتو ،ةدمعأ’ا لجب
ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءار˘˘ت˘˘ها تا˘˘قر˘˘ط˘˘˘لا

يف بعضصأا عضضولا حبضصيو
لز˘ع˘ي يذ˘لاو ءا˘ت˘ضشلا ل˘˘ضصف
نابوق˘يإاو بورز˘م˘لا ي˘تا˘ضشم
ةقطنملا رقتفتو ،ةايحلا نع
عيمجل لاقنلا فتاهلا ةكبضشل
ر˘ط˘ضضي ن˘يأا ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

ءارجإ’ ةكبضشلا دجاوت  ناكم
د˘˘جو˘˘ت ’ ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘˘ت’ا˘˘˘ضصتا

ا˘م ة˘ي˘مو˘م˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ئا˘˘ضسو
نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي نا˘˘كضسلا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
نا˘م˘ثأا˘ب سصاو˘خ˘لا تارا˘ي˘ضسب
يوا˘˘كضشلا م˘˘غرو ،ة˘˘ظ˘˘˘ها˘˘˘ب
اه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تÓ˘ضسار˘م˘لاو
ريفوت لجأا نم ةقطنملا يلاهأا

ن˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘ت ل˘˘ق˘˘ن طو˘˘ط˘˘خ
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘مو ة˘˘ضشا˘˘خو˘˘ب
اورضشبتضسا ناكضسلا ،ةرئادلاو
لظلا قطان˘م ج˘ما˘نر˘ب˘ب ار˘ي˘خ
نب˘غ˘لا م˘ه˘ن˘ع ل˘يز˘ت˘ضس ي˘ت˘لا

يتلا ةلز˘ع˘لا ن˘م م˘ه˘جر˘خ˘تو
م˘ه˘ل ر˘فو˘تو ا˘ه˘ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
رارق˘ت˘ضس’او م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا
يتلا ةيحÓفلا مهيضضارأا يف

.ديحولا مهقزر ردضصم ربتعت
صسياق ةيدلب ناكشس

 مهقحب نوبلاطي
ةيمنتلأ يف

رداقلا دبع ريمأ’ا يح ربتعي
ةر˘ضشد˘لا ي˘ح˘ب ى˘م˘ضسي ا˘م وأا
رقم سسياق ةيدلبب يح مدقأا
ءا˘˘ي˘˘حأا ر˘˘ب˘˘كأا ن˘˘مو ةر˘˘ئاد˘˘لا
هنكل ،ةيناكضس ةفاثك ةيدلبلا

طورضش ىندأ’ رقتفي لازي ’
ف،م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لاو ةا˘ي˘ح˘˘لا

ن˘ع بور˘ضشلا ءا˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
01 ن˘م ر˘ث˘كأ’ م˘ه˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح
ءانتقا ىلع مهربجي تاونضس
ن˘م ة˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ايموي ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘ضصلا

لظ يف ،ة˘ع˘ف˘تر˘م را˘ع˘ضسأا˘بو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ضسضسؤو˘م ز˘˘ج˘˘ع
عورضشم لامكتضسا نع هايملل
عزنو عيزوتلا ةكبضش ديدجت
ىلإا ةفاضضإا ،ةميدقلا تاونقلا
حب˘ضصت ي˘ت˘لا ي˘ح˘لا عراو˘ضش

لطاهت دنع رور˘م˘لا ة˘ب˘ع˘ضص
يقابك اهديبعت مدعل راطمأ’ا
نمضض نمو ةنيدملا عراوضش
ط˘˘˘˘بر نا˘˘˘˘كضسلا بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م

فتا˘ه˘لا ة˘كب˘ضشب م˘ه˘تا˘ن˘كضس
تنر˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘نأ’او ي˘˘˘˘˘˘˘ضضرأ’ا

ينقتلا لوؤوضسم˘لا ج˘ج˘ح˘ت˘يو
دو˘جو مد˘ع˘ب سسيا˘ق ة˘لا˘كو˘˘ب
ة˘كب˘ضشلا ط˘ط˘خ˘م ع˘˘ي˘˘ضسو˘˘ت

ع˘ي˘م˘ج˘˘ل ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا لا˘˘ضصيإ’
هيجو˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب نا˘كضسلا

فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م تÓ˘˘˘˘˘ضسار˘˘˘˘˘م
ةيئ’ولا ةيريدم˘ل˘ل ة˘ن˘كا˘ضسلا
ةيوهجلا ةيريدملاو ةلضشنخب
ىودج نود نكل ةنيطنضسقب
ةبلطلا ربجيل ،ةباجتضسا ’و
ي˘ح˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لاو
نم ةبيرقلا ءايحأÓل ه˘جو˘ت˘ل˘ل
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ضض دا˘˘˘ج˘˘˘˘يإا ل˘˘˘˘جأا
ي˘˘˘˘ها˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘مو تاءا˘˘˘˘˘ضضف˘˘˘˘˘ب
ي˘ح˘لا ط˘ضسو˘بو تا˘نر˘˘ت˘˘ن’ا
لمهم ىنبم دجاوتي قيرعلا

متي مل ،ةنضس51 نم ديزأا ذنم
رخآا ر˘ق˘م يأا ي˘ف ه˘لÓ˘غ˘ت˘ضسا
ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل

ل˘˘ح˘˘م وأا ،جÓ˘˘˘ع ة˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ك
ة˘يرادإا با˘˘ب˘˘ضسأ’ ر˘˘خآا يرادإا

ىنب˘م˘لا ةاذا˘ح˘م˘بو ،ة˘ضضح˘م
تا˘حا˘ضسم د˘جو˘ت رو˘كذ˘˘م˘˘لا

بلا˘˘ط ةر˘˘غا˘˘˘ضش تاءا˘˘˘ضضفو
ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘˘ضسا˘˘ب نا˘˘كضسلا

تاحاضسم وا ،ةيراوج بعÓم
لكاضشملا هذه عيمج ،هيفرت
دبع ريمأ’ا يح ناكضس عفر
نيبختنملل مهت’اغضشنا رداقلا

ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ئاد˘˘لا سسي˘˘ئرو
ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ب
مهيح رابتعا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
دفتضسي ملو ءايحأ’ا مدقأا نم
يو˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت عور˘˘˘ضشم يأا ن˘˘˘م
فتاهلاو تاقر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت˘ك
  .بورضشلا ءاملاو

بط˘˘˘ق˘˘˘لا نا˘˘˘كضس ،بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي
3 ة˘ل˘م˘ح د˘يد˘ج˘لا ي˘نار˘م˘ع˘˘لا

تاطلضسلا لكو ةي’ولا يلاو
ةرورضضب ةنتاب ةي’وب ةيلحملا
ةيلاكضشإا لحل لجاعلا لخدتلا
ا د˘يد˘ج˘لا ي˘ح˘لا اذ˘ه را˘ق˘˘ت˘˘فا
ةيناكضس ة˘فا˘ث˘ك ه˘ن˘ط˘ق˘ت يذ˘ل
،نكاضس0005ـلا قو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت
ءانع مهينغي د˘ير˘ب˘ل˘ل بت˘كم˘ل
ةروا˘ج˘م˘لا ءا˘ي˘حأÓ˘ل ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
يتلا تامدخلا نم ةدافتضسÓل
. ريخأ’ا اذه اهمدقي
ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘˘كضس ،ه˘˘˘جاو˘˘˘ي
Ó˘كضشم د˘يد˘ج˘لا ي˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا

بتكمل رقم بايغ عم اريبك
لك ي˘ف تلا˘ع˘ت ثي˘ح ،د˘ير˘ب˘لا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسل˘˘ل م˘˘ه˘˘تاءاد˘˘ن ةر˘˘م
ىلع يقب رمأ’ا نكل ةيلحملا

افضصلا ةلحر يف مهكرتو هلاح
ةرواجملا ءايحأ’ا نيب ةورملاو
امدعب اذهو ،ةنيدملا طضسو وأا

تا˘ط˘˘ل˘˘ضسلا نا˘˘هذأا ن˘˘ع با˘˘غ
ديربلل بتكم جاردإا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ديدجلا بطقلا اذه ناو ةضصاخ
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘ضصا˘ع ن˘ع د˘ع˘˘ب˘˘ي
كر˘˘˘ت˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘فا˘˘˘ضسم˘˘˘ب
نضسلا رابك ةضصاخ نينطاوملا
ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي
يتلا تامدخلا نم ةدافتضسÓل
يمومعلا قفرملا اذه اهمدقي
اهيف بضصت يتلا خيراوتلا يف
.تاضشاعملا

رئازجلا ديرب ةرادإا ،ترداب دقو
موقت ةلفاح ريخضست ىلإا ،ةنتابب
تا˘˘ضشا˘˘ع˘˘مو بتاور فر˘˘˘ضصب
لا˘م˘ع˘لا اذ˘كو ن˘يد˘عا˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
وهو يحلا اذه يف نينطاقلا
ناكضسلا هنضسحتضسا يذلا رمأ’ا
ي˘ف م˘ه˘ت˘لا˘ضض اود˘˘جو ن˘˘يذ˘˘لا

ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضس’ا ل˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
وأا عور˘ضشم د˘ي˘ضسج˘ت را˘ظ˘˘ت˘˘نا
ل˘كب ز˘ه˘ج˘ي ر˘ق˘م سصي˘ضصخ˘˘ت

اذه نم لعجت يتلا تازيهجتلا
لا˘ب˘ق˘ت˘ضس’ ا˘˘ح˘˘لا˘˘ضص ر˘˘ق˘˘م˘˘لا
. هيف نينطاوملا

ميلع ردضصمب ،انلاضصتا ىدلو
د˘˘ير˘˘ب ةرادإا ر˘˘ق˘˘م ل˘˘˘خاد ن˘˘˘م
نأا ،انل فضشك ،ةنتابب رئازجلا

هذه لÓخ عبقت ،ةريخأ’ا هذه
ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا ما˘˘˘˘˘يأ’ا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘ضسلا

حنم دضصق ةي’ولا يلاو اهضسأار
وأا لدع ةلاكول ةعبات تÓحم
م˘ت˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كضس غ˘˘ي˘˘ضص
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ل˘كب هز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
لفكت˘ي د˘ير˘ب˘ل˘ل ار˘ق˘م ه˘ل˘ع˘جو
يحلا اذه ناكضس بلاطم لكب
. ديدجلا ينارمعلا

لاكضشإ’ا اذه لح ،راظتنا يفو
ةمئاق نا˘كضسلا بلا˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ت
ةيضصولا تاهجلا دي يف هلحو
.ةي’ولا يلاو اهضسأار ىلعو

نامثع راعرع

م .ق

ةيومنت عيراششم ديشسجت اهناكشس رظتني

لسصاوتت ةلسشنخب ةسشاخوب ةيرق ناكسس ةاناعم

 بتأورلأ فرشصب موقت ةلفاح

ديرب بتكم نود ةنتابب ديد÷ا Êارمعلا بطقلا

جد نويلم006
ليهأات ةداعإل

ةيدلبلا بعÓملا
بابششلأ ةيريدم تشصشصخ

ةلششنخ ةي’ول ةشضايرلأو
نويلم006ـب ردقي ايلام افÓغ
بعÓملأ ليهأات ةداعإ’ جد
.ةيدلبلأ

عاطقلل يلحملأ ريدملأ بشسحو
مت دقف ةيرهأوط يبرعلأ

يلاملأ فÓغلأ أذه صصيشصخت
ةي’و هنم تدافتشسأ يذلأ

قودنشص راطإأ يف ةلششنخ
تاعامجلل نماشضتلأو نامشضلأ
مايقلأ لجأأ نم ةيلحملأ

ابعلم51 ليهأات ةداعإأ عيراششمب
.ةي’ولأ بأرت ربع عقي ايدلب
عاطقلل يلحملأ ريدملأ فاشضأأو
عيراششملأ تأذ نمشض متيشس هنأاب
يعانطشص’أ طاشسبلأ ديدجت

ةئيهتو نأديملأ تايشضرأ’
بأوبأ’أو بعÓملأ رييغت فرغ

طيحملأ جايشسلأو ةيشسيئرلأ
51 ميلاقأاب عقت يتلأ بعÓملاب
.ةي’ولاب ةيدلب
ةداعإأ لاغششأأ قÓطنأ نأاب دكأأو
ةيدلبلأ بعÓملأ هذه ليهأات
يناثلأ يشسأدشسلأ لÓخ نوكتشس
تأءأرجإ’أ نم ءاهتن’أ دعب
ةبحاشصملأ ةيرأدإ’أو ةينوناقلأ
أريششم ،تأراششتشس’أو تاقفشصلل
ةينعملأ بعÓملأ نأأ ىلإأ

عشضوتشس ليهأاتلأ ةداعإأ ةيلمعب
ةيدنأ’أ فرشصت تحت
لÓخ ةيشضايرلأ تايعمجلأو
‐1202 لبقملأ يوركلأ مشسوملأ

2202.
بعÓملأ نأاب ةيرهأوط ركذو
ميلاقأاب ةعقأولأ ةيدلبلأ
نيعل ةيلحملأ تاعامجلأ
صشاششر د’وأأو ةليوطلأ

لÓجو صسياقو تنايزواتو
نم ىرخأ’أ يه تدافتشسأ

ةيشسكتو ةئيهت عيراششم
راطإأ يف يعانطشص’أ بششعلاب
هرييشست ىلع فرششت جمانرب
ةيلحملأ ةرأدإ’أ ةيريدم
.ةلششنخ ةي’ول

يداعشس يون
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يشسردملأ برشستلأ لاحفتشسأ نم افوخت
ةيوناثب نوبلاطي سسابعلب يديسسب وروازم ناكسس

ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘كضس سشي˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ةر˘˘ئاد˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ورواز˘˘م
يدي˘ضس ة˘ي’و بو˘ن˘ج غÓ˘ت
ة˘يرز˘م ا˘عا˘ضضوأا سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب
مهئانبأ’ ةيوناث بايغ ءارجم
م˘ه˘ت˘ضسارد نو˘لواز˘ي ن˘يذ˘˘لا
د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ةر˘˘ئاد˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،م˘ل˘ك70
ر˘ث˘كأا ءا˘ي˘لوأ’ا ق˘ل˘˘ق˘˘ي تا˘˘ب
ةضصاخ ىضضم تقو يأا نم
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ورواز˘م ة˘يد˘ل˘˘ب ناو
ة˘م˘يد˘ق˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘ف
مل يتلا لئÓ˘ق˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
زاجنإ’ عورضشم نم دفتضست
لك ذيمÓ˘ت˘لا ي˘ق˘ت  ة˘يو˘نا˘ث
.رطاخملا
ةيدلبب ذيمÓتلا ءايلوأا قدي
ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا سسو˘˘قا˘˘ن ورواز˘˘م
تار˘˘ضشع˘˘لا نأاو ا˘˘ضصو˘˘ضصخ
ايموي نولقنتي ذيمÓتلا نم
ببضست امك اديعب ةضساردلل
د˘˘يد˘˘ع˘˘لا فوز˘˘˘ع ي˘˘˘ف كلذ
،تا˘ي˘ت˘ف˘لا ا˘م˘ي˘ضس’ م˘˘ه˘˘ن˘˘م
تاو˘˘ن˘˘˘ضس كلذ ى˘˘˘لإا ف˘˘˘ضض

ةقطنملا اهتفرع يتلا رمجلا
لع˘لو ةر˘ي˘خأ’ا ماو˘عأ’ا ي˘ف
ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا كلذ˘ك
ي˘ف تم˘ها˘˘ضس ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه
ن˘ع م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا ي˘ل˘خ˘ت
وحن ءاوضس ةضساردلا دعاقم
ذإا ،يو˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ةدور˘ب˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت
تا˘جرد ل˘ضصت ن˘يأا ة˘ي˘ضسا˘˘ق
ى˘˘˘˘˘˘ندأا ى˘˘˘˘˘˘لإا ةرار˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا

ل˘˘ضصف ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘ضسم
ناكضس دضشان هيلعو ،ءاتضشلا
ىلع تا˘ط˘ل˘ضسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
لجأا نم اهتايوتضسم فÓتخا
بلطملا اذ˘ه ذ˘خأ’ كر˘ح˘ت˘لا

عورضشم زاجنإاو دجلا ذخأام
ذيمÓتلا ء’ؤوه يقت ةيوناث
ة˘ضصا˘خ ر˘طا˘خ˘م˘لا ل˘ك ن˘˘م
نا˘كو ي˘ضسرد˘م˘لا بر˘ضست˘لا
با˘˘ب˘˘ضشلا ن˘˘˘م تار˘˘˘ضشع˘˘˘لا
تفل لجا نم ةلمح اوقلطأا
تا˘ه˘ج˘لاو ةرازو˘˘لا را˘˘ظ˘˘نأا
اذه يف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘لوؤو˘ضسم˘لا
.لكضشملا

ودبع.صص

ةي’ولاب اعورششم02 اهددع غلب
مناغتسسمب لÓغتسسلا زيح تايئاملا ةيبرتل عيراسشم ةتسس لوخد

1202 صسرام41 دحأ’أ صسمأأ راهن ،ةي’ولأ قرشش ةيليملأ ةيدلبل ةيلحملأ تاطلشسلأو لجيج ةي’و حلاشصم تعرشش
ةيمومعلأ تانكشسلأ ىلإأ ،ةيليملأ ةيدلبب تحيربات يحب رايهن’اب ةددهملأ تأرامعلأ تÓئاع ليحرت ةيلمع يف
طوقشسلاب ةددهملأ تأرامعلأ هذه ماكر تحت توملأ رطخو ةليوط ةاناعم دعب كلذو ،نودرشسأأ يحب ةيراجي’أ

صسيئرب اقوفرم ،لاكلك رداقلأدبع لجيج ةي’و يلأو هذه ليحرتلأ ةيلمع ىلع فرششأأ ثيح ،ةظحل ةيأأ يف
 . ةينمأ’أو ةيلحملأ تاطلشسلأو يئ’ولأ يبعششلأ صسلجملأ

يلاولا دكأا هل حيرضصت يفو
تايانبلا سصيخضشت دعب هنأا
ي˘ت˘لاو را˘˘ي˘˘ه˘˘نإÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘يآ’ا
تاققضشتل اقبا˘ضس تضضر˘ع˘ت
ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن تا˘˘عد˘˘ضصتو
تدازو ،ة˘ي˘˘ضضرأ’ا ق’ز˘˘نإا

تازهلا ةجوم دعب ةروطخ
يتلا ة˘يداد˘ترإ’ا ة˘ي˘ضضرأ’ا

ماعلا علطم ةي’ولا اهتفرع
تح˘ب˘ضصأا ثي˘ح ،ي˘ضضا˘م˘˘لا

ل˘˘كضشت تارا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ىلع ايقيقحو اقدحم ارطخ
ءاهتن’ا دعبو ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا ن˘˘˘م
تا˘˘ن˘˘˘كضسلا˘˘˘ب تا˘˘˘كب˘˘˘ضشلا
يحب ةيراجي’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
را˘ه˘ن ءد˘˘ب˘˘لا م˘˘ت ،نودر˘˘ضسأا
ل˘ي˘حر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف مو˘ي˘لا
تÓئاعلا
تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا
ةردقملا ،رايهن’اب ةددهملا
ثÓث ىلع ةلئاع193 ـب
يذلا جمانربلل اقفو لحارم
. ةي’ولا حلاضصم هتعضضو

ل˘˘ضصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘ضس ي˘˘˘فو
هذ˘˘˘ه نأا ي˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ضضوأا
عم قيضسنتلاب تمت ةيلمعلا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا ل˘˘ك
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ضسلا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘ضصم˘˘لا رار˘˘غ
،ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘ضصم
ناو˘˘يدو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘ئاد
ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ضست˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘˘لا
. يراقعلا

م˘˘ت ه˘˘نأا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا فا˘˘˘ضضأاو
تايرورضضلا فلتخم ريفوت
ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م نودر˘˘ضسأا
حنم مت ذإا لقنلا ،ةيوبرتلا

سصاوخلا ةدئافل سصخر01
،ةقطنم˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل

عم جمانرب عضضو مت  امك
نا˘م˘ضضل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
نينطاوملل يداعلا نيومتلا
داو˘م ن˘م م˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإا˘˘ب

،تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘ضسمو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘˘غ
ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ضضم
وه ىلوأ’ا ةجردلاب ةيلمعلا
ر˘ي˘فو˘تو ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘مأا˘˘ت
. هل ةحارلا

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تق’ د˘˘قو اذ˘˘ه
ىد˘ل ار˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘نا˘˘ضسح˘˘ت˘˘ضسا
ي˘˘˘ح تارا˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق
نع اوربع نيذلا تحيربات
م˘˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ضسو م˘˘ه˘˘حا˘˘ي˘˘˘ترا
يذلا رارقلا اذ˘ه˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا
ةضصاخ ةي’ولا يلاو هذختا

توملا نوري او˘نا˘ك م˘ه˘نأاو
م˘˘˘ه˘˘˘ب قد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي
. مهد’وأابو

عمجل ةلمح ...
ةحفاكمو تايافنلأ
يكيتشسÓبلأ ثولتلأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسمأا مو˘˘˘ي م˘˘˘ت

تاناويحلا ةقيدح ىوتضسم
ةناوعلا ةيدل˘ب˘ب ةد˘ي˘ل˘ب جر˘ب

ةماقإا ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و بر˘غ
ة˘ع˘ضساو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج ّسصخ˘˘˘ت
ةردابملا يهو ،ةكيتضسÓبلا
مويلا راطإا يف لخدت يتلا
قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ـل فدا˘ضصم˘لا ،كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا

،ة˘ن˘ضس ل˘ك ن˘م سسرا˘م51
ةلمحلا هذه يف كراضش ثيح
حلاضصم نم تاعاطق ةدع
،ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

،ةيمومعلا لاغضشأ’ا ةيريدم
،مجانملاو ةعانضصلا ةيريدم
ةفاضضإ’اب ،ينطولا كردلاو
ةكرحلل ةيرث ةكراضشم ىلإا
،ة˘ي’و˘لا ي˘ف ة˘يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

،كلهتضسملا ةيامح ةيعمجك
ةئيبلل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ةيؤورلا ةيعمجو ،ةنطاوملاو
بابضشلا ةيا˘عرو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
د˘قو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
ةمخاز ةبضسانملا هذه تناك
ميظنت مت نيأا ،تاطاضشنلاب

فر˘˘ط ن˘˘م سضرا˘˘ع˘˘م ةد˘˘ع
لك ،ةكراضشملا تاعاطقلا
ن˘م كلذو ه˘ضصا˘ضصت˘خا ي˘ف
ةلكضسر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ل˘جأا

ةدا˘˘˘˘˘˘عإاو ةدا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه
ثيو˘ل˘˘ت لد˘˘ب ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘ضصت
لجأا نم كلذو ،اهب ةعيبطلا
اذ˘ه ة˘برا˘˘ح˘˘مو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا
ةضصاخ ثو˘ل˘ت˘لا ن˘م عو˘ن˘لا
. ةيمومعلا تاءاضضفلا يف

ىلوأ’أ  لجيج
نفلأ ناجرهم يف

 يوشسنلأ يليكششتلأ
ة˘˘نا˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا تق˘˘˘ق˘˘˘ح

مرضشوب ءام˘ي˘ضش ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا
ة˘ل˘ث˘م˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و ن˘˘م
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
ناجر˘ه˘م˘لا ي˘ف ة˘ضضا˘ير˘لاو
ن˘ف˘ل˘ل يو˘ضسن˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
«سسرام راهدزا» يليكضشتلا
ثح˘ت ة˘ث˘لا˘ث˘لا ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف
عاد˘˘˘˘بإا ةأار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا«را˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضش

ةي’وب  م˘ظ˘ن˘م˘لاو «ناو˘لأاو
40 نم ةرتفلا يف فيطضس
يرا˘ج˘لا سسرا˘م01 ى˘˘˘لإا

ةير˘يد˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م كلذو
ةي’ول ةضضاير˘لاو با˘ب˘ضشلا
ددع ة˘كرا˘ضشم˘بو ،ف˘ي˘ط˘ضس
ثيح ،تانانفلا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م
ةنانف96 ن˘˘هدد˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب
ر˘ب˘ع ة˘˘ي’و43 نو˘ل˘ث˘م˘ي
. نطولا

ىلع سسفانتلا ناك دقو اذه
ندمتعا ثيح نهنيب هدضشأا

يف ءاوضس سسرادم ةدع ىلع
وأا سضر˘˘ع˘˘م˘˘لا سصا˘˘ضصت˘˘خا
ي˘ح˘˘لا ر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م˘˘لا م˘˘ضسر˘˘لا
ة˘˘نا˘˘ن˘˘ف ةر˘˘هز ل˘˘ك ثي˘˘ح˘˘ب
يف نينثا وأا ةحولب ةمزلم
عم اهيلع ةعقوم سضرعملا
ي˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘˘ضسر˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل
تضصضصخو ،ر˘˘˘˘ضشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ز˘˘ئاو˘˘ج ة˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
ةثÓثو سضرعملا ةق˘با˘ضسم˘ل
ر˘ضشا˘˘ب˘˘م˘˘لا م˘˘ضسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ر˘يزو را˘ي˘ت˘خإا ن˘م ةز˘˘ئا˘˘جو
ىرخأاو ةضضايرلاو بابضشلا

ة˘˘ي’و ي˘˘لاو را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ن˘˘˘م
رايتخا نم ةزئاجو فيطضس
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م ناو˘˘يد ر˘˘يد˘˘˘م
سسي˘ئر˘˘ل ىر˘˘خأاو با˘˘ب˘˘ضشلا

ةيفاقثلا تاطاضشن˘لا ة˘ط˘بار
ةزئاجو بابضشلل ةي˘م˘ل˘ع˘لاو
،ميكحتلا ةنجل رايتخا نم
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘بإا تق˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ح ثي˘˘˘˘˘˘ح
ة˘ب˘تر˘م˘لا ءا˘م˘ي˘˘ضش ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
تناكو م˘ضسر˘لا ي˘ف ى˘لوأ’ا
تزاف يذلا جاتلا نع عفادت
تاذ˘ب ي˘ضضا˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا ه˘˘ب
تر˘ي˘˘غ تي˘˘ح ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسم˘˘لا
رضشابملا مضسرلاب سضرعملا
تانانف سشرع ىلع عبرتتل
ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ةضسفانملا مغر ي˘ل˘ي˘كضشت˘لا
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ضسر˘˘˘˘˘ضشلا
نكلمي ي˘تاو˘ل˘لا تا˘نا˘ن˘ف˘لا

ة˘˘ق˘˘با˘˘ضس برا˘˘ج˘˘تو ةر˘˘ب˘˘خ
نأا ن˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘ضسو ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
تار˘ها˘˘ظ˘˘ت ةد˘˘ع ن˘˘كرا˘˘ضش
نمثي ام وهو ةيبرعو ةيلود

ءاميضش ةنانفلا جيوتت رثكأا
. ةمرضشوب

ةراخشسلأ ةتششم طبر
 يعيبطلأ زاغلاب

ةيدلب˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا تعر˘ضش
فور˘ع˘م يد˘ي˘˘ضس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ي˘ف ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و قر˘˘ضش
زاغلاب ةراخضسلا ةتضشم طبر
راطإا ي˘ف كلذو ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
سسي˘˘ئر ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ىطعأا ثيح ،لظلا قطانمب
راز يذلا سسيئرلا راضشتضسم
ةراضشإا ارخؤوم لجيج ةي’و
عورضشملا اذه يف قÓطن’ا

ملحلا ةباثمب ربتعي يذلاو
هذ˘˘ه نا˘˘˘كضسل ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘لا˘˘˘ب
اد˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ثيح ،ل˘ظ˘لا تح˘ت ع˘قاو˘لاو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر حر˘˘˘ضص
ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘ضشلا
م˘ت د˘ق ه˘نأا فور˘ع˘م يد˘ي˘ضس
ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ سصي˘˘˘ضصخ˘˘˘ت
ميتنضس نويلم005 ب ردقي
’ زيجو فرظ يفو ديوزتل
رارقلا وهو ،اموي04 ىدعتي
نا˘كضس رود˘ضص ج˘˘ل˘˘ثأا يذ˘˘لا

ةرا˘خ˘ضسلا ة˘ت˘ضشم ي˘ن˘˘طا˘˘قو
ةاناعم نوناعي مهنأاو ةضصاخ
بنا˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ءا˘ت˘ضشلا ل˘ضصف ي˘˘ف ة˘˘ضصا˘˘خ
كلا˘ن˘ه ةر˘عو˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لاو
ثي˘ح ،نا˘تو˘ب˘لا زا˘˘غ ةرذ˘˘نو
ةريبكلا مهتداعضس نع اوربع
ربتعي يذلاو عورضشملا اذهب
هتهج نم ،ققحت ملح ةباثمب
ي˘ب˘ع˘ضشلا سسل˘ج˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ىعضسيضس هنأا˘ب د˘كأا ،يد˘ل˘ب˘لا

قيضسنتلابو هح˘لا˘ضصم ة˘ق˘فر
نم ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا ع˘م
بار˘˘ت ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
هذ˘ه˘ب ا˘هد˘يوز˘˘تو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘يو˘ي˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
سشيعلل ةديج فورظ ريفوت
ل˘˘كضشم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ضضق˘˘˘لاو
ةليوط دوقعل ناكضسلا قرأا

. نمزلا نم

 ميهأرب.ع

اهرايهنإأ نم فوخلأ نم ةليوط تأونشس دعب

 لجيجب ةيليملاب تحيربات يح ناكسس ليحرت

ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم ة˘˘˘ت˘˘˘ضس تل˘˘˘خد
ي˘ف تا˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سصا˘˘˘˘ف˘˘˘˘قأ’ا

لÓغتضس’ا زيح كابضشلابو
ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ضست˘˘˘˘˘لاو
حرضص امب˘ضسح ،م˘نا˘غ˘ت˘ضسم
.ةيحلوب ىضسيع ،يلاولا هب
ءاقل لÓخ ة˘ي˘ح˘لو˘ب ر˘كذو
ةرايز سشماه ىلع يفحضص
ل˘حا˘ضسل˘˘ل د˘˘ق˘˘ف˘˘تو ل˘˘م˘˘ع
مناغت˘ضسم ة˘ي’و˘ل ي˘بر˘غ˘لا
ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لا نأا
يف رامث˘ت˘ضس’ا لا˘ج˘م ي˘ف
02 تغلب تايئاملا ةيبرت
6 ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘عور˘˘ضشم
ار˘˘خؤو˘˘م تل˘˘خد ع˘˘يرا˘˘ضشم
ز˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘كضشب
ق˘يو˘˘ضست˘˘لاو لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضس’ا
رد˘˘˘ق˘˘˘ت جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘ب
ةبضسنلاب نط008.1  وحنب
ر˘ح˘˘ب˘˘لا بئذو جو˘˘ج˘˘ق˘˘ل˘˘ل
حلبل ةبضسنلاب نط054و
.رحبلا

ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘˘تو
ةنياعم ةيرحبلا ةيناد˘ي˘م˘لا

زاجنإ’ا روط يه عيراضشم
ز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح تل˘˘˘˘˘خد ىر˘˘˘˘˘خأاو
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘ضس’ا
(نار˘غز˘م ة˘يد˘ل˘ب) ة˘ع˘يروأا

ةيدلب˘ب ن˘يدا˘ي˘ضصلا ة˘ير˘قو
يد˘˘˘ي˘˘˘ضسبو ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسإا

(ةكا˘نر˘ف ة˘يد˘ل˘ب) رو˘ضصن˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تع˘˘ل˘˘˘طا ا˘˘˘م˘˘˘ك
لك ةيعضضو ىلع ةيئ’ولا

تا˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘ضصلاو عور˘˘˘ضشم
ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ه˘جاو˘ي ي˘˘ت˘˘لا
.لبقتضسملا يف اهليلذت
ةنجل˘لا نأا ة˘ي˘ح˘لو˘ب ر˘كذو
ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘ت˘ضس ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

تاررقم ءاغلإ’ قح’ تقو
زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘ضس’ا
لا˘ج˘م ي˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل
ةبضسنلاب تاي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت
قلطنت مل يتلا عيراضشملل

ا˘ه˘ضضيو˘ع˘ت م˘ت˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
اوماق نيرخآا نيرمث˘ت˘ضسم˘ب

ى˘ل˘ع م˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م عاد˘˘يإا˘˘ب
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
.ةينعملا

عيراضشملا هذ˘ه ن˘كم˘ت˘ضسو
نم لوؤوضسملا تاذل اقفو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ةر˘˘فو نا˘˘م˘˘ضض
ىلع ةيرحب˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

رحبلا حلبو كامضسأ’ا رارغ
ا˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘عا˘˘ضضم لÓ˘˘خ ن˘˘م
ى˘ل˘ع ي˘كم˘ضسلا جا˘ت˘˘نإÓ˘˘ل
مناغ˘ت˘ضسم ة˘ي’و ىو˘ت˘ضسم
ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ن˘˘˘ع Ó˘˘˘ضضف
ةر˘ضشا˘ب˘م ل˘م˘ع بضصا˘ن˘م˘ل
زوا˘ج˘ت˘ت ةر˘ضشا˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غو
.بضصنم005
د˘ي˘ضصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘قو
دراو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘يد˘˘ي˘˘ضصلا
دي˘ضصل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘فر˘غ˘لا
تايئاملا ةيبر˘تو ير˘ح˘ب˘لا

ينهملا ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘قو
ةد˘ع ح˘ت˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لاو
د˘ي˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل تا˘˘ن˘˘يو˘˘كت
هذ˘ه˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ا˘م˘ي˘ضس’و ع˘يرا˘ضشم˘˘لا
ةنيفضسلا ةدايق يضصضصخت
ينق˘ت) تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو
بضسح (ي˘˘ما˘˘ضس ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘تو
ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘حور˘ضشلا
ق˘ي˘فو˘ت ي˘ئ’و˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

.ينامحر
ى˘لإا م˘عد˘لا اذ˘˘ه فا˘˘ضضيو
اهمدقت يتلا تÓ˘ي˘ه˘ضست˘لا
سضورقلا لاجم يف ةلودلا
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
قل˘ع˘ت˘ي ذا ،ن˘ير˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لا
ةافعم لÓغ˘ت˘ضسا سضور˘ق˘ب
نأا ن˘˘كم˘˘ي ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م
071 ى˘لإا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ل˘˘ضصت
راغضص ءانتق’ جد نويلم
ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لاو كا˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسأ’ا

ةيذغ˘ت ف˘ي˘لا˘كت ة˘ي˘ط˘غ˘تو
ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ضستو كم˘˘˘˘˘˘˘ضسلا
تاذ ف˘ي˘˘ضضي ،عور˘˘ضشم˘˘لا
.ثدحتملا
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مسسح نم برتقي وراتول
نÓيم رتنإا عم هريسصم

ر˘خآا ن˘ع ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘ضص ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘ضشك
د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
ر˘ت˘نإا ع˘م ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

ع˘م تا˘ضضوا˘ف˘م ي˘˘ف ر˘˘ت˘˘نإا ل˘˘خدو.نÓيم
نم ،ةيضضاملا ةليلقلا رهضشأ’ا لÓخ وراتو’
.يئازجلا طرضشلا ةلازإاو هدقع ليدعت لجأا

اذه رتنإا عم ةعئار تايوتضسم وراتو’ مدقيو
ي˘ف ا˘ًفد˘˘ه41 ل˘˘ج˘˘ضس ثي˘˘ح ،م˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا
رد˘˘ضصت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب م˘˘˘ها˘˘˘ضس ،و˘˘˘ي˘˘˘ضشت˘˘˘لا˘˘˘كلا
بضسحبو.بيترتلا لود˘ج˘ل يروز˘تار˘ي˘ن˘لا

،ةيلاطيإ’ا «تروبضس وليد اتيزاغ’» ةفيحضص
دقع عيقوت نم ةياغلل اًبيرق تاب وراتو’ نإاف
.4202 في˘ضص ى˘ت˘ح د˘ت˘م˘ي ر˘ت˘نإا ع˘م د˘يد˘ج
نويلم5.4 ىضضاقتيضس وراتو’ نأا تفاضضأاو
نأا ى˘ل˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا ن˘م اًءد˘ب ورو˘ي
تمتتخاو.م˘ضسو˘م ل˘ك ي˘ف بتار˘لا ع˘ف˘تر˘ي
نل وراتوÓل ديدجلا دقعلا نأاب ،ةفحيضصلا
.ةيئازج طورضش يأا ىلع يوتحي

دتيانوي ةرادإل أاجلي كيب يد
رياكسسلوسس ميحج نم ابره

سسمأا يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأا
،كيب يد ناف نود يدنلوهلا نأا ،ءاثÓثلا

أاجليضس ،دتيانوي رتضسضشنام طضسو بع’
،دراودوو دإا يذيفنتلا سسيئرلا بئان ىلإا
.قيرفلا عم هتكراضشم مدع ةمزأا نأاضشب
ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م ى˘˘لإا كي˘˘ب يد نا˘˘ف م˘˘˘ضضناو
نم اًمداق ،يضضاملا فيضصلا يف دتيانوي
ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م04 ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ،سسكا˘˘˘جأا
بردملا ةقثب ظحي مل هنكل ،ينيلرتضسإا
هكرضشأا يذ˘لا ،ر˘يا˘كضسلو˘ضس را˘نو˘ج ي˘لوأا
.ليدبك مهمظعم ةارابم62 يف

،ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحضص بضسحبو
دإا ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م د˘ق˘ع كي˘˘ب يد رر˘˘ق د˘˘ق˘˘ف
،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘˘ف˘˘قو˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل ،دراودوو
.ليحرلا بلطيضس هنأا برقأ’او
نأاضشب قلق كيب يد نأا ،ةفيحضصلا تحضضوأاو
لÓ˘خ هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م ة˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘ت
يف ،فيضصلاب ةيبوروأ’ا ممأ’ا سسأاك تايئاهن

.دتيانوي رتضسضشنام عم هتكراضشم مدع لظ
يد ءارضشب ماق دتيانوي رتضسضشنام نأا ددرتو
،ابغوب لوبل ئجافملا ليحرلا نم افوخ كيب
د˘لوأا ي˘ف ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ب نأا ’إا
سسكا˘˘˘يأا بع’ سصر˘˘˘ف سصل˘˘˘ق ،درو˘˘˘˘فار˘˘˘˘ت
كيب يد يتأايو.ةكراضشملا يف قباضسلا
يبعÓل رياكضسلوضس تارايتخا يف اضسداضس
ابغوب لوب دعب ،دتيانوي رتضسضشنام طضسو
سشتيتام اينامينو ديرفو زيدنانريف ونوربو
.يانيموتكام توكضسو
اراوايد ببسسب امور ةبوقع تيبثت
موي˘لا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تلا˘ق
ىلع ريخأ’ا نعطلا رضسخ امور نإا نينثإ’ا

ليجضست ببضسب0 ‐3 ارضساخ هرابتعا ةبوقع
انوريف مامأا هتكراضشمو أاطخلا قيرطب بع’
.مدقلا ةركل ىلوأ’ا ةجردلا يرودب
تاعزانم˘لا سضف˘ل ة˘م˘كح˘م ر˘ب˘كأا تضضفرو
تدكأاو امور نعط اي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا
تهتنا ةارابم تلت يت˘لا ة˘ي˘ل˘ضصأ’ا ة˘بو˘ق˘ع˘لا
ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا مو˘ي˘لا ي˘ف ي˘ب˘ل˘ضسلا لدا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب
.ربمتبضس22 يف مضسوملل
طضسولا بع’ أاطخلا قيرطب امور لجضسو
22 تحت ه˘ي˘ب˘ع’ ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف اراوا˘يد ودا˘مأا

لوأ’ا قيرفلا ةمئاق ىلإا هلقن نم ’دب اماع
.0202 ةيليوج يف اماع32 لمكأا نأا دعب
ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘ضسا˘ضسأا اراوا˘يد كرا˘˘ضشو
امور ةبقاعم مت نكل ةقيقد98 بعلو انوريف
اذ˘ه بب˘ضسب0 ‐3 ارضساخ هراب˘ت˘عا˘ب ا˘هد˘ع˘ب
لوأ’ا هفانئتضسا يف قفخأاو يراد’ا أاطخلا
.ربمفون يف يلاطيإ’ا داحت’ا مامأا

يرود˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لا بي˘تر˘ت˘لا ى˘ق˘˘ب˘˘ي اذ˘˘ه˘˘بو
زكرملا امور لتحي ثيح وه امك يلاطيإ’ا
لتحي امن˘ي˘ب ة˘ط˘ق˘ن05 د˘ي˘ضصر˘ب سسدا˘˘ضسلا
.ةطقن83 ديضصرب عضساتلا زكرملا انوريف

يفتحي يسسيم
يفاسشت مقر ةلداعمب

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ةرو˘ط˘ضسأ’ا ىد˘بأا
،ةنولضشرب دئاق ،يضسيم لينويل
مقرلا ةلداعمب ةغلا˘ب˘لا ه˘تدا˘ع˘ضس
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأا˘ك ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم
لجضسم˘لاو ،ا˘ضصرا˘ب˘لا سصي˘م˘ق˘ب
.زيدنانريه يفاضشت مضساب
م˘قر ه˘تارا˘ب˘م ي˘˘ضسي˘˘م سضا˘˘خو
ي˘ف ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب يدا˘ن ع˘م767
اكضسيوه مامأا تاقباضسملا عيمج
يتلا تايرابملا ددع سسفن وهو
يف هليحر لب˘ق ي˘فا˘ضشت ا˘ه˘ب˘ع˘ل

ناكمإا˘ب تا˘بو.5102 ف˘ي˘ضص
رثكأ’ا بعÓلا نوكي نأا يضسيم
سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب ا˘˘ًي˘˘ل˘˘ع˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘ضشم
لا˘ير ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘ب
.اغيللا يف ةلبقملا دادييضسوضس
،ا˘كضسيو˘ه ةارا˘ب˘م ة˘يا˘ه˘ن بق˘عو
ه˘˘با˘˘ضسح ر˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ضسي˘˘˘م بت˘˘˘ك
هنإا» :«كوبضسيف» ىلع يضصخضشلا
اذه ىلإا لضصأا نأا ميظع فرضشل
ع˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘لا
اًر˘˘كضش» :فا˘˘˘ضضأاو.«ةنولضشرب
ينوقفار نيذلا ءÓ˘مز˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
ي˘ت˘ل˘ئا˘ع˘لو ،تاو˘ن˘ضسلا هذ˘˘ه ي˘˘ف
يبناجب اوناك نيذلا يئاقدضصأاو
كابضش يف يضسيم لجضسو.«اًمئاد
نأا دعب ،اًي˘خ˘يرا˘ت ا˘ًفد˘ه ا˘كضسيو˘ه
خيرات يف ديحولا بعÓلا حبضصأا
يذلا ىربكلا سسمخلا تايرودلا
ي˘ف ر˘ث˘كأا وأا ا˘˘ًفد˘˘ه02 ل˘ج˘ضسي
ثلاثلا مضسوملل يرودلا ةقباضسم
.يلاوتلا ىلع رضشع
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يكيجلبلا مجنلا اصسوباك تحصضأا تاباصصإلا ةنعل

ديردم لاير مدسصت درازاهل ةديدج ةحارج

،درازاه نيديإا يكيجلبلا sنأا ودبي
،ريخأا لح ىلإا ءوجللا رطضضيضس
سسو˘با˘ك ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
ذ˘ن˘م ه˘ق˘حÓ˘ي يذ˘˘لا تا˘˘با˘˘ضصإ’ا
.ديردم لاير ىلإا همامضضنا

،ةرتفل لايرلا نع درازاه باغو
تبضسلا ،يضشتلإا مامأا ةدوعلا لبق
51 ةدمل كراضش ثيح ،يضضاملا
يف م’آاب رعضش هنكل ،طقف ةقيقد
.لحاكلا

«ا˘˘˘كرا˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضص تلا˘˘˘قو
رطضضي دق دارزاه نإا ،ةينابضسإ’ا

لÓ˘خ ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإ’
جÓعل ،ةلبقملا ةليلقلا عيباضسأ’ا
ىلع اهنم ىناع يتلا لكاضشملا

ه˘ل˘حا˘ك ي˘ف ما˘ع ن˘م ر˘ث˘كأا راد˘˘م
نأا ،ةفيحضصلا تفاضضأاو.رضسيأ’ا
نوممضصم بعÓلاب ن˘ي˘ط˘ي˘ح˘م˘لا

يف اًلمأا ،ةحارجلل هعوضضخ ىلع
يذلا دوهعملا هاو˘ت˘ضسم ةدا˘ع˘ت˘ضسا
هلاقتنا ذنم هفضصن ىلإا لضصي مل
.لايرلل
مهضسأا نأا ىلإا ،ةفيحضصلا تراضشأاو
ةديد˘ج ة˘حار˘ج˘ل درازا˘ه عو˘ضضخ
هنأاو ةضصاخ ،ةياغلل ةعفترم تتاب

ذ˘ن˘م ا˘ًق˘ل˘ط˘˘ُم ة˘˘حار˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي م˘˘ل
ثيح ،ىلوأ’ا ةحارجلل هعوضضخ
تمقافتو لب لحاكلا م’آا هتمز’
.ةريخأ’ا عيباضسأ’ا يف
لاح يف هنأا ،ةفيحضصلا تحضضوأاو

لÓخ ةحارجلا كلتل درازاه ءارجإا
لا˘ير ن˘ع بي˘غ˘ي˘ضس ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘˘ه
اميف ،مضسوملا ةياهن ىتح ديردم
بخ˘ت˘ن˘م ع˘˘م هد˘˘جاو˘˘ت نو˘˘كي˘˘ضس
ممأ’ا سسأاك تايئاهن يف اكيجلب

.كضش لحم فيضصلاب ةيبوروأ’ا
ةرضشاعلا يه ةباضصإ’ا هذه دعتو
لا˘ير˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا ذ˘˘ن˘˘م درازا˘˘ه˘˘ل
يف يضسليضشت نم اًمداق ،ديردم
9102 فيضص

ر .ق ^

زيراوضس سسيول يناياوغوروأ’ا رقأا
ةذاتضسأا نأاب ،ديردم وكيتلتأا مجاهم
تلضسرأا ،بناجأÓل ايجوريب ةعماجب
افلم يضضام˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس ي˘ف ه˘ي˘لإا
ىلع يوتحي هنأ’ «اًديج ةضساردلل»
مايأا دعب «اهدجي دق» يتلا ةلئضسأ’ا

ر˘˘ف˘˘ضسلا زاو˘˘ج ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘˘م
.يلاطيإ’ا

«اكيلبو˘ب˘ير ’» ةد˘ير˘ج تن˘كم˘تو
لوضصولا نم ةي˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ترج يتلا تاقيقحتلا سصن ىلإا

ا˘ه˘ن˘ي˘ح نا˘ك يذ˘لا ،ز˘˘يراو˘˘ضس ع˘˘م
را˘طإا ي˘ف ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب˘ل ا˘˘ًم˘˘جا˘˘ه˘˘م
ةيلاطيإ’ا راب˘ت˘خا لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ه˘ل ح˘م˘ضسي˘ضس نا˘ك يذ˘لا ف˘يز˘م˘لا
ر˘ف˘ضسلا زاو˘ج ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ضصح˘˘لا˘˘ب
ةلأاضسم ليهضست مث نمو ،يلاطيإ’ا
.سسوتنفوجل هلاقتنا

يذلا ،اًماع43 ،زيراوضس فرتعاو

،ةحيضضفلا هذهب هملع درجمب ررق
ناك هنأاب ،وكيتلتأ’ هتهجو رييغت
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس ى˘ت˘ح هارار˘ق ذ˘خ˘˘تا د˘˘ق
فو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ضصل لا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن’ا˘˘˘˘˘˘ب
زوفلا ل˘جأا ن˘م «ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا»
.لاطبأ’ا يرود بقلب
لبقتضسا دق ناك اذإا امع هلاؤوضسبو
نم «فإا يد يب» ةئيه يف اًفلم
هربخت ،انيبضس اينا˘ف˘ي˘ت˘ضس ةذا˘ت˘ضسأ’ا
،را˘ب˘ت˘خ’ا سصن و˘ه اذ˘ه ه˘نأا˘ب ه˘ي˘ف
.«معن»ـب يلودلا مجاهملا باجأا

دقل» ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه لو˘ح ح˘ضضوأاو
؛اًديج هتضسارد ةرورضضب ينتربخأا

نم اًءزج نوكي دق سصنلا اذه نأ’
.«رابتخ’ا ةلئضسأا

فاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ىور ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
مضسوملا اذه «سسو˘كنÓ˘ب˘ي˘خور˘لا»
81 ديضصرب ت’وطبلا عيمج يف
ى˘لوأ’ا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل م˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا ،ا˘˘ًفد˘˘ه

لوضصحلاب ايلاطيإا ل˘ط˘ب ما˘م˘ت˘ها˘ب
،يضضاملا توأا يف هتامدخ ىلع
سسيئر بئان هعم لضصاوت امدنع
لي˘فا˘ب ي˘كي˘ضشت˘لا م˘ج˘ن˘لا ،يدا˘ن˘لا
عم ةرضشابم اهدعب ثدحتو ،ديفدين
.يضشتيتاراب ويباف ،ةركلا ريدم
فيزملا رابتخ’ا ،زيراوضس ىرجأاو
،هزايتجا دعبو رب˘م˘ت˘ب˘ضس71 ي˘˘ف
ي˘ضشت˘ي˘تارا˘ب ن˘م ً’ا˘˘ضصتا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
لضصاوت ،نيموي دعب نكل ،هتئنهتل
ا˘يرد˘نأا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج سسي˘ئر ه˘˘ع˘˘م
ءايتضس’اب هروعضشب هربخيل ،يليينأا

نل تاضضوا˘ف˘م˘لا نأاو ،ثد˘ح ا˘م˘م
.هعم لمتكت
تررق ،ةحيضضفلا هذه رثإا ىلعو
سضعب لضصف ةيلاطيإ’ا تاطلضسلا
اوبتر نيذلا ةعماجلاب نيلوؤوضسملا

سصاخلا ةنطاوملا رابتخا اوفيزو
.رهضشأا8 ةدمل زيراوضسب

سسوتنفوي ةرادإا عم «ةيسضقلا» ليسصافت دري زيراوسس

برد˘˘م ،و˘˘ت˘˘نا˘˘ضس و˘˘نو˘˘ن سسف˘˘˘ن˘˘˘ت
امدعب ءادعضصلا ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
نإا ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا لا˘˘ق
نم تلفأا ويضسيرتاب يور سسراحلا
يف ةريطخ تدب سسأارلا يف ةباضصإا
(0‐1) ةراضسخلا لÓخ رمأ’ا ئداب
يرود˘˘لا ي˘˘˘ف لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ما˘˘˘مأا
.نينثإ’ا ءاضسم ،يزيلجنإ’ا

رونوك هليمزب ويضسيرتاب مدطضصاو
ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف يدو˘˘ك
َ’ومحم بعلملا رداغو ،ةارابملا

ا˘ًجÓ˘ع ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘ف˘ح˘م ى˘ل˘˘ع
Óب ا˘ًضضرأا ه˘طو˘ق˘ضس بق˘ع Óً˘يو˘ط
.قئاقد ةدعل كارح
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ،و˘ت˘نا˘ضس و˘ت˘ير˘˘ب˘˘ضسإا لا˘˘قو
:«يضس يب يب» ةيناطيربلا ةعاذإ’ا
ام ىلع هنإا ..نآ’ا ءابنأ’ا انيقلت»
يدو˘˘ك ة˘˘ب˘˘كر تمد˘˘ط˘˘ضصا .مار˘˘ي
رعضشن .لعفلاب هيلإا تثدحت .هضسأارب
امدنع فقاو˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ق˘ل˘ق˘لا˘ب
.«ىفاعتيضس .سسأارلا يف نوكت
ع˘˘˘فاد˘˘˘م سسيا˘˘˘˘ضس نا˘˘˘˘مور لا˘˘˘˘قو
تددج ةعقاولا نإا ،نوتبماهرفلوو

ويضسيرتا˘ب سضر˘ع˘ت ن˘م فوا˘خ˘م˘لا
لوؤوار مجاهم˘ل˘ل ه˘با˘ضشم ر˘ي˘ضصم˘ل

يف رضسكب بيضصأا يذلا ،زينميخ
سسأارب همادطضصا د˘ع˘ب ة˘م˘ج˘م˘ج˘لا

ي˘ف ز˘يو˘ل د˘ي˘ف˘يد لا˘ن˘ضسرآا ع˘فاد˘م
.ربمفون
ر˘˘مأ’ا نا˘˘˘ك» سسيا˘˘˘ضس فا˘˘˘ضضأاو
،لوؤوارل ثدح ام ببضسب ابعضص
نا˘ك يور ظ˘ح˘لا ن˘ضسح˘ل ن˘˘كل
ةفر˘غ ي˘فو بع˘ل˘م˘لا ي˘ف ا˘ًي˘عاو
.«سسبÓملا

’ هتلاح نأ’ ةقثلاب رعضشن» :دازو
ن˘˘˘كل ،لوؤوار ن˘˘˘م أاو˘˘˘ضسأا ود˘˘˘ب˘˘˘˘ت
سضرعتلا ديجلا نم سسيل عبطلاب
ةر˘م تا˘با˘ضصإ’ا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
ةقفرب ةارابم˘لا د˘ع˘ب ه˘ت˘يأار .ىر˘خأا
ءيضش مهأا اذهو عاو وهو بيبطلا
.«انل ةبضسنلاب

برد˘م بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي د˘كأا ا˘م˘ك
همهي ام نأا ةارابملا دعب لوبرفيل
.ويضسيرتاب ةمÓضس وه
ناك» :ي˘نا˘م˘لأ’ا برد˘م˘لا لا˘قو
مقاطلا ىلإا تثدحت .اًئيضس افقوم

،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو˘ل ي˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
تنا˘˘ك .ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا م˘˘هرو˘˘˘ع˘˘˘ضشو
.«اًقح ةمدضص
لوبرفيل مجاهم ،ويضسيرتاب مرحو
ل˘ي˘ج˘ضست˘˘لا ن˘˘م حÓ˘˘ضص د˘˘م˘˘ح˘˘م
ة˘ع˘قاو˘لا ل˘ب˘ق ه˘ع˘با˘ضصأا فار˘˘طأا˘˘ب
سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا لوا˘˘˘حو .ةر˘˘˘˘ضشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
فا˘ق˘˘يإا يدو˘˘ك ع˘˘م ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ع˘ضضو يذ˘لا ير˘ضصم˘لا م˘جا˘ه˘م˘˘لا
فد˘ه˘لا ن˘كل كا˘ب˘ضشلا ي˘˘ف ةر˘˘كلا
.للضستلا يعادب يغلُأا

هتداعضس و˘ت˘نا˘ضس و˘ت˘ير˘ب˘ضسإا ىد˘بأاو
.ةيلاتقلا هقيرف حورب
ان˘مد˘ق» سسترو˘ب˘ضس يا˘كضس غ˘ل˘بأاو
سضعب انل تحيتأاو ةديج مدق ةرك
نأا بج˘˘˘ي نا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا سصر˘˘˘ف˘˘˘لا
.«اهلغتضسن
ة˘عا˘ن˘ضصو بع˘ل˘لا ءا˘ن˘˘ب» فا˘˘ضضأاو
نوبعÓلا مدقو اديج ناك سصرفلا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه .ةد˘ي˘ج ةارا˘˘ب˘˘م
ن˘كل ن˘ضسح˘ت˘ت نأا بج˘ي ءا˘˘ي˘˘ضشأ’ا
نأا ان˘ل ح˘ضضوأا ي˘با˘ج˘يإ’ا كو˘ل˘ضسلا
.«ةضسفانملا انعضسوب

ويسسيرتاب ةمÓسس دعب ءادعسصلا ناسسفنتي وتناسسو بولك
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ر˘ضشع ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ة˘م˘ق
راد˘˘لا ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ضس
يدا˘ن ع˘م˘ج˘ت˘˘ضسو ءا˘˘ضضي˘˘ب˘˘لا
ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش ف˘˘ي˘˘ضضلا˘˘ب ودارا˘˘ب
نافرطلا لمأاي ثيح ةرواضسلا
ن˘ع ثح˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘ضصاو˘˘م ي˘˘ف
ناو ةضصاخ بي˘تر˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م
و˘هو ح˘ضضاو ى˘ق˘ب˘˘ي فد˘˘ه˘˘لا
زار˘حا ل˘جا ن˘˘م ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
لا˘ب˘˘ضشا ل˘˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه بق˘˘ل˘˘لا

يرا˘ن˘كب ة˘حا˘˘طإ’ا ف˘˘لودور
ةدا˘ع˘ت˘ضسا ل˘جا ن˘م بو˘ن˘ج˘لا
ىلع ظافحلاو ايلحم تاذلا
ركذي ارخؤوم ةققحملا ةوضشنلا
ح˘م˘ط˘ي ط˘ي˘لا˘ج ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا نا
قيقحت ىلا هتعومجم ةدايقل
اديج كردي هناو ةضصاخ مهأ’ا
«كا˘ب˘لا» نا˘ب˘ضشب ة˘˘حا˘˘طإ’ا نا
بضسكب داد˘ع˘ت˘ل˘ل ح˘˘م˘˘ضسي˘˘ضس
ا˘مد˘ق ي˘ضضم˘لاو ر˘ث˘كا ة˘ق˘ث˘لا
.ةمدقملا وحن

ام كردن» :ناقرز
ىعشسنشسو انرظتني

«زوفلأ قيقحتل
ناقرز قيرفلا دئاق قرطت

ي˘ف ة˘م˘ه˘م د˘ج ة˘ط˘ق˘˘ن ى˘˘لا
امو˘م˘ع» :لا˘ق ثي˘ح ه˘ث˘يد˘ح
ا˘ن˘تا˘˘ف ا˘˘م كراد˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘ضسن
ة˘˘فا˘˘ضضإا ثح˘˘ب ة˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘مو
ى˘لا طا˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا

م˘ل˘ح ناو ة˘ضصا˘خ د˘˘ي˘˘ضصر˘˘لا
ى˘ق˘ب˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا

’ را˘ضسم˘لا نا ا˘م˘ب ا˘˘ن˘˘كم˘˘م
ءا˘ق˘ل ا˘مو˘م˘˘ع ل˘˘يو˘˘ط لاز˘˘ي
ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس ةروا˘˘˘˘ضسلا
ءاقبإا نع ثحبنضسو ناديملا
لمعلا لجا نم Óماك دازلا

يف عا˘ضضوأ’ا ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع
انناو ةضصاخ بيترتلا ةمدقم
ةتغا˘ب˘م ي˘ف بغر˘ن نا˘ب˘ضشك
.مضسوملا اذه عيمجلا

يف دجأوتن» :حلاط
حمطنو ةيلاع ةيزهاج
بشساكملأ ىلع باشسحلل

«ةريخأ’أ
حلاط عفادملا ثدحت امك
بضسكو زو˘ف˘لا» :لا˘˘ق ثي˘˘ح
ت’وجلا يف ةيباجيإا جئاتن
لكب يمرن انلع˘ج˘ي ةر˘ي˘خ’ا
ل˘ي˘ضصح˘ت ل˘جا ن˘م ا˘˘ن˘˘ل˘˘ق˘˘ث
ةهجاوملاف ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ت˘˘ضس
بغر˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘نو ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ضص
عا˘ضضوأا بي˘تر˘ت ي˘ف ةد˘ضشبو
حبر لÓ˘خ ن˘م ر˘ث˘كا تي˘ب˘لا

انلعجت ةمدقملا يف بتارم
ةي˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م بع˘ل˘ن
با˘ق˘لأ’ا ى˘ل˘ع ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كم’ا ناو ة˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘خ
سسي˘˘ئر˘˘لا نا ا˘˘م˘˘ب ة˘˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘م
ريفوت ىلع لمعي يطاورز
.انل ةبضسانملا فورظلا لك
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ىلع رسصي قافولاةمدقملا طاقن نع ناثحبي ةرواسسلاو «كابلا»
ةرواشسلأ ةبيبشش ‐ ودأراب يدان

ةليلم نيع ةيعمج هفيضض نارهو ةيدولوم قيرف لبقتضسي
ماما رثعت نيح ةيضضاملا ةلوجلا ةبيخ سضيوعت يف ابغار
لابضشا ر˘ضصي ثي˘ح ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا بحا˘ضص جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها
يف رثكا مدقتلاو ديكأاتلا ةلضصاوم ىلع يوضضم بردملا
ةكضس ىلا ةوارمحلا ةداعإا ىقبي فدهلا نا امب بيترتلا ملضس
ترم ةدع مضساوم دعب ىلوأ’ا راودأ’ا بعلو تاجيوتتلا

ديكأات «ماضص’» و˘ب˘ع’ ل˘مأا˘يو اذ˘ه ير˘م˘ح˘لا ى˘ل˘ع فا˘ج˘ع
فلضشلا ةيع˘م˘ج با˘ضسح ى˘ل˘ع ار˘خؤو˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ةو˘ح˘ضصلا

.ةركضسب داحتاو
يشسفنل ةيفاشضإأ ماقرأأ ةفاشضإ’ زهاج» :لÓم

«ةوأرمحلل طاقنلأو
انيلع » : لوقي دكا يذلاو لÓم ورتضسياملا عم ثيدح انعمج
ثÓث ةفاضضإا ةيفيك يف ري˘كف˘ت˘لاو ر˘ي˘خ’ا ر˘ث˘ع˘ت˘لا نا˘ي˘ضسن
نمضض امود ءاقبلاب انل حمضست ديضصرلا ىلا ىرخأا طاقن
بضسك ىلع لمعلا ىقبي انفده ناو ةضصاخ ةعيلطلا ةيدنا
بعلب انل حمضستو بيترتلا ةمدقم نم انبرقت ىرخأا طاقن
نم ةضصاخ ةهجاولا ىلا ةوارمحلا ديعت يتلا ىلوأ’ا راودأ’ا

اذهو دعاضصت يف يماقرا امومع ةيراقلا تاكراضشملا ثيح
يضسفنل لضضفأ’ا ميدقت ىلع لمعأاضس ثيح ارخف ينديزي
.يقيرفلو ةعومجمللو

حمطنو ةيهأز ةيعشضو صشيعن» :صشيعي
«لأونملأ صسفن ىلع ةلشصأوملل

:ةوارمحلا ةه˘جاو˘م سصو˘ضصخ˘ب سشي˘ع˘ي برد˘م˘لا لا˘قو اذ˘ه
نيبعÓلا عضضول انيعضسو ةيدولوملا دعومل اديج انرضضح»
تا˘يو˘ن˘ع˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ناو ة˘ضصا˘خ ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل˘ل ا˘ي˘˘ضسف˘˘ن
جئاتن قيقحت دعب ةضصاخ بعضص ىقبي نيبعÓلا ةيزهاجو
رظتننو مهرودب نيبعÓلا انيضصوا امومع ةيلاتتم ةيباجيإا
اديج مضصخلا انضسرد انناو ةضصاخ ناديملا يف اريبك ابواجت
يف بغرت ةبيتكلا ناو ةضصاخ زوفلاب ةدوعلا يف لمأانو
.كلذ قيقحت

صشامر ماششه

12

دعوم ىلع ناضسملت دادو قيرف نوكيضس
ياد نيضسح رضصن فيضضلا لابقتضسا عم
هلÓخ نم يقتري راضصتنا قيقحت ةيغب
فدهلا ناو ةضصاخ بيترتلا ةمدقم ىلا
طاقنلا نم نكمم ددع ربكا عمج ىقبي
ة˘ي˘م˘هأا ىد˘م نا˘مرز ءا˘ق˘فر كرد˘يو اذ˘ه
ديقعلا بعلم˘ب ا˘ه˘ئا˘ق˘باو طا˘ق˘ن˘لا زار˘حا
مه˘ل ح˘م˘ضسي˘ضس كلذ ناو ة˘ضصا˘خ ي˘ف˘ط˘ل
اذه ةيحيرا ل˘كب ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م بع˘ل˘ب
ثحب عم دعوم ىلع سسفانملا نوكيضسو
ن˘ع هد˘ع˘ب˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘˘ج˘˘ضست

ناو ةضصاخ ءاقبلا ةقرو بعل تاطوغضض
حاتفم دئاقلا ءاقفر اهلتحي يتلا ةبترملا
ليضصحت ةرورضضب ني˘ب˘لا˘ط˘م م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ت
.ةيباجيإا ةجيتن

ةحاطإÓل نوزهاج» :نأرمع نب
«ةيرشصنلاب

نارمع نب عفادملا عم ثيدح انل ناكو
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ح˘ف˘ضص ا˘ن˘يو˘ط» : لا˘ق ثي˘˘ح
ةيضضق نايضسنل انيعضس اننا امك ةيبلضسلا
لجا ن˘م كلذو ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم˘لا

ةيرضصنلا ةمق ىلع زيكرتلا لك عضضو
لجا نم اهطاقن بضسك يف بغرن يتلا

جئاتنلا نيضسحت ىلع ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م
ةددهملا ةيدنأ’ا نع اديعب امود ءاقبلاو
انل حمضسيضس كلذ ناو ةضصاخ لوزنلاب
ةلحرم لÓخ ىوضصق ةيحيرأاب بعللاب
ىقبتضس ةيرضصنلا طاقن امومع  ةدوعلا
عفرل زهاج لكلا ناو ةضصاخ انبعلم يف
.يدحتلا

ىلع نورداق» :ةحيرششوب
«دأدولأ ةتغابم

ةحيرضشوب ةيرضصنلا عفادم دكا هتهج نم
قيق˘ح˘ت ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غرو ه˘ق˘ير˘ف ة˘يز˘ها˘ج
نوزهاج نحن» :لاق ثيح ةيباجيإا ةجيتن
ةجيتن قيقحت ىلع لمعلاو يدحتلا عفرل
داهتج’ا ةلضصاومب ا˘ن˘ل ح˘م˘ضست ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ةضصاخ ةهجاولا ىلا قيرفلاب جورخلاو
يبلت ’ ايلاح اهلتحن يتلا ةبترملا ناو
ا˘م و˘هو ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج لا˘ماو ا˘ن˘تا˘حو˘˘م˘˘ط
ماما دنلل دنلا فوقول˘ل ى˘ع˘ضسن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
لÓغتضس’ ىعضسنضس انناو ةضصاخ دادولا
لودج يف انعضضومت حيحضصتو مهئاطخا
.بيترتلا

صشامر ماششه

هفيضض جربلا يلها فيضضتضسي
ينيطنضسقلا يضضايرلا يدانلا

لوا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘ي˘˘عو
اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ه˘تارا˘ضصت˘˘نا
حجن نا دعب ةضصاخ مضسوملا
ةجهبلا ةداعت˘ضسا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
اذ˘ه ةوار˘م˘ح˘لا ما˘ما لدا˘ع˘ت˘لا

ةعي˘ب˘ضصو˘ب برد˘م˘لا كرد˘يو
هق˘ير˘ف لو˘ضصح ة˘ي˘م˘هأا ىد˘م
ل˘جا ن˘م Ó˘ما˘ك داز˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نام˘ضض فاد˘ه˘ت˘ضسا ة˘ل˘ضصاو˘م
سسفا˘ن˘م˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ةو˘ضشن ة˘ل˘ضصاو˘م ن˘ع ثح˘ب˘˘ي
ة˘˘ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘˘لا تارا˘˘˘ضصت˘˘˘ن’ا

برد˘م˘لا مود˘˘ق ناو ة˘˘ضصا˘˘خ
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ر˘˘ي˘˘غ يد˘˘م˘˘ح

سسا ي˘ضسلا ة˘ب˘ي˘ت˘ك فو˘˘ف˘˘ضص
نع ثحبت تحضضأا يتلا يضس
ةبكوك نمضض باهذلا ءاهنا
. ةعيلطلا

لخدنشس» :يعيبشس
راشصتن’أ ةينب ءاقللأ

قيرفلأ ةداعإأو
«ةهجأولل

» : لوقي يعيبضس بعÓلا دكا
ادودرم مدقن اننوك نم مغرلاب

نضسحت مل ةبيتكلا نا ’ا اديج
د˘ع˘ب ق˘ق˘ح˘ت م˘لو سضوا˘ف˘˘ت˘˘لا
كردن امومع لوأ’ا اهراضصتنا

سسا ي˘ضسلا ما˘ما ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م
دضصحل ىعضسنضس ثيح يضس
يف ان˘ي˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ة˘˘قرو بع˘˘˘ل را˘˘˘ضسم
نوفقاو راضصنأ’ا ناو ةضصاخ
ديدجلا نورظتنيو انبناج ىلا

يذ˘لا ر˘م’ا و˘هو ا˘ن˘فر˘ط ن˘م
ةينب ءاقللا لخد˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘ضس
ىلا اند˘ي˘ع˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ا˘نا˘ع˘ضسم ط˘ب˘ضضتو ة˘ه˘جاو˘لا
امك ءا˘ق˘ب˘لا ة˘قرو بع˘ل و˘ح˘ن
لكاضشملا نم مغرلاب كل تلق
ةلجضسملا ةديدعلا تابايغلاو
.انتبيتك يف

انتدوع» :يدمح
انل حمشستشس ةهجأولل

«مهم راشصتنأ نع ثحبلاب
يدمح بردملا ثدحتو اذه
دقتعا » :لاقو جربلا ةمق نع

ةهجاولا ىلا قيرفلا ةدوع نا
ةرورضضب نيبلاطم انلعجيضس
نامضض ىلع لمعلاو داهتج’ا
انلعجت يتلا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
غو˘ل˘ب˘ل ا˘ن˘ل˘˘ق˘˘ث ل˘˘كب ي˘˘مر˘˘ن
ر˘كضشا نا دوا ا˘م˘˘ك ا˘˘ن˘˘فاد˘˘ها

اومدق نيذ˘لا ي˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘ع’
ل˘˘جا ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل ا˘˘˘م ل˘˘˘ك
ثي˘˘˘˘ح ناو˘˘˘˘˘لأ’ا ف˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضشت
سضع˘˘ب او˘˘ب˘˘ل˘˘جو اود˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘جا
انل نوحمضسيضس ارخؤوم طاقنلا
ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘ضضم˘˘لا˘˘˘ب
لخدن انلعجت ةجيت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
و˘˘ح˘˘ن ىر˘˘خأا تا˘˘با˘˘ضسح ي˘˘ف
نم هيناعن ام مغر ةمدقملا

.ةديدع تابايغ
صشامر ماششه

يأد نيشسح رشصن ‐ ناشسملت دأدو

راسصتنلا نع ثحبت «ةيرسصنلا»و رابتعلا درل «نيينايزلا»

ةنيطنشسق بابشش ‐ جربلأ يلهأأ

راهبإلا ةلسصاومل «رفانسسلا»و راسصتنلا ديري «رفسصألا دارجلا»

 «ماسصل»و «ةوارم◊ا»
بيتÎلا ةمدقم طاقن لجأا نم

داحتا فيضضلا ماما ابعضص ءاقل فلضشلا ةيعمج سضوخي
تار˘ث˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ضصح ف˘قو ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ه˘ت˘ب˘˘غرو ةر˘˘كضسب
ءاقفر ىلع ةقلعم لام’ا ناو ةضصاخ ارخؤوم ةلجضسملا
ثحبلا يلاتلابو نابيزلا ءانبأاب ةحاطإ’ا لجا نم يلÓيجلب

ىلع ترثا يتلا ةيلاملا لكاضشملا مغر رثكا ررحتلا نع
نولحيضس يدوج تيا لابضشأا نا ركذي اريثك ةعومجملا
ةلجضسملا ةبيخملا ةحفضصلا يط ىلع مهنيعو فلضشلاب
ةضصاخ ةليلم ني˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘ما ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
امدقتم ناك داحت’ا نا امب ادج ةيضساق تناك ةميزهلا ناو
. ةجيتنلا يف

 ةديج ةقÓطنأ يف بغرأأ» :ليغيأ
«ةوافلششلأ عم

دازلا ةفاضضإا ىلا هقيرف يعضس ليغيا نايزم بردملا دكا
طاقنب مامته’ا» :لاق ثيح قيرفلا ديضصر ىلا Óماك
تدتضشا ةضسفانملا ناو ةضصاخ مهم دج ىقبي رايدلا لخاد
رم’ا بيترتلا طضسو ىلا ةيدنأ’ا ديدع تمدقت نا دعب
رثكا بورهلا دضصق اندوهج نم فعاضضن انلعجيضس يذلا

ةداعا ناو ةضصاخ طوقضسلاب ةددهملا ةيدنأ’ا ةعقوق نم
ةهجاولا يف امود ءاقبلا لجا نم ةيرورضض ىقبت ةقثلا

ةققحملا  ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةلضسلضس ةداعتضسا ىلع لمعلاو
. ةيادبلا يف

 ةيشساق تناك ماشص’ ةراشسخ» : دلأوخ
«ةيعمجلأ مامأأ صضيوعتلل حمطنو

نادقتعا » :لاق ثيح دلاوخ دئاقلا عم ثيدح انعمجو
اريثك فضسأاتن انتلعجو ةيضساق تناك ةليلم نيع ةراضسخ
ليضصحت ىلع نيرداقو ةجيتنلا يف نيمدقتم انك اننوك
زيكر˘ت˘لا ةرور˘ضضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ن ن˘كلو ل˘ما˘ك داز˘لا

ةضصاخ اعيرضس راضسملا حيحضصت ىلع لمعلاو داهتج’او
امومع ءارولل Óيلق ع˘جار˘ت˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت˘ضس ة˘ج˘ي˘ت˘ن يأا ناو
فلضشلا ءاقل يف يئÓمز فرط نم ةيوق لعف ةدر رظتنا

.انريهامجل حورلا ديعت ةجيتن ليضصحت يف سسفنلا ينمنو
صشامر ماششه

ةركشسب داحتأ ‐ فلششلأ ةيعمج

«نابيزلا» ءانبأاو «ةوافلسشلا»
رارقتسسلا ةداعإا نع ناثحبي

ةليلم نيع ةيعمج ‐ نأرهو ةيدولوم
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مداقلأ Èمفون أزهاج نوكيشس هنأ نودكؤوي ةكرششلأ ولث‡

ةديدج ةيقيرفإا ةقفسص مÈت «ةراطسسوسس» ةرادإا
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تا ةرادإا تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا

قافت’ اهل˘ضصو˘ت ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
وكوتوك يتناضشأا قيرف عم
ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م م˘˘ضضل ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا

.وكوبوأا يماوك
ي˘م˘ضصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا لا˘قو

ه˘با˘ضسح ر˘ب˘ع ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘ضسر˘˘˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘جا˘ه˘م˘˘لا نإا ،«كو˘˘ب˘˘ضسي˘˘ف»
دقع ى˘ل˘ع ع˘قو˘ي˘ضس ي˘نا˘غ˘لا
فضصنو تاونضس عبرأ’ دتمي
،«ةرا˘˘ط˘˘ضسو˘˘ضس» ءا˘˘ن˘˘بأا ع˘˘م
ه˘˘نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘ضضأاو
ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس
ةقلعتملا ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا
ةرضشا˘ب˘م بعÓ˘لا ما˘م˘ضضنا˘ب

ت’اقتن’ا قوضس حتف دنع
سسرام22 ي˘ف ة˘˘يو˘˘ت˘˘ضشلا
.يراجلا

نأا ةرا˘˘˘ضشإ’ا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
دعي ةنضس12 غلابلا بعÓلا
نيمجاهملا لضضفأا نم ادحاو
دعتو ،ةيناغ˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف

دعب ةيقيرفإا ةقفضص يناث هذه
يبان˘ي˘كرو˘ب˘لا بعÓ˘لا م˘ضض
.ميليب دماح

مÓتشسأ خيرات ربمفون
هزكرمل ةمشصاعلأ داحتأ

 ديدجلأ
نينث’ا ةحيب˘ضص تق˘ل˘ط˘نا

ينقتلا زكرملا زاجنا لاغضشأا
ةمضصاعلا داحت’ يضضايرلاو
يلثمم روضضحب ناينب نيعب
تا˘ضسارد˘لا بت˘كم ،يدا˘˘ن˘˘لا

لا˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘مو
عورضشملا زاج˘نا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ز˘كر˘م ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي يذ˘˘لا
معطم يدانلل رقم بيردتلا

فرغب نيز˘ه˘ج˘م ن˘ي˘ب˘ع˘ل˘مو
ةفاضضإ’ا˘ب سسبÓ˘م˘لا ل˘يد˘ب˘ت
ثيح يدانلا ةماقإ’ رقم ىلإا
لÓخ ازهاج زكرملا نوكيضس
ن˘ير˘ضشع˘لا ىد˘ع˘ت˘ت ن˘ل ةد˘˘م
ه˘ب حر˘ضص ا˘˘م˘˘ب˘˘ضسح ار˘˘ه˘˘ضش
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘كر˘ضشلا Ó˘ث˘˘م˘˘م
.عورضشملاب

قÓع ودبع
يبŸوأ’أ بكرŸأ لوؤوشسم لبق نم تأوزاجتلأ ةيفلخ ىلع

جرخت ةزرابملل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
 اهتمسص نع

ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ت’ا تدد˘˘˘˘˘˘ن
ةلمجب ةزرابملل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نم تافرضصتلاو تاوزاجتلا

لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘ط
يبم˘لوأ’ا بكر˘م˘لا ناو˘يد˘ل
.فايضضوب دمحم

ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘ضصلا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ءا˘˘˘جو
ىلع ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘م˘ضسر˘لا
عرفلا فضسأاي »:كو˘ب˘ضسيا˘ف˘لا
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تÓ˘˘˘˘˘˘ل يرادإ’ا
ن˘ع ةزرا˘ب˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
ةلوؤوضسملا ريغ تافرضصتلاو
لوأ’ا لوؤوضسملا فرط نم
،يبملوأ’ا بكرم˘لا ناو˘يد˘ل
نيناوقلل اقرخ ربتعت يتلاو
ذإا ،ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا فار˘˘˘عأ’او
ةلمج نم ةيداحت’ا بجعتت

اهجهتنت يتلا تا˘ضسرا˘م˘م˘لا
فرعي امب وأا تاهجلا سضعب
.«تاباضسح ةيفضصت ةلمحب

لّوطملا نايبلا ماتخ يفو
ا˘ن˘ت˘ه˘ج ن˘م» : ي˘ل˘ي ا˘م ءا˘˘ج
،ةلئاع نأاب ماعلا يأارلا ملعن
ددنتو ،حمضست نل ةزرابملا
ذاختا عم تازواجتلا هذهب

،ةينوناقلا تاءارجإ’ا لماك
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضضق ىو˘˘˘عد ع˘˘˘˘فرو
ةيضضايرلا ةعاقلا عاجرتضس’
ةيامحل كلذو ةيناثلا ةرملل
نم مهنيكمتو ني˘ي˘ضضا˘ير˘لا

دعب ،تاريضضحتلا ةلضصاوم
ىلع ني˘مو˘ي ةد˘م˘ل م˘ه˘ع˘ن˘م
نود ،برد˘ت˘لا ن˘م ي˘لاو˘ت˘لا
.«راعضشإا قباضس

طيمز.ع

00:41 ةعاشسلأ نم ةيأدب مويلأ لئابقلأ ةبيبشش ‐يبمأزلأ زراتشس اشسبان
 رايدلل راسصتناب ةدوعلاو ةرادسصلا زيزعت لجأا نم «يرانكلا»

عم دعوم ىلع لئابقلا ةبيبضش دعتضست
يدانب هعمج˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
تاضسفانم نمضض  يبمازلا زراتضس اضسبان
رود تاضسفان˘م ن˘م˘ضض ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘كلا سسأا˘كل تا˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
 .ةيقيرفإ’ا

ةجيتنب ةدوعلا نع «يرانكلا» ثحبيو
اكاضسول ةيبمازلا ةمضصاعلا نم ةيباجيا
زو˘ف˘لا د˘ي˘كأا˘تو ي˘ل˘ح˘م˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا ما˘˘مأا
نوتوك مامأا ىلوأ’ا ةلوجلا يف ققحملا
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘˘كلا رو˘˘˘ب˘˘˘ضس
،ةي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا

وأا راضصتنا قيقحت نع هيف ثحبي يذلاو
ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا
اركبم لهأاتلا يف هظوظح عفرو ظافحلل
بردملا ةليكضشت تناكو.مداقلا رودلل

يتلاو ةيبيردت ةضصح ترجأا دق ناف’
عاجرتضس’ا ىلع ينفلا مقاطلا اهيف زكر

ة˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب ،قا˘˘هرإ’ا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لاو
˘ما˘ي˘ق˘لا ل˘ب˘ق ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا ة˘لا˘ح م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل
بعلملا ىلع ةريخأ’ا ةيبيردتلا ةضصحلاب
تيقوت سسفن يف سسمأا ةيضسمأا يضسيئرلا
نورمح قلأاتملا ءاقفر لوعيو.ةارابملا

ايبماز نم ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلا ىلع

نو˘تو˘ك ما˘مأا ق˘ق˘ح˘م˘لا را˘ضصت˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب
نم در نود فدهب ينوريماكلا روبضس
ءاقللا تا˘ظ˘ح˘ل ر˘خآا ي˘ف دا˘يو˘ضس ع˘ي˘قو˘ت
ةلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف طا˘ق˘ن ثÓ˘ث لوأا ا˘ق˘ق˘ح˘م
.ةيقيرفإ’ا
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«فاكلأ» صسأاك نم ةيناثلأ ةلو÷أ نمشض

تابوقعلا نم ةلمج نع فسشكت ةطبارلا ةعباتلا طابسضنلا ةن÷
ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘˘ب˘˘ضضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تر˘˘قأا

،مدقلا ةركل ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارل
ن˘م˘ضض تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ن˘˘ع
نم رضشع ة˘ع˘با˘ضسلا ة˘لو˘ج˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م
م˘ت ي˘ت˘لاو لوأ’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م
تب˘ضسلاو ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘مو˘˘ي ا˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا
.نييضضاملا

ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تر˘˘˘ضشنو
ثيح ،تابو˘ق˘ع˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ي˘م˘ضسر˘لا
ةدحاو ةارابمل فاقيإ’ا ةبوقع تطلضس
لك ىلع رانيد فلأا03 ـب ةيلام ةمارغو
ق˘ير˘ف بع’ يدو˘م˘ضصم مÓ˘˘عو˘˘ب ن˘˘م
بع’ عق˘ع˘ق د˘م˘حأاو ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م

يماضسو جيرير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا با˘ب˘ضش
سسايلإاو ،رئازجلا ةيدولوم بع’ يويرف
ماضسحو ةنيطنضسق بابضش بع’ سشيعي
نا˘ضسم˘ل˘ت دادو بع’ ي˘ن˘ي˘˘ضساو ن˘˘يد˘˘لا

ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ضش بع’ حوز˘˘˘حز ف˘˘˘ضسو˘˘˘يو
قيرف بع’ سساعقف زيزعو ةدكيكضس
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ق˘˘م با˘˘ب˘˘ضش م˘˘ج˘˘˘ن
.ةيميكحتلا تارارقلا ىلع مهتاجاجتحا

نبل اراذنإا ةنجللا تاذ تدهو امك
عم ةركضسب داحتا يدان سسيئر ىضسيع
،يرئازج رانيد فلأا08 غلبم هميرغت
ىل˘ع ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ة˘ن˘ج˘ل˘لا تط˘ل˘ضسو
005 ـب تردق ةمضصاعلا داحتإا قيرف

نخاضسلا ءاملا بايغل يرئازج رانيد فلأا
ءا˘ق˘˘لإاو سسبÓ˘˘م˘˘لا ل˘˘يد˘˘ب˘˘ت فر˘˘غ ي˘˘ف
ا˘م˘ك ،بع˘ل˘م˘لا ي˘ف ة˘يرا˘˘ن˘˘لا با˘˘ع˘˘لأ’ا

052 غلبمب ةرقم بابضش مجن تمرغ
لوكوتور˘ب˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع˘ل را˘ن˘يد ف˘لأا
فلأا06 ـب فلضشلا ةيعمجو ،يحضصلا
ارخأاتم قيرفلا لوضصول يرئازج رانيد
ةيلام ةمارغ طيلضست متو اذه.بعلملل

،ةدكيكضس ةبيبضش  :ةيدنأا نم لك ىلع
جر˘ب ي˘ل˘هأا با˘ب˘ضشو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘ضشو
ءوضس ببضسب رانيد فلأا05 ،جيريرعوب
.كولضسلا
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ف˘ي˘ط˘˘ضس قا˘˘فو نو˘˘كي˘˘ضس
مهم دج ءاقل عم دعوم ىلع
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘ي
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا وأا را˘ضصت˘نا
ظافحلل لقأ’ا ىلع لداعتلا

ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘˘ح ل˘˘ما˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ل˘ب˘ق˘م˘لا رود˘لا ى˘لإا ل˘هأا˘˘ت˘˘لا

ة˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ناو ة˘˘˘ضصا˘˘˘˘خ
علطتيو اذه ةديدضش نوكتضس
ى˘لإا ي˘ف˘يا˘ط˘ضسلا ر˘ضصا˘ن˘˘م˘˘لا

لضضفأا هجوب ةبيتكلا روهظ
ود˘˘˘˘ن’روا ما˘˘˘˘مأا لوأ’ا ن˘˘˘˘م
ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘˘لا سستار˘˘ي˘˘ب
،نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘ضس’ كلذو
رثعت يبيللا سسفانملا نأا ركذي
ت’وج ىلوأا يف رخآ’ا وه
مامأا رضسخ نأا دعب ةعومجملا
نيفده عقاوب يريجينلا ابمينا
.فدهل

:يفرعلأ هللأ دبع
أديج قافولأ فرعن»

«راشصتن’أ ققحنشسو
ا˘ن˘ل نا˘ك ه˘تاذ قا˘ي˘ضسلا ي˘ف

ن˘ب ي˘˘ل˘˘هأا بع’ ع˘˘م ثيد˘˘ح
ي˘فر˘˘ع˘˘لا ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يزا˘˘غ
سصم˘ق˘ت نأا ه˘ل ق˘ب˘˘ضس يذ˘˘لاو
ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ناو˘˘˘لأا
:لا˘˘ق ثي˘˘ح ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق˘˘لا

اديج ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو فر˘ع˘ن»
ءاقللا يف انرظتني ام يعنو
ةينب ةهجاوملا لخدنضس ثيح
ناو ةضصاخ ريغ ’ راضصتن’ا
انظوظح ن˘هر˘ي د˘ق ر˘ث˘ع˘ت يأا
انلقث لكب يمرنضس لهأاتلا يف
و˘هو ا˘ن˘فد˘ه غو˘ل˘ب ل˘˘جا ن˘˘م
ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا رود˘˘ل˘˘ل لو˘˘ضصو˘˘لا

ةيزهاجلا كلمن اننأاو اميضس’
.كلذ قيقحتب انل حمضست يتلا

نوزهاج» :طينحج
«ةينطولأ ةيأرلأ عفرل

ا˘ن˘ل نا˘ك ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
˘˘مر˘˘كأا بعÓ˘˘˘لا ع˘˘˘م ثيد˘˘˘ح
نم دب ’» :لاق ثيح طينحج
طاقن ىلع دي˘ج˘لا سضوا˘ف˘ت˘لا
جورخلا ديرن ثيح ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
ةدا˘يز˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘ضسي ءي˘˘ضشب

امومع لهأاتلا ي˘ف ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح
ةريخأ’ا ةرتفلا يف اديج انلمع

ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضسن نأا ي˘ف ل˘مأا˘˘نو
يف اهيف انعقو يتلا انئاطخأا
لك عضضن ىتح كلذو قباضسلا
يتلا ةهجاوملا ىلع انزيكرت
سسفانم مامأا ةبعضص نوكتضس
ةيفيك نع رخآ’ا وه ثحبيضس
نأا ا˘م˘ب را˘ضصت˘˘ن’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
اهبعل نم مغرلابو ةهجاوملا
نو˘كت˘ضس ا˘ه˘نأا ’إا ر˘˘ضصم ي˘˘ف
.هدلب ىلع ةبوضسحم

صشامر ماششه

00:02 ةعاشسلأ نم ةيأدب فيطشس قافو ‐ يبيللأ يزاغ نب يلهأأ

يلهألا باسسح ىلع رسصم يف زوفلا ىلع رسصي قافولا

لوأ’أ فرتحملأ ةلوطب نم71 ةلوجلأ تافلخم نمشض

¤وأ’أ ةفÙÎأ ةلوطبلأ ةمانزر ةيوشستل

لبقملأ صسرام03و42 نيب بعلتشس تايرابم8

«يمسصاعلا» يبرادلا دعوم ددحت ةطبارلا
ةفرتحملا ةطبارلا تطبضض

د˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘˘م مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كل
يتلاو ةرخأاتم˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
متو ،تاهجاوم8 اهددع غلب
يمضصاع˘لا ي˘براد˘لا ة˘ج˘مر˘ب
ةيدولومو رئازجلا داحتا نيب
سسرام نم62 موي رئازجلا
نع رخأاتم ءاقل يف ،يراجلا
.21 ةلوجلا

ام بعلتضس تاءاقللا يقاب
نم03و سسرا˘˘م42 ن˘ي˘ب
لبقتضستضس ثيح ،هتاذ رهضشلا

با˘˘ب˘˘ضش ف˘˘ل˘˘ضشلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
يف سسرام42 يف دادزولب
ةلوجلا نع ر˘خأا˘ت˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

ثÓ˘ث بع˘ل˘ت˘˘ضس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،31
نيأا سسرام62 يف تاهجاوم
بابضش لئابقلا ةبيبضش ةجاوي
،رخأاتم ءاق˘ل ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق

دضض ةرواضسلا ةبيبضش ةارابم
ةلو˘ج˘لا ن˘ع ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو
نيب رظتنملا يبرادلاو ،31
ةيدولومو ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا
اميف ،21 ةلوجلا نع رئازجلا
دادزولب بابضش ءاقل بعليضس
نع ناضسملت دادو فيضضلاو
سسرام82 يف31 ةلوجلا
سسرام03و ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
تا˘يرا˘ب˘˘م ثÓ˘˘ث بع˘˘ل˘˘ت˘˘ضس
فلضشلا ةيعمج لحت امدنع
رئازجلا ةيدولوم ىلع افيضض
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،31 ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ف˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو  ه˘˘جاو˘˘ي˘˘ضس
ةبيبضشو ،ةليلم نيع ةيعمج
ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘ضسو ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا

نع ر˘خأا˘ت˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م˘ضض
.ةلوطبلا نم41 ةلوجلا
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يضشطز نيدلا ريخ لضصاو
ةركل يرئازجلا داحت’ا سسيئر
بابضشلا ةرازو يدحت ،مدقلا

يلع ديضس ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘ضضا˘ير˘لاو
ىلع لمعلا لÓخ نم ،يدلاخ
،ةي˘ضسا˘ضسأ’ا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا يد˘ع˘ت
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا سضفر˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
Ó˘ي˘˘ضصف˘˘تو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ةر˘˘كف˘˘لا

لÓ˘خ ن˘م ة˘ج˘ه˘ل˘لا تدد˘˘ضشو
يف تÓيدعتب مايقلا اهضضفر
نم ةنضس لبقو ،ةيلاحلا ةرتفلا
أاد˘ب˘م˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
.ةيطارقميدلاو ةيفافضشلا

ة˘يدا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر ل˘م˘˘ع˘˘يو
قر˘ط ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘˘م ةرادإ’ا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘ضضلا

بو˘˘ل˘˘ضسأا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘ضسا لÓ˘˘˘خ
نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘ف بي˘غر˘ت˘لا

،ىر˘خأا نا˘ي˘حأا ي˘ف بي˘غر˘ت˘لاو
ه˘نأا لو˘ق˘ي نا˘ك ة˘ياد˘ب˘لا ي˘˘ف˘˘ف
ةيضسا˘ضسأ’ا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ر˘ي˘غ˘ي˘ضس
قيبطت لجا نم كضش يأا نود
ن˘م ر˘ي˘غ˘ي˘ل «ا˘ف˘ي˘ف˘˘لا» ح˘˘ئاو˘˘ل
ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘لا

ة˘ب˘قا˘ع˘م ن˘م ةرازو˘لا رذ˘ح˘يو
رمأ’ا وهو ،ينطولا بختنملا

نأ’ ،ا˘ضسا˘ضسأا دو˘˘جو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا
هجوي ةبوقع يأا طيلضست لبق
تابوقعلا طي˘ل˘ضست ل˘ب˘ق راذ˘نإا

اهب ىعضسي يتلا ةقرولا يهو
ق˘با˘˘ضسلا ودارا˘˘ب يدا˘˘ن سسي˘˘ئر
ى˘ل˘ع ط˘غ˘ضضل˘ل ا˘ه˘لÓ˘غ˘˘ت˘˘ضسا

يتلا ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو
ىلع رضصتو خوضضرلا سضفرت
ل˘˘كب ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت

.اهريفاذح
ى˘ل˘ع لوأ’ا ل˘جر˘لا ل˘م˘˘عو

يف ة˘يور˘ك ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘عأا سسأار
ريذحتو ديده˘ت ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
ليدعت نم هعنم نم ةرازولا
ةيناكمإا ىلإا اريضشم ،نيناوقلا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ب˘قا˘ع˘˘م
لاقو ،امامت دع˘ب˘ت˘ضسم˘لا ر˘مأ’ا

ةيدقفتلا ه˘ترا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع
يو˘ه˘ج˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل
ن˘ح˘ن :در˘ط˘ت˘ضساو ،نا˘ضسم˘ل˘˘ت˘˘ب
ةرك ةحلضصم لجا نم لمعن
ى˘ع˘ضسنو ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا

بابضشلا ةرازو عم لح داجيإ’
ىل˘ع ن˘ح˘ن اذ˘ه˘لو ة˘ضضا˘ير˘لاو
ليد˘ع˘ت»:ع˘با˘تو ،«م˘ئاد لا˘ضصتا
رهضش يف اررقم ناك نيناوقلا

ة˘ح˘ئا˘ج ن˘˘كل0202 يا˘˘˘˘˘م
رمأ’ا لجؤو˘ن ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج ا˘نورو˘ك
ةيع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع دد˘ضصب ا˘ن˘ن˘كل
ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةيعمجلا د˘ق˘ع ل˘ب˘ق ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
نحن» :فا˘ضضأاو ،«ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا بي˘ن˘ج˘ت˘ل ى˘˘ع˘˘ضسن
نم ،ةيبلضسلا رو˘مأ’ا ي˘ن˘طو˘لا

سصا˘˘خ˘˘˘ضشأ’ا زوا˘˘˘ج˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ن˘م ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا ح˘لا˘˘ضصم˘˘لاو
.«ةيرئازجلا مدقلا ةرك لجأا

نأا ي˘˘ضشطز فر˘˘ت˘˘˘عاو اذ˘˘˘ه
ز˘كر˘م ي˘ف تر˘خأا˘ت لا˘˘غ˘˘ضشأ’ا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘ضسب نا˘˘˘ضسم˘˘˘ل˘˘˘ت
لا˘غ˘ضشأ’ا» : لا˘قو ،«ا˘نورو˘˘ك»
ناو ،ةد˘˘ي˘˘ج ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘ضست
نإا˘ف ل˘كضشلا اذ˘ه˘˘ب تل˘˘ضصاو˘˘ت
عم ازهاج نوكيضس عورضشملا
ام وهو ،يراجلا مضسوملا ةياهن
ةر˘ك ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ي˘˘ضس
عورضشم هنأ’ ةيرئازجلا مدقلا

Ó˘˘ي˘˘ف˘˘ك نو˘˘كي˘˘˘ضسو ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
.«ةيلحملا ةيدنأ’ا ريضضحتب

يحششرت ‘ لشصفأأ ⁄»
«همدع نم ةيناث ةدهعل

ريثكلا مÓكلا سصخي اميفو
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ريثأا يذلا
ي˘ضشطز ح˘˘ضشر˘˘ت سصو˘˘ضصخ˘˘ب
،همدع نم ايلاوت ةيناث ةدهعل
دعب لضصفي مل هنأا يضشطز دكأا
ماثللا طيمي نأا ىلع رارقلا يف
ي˘ف هر˘طا˘خ ي˘ف لو˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘ع
،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘˘عا˘˘ضسلا

م˘˘ل ي˘˘ح˘˘ضشر˘˘˘ت رار˘˘˘ق» :لا˘˘˘قو
ف˘ضشكأا˘ضسو ،د˘ع˘ب ه˘ي˘ف ل˘ضصفأا

تا˘˘عا˘˘ضسلا ي˘˘˘ف يرار˘˘˘ق ن˘˘˘ع
لجرلا ناكو.«ةمداقلا ةليلقلا
،ميهارب يلاد ىنبم يف لوأ’ا
هتين ،ةرم نم رثكأا يف حملأا دق
سسأار ىلع هترماغُم ةلضصاومل
نأا˘ب را˘ضش˘ُي.ةيرئاز˘ج˘لا ةر˘كلا
،ودارا˘˘ب˘˘ل ق˘˘ب˘˘ضسأ’ا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ن˘م ،دÓ˘ب˘لا بر˘غ ي˘ف د˘جاو˘˘ت
عور˘ضشم ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘لا ل˘˘جأا
يف يوهجلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ز˘كر˘م˘لا
.31 مقر ةي’ولا

ب.م.يرشسيإأ

حئاوللا ليدعتل ادد‹ ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ددهي يسشطز

ي˘ضسرو˘˘ك و˘˘يز˘˘ير˘˘با˘˘ف دا˘˘ع
يلاطي’ا يلوبمأا يدان سسيئر
ليعامضسإا لاق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘ضص ى˘لإا
ناد˘ي˘م ط˘ضسو˘ت˘˘م ر˘˘ضصا˘˘ن ن˘˘ب
قÓمعلا فوفضص ىلإا رضضخلا
. يلاطي’ا

ن˘˘˘ع تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘ضصت ي˘˘˘˘فو
ويضشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م˘ل و˘يز˘ير˘با˘ف
لا˘˘ق ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا «و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
نكي مل رضصان نب »: ثدحتملا
يدان ىلإا لاقتن’ا يف بغري
هنكل ،9102 فيضص يف نÓيم
ى˘لإا ةدو˘ع˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي نا˘˘ك
كي˘ب˘م˘لوأا ة˘باو˘ب ر˘ب˘ع ا˘ضسنر˘˘ف
كا˘ن˘ه تنا˘ك» :ع˘با˘تو ،«نو˘˘ي˘˘ل
يدا˘˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ت’ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصتا
ىلع مهعم تقفتا ،انيتنورويف
رومأ’ا نكل ليضصافتلا لماك

ن˘ب دارأا˘ف ،مز˘ل˘ي ا˘م˘ك ر˘ضست م˘ل
،«ا˘ضسنر˘ف ى˘لإا ةدو˘ع˘˘لا ر˘˘ضصا˘˘ن
نب تدده دقل ويزيرباف فدرأاو
ي˘لو˘ب˘مإا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘˘ب ر˘˘ضصا˘˘ن
سضفر لاح يف ،هب ظافتح’او
نأا هيل˘ع ،نÓ˘ي˘م ى˘لإا با˘هذ˘لا
هنأا نم دكأاتم انأا امضساح نوكي
.«رثكأ’ا مدقيضس

32 بحا˘˘ضص نأا مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م و
يف نÓ˘ي˘م ى˘لإا ل˘ق˘ت˘نا ا˘ع˘ي˘بر
ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق9102 ف˘˘ي˘˘˘ضص
دتمي دقعب ،يلاطيإ’ا يلوبمإا
تغلب ةقفضص يف ،تاونضس5ـل
،وروأا نو˘ي˘ل˘م2.61 اهت˘م˘ي˘ق
ريبك لكضشب رضصان نب قلأاتو
لÓ˘˘خ «ير˘˘ي˘˘نو˘˘ضسور˘˘لا» ع˘˘م
لعج ام ،نيريخأ’ا نيمضسوملا
ل˘˘ضصت ة˘˘ي˘˘قو˘˘ضسلا ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق

05 تغلب ةيضسايق تايوتضسمل
فضشك ام بضسح وروأا نويلم
«تكرام ريفضسنارت» عقوم هنع
راع˘ضسأا م˘ي˘ي˘ق˘ت ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا
.نيبعÓلا

طيمز.ع

سسرا˘˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘ضس
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

ةه˘جاو˘م ي˘ف ي˘لا˘ط˘ي’ا و˘يز’
لحي امدنع هيدان ةقفر ةبعضص
نرياب ىلع مويلا ةرهضس افيضض
رودلا تاءاقل راطإا يف ،خينويم
ة˘ضسفا˘ن˘˘م ن˘˘م ر˘˘ضشع سسدا˘˘ضسلا
نمو.ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود

سسرا˘ف كرا˘ضشي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةبقترملا ةهجاوملا يف ايضساضسأا
ةيضضا˘م˘لا ة˘خ˘ضسن˘لا ل˘ط˘ب ما˘مأا

دعب ،«انيرأا زنايلأا» بعلم ىلع
ةليكضشت˘ل ه˘ل ة˘ق˘فو˘م˘لا ةدو˘ع˘لا
اضصوضصخ ،يغازنإا ي˘نو˘ي˘م˘ي˘ضس
ديج ىوتضسم ىلع همضصب دعب
يذلاو ينوتورك ةهجاوم يف

«يتضسليضسوكنلبلا» زوفب ىهتنا
نم ثيح ،نيفده لباقم ةيثÓثب
ن˘˘م˘˘ضض نو˘˘كي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ءا˘ق˘ل˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ر˘ضصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
لظ يف Óيدب لخدي وأا ايضساضسأا

»ـل ي˘لا˘ط˘ي’ا برد˘م˘لا ة˘˘جا˘˘ح
. «براحملا

طيمز.ع

اشسنرفل ةدوعلأ ديري ناك «رشضÿأ» م‚ نأأ دكأأ

«نÓيŸا سضرع لوبقل رسصان نب ىلع تطغسض» :يسسروك

«غيلزنيبماششلأ» نم61 رودلأ راطإأ يف

  «يرافابلا» مامأا يوق مادسص يف ويزل ةقفر سسراف

ةيلوؤوشسŸأ لم– قراطŸأ
بردملل

«زرماهلا» Òهامج
ببسسب زيوم دقتنت

ةمحر نب
ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘ضس بب˘˘ضست

تاداقتناب يرئازج˘لا ي˘لود˘لا
،زيوم ديفاد بردملل ةريبك
هي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا مد˘ع بب˘ضسب

ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ضسا˘˘˘ضسأا˘˘˘ك
.ةيضضاملا

ةي˘ف˘ح˘ضص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأاو
زرماهلا ريهامج نأا ةيزيلجنا
ي˘ف ة˘م˘حر ن˘˘ب ة˘˘يؤور د˘˘ير˘˘ت
لكضشب ةيضساضسأ’ا ةليكضشتلا

زيوم تدقتنا امك ،لضصاوتم
يف ةقثلا عضضو هنم تبلطو
نأ’ ،ءار˘˘˘ح˘˘˘ضصلا برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
،ة˘غوار˘م˘لا ن˘ضسح˘˘ي ر˘˘ي˘˘خأ’ا

ن˘مو ،ةر˘˘كلا˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’او
هئÓمزل ةحارلا حنمي اهلÓخ
راضصنأا ره˘ظأاو.طضسولا ي˘ف
ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ب˘˘ضضغ قرا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةراضسخ بقع ،زيوم بردملا
ر˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
،لباقم نود فد˘ه˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي
اهيف لخد يتلا ةارابملا يهو
Óيدب ينطولا بختنملا مجن
رمأ’ا وهو ،26 ةقيقدلا يف
تضسيو قا˘ضشع هد˘ق˘ت˘نا يذ˘لا

و˘ل ه˘˘نأا˘˘ب اود˘˘كأا ن˘˘يذ˘˘لا ما˘˘ه
نا˘كل ة˘ياد˘ب˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م د˘˘جاو˘˘ت
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘ف ار˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت ثد˘˘حا
.ةارابملا

جاحلب اشضر

يدنلوهلأ بختنملأ ىلع رشضخلأ لشضفي ديدج بع’يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ ىلع تابوقعلأ طيلشست يدافتب جج–

«يرئازجلا بختنملا حلاسصل بعلأاسس» :يقورز
يئاهنلا هرارق يدنلوهلا يتنيفت يدان بع’ يقورز زمار مضسح

يقورز لاقو ،يدنلوهلا هريظن ىلع ينطولا بختنملل بعللاب
بعللا تررق يننكل ةيدنلوه يتدلاو »:ةيفحضص تاحيرضصت يف
عانقإ’ ءيضش لك لعفأاضس »:فاضضأاو ،«يرئازجلا بختنملا حلاضصل

تقو برقا يف رضضخلا فوفضص ىلا مامضضن’او ،يضضاملب لامج
فوفضص يف نو˘كت˘ضس ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا تا˘با˘ي˘غ˘ل˘ل ار˘ظ˘نو.ن˘كم˘م
نم هنإاف ةفلتخم بابضسأ’ لبقملا سصبرتلا يف ينطولا بختنملا
ي˘ف ر˘ضضخأ’ا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ي˘قورز ز˘مار نو˘كي نأا اد˘ج ن˘كم˘˘م˘˘لا
.لبقملا ركضسعملا

جاحلب اشضر
Óيل بردتلأ نم نييشضايرلأ نيكمت

بعلم رامسضم نادقفتي يركاوسسو يدلاخ
ةرانإلا عسضوب نارمأايو ةيليوج5

ةميلضس ةقفر ةضضايرلاو بابضشلا ريزو يدلاخ يلع ديضس راز
5 بعلم ةبخنلا ي˘ي˘ضضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ب˘تا˘ك ير˘كاو˘ضس
رامضضملا ةئيهتو لاغضشأ’ا مدقت ىلع فوقولل يبملوأ’ا ةيليوج
ءامحإ’ا ةقطنمو ةيليوج5 بعلمل قحلملا ىوقلا باعلأا بعلمو
ةضضايرلاو بابضشلا ةرازول ةيمضسرلا ةحفضصلا تفضشكو.«وتاضس»ـب
مهنم بلطو عورضشملا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ع˘م ة˘ج˘ه˘ل˘لا دد˘ضش ر˘يزو˘لا نأا
ةداعإا لجأا نم سسرام رهضش ةياهن عم ميمرتلا ةيلمع نم عارضسإ’ا
نأا بلط ريزولا نأا هتاذ ردضصملا فاضضأاو.نييضضايرلل هحتف
ناضضتحاب حامضسلا لجأا ن˘م ة˘ي˘م˘لا˘ع سسي˘يا˘ق˘م˘ب لا˘غ˘ضشأ’ا نو˘كت
ىلع ةدايز نإاف ريكذتلل.ىوقلا باعلأ’ ةيلودلا ةضسفانملل بعلملا
نيكمت˘ل ةرا˘نإ’ا ع˘ضضو ىو˘ق˘لا با˘ع˘لا بع˘ل˘م فر˘ع ،را˘م˘ضضم˘لا
ةيوقت يتعا˘ق ح˘ت˘ف ةدا˘عإا اذ˘كو ،Ó˘ي˘ل برد˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘ضضا˘ير˘لا
.ةمداقلا ةليلقلا عيباضسأ’ا يف امهيزهجت متيضس يتلا تÓضضعلا

ب.م.يرشسيإأ
لبقملأ رودلل لهأاتلأ قابشس يف أديقعت تدأدزإأ هتمهم

نادوسسلا يف Óهسس زوف عيسضي دادزولب بابسش
لÓهلا مامأا لوانتملا يف ناك ازوف دادزولب بابضش يدان عيضض

لاطبأا ةطبار ةضسفان˘م ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘ضسح˘ل ي˘نادو˘ضسلا
عنضصو لوبقم دودرم ميدقت نم بابضشلا وبع’ نكمتو.ايقيرفإا
نكل اهلÓخ نم ةارابملا لتق هناكمإاب ناك ،سصرفلا نم ديدعلا
اوننفت نيذلا نيمجاهملا ىدل ةدوجوم نكت مل ةريخأ’ا ةضسمللا
يبلضسلا لداعتلاب اهدعب ءاقللا يهتنيل .ةلهضس تارك عييضضت يف
.0 ـ0 ةجيتنب

رود يف ةثلاثلا مهتطقنل ،ةبيقعل ءانبأا لضصو لداعتلا اذه بقعو
ةقلعتم يئاهنلا عبرل لهأاتلا يف مهظوظح ىقبتل ،تاعومجملا
قيرفب مهاعمجتضس نيتللا نيتيقبتملا نيتلوجلا يف قيرفلا جئاتنب
لقتنيل ،ةليوج5 بعلم ىلع ،لبقملا ليرفأا2 موي يبمزام يبيت
.زنواد ناضص يدوليمام ةهجاومل ايقيرفا بونج ىلا اهدعب

جاحلب اشضر
 ةأوه يناثلأ مشسقلأ نم6ـلأ ةلوجلأ ةياهن دعب

ةنوبو قلأاتلا نÓسصاوي يلسس داوو ءاقرزلا
 «باكلا» مامأا لداعتلاب يفتكت

ةلوط˘ب˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ه˘ضضور˘ع ءا˘ع˘برأ’ا ل˘مأا ق˘ير˘ف ل˘ضصاو
يف ،ةبقلا دئار فيضضملا ىلع زوف ىلإا هرخأات بلق امدعب ةينطولا
يف ،ىطضسولا ةعومجملا ةاوه يناثلا مضسقلا نم6ـلا ةلوجلا راطإا

ناديم ىلع نونكع نب مجن عم سشارحلا داحتا قيرف لداعت نيح
ناديم نم Óماك دازلاب ةياجب ةيدولوم قيرف داعو اذه ،ريخأ’ا اذه
.فيظن فدهب زوفلا دعب روث ينب بابضش يدان

نيفدهب ةداعضسوب لمأا فيضضلا ىلع ةياجب ةبيبضش قيرف زاف امك
امدعب مضسوملا يف زوف لوأا ةليضسم قافو ققح نيح يف دحاول
.نينث’ ةيثÓثب ةديلبلا داحتا ةبقع ىطخت

ميد˘ق˘ت ي˘ل˘ضسلا داو ق˘ير˘ف ل˘ضصاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘فو
بقع هاياحضض ةمئاقل ترايت ةبيبضش مضض امدعب ةيوقلا سضورعلا
نيع باب˘ضش ق˘ير˘ف دا˘عو اذ˘ه ،د˘حاو˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘ب ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا
،يضشمرلا داحتا ىلع زاف امدعب رايدلا جراخ نم زوفب تنضشوميت
سسيمخلا ءافضص قيرف نم لك زاف ةجيتنلا سسفنب ،ةفيظن ةيئانثب
ةديعضس ةيدولومو ةمركلا داحتا نم لك باضسح ىلع ويهر داوو
امدعب مهأ’ا نارهو ةيعمج ققح رخآا ءاقل يفو ،يلاوتلا ىلع
بابضش داقنا نيح يف دحاول ةيئانثب ةراضسو نيع ةبقع زواجت
.ثÓثل فدهب ىلفدلا نيع مامأا ةيضساق ةراضسخل ويزرأا يبملوأا

داعتبÓل ،ةريبك ةضصرف ةبانع داحتا توف ،ةيقرضشلا ةهجلا يفو
نود ةنتاب بابضش مامأا هققح يذلا لداعتلا بقع ةرادضصلا يف
ةيواضشلا داحتا فيضضلا مامأا ةملعلا ةيدولوم لداعتو اذه ،فادهأا
لÓهو ةمغÓت يدان نم لك زاف نيح يف ،ةكبضش لك يف نيفدهب
ىلع تنانجات عافدو بورخلا ةيعمج ييدان ىلع ديعلا موغلضش
ةنتاب ةيدولوم باضسح ىلع ةنيطنضسق ةيدولوم زافو اذه ،يلاوتلا

 .فيظن فدهب لÓج د’و بابضش ىلع ةلضشنخ داحتاو
ب.م.يرشسيإأ

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

... ومحري هللا
ي˘فو˘˘ت ن˘˘يز˘˘ح ر˘˘ب˘˘خ ي˘˘ف
د˘م˘˘حأا ق˘˘ب˘˘ضسأ’ا ي˘˘لود˘˘لا
عار˘ضص د˘ع˘ب ي˘بر˘ي˘˘غ˘˘م˘˘لا

ن˘ع سضر˘م˘لا ع˘م ل˘˘يو˘˘ط
،ةنضس47 ز˘˘ها˘˘ن ر˘˘˘م˘˘˘ع
لمح نأاو هل قبضس لحارلا
بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا يدا˘˘˘ن ناو˘˘˘˘لأا
ىلع فرضشأا امك يضسنوتلا
قرفلا نم ديدعلا بيردت
ي˘˘ضسنو˘˘ت˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف
ه˘لاز˘ت˘عا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘جو˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ليلحت˘لا ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ˘ل
ج˘˘˘مار˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،سسنوت يف ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

ة˘ي˘ب˘ع˘ضش بضسكي ه˘ت˘ل˘ع˘˘ج
.ريهامجلا ىدل ةريبك

ناحرف وهار
،فافلا سسيئر ربع
،يضشطز نيدلا ريخ
ه˘˘˘˘تدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضس ن˘˘˘˘˘ع
˘مد˘ق˘˘ت˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
زكرم يف لاغضشأ’ا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘˘يو˘˘˘كت
يذ˘˘لاو ،نا˘˘ضسم˘˘ل˘˘ت
ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ضص ،هراز
،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا

لا˘ح ي˘ف ه˘نا د˘كأاو
ةر˘˘ي˘˘تو تل˘˘ضصاو˘˘ت
،قضسنلا اذهب لمعلا
عور˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘ف
ةياهن يف نوكيضس
دق ةيراج˘لا ة˘ن˘ضسلا
.هتياهن نم برتقا

سشبجعت ام ةلاحلا

بارضضإ’ا ىلإا ةدوعلاب جربلا يلها وبع’ دده
مو˘ي˘لا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ضس سسا ي˘ضسلا ة˘م˘ق د˘ع˘ب
ةضصاخ دعب ايؤورلا حاضضتا مدع ببضسب كلذو
ىلإا فقت ةرادإ’ا لازت ’و تناك مهبلاطم ناو
م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘تو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بنا˘˘ج
ن˘م د˘يز˘م˘˘لا لذ˘˘ب ةرور˘˘ضضب م˘˘ه˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘تو
فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا د˘ضصق دو˘ه˘ج˘˘لا
اذه ءاقبلا نامضض نع ثحبلا لÓخ نم قيرفلا

ةه˘جاو˘م مو˘ي˘لا ة˘ي˘ضشع ق˘ير˘ف˘لا سضو˘خ˘ي˘ضسو
رضصانعلا ديدع نم اضصوقنم يضس سسا يضسلا

.ةيونعم ةفقو مهبضسح مزلتضسي ام وهو
ةلاقتسسلاب حولي يلعوب

ةيقيقح ةمزأا ةدكيكضس ةبيبضش قيرف سشيعي
د˘يد˘ع تا˘مد˘خ ن˘م ا˘مور˘ح˘م نو˘كي˘˘ضس ثي˘˘ح
ةمضصاعلا داحتا ماما دحأ’ا ءاقل يف رضصانعلا

د˘قو اذ˘ه تا˘با˘ضصإ’او ة˘بو˘ق˘ع˘لا بب˘ضسب كلذو
ةبوعضص سشاب˘ح ر˘ي˘جا˘ن˘م˘ل˘ل برد˘م˘لا ى˘كت˘ضشا
ادكؤوم ايلا˘ح يدا˘ن˘لا ه˘ضشي˘ع˘ي ا˘م ق˘فو ل˘م˘ع˘لا
رضصانع سضعب ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا د˘يد˘ج˘ت ى˘لا ه˘ي˘ع˘ضس
ىضسعو لعل نيبئاغلا سضيوعت لجا نم فيدرلا
اذه ةيباجيإا ةجيتنب ةهجاولا ىلا قيرفلا دوعي
.ليحرلا يف سشتوكلا ةبغر نع رابخا رودتو

qarsana@essalamonline.com
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ةقيقح حبسصت دق ةعاسشإلا
رود˘˘˘˘˘˘ضص د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب
لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ضشإ’ا
ةدو˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا
وناي˘ت˘ضسير˘ك نود˘لا

هقيرف ىلا ودلانور
لا˘˘˘˘˘ير ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ضسلا

هذه تأاد˘ب ،د˘يرد˘م
وحن هجت˘ت ةر˘ي˘خأ’ا
ام بضسح ةقي˘ق˘ح˘لا
برد˘˘˘˘˘˘˘˘م هد˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا
نيدلا نيز يكلملا

نإا ،لاق يذلا ناديز
ن˘كم˘م ئ˘ي˘ضش ل˘˘ك
ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘يأ’او
.ءيضش لك ددحتضس

15

«ةركلا ديسس تنأا» يسسيمل لاديف
،لاديف وروترأا يليضشتلا أانه
ه˘ل˘ي˘مز ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا م˘˘ج˘˘ن
لينويل ينيتنجرأ’ا قباضسلا

،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب د˘˘ئا˘˘ق ،ي˘˘ضسي˘˘م
ي˘˘فا˘˘ضشت م˘˘قر ة˘˘لدا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب
نيبعÓلا رثكأاك ،زيدنانريه
ي˘ف تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًضضو˘˘خ
ثي˘ح .ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت

ةارابم˘لا ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه سضا˘خ
يدا˘ن ة˘˘ق˘˘فر767 م˘˘˘˘˘قر
ر˘ب˘ع ه˘ل بت˘كو ة˘نو˘ل˘˘ضشر˘˘ب

»:مار˘غ˘ت˘ضسنإ’ا ي˘ف ه˘با˘˘ضسح
تنا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك د˘ي˘˘ضس تنا
جرا˘˘˘خ ن˘˘˘م تنا ،ل˘˘˘ضضفأ’ا

.«سضر’ا بكوك

 حابرمو يفاوعل
يكوكلا ناحيري

امهتدوع حابرمو يفاوعل يئانثلا لجضس
لبق هحارا ام وهو قافولا تابيردت ىلا

ثيح يزاغ نب يلها ماما مويلا ةجرخ
ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ن˘˘م فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي سشتو˘˘كلا نا˘˘ك
رهظا دقو اذه مويلا دعوم يف امهتراضسخ
بردملل تحمضس ةديج ةيز˘ها˘ج ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ةريبك ةبضسنب ثيح ةمئاقلا يف امهعضضوب
سشتوكلاف يلاتلابو نييضساضسأا نانوكيضس
ي˘ضشكا˘كب ما˘ح˘قا ةر˘كف ن˘ع لزا˘ن˘ت˘ي د˘˘ق
طضسو بعÓك طينح˘جو ر˘ضسيا ر˘ي˘ه˘ظ˘ك
تارضشؤوم لضسرا يئانثلا نا امب يعافد
.سسما ةضصح يف ةيباجيإا

ركوج يوادغب
«ةروسضخلا»

يدمح بردملا دمتعي نا ادج حضشرملا نم
يوادغب فيدرلا قيرف مجاهم تامدخ ىلع
ثيح سشيعي بقاعملل افلخ رضسيا حانجك
ةضصاخ هجو لمكا ىلع هرود ةيدأات لمأاي
ةضضافتنا ىلا ةضسام ةجاح يف قيرفلا ناو
نبا ةروضص يف رضصانعلا سضعب فرط نم
ءÓب˘لا ى˘ل˘با ه˘ناو ة˘ضصا˘خ نار˘هو ة˘ي˘ها˘ب˘لا
ة˘ل˘ي˘كضشت˘ل ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب ار˘خؤو˘˘م ن˘˘ضسح˘˘لا
يف مهضسفنا رفانضسلا ينميو اذه رباك’ا

ةمدخ ي˘ف نو˘كي ى˘ت˘ح ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج
.يضس سسا يضسلا
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ةÓسصلا تيقاوم

ةمحر نب ببسسب زيوم دقتنت «زرماهلا» ريهامج ̂ 
  «يرافابلا» مامأا يوق مادسص يف ويزل ةقفر سسراف^

ةيأدب مويلأ لئابقلأ ةبيبشش ‐يبمأزلأ زراتشس اشسبان
00:41  ةعاشسلأ نم

ةرادسصلا زيزعت لجأا نم «يرانكلا»
رايدلل راسصتنإاب ةدوعلا و
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رئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ ىلع تابوقعلأ طيلشست يدافتب ججح

«فاكلأ» صسأاك نم ةيناثلأ ةلو÷أ نمشض ةرواشسلأ ةبيبشش ‐ ودأراب يدان«فاكلأ» صسأÓكل تاعومÛأ رود نم ةيناثلأ ةلو÷أ ءاقل نمشض

دادزولب بابسش
Óهسس زوف عيسضي

 نادوسسلا ‘

قابشس ‘ أديقعت تدأدزإأ هتمهم
لبقŸأ رودلل لهأاتلأ

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ددهي يسشطز
حئاوللا ليدعتل ادد‹

«همدع نم ةيناث ةدهعل يحسشرت ‘ لسصفأا ⁄»

ناثحبي ةرواسسلا و » كابلا »
ةمدقŸا طاقن نع

نم ةيأدب فيطشس قافو ‐ يبيللأ يزاغ نب يلهأأ
00:02 ةعاشسلأ

زوفلا ىلع رسصي قافولا
يلهألا باسسح ىلع رسصم يف


