
ينيتشس ةثج ىلع رؤثعلأ
يداه دلوأأ رأودب

  ةجلؤلأ ةيدلبب

فيلغتل عدؤتشسم فاششتكأ
ة◊اشص Òغ نجأودلأ
50صص ةديلبلأ ‘ كÓهتشسÓل
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،نطولا تايلو عيمج لمششي
:يبيرعلب

حششرتلا مئاوق نوردشصتي مهنإا لاق
:ةزوب نب ،ةلبقملا تايعيرششتلل

وروأا نويلم3.1ةميقب ايبيلو صسنوت ىلإا

نم ةيواح29 ردشصي رودنؤك
ةيلزنمورهكلأ تاجتنملأ

40صص

مÓعإلا لئاشسول تشصشصخنازيلغ قناقنلا دادعإا طاششن ءارو نوÎشستي اوناك

50صص

ةينطولا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا صسي˘ئر ف˘ششك
قراط اشسنرفب ةيرئازجلا ةيلاجلل
ة˘ق˘حا˘شسلا ة˘ي˘ب˘ل˘˘غألا نأا ،ةزو˘˘ب ن˘˘ب
ةلبقملا تاباختنÓل ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل˘ل

لو˘ه˘ك˘لا ة˘ئ˘ف ن˘م م˘ه ر˘ج˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ريث˘ك˘ب ة˘ن˘شس05 اوزوا˘˘ج˘˘ت ن˘˘م˘˘˘مو
-ثدحتملا بشسح- كلذ نم ّرمألاو
. ىوتشسم نودب مهمظعم نأا

 حؤتفم بأرشضإأ يف لؤخدلاب نوددهي لمعلأ ؤششتفم
30 صصمهبلاطمل لمعلا ةرازو «لهاجت «ةيفلخ ىلع

نيحششرتملأ بلغأأ»
أوزواجت جراخلأ يف

 «05ـلأ نشس

ريبك جمانرب»
متيشس يفيرلأ نكشسلل

«ابيرق هقÓطإأ

40 صص

30 صص

ءافشش ةلاح111و انوروكب ةديدج ةباشصإا69

ةحؤتفم بأؤبأأ
¤وألأ ةقرفلأ ىلع

ةنتابب ةعردŸأ

ةعبات لكايه دقفتي ةحيرقنشش
 ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلاب صشيجلل

ششي÷أ تأردق ريؤطت»
ىمشسألأ فدهلأ لكششي

 «ايلعلأ ةدايقلل
30صص

50صص

رئأز÷أ ‘ ةيئابؤلأ ةيعشضؤلل رشضخأأ رششؤؤم
50 صص



م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
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:ÊوÎكلإلا
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طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.سش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«عورأأ لو ةرؤشص»

يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم داور رششن
ةعمجلا يف كراششم لهكل ةعئار ةروشص
رهظي ثيح ،يملشسلا كارحلا نم901
ى˘ل˘ع تط˘ح د˘قو ةرو˘˘شصلا ي˘˘ف ل˘˘ه˘˘كلا

ةحشضاو ةل’د يف ءاشضيب ةمامح هشسأار
ذنم أادب يذلا رئازجلا كارح ةيملشس ىلع
ةياغ ىلإا ارمتشسم لاز’و ،9102 ةنشس
كار˘ح˘لا ة˘ي˘م˘ل˘شس نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل . مو˘ي˘˘لا
ةشسماخلا ةدهعلا ط˘ق˘شسأا يذ˘لا ي˘م˘ل˘شسلا
ريبك باجعإا طحم ناك ،قباشسلا ضسيئرلل
يتلا ةروشصلا هذه ملاعلا لود فرط نم
يعدت يتلا ىربكلا لودلا يف ىتح تباغ
. ةيرحلاو ةيطارقميدلا

ءاملأ عاطقنأ نم فؤخت

ةطحمل ج˘مر˘ب˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘لا نÓ˘عإا ءا˘ج
لخديل ةم˘شصا˘ع˘لا˘ب ر˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م ة˘ي˘ل˘ح˘ت
نم مغرلابف قلقو ىشضوف يف نينطاوملا
تردشصأا «لاي˘شس» ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘كر˘ششلا نأا
يف بذبذتب قلعتي رمأ’ا نأا دكؤوت  انايب
ايموي نيومتلل يئزج عطق ءارج عيزوتلا
عاط˘ق˘ن’ا نأا او˘م˘ه˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا ’إا
ى˘عد˘ت˘شسا ا˘م˘م.. ة˘ل˘يو˘ط ا˘ما˘يأا مود˘˘ي˘˘شس
لبق نم ةيحيشضوت تانايب ةدع رادشصإا

.«لايشس»ـل لاشصت’ا ةيلخ

ةينيد ةلكشسر

،فا˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ر˘˘يزو فر˘˘ششأا
حاتتفا ىلع ،ةعمجلا ءاشسم يدهملب فشسوي
ة˘م˘ئأ’ا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘˘كت˘˘لا ةرود˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا
ينطولا دهعملاب ،ضسيراب دجشسمل نيبدتنملا
ة˘شصا˘خ˘لا كÓ˘شسأÓ˘ل ضصشصخ˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل
ة˘ي’و˘ب فا˘قوأ’او ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ةرادإا˘˘ب
ةينيوكتلا ةرودلا هذه نم ديفتشسيو .ناشسملت
تادششرم3و اما˘مإا16 ،ني˘مو˘ي مود˘ت ي˘ت˘لا
مهنيقلتل نطولا تاي’و فلتخم نم تاينيد
نم اشسنرف يف ي˘ن˘يد˘لا نأا˘ششلا ر˘ي˘طأا˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ةي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا ةرازو ن˘م ن˘ير˘طؤو˘م فر˘ط
باطخلاو نيوكتلا يف نيشصتخم ،فاقوأ’او
.ىوتفلاو ينيدلا

ةلتاق ةحايشس

ة˘يارو˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح˘˘لا ةرادا تعد
ىلا لقنت˘لا يدا˘ف˘ت ى˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘ج˘ب˘ب
نو˘برا˘ك ضسار ط˘ي˘ح˘م˘ب ةدو˘جو˘م˘لا ع˘قاو˘م˘˘لا

رثا ىلع ةيرخشص تارايهنا رطخ دوجول كلذو
ءاج بشسح ،ةي’ولا برشض يذلا ريخ’ا لازلزلا
يف ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ر˘ششن ،ةر˘ي˘ظ˘ح˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
.كوبشسياف ةحفشص ىلع اهعقوم
بناجلا ضصخي ريذحتلا نا ىلا ،ةراشش’ا تمتو
ةدرقلا ةمق يف لثمتملا ةريظحلا نم يقرششلا

عم ،داوغ˘يز˘ي˘لو ضشي˘نرو˘كلاو نو˘برا˘ك ضسارو
ا˘ه˘ي˘ف تثد˘ح ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘ب ر˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا
ددح يذلا لازلزلا ببشسب ةيرخشص تارايهنا

دق نوبراك ضسار قرشش لامشش ملك82ـب هزكرم
.ةرقتشسم ريغ تحبشصا

qarsana@essalamonline.com
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هللأ ةكرب ىلع
ىلع ثدحلا تع˘ن˘شص ا˘مد˘ع˘ب
يعامتج’ا لشصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
،ن˘˘ير˘˘ي˘˘خأ’ا ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف
فرط نم ةداششإا لحم تناكو
ةدو˘ج م˘كح˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةيخيرا˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘قو ا˘ه˘قرو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘مأÓ˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب

ةتشسلا رو˘شص ل˘م˘ح˘ت ا˘ه˘نو˘ك
رير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘ل ن˘ير˘ج˘ف˘م˘لا
فلت˘خ˘م تفر˘ع .. ة˘كرا˘ب˘م˘لا
تاعاشسلا لÓخ نطولا قوشسأا
لوادت ةيادب ةيشضاملا ةليلقلا

يف ةديدجلا جد0002 ةقرو
روشص تزغ ثيح .. قاوشسأ’ا
نئابزلاو راجتلا ني˘ب ا˘ه˘لدا˘ب˘ت
.قرزأ’ا ءاشضفلا

«ةدرخ» رايشسلأ قيرطلأ
لءا˘˘˘شست˘˘˘ي ، ةدا˘˘˘ح بشضغ ةر˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ب
‐قرشش راّيشسلا قيرط˘لا و˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم
فيلاكتل مهعفد ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع بر˘غ
Óب˘ق˘ت˘شسم ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه ماد˘خ˘ت˘شسا

ثي˘ح ،ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘ي˘ع˘شضو ي˘˘ف و˘˘هو
تحشضأا ةقيمع تاعدشصت هب تقحل
ءارج ةريطخ رورم ثداوحب ددهت

هراقتفا بناج ىلإا ،ةنايشصلا بايغ
رطششأ’ا بلغأا ىوتشسم ىلع ةرانإÓل
با˘ح˘شصأا ي˘نا˘ع˘ي ذإا ،ه˘ل ة˘˘نو˘˘كم˘˘لا
قفرملا اذه زاجنا نأا املع مادطشص’ا فواخمو ضسمادلا مÓظلا ببشسب Óيل  اريثك تابكرملا

. تاعلطتلا ىوتشسم يف نوكي نأا نود ةلئاط ’اومأا ةيمومعلا ةنيزخلا فلك

ةاناعم ةياهن
لظلا يتقطنمب نطقت ةلئاع622 تدافتشسا
ق˘يد˘شصلا نادودو (ضسا˘ب˘شسب˘˘لا) ةدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب
ةكبششب طبرلا نم فراطلا ةي’وب (طششلا)
تاطلشسلا روشضحب كلذو يعيبطلا زاغلا
نم ملع ام بشسح ،ةيروثلا ةرشسأ’او ةيلحملا

ءابرهكلا عيزوت زا˘ي˘ت˘ما ة˘شسشسؤو˘م ح˘لا˘شصم
ةيلمع نأاب ردشصملا تاذ حشضوأاو .زاغلاو
27و ةدامح نب ةقطنمب ’زنم451 طبر
ق˘يد˘شصلا نادود ي˘ف˘ير˘لا ع˘قو˘م˘لا˘ب ن˘ير˘خآا
راطإا يف جردن˘ت ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘ششب
ر˘ه˘ششأا ة˘شسم˘خ ي˘ف هد˘ي˘شسج˘˘ت م˘˘ت عور˘˘ششم
.جد نييÓم8 براقي غلبمب

! .. ىشسعو لع
تنا˘ك ل˘ع˘˘ف ةدر ي˘˘ف
مانتغا بقع ةرظتنم
ا˘ه˘تدا˘ع˘ك «ا˘ي˘فا˘م˘˘لا»
ر˘˘ه˘˘شش ل˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ششع
ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو .. نا˘˘شضمر
داوملا ديدع تلوحت
كÓ˘ه˘ت˘شس’ا ة˘ع˘˘شساو
ل˘˘ت˘˘ق˘˘ت ضضار˘˘مأا ى˘˘لإا

ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘ج
ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘ب «ي˘˘˘لاوز˘˘˘لا»
نو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘ترا

ا˘هر˘˘خآاو ا˘˘هرا˘˘ع˘˘شسأ’
.. ءا˘شضي˘ب˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا
نو˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘طأا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
ءار˘˘شش ة˘˘ع˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ل
ةجيتنب ةوطخلا هذه يتأات ىشسعو لع .. ضسمأا موي نم ءادتبا مايأا ةثÓثل ىلوأا ةوطخك جاجدلا
.راعشسأ’ا ىلع ةرطيشسلا يف ةراجتلا ةرازو اهشسأار ىلعو ةينعملا تاطلشسلا زجع لظ يف
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watan@essalamonline.com

يشساي˘شسلا ط˘ششا˘ن˘لا د˘ق˘ت˘نا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ضسي˘ئرو
رجهملاب ةيرئازج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘ل˘ل

هل روششنم يف ةزوب نب قراط
خو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ششلا رد˘˘˘˘˘˘شصت ،ضسمأا
ي˘˘ف ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا د˘˘ه˘˘ششم˘˘ل˘˘ل
حشضاو رثا بايغ يف رئازجلا
بلغا نأا دكأا ثيح ،بابششلل
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘˘لا
نم مه رجهم˘لا ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ن˘م˘م خو˘ي˘ششلا لو˘ه˘كلا ة˘ئ˘ف
ةنشس نيشسم˘خ˘لا ن˘شس ازوا˘ج˘ت
رود ن˘ع Ó˘ئا˘˘شست˘˘م ،ر˘˘ي˘˘ث˘˘كب
تابثإا يف مهتبخنو بابششلا

هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ي˘˘˘ف م˘˘˘هدو˘˘˘˘جو
ىريو ،ةمهملا تاقاقحتشس’ا
عم هل لاشصتا يف ثدحتملا
باب˘ششلا ناد˘ق˘ف نأا «مÓ˘شسلا»
ةيباختن’ا ةيلمعلا يف ةقثلل
لاجم˘لا كر˘تو م˘ه˘فوز˘ع ءارو
. خويششلل

ح˘˘ير˘˘شصت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
نيعبتتملا تاعقو˘ت ف˘لا˘خ˘ي˘ل
يرئازج˘لا ي˘شسا˘ي˘شسلا نأا˘ششل˘ل

ةأاجافم بابششلا ثدحي نأا يف
تا˘˘˘قا˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا لÓ˘˘˘˘خ
،ة˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا

تانا˘م˘شضلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم
ضسي˘ئر فر˘ط ن˘م ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
ل˘يد˘ع˘ت˘لا ر˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
عورششمو ريخأ’ا يروتشسدلا
نا˘كو ،تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا نو˘˘نا˘˘ق
هجوت كانه نأا ،دقتعي ضضعبلا

يف ةموكحلا ةعانشصل ديدج
كار˘˘ششإا لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةيشسايشسلا ةايحلا يف بابششلا

ز˘˘˘فا˘˘˘ح كلذ نأا ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
تابا˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل
.ةلبقملا ةيلحملا

ضسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر نأا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
باطخ يف بابششلا اعد ،نوبت

ةكراششملا ى˘لإا ة˘مأÓ˘ل ق˘با˘شس
ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شسلا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف ح˘˘ششر˘˘ت˘˘لاو
ادعاو ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا
نم ريبك ءزجب ةلودلا لفكتب

 .ةيباختن’ا مهتلمح

:ةزوب نب ،ةلبقملا تايعيرششتلل حششرتلا مئاوق نوردشصتي مهنإا لاق

 «05ـلأ نشس أوزواجت جراخلأ يف نيحششرتملأ بلغأأ»

ز.صسواط

نيحششرتملل ةقحاشسلا ةيبلغألا نأا ،ةزوب نب قراط اشسنرفب ةيرئازجلا ةيلاجلل ةينطولا ةيلاردفلا صسيئر فششك
بشسح- كلذ نم ّرمألاو ريثكب ةنشس05 اوزواجت نممو لوهكلا ةئف نم مه رجهملا يف ةلبقملا تاباختنÓل

. ىوتشسم نودب مهمظعم نأا -ثدحتملا

تافلŸا مهأا تايعيرششتلاو ناشضمر رهششل تاÒشضحتلا

مؤيلأ ءأرزؤلأ شسلÛ اعامتجأ شسأأÎي نؤبت

 ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلاب صشيجلل ةعبات لكايه دقفتي ةحيرقنشش

فدهلأ لكششي ششي÷أ تأردق ريؤطت»
 «ايلعلأ ةدايقلل ىمشسألأ

:Êوتيز ،ةديدج قافآا ¤إا دوقتشس تايعيرششتلا نإا لاق

«ةيباختنإلأ مئأؤقلأ ‘ ءاهزنلأ ىلع لؤعيشس يدنرلأ»

،ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر ضسأار˘ت˘ي
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’ا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شسم˘˘˘لا
،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،مو˘˘ي˘˘لا
،ضسمأا ،هب دافأا ام بشسح ،ءارزولا
.ةيروهمجلا ةشسائرل نايب

:ة˘شسا˘˘ئر˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘شسلا ضسأار˘ت˘ي»
دئاقلا ،ةيروهمجلا ضسيئر ،نوبت
ريزو ،ةحلشسملا تاوقلل ىلعأ’ا
12 دحأ’ا ادغ ،ينطولا عافدلا

عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا ،1202 ضسرا˘˘˘˘˘˘˘م
،ءارزو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘˘ل يرود˘˘˘لا

ةقداشصملاو ةشساردلل ضصشصخي
تاذ ضضور˘ع˘لا ن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع
ره˘ششل تار˘ي˘شضح˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘شصلا

تاباختن’او ،م˘ير˘كلا نا˘شضمر
يميلقإ’ا ميظنتلاو ،ةيعيرششتلا
نو˘˘نا˘˘ق ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘تو ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
،ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘˘لا تا˘˘˘ششا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةيشسائر ميشسارم ىلإا ةفاشضإ’اب
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت ضصخ˘˘ت
،با˘ب˘ششل˘ل ى˘ل˘عأ’ا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

عمتجملل ي˘ن˘طو˘لا د˘شصر˘م˘لاو
عماج رييشستو ميظنتو ،يندملا
.«رئازجلا

ب. يشساشس

د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘كأا
نا˘˘كرأا ضسي˘˘ئر ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘شش
،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
ى˘˘˘م˘˘˘شسأ’ا فد˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا ،ضسما
ةلشصاوم» وه ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل

ضشيج˘لا تارد˘ق ر˘يو˘ط˘ت د˘ه˘ج
عم فيكتتل يبعششلا ينطولا
ر˘˘طا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

حشسف ،«ةلمتحملا تاديدهتلاو
ة˘ي˘حا˘ن˘لا دار˘فأا ما˘˘مأا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنا ن˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
 .مهتامامتهاو

ةحير˘ق˘ن˘شش ق˘ير˘ف˘لا د˘ق˘ف˘تو
ىلإا ل˘م˘ع ةرا˘يز˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ة˘˘شسشسؤو˘˘م نار˘˘هو˘˘˘ب

،تراي˘ت˘ب تارا˘ي˘شسلا ة˘عا˘ن˘شص
اشضرع ةيادبلا يف عبات ثيح
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘مد˘ق Ó˘˘ما˘˘شش
ةليشصح هيف لوانت ةشسشسؤوملل
ريوطت قافآاو ةزجنملا لامعأ’ا
نأا لبق ةيكيناكيملا تاجتنملا
يمدختشسمو تاراطإاب يق˘ت˘ل˘ي
ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
 .ةماهلا

ضسيئر ربع ،ددشصلا اذه يفو
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرا
هذ˘ه˘ب ه˘نا˘ن˘ت˘ما» ن˘ع ي˘ب˘ع˘ششلا
ن˘م حر˘شصل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ةرا˘يز˘لا

،ةيركشسعلا انتعا˘ن˘شص حور˘شص
ي˘ع˘شسلا را˘طإا ي˘ف ثد˘˘ح˘˘م˘˘لا
ع˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘ل˘˘ل ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيبلت˘لاو ر˘شصع˘لا تا˘ي˘شضت˘ق˘م
انتاوق تاجايتح’ ةي˘ج˘يرد˘ت˘لا
دو˘ه˘ج م˘ي˘˘عد˘˘تو ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسم˘˘لا
نم رثكأا يف ينطولا داشصتق’ا

ف˘˘قو» ،كلذ بق˘˘˘عو.«لاجم
فلتخم ىلع ةحيرقنشش قيرفلا
ن˘ع ن˘يا˘عو جا˘ت˘نإ’ا ل˘شسÓ˘شس
ةعنشصملا تابرعلا ةدوج بثك
ةيعانشصلا ةشسشسؤوملا هذه يف
ر˘˘ي˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تاذ  ةد˘˘˘عاو˘˘˘لا
ةلمج» ىدشسأا امك ،«ةيملاعلا

تاهيجوتلاو تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م
قرط ثدحأا ينبت ضصوشصخب
ى˘˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘لاو ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لا
لا˘م˘ع˘ل˘ل ر˘م˘ت˘شسم˘لا ن˘يو˘كت˘لا

ءادأا لجأا نم ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لاو
نشسحأا ىلع ةطو˘ن˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا اذ˘˘كو ه˘˘˘جو
يتلا ةروط˘ت˘م˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع زو˘˘ح˘˘ت
ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘يرود˘˘لااهتنايشصو
    .«عنشصملا ريياعمل

ضشيجلا ناكرا ضسيئرل ناكو
ءاقل كلذ دعب يبعششلا ينطولا

ة˘ي˘حا˘ن˘لا دار˘˘فأاو تارا˘˘طإا ع˘˘م
هلÓخ ىقلأا ،ةيناثلا ةيركشسعلا

عيمج ىلإا تثب ةيهيجوت ةملك
ةي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع ة˘ي˘حا˘ن˘لا تاد˘حو
،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا بطا˘خ˘ت˘˘لا
ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ م˘˘هأا˘˘ن˘˘ه»
د˘ي˘ع ىر˘كذ˘ب ا˘ندÓ˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘حا
،«ءاد˘˘ه˘˘ششلا ر˘˘ه˘˘ششو ر˘˘شصن˘˘˘لا

رئازجلا خيرات» نأا مهل ادكؤوم
ةبيهلاو ةمظع˘لا˘ب ه˘ل دو˘ه˘ششم
ةرو˘˘ث ة˘˘لا˘˘شسر˘˘ب ي˘˘˘عو˘˘˘لا نأاو
ىلع يل˘م˘ي ةد˘لا˘خ˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
لÓ˘جإا˘ب ءا˘ن˘˘ح˘˘ن’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ءادهششلا حاورأا مامأا عوششخو
.«راربأ’ا

ب. صضاير

عمجتلل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا د˘كأا
بيطلا ،يطارقميدلا ينطولا

نأا ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا˘ب ضسمأا ،ي˘نو˘ت˘يز
ة˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
قا˘فآا ى˘لإا دو˘ق˘ت˘شس» ة˘مدا˘˘ق˘˘لا

ن˘ي˘˘كم˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
.«بابششلاو تاءافكلا

لÓ˘خ ،ي˘نو˘˘ت˘˘يز ح˘˘شضوأاو
ي˘بز˘ح ءا˘˘ق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘ششإا
نب دمحأا» يوهجلا حرشسملاب
ي˘ل˘شضا˘ن˘م ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل «د˘˘يزو˘˘ب
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كششت
تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نإ’ا» نأا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا
دوقتشس ،ةمداق˘لا ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا
لÓ˘خ ن˘م ةد˘يد˘˘ج قا˘˘فآا ى˘˘لإا
،ةينابششلا تاءا˘ف˘كلا ن˘ي˘كم˘ت

بزحلا ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي ا˘م و˘هو
يف ءاهزنلا رايتخا لÓخ نم
.«ةيباختنإ’ا مئاوقلا

تاذ زر˘بأا ،ة˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو
نأا ي˘˘˘˘بز˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
يتلا ،ةيعيرششتلا تاباختن’ا»
ةقدا˘شصو ة˘يو˘ق ةدارإا˘ب تءا˘ج
ن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ن˘م
نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ
ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي˘˘شس ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
نم رييغتلل تاءافكلا نيكمت
نمو ،ةيشسايشسلا ةقبطلا ءادأا

ة˘شصر˘ف˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘كت ا˘˘ن˘˘ه
.«بابششلا رشصنع مامأا ةحناشس

ب.ر

 : ةنيرق نب ،ةكرحلل  ةيئاشسنلا تاراطإÓل ةينطو ةودن مظن

« ةيباختنلأ مئأؤقلأ ‘ بابششلأو ةأأرملل ةشصاخ ةناكم يطعنشس»

،لدابتŸا ماÎحلا فنك ‘ ةيوق ةلود ءانبل

دا–لأو حلاشصتلأ ¤إأ ؤعدي ديعلب زيزعلأ دبع

ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ضسي˘˘ئر د˘˘كأا
،ةنيرق نب رداقلا دبع ،ينطولا
نأاب ،ةم˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ضسمأا
ة˘نا˘كم» ضصشصخ˘ت ه˘ت˘ل˘˘ي˘˘كششت

يف با˘ب˘ششلاو ةأار˘م˘ل˘ل «ة˘شصا˘خ
.ةيباختن’ا اهمئاوقو اهلكايه

ةملك يف ةنيرق نب حشضوأاو
ةودنلا لا˘غ˘ششأا حا˘ت˘ت˘فا ىد˘ل ه˘ل
ةيئا˘شسن˘لا تارا˘طإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
رود» ناونع تحت تمظن يتلا
هتكرح ناب «رييغتلا يف ةأارملا
ةأارملل ةشصاخ ةناكم» ضصشصخت
اهمئاوقو اهلكايه يف بابششلاو
باوبأا» نأاب افيشضم ،«ةيباختن’ا
طارخ˘ن’ ة˘حو˘ت˘ف˘م ه˘ت˘ل˘ي˘كششت
زيزعتو اهيف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةأار˘م˘لا

.«اهفوفشص
يف ةكرحلا فقوم دكأا امك

يروت˘شسد˘لا را˘شسم˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ن˘ب˘ت»
يطارقميدلا لو˘ح˘ت˘لا˘ب ع˘فد˘لاو

اه˘تادو˘ه˘ج˘م ة˘ل˘شصاو˘مو ن˘مآ’ا
بوجو نم هلمحي امب همعدل
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا

ةرح˘لا ةدارإ’ا ر˘ب˘ع ا˘هد˘يد˘ج˘تو
ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘شسرا˘˘م˘˘˘ي ،بع˘˘˘ششل˘˘˘ل
.«ةهيزنو ةرح تاباختنا

تازا˘ج˘نإ’ا» ن˘م˘ث ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
ةأارملا اهت˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا «ة˘م˘ه˘م˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نب ديشسلا بر˘عأا ،تا˘يو˘ت˘شسم˘لا
ة˘كر˘ح˘لا ف˘قو˘م» ن˘ع ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق
نيكمتلا نم ديز˘م˘ل˘ل د˘نا˘شسم˘لا
تايوتشسملا عيمج ىلع ةأارملل
ضصر˘˘˘ف˘˘˘لا ؤو˘˘˘فا˘˘˘كت را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
قيقحت ىلإا ايعاد ،«فاشصنإ’او
يف ةأارملاو لجرلا نيب ةكارششلا
ةموظنم˘لا حÓ˘شصإاو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا»
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’او ة˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا

عورششم راطإا يف ةيعامتج’او
.«ةديدجلا رئازجلا

يحانج ىدحإا» ةأارملا ربتعاو
يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا عÓ˘˘قإÓ˘˘ل ن˘˘طو˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘˘ل «يرا˘˘شضح˘˘لاو
نب دكأا ،ةبشسا˘ن˘م˘لا˘بو.ةديدجلا
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا» ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق
اربتعم ،«ةمداقلا تاقاقحتشس’ا
ةدا˘ي˘شس ةدو˘ع د˘شسج˘ت˘شس» ا˘˘ه˘˘نأا
ا˘ن˘نإا» :Ó˘ئا˘ق ،«هرا˘ي˘خو بع˘˘ششلا
تابا˘خ˘ت˘ن’ا د˘ه˘م˘ت نأا ع˘ل˘ط˘ت˘ن
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘˘لا
اهيلإا علطتي يتلا تاحÓشصإ’ا
بع˘ششلاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘ششلا

هرا˘˘ي˘˘خ ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل و˘˘عد˘˘˘م
نم دكأاتلاو ةيوقلا ةكراششملاب
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ششو ة˘˘هاز˘˘ن
ءاقب ىلع ديكأات˘لاو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ةين˘طو˘لا ىو˘ق˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا
.«يروتشسدلا راشسملل ةمعدملا

ب يشساشس

لبقتشسم˘لا ة˘ه˘ب˘ج ضسي˘ئر ا˘عد
بعششلا ضسمأا ديعلب زيزعلا دبع
ع˘م ح˘لا˘شصت˘لا‘‘ ى˘لإا ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةيوق ةلود ءانبل داحت’او هشسفن
.‘‘لدابتملا مارتح’ا فنك يف

يلشضانم عم ءاقل لÓخ زكرو
هنشضت˘حا ،بز˘ح˘لا ي˘ف˘طا˘ع˘ت˘مو
،ةراقلا يشساحل يفاقث˘لا ز˘كر˘م˘لا

ي˘شسا˘ي˘شس راو˘ح دا˘م˘ت˘عا» ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ع˘ما˘˘جو ي˘˘ح˘˘لا˘˘شصت
فد˘ه˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت
يذلاو ةديدجلا رئازجلا ديشسجت

ةفاك كارششإاب ’إا هقيقحت نكمي ’
راوحلا قير˘ط ن˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

.«ةيروه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق مار˘ت˘حاو
ي˘بز˘ح˘لا لوؤو˘شسم˘لا تاذ ىر˘˘يو

نمكي لحلاو ةددهم رئازجلا نأا‘‘
يف ةمهاشسملل بعششلا ةدحو يف
.‘‘دÓبلا رارقتشسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ثاد˘ح˘ت˘شسا رار˘ق ن˘م˘ث نأا د˘ع˘بو
اعد ،بو˘ن˘ج˘لا˘ب ةد˘يد˘ج تا˘ي’و
ىلإا ةعينملا ينطاوم ديعلب ديشسلا

ابطق ةديدجلا مهتي’و نم لعج
ضصرفلا حت˘فو ا˘ي˘ع˘جر˘م ا˘ي˘حÓ˘ف
ن˘ي˘يدا˘شصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل ي˘ف ن˘يدا˘˘ج˘˘لا
عفد فدهب ةيئاذغلا تاعانشصلا
لغششلا بشصانم قل˘خو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ضسيئر اعدو .ةقطنملا بابششل

يذلا ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح
ةيشسايشسلا هتل˘ي˘كششت ماز˘ت˘لا دد˘ج
تاباختن’ا حا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

ى˘لإا ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا نا˘كشس ،ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
ه˘بز˘ح فو˘ف˘شص ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘ن’ا

تافآ’ا ةبراحم يف ةمهاشسملاو
دا˘شسف˘لا ا˘م˘ي˘˘شس ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ة˘ي’و˘لا ن˘ي˘كم˘ت˘˘ل
ةيشضقلا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو.اهتيمنت
هبزح ةدناشسم ددج ،ةيوارحشصلا
نم يوارحشصلا بعششلا لاشضنل
ماتخ ي˘فو.هريشصم رير˘ق˘ت ل˘جأا
ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ضسي˘˘˘ئر ثح ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
ىلإا يرئازجلا بعششلا لبقتشسملا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م لو˘˘ح فا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ل’ا»
ينطولا ضشي˘ج˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاديدهتلل يد˘شصت˘ل˘ل ي˘ب˘ع˘ششلا
.«ةيجراخلا

ب صضاير

مرحي هيف طروتملا نإا لاق
دعب ولو هدعقم نم
 :يوادعشس دمح ،هبيشصنت

يفخلأ ليؤمتلأ»
اهيلع بقاعي ةميرج
«نؤناقلأ
تانامشض ثادحتشسا مت
نامشضل ةمهم ةيطارقميد
،ةيباختنلا ةيلمعلا ةهازن
دشسافلا لاملا داعبإا اهزربأا

مت يتلاو ،تاباختنلا نع
ةنجل ثادحتشسا اهرثإا ىلع
ىدم ةبقارم ىلع لمعت
صصوشصنلاب حششرتملا مازتلا
ةيلمعب ةقلعتملا ةينوناقلا
.ليومتلا

وشضع دكأا ددشصلا اذه يفو
ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا
يوادعشس دمحم تاباختنÓل
ةميرج يفخلا ليومتلا» نا

نوناقلا اهيلع بقاعي
هدعقم نم اهبكترم مرحيو
ةداملا صصن ىلع ءانب
نوناقلا نم ةريخألا
فششتكا ولو ىتح ديدجلا
.«هبيشصنت دعب رمألا

ةانقلل ثدحتملا لاقو
نأاب ،صسمأا ،ىلوألا ةيعاذإلا
ةبقارم ىلع لغتششت ةنجللا

حششرتملا طابشضنا ىدم
.ةينوناقلا صصوشصنلاب
ريغ لاملا نأاششب احشضوم
مدق نوناقلا نأاب» دشسافلا

رمألا اذه يف احيشضوت
،ةديحو ةانق هل عشضوو
ددح ثيح ،ةبهلاب ىمشست

،افقشس اهل عشضوو ةبهلا هذه
رانيد فلأا زواجتت ةبه لكف
ام وهو اهقيثوت متي نأا بجي
ل نأاب88 ةداملا هيلع تشصن
رجألا ةرم نورششع زواجتت
نومشضملا ىندألا ينطولا

هتقحÓم متت فلاخم لكو
.«ايئازج

ب.ر



ةباقنل ةينطولا ةنيمأ’ا تلاق
«ةليهشس جابرك» لمعلا يششتفم
،ضسمأا «مÓشسلا» عم لاشصتا يف
ارا˘˘ع˘˘ششإا تعدوأا ة˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا نأا
ى˘ل˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا بار˘˘شضإ’ا˘˘ب
ن˘˘مو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو بت˘˘˘كم
يف هيف عورششلا متي نأا رظتنملا
يرا˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششلا ن˘˘م92ـلا

ما˘يأا لÓ˘خ ادد˘ج˘ت˘م نو˘كي˘شسو
نم ءاعبرأ’او ءاثÓثلا ،نينث’ا

،ةثدحتملا بشسحو ،عوبشسأا لك
دد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت ءارو بب˘˘˘˘˘شسلا نا˘˘˘˘˘ف
˘ماد˘ع˘نا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي بار˘˘شضإ’ا

ةيقيقح ةدارإا بايغو داج راوح
اه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘يا˘شصو˘لا ن˘م
ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو
ي˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘شضلاو
لمعلا يششتفم بلاطمب لفكتلا
.

نأا لمعلا يششتفمل قبشس دقو
رهشش احو˘ت˘ف˘م ا˘بار˘شضإا او˘م˘ظ˘ن

هلÓخ ن˘م م˘ت طرا˘ف˘لا ي˘ف˘نا˘ج
ةشصاخ اهلمعو اهطاششن قيلعت
ببشسب يل˘ي˘ل˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ب˘قار˘م
،لمعلا لئاشسوو ةيامحلا بايغ
تارايزلا ةع˘طا˘ق˘م اورر˘ق ا˘م˘ك
تحت تائيه˘لا ع˘م ة˘كر˘ت˘ششم˘لا
نام˘شضلا ح˘لا˘شصم˘ك ة˘يا˘شصو˘لا
«ضسانكلا«يعامتج’ا

لام˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلاو
«ضسو˘˘ن˘˘شسا˘˘ك» ءار˘˘˘جأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
،ليغششتلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لاو
وأا ح˘ن˘م ثاد˘ح˘ت˘شسا ة˘يا˘غ ى˘˘لإا
.ةشصاخ تاشضيوعت

ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تشضفر ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
فرط نم ل˘شسر˘م˘لا عور˘ششم˘لا
ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ششت˘˘ف˘˘م˘˘لا

ةحنم مييقتو طيقنتب قلعتملاو
ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘ي ه˘نأ’ ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ربمشسيد03 خ˘يرا˘ت˘ب ترد˘شص
ةظفاحملاب رمأات يتلاو0202
ةلماك ةيدودر˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع
ةشصاخ ،لمعلا ضشت˘ف˘م ح˘لا˘شصل
بتار˘˘˘لا ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘شض ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ل˘ئا˘شسو ي˘ف حدا˘ف˘لا ضصق˘˘ن˘˘لاو
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ةر˘كن˘ت˘شسم ،ل˘م˘ع˘˘لا
عورششملا اذه يف ةثدحتشسملا

يششتفم ءادأا مييقتب ةقلعتملاو
،مهبشسح ،ضسركت يتلاو لمعلا
يف ةءاشسإ’او فشسعتلا ةشسايشس
قيبطت˘لاو ة˘ط˘ل˘شسلا لا˘م˘ع˘ت˘شسا
تابو˘ق˘ع˘لا مو˘ه˘ف˘م˘ل ح˘ير˘شصلا
. ةعنقملا

ي˘ت˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا نا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل
نونا˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت ي˘ف عر˘ششت˘شس
ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘شساو ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘شسأ’ا
بناج ىلإا ةيوه˘ج تا˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت
ةيئاه˘ن˘لا غ˘ي˘شصلا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
اهل قبشس ،اهل يلخادلا ماظنلل
نو˘نا˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ب تب˘لا˘ط نأاو
˘ما˘ظ˘ن˘لا ة˘ع˘جار˘مو ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا
ع˘م مءÓ˘ت˘ي ا˘م˘ب ،ي˘شضيو˘ع˘˘ت˘˘لا
ةعونت˘م˘لاو ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
فور˘ظو ،ل˘م˘ع˘˘لا ي˘˘ششت˘˘ف˘˘م˘˘ل
بناج ىلإا ،اهب ةطيحملا لمعلا

ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م˘˘لا قود˘˘ن˘˘شص ءا˘˘ششنإا
تاعاطق رارغ ىلع ةيليمكتلا
ةديفت˘شسم˘لا ىر˘خأ’ا ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا

ةيقرتلاب تبلاط امك ،كلذ نم
لي˘ع˘ف˘تو ،ي˘ف˘ي˘ظو˘لا ن˘كشسلاو
.ةرايشس ءانتقاب ضصاخلا ضضرقلا

عشضولا ىلإا ةباقنلا تراششأاو
وششتفم هينا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا
رو˘˘هد˘˘تو يدر˘˘ت ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ةيونعملاو ةيدام˘لا م˘ه˘عا˘شضوأا

ءا˘˘شصقإ’او ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘مو
ا˘فÓ˘خ ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو ة’ا˘ب˘مÓ˘˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأ’او ئدا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةيلودلا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ا˘ه˘ت˘شسر˘ك
ةمظنملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو
هيلعو ،لمعلا ضشي˘ت˘ف˘ت عا˘ط˘ق˘ل
يششتف˘م ع˘ي˘م˘ج ،ة˘با˘ق˘ن˘لا تعد
نماشضتلاو دحوتلا ى˘لإا ل˘م˘ع˘لا

اذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
لا˘˘˘شصيإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م بار˘˘˘شضإ’ا

ناح هنأاب ةيوقو ةحشضاو ةلاشسر
ة˘يا˘شصو˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل تقو˘˘لا

ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
زاهج حÓ˘شصإا ي˘ف ة˘ي˘قÓ˘خأ’او
ل˘ك تعدو ،ل˘م˘˘ع˘˘لا ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ه˘ق˘ح ضسرا˘˘م˘˘ي نإا دارأا ضشت˘˘ف˘˘م

ىلإا بارشضإ’ا يف يروتشسدلا
تاءار˘˘جإ’ا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘شض
ةشسراممب ةقلعت˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

˘مد˘ع ا˘م˘ي˘شس ’ بار˘شضإ’ا ق˘˘ح
ةر˘كذ˘م ،ل˘م˘ع˘لا ة˘ير˘ح ة˘ل˘قر˘ع
كير˘ششك تبا˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م˘˘ب
لا˘ج˘م˘لا ح˘شسف ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘˘جا
لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو يد˘˘ج˘˘لا راو˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
لجأا نم ةياشصولا عم نواعتلاو
ة˘ي˘قا˘ف˘تا لو˘ل˘ح ى˘لإا لو˘شصو˘˘لا
. فارطأ’ا عيمج يشضرت
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مهبلاطمل لمعلا ةرازو «لهاجت «ةيفلخ ىلع

 حؤتفم بأرشضإأ يف لؤخدلاب نوددهي لمعلأ ؤششتفم

 ز.صسواط

،لبقملا صسرام رهشش نم92 يف حوتفم ينطو بارشضإا يف اددجم لوخدلاب ،لمعلا يششتفمل ةلقتشسملا ةينطولا ةباقنلا تدده
. لمعلا ةرازو ىلإا ةعوفرملا بلاطملاب لفكتلا يف ةيقيقح ةدارإا بايغو داج راوح بايغب هتمشسأا ام ببشسب كلذو

صصاوخلاو مهنم نويمومعلا

نيرمثتشسملأ ةقفأرم ىلإأ نؤعدي نؤشصتخم

ةيجراÿا ةرازوب Úيداشصتقلا ÚقحلŸا عم ‘راعت ءاقل ‘

ةيطأرقوÒبلأ نؤكتششي ةديلبلأ ورمثتشسم
ةيرأدإلأ تأءأرجإلأ ءطبو

يف نوكراششملا ىشصوأا
عوشضو˘م لو˘ح م˘ظ˘ن˘م ءا˘ق˘ل
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘تو قا˘˘فآا»
رامثتشس’ا ضصرفو ةيلحملا
ضسمأا ‘‘ضسا˘ب˘ع ي˘ن˘ب ة˘ي’و˘ب
ة˘˘ق˘˘فار˘˘˘مو م˘˘˘عد ةرور˘˘˘شضب
نييمو˘م˘ع˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا

يف اميشس ضصاوخ˘لاو م˘ه˘ن˘م
ةحايشسلاو ةحÓفلا تاعاطق
.مجانملاو ةعانشصلاو

ةيمنتب حامشسلا لجأا نمو
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا

م˘عد ن˘م د˘ب ’» ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ن˘ير˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو
را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ششتو
ي˘ف ضصا˘خ˘˘لاو ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘˘ل˘˘شصلا تاذ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلاو ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
اميشس ،مجانملاو ةعانشصلاو
تاذ ة˘طر˘قو ة˘ق˘ط˘ن˘م ر˘˘ب˘˘ع
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تارد˘˘˘ق˘˘˘لا

،«ةربت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ج˘لاو
نوكراششملا هيلإا راششأا امك
نم مظن˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ي˘ف

ة˘لا˘كو˘˘لا» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج فر˘˘ط
«ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسم˘˘˘˘بو
ن˘ي˘ي˘ع˘˘ما˘˘جو ة˘˘يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

.ةيلحم تاراطإاو نيثحابو
نو˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك

ة˘ي˘قر˘ت ف˘ي˘ث˘كت ى˘˘لإا ا˘˘شضيأا
ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ج˘˘لا ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا

ة˘ي˘حا˘ي˘˘شس ة˘˘طرا˘˘خ ع˘˘شضوو
ةفاشضإا ،ةق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ثار˘تو
دي˘ق˘لا دو˘ه˘ج ة˘ل˘شصاو˘م ى˘لإا
ينطولا ثار˘ت˘لا ل˘ج˘شس ي˘ف
عقاوملا فلت˘خ˘م˘ل ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ةي’ولاب ةيرثأ’او ةيخيراتلا
تا˘˘نا˘˘كمإ’ا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ةي˘جو˘لو˘ي˘ج˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ةقطنملل ةريبكلا ةيعيبطلاو
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا تاذ
.ةيلاعلا

يف نورشضاحلا ثح امك
نم معدب مت يذلا ءاقللا اذه
ين˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لاو ة˘ي’و˘لا
ين˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل ي˘لا˘ع˘لا
ة˘ي˘قر˘ت ى˘ل˘ع ضسا˘ب˘ع ي˘ن˘˘ب˘˘ب
’و ،ة˘يوار˘ح˘شصلا ة˘˘عارز˘˘لا
تاعارزلا تاداع اهنم اميشس
اهليوحتل ةيلحملا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ي˘لا˘˘ع ي˘˘عارز طا˘˘ششن ى˘˘لإا
نأا نكم˘ي جو˘ت˘ن˘مو ةدو˘ج˘لا
ي˘تاذ˘لا ءا˘ف˘ت˘ك’ا˘˘ب ح˘˘م˘˘شسي
ءاششنإا ىلإا ةفاشضإا ،يلحملا

تاعارزلا يف ثحبلل ةدحو
ة˘˘يوار˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا
نم ةمهاشسم˘لاو ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

.راششب ةعماج فرط
تايشصوتلا نيب نم زربتو

ا˘˘ه˘˘˘غا˘˘˘شص ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىر˘˘˘خأ’ا
ضسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف نو˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ءا˘˘ششنإا ،ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
لامشش ،ضسابع ينبل ةديدجلا
،ةي’ولل ةيلاح˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا

ىلع ةظفاحملا دشصق كلذو
اهلع˘ج˘ل ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

Ó˘ي˘شصأا ا˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘شس ا˘˘ب˘˘شسكم
ي˘ن˘ب ط˘بر˘ي ق˘ير˘ط زا˘ج˘˘نإاو
ي˘ل˘قاو ة˘لا˘ب˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘ب ضسا˘˘ب˘˘ع
تار˘ئا˘ط˘لا جرد˘م ل˘ي˘˘هأا˘˘تو
يذلا ضساب˘ع ي˘ن˘ب˘ل ي˘لا˘ح˘لا

0102 ةنشس دافتشسا دق ناك
در ةدا˘˘˘˘عإ’ عور˘˘˘˘˘ششم ن˘˘˘˘˘م
طوب˘ه˘ب حا˘م˘شسل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا

تار˘ئا˘ط˘لا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
يو˘ج˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
.ةقطنملاب

ب يشساشس

ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ تم˘˘ظ˘˘ن
،ةديلب˘لا ة˘ي’و˘ل ة˘عا˘ن˘شصلاو
ةرازو عم قيشسنتلابو ضسمأا
ءا˘ق˘ل ،ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘ششلا
نيقحل˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ي˘فرا˘ع˘ت
ىوتشسم ىلع نييداشصتق’ا

ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘ششلا ةرازو
قا˘ح˘ت˘ل’ا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘شش بشصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
تاي˘ل˘شصن˘ق˘لاو تارا˘ف˘شسلا˘ب
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا

تÓهؤوملا ىل˘ع م˘ه˘عÓ˘طإ’
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نوزو˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نولوعي يتلا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لاو
جرا˘˘خ ا˘˘˘هر˘˘˘يد˘˘˘شصت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.تاقورحملا

يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ل˘˘كششو
ر˘˘ي˘˘ف˘˘شس ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ه˘˘˘ط˘˘˘ششن
نوؤو˘ششلا ةرازو˘ب را˘˘ششت˘˘شسم
ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا ،ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا

معدو ةيقرتلا ريدمو ،ةرامع
ىلع ةيداشصتق’ا تاردابملا

حبار ،ةرازولا تاذ ىوتشسم
ء’ؤو˘˘ه˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف ،ح˘˘˘ي˘˘˘شصف
فرعتلل بابششلا نيق˘ح˘ل˘م˘لا

ل˘ي˘قار˘ع˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةيلمع قيعت يتلا لكاششملاو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘شصت

را˘ثأا ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل
ةيطارقوريبلا لكششم ء’ؤوه
،ة˘يرادإ’ا تاءار˘˘جإ’ا ءط˘˘بو
كونبلا ىوتشسم ىلع اميشس’
رجح فقت ي˘ت˘لا كرا˘م˘ج˘لاو
.مهطاششن مامأا ةرثع

دحأا لاق ،ددشصلا اذه يفو
نييداشصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ريدشصت لاجم يف نيطششانلا
هنأا ،ةيعانشصلا ةنايشصلا عطق
ةطراف˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘كم˘ت˘ي م˘ل
وح˘ن ه˘ت˘عا˘شضب ر˘يد˘شصت ن˘م
طيشسب لكششمل» لاغ˘ي˘ن˘شسلا
.«كرامجلاب قلعتي

ء’ؤو˘˘˘˘˘˘ه را˘˘˘˘˘˘˘ثأا ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
ل˘˘كششم ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يتلا ةيكيتشسجوللا ليقارعلا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘نو˘ه˘جاو˘ي
ةيرئاز˘ج˘لا تا˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا
هذ˘ه ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب م˘هد˘م˘ب ةر˘ي˘˘خأ’ا
نع تامولعملاو تايطعملا

نم اونكمتي ىتح ،دلب لك
ق˘ي˘ق˘ح˘تو ا˘˘ه˘˘قاو˘˘شسأا جو˘˘لو
ة˘م˘ث ن˘مو و˘˘جر˘˘م˘˘لا ح˘˘بر˘˘لا
ر˘يد˘شصت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘يو˘˘ط˘˘ت

ي˘ت˘لا تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ
.رئازجلا اهيلع لوعت

ب صضاير

ةميقب ايبيلو صسنوت ىلإا
وروأا نويلم3.1

29 ردشصي رودنؤك
تاجتنملأ نم ةيواح
ةيلزنمورهكلأ

صسمأا رودنوك عمجم ماق
ريدشصتب جيريرعوب جربب
لك ىلإا ةينورتكلإا تاجتنم
ةميقب ايبيلو صسنوت نم
نويلم3.1 تغلب ةيلامجإا
صسيئر نم ملع ام بشسح ،وروأا

،رودنوك عمجم ةرادإا صسلجم
.يدامح نب نامحرلا دبع
ريدشصتلا ةيلمع تنمشضتو
ايبيل وحن03 اهنم ةيواح05
ىلإا02و رحبلا قيرط نع
ةيربلا دودحلا ربع صسنوت
تاجتنم ىلع يوتحت
رارغ ىلع ةيلزنمورهك
دعت يتلا  تادمجمو تاجÓث
يف ةيلاعلا تاجتنملا نم
ةمÓع يف جامدإلا ةبشسن
هحشضوأا ام بشسح ،رودنوك
كلذ جردنيو.لوؤوشسملا تاذ
ةلماشش ةيلمع راطإا يف
ىلإا فدهت ةيواح29 نمشضتت
يف ةكرششلا دوجو ميعدت
ةميقب ةيجراخلا قاوشسألا
نويلم3,1 تغلب ةيلامجإا
يف لاشسرإا متيشس ثيح ،وروأا

ةيواح52 ةلثامم ةيلمع
ىلإا71و ايبيل ىلإا ىرخأا

تاذ فاشضأا ام بشسح ،صسنوت
دقف ،ةراششإÓل.ردشصملا
نم دفو ةيلمعلا ىلع فرششأا

نم لك مشضي ةراجتلا ةرازو
ةراجتلل ماعلا ريدملا
،ةراجتلا ةرازوب ةيجراخلا

ريدمو مغÓششوب دلاخ
ةراجتلا ريوطتو ةعباتملا
،ةرازولا تاذب ةيجراخلا
يلع بناج ىلإا دقار ميلشس
ةكرشش ماع ريدم حارف
عمجمل ةعبات «ريدت»
يرشصان يلعو «صسكافاشس»
ةينطولا ةيعمجلا صسيئر
.نييرئازجلا نيردشصملل

ب.صس

:يبيرعلب ،نطولا تايلو عيمج لمششي

«ابيرق هقÓطإأ متيشس يفيرلأ نكشسلل Òبك جمانرب»
ن˘˘˘˘˘˘كشسلا ر˘˘˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘˘˘˘ششك

قراط دمحم ةنيدملاو نارمعلاو
نع لجيج ن˘م ضسمأا ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب
م˘ه˘مو ر˘ي˘ب˘ك ج˘ما˘نر˘˘ب» قÓ˘˘طإا
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ ي˘ف˘ير˘لا ن˘˘كشسل˘˘ل
تاي’و عي˘م˘ج ل˘م˘ششي ة˘مدا˘ق˘لا
.«نطولا

حيرشصت يف يبيرعلب حشضوأاو
هفارششإا ضشماه ىل˘ع ة˘فا˘ح˘شصل˘ل

006 زاجنإا لاغششأا قÓطنا ىلع
ة˘غ˘ي˘شص ن˘م˘شض ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو
ةينطولا ةلاكولل راجيإ’اب عيبلا
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كشسلا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل
نا˘ط˘ي˘غز˘م ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب (لد˘˘ع)
لجيج ةي’ول يبرغلا لخدملاب
ن˘كشسل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب» نأا
مايأ’ا يف هقÓطإا متيشس يفيرلا
نأا ر˘يزو˘لا فا˘شضأاو.«ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

دبع ديشسلا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
ةريبك ةيمهأا يلوي نوبت ديجملا
نم نكشسلا نم ةغيشصلا هذهل
مهارق يف ناكشسلا تيبثت لجأا

ن˘م ة˘شضير˘ع ة˘ئ˘ف˘˘ل حا˘˘م˘˘شسلاو
ءا˘ن˘ب˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق
لوؤوشسملا فششك امك.مهتانكشس
ه˘نأا˘ب ن˘كشسلا عا˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوأ’ا

ةئفلا ة˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست م˘ت˘ي˘شس»
نمم «لدع» يبتتكمل ةريخأ’ا
كلذو رايتخ’ا ةيلمعب اوموقي مل
ىشصقأاك ضسرام رهشش ةياهن دعب»
.«لجأا

ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘˘ب د˘˘ي˘˘شسلا نأا˘˘م˘˘طو
نمشض نيبتتكملا نأا ةبشسانملاب
اوعدوأا نيذلا نم ةغيشصلا هذه
تا˘ف˘ل˘م˘لا با˘ح˘شصأاو نو˘ع˘ط˘لا
او˘مو˘ق˘ي م˘ل ن˘م˘م ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
فوشس» لوأ’ا ر˘ط˘ششلا د˘يد˘شست˘ب
ة˘يا˘ه˘ن ةرا˘شس ارا˘ب˘خأا نو˘ع˘م˘شسي
.«يراجلا رهششلا

ريزولا دكأا ،قايشسلا تاذ يف
فلتخم˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘شسأا ه˘نأا

ي˘˘شضق˘˘˘ت ه˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق ير˘˘˘يد˘˘˘م
ق˘ير˘ط ة˘قرو داد˘عإا ةرور˘˘شض»ـب
عيراششملا قافرإا ةيمازلإا نمشضتت
تازيهجتلا فلتخم˘ب ة˘ي˘ن˘كشسلا

اهنم ةيوبرتلا ةشصاخ قفارملاو
لكب يراوج بعلم ىلإا ةفاشضإا

مÓتشسا ىلع لمعلاو ديدج يح
يف ةزجنملا تانكشسلا فلتخم
ةيلوأ’ا تاكبششلا عم دحاو نآا

تايلمع ريخأات يدافتل ةيوناثلاو
نم يبيرع˘ل˘ب دد˘ششو.«عيزوتلا

ةيقرتلا ناويد» ىلع ىرخأا ةهج
دا˘م˘ت˘عا˘ب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘˘لاو
ل˘˘ي˘˘شصح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘شسا

نئابزلا ىدل ةقلاعلا هتاقحتشسم
قر˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘م˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ضسي˘˘˘شسح˘˘˘ت ن˘˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لاو
رخأا˘ت˘لا كراد˘ت د˘شصق تاراذ˘عإاو
.«بناجلا اذه يف لشصاحلا

نكشسلا ريزو نياع ،كلذ لبق
زاجنإا لاغششأا ةنيدملاو نارمعلاو
ةششروو دعقم002/008 ةيوناث
ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب عور˘˘ششم
راز˘ي˘م˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب تا˘مد˘خ˘˘لا
ىلع فرششأا امك ،ةناوعلا ةيدلبب
انكشس552 مشضي يح نيششدت

ةقطنملا ضسفنب ايراجيا ايمومع
نكشس004 ي˘ح ن˘ي˘˘ششد˘˘تو
ةقطنمب راجيإ’اب عيبلا ةغيشصب
.لجيجب ناطيغزم يوزمآا

ماتخ يف ريزولا فرششأا امك
حيتافم˘لا م˘ي˘ل˘شست ى˘ل˘ع ةرا˘يز˘لا

ن˘م˘شض ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م ا˘˘ن˘˘كشس064.1ةشصح
راد˘ب كلذو غ˘ي˘شصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.قيدشصوأا رمع ةفاقثلا

ب صضاير



watan@essalamonline.com

5 2892ددعلا ^2441 نابعشش8ـل قفاوملا1202 صسرام12دحألاثدحلا

ءارج لوأ’ا ثداحلا عقوو
د˘ي˘شسكأا يدا˘حأا زا˘غ ثا˘ع˘ب˘˘نا
ةئ˘فد˘ت˘لا زا˘ه˘ج ن˘م نو˘بر˘كلا
بطقلاب نكاشسملا دحأا لخاد
تبي˘شصأا ،3 ةلم˘ح ير˘شضح˘لا

،قانت˘خ’ا˘ب ءا˘شسن3 ه˘لÓ˘˘خ
ةيامح˘لا ةد˘حو تل˘خد˘ت ثي˘ح
ل˘ق˘ن˘ل ضسمأا ر˘ج˘˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
نب ىفششت˘شسم ى˘لإا ا˘يا˘ح˘شضلا
،ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ما˘ه˘ت˘لا ضسي˘ل˘˘ف
.ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا يقلتل

يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا ثدا˘ح˘لا ا˘˘مأا
ةيامحلا ناو˘عأا ه˘لÓ˘خ ل˘خد˘ت
هلÓخ متف ،داقم˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘ف˘ط ذا˘ق˘˘نإا
ىل˘ع ة˘ن˘شس21و6 ر˘م˘ع˘لا
قانتخÓل ات˘شضر˘ع˘ت ،ي˘لاو˘ت˘لا
،نو˘بر˘كلا د˘ي˘شسكأا لوأا زا˘غ˘˘ب
ةأا˘˘˘فد˘˘˘م ن˘˘˘م ثع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

.يلئاعلا امهنكشسمب
،ةثلاث ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك

نم63 يف ةأارما ةايح ذاقنإا
لوأا زاغب اهممشست دعب رمعلا
نم ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا

ا˘ه˘˘ن˘˘كشسم˘˘ب ءا˘˘م˘˘لا ن˘˘خ˘˘شسم
مت نيأا ،ةلمح قيرطب يلئاعلا
اهل ةمزÓلا تافاعشسإ’ا ميدقت
ةد˘˘حو˘˘˘لا ناو˘˘˘عأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
ىلإا اهليوحت ل˘ب˘ق ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
.ةنتاب ىفششتشسمب

بشسانملا تقولا يف تلخدت ةيندملا ةيامحلا حلاشصم

ةنتابب زاغلاب قانتخلأ نم شصاخششأأ6 ذاقنإأ

م.ءامشسأا

تايلمع يف صصاخششأا6 ذاقنإا نم ،ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ ،ةنتاب ةيلوب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تنكمت
. نوبركلا ديشسكأا يداحأا زاغل مهقاششنتشسا ءارج ،ةقرفتم

لاقنلا هفتاه هنم ابلشسو ةيحشضلا ىلع ءادتعلاب اماق

نيقراشس فقؤي جيريرعؤب جرب نمأأ
  شسبلت ةلاح يف

مÓعإلا لئاشسول تشصشصخ

ةنتابب ةعردŸأ ¤وألأ ةقرفلأ ىلع ةحؤتفم بأؤبأأ

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘˘ت
جر˘ب ن˘˘مأ’ لوأ’ا ير˘˘شضح˘˘لا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
ضسب˘ل˘ت ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘قرا˘˘شس
يف ددعتلاو فنعلا لامعتشساب
اماق ن˘يذ˘ل˘لاو ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ة˘ي˘ح˘شضلا ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب
لامعت˘شسا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسو˘ب
ه˘ن˘م ا˘˘ب˘˘ل˘˘شسو ضضي˘˘با حÓ˘˘شس
،رارفلا˘ب اذ’و لا˘ق˘ن˘لا ه˘ف˘تا˘ه
ضضعب ةقفر امهدحا عبتت متيل
روط يف ةيانب ىلإا نيرشضاحلا
رشصان˘ع˘ب لا˘شصت’او زا˘ج˘ن’ا
رارفلاب حجن هنا ’إا ةطرششلا
تاقيقح˘ت˘لا .م˘ه˘لو˘شصو ل˘ب˘ق
ح˘˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘تر˘˘ششا˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ديدحت ىلع ترفشسأا ةطرششلا

ا˘˘م˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘ه
ف˘ل˘م زا˘ج˘ناو ا˘م˘ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
ا˘˘مد˘˘ق ا˘˘م˘˘˘هد˘˘˘شض ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق
ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب
ر˘مأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘شص ن˘˘يأا
 .عاديإا

زجحي يداولا صسأار نمأا
اشسولهم اشصرق1714
ةرئاد نما حلاشصم تنكمت

قر˘˘شش بو˘˘ن˘˘ج يداو˘˘لا ضسأار
فيقو˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب
دعب ايئاشضق قوبشسم ينيعبرأا

ةربتعم ةيمك لاخدا هتلواحم
تمتو ،ةيلقعلا تارثؤوملا نم
تامولعم ىلع ءانب ةي˘ل˘م˘ع˘لا
قفوو ةباين˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘ط˘˘خ
هتزوح˘ب ر˘ث˘ع يذ˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا

نم ةلو˘شسب˘ك1714 ى˘ل˘ع
فيقوت مت امك نيلاباقيرب عون
نتم ىل˘ع ن˘ير˘خآا ن˘ي˘شصخ˘شش
،ضشيتفتلا ةيلمع دعب ةبكرم

ىلع مه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘تو
ىلإا ةفاشضإ’اب ءاشضيب ةحلشسأا

نم جد00524 يلام غلبم
متيل ،جيورتلاو عيبلا تادئاع
ةيلحملا ةباين˘لا ى˘لا ه˘م˘يد˘ق˘ت
تاءار˘جإ’ا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب
داوم ةزايحو ةشسرامم ةمهتب

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘شص
ةيودأا عيب قيرط نع ةيعرشش
لمح ،ةيران ةجارد لامعتشساب
،رو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م ضضي˘˘˘با حÓ˘˘˘˘شس
داو˘م ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لاو
˘ما˘ه˘م ة˘ل˘قر˘عو ة˘ي˘ن’د˘˘ي˘˘شص
.ةيئاشضقلا ةيطبشضلا

دشض اذفان اشسبح ناماع
 لزانملا صصل

جر˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م تنادأا
ي˘˘˘ف ا˘˘˘با˘˘˘شش ج˘˘˘ير˘˘˘˘ير˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب
نيماعب رمعلا نم تانيرششعلا

ةمهتب عاديإ’ا عم اذفان اشسبح
لخاد ن˘م ق˘ل˘شست˘لا˘ب ة˘قر˘شسلا

مت ينعملا طروتملا نكشسم
ن˘˘مأ’ا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ةي’ولا نمأاب لوأ’ا يرشضحلا
ى˘لإا لو˘خد˘لا˘˘ب  ما˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
ربع بابلا نم ةيحشض نكشسم
ثلا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ى˘˘لإا جاردأ’ا
دعب هيلإا لوخدلا نم نكمتيل

يبششخ˘لا با˘ب˘لا جا˘جز ر˘شسك
،زا˘˘ف˘˘ل˘˘ت زا˘˘ه˘˘ج ا˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘شسم
تنكم ةيطرششلا تاقيق˘ح˘ت˘لا

هب هبتششملا ةيوه ديدحت نم
يئاشضق فلم زاجناو هفيقوتو
دعبو لاحلا ةيشضق يف هدشض
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘شسا
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ردشص ثيح ةيلح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
. روكذملا مكحلا هقح يف

فيرشش نب قوراف

ى˘لوأ’ا ة˘قر˘ف˘˘لا تح˘˘ت˘˘ت˘˘فا
نمحرلا دبع ديهششلا ةعردملا
،ةنتاب ةي’و يف ةكيربب ضشابد
ل˘ئا˘شسو ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا
ن˘˘يذ˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا
ة˘˘شصر˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ل تي˘˘˘ط˘˘˘عأا
تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طإÓ˘˘˘ل
فاششكتشسا اذكو ني˘برد˘ت˘م˘لا
ة˘ق˘حÓ˘ت˘م˘لا تارو˘ط˘ت˘لا ر˘خآا
حÓ˘˘˘˘شس ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘ه˘˘˘˘شش ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ تا˘عرد˘م˘لا
ثدحأاب معدت يذلاو ،ةريخأ’ا
ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘لاو ةز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأ’ا
يتلا ةثيدحلا ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
عمتجملا تاروطتو ىششامتت
.

ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘تو
ضسي˘˘˘ئر بشسح ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا
هنباوشش ديمعلا ةقرفلا ناكرأا
ط˘ط˘خ˘م ن˘م˘شض ،ن˘ي˘عا˘م˘شسا
فرط نم رطشسملا لاشصت’ا
ينطولا ضشيجلل ايلعلا ةدايقلا
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘˘شسل˘˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
لا˘˘شصت’ا د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت فد˘˘ه˘˘˘ب
نم رث˘كأا بر˘ق˘ت˘ل˘ل يراو˘ج˘لا

رابتعاب ،عمتجملا تائف لك
لشصولا ةزمه وه مÓع’ا نا
ه˘ت˘شسشسؤو˘مو ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ضصر˘ح اد˘كؤو˘م ،ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا

ينطولا ضشيجلل ايلعلا ةدايقلا
باو˘بأا ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
˘ما˘مأا ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لاو تاد˘˘حو˘˘لا
مÓع’ا لئا˘شسوو ،رو˘ه˘م˘ج˘لا
مه˘ف˘ير˘ع˘ت ضضر˘غ˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
. تاطاششنلاو ماهملا فلتخمب

ةهجو˘م˘لا ةرا˘يز˘لا تن˘كمو
ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ةر˘˘˘شسأÓ˘˘˘ل
ي˘ق˘˘ئا˘˘ثو ط˘˘ير˘˘شش ةد˘˘ها˘˘ششم
ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا طا˘˘˘ششن ضضر˘˘˘ع˘˘˘˘ي
دار˘فأا ن˘يو˘كت ي˘ف ا˘ه˘ما˘ه˘˘مو
ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج يوذ ن˘˘ي˘˘ير˘˘كشسع
ج˘ها˘ن˘م ق˘فو ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘لا˘˘ت˘˘ق
ن˘˘˘˘˘ع اذ˘˘˘˘˘˘كو ،ة˘˘˘˘˘˘شسورد˘˘˘˘˘˘م
رفوتت يتلا ةماهلا تاناكمإ’ا

كلذ بناج ىلا .ةقرفلا اهيلع
مÓعإ’ا لئاشسو و˘ل˘ث˘م˘م ي˘ق˘ل
ة˘ط˘ح˘م ل˘ك ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
م˘ه˘˘ت’ؤوا˘˘شست ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘با˘˘جإا
نم ةيفاو حورششو ةفلتخملا

.ضسشسؤو˘˘م˘˘لا تارا˘˘˘طإا فر˘˘˘ط
رو˘شضح˘ب ةرا˘يز˘لا م˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ت˘˘ل
نو˘˘ن˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ضضار˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
«لوشسكوكلا» ةقرفل ةيلاتقلا
ن˘˘˘ع ا˘˘˘هدار˘˘˘فأا نا˘˘˘˘بأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةيفارتح’او ةماتلا ة˘يز˘ها˘ج˘لا
. ةيلاعلا

م.ءامشسأا

ةنشس ذنم ةرم لوأل ةلاح ةئام نم لقأا

 ءافشش ةلاح111و انورؤكب ةديدج ةباشصإأ69

قناقنلا دادعإا طاششن ءارو نوÎشستي اوناك

 ةديلبلأ ‘ كÓهتشسÓل ة◊اشص Òغ نجأودلأ فيلغتل عدؤتشسم فاششتكأ

ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
ضسوريف ةعباتمو دشصر ةنجلل

لا˘˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ،ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘˘˘ع تب˘˘˘˘شسلا اذ˘˘˘˘ه ،رارو˘˘˘˘ف
ةديدج ةباشصإا69  ليجشست
،91‐ديفوك انوروك ضسوريفب
42ـلا لÓخ ةافو ت’اح2و
،رئازج˘لا ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘شس
اشضيرم111 ل˘ثا˘م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف
.ءافششلل

ي˘مÓ˘عإ’ا ءا˘ق˘ل˘˘لا لÓ˘˘خو
ضضرعل ضصشصخم˘لا ي˘مو˘ي˘لا
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا رو˘ط˘˘ت
ح˘شضوأا ،ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل

ت’ا˘ح˘لا ي˘لا˘م˘جإا نأا رارو˘˘ف
660.611 غ˘˘ل˘˘ب ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ةلاح69 اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ضصخ˘شش
0,2ـب ردقت ةبشسنب يأا) ةديدج
،(ةمشسن فلأا001 لكل ةلاح
يلا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا غ˘ل˘ب ا˘م˘ن˘ي˘ب
او˘ل˘ثا˘م˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘شصم˘ل˘ل
ضصخشش665.08 ءا˘ف˘ششل˘˘ل
تاي˘فو˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لاو
5503.

ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا بشسحو
ضسوريف ةعباتمو دشصر ةنجلل

71 ا˘ي˘لا˘ح د˘جاو˘ت˘ي ،ا˘نورو˘˘ك
.ةزكرملا ةيانعلا يف اشضيرم

91 نأا رارو˘˘˘˘˘˘ف فا˘˘˘˘˘˘شضأاو
9 ن˘˘م ل˘˘قأا تل˘˘ج˘˘˘شس ة˘˘˘ي’و
لجشست مل ةي’و62و ت’اح
3 تلجشس اميف ،ةلاح يأا اهب
01 نم ديزا ىرخأا تاي’و
نأا ةبشسانم˘لا˘ب د˘كأاو.ت’اح
ءا˘بو˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘˘لا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ي˘عد˘˘ت˘˘شست
د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘ت˘˘حاو ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا
،ةيدشسجلا ةفاشسملاو ةفاظنلا
لا˘ث˘ت˘م’ا ى˘˘لإا م˘˘ها˘˘يإا ا˘˘ي˘˘عاد
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ل
عا˘ن˘ق˘ل˘ل ي˘ماز˘لإ’ا ءاد˘˘تر’او
.يقاولا

م.ءامشسأا

ثا˘ح˘˘بأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصف تف˘˘قوأا
5 ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
بيلعتب نوموقي اوناك ضصاخششأا

مارتحا نود ن˘جاود˘لا ف˘ي˘ل˘غ˘تو
عدوتشسم لخاد ةفاظنلا طورشش
،ةديلب˘لا ة˘ن˘يد˘م فار˘طأا˘ب ير˘شس
كلهتشسملا ىلإا اهه˘ي˘جو˘ت م˘ت˘ي˘ل
كلذ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘كتر˘˘م ،ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
عيبلل عشضو وأا ضضرع ةفلاخم
ريطخ وأا ماشس وأا ادشساف اجوتنم
وأا ير˘˘ششب˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسإÓ˘˘˘ل
طورشش مارتحا مدع ،يناويحلا

ة˘ل˘با˘ق ة˘ي˘ئاد˘غ˘لا داو˘م˘لا ظ˘ف˘˘ح
ةحلاشص داوم يف ضشغلا ،فلتلل
مادع˘نا ي˘نا˘شسنإ’ا كÓ˘ه˘ت˘شسإÓ˘ل
ةيمك زج˘ح م˘ت ثي˘ح ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

ـب تردق نجاودلا نم ةربتعم
.غلك377

كردلل ثاحبأ’ا ةليشصف تقلت
دوجو نع تامولعم ،ينطولا

فيلغتو بيلعتب موقي عدوتشسم
طور˘شش مار˘ت˘حا نود ن˘˘جاود˘˘لا
ل˘ي˘كششت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا
دعبو ناكملا نيع ىلإا ةيرود
رو˘شضح˘ب عدو˘ت˘شسم˘لا ضشي˘ت˘ف˘ت
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘˘شصم
نأاب نيب˘ت ير˘ط˘ي˘ب˘لا ضشت˘ف˘م˘لاو
ةعان˘شصل ل˘غ˘ت˘شسم عدو˘ت˘شسم˘لا

،(زا˘قر˘م) ق˘نا˘ق˘ن˘لا ةدا˘م جا˘ت˘نإاو
نود نجاودلا فيلغتو بيلعتو
مدعو ةفاظ˘ن˘لا طور˘شش مار˘ت˘حا
ي˘˘ح˘˘شصلا دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا كÓ˘˘ت˘˘ما

ترفشسأا امك ،يراجتلا لجشسلاو
محل غ˘ل˘ك377 زجح ةي˘ل˘م˘ع˘لا
ةدامو كÓه˘ت˘شسإÓ˘ل د˘ع˘م جا˘جد
عنشص ةلآا ،نوللا ءاشضيب ةظفاح
جا˘جد˘لا ف˘ي˘ل˘غ˘ت ة˘لآا ،ق˘نا˘ق˘ن˘˘لا

،جوتنملل ةيراهششا تاقشصلمو
مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل
ةلي˘شصف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا م˘هدا˘ي˘ت˘قاو
.قيقحتلل ةلشصاومل

ةيشساحنلا ل˘باو˘كلا و˘قرا˘شس
كردلا ةشضبق يف

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘شضا˘˘˘ق عدوأا
نيشصخشش ،نورفع˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب
13‐12 نيب امهرامعأا حوارتت
اوناك ،ةيباقعلا ةشسشسؤوملا ،ةنشس
ي˘ت˘لا بير˘خ˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءارو
ةرا˘نإا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘م ة˘˘كر˘˘شش تلا˘˘ط
ة˘ي˘شسا˘ح˘ن˘لا ل˘˘باو˘˘كلا ة˘˘قر˘˘شسب
رايت˘لا عا˘ط˘ق˘نا ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘شست˘م
رايشسلا قيرطلا ىلع يئابرهكلا
.برغ ‐ قرشش

ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا دار˘˘˘فأا ل˘˘˘˘شصح˘˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ةدكؤوم تامولعم ىلع ةفششلاب

ضصاخششأ’ا د˘حأا ةزا˘ي˘ح ا˘هدا˘ف˘م
ل˘خاد ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ل˘باو˘ك ى˘ل˘ع
ةيد˘ل˘ب˘ب ع˘قاو˘لا ه˘لز˘ن˘م ة˘ق˘يد˘ح
ليكششت مت روفلا ىلع ،ةفششلا
ناكملا نيع ىلإا لقنتلاو ةيرود
ةقفر هيف هبتششملا دشصر مت نيأا
ة˘ق˘يد˘ح˘˘لا ل˘˘خاد ر˘˘خآا ضصخ˘˘شش
ل˘باو˘كلا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ب نا˘˘مو˘˘ق˘˘ي
ةداملا عزن قيرط نع ةيشساحنلا
متيل ،لباوكلا نم ةيكيتشسÓبلا

ضشيتفتلا دعبو ناكملا ةمهادم
ةيئابرهك لباوك ىلع روثعلا مت
ةدا˘˘م ن˘˘م ة˘˘عوز˘˘ن˘˘م ل˘˘باو˘˘كو
دوشسأا يئابرهك لباكو ،ضساحنلا

ةرانإ’ا ةدمعأا لي˘شصو˘ت˘ب ضصا˘خ
ة˘ي˘شسا˘ح˘ن ل˘باو˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

فÓ˘غ˘لا ة˘عوز˘ن˘مو ة˘˘فو˘˘ف˘˘ل˘˘م
ةشصاخلا يكيتشسÓبلا يجراخلا
مت امك ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ل˘باو˘كلا˘ب

ءاشضيب ةحلشسأا ةيلمعلا يف زجح
،ةقرط˘م ،ن˘ي˘كشس ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
ةيديدح عطاوقو يديدح راششنم
عطق يف لمعتشست ةداح تاودأاو
م˘˘ت د˘˘قو ،كÓ˘˘شسأ’او د˘˘يد˘˘ح˘˘لا
غلك05 ةيلمعلا يف عاجرتشسا

نم غلك84و ضساحنلا ةدام نم
.ةيشساحن ةيئابرهك لباوك

 ق.صس

شصاخششأأ3 كÓه
ةنحاشش مأدطشصأ يف
  ترايتب ةرايشسب
صسمأا حابشص صصاخششا3 يقل

ميلأا رورم ثداح يف  مهفتح
مقر ينطولا قيرطلاب عقو
يتيلو نيب طبارلا32
طبشضلاب نازيلغو ترايت
بيبحلا صشوطي ةقطنمب
ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا

ام بشسحو  .ةفوطرق
نم  مÓشسلا ةديرج هتملع
عقو ثداحلا نإاف اهرداشصم
نم ىلوألا تاعاشسلا يف
ثيح ،تبشسلا صسمأا حابشص
نع ريخلا اذه مجن
عون نم ةنحاشش مادطشصا

عون نم ةرايشسب موكانوشص
. «صسكيله اطويوط»
نأا ىلإا رداشصملا تاذ تدافأاو
30 ةافو يف ببشست ثداحلا
نيع يف مهنم دحو صصاخششأا
ةنحاششلا قئاشس وه ناكملا
ةيلو نم ردحني يذلا

نانثلا يفوت اميف ،مناغتشسم
نم ناردحني ناذللا نارخآلا

ىلع ناك بهذلا نيع ةيدلب
ىفششتشسمب  ةرايشسلا نتم
ةمشصاعب يجرمدلا فشسوي
حلاشصم تحتف اميف ةيلولا
ةفوطرقب ينطولا كردلا

تاشسبÓم يف اقيقحت
 .ثداحلا

 ةنيمي نب رهاطلا
نازيلغ

ينيتشس ةثج ىلع رؤثعلأ
يداه دلوأأ رأودب
  ةجلؤلأ ةيدلبب

ىلع روثعلا صسمأا رجف مت
نم35ـلا يف لجر ةثج
يداه دلوأا راودب هرمع
ةيحشضلا ةثج ةجلولا ةيدلب
ةيلو نم ردحني يذلا

وحن اهليوحت مت نارهو
ثثجلا ظفح ةحلشصم
ةلع نب جاحلا ىفششتشسمب
ىلع اهشضرعل ىشسوم يمعب
حيرششتلل يعرششلا بيبطلا

حلاشصملا ترششاب اهتهج نم
ةفرعمل اقيقحت ةينمألا
. ثداحلا تاشسبÓمو بابشسأا

بويا . صس
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«لاق ايرؤشس يف يشسايشس لح» ‐لاق

ةي˘مÓ˘عإ’ا تا˘ه˘ي˘ششي˘ل˘كلا ر˘ث˘كأا ن˘م
مكهتلاو ةيرخشسلل ةراثإا ةيشسايشسلاو
ةجورمه يه مايأ’ا هذه فرقلا ىتحو
Ó˘ف ،ا˘يرو˘شس ي˘ف ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ل˘˘ح˘˘لا
اكيرمأاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ن˘م ع˘م˘شست
ىوشس برعلا ىتحو ابوروأاو ايشسورو
يف ًايركشسع لح ’ نأا نع ثيدحلا
يف ن˘م˘كت ة˘يو˘شست˘لا نإا ل˘ب ،ا˘يرو˘شس
.هل كيرشش ’ هدحو يشسايشسلا لحلا

ىوقلاب رمأ’ا لشصو اذامل يردأا ’
ى˘لإا ا˘ه˘قاو˘بأاو ا˘ه˘ع˘˘باو˘˘تو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ةجفلا ةقيرطلا هذهب ضسانلا رامحتشسا
لافطأا ىلع ىتح يلطنت دعت مل يتلا
ةيشسايشس ةيوشست يأا نع .تاشضورلا
؟نوثدحتت
ن˘ي˘ب ةدا˘ع نو˘كي ي˘شسا˘ي˘˘شسلا ل˘˘ح˘˘لا
ناعي˘ط˘ت˘شست ’ ن˘ي˘ت˘برا˘ح˘ت˘م ن˘ي˘تو˘ق
نآا˘ج˘ل˘ت˘ف ،ًا˘ير˘كشسع ة˘كر˘ع˘م˘لا م˘شسح
فيفخ˘ت˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا تا˘شضوا˘ف˘م˘ل˘ل
يف لحلا نوكي ام ًابلاغو ،رئاشسخلا

امهنأ’ نيتوقلل ًاف˘شصن˘م ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه
اذه رفوتي له .ًا˘ير˘كشسع نا˘ت˘لدا˘ع˘ت˘م
ة˘لا˘ح˘لا ي˘ف طر˘ششلا اذ˘ه وأا ع˘شضو˘˘لا
ًا˘ي˘شسا˘ي˘شس Óً˘ح ز˘ج˘ن˘ن ي˘ك ة˘يرو˘˘شسلا

؟ةيخيراتلا ةثراكلا هذه نم جرخنو
يشسايشسلا لحلا ىهتنا دقف ،’ عبطلاب
ةوق ىوقأا يناث تلخدت نأا دعب ًامامت
ماظنلا حلاشصل ايشسور يهو ملاعلا يف
فر˘ط˘لا ًا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ا˘˘تر˘˘مدو نار˘˘يإا ع˘˘م
ف˘˘شصق˘˘لا˘˘ب ًا˘˘ير˘˘كشسع ضضرا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

كلذ اتقثو مث ،ري˘مد˘ت˘لاو ر˘ي˘ج˘ه˘ت˘لاو
ا˘˘نا˘˘ت˘˘شسأا تار˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘ب ًا˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس
ىو˘˘˘ق تكرا˘˘˘شش د˘˘˘قو .ي˘˘˘ششتو˘˘˘˘شسو
تار˘م˘تؤو˘م˘لا كل˘ت ي˘ف ة˘شضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىو˘ق˘ك ل˘ب ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف ىو˘˘ق˘˘ك تشسي˘˘ل
ًائيشش ضضرفت نأا اهنكمي ’ ةموزهم
كلتمت ’ اهنأا ا˘م˘لا˘ط ة˘لوا˘ط˘لا ى˘ل˘ع
لو˘ق˘ي ا˘˘م˘˘كو .ضضرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ةو˘˘ق˘˘لا

ىلع لشصت نأا عيطتشست ’ :خنيرتم
ا˘م˘˘م د˘˘ع˘˘بأا تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ط
ىلع كعفادم هيلإا لشصت نأا عيطتشست
يذ˘لا نإا˘˘ف ،ىر˘˘خأا ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘ب .ضضرأ’ا
ةشسايشسلا ضسيل ةلواطلا ىلع ضضوافي
.ةيركشسعلا ةوقلا لب
ة˘ير˘˘كشسع˘˘لا ةو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ق˘˘ب اذا˘˘م
ر˘ششع د˘ع˘ب ة˘يرو˘شسلا ة˘شضرا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
تع˘فر د˘ق˘ل .ةرو˘ث˘لا ى˘ل˘˘ع تاو˘˘ن˘˘شس

ضضف˘˘خ را˘˘ع˘˘شش ة˘˘يزا˘˘˘غ˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘شسور
ضضعبلا نظو ،ايروشس يف ديعشصتلا
نيب لاتق˘لا ةد˘ح ف˘ي˘ف˘خ˘ت فد˘ه˘لا نأا
نأا ةقيقحلا نكل ،ةشضراعملاو ماظنلا

فرطلا ىلع ًايركشسع تشضق ايشسور
يذ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ح˘˘لا˘˘شصل ضضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
نم ةئا˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘شس ي˘لاو˘ح دا˘ع˘ت˘شسا
تارئاط˘لا ةو˘ق˘ب ة˘يرو˘شسلا ي˘شضارأ’ا
،ةينار˘يإ’ا تا˘ي˘ششي˘ل˘ي˘م˘لاو ة˘ي˘شسور˘لا
ًارفشص ةشضراعملا ىوق تراشص امنيب

م˘ت نأا د˘ع˘ب ًا˘ير˘كشسع لا˘م˘ششلا ى˘˘ل˘˘ع
تناك يتلا قطانملا لك نم اهجارخإا
.ايروشس مومع يف اهيلع رطيشست
عشضولا يف ةيلاحلا تاشضوافملا نإا
˘˘ما˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب تشسي˘˘˘ل يرو˘˘˘شسلا

ينا˘ث ا˘ي˘شسور ن˘ي˘ب ل˘ب ة˘شضرا˘ع˘م˘لاو
تا˘عا˘م˘جو م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ةو˘˘ق ىو˘˘قأا

ىلخ˘ت ة˘ن˘ي˘كشسم ة˘يرو˘شس ة˘شضرا˘ع˘م
ىلع ًا˘كح˘شض م˘كا˘ف˘ك .م˘لا˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘ع
عمتجملا اهددري ةتكن ربكأا نإا .ضسانلا
ل˘ح˘لا ة˘ت˘كن ا˘يرو˘شس لو˘˘ح ي˘˘لود˘˘لا
ل˘˘ح˘˘لا ح˘˘ج˘˘ن نأا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ايشسور يديأا ىلع ًامامت يركشسعلا

م˘˘ت˘˘نأاو ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس ل˘˘˘ح يأا .نار˘˘˘يإاو

ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ة˘يو˘شست˘لا نأا نو˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ضسي˘لو ير˘كشسع˘لا ل˘ح˘لا ا˘ه˘شضر˘˘ف˘˘ي
يكيرمأ’ا ريفشسلا فرتعيو .ضسكعلا
درو˘ف تر˘بور ا˘يرو˘شس ي˘ف ق˘˘ب˘˘شس’ا
،بورح˘لا ي˘ف» :لو˘ق˘ي ا˘مد˘ن˘ع كلذ˘ب
رثكأ’ا رمأ’ا يركشسعلا نزاوتلا لظي
‐ةيمهأا
ي˘ف ن˘ي˘لا˘ت˘شس ي˘تا˘ي˘فو˘شسلا م˘˘ي˘˘عز˘˘لا
هرذح امدنع ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

نا˘كي˘تا˘ف˘لا ا˘با˘ب نأا ن˘م هورا˘˘ششت˘˘شسم
تايفوشسلا تافرشصت ءازإا بشضغيشس
،ةيكيلو˘ثا˘كلا ة˘لود˘لا ،اد˘ن˘لو˘ب ل˘خاد
يتلا بئاتكلا ددع مك» :هقيلعت ناك
ضشيجلا لظ ،لعفلابو .«؟ابابلا اهكلمي
94 لاوط ادن˘لو˘ب ل˘خاد ي˘تا˘ي˘فو˘شسلا

يف يقيقحلا توشصلا نأا يأا «ًاماع
ضسي˘˘˘ل ىو˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.ةوقلا لب ةيشسامولبدلا

ل˘ح˘ل˘ل أا˘ج˘ل˘ي يذ˘لا ل˘ب˘˘هأ’ا و˘˘ه ن˘˘م
ل˘˘ح˘˘لا ز˘˘ج˘˘ن˘˘ي نأا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ن˘˘م نو˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘ت ل˘˘˘ه ؟ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا
ماظنلا مهفيلحو يناريإ’او يشسورلا
راشصتن’ا نع اولزانتي نأا يروشسلا
ىو˘ق ع˘م هو˘م˘شسا˘ق˘˘ت˘˘يو ير˘˘كشسع˘˘لا

؟نيع˘ئا˘شضلا ا˘ه˘ئا˘ف˘ل˘حو ة˘شضرا˘ع˘م˘لا
ضضع˘˘˘ب كي˘˘˘تأا˘˘˘ي م˘˘˘ث .ل˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
انل اولوقيل ضسانلا لوقعب نيبعÓتملا
ي˘شسا˘ي˘شس ل˘ح ا˘يرو˘شس ي˘ف ل˘ح˘˘لا نإا
ىو˘ق تر˘شصت˘نا و˘ل ل˘ه بي˘ط .ط˘ق˘ف
له ،ايروشس يف اهومعادو ةشضراعملا

عم يشسايشسلا لحلاب نولبقيشس اوناك
رو˘طر˘˘ط˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘نار˘˘يإ’او ضسور˘˘لا
نو˘˘شضر˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شس م˘˘˘ه˘˘˘نإا مأا ،يد˘˘˘شسأ’ا
ًايخيرات ملعن نحنو ؟هيلع مهطورشش
ل˘˘ب نو˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي ’ ءا˘˘˘يو˘˘˘قأ’ا نأا
ضسور˘˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘نأا ل˘˘˘ه .نو˘˘˘شضر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي
ير˘كشسع˘˘لا قو˘˘ف˘˘ت˘˘لا نو˘˘ي˘˘نار˘˘يإ’او
ا˘يرو˘شس ى˘ل˘ع اور˘ط˘ي˘˘شسو ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل
اولوقيل دعب اميف اوتأاي يك اهتاورثو
مشسا˘ق˘ت˘ن او˘لا˘ع˘ت ة˘شضرا˘ع˘م˘لا ىو˘ق˘ل
لح لÓخ نم ةورثلاو ةطلشسلا مكايإاو
ن˘م او˘ح˘شصا ة˘عا˘م˘ج ا˘˘ي ؟ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
.ديدحلا ’إا ديدحلا لفي ’ .مكتوفغ
لح كانه نوكي نأا نكمي هنأا كشش ’
ىو˘ق˘لا ن˘ي˘ب ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م ي˘شسا˘ي˘˘شس
ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإ’ا
،ةيروشسلا ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ة˘طر˘خ˘ن˘م˘لا

˘ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ل˘ح˘˘لا ضضر˘˘ف˘˘ب كلذو

ي˘˘ف او˘˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘م˘˘ك ة˘˘˘شضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
نكل ،ةو˘ق˘لا˘ب ة˘ق˘با˘شسلا ا˘ي˘فÓ˘شسغو˘ي

،ًادبأا ًارفوتم ضسيل رمأ’ا اذه نآ’ا ىتح
مه ماظنلاو ناريإاو ايشسور تلاز امف
،ةي˘شضق˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا د˘ي˘لا با˘ح˘شصأا

وأا ة˘ي˘˘كير˘˘مأا ةدارإا يأا كا˘˘ن˘˘ه ضسي˘˘لو
يفو .ةوقلا تانزاوت ليدعتل ةيلود
ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي لو˘˘حأ’ا ن˘˘شسحأا
ةشضراعم˘لا ىو˘ق˘ل هو˘م˘عادو ما˘ظ˘ن˘لا
ضسورلا عم ضضواف˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘يز˘ه˘لا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تار˘˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘ف د˘˘˘شسأ’او
هيطعي ناك ام ةفيخشسلا ةيروتشسدلا
ة˘˘˘شضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا باز˘˘˘حأ’ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ةهبجلاب ىمشسي ام تحت ةيوشضنملا
بزح اهبحاشصل ةي˘مد˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
در˘ج˘م ،ي˘كار˘ت˘شش’ا ي˘بر˘ع˘لا ثع˘ب˘لا

نود ،ةرايشسو نوفيلت طخو بتكم
.ةلودلا ةرادإا يف ةقيقح ةطلشس يأا

روشصن انه اننأا ضضعبلا نظي ’ يكو
لب ،ًادبأا ’ ،رشصتنم هنأا ىلع ماظنلا

نم مكحي هنأ’ ،نيموزهملا ربكأا وه
،ةيناريإ’او ةيشسورلا ةشضبقلا لÓخ
رمتشسي نأا عيطتشسي ’ امهنود نمو
ًازجاع راشص هنأا نع كيهان ،ًايركشسع
نييناريإ’او ضسورلا ه˘ئا˘ف˘ل˘ح دو˘جو˘ب

ةرابعب .هيديؤومل ز˘ب˘خ˘لا ن˘ي˘مأا˘ت ن˘ع
ايروشس يف ناريإاو ايشسور نإاف ،ىرخأا
اتلود لب ،لÓتحا يتلود ىتح اتشسيل
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا نأ’ ،بل˘شسو به˘ن
بعشش ماعطإا نيلتحملا ىلع ضضرفي
˘ما˘م˘ت˘ه’او ه˘نو˘ل˘ت˘ح˘ي يذ˘لا د˘ل˘˘ب˘˘لا
ايشسور نكل ،ةيناشسنإ’ا هتا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ب
يذلا ماظنلا يد˘يؤو˘م ا˘ت˘كر˘ت نار˘يإاو
عوجلا ن˘م نو˘تو˘م˘ي ه˘م˘عد˘ل ا˘تءا˘ج
ي˘˘˘شسور˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لا نأ’ ر˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لاو
تاور˘ث ي˘ه ا˘يرو˘شس ي˘ف ي˘نار˘˘يإ’او
ى˘ت˘ح ’و ا˘ه˘ب˘ع˘˘شش ضسي˘˘لو ا˘˘يرو˘˘شس
نيذلا ةازغلا قفتي امدنعو .اهماظن
ة˘˘يرو˘˘شسلا ضضرأ’ا نو˘˘ح˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شسي
لح ىلع مهنيب اميف اهنومشساقتيو
نأا املاط نكل .لح كانه نوكيشس
ةقطنم ىلع رطيشسي رمعتشسم لك
ىلع ع˘شضو˘لا ل˘ظ˘ي˘شسف ا˘يرو˘شس ي˘ف
اي راشصتخاب .هللا ءاشش ام ىلا هلاح
يف تشسيل ةلكششملا ،ريخلا ةعامج
قافت’ا يف لب ،رامحلا باهذ وأا ءاقب
.مهشسفنأا رامحلا يبكار نيب

مشساقلا لشصيف .د   :ملقب

ناطيتشسلأ اياشضقب يلودلأ راتهتشسلأ نمث عفدت شسدقلأ

انبعشش قحب ةلشصاوتملا ةيليئارشسإ’ا تاءادتع’ا
رارقت˘شس’او مÓ˘شسلا بل˘ج˘ت ن˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ل˘ح ر˘ي˘مد˘ت˘ل ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ى˘ع˘شست ي˘هو د˘˘حأ’
يلودلا عمتجملا لبق نم موعدملا نيتلودلا

لÓخ نم مÓشسلا قيقحت ضصرف ىلع ءاشضقلاو
.ةيلودلا ةيعرششلا ىلع ةمئاقلا تاشضوافملا

زازفتشس’ا قاطن يف لخديو اقلقم رمأ’ا تابو
ريبكو مظنم يباهرإا لمع ىلع لديو رعاششملل
ير˘˘كشسع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت
لخدت دعب نينطوتشسملا ناعطقو يليئارشسإ’ا

ديزي امل مدهلا رماوأا رادشصإ’ لÓتح’ا مكاحم
،ناولشس لخاد ناتشسبلا يح يف ’زنم07 ىلع
ةيليئار˘شسإ’ا ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘م˘شست ا˘م ة˘قدا˘شصمو
راو˘غ’ا ي˘ف ة˘ت˘ي˘م˘لا ة˘بر˘خ مد˘ه ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا
ناك يتلا تاءادتع’ا هذه لشصاوتو ،ةيلامششلا
لÓتح’ا مكاحم لبق نم تارارق رادشصإا اهرخآا
ناتشسبلا يح يف ينيطشسلف لزنم001 مدهب
تار˘ششع ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘شس’او ،ناو˘˘ل˘˘شس ل˘˘خاد
حارج خيششلا ةقطنم يف ةينيطشسلفلا لزانملا
رفك يف راطملا يحو ،ةلتحملا ضسدقلا ةنيدمب

لشصاوي ثيح ،ليلخلا يف ةعقبلا ةقطنمو بقع

د˘شض ة˘ل˘ما˘ششلاو ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا ه˘بر˘˘ح لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
يف يناشسنإ’او ينطولا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا دو˘جو˘لا
ضضرأ’ا ا˘فد˘ه˘ت˘شسم «ج» ة˘ف˘ن˘شصم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا

ة˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘لا هدو˘˘م˘˘شص تا˘˘مو˘˘ق˘˘مو نا˘˘شسنإ’او
لÓ˘ت˘حÓ˘ل ةرو˘˘شص ع˘˘ششبا ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’او
ينيطشسلف وه ام لكل هتدراطمو هتيرشصنعو
لك طئاحلا ضضرعب نيبراشض قطانملا كلت يف
ةيخيراتلا قوقحلل ةرشصانملا ةيلودلا تارارقلا
. ةينيطشسلفلا

تويبلا مدهب ةلثمتملا ةيليئارشسإ’ا ةشسايشسلا
ي˘ه ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘مو
فشسن يشساشسأ’ا اهفده بناجلا ةيداحأا تاءارجإا
ينيطشسلفلا عارشصلا لحل لذبي يلود دهج يا
ةيعرششلا تارارق ضساشسأا ىلع يليئارشس’ا ‐
تا˘شسرا˘م˘م˘لا كل˘ت ل˘ظ ي˘فو ا˘ن˘˘هو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
نم دب ’ ينيطشسلفلا بعششلا قحب ةيباهر’ا
ةي˘لود˘لا ة˘ي˘عا˘بر˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

يتلا ةيكريمأ’ا ةرادإ’او يلودلا نم’ا ضسلجمو
بنا˘ج˘لا ة˘يدا˘حأا تاءار˘جإÓ˘ل ا˘ه˘˘شضفر تن˘˘ل˘˘عأا

ةموكح ىلع طغشضلاب نيتلودلا لحل اهمعدو
تاكاهتن’ا هذه فقو˘ل ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا لÓ˘ت˘ح’ا

ةيعرششلا تارارق ةفا˘كل ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
. يلودلا نوناقلاو ةيلودلا

عشسوتو لÓت˘ح’ا ة˘لود ق˘م˘ع˘ت مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي
يف ينيطشسلفلا دوجولل ةداب’ا ريبادتو تاءارجا
ةفنشصملا قطانملاو ةل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ششلا ضسد˘ق˘لا
حلاشصل تاحاشسملا كلت ةرداشصمل اديهمت «ج»
قوقحلا يل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ة˘ل˘شصاو˘مو نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا
نيب كرتششم نواعت لظ يف اهتقرشسو ةينيطشسلفلا
تاب يذلاو فرطتملا ينيميلا يليئارشس’ا لتكتلا

دح عشضوو يلود فقوم ذاختا يرورشضلا نم
قو˘ق˘ح˘ب را˘ت˘ه˘ت˘شس’او ر˘ي˘ط˘خ˘لا يدا˘م˘ت˘لا اذ˘ه˘ل
ىلع طبارملاو د˘ما˘شصلا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا نا˘شسن’ا
.ةلتحملا هشضرا

ينيطشسلفلا دوجولا فدهتشسي يناطيتشسا لازلز
و˘ه ثد˘ح˘ي ا˘مو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ضضرأ’او ضسد˘ق˘لا˘˘ب
02 دجوي ثيح ةملكلا ىنعمب يناكشس لÓحا
اهلمكأاب ةددهم ءايحأاو مدهلاب ددهم لزنم فلأا

ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘شسمو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘غو˘˘تو ا˘˘ه˘˘ت˘˘لازأ’
هشضرأاو انبعشش ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘هر’ا م˘ه˘تا˘م˘ظ˘ن˘مو
اذه يفو لءاشستي لكلاو هتاشسدقمو هتاكلتممو
ةرورشضو يلودلا عم˘ت˘ج˘م˘لا رود ن˘ع لا˘ج˘م˘لا

ةشسايشس عابتإ’ تقولا ناحف ةيلوؤوشسملا هلمحت
عابتا نم لدب لÓتح’ا مئارج فقول ةديدج
ينوناقلا رودلا نع يلختلاو ضسعاقتلا ةشسايشس
م˘ئار˘ج ها˘ج˘˘ت ي˘˘لود˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ي˘˘قÓ˘˘خأ’او
قلعتي امي˘ف ة˘شصا˘خو ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘شسمو لÓ˘ت˘ح’ا
بعششلا قو˘ق˘ح ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘تو ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن˘ب
مÓشسلا قيقحت ضصرفو ةيخيراتلا ينيطشسلفلا

. تاشضوافملا لÓخ نم
ةشصاخو ةينيطشسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا ي˘ل˘ع بج˘ي
ةينيطشسلفلا ةيشسا˘مو˘ل˘بد˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا هارزو
اهرود˘ب ما˘ي˘ق˘لاو ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا تاءار˘ج’ا ذا˘خ˘تا
تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا كل˘ت ح˘شضفو ر˘ششنو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

ةدحتملا مم’ا يفو ةفاك لودلا عم مئارجلاو
دششحل ةي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ع˘مو ا˘ه˘تا˘شسشسؤو˘مو
ىلع لÓتح’ا ةلود رابجإ’ يلود طغشض عشسوأا

يلودلا نوناقلل ة˘م˘ي˘شسج˘لا ا˘ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا ف˘قو
تابوقع ضضرفو اهتارارقو ةيلودلا ةيعرششلاو
ة˘ب˘شسا˘ح˘مو ة˘لءا˘شسمو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود ى˘˘ل˘˘ع
بجيو مهفلخ فقي نمو مئارجلا كلت يبكترم
ةيلودلا تايانج˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ع˘فر
. ةيلودلا ةلادعلا قيبطتو

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر - نيطشسلف يف يبرعلا مÓعلا ريفشس / ةودقلا يرشس  : ملقب
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لازلزلا رثا ارطخ حبشصأا نوبراك صسأار طيحم
ةيرخشص تأرايهنأ رطخ نم رذ– ةياجبب ةيأرؤق ةÒظح
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ةرادا تعد
ىلا نينطاوملا ةياجبب ةياروقل
ع˘قاو˘م˘لا ى˘لا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت
نوبراك ضسار طيحمب ةدوجوملا

تارا˘ي˘ه˘نا ر˘ط˘خ دو˘جو˘˘ل كلذو
ريخ’ا لازلزلا رثا ىلع ةيرخشص
ءاج بشسح ،ةي’ولا برشض يذلا
ي˘ف ر˘ششن ،ةر˘ي˘ظ˘ح˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
.كوبشسياف ةحفشص ىلع اهعقوم
ريذحتلا نا ىلا ،ةراششإ’ا تمتو
ن˘م ي˘قر˘˘ششلا بنا˘˘ج˘˘لا ضصخ˘˘ي
ةدرقلا ةمق يف لثمتملا ةريظحلا

ضشي˘˘نرو˘˘كلاو نو˘˘برا˘˘˘ك ضسارو
نا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ع˘م ،داو˘غ˘˘يز˘˘ي˘˘لو
ا˘ه˘ي˘ف تثد˘ح ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
بب˘˘شسب ة˘˘ير˘˘خ˘˘شص تارا˘˘ي˘˘ه˘˘˘نا
82ـب هزكرم ددح يذلا لازلزلا

نوبراك ضسار قرشش لامشش ملك
.ةرقتشسم ريغ تحبشصا دق
ن˘م» ه˘نا ،نا˘ي˘ب˘˘لا تاذ فا˘˘شضاو
را˘ط˘خ’ا ا˘نراوز بي˘ن˘ج˘˘ت ل˘˘جا
را˘ي˘ه˘نا ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ةرادا نا˘ف ،رو˘خ˘شصلا
و˘˘عد˘˘ت ،ا˘˘يارو˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نيذلا كئلوا اميشس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
با˘˘كو ةدر˘˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘ق نوروز˘˘ي

،داوغيزيلو ضشينروكلاو نوبراك
لÓخ رذحلاو ةظقيلاب يلحتلل
هذ˘ه تب˘لا˘ط ا˘م˘ك  .«ما˘ي’ا هذ˘˘ه
ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ةرانملا ضشينروك ةرايز يدافت»
رط˘خ ن’ ،داو˘غ˘يز˘ي˘لو ىر˘ب˘كلا
اذكو «ادج دراو روخشصلا رايهنا

تاءا˘˘شضف ى˘˘لا با˘˘هذ˘˘لا» مد˘˘ع
يف ةعقاولا كلت اميشس باعل’ا
«(نوبراك ضسار) ةيرخشص نكاما

م˘ه˘ت˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح كلذو
.مهلافطا ةمÓشسو
يتلا ةيشضرأ’ا ةزهلا نأا ريكذتلل

ىلع ة˘جرد9.5 اهتد˘شش تغ˘ل˘ب
ىلع تلجشس يتلاو رتششير ملشس
82 دعب ىلع د40و10 ةعاشسلا

نوبراك‐ضسأار قرشش لامشش ملك
رئاشسخ لجشست مل» ،ةياجب ةي’وب
ة˘يدا˘م ر˘ئا˘شسخ ’و حاورأ’ا ي˘˘ف
ضضع˘ب ط˘ق˘ف ة˘ف˘ل˘خ˘م ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يناعي باشش مهنيب نم ىحرجلا

نم هزفق دعب ،ضضوشضر ةدع نم
يتلا ةرامعلا نم ثلاثلا قباطلا
.اهنكشسي

ةماعلا ةيريدملل نايب راششا امك
˘مو˘ي ر˘ششن ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل
ي˘ئز˘ج را˘ي˘ه˘نا ى˘لا ،ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ر˘ي˘غ ة˘م˘يد˘ق تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب ثÓ˘˘ث˘˘ل
،ة˘يا˘ج˘ب ي˘˘لا˘˘عا ي˘˘ف ،ة˘˘لو˘˘هأا˘˘م
م˘˘لÓ˘˘شسب تا˘˘ق˘˘ق˘˘ششت ثود˘˘حو
ةيدلب) ريغشصلا يح˘ب ن˘ي˘ترا˘م˘ع
ةفرششل يئزج را˘ي˘ه˘ناو ،(ة˘يا˘ج˘ب
.رخا لزنم
ر˘يزو نا ى˘لا ةرا˘˘شش’ا رد˘˘ج˘˘تو
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

،دوجلب لامك ،م˘ي˘ل˘ق’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
مويلا ضسفن يف ةياجب راز يذلا
ةقفرب ،لازلزلا هيف ثدح يذلا

نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘˘يزو
دب˘ع ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حÓ˘شصاو
ةر˘يزوو د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
ةر˘شسأ’او ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا

وكير˘ك ر˘ثو˘ك ،ةأار˘م˘لا ا˘يا˘شضقو
لا˘˘غ˘˘شش’ا ر˘˘يزو ى˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘شضا
يرشصان لامك ،لقنلاو ةيمومعلا

و نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘˘كشسلا ر˘˘˘يزوو
،يبيرعلب قراط دمحم ،ةنيدملا
داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا» ن˘˘˘ع بر˘˘˘عا د˘˘˘˘ق
’ اياحشضلا ةدعاشسمل ةموكحلا
ترر˘شضت ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا ا˘م˘ي˘˘شس
.«تمطحت وأا مهلزانم

ب .صس

طششلاو صسابشسبلاب
فراطلاب يعيبطلأ زاغلأ ةكبششب لزنم032 طبر

ةزهلا دعب كلذو كابترلاو فوخلا نم ةلاح يشضاملا عوبشسألا ةياهن ذنمو ،لجيج ةيلو ناكشس صشيعي
رحبلا قمع يف رتششير ملشس ىلع ةجرد9.5 ـب اهتدشش تردقو ةياجب ةيلو تبرشض يتلا ةفينعلا ةيشضرألا

.ملك52 دعب ىلعو

يف اريبك اعله تثدحأا ثيح
دعب ةشصاخو ،ناكشسلا ضسوفن
ةيشضرأ’ا تازهلا ديدع عباتت
اهرارمتشساو ىلوأ’ا ةزهلا دعب

م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح
ةلثامم ىرخأا ةزه نم نوفختي
ديدعلا رطشضت ثيح ،ربكأا وأا

يف تيبملا ىلإا تÓئاعلا نم
اديعبو تاقرطلا يف اهتارايشس
ناكشس ةشصاخو ،نكاشسملا نع
يف داز امو ،مهنم تارامعلا
تا˘عا˘ششإ’ا و˘ه م˘ه˘فو˘خ ةد˘˘شش
نع كلا˘ن˘ه ا˘ن˘ه ر˘ششت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
ر˘مد˘م لاز˘لز ثود˘ح لا˘م˘ت˘حا
نوشضغ يف ةي’ولا برشضيشس
ثيدح ’ ثيح ،ةلبقملا مايأ’ا
ةي’ول ىربكلا تاحفشصلا يف
لشصاوتلا عقاوم ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘ج
،لازلزلا اذه نع ’إا يعامتج’ا

يف نينطاوملا لعج ام وهو
م˘˘غرو ،د˘˘يد˘˘شش فو˘˘خ ة˘˘لا˘˘˘ح
،ن˘ي˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ط˘˘ت
’إا تاعاششإ’ا هذهل مهبيذكتو
بقر˘˘ت˘˘لاو فو˘˘خ˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘ح نأا

ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا دوار˘˘˘˘˘ت تلاز’
ذنم هتايموي عبطتو يلجيجلا

. يشضاملا ضسيمخلا ةليل ةزه
ةدئافل ةيفاقث ةردابم

لظلا قطانم لافطأا
ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم تمظن

ةيحرشسم ةينف اشضورع ،لجيج
قطانملا لافطأا ةدئافل ةيفاقثو
ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
ط˘˘شسو ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا
ة˘ج˘ه˘ب˘لاو ة˘حر˘ف˘لا ن˘م ءاو˘˘جأا

ةرها˘ظ˘ت لÓ˘خ ن˘م كح˘شضلاو
مظن يذ˘لاو «ل˘ف˘ت˘ح˘ي ا˘ن˘ف˘ير»
نايرلا ةيعم˘ج ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ةد˘ئا˘ف˘ل نو˘ن˘ف˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
حوار˘˘˘ت˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا
61 ى˘˘˘لإا01 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘˘عأا
نيأا ؛ةيئان تايدلب50 يف ةنشس
ةيناولهبلا ضضورعلا تحشستكا

حكرلا ةيحرشسملا تاطاششنلاو
ةيدل˘ب˘ل ي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف
ر˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإا ط˘شسو ،ة˘ل˘م˘˘ي˘˘ج
ىملشس ةيدليب اذكو ،لافطأÓل
ةفاشضإا ،ضسيجاي ينبو ةدايز نب

.ةعلاطملاو ءارقلا ةرهاظت  ىلإا
ر˘˘˘خآا يزاو˘˘˘˘م طا˘˘˘˘ششن ي˘˘˘˘فو
ينطولا زكرملا عم قيشسنتلاب
؛يرشصبلا يعمشسلاو امنيشسلل
«وريط ناشسح» مليف ضضرع مت
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب

. ةجمربم ىرخأا مÓفأاو ،ةلميج
عم حرشسملا قاششع عتمت اميف
تيكنتلاو كحشضل˘ل تا˘ظ˘ح˘ل
مايأ’ا لÓخ يشضاملا عوبشسأ’ا
مظنملا جولونوم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لخدي اذه لك ،ةيليملا ةيدلبب
ي˘فا˘ق˘ث˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف
ةيريدم حلاشصم هتدشصر يتلا
قطانملا لافطأا ةدئافل ةفاقثلا
ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘لا
. ةي’ولاب

برحلا نلعي لجيج نمأا
نييوشضوفلا راجتلا ىلع

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘˘شصم تر˘˘ششا˘˘ب
ءاشضقلل ةعشساو ةل˘م˘ح ل˘ج˘ي˘ج
ت’وا˘˘˘ط با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
يف ادج ريبك لكششب ترششتنا
فاو˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصرأ’ا
ن˘م ه˘ل˘كششت ا˘˘مو ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
ةلقرعو رورملا ةكرحل ماحدزا
، ةفشصرأ’ا ىلع ةراملا ةكرحل

دق نمأ’ا حلاشصم تناك ثيح

،ة˘˘ي˘˘ه˘˘ف˘˘˘شش تاراذ˘˘˘نإا ته˘˘˘جو
بحشس لجأا نم ةعابلا ء’ؤوهل

مكحب فار˘شصن’او م˘ه˘ت’وا˘ط
يف ه˘ي˘ل˘ع ضصن˘ي ا˘مو نو˘نا˘ق˘لا

ءارجإ’ا اذه نكل ،اياشضق اذكه
،ةعابلا نم ةيغاشص اناذآا قلي مل
نمأ’ا حلاشصم اهد˘ع˘ب ر˘ششا˘ب˘ت˘ل
ل˘˘˘˘ك ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حو ةردا˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘ب
ع˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘شسلاو ت’وا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شصا˘˘˘خ ،ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا عرا˘شش ىو˘ت˘˘شسم
م˘˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘ب فور˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لاو
ر˘ير˘ح˘ت ع˘م ،ي˘˘لا˘˘فو˘˘ششنو˘˘كلا
بب˘شسب ،ة˘عا˘ب˘ل˘ل تاءا˘عد˘ت˘˘شسإا

تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل˘ل لا˘ث˘ت˘˘م’ا مد˘˘ع
اهب لومعملا نيناوقلا ةفلاخمو
اذه ءاج دقو ،لاجملا اذه يف
يوا˘كششلا د˘ع˘ب ا˘شضيأا ءار˘˘جإ’ا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
،ةرواجملا تÓحملا باحشصأا
م˘˘˘ه˘˘˘ترا˘˘˘ج˘˘˘ت دو˘˘˘كر بب˘˘˘˘شسب
ة˘˘عا˘˘ب˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘ه ة˘˘˘م˘˘˘حاز˘˘˘مو
عيبلا مكحب ،مهل نييوشضوفلا
ىلع ام اعون ةظفخنم راعشسأاب
’ ،مهنأ’ تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘شصأا
نمث ’و بئارشض ’ نوعفدي

ا˘˘م و˘˘هو ،ر˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘ف ’و ءار˘˘˘ك
داشسك ي˘ف نو˘ب˘ب˘شست˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
نأا م˘كح˘ب م˘ه˘ترا˘ج˘ت˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ر˘˘ع˘˘شسلا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي نو˘˘بز˘˘لا

ريرحتل مهعفد ام وهو ،لقأ’ا
نمأا حلاشصمل ةريثك يواكشش
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
. مهقح يف ةينوناقلا تاءارجإ’ا

تابحرلا ةيدلبب ،ضسيمخلا مت
نع جارفإ’ا ،ةنتاب ةي’و يف
نيديفتشسملل ةي˘لوأ’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

يمومع نكشس201 ةشصح نم
ن˘م ر˘ه˘ششأا ةد˘ع د˘ع˘ب يرا˘ج˘يإا
تابلط تافلم ةشساردو لمعلا
ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا
.ةرئادلاب نكشسلا

،ةرئادلا نم رداشصم بشسحبو
را˘طإا ي˘ف تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نإا˘ف
نو˘نا˘ق˘لا˘ب Ó˘م˘عو ة˘ي˘فا˘ف˘˘ششلا
ع˘˘يزو˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف يرا˘˘شسلا
لÓخ نم ،يعامتج’ا نكشسلا
ةيولوأ’ا أادب˘م ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا
جاردإا مت ثيح ،ةدافتشس’ا يف

ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ءا˘م˘˘شسأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كشسل˘˘˘ل
يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب
ةشصتخملا ح˘لا˘شصم˘لا ع˘ي˘م˘جو
يدا˘ف˘ت˘ل ة˘م˘ئا˘ق˘لا ط˘ب˘شض ي˘˘ف
ةشصحلا نم نييشصقملا بشضغ
.اهنع جرفملا

نويشصقملا ربتعا مهتهج نمو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘لوأ’ا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
اه˘نأا ،د˘ي˘ف˘ت˘شسم201 تم˘˘˘˘˘شض
ة˘ل˘هؤو˘م ر˘ي˘غ ءا˘˘م˘˘شسأا تل˘˘م˘˘ح
نم عونلا اذه نم ةدافتشسÓل
ل˘ب˘ق ن˘م م˘عد˘م˘لا تا˘ن˘˘كشسلا
˘˘مد˘˘ع ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف ،ة˘˘˘لود˘˘˘لا

نكشسلا نم عونلا اذهل اهتجاح

وأا ةدودحملا تائفلل هجوملا
اوربتعا امك ،لخد˘لا ة˘م˘يد˘ع˘لا
ذ˘˘خأا˘˘ت م˘˘ل ةر˘˘ئاد˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نأا

نيعب ةيعامتج’ا مه˘تا˘ي˘ع˘شضو
ةنجل دافيإاب نيبلاطم ،رابتع’ا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.ةعوفرملا مهيواكشش
تعد ،م˘˘ه˘˘ت˘˘نأا˘˘م˘˘ط فد˘˘˘ه˘˘˘بو
نيشضفارلا ةيلحملا تاطلشسلا
عا˘ب˘تإا ةرور˘شض ى˘لإا ة˘م˘ئا˘ق˘ل˘˘ل
ةيلمع ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا قر˘ط˘لا
ةمئاق˘لا ط˘ب˘شض ل˘ب˘ق ،ن˘ع˘ط˘لا
تاهجلا لبق نم يئاهن لكششب
.اقح’ ةشصتخملا

م.ءامشسأا

 ميهارب.ع

ةيشضرألا ةزهلا دعب تارايشسلا يف تيبي مهنم ديدعلا

لجيجب تÓئاعلأ طشسو فؤخلأ لخدت  تاعاششإأ

         ةنتاب

تابحرلاب يعامتجلأ نكشسلأ ةمئاق نع جأرفإلأ

ةبكرم عاجÎشسأ
فيقؤتو ةقورشسم

يقأؤبلأ مأابÚشصخشش
عمق ةقرف رشصانع نكمت
ةحلشصملل ةعباتلا مارجإ’ا
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا
نم يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب
ةقورشسم ةبكرم عاجرتشسا

نيطروتم نيشصخشش فيقوتو
ملع ام بشسح ،ةيشضقلا يف
تاقÓعلاو لاشصت’ا ةيلخ نم
.يماظنلا كلشسلا تاذب ةماعلا

مت هنأاب ردشصملا تاذ دافأاو
عاديإا دعب ةيلمعلا هذه ديشسجت
ديفت ىوكششل ةيحشضلا
002 يح نم هتبكرم ةقرشسب
يقاوبلا مأا ةنيدمب نكشسم
يف قيقحتلا ةرششابم متتل
ثاحبأ’ا فيثكتو ةيشضقلا
زيجو تقو يف تشضفأا يتلا
ءافخإا ناكم ىلإا لوشصولا ىلإا
دحأا نم اهعاجرتشساو ةبكرملا
ةعقر رئب ةقطنم فايرأا
ضشيرب ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا
رارمتشسابو .يقاوبلا مأا ةي’وب
مت ةيشضقلا يف قيقحتلا
ةيوه ديدحت ىلإا لشصوتلا
امهيف هبتششم نيشصخشش
تاذ بشسح امهفيقوتو
نأاب فاشضأا يذلا ردشصملا
ناغلبي نيباششب قلعتي رمأ’ا

ةنشس62و32 رمعلا نم
مرجلاب افرتعا نيذللاو
زجنأاو .امهيلإا بوشسنملا
امدق يئازج فلم نيفوقوملل
ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب
ةيشضق نع يقاوبلا مأاب
ةنرتقملا ةفوشصوملا ةقرشسلا»
ءايششأا ءافخإاو ليللا فرظب
ىلع غيلبتلا مدعو ةقورشسم
املثم «اهعوقوب ملعي ةميرج
 .هيلإا ةراششإ’ا تمت

م .ق

نطقت ةل˘ئا˘ع622 تداف˘ت˘شسا
ن˘˘˘ب ل˘˘˘ظ˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ب

نادودو (ضسا˘˘˘ب˘˘˘شسب˘˘˘لا) ةدا˘˘˘م˘˘˘ح
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب (ط˘˘˘ششلا) ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘شصلا
زاغلا ةكبششب طبرلا نم فراطلا
رو˘˘شضح˘˘ب كلذو ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ةر˘شسأ’او ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا
ن˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بشسح ،ة˘˘يرو˘˘ث˘˘لا
ةشسشسؤوم˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
 .زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتما

نأا˘˘˘ب رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘شضوأاو
ةقطنمب ’زنم451 طبر ةيلمع
عقوملاب نيرخآا27و ةدامح نب
ةكبششب قيدشصلا نادود يفيرلا
يف ةجردنم˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
ةد˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا را˘˘طإا
91) رشصنلا ديعل95ـلا ىركذلل
يف جردنت (ةنشس لك نم ضسرام
يف هد˘ي˘شسج˘ت م˘ت عور˘ششم را˘طإا

8 براقي غل˘ب˘م˘ب ر˘ه˘ششأا ة˘شسم˘خ
.جد نييÓم
ن˘˘˘ع رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ ف˘˘˘ششكو
ام زا˘ج˘نإا ل˘م˘ششي ي˘نا˘ث ج˘ما˘نر˘ب
ي˘ف ة˘ل˘ي˘شصو˘ت ف’آا6 برا˘ق˘ي
ةدع ةدئا˘ف˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع03 را˘˘˘طإا
ةلاقلا يه ةي’ولا هذهب تايدلب
نيعو قوشسلا لمرو خراوشصلاو
را˘ج˘˘حو˘˘بو نا˘˘ح˘˘ير˘˘بو ة˘˘مر˘˘ك
روفشصعو رز˘يرزو ي˘نا˘ح˘ي˘ششو
ةر˘ي˘ح˘بو ة˘ج˘ل˘ثو˘بو فرا˘˘ط˘˘لاو
.نويعلاو ةيفاششو رويطلا

لÓخ هنأاب ردشصملا تاذ دكأاو

ن˘˘ب ضشو˘˘فر˘˘ح ي˘˘لاو˘˘لا فار˘˘˘ششإا
زيح لوخد مشسارم ىلع راعرع
زا˘غ˘لا ة˘كب˘ششب ط˘بر˘لا ة˘مد˘خ˘˘لا
لزا˘ن˘م˘لا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
هذ˘˘ه» نأا˘˘ب ر˘˘كذ ةد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ة˘ه˘جو˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ف˘ير˘لا نا˘كشس ة˘ششي˘ع˘م فور˘ظ
.«ضصوشصخلا هجو ىلع
لدعم نأاب ردشصملا تاذ دافأاو
ةي’ولاب زاغلا ةكبششب طبرلا
ةئاملاب07 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب رد˘ق˘ي
ط˘˘بر˘˘لا لد˘˘ع˘˘م غ˘˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
اركذم ةئاملاب001 ءابرهكلاب
فرط نم ةلوذبم˘لا دو˘ه˘ج˘لا˘ب
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘˘لود˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششنا˘˘˘ب

قطانملاب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ا˘م˘ي˘شس’
.لظلا قطانمو ةيفيرلا

ةشسشسؤوم نيششدت ىلع ةوÓعو
ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘ل ةر˘˘غ˘˘شصم
ن˘با ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘شسا˘ق يد˘˘ي˘˘شسب
ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘ه يد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م
را˘˘طإا ي˘˘˘ف لو˘˘˘م˘˘˘م عور˘˘˘ششم
نيمأات˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا

ةقفارم راطإا يف ةلاطبلا نع
تمحرت بابششلا نيرمثتشسملا
روشضحب ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ىلع ءادهشش ءانبأاو نيدهاجم
˘˘ما˘˘مأا كلذو ءاد˘˘ه˘˘˘ششلا حاورأا
د˘ل˘خ˘م˘لا يرا˘كذ˘ت˘˘لا بشصن˘˘لا
 .فراطلا ةيدلب ءادهششل
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ةيلحتلا ةطحم ةنايشص ببشسب هايملا عيزوت يف بذبذت
ةمشصاعلاب ءاعبرألأ ةياغ ىلإأ مؤيلأ نم ءاملأ عاطقنأ

ينقت عاطقنا ةجمرب متيشس
نم هايملاب ديوزتلا ةيلمعل

ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا» ة˘˘كر˘˘شش فر˘˘˘ط
رئازجلاب ةÓ˘ح˘م˘لا ها˘ي˘م˘ل˘ل
نم تايدلب ةدعب ،ةماحلا

ةم˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و
لا˘˘˘غ˘˘˘ششأا ي˘˘˘ف عور˘˘˘ششل˘˘˘˘ل
ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا

مويلا نم لي˘ل˘لا ف˘شصت˘ن˘م
ةعاشسلا ةياغ ىلاو لبقملا
موي حا˘ب˘شص ن˘م ة˘ع˘شسا˘ت˘لا
ضسرام42 ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأ’ا
مو˘ي هد˘كا  ا˘م˘ك‐ يرا˘ج˘لا
ةكرشش ن˘م نا˘ي˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو ها˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.«لايشس«رئازجلا

نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ ح˘˘˘شضوأاو
بب˘شست˘ت˘شس لا˘غ˘ششأ’ا هذ˘˘ه
ثيح «جاتنإ’ا يف زجع يف
ع˘شضو ضضر˘غ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل م˘˘ت
فيفختلل ةيشضيوعت ريبادت
يف ةيعشضولا هذه ةدح نم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

،ىطشسولا ر˘ئاز˘ج˘لا» ي˘هو
،دادزو˘ل˘ب ،د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘شس
،نيغولوب ،ةبقلا ،ةيدارملا

،وديمح ضسيار ،ضشيرق داو
م˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ك .«تا˘˘ما˘˘م˘˘ح˘˘لا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
لك يف اشضيأا ةيشضيوعتلا

با˘˘˘˘ب» تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م
دارم رئب ،ةبشصقلا ،يداولا

ر˘˘شسج ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا ،ضسيار
ر˘ئ˘ب ،را˘ي˘بأ’ا ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘شسق
،نونكع نب ،ةرديح ،مداخ
،ة˘ع˘يرزو˘ب ،ضسو˘شسم ي˘ن˘˘ب
ةيشسيارخ ،ة˘جر˘م˘لا ة˘لا˘شست
،روششاعلا ،ةيرارد ،(ايئزج)
د’وأاو ةريودلاو نشسح اباب

،ةلواحشسلا ،ةقارششلا ،تياف
،ميهارب يلاد ،ةي˘ناد˘يو˘شسلا

ضشاب ،ةيرقملا ،ياد نيشسح
،يلاواطشس ،ةدلارز ،حارج
ة˘م˘لا˘ع˘م˘لا ،نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع
.«ةينامحرلاو
اهنئابز ةمÓشس لجا نمو
ى˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلا و˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت
قÓ˘˘غإا ن˘˘˘م ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا»
بن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا
دنع ةلمتحملا تاناشضيفلا
،هايم˘لا تاداد˘مإا ةدا˘ع˘ت˘شسا

كلذ˘˘˘˘ك ح˘˘˘˘شصن˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
ءل˘˘˘م ةدا˘˘˘عإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘نا˘˘˘ب
ريبانشص ىدحإا كرتب هايملا
قفدتب لمعت ةدرابلا هايملا

ق˘ئا˘قد ع˘شضب˘ل ضضف˘˘خ˘˘ن˘˘م
نو˘كي د˘ق ءاو˘ه يأا در˘ط˘˘ل
ةشصا˘خ˘لا ط˘بر˘لا ةا˘ن˘ق ي˘ف
.» مهب
«لا˘ي˘شس» ة˘كر˘شش رذ˘ت˘ع˘˘تو
ن˘˘˘˘ع» ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بز ن˘˘˘˘˘م
ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا تا˘جا˘˘عز’ا

ع˘˘˘شضتو ،لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا هذ˘˘˘˘ه
زكرم مقر مهفرشصت تحت
ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا لا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
ا˘ه˘ب ضصا˘خ˘لا ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

لابقتشس’4951
مهتاراشسفتشسا

راد˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششناو
7و مويلا يف  ةعاشس42
وأا ،عوبشسأ’ا يف مايأا
ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ضص07 :ددا.د+ :ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لا

ر˘˘ب˘˘ع لا˘˘ي˘˘شس تا˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص
تاذ فيشضي «كوب˘شسيا˘ف˘لا
.ردشصملا
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ةلڤرو
ءانبلل ةهجؤم ةناعإأ003 نم ديزأأ عيزؤت

5 ربع نكشسم0062 نم ديزأا طبرل اعورششم51 لمع تاششرو بيشصنت يف فلششلاب ةقاطلا ةيريدم تعرشش
.حلاشصملا تاذل نايب هب دافأا امبشسح ،يعيبطلا زاغلا ةكبششب تايدلب

را˘طإا ي˘فو ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘شضوأا
ةن˘كا˘شس ت’ا˘غ˘ششنإا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ة˘ي˘ئا˘ن˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
ي˘ف ة˘قا˘ط˘لا ة˘ير˘يد˘م تعر˘˘شش
51 ل˘م˘ع تا˘˘ششرو بي˘˘شصن˘˘ت
6462 ءا˘هز ط˘بر˘ل ا˘عور˘˘ششم
هذ˘ه ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ن˘˘كشسم
،عوردلا مأا تايدلبب قطانملا
يلشس داو ،ءاوح ينب ،ةيميركلا

.ةياغزوبو
،رد˘˘شصم˘˘لا تاذ˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘شساو
يت˘لا ،ع˘يرا˘ششم˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘ت
ت’اغششنإا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ى˘ع˘شست
ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كشس
فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘تو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لاو
جمانربلا راطإا يف ،مهتششيعم
يذلا ،ةيراجلا ةنشسلل يئ’ولا
ةجمربم ةيلم˘ع56 نمشضت˘ي
قطانملا هذه ة˘ن˘كا˘شس د˘يوز˘ت˘ل

هذه˘ب ة˘ي’و˘لا بار˘ت ل˘ك ر˘ب˘ع
.ةيويحلا ةقاطلا

هذ˘ه عزو˘ت˘ت ،نا˘ي˘ب˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
،ةيرشصانملا»
د’وأا ،ةيطفÓقلا ،ةيشسيا˘م˘ح˘لا

«يشضاورلاو ةدع د’وأا ،يزغم
،عورد˘˘˘˘˘لا مأا ة˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ب
،يلشسأا داو ةيدلبب «ةيبلاوطلا»
،رودم يديشس ،يناهلب د’وأا»
ةيدل˘ب˘ب »1 ةر˘كا˘شسب˘لا ي˘حو
،لÓع» ق˘طا˘ن˘مو . ة˘ي˘م˘ير˘كلا
ةيدلبب «وشسيارف ينبو نيواطت
ةرطنقلا ،ضشيارطلا» ،ة˘جو˘بز˘لا
ةيدلبب «ةي˘ل˘ياو˘ل˘لاو ،ءار˘م˘ح˘لا
.ةياغزوب

لاغششأا نأا ىلإا نايبلا راششأا امك
ةيلمع11 يف ةيراج زاجنإ’ا
قطانملا ةنكاشس طبرل ىرخأا
ىرخأا تايدلبب ةيفيرلاو ةيئانلا
نييعت مت امنيب ،ةقاطلا هذهب
زاجنإ’اب ةفلكم˘لا ت’وا˘ق˘م˘لا
ي˘ف ،ىر˘خأا ة˘ي˘ل˘م˘ع03 ي˘˘˘ف
تاءارجإ’ا نم ءاهتن’ا راظتنا
يقاب يف ةيرادإ’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةجمربم ةيلمع56 تايلمعلا
.عومجملا يف

ةمألا صسلجم نم دفو
فلششلا ةيلو روزي

مويلا
ضسل˘ج˘م ن˘م د˘˘فو ه˘˘جو˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ة˘˘˘ي’و ى˘˘˘لإا ،مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘مأ’ا

ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل ،ف˘˘˘ل˘˘˘ششلا
يداو تا˘نا˘شضي˘˘ف تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م
ةي’ولا اهتدهشش يتلا ةشسانكم
ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا اذ˘˘كو ار˘˘خؤو˘˘م
،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م ضضع˘˘ب ع˘˘قاو
نا˘ي˘ب ،ضسمأا ،ه˘ب دا˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
.ضسلجملل
نأا رد˘˘˘شصم˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘شضوأاو
نع ةتقؤوم ةيمÓعت˘شسا ة˘ث˘ع˘ب»
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
،ة˘مأ’ا ضسل˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ضسيئر ،بوي نب حبار ،ةشسائرب
12 ي˘مو˘ي مو˘ق˘ت˘شس ،ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا

ةي’و ىلإا ةرايزب ،ضسرام22و
ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا د˘شصق ف˘ل˘ششلا

داو تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘م
ةي’ولا اهتدهشش يتلا ةشسانكم
ع˘قاو ى˘ل˘ع عÓ˘ط’او ار˘خؤو˘م
.«ةي’ولاب لظلا قطانم ضضعب
ن˘م ا˘م˘ي˘شس ،ة˘ث˘ع˘ب˘لا نو˘كت˘˘تو
رموع نب ،ةنجللا ضسيئر بئان
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ضسي˘ئرو ،لا˘حر˘˘ب
ع˘م˘ج˘ت˘لا بز˘ح˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
يلع ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ضسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م اذ˘˘˘كو ،عا˘˘˘بر˘˘˘˘ج
بزحل ةيناملربلا ةعو˘م˘ج˘م˘لا

دابوح ،ينطولا ريرحتلا ةهبج
تاذ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضي ،ضصف˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ب
.ردشصملا

يران حÓشس عاجرتشساو ...
صصاخششأا ةثÓث فيقوتو

ةلقن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تع˘جر˘ت˘شسا
«لولاق» ـب ةيئاشضقلا ةطرششلل
لامشش54) نشسحلا وبأا ةرئادب

نم ايران احÓشس (فلششلا برغ

تف˘˘قوأاو ضسما˘˘خ˘˘لا ف˘˘ن˘˘شصلا
هب دافأا امبشسح ،ضصاخششأا ةثÓث
ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي
ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصت’ا
.ةي’ولا نمأاب
ر˘شصا˘ن˘ع نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘شضوأاو
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا
وبأا ةرئادب «لولاق» ـب ةيئاشضقلا
ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘فو ،ن˘شسح˘لا
ربع اهعاونأا ى˘ت˘ششب ة˘م˘ير˘ج˘لا
د˘˘˘ق ،ضصا˘˘˘شصت˘˘˘خ’ا م˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قإا
نم ا˘يرا˘ن ا˘حÓ˘شس تع˘جر˘ت˘شسا
ة˘ي˘قد˘ن˘ب) ضسما˘˘خ˘˘لا ف˘˘ن˘˘شصلا

ضصاخششأا ةثÓث تفقوأاو (ديشص
24 ني˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
ةزايح ة˘ي˘شضق ي˘ف ة˘ن˘شس36و
.ةشصخر نودب يران حÓشس
تمت ،ردشصملا تاذل ادانتشساو
’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةزا˘ي˘ح ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
تا˘يد˘˘ل˘˘ب ىد˘˘حإا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘ششأا
ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘˘م˘˘ششلا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
(ديشص ة˘ي˘قد˘ن˘ب) يرا˘ن حÓ˘شسل
ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل ،ة˘˘˘شصخر نود
ةينمأ’او ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

تايرحتلاو ثاحبأ’ا ةرششابمو
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ب تل˘˘˘ل˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.مهيف هبتششملا ضصاخششأ’ا

ن˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تن˘˘كم ا˘˘م˘˘ك
،مهيف هبتششملا ةزوحب ،طبشض
يرانلا حÓشسلا ىلإا ةفاشضإ’اب
601 ،ضسما˘خ˘لا ف˘ن˘˘شصلا ن˘˘م
حÓ˘˘شسو د˘˘ي˘˘شص ة˘˘ششو˘˘˘طر˘˘˘خ
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م رو˘ظ˘ح˘م ضضي˘˘بأا
.فيشس
تاءارجإ’ا فلم ءافيتشسا دعبو

ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج˘˘لا
تاهجلا مامأا مهتلاحإا مت مهيف
يتيشضق نع ضسنتب ةيئاشضقلا
ن˘˘˘م يرا˘˘˘ن حÓ˘˘˘شس ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح»
ديشص ةيقدنب ضسماخلا فنشصلا
،«انو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م ة˘شصخر نود
ضضي˘˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘˘شس ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح»و
.«روظحم

ب .صضاير

نكشسم0062 نم ديزأا طبرل

فلششلاب زاغلاب دوزتلل اعورششم51 قÓطنإأ

نازيلغ
نيؤمتلأ يف بذبذت

 بورششلأ ءاملاب
  ةيدلب11 ربع

ةهجلاب ةيدلب11 دهششت
ةي’ول ةيقرششلا ةيبونجلا

نيومتلا يف ابذبذت ،نازيلغ
لاغششأا ءارج بورششلا ءاملاب
ضسما ملع امبشسح ،ةنايشصلا
لاشصت’اب فلكملا ىدل
«هايملل ةيرئازجلا» ةدحوب
.ةي’ولل
نأاب نامشصع ميهاربإا حشضوأاو
ضسمأا ءاشسم لجشسملا بذبذتلا
دوعي ،تبشسلا ضسمأاو ةعمجلا
ةخشضملا ةنايشص لاغششأا ىلا
ةي’و) » راقرق «دشسب ةمئاعلا

ةهجلا نومت يتلا ،(نازيلغ
.ةي’ولل ةيقرششلا ةيبونجلا

يداو تايدلب بذبذتلا ضسميو
ضشيعي د’وأاو ويهرا

ينبو ةرومزو يشساحلاو
يداوو ضسادنمو نقرد
هللا دبع نب رادو مÓشسلا

قرزل يديشسو فÓحلو
تاذ قفو ،ةعمجلا يداوو
نأا ىلإا راششأا يذلا ردشصملا
موقت ةشصشصختم ةينقت ةقرف
دشصق ةنايشصلا لاغششأاب ايلاح
ةيلمع فانئتشسا يف عارشسإ’ا
.هايملاب نيومتلا

هذه ناكشس ديوزت متيشسو
ةنايشصلا ةرتف لÓخ قطانملا
اهلاجآا ردشصملا ددحي مل يتلا
جيراهشصلاو رابآ’ا هايمب
.ةلقنتملا

ةيرئازجلا» ةدحو تركذو
ةيلمع نأا نازيلغل «هايملل
بورششلا ءاملاب نيومتلا
دعب ةيداع ةفشصب فنأاتشستشس
.ةنايشصلا لاغششأا نم ءاهتن’ا

أا .صس

003 ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزأا تعزو
ةي’وب ءانبلل ةهجوم ةناعإا

را˘˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘قرو
دي˘ع ىر˘كذ˘ب ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا
.رشصنلا

تادعاشسملا هذه لمششت
يتاذلا ءانبل˘ل ة˘نا˘عإا882
تا˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ةناعإا33و ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
اهنم تعزو ،يفيرلا ءانبلل

و˘ح˘ن ن˘م ة˘نو˘كت˘م ة˘˘شصح
يتيدلبب ةشصاخ ةناعإا02
تاشسيورلاو ءاشضيبلا نيع
فرششأا يزمر لفح لÓخ
ركبوبأا ةلقرو يلاو هيلع
دهع˘م˘ب ة˘ت˘شسو˘ب ق˘يد˘شصلا

ةمشصاعب ينهملا مي˘ل˘ع˘ت˘لا
.ةي’ولا

ةيمشست ةبشسانملاب مت امك
ديهششلا مشساب دهعملا اذه
ديلاوم نم) يوÓع دمحم
ة˘ل˘قرو˘ب ة˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
(1691 ما˘˘˘ع د˘˘˘ه˘˘˘ششت˘˘˘شسأا

ةلئاع نم ءاشضعأا ميركتو
تاطلشسلا تناكو .ديهششلا
ل˘ب˘ق تل˘ق˘ن˘ت د˘ق ة˘ي˘ئ’و˘لا
ءاده˘ششلا ةر˘ب˘ق˘م ى˘لا كلذ
نم ليلكإا عشضو مت ثيح
ة˘ح˘تا˘ف˘لا ةوÓ˘تو رو˘هز˘˘لا
حاورأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘ت
.ةرهاطلا ءادهششلا

ب .صس

قئادحلا ةيدلبب رحبلا جاومأا هتفذق
ةدكيكشسب شصخشش ةثج لاششتنأ

ةد˘حو˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ل˘˘ششت˘˘نا
ةيندملا ةيامحلل ة˘يو˘نا˘ث˘لا

ةدحولا يشساطغب نيمعدم
ةث˘ج ةد˘كي˘كشسل ة˘ير˘ح˘ب˘لا
ة˘يو˘ه˘لا لو˘ه˘ج˘م ضصخ˘شش
ةمدقتم دج ةلاح يف تناك
جاومأا هتفذ˘ق ن˘ف˘ع˘ت˘لا ن˘م
ري˘ب˘كلا ئ˘طا˘ششلا˘ب ر˘ح˘ب˘لا
بر˘غ ،ق˘ئاد˘ح˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
حلاشصم بشسح ،ةدكيكشس
ةيامحلل ةيلحملا ةيريدملا
.ةيندملا

رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘شضوأاو
ةثجلا ىلع روثعلا مت هنأاب
ضسأارلاو نيمدق˘لا ةرو˘ت˘ب˘م
م˘ت ه˘نأا˘ب ا˘فدر˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘لاو
ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت

ىفششتشسمب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح
ح˘ت˘ف م˘˘ت د˘˘قو .ةد˘˘كي˘˘كشس
حلاشصم فرط نم قيقحت
د˘يد˘ح˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا

ضصخ˘˘˘˘ششلا اذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ه
.هتافو تاشسبÓمو

م .ق

95ـلا ىركذلا ءايحإا ةبشسانمب مت
لا˘غ˘ششأا قÓ˘طإا ،ر˘شصن˘لا د˘ي˘˘ع˘˘ل
06ـل ع˘شست˘ي ى˘ف˘ششت˘شسم زا˘ج˘نا
،نين˘ث’ا قو˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ار˘ير˘شس
.وزو يزيت ةي’و برغ‐بونج
ي˘˘لاو د˘˘˘كأا ،دد˘˘˘شصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ماق يذلا ةعمج دومحم ةي’ولا
نا ،ةششرولا هذه لاغششأا قÓطإاب
ةد˘يد˘ج˘لا ةا˘ششن˘م˘لا هذ˘ه زا˘ج˘˘نا
يرجي70 ني˘ب ن˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ىلا فدهي ،ةي’ولا ربع اهؤواششنا
ةنزاوتم ةيحشص ةيطغت قيقحت»
عيمج ىوتشسم ىلع ةلشصاوتمو

.«ةي’ولا يحاون
نامشض ىلع ةدايز هنا فاشضاو
نا˘كشسب ل˘شضفا ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘ف˘˘كت
ةدايع ىلع رفوتت يتلا ةقطنملا

ي˘ط˘غ˘ت ،تا˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
،ةيرق نيعبرا يلاوح تاجايتحا
مهاشسيشسي ىفششتشسملا اذه ناف
ط˘غ˘شضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ي˘ف كلذ˘˘ك
ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا ز˘كر˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ةي’ولل يعماجلا

هذ˘ه˘ل ه˘قر˘ط˘ت ضضر˘˘ع˘˘م ي˘˘فو
هذ˘ه˘ب ة˘ع˘م˘ج دد˘شش ،ة˘ي˘˘م˘˘هأ’ا
ي˘لوؤو˘شسم ى˘ل˘ع ،ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا

بت˘كمو ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
ةعباتمب ة˘ف˘ل˘كم˘لا تا˘شسارد˘لا
ه˘ل ضصشصخ يذ˘˘لا عور˘˘ششم˘˘لا

رايلم20 ةميقب يلام فÓغ
لاجا مارتحا ةرورشض ىلع ،جد
.ارهشش63 فرظ يف هميلشست

زا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ما˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
اذه لÓخ ،يلحملا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
،ر˘شصن˘لا د˘ي˘ع ءا˘˘ي˘˘حإ’ مو˘˘ي˘˘لا
42ـل يراكذت بشصن نيششدتب
ن˘ي˘ب˘تو˘كي˘ت ة˘ير˘ق˘ب ،اد˘˘ي˘˘ه˘˘شش
.ةقتاعم ةيدلبب

م .ق

نينثلا قوشس ةيدلبب
وزو يزيتب ىفششتشسم زاجنأ لاغششأأ قÓطإأ
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ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةركشسب ةيلو
 ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةيريدم
ماعلا ميظنتلا ةحلشصم
ةمظنملا نهملاو ةفنشصملا تاشسشسؤوملا بتكم

1202 يرفيف71 : يف خرؤوم543: مقر رارق
يف ةئيبلا ىلع ريثاتلا زجوم لوح ينلع قيقحت حتف نمشضتي

ديشسلا ةدئافل تامدخلا ةددعتم ةطحم زاجنا عورششم
.ةياطولا ةيدلبب اشضر دمحم وحوح

 ةركشسب ةيلو يلاو نا
 ممتملا لدعملا ،دÓبلل يميلقلا ميظنتلا نمشضتملا40/20/4891 يف خرؤوملا48/90 مقر نوناقلا ىشضتقمب–
 ممتملاو لدعمل اهتيقرتو ةحشصلا ةيامحب قلعتملا61/20/5891 يف خرؤوملا58/50 مقر نوناقلا ىشضتقمب–
 ممتملاو لدعملا ريمعتلاو ةئيهتلاب قلعتملا10/21/0991 يف خرؤوملا09/92 مقر نوناقلا ىشضتقمب–
اميشسل ةمادتشسملا ةيمنتلا راطا يف ةئيبلا ةيامحب قلعتملا91/70/3002 يف خرؤوملا30/01 مقر نوناقلا ىشضتقمب–
.701–47–37–27–54–44–52–81–3–2 داوملا

يف ثراوكلا رييشستو ىربكلا راطخألا نم ةياقولاب قلعتملا52/21/4002 يف خرؤوملا40/02 مقر نوناقلا ىشضتقمب–
. ةمادتشسملا ةيمنتلا راطإا

 ةيدلبلاب قلعتملا22/60/1102 يف حرؤوملا11/01 مقر نوناقلا ىشضتقمب–
 ةيلولاب قلعتملا12/20/2102 يف خرؤوملا21/70 مقر نوناقلا ىشضتقمب–
ةيلول ايلاو راون يبأا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع /د˘ي˘شسلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا52/10/0202 يف خرؤوملا يشسا˘ئر˘لا مو˘شسر˘م˘لا ىشضت˘ق˘م˘ب–
.ةركشسب
ةيلولا يف ةماعلا ةرادإلا ةزهجأل ةددحملا32/70/4991 يف خرؤوملا49/512 مقر يذيفنتلا موشسرملا ىشضتقمب –
 اهلكايهو
نوؤوششلاو نينقتلا حلاشصم تايحÓشصل ددحملا60/90/5991 يف خرؤوملا59/562 مقر يذيفنتلا موشسرملا ىشضتقمب–
. اهلمعو اهميظنت دعاوقو ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا

ىلع قبطملا ميظ˘ن˘ت˘لا ط˘ب˘شض ن˘م˘شضت˘م˘لا13/50/6002 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا60/891 مقر يذيف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا ىشضت˘ق˘م˘ب–
. ةئيبلا ةيامحل ةفنشصملا تاشسشسؤوملا

تايفيكو ىوتحم قيبط˘ت لا˘ج˘م˘ل دد˘ح˘م˘لا91/50/7002 ي˘ف خرؤو˘م˘لا70/541 مقر يذيفنت˘لا مو˘شسر˘م˘لا ىشضت˘ق˘م˘ب–
. ممتملاو لدعملا ةئيبلا ىلع ريثأاتلا زجومو ةشسارد ىلع ةقداشصملا

وأا ةمءÓملا لوح قيقحتلا يظفاحم نييعت نمشضتملا42/10/1202يف خرؤوملا771 مقر ىئلولا رارقلا ىلع ءانب
.ةركشسب ةيلوب1202 ةنشسل ةيمومعلا تاءاشصقتشسلاو اهمدع
يف خرؤوملا4161 مقر رارقلا ليدعت نمشضتملا01/21/9102 يف خرؤوملا2492 مقر يئلولا رارقلا ىلع ءانب –
يبرغلا عشسوتلا ةقطنم ىمشسملا ناكملاب عقت زايتملا راطإا يف سضرا ةعطق حنمب سصيخرتلا نمشضتملا02/60/7102
ةددعتم ةطحم زاجنإل ،اشضر دمحم وحوح/ ديشسلا ةدئافل ،2م5148 ب ردقت ةيلامجإلا اهتحاشسم ةركشسب ةيدلبب
.81/80/6102 خيراتب اهنم دافتشسملا ،تامدخلا

زجومل رابتعلا نيعب ذخأاب ةقلعتملا91/10/1202 يف ةخرؤوملا96 مقر ةئيبلا ريدم/ ديشسلا ةلشسارم ىلع ءانب–
ناكملا يف ةنئاكلا اشضر دمحم وحوح /ديشسلا ةدئافل تامدخلا ةددعتم ةطحم زاجنا عورششمل ةئيبلا ىلع ريثأاتلا
.ةياطولا ةيدلبب عطاقم عبشس ىمشسملا

، ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ريدم/ ديشسلا نم حارتقابو
ررقي

تامدخلا ةددعتم ةطحم زاجنا عورششم ةئيبلا ىلع ريثاتلا زجوم لوح ينلع قيقحت حتف يف عرششي:ىلوألا ةداملا
موي رششع ةشسمخ ةدمل ،ةياطولا ةيدلبب عطاقم عبشس ىمشسملا ناكملا يف ةنئاكلا اشضر دمحم وحوح ديشسلا/ةدئافل
.ةيلاتتم اموي (51)
.هÓعأا روكذملا عورششملل اققحم اظفاحم ةيئاملا دراوملا عرف سسيئر كرابملا تاكرب/ ديشسلا نيعي:20ةداملا
فلمب اقوفرم ني˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ظ˘حÓ˘م ن˘يود˘ت˘ب سصا˘خ ه˘ي˘ل˘ع ر˘ششؤو˘مو م˘قر˘م ،ل˘ج˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م˘ب ح˘ت˘ف˘ي :30ةداملا
.دايعألاو لطعلا مايا ءانثتشساب لمعلا تاقوأا يف هيلع عÓطلا نكمي عورششملا
. ينعملا باشسح ىلع نيتينطو نيتيموي يف رارقلا اذه رششني:40ةداملا
اذكو هيار ءادبإا دعب قيقحتلا لجشس ققحملا ظفاحملا قلغي هÓعأا اهيلإا راششملا قيقحتلا ةدم ءاهتنا دعب :50 ةداملا

. ةيلولاب ةينعملا ةحلشصملا ىلا هلشسريو يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر يار
سسلجملا سسيئر ةياطولا ةرئاد سسيئر ،ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ريدم ،ةيلولل ماعلا نيملا/ ةداشسلا فلكي:60 ةداملا
تارارقلا ةرششن يف نوديشس يذلا رارقلا اذه ذيفنتب هشصخي اميف لك ققحملا ظفاحملاو ةياطولا ةيدلبل يبعششلا
 . ةيلولل ةيرادإلا
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ىلع نهأري ديردم لاير
دنلاهو يبابم مشضل ةفطاعلأ
نوكي نأا يف ديردم لاير يدان ولوئشسم قثي

ي˘ف ا˘ًم˘شسا˘ح يدا˘ن˘لا بحو ة˘ف˘طا˘ع˘لا ل˘ما˘ع
غنيلريإاو ،يبابم نايليك يئانثلا ةهجو رييغت
.ةلبقملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا يف دن’اه
يبابمو دن’اه يئانثلا ديردم لاير عشضيو
ت’اقتن’ا يف تادقاعتلا ةيولوأا ضسأار ىلع
ةشسفانم هجاوي هن˘كلو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا

.ىرخأا ةيبوروأا ةيدنأا نم ةريبك
يذلا تقولا يفف «اكرام» ةفيحشص بشسحبو
يبابم عم دقاعتلا ىلإا ديردم لاير ىعشسي
ةريبك ةيداشصتقا ةمزأا يدانلا هجاوي ،دن’اهو
وهو ،انوروك ضسوريف راششتنا تايعادت ءارج
اًزيمم اًشضرع ميدقت ةردق ددهي يذلا رمأ’ا

.ةشسفانملا يف ةيداشصتق’ا ةيحانلا نم
نو˘كي نأا ي˘ف ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا و˘لو˘ئ˘شسم ل˘مأا˘يو
،ه˘خ˘يرا˘تو يدا˘ن˘لا بحو ة˘ف˘طا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع
يئانثلا لبقتشسم ديدحت ةلأاشسم يف اًمشساح
نأا يدا˘ن˘لا م˘ل˘ع˘ي ذإا ،ط˘˘ق˘˘ف لاو˘˘مأ’ا ضسي˘˘لو
لشضفأا ضضورع ىلع نÓشصحيشس نيبعÓلا
اهمدقيشس امم ةيداشصتق’ا ةيحانلا نم ريثكب
.ديردم لاير
ضضوافتي ديردم لاير نإاف ،يبابم ةلاح يفو
ملعيو7102 ف˘ي˘شص ذ˘ن˘م م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘م
وغا˘ي˘ت˘نا˘شس ي˘ف ا˘ًبو˘ل˘ط˘م ه˘نأا اًد˘ي˘ج بعÓ˘لا
هنأ’ كوكشش هيدل مجاهملا نأا امك ،ويبانرب
ىلوتي نل نامريج ناشس ضسيراب يف هنأا ملعي
نأا ىر˘ي ه˘نإا ،هد˘ير˘ي يذ˘˘لا يدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا رود˘˘لا

هنأاو ةياغلل نكمم رمأا يشسيم ويل لوشصو
نو˘ك دو˘جو ع˘م ى˘ت˘حو را˘˘م˘˘ي˘˘ن دو˘˘جو ع˘˘م
موجنلا نم ديدعلا كانه نوكيشس ،وريوغأا
.دحاو قيرفل
يتلا نييÓملا يبابم ضضفري ،ببشسلا اذهل

ه˘عا˘ن˘قإ’ ه˘يدا˘ن ن˘م ة˘لوا˘ط˘لا ى˘ل˘ع تحر˘˘ُط
هنأا يشسيرابلا يدانلا ةرادإا ملعتو ،ديدجتلاب
هحرط مهيلع نيعتيشس ديدجتلا مدع ةلاح يف
ةراشسخ رطاخم بنجتل ةيفيشصلا قوشسلا يف
ةميقلا وروي نو˘ي˘ل˘م002 ى˘لإا051 وح˘ن
ثيح دحاو مشسوم دع˘ب م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ي˘قو˘شسلا
.اًناجم لحريشس
اًليلق اًفلتخم هعشضو نإاف ،دن’اهل ةبشسنلاب امأا

ذنم دنومترود ايشسوروب يف دجاوتي ثيح
تايوتشسم مدقيو ،طقف رهششأا ةثÓثو ماع
لع˘ف˘لا˘ب ي˘نا˘م˘لأ’ا يدا˘ن˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو ةر˘ه˘ب˘م
متي مل نكلو ريبك ٍدان ىلإا لاقتنÓل ةطحمك
رفشصأ’ا يدانلا هب لبقي يذلا غلبملا ديدحت
02 ـلا بحاشص مجاهملا ليحر ىلع ةقفاوملل

.اًماع
ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا نأا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تد˘˘كأاو
ةبغر ىلإا اًرخؤوم ديردم لاير ىلإا تلشصو
ا˘ًب˘ع’ نو˘كي نأا ي˘˘ف ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا بعÓ˘˘لا
ةداق عانقإا هيلع ني˘ع˘ت˘ي ن˘كلو ،ي˘غ˘نر˘ي˘م˘ل˘ل
يف جورخلا لجأا نم دنومترود ايشسوروب
.فيشصلا

 ريكفتلأ دواعي شسؤتنفؤي
كيليم يف

نأا ي˘ن˘يرا˘كي˘ششت و˘لو˘كي˘ن ي˘فا˘ح˘˘شصلا لا˘˘ق
بع’ كيليم ضشويداكرأا يدنلوبلا مجاهملا
فو˘ف˘شصل ا˘ي˘لا˘ح را˘ع˘م˘لاو ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف
ةر˘ئاد ي˘ف لاز˘ي ’ ،ي˘شسنر˘ف˘لا ا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘شسرا˘˘م
.ضسوتنفوي تامامتها

:‘‘وتاكر˘ي˘م و˘تو˘ت‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘شص ي˘ف بت˘كو
م˘ه˘ف را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،مو˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب‘‘
اتاروم اهيلع نوكيشس يت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شس’ا
وه وكيتلتأا عم ىرخأا ةنشسل ةراعإ’ا ديدجت)
تا˘ي˘˘شضر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
 .(ةيلامتحا
نع دعب ضسوت˘ن˘فو˘ي ل˘خ˘ت˘ي م˘ل‘‘ :فا˘شضأا م˘ث
نكت مل يلاحلا تقولا يف ،كيليم مشض ةركف
.‘‘ايليشسرم عم ةشسوملم تاوطخ كانه
يلودلا عم دقاعت ايليشسرام نأا فورعملا
ليبشس ىلع يلوبان نم يفناج يف يدنلوبلا
ىلإا ةفاشضإ’اب وروي نويلم8 لباقم ةراع’ا

.تآافاكم4
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انورؤك مشسؤم رأركتب ديردم لاير يبعل بلاطي نأديز

،ناديز نيدلا نيز يشسنرفلا لقني
ديردم لاير قيرفل ينفلا ريدملا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا رار˘كت ة˘ي˘م˘هأا ه˘˘لا˘˘جر˘˘ل
يرود ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ةر˘˘˘ششع˘˘˘˘لا
يذلا قباشسلا نم يراجلا مشسوملا
ي˘ف بق˘ل˘لا ى˘لإا ي˘غ˘نر˘ي˘˘م˘˘لا دا˘˘ق
.انوروك ءابو مشسوم
ضضو˘خ˘ل د˘يرد˘م لا˘ير د˘ع˘ت˘˘شسيو
يف ةريخأ’ا ةرششعلا تاهجاوملا
ضضا˘خ ثي˘ح ،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘˘م˘˘لا
يف وغ˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘شس ة˘ه˘جاو˘م ضسما
ةريشسملا يهتنتو82 ـلا عوبشسأ’ا
يام رهشش يف لايرايف ةهجاومل
.83ـلا عوبشسأ’اب لبقملا

نإا˘ف «ضسآا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص بشسح˘˘بو
جئاتن ضضرع ىلع ضصرح ناديز
ديردم لايرل تا˘يرا˘ب˘م01 ر˘خآا
لجأا نم ،يشضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف
بقل ىلع لاتق˘لا ى˘لإا م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت
هب ظافتح’ا نأا نوريو يرودلا
مغر اًنكمم يراجلا مشسوملا يف
زكرملا يف يغنريملا ءاقب ةقيقح
ن˘ع طا˘ق˘˘ن6 قرا˘˘ف˘˘ب ثلا˘˘ث˘˘˘لا
رد˘˘شصت˘˘م˘˘لا د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘˘تأا

بحاشص ةنولششرب نع ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘نو
هنأا تاقراف˘م˘لا ن˘مو.ةفاشصولا

يرود˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع
بب˘˘شسب ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
11 كانه ناك ،انوروك ضسوريف

ة˘يا˘ه˘ن ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م
وز˘يز ع˘ن˘قأا ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘حو ،يرود˘˘لا
،ةشسفانملل اوداع امد˘ن˘ع ه˘ق˘ير˘ف
ةغرافلا تاجردملا عم ىتح هنأا

نأاب ،ونافيتشس يد وديرفلأا يفو
نأاو اًيئا˘ه˘ن11 ضضوخ م˘ه˘ي˘ل˘ع
ل˘ك ي˘ف زو˘ف˘لا ق˘ح˘ت˘˘شسي ر˘˘مأ’ا

ى˘لإا لو˘˘شصو˘˘ل˘˘ل ط˘˘ق˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م
امك ،هيل˘ع بل˘غ˘ت˘لاو ة˘نو˘ل˘ششر˘ب

ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ثيد˘˘ح
.يرودلا بقل ىلع اولشصحو
لا˘˘ير ق˘˘˘ق˘˘˘ح تقو˘˘˘لا كلذ ي˘˘˘فو

ةيلاتتم تارا˘شصت˘نا01 د˘يرد˘م
03 لشصأا نم ةطقن03 عمجيل
ةارابملا يف لداعت امنيب ،ةلمتحم
دعب ضسيناغيل مامأا طقف ةريخأ’ا

73 ـلا ةلوجلا يف بقللا مشسح
1‐2 لايرايف ىلع زوفلا دعب
ىلع هتلاشسر يف ناديز دكأاو
لوشصولا دعب نيبعÓلا زيفحت
،لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ئا˘ه˘˘ن ع˘˘بر˘˘ل
نكمي اًشضيأا يرودلا يف نكلو
ةر˘˘˘م ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك يرود رار˘˘˘˘كت
عيمج يف زوفلا ةلاح يف ىرخأا

.ةيقبتملا تايرابملا
طا˘ق˘ن˘لا˘ب جور˘خ˘لا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو
زو˘ف˘لا˘ب ضسود˘ي˘لا˘ب ن˘م ثÓ˘ث˘لا

ىلع زوفلاو ،وغيف اتليشس دشض
قيقحت م˘ث ل˘ير˘فأا3 مو˘ي را˘ب˘يإا
ةنولششرب دشض اًشضيأا رارمتشس’ا
نم01 مو˘ي و˘كي˘شسÓ˘˘كلا ي˘˘ف
كلذ ين˘ع˘ي˘شس ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘ششلا
داعباو ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا
د˘˘ه˘˘ششم˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘نار˘˘˘غوÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

ىتح و˘كي˘ت˘ل˘تأا ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلاو
.هتارثعت راظتناو ةياهنلا

ر .ق ^

رتنإا ع˘فاد˘م ،ي˘ت˘ن’ا˘غ و˘ي˘با˘ف ىر˘ي
ورد˘نا˘˘شسي˘˘لأا نأا ،ق˘˘با˘˘شسلا نÓ˘˘ي˘˘م
ة˘˘فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق ي˘˘نو˘˘ت˘˘شسا˘˘˘ب

بع’ ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك و˘˘˘ي˘˘˘جرو˘˘˘ي˘˘˘ج
.ضسوتنفوي
ر˘˘ه˘˘ظ ي˘˘نو˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ورد˘˘نا˘˘˘شسي˘˘˘لأا
ىظحيل يفكي امب ديج ىوتشسمب
عفادم ةري˘شسم˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م ةر˘ي˘شسم˘ب
اًقفو ، ينيليك ويجروج ضسوتنفوي
.قباشسلا يروزارينلا عفادمل

12 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ناك
مشسوملا لاوط ةعئار ةلاح يف اًماع
مدق ثيح ، يتنوك وينوطنأا قيرفل
23 لÓخ ةمشساح تاريرمت عبرأا

.تاقباشسملا عيمج يف ةارابم
ةليكششت يف ينوتشساب رايتخا مت
ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘ن˘ي˘ششنا˘م و˘˘تر˘˘بور
تا˘ي˘ف˘شصت ي˘ف ة˘ع˘م˘ج˘لا ةر˘ه˘شس
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ضسأا˘˘˘ك
دو˘ي˘ق ن˘كل ، ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا
91 د˘ي˘فو˘ك ـل ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
هنأا ينعت نÓيم رتنإاب ةشصاخلا
ىلع اًردا˘ق د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب نو˘كي ن˘ل
يروزأ’ا ىلإا مامشضن’ا

WMT ويدار نم لاؤوشس ىلع ادر
ضصخ˘˘شش يأا ىر˘˘˘ي نا˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘م˘˘˘ع
، ينيليكل اًثيرو حبشصي نأا نكمي
نيبعÓلا دحأا» :يتن’اغ ويباف لاق
ه˘ن˘م او˘بر˘ت˘˘ق˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ينوتشساب وه ريشسي فيك ةفرعمل
.«نÓيم رتنإا يف
ىلع زيمم ىوتشسم مدقي هنإا»:عبات

لوقأا نأا ديرأا ،هنشس رغشص نم مغرلا
ثدحتأا تنك ، كلذ مغر انه اًئيشش
اذ˘ه لو˘ح ورا˘˘فا˘˘نا˘˘ك و˘˘ي˘˘با˘˘ف ع˘˘م
لبق ،عفاد˘م˘لا رود ر˘ي˘غ˘ت ف˘شسأÓ˘ل
ةيدرف تازرابم ىلع انلمع ، كلذ
ىلع ، بيردتلا يف ةقطنملا يف
.«تاريرمتلا
، ر˘˘شضا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف»:فا˘˘˘شضأا

ريرمت يف رثكأا ريكفتلا ىلإا جاتحت
رشسخت ،فلخلا نم بعللاو ةركلا
ي˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ششأ’ا كل˘˘ت ن˘˘م Óً˘˘ي˘˘ل˘˘ق
ه˘شضم˘ح ي˘ف ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘ك ا˘ه˘كل˘ت˘م˘˘ي
فادهأ’ا نم ريثكلا ىرأاو ، يوونلا
.«اهليجشست متي ةلهشسلا
ةدحتملا ةكلمملا يف ريرقت ركذ
ناك لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي˘لا
نويلم05 ةميقب ضضرعل دعتشسي
فيشصلا يف ينوتشساب ءارششل وروي
خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ع˘˘م ،

.اًشضيأا ةنولششربو
بعÓلاب نريا˘ب ما˘م˘ت˘ها د˘ي˘كأا˘ت م˘ت
ي˘ف ر˘ير˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م ي˘نو˘ت˘˘شسا˘˘ب
اذ˘ه ن˘م ق˘با˘شس تقو ي˘ف ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
ةقلامع نأا ىعدا يذلاو ، عوبشسأ’ا
ةيلوأا ت’اشصتا اورجأا اغيلشسدنوبلا

.يلودلا عفادملا ليكو عم
ةيولوأا نأا اًشضيأا اوحشضوأا مهنكل
ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا تنا˘˘ك ي˘˘نو˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ى˘ل˘ع م˘ه ن˘يذ˘لا ، نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا

ديدمت هيلع اوشضرعي نأا كششو
تاءارغإا نم ه˘ن˘ي˘شصح˘ت˘ل د˘ق˘ع˘لا
.ىربكلا ةيدنأ’ا

ينيليك ؤيجرؤيج ةفيلخ ددحي قباشسلأ نÓيم رتنإأ عفأدم

خينويم نريابو نامريج ناشس ضسيراب يقتليشس
رهششأا دعب ، ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر يف
نيقيرفلا نيب ةيئاهنلا ةارابملا نم طقف ةليلق
رامين اهرشسخ يتلا نماثلا ةنوبششل يئاهن يف
.0‐1 هؤوÓمزو
ةقباشسم نم يئاهنلا عبرلا رود ةعرق ترفشسأاو
نيب ةيران ةهجاوم نع ،ابوروأا لاطبأا يرود
رتشسششنام نيب هجاومو لوبرفيلو ديردم لاير
وتروبو يشسليششت و دنومترود ايشسوربو يتيشس
نامريج ناشس ضسيرا˘ب ه˘جاو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’ا
.خينويم نرياب ةيشضاملا ةخشسنلا لطب
مهشضعب نو˘يرا˘فا˘ب˘لاو نو˘ي˘شسيرا˘ب˘لا ه˘جاو˘ي˘شس
،ةقباشسملا يئاهن عبر يف ةرملا هذه ضضعبلا

ن˘ي˘ت˘ل˘ي˘كششت˘لا Ó˘ك ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا ر˘˘ه˘˘ظو
دعب ةبقتر˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ل˘ع˘ف˘لا˘ب نو˘شسم˘ح˘ت˘م

قيلعتلا ىلع رلوم ضساموت ضصرحو.ةعرقلا
يعامتجإ’ا لشصاوتلا عقوم ىلع هباشسح ربع
ناشس ضسيراب ةهجاومب هتداعشس اًيدبم ، مارغتشسنإا

، نامريج ناشس ضسيراب ، اًبحرم» :اًبيرق نامريج
نأا اًدج اندعشسي ، ةياغلل عتمم ءاقل نوكيشس
، ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘ب»:ع˘با˘˘ت.«ضسيرا˘ب ه˘جاو˘˘ن
قيرفلا يف يئÓمز مهيدل ناموك يلشسغنيكو
يف تاملاكملا نم ريثكلا اوقلتو ، يشسنرفلا
نوقثاو نحن كلذل ، ةيشضاملا ةليلقلا قئاقدلا
ىلإا ..ىرخأا ةرم ضسيراب ةيؤورل ءادعشسو ةياغلل
نريابلا نيب باهذلا ةارابم ماقتشسو» .ءاقللا
يرود يئاهن عبر يف نامريج ناشس ضسيراب مامأا
،لبقملا ليرفأا7 قفاوملا ءاعبرأ’ا موي لاطبأ’ا

نم31 قفاوملا ءاثÓثلا موي بايإ’ا بعليشسو
.هشسفن رهششلا

نامريج ناشس شسيراب ىلإأ ةلاشسر هجؤي رلؤم شسامؤت
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هفيشض ةركشسب داحتا لبقتشسي
ةهجاوم ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
دئاقلا ءاقفر اهلÓخ نم رشصي
ةطقنلا غولب ىلع يراشضخل
يدانلا عشضو يلاتلابو91 ـلا
ة˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ة˘˘˘كشسلا ي˘˘˘ف
ةققحملا ةقاف˘ت˘شس’ا د˘ي˘كأا˘تو
ة˘شصا˘خ را˘يد˘لا ل˘خاد ار˘خؤو˘م
ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

اذكو ةمشصاعلا داحتا باشسح
ىرخأا ةهج نم فيطشس قافو
امود بردملا لابششأا لخديشس
ة˘ح˘ف˘شص ي˘ط ة˘ي˘غ˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ايلحم ةي˘شضا˘م˘لا تا˘قا˘ف˘خإ’ا

ءا˘˘ن˘˘بأا نأاو ة˘˘شصا˘˘˘خ ا˘˘˘يرا˘˘˘قو
يف مهل اورف˘غ˘ي ن˘ل ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل

. ديدج نم اورثعت لاح
حيحشصت» :راتخم ماششه

امهم ىقبي راشسملا
«انم تلفي نل زوفلاو

راتخ˘م ما˘ششه م˘جا˘ه˘م˘لا د˘كأا
ىلع ةركشسب داحتا قيرف بع’
ة˘قÓ˘ط˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘˘شض
:لا˘قو ،مو˘ي˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘ب زو˘˘ف˘˘لاو
تقو˘˘˘لا نا˘˘˘ح ه˘˘˘نا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘عا»
لخاد رثكأا راشسملا ح˘ي˘ح˘شصت˘ل

ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ را˘˘يد˘˘لا
د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ب تدا˘˘˘˘ع
ىلع نيققح˘م˘لا ن˘يرا˘شصت˘ن’ا

قافوو ةمشصاعلا داحتا باشسح
ن˘م ى˘ع˘شسن˘شس ثي˘ح ف˘ي˘ط˘شس
نحنو انتيعشضو حيحشصت لجا

ي˘ت˘لا ا˘ن˘ت˘يز˘ها˘ج˘ب ة˘ق˘ث ى˘˘ل˘˘ع
مدقتلا ةلشصاومب انل حمشستشس
نأاو ةشصاخ بيترتلا ملشس يف
جئا˘ت˘ن ة˘مزأا ضشي˘ع˘ي ضسفا˘ن˘م˘لا

ي˘ف ة˘ب˘غر ا˘ند˘يز˘ي˘شس ا˘م و˘˘هو
. لشضفأ’ا ميدقت

ةقثلا ةداعتشسا» :امود
انفده صسفنلاب

«ةركشسب مامأا
ينقتلا دكأا ىرخأا ةهج نم
ل˘شصاو˘ت˘م˘لا ه˘˘ي˘˘ع˘˘شس ا˘˘مود
جئاتن˘لا ة˘كشس ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل
ر˘ث˘كأا مد˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يإ’ا
ثي˘˘ح بي˘˘تر˘˘ت˘˘˘لا ةراد˘˘˘شصب
ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ن˘تار˘ي˘شضح˘˘ت» :لا˘˘ق
ن˘م ا˘ن˘تدو˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘كشسب
ثيح ةيداع تناك نادوشسلا

نم ا˘ه˘ي˘لإا لو˘خد˘ل˘ل ح˘م˘ط˘ن
دا˘ه˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ل˘˘جا

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ة˘˘شصا˘˘خ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ل˘˘˘شضفأا

قاروأ’ا ل˘˘˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ل نأاو
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘شسا
مدقتشس كشش نود نم يتلا
ا˘˘ن˘˘ل ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا

ى˘ق˘ب˘ي ا˘ن˘فد˘ه ناو ا˘م˘ي˘شس’
˘مد˘ق˘ت˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا ا˘م˘˘ئاد
. بيترتلا ةرادشصب رثكأا

صشامر ماششه

فرتحم لوألا مشسقلا نم91ـلا ةلوجلا حاتتفا يف

ةنيابتم فأدهأاب يؤق ءاقل يف «ةبيقعلأ ءانبأأ»و «نابيزلأ»

دادزولب بابشش - ةركشسب داحتا

ةينب نارهو ةيدولوم ه˘ف˘ي˘شض ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘شسي
هتبيتك رشضح ضشرطل ينقتلا ناو اميشس’ ريغ ’ راشصتن’ا

ضشا˘قو˘ب جا˘ح˘لا ءا˘ق˘فر ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو د˘عو˘م˘لا اذ˘ه˘ل اد˘ي˘˘ج
ىلا حورلا ةدوع هب نودكؤوي رخا زوف قيقحت ىلع نومزاع
ءا˘ن˘بأا با˘شسح ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا ناو ة˘شصا˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ديكأات ىلا ةجاح يف ىقبي ةيشضاملا ةلوجلا يف اداكيشسور
ىلع يوشضم نيدلا ريخ بردملا لابششا لمعيشس هتهج نم
هب نوديعتشسي رايدلا جراخ نم ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘شصح˘ت
يف ئجافم لكششب نيلجشسملا نيرثعتلا دعب ةشصاخ مهنزاوت
يلها نم لك ماما نارهوب قيرفلا امهارجا نيذللا نيءاقللا
.  ةليلم نيع ةيعمجو جربلا

فقوملا ةبوعشص نوكردي نوبعÓلا» :صشرطل
«ةلباقملا طاقنل مجنلا ةجاح ىدمو

ءاق˘ل» : لا˘قو ضشر˘ط˘ل برد˘م˘لا ثد˘ح˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف
نم هب زوفلا ىلا علطتن ثيح ادج ابعشص نوكيشس ةوارمحلا
’ انتيعشضو ناو ةشصاخ بيترتلا ملشس يف رثكا مدقتلا لجا
ىلا نيدهاج انيعشس امومع رايدلا لخاد رثعتلاب انل حمشست
حمشست ةفيلوت ءانب ىلع لمعلاو ةيندبلا ةيزهاجلا قيقحت
زوفلا ناو ةشصاخ ةمروفلا يف روهظلاو دجاوتلاب قيرفلل
بشسكت ةبيتكلا لعج اداكيشسور ءانبأا باشسح ىلع ققحملا
  ىرخأا تاراشصتنا ةفاشضإا يف لمأاتو ةقثلا

غارفلا ةلحرم يط ديرن» :يوشضم
» مجنلا ىلع زوفلاب

لمأان» :لاق ثيح يوشضم نيدلا ريخ بردملا دكا هتهج نم
نيت˘لو˘ج˘لا ي˘ف ا˘ن˘تا˘ف ا˘م كراد˘تو ق˘ير˘ف˘لا را˘شسم ح˘ي˘ح˘شصت
نم عون لاخدا ىلع انلمعو اديج انرشضح ثيح نيتريخ’ا
لاما قيقحت يف بغرت يتلا ةبيتكلا فوفشص يف ةيويحلا

ناو اميشس’ بقللا ةقرو بعل يف نيبغارلا راشصنأ’ا قافاو
لخدن انلعجيشس ام وهو كلذ ىلع ةردقلا كلتمت ةبيتكلا
ةيعشضو ىلا رظنلا نود نم ريغ ’ راشصتن’ا ةينب ةلباقملا
ن˘م بور˘ه˘لا ل˘جا ن˘م ر˘خ’ا و˘ه بع˘ل˘ي˘شس يذ˘لا ضسفا˘ن˘م˘لا
. طوقشسلاب ةددهملا ةيدنأ’ا

صشامر ماششه
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ةهجاوم يفطل ديقعلا بعلم نشضتحي
ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘شس ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ة˘˘يو˘˘ق
لمأاي ثيح فلششلا ةيعمج فيشضلاو
ة˘ل˘شصاو˘م ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘ير˘˘شش لا˘˘ب˘˘ششأا
ام كرادتو اع˘ير˘شس را˘شسم˘لا ح˘ي˘ح˘شصت
ةيشضاملا لب˘ق ا˘م ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘ف
يشسلا ماما ةليقثلا ةميزهلا ناو ةشصاخ
راشصنأ’ا نم باحرتلا قلت مل يشس ضسا

ةرور˘شضب ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح
ن˘م ة˘ح˘ي˘ح˘شصلا ة˘كشسلا ى˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا
رخ’ا وه لحيشس يذلاو فلششلا ةباوب
ةيلاملا ءاوشس لكاششملا ديدعب Óقثم
نم مغرلابو تابايغلا ببشسب ىتح وا
نا د˘ع˘˘بو ل˘˘ي˘˘غ˘˘يا لا˘˘ب˘˘ششا نا ’ا كلذ
دا˘ح˘تا با˘شسح ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا او˘˘ق˘˘ق˘˘ح
لجا نم مهلقث لكب نومريشس ةركشسب
مهمدقت ىرخأا ةيباجيإا ةجيتن ليشصحت

. رابكلا فاشصم ىلا رثكا
طاقنلا ءاقبإا انيلع» :يرازام
«انتبترم نيشسحتل انناديم يف
ثيح يرازام عفادملا عم ثيدح انعمج
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘م د˘˘ب’ » :لا˘˘ق
ةداعإا لجا ن˘م ف˘ل˘ششلا ة˘ي˘ع˘م˘ج با˘شسح
حور يو˘˘ق˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن بشسكو ة˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
ىفخي ’ هناو ةشصاخ رثكا ةعومجملا

يشسلا ماما ريخأ’ا لبق ام رثعتلا كيلع
اريثك جرحدتن انلعجو انيف رثا يشس ضسا

ةينب فلششلا ءاقل لخدن انلعجي ام وهو
ةدو˘˘ع ناو ة˘˘شصا˘˘خ ر˘˘ي˘˘غ ’ را˘˘شصت˘˘ن’ا
مهأ’ا قيقحت ىلع اندعاشست نيباشصملا

ردقب ضسفانملا ةيعشضو انمهت ’ امومع
يأاب Óماك دازلل انبشسكو انررحت انمهي ام
. تناك ةقيرط

 صضوافتلا» :›Óيجلب
انبلطم طاقنلا ىلع
«انتبترم Úشسحتل

رود˘˘ق ط˘˘شسو˘˘˘لا بع’ ثد˘˘˘ح˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
:لاقو نازيلغ ةمق ضصوشصخب يلÓيجلب
داز امك اهيلع دشسحن ’ ةيعشضو ضشيعن»
يتلا تاباشصإÓل زئاكرلا ضضعب ضضرعت
لعج ام و˘هو ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م˘ل م˘هد˘ع˘ب˘ت˘شس
ام انل ضسيل ا˘مو˘م˘ع ة˘ب˘ع˘شص ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘شضو
قيقحت ىلع نيد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ن˘شس هر˘شسخ˘ن
ةيباجيإا ةجيتن يأا ناو ةشصاخ لشضفأ’ا
لشضفأ’ا ققحنو رثكا ررحتن انلعجتشس
اني˘ل˘ع د˘ب ’ اذ˘ه˘لو د˘ي˘عاو˘م˘لا مدا˘ق ي˘ف
يف رثكأا مدقتلا لجا نم رابغلا ضضفن
. ةمزأ’ا جارفنا راظتنا يف بيترتلا ملشس
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ى˘لوأ’ا ة˘ط˘بار˘لا ل˘˘خد˘˘ت
ةلحرم يف ريخأ’ا اهدعوم
ثي˘ح م˘شسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه با˘˘هذ
ي˘ب˘˘م˘˘لوأا ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘كي˘˘شس
ع˘م د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
ي˘ل˘هأا ف˘ي˘شضلا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
ءاقللا لخديشس يذلاو جربلا
فنشص نم ا˘ه˘ل˘ج ر˘شصا˘ن˘ع˘ب
ينقتلا لعج ام وهو فيدرلا

نم هرشصا˘ن˘ع رذ˘ح˘ي را˘ج˘ح
ىلع لمعلاو نواهتلا ةبغم
ي˘ف ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ءا˘ق˘˘بإا

اذ˘˘ه ضسا˘˘ي˘˘لا ما˘˘مإا بع˘˘˘ل˘˘˘م
ةعيبشصوب ينقتلا لمعيشسو
د˘ي˘م˘شضت ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ر˘شصا˘ن˘ع ضضع˘˘ب˘˘ب حار˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا اذ˘˘كو ف˘˘يدر˘˘لا
ى˘شسعو ل˘˘ع˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

هينا˘ع˘ي ا˘م ق˘ير˘ف˘لا كراد˘ت˘ي
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ل˘˘كششم˘˘لا نا م˘˘غر
ةز˘ه˘لا ع˘م ة˘شصا˘خ ا˘ق˘ي˘˘م˘˘ع
˘ما˘مأا ة˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
. يشس ضسا يشسلا

هذه لثم» :يوافرشش
ةبعشص ىقبت تÓباقŸا

يدافت انيلعو
«لهاشستلا

ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
:لاق ثيح يوافرشش دئاقلا
لحيشس ضسفانملا نأا كردن»
ز˘ئا˘كر˘لا ضضع˘بو ف˘يدر˘لا˘˘ب
ى˘لإا ا˘نر˘ج˘ي ن˘ل كلذ ن˘كلو
ةلباق˘م˘لا˘ف طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘شض
ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘شس
نو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ي˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘˘فرو

م˘هز˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب
قيقحت ةيفيك نع ثحبلاو
ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘˘لا نا˘˘م˘˘شضو
بشست˘كن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت˘شس ي˘ت˘˘لا
ي˘ف اد˘ي˘ج ل˘شصاو˘نو ة˘ق˘ث˘˘لا

ناو ةشصاخ ةلوطبلا راوششم
نم ان˘شسف˘نا تي˘ب˘ث˘ت فد˘ه˘لا
ةريخأ’ا انتارثعت زواجت لجا
ةلحرم ا˘م˘ي˘شس’ ة˘ل˘ج˘شسم˘لا
ا˘ها˘ن˘˘ششيا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا غار˘˘ف˘˘لا

. ارخؤوم
ام انيدل صسيل» :عقعق

ىعشسنشسو هرشسخن
«انتاف ام كرادتل

ءاقل انل ناك ىرخأا ةهج نم
د˘˘م˘˘حا ط˘˘شسو˘˘لا بع’ ع˘˘م
دقت˘عأا» :لا˘ق يذ˘لاو ع˘ق˘ع˘ق

ةلشصاومب بلاطم قيرفلا نأا
ةيباجيإا ةجي˘ت˘ن ن˘ع ثح˘ب˘لا

ل˘ج˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
ف˘˘يدر˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
نع ثحبلا يف لمأان انلعجي

ضسفا˘ن˘م˘لا ةارا˘ج˘م ة˘ي˘ف˘ي˘˘ك
ةيوق ةليكششت كلتمي يذلا

م˘˘هأا ن˘˘م اد˘˘˘حاو ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘يو
راودأ’ا بعل˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا
يف لمأان انك امومع ىلوأ’ا
يتلا لكاششملا ةمزأا زواجت
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ’ ن˘كلو ا˘ه˘ششي˘˘ع˘˘ن
نو˘ب˘لا˘ط˘˘م ن˘˘ح˘˘ن مو˘˘ي˘˘لا˘˘ف
لمعن ’ املو ةمقلا رييشستب

ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ة˘˘˘ت˘˘˘غا˘˘˘ب˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
. يرطيتلا
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فلششلا ةيعمج - نازيلغ عيرشس

كرأدتلل ىعشست فلششلأو هجئاتن نيشسحت ىلع رشصي «عيرشسلأ»

جربلا يلهأا - ةيدملا يبملوأا

هجئاتن نيشسحتب بلاطم يلهألأو غأرفلأ ةرتف زواجتل نؤعشسي «يرطيتلأ ءانبأأ»

ءاقبلأ يف لمألأ طاقنب رفظلل ىعشسي مجنلأ
تأراشصتنلأ ةؤششن عاجرتشسل «ةوأرمحلأ»و

مهم ءاقل لابقتشسا عم دعوم ىلع يفيلخ بكرم نوكيشس
نيا ةرواشسلا ةبيبشش فيشضلاو ةليلم نيع ةيعمج نيب عمجي
ةيدنأا نمشض مهعشضي ديدج راشصتنا نع ضشيعي لابششا ثحبي
يف نزاوتلا ىلع ظافحلا ىقبي فدهلا ناو ةشصاخ ةعيلطلا
ةليلم نيعب لح ةرواشسلا ةبيبشش ضسفانملا نأا ركذي ةلوطبلا
ةبغر لظ يف اميشس’ جئا˘ت˘ن˘لا ي˘ف د˘ي˘كأا˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ب
حمشسي ناديملا يف ريبك دودرم ةيؤور يف يطاورز ضسيئرلا

بعلل ابشسحت زيكرتلاو ةقثلا عاجرتشسا يف بونجلا ءانب’
. ةوق رثكأاب ةدوعلا ةلحرم

 ةدايرلا معط قوذتل نوزهاج» :يرمعملا
«ةليلم نيعب ىقبتشس طاقنلاو

ناولا ضصمقت ناو هل قبشس يذلاو يرمعملا مجاهملا دكأا
:در˘ط˘ت˘شساو ،Ó˘ه˘شس نو˘كي ن˘ل ءا˘ق˘ل˘لا نأا ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
يف ءاقتر’ا نع ثحبلا ةلشصاوم لجا نم انل ةشصرف ءاقللا»
تاطحملا زواجت ىقبي مهأ’ا ناو ةشصاخ بيترتلا لودج
بعلب انل حمشست ةديج ةبترم غولب لÓخ نم تقبشس يتلا

امود ىقبي فدهلا ناو اميشس’ لكشش لشضفأاب ةدوعلا ةلحرم
نع اديعب زيمم مشسومل نوعلطتي نيذلا راشصن’ا داعشسا
نم ةريخأ’ا مشساوملا يف ةشضورفم تناك يتلا تاطوغشضلا
. ءاقبلا نامشض لجا

ةيعمجلا مامأا اهشضوعنشس وداراب طاقن» :يدوعشسم
«انم تلفت نل ةدايرلاو

:لاقو «ماشص’» ةمق نع يدوعشسم مجاهملا ثدحتو اذه
لك نا امب ناديملا يف ةيوق نوكتشس ةهجاوملا نا حيحشص»
ةبشسنلاب اميشس’ ةيباجيإا ةجيتن ليجشست نع ثحبيشس قيرف
يتلاو رايد˘لا جرا˘خو ل˘خاد ا˘ن˘ج˘ئا˘ت˘ن د˘ي˘كأا˘ت د˘ير˘ن ن˘يا ا˘ن˘ل

ةينفلا تارييغتلا امومع باهذلا ة˘ل˘حر˘م ة˘ل˘ي˘ط ا˘ها˘ن˘ششيا˘ع
ضشاعتن’اب قيرفلل حمشست نا ىنمتن ةرادإ’ا اهترجأا يتلا

نم انرظتنت يتلا ديعاوملل ابشسحت ةمروفلا يف دجاوتلاو
ىلوأ’ا راودأ’ا ىلع ضسفانن انلعجت ةديج ةبترم غولب لجا
. ةدوعلا ةلحرم يف
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ةرواشسلا ةبيبشش - ةليلم نيع ةيعمج

ةدايرلأ طاقن نع ناثحبي ةرواشسلأو «ماشصل»

نارهو ةيدولوم - ةرڤم مجن
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شسابعلب داحتا  – ةنيطنسسق بابسش
نزأؤتلأ ةداعتشسل شسابعلبو ةلشصأؤملأ ىلع ةفلاح «يشس.شسأ.يشسلأ»
يشضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا نو˘كي˘شس

عم دعوم ىلع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا
دا˘˘ح˘˘تا ف˘˘ي˘˘شضلا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
راشصتنا قيقحت ةيغب ضسابعلب
ةمدقم ىلإا هلÓخ نم يقتري
فد˘ه˘لا نأاو ة˘شصا˘خ بي˘تر˘ت˘لا
نكمم ددع ربكا عمج ىقبي
ءاقفر كرديو اذه طاقنلا نم
زار˘حإا ة˘ي˘˘م˘˘هأا ىد˘˘م ضشود˘˘ح
نب بعلم˘ب ا˘ه˘ئا˘ق˘باو طا˘ق˘ن˘لا

ةشصاخ نا˘شضمر كلا˘م˘لا د˘ب˘ع
بعلب مهل حمشسيشس كلذ ناو
ةي˘ح˘يرا ل˘كب ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م
ىلع ضسفانملا نوكيشسو اذه
ةجيتن ليجشست ثحب عم دعوم
تاطوغشض نع هدعبت ةيباجيإا
ناو ةشصاخ ءاقبلا ةقرو بعل
ءاقفر اهلت˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
نيبلاطم م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ت را˘ت˘خ˘م˘ل˘ب
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘˘ي˘˘شصح˘˘ت ةرور˘˘شضب
.ةيباجيإا

زيكرتلا انيلع» :يجارد
مدقتلاو طاقنلا بسسكل

«بيترتلا لودج يف رثكأا
نأا ي˘˘جارد ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا دد˘˘˘شش

جئاتنلا ةحف˘شص ىو˘ط ق˘ير˘ف˘لا
ه˘نا ادد˘ششم ،ةر˘ي˘خأ’ا ةد˘ي˘˘ج˘˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن د˘˘شصح ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ي
لاقو ،ضسابعلب ءاقل يف ةيباجيا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ح˘˘ف˘˘شص ا˘˘ن˘˘يو˘˘ط» :
ار˘خؤو˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا

ل˘˘˘ك ع˘˘˘شضو ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كلذو

ةركملا ءانبأا ةمق ىلع زيكرتلا
اهطاقن بشسك يف بغرن يتلا

ىلع لمعلا ةلشصاوم لجا نم
امود ءاقبلاو جئات˘ن˘لا ن˘ي˘شسح˘ت
ةدد˘ه˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘ع اد˘ي˘˘ع˘˘ب
كلذ ناو ة˘˘شصا˘˘˘خ لوز˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيحيرأاب بعللاب انل حمشسيشس
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حر˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ ىو˘˘˘˘˘شصق
ضسابعلب طاقن ا˘مو˘م˘ع ةدو˘ع˘لا
ناو ةشصاخ انبعلم يف ىقبتشس
.يدحتلا عفرل زهاج لكلا

لكاسشملا مغر» :يواريخ
طاقن فادهتسس’ ىعسسنسس

«يسس شسا يسسلا
داحتا عفاد˘م د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ىف˘ط˘شصم يوار˘ي˘خ ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
يف مهتب˘غرو ه˘ق˘ير˘ف ة˘يز˘ها˘ج
ثيح ةيباجيإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ع˘فر˘˘ل نوز˘˘ها˘˘ج ن˘˘ح˘˘ن» :لا˘˘ق
قيقحت ىلع لمعلاو يدحتلا
ا˘ن˘ل ح˘م˘شست ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن
جورخلاو داهتج’ا ة˘ل˘شصاو˘م˘ب
ةشصاخ ةهجاو˘لا ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘ب
ايلاح اهلتحن يتلا ةبترملا ناو
لا˘ماو ا˘ن˘تا˘حو˘˘م˘˘ط ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ’
ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ا˘نر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج
ماما دنلل دنلا فوقولل ىعشسن
ا˘ن˘ناو ة˘شصا˘خ ي˘شس ضسا ي˘شسلا
مهئاطخا لÓغتشس’ ىعشسنشس
ي˘ف ا˘ن˘ع˘شضو˘م˘˘ت ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصتو
.بيترتلا لودج
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 م002 شصسصخت يلودلا ايليسسرام ىقتلم
يلودلأ هبيترت نشسحيو أديدج ايشسايق امقر مطحي دؤيشس

ي˘لود˘لا حا˘ب˘سسلا دو˘ي˘سس داو˘ج ن˘ك˘م˘˘ت
م˘˘قر˘˘لا م˘˘ي˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
002 شصسصختل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘سسا˘ي˘ق˘لا

يئاهن˘لا لÓ˘خ ،تا˘حا˘ب˘سس ع˘برأا ر˘ت˘م
يحاتتف’ا مويلا تاقباسسم نمسض «أا»
حوتفملا يلودلا اي˘ل˘ي˘سسرا˘م ىق˘ت˘ل˘م˘ل
،–م05˘˘– ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا شضو˘˘ح˘˘لا ل˘˘خاد
.شسرام12و91 نيب ةيراجلا

يف ةعبارلا ةب˘تر˘م˘لا دو˘ي˘سس ل˘ت˘حاو
عبرأا ر˘ت˘م002 قا˘ب˘سسل «أا» ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا
،ج00 ا˘˘ث10 د2 ن˘مز˘ب تا˘حا˘ب˘سس
30 د2 هققح يذلا تيقوتلا انسسحم
يو˘ف˘سصت˘لا قا˘ب˘˘سسلا لÓ˘˘خ ج73 ا˘˘ث
امن˘ي˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا شسمأا لوأا ة˘ح˘ي˘ب˘سصل

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تدا˘˘˘˘ع
ششنÓ˘ب˘˘يد ي˘˘م˘˘ير˘˘ي˘˘ج ير˘˘سسيو˘˘سسل˘˘ل
.ج05 اث75 د1 عقاوب
،ةزيم˘ت˘م˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘ه ل˘سضف˘بو
شسي˘˘˘ن كي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لوأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
م˘˘قر˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
عبرأا م002 يف يرئازجلا يسسايقلا
يذ˘لاو ر˘ي˘ب˘ك˘لا شضو˘ح˘لا˘ب تا˘حا˘ب˘˘سس
ذن˘م ج67 ا˘ث10 د2 هتزو˘ح˘ب نا˘ك
تر˘ج ي˘ت˘˘لا9102–ملاع˘لا ة˘لو˘ط˘ب
و˘ج غ˘ناو˘غ ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش
.ةيبونجلا ايروكب
نو˘˘ك˘˘ي ،ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘سضف˘˘˘بو
ىلع لسصح˘ت˘م˘لا ا˘ع˘ي˘بر12 بحا˘˘˘سص

عبرأا ر˘ت˘م002) «ب» ىندأ’ا د˘˘˘ح˘˘˘˘لا
با˘˘˘ع˘˘˘لأÓ˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘هؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا (تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
ي˘ف هز˘كر˘م ن˘سسح د˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا
شصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

امنيب ،ملاعلا ةلوط˘بو دا˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا˘ب
را˘˘˘سشو˘˘˘سش يز˘˘˘مر ه˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م ىف˘˘˘˘ت˘˘˘˘كا

نمزب «ب» يئاه˘ن˘ل˘ل ع˘با˘سسلا ف˘سصلا˘ب
.ج6 اث70 د2 هردق
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘بإا را˘˘ت˘˘خاو
ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا ة˘سصح˘لا لÓ˘خ ز˘ي˘كر˘ت˘لا
شضو˘خ ىل˘ع ،تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
عبرأا ر˘ت˘م002 قا˘ب˘سسل «أا» ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا
عازتن’ هيف حمطي يذلا ،تاحابسس
.و˘˘ي˘˘كو˘˘ط د˘˘عو˘˘م˘˘ل «أا» ىندأ’ا د˘˘ح˘˘لا

يئاهنلا ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم مد˘ع Ó˘سضف˘م
يذلا ،ة˘سشار˘ف ر˘ت˘م001 قا˘˘ب˘˘سسل «أا»

تايفسصتلا يف اديج انمز هيف ققح
فدار˘˘˘م˘˘˘لا ج62 ا˘˘˘˘˘˘ث35 تقو˘˘˘˘˘˘ب
،و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘ب˘م˘لوأ’ «ب» ةر˘ي˘سشأا˘ت˘ل˘ل
«ب» ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا م˘˘قر˘˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن

شضوح˘لا˘ب م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل ل˘هؤو˘م˘لا
ي˘˘˘ف ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ،(م52) ر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

تارامإ’ا) يبظوبأاب1202 ربمسسيد
ملاعلا ةلوطبو (ةدحت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ةجمربملا (م05) ريبكلا شضوحلاب
– اكويوكوف ةيندمب2202 ويام رهسش
.–نابايلا

«ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا» ن˘˘مز˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘سضف˘˘˘بو
داوج نكمت ،ةسشارف رتم001 قابسسل
يسسايقلا مقر˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت ن˘م ،دو˘ي˘سس
هنطاوم ةزوحب ناك يذلا يرئازجلا
ج05 ا˘˘ث35 عقاو˘ب نو˘ن˘ح˘سس ة˘ما˘سسأا

8102˘˘–ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
حا˘˘ب˘˘سس ح˘˘ج˘˘ن ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،شسنو˘˘˘ت˘˘˘ب
طا˘˘ق˘˘سسإا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قر
.ايليسسرام دعومل يحاتتف’ا

ايليسسرام ىقتلم تا˘قا˘ب˘سس ل˘سصاو˘ت˘تو
لو˘خد˘ب ،تب˘سسلا حو˘ت˘ف˘م˘لا ي˘لود˘˘لا
001 قابسس يف حيلم لامأا ةيرئازجلا

يئانثلا ةكراسشمو ةرح ةحابسس رتم
رتم004 قا˘ب˘سس ي˘ف را˘سشو˘سشو دو˘˘ي˘˘سس
.تاحابسس عبرأا
تفتكإا رئازجلا نأا ةراسشإ’اب ريدجلا

م˘˘هو ن˘˘ي˘˘حا˘˘ب˘˘سس ة˘˘ع˘˘برأا ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب
نب ميزن ،راسشوسش يزمر ،دويسس داوج

ءا˘غ˘لإا م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ح˘ي˘ل˘م لا˘˘مأاو ةرا˘˘ب
رخآا يف ،ةكارابيسش ةدجام ةكراسشم
ىق˘ت˘ل˘م ي˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
ة˘ط˘ح˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ،ا˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
،«ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ةرود˘˘لا» ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا

احابسس082 ةكراسشمب ىرجي يذلاو
لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت بب˘سسب ط˘ق˘ف
ةحئاج يسشفت دسصل عبتملا يحسصلا

.انوروك
طيمز.ع

طاقن6ـب يوق ءاقل يف

رؤمألأ مامز ةداعتشسل «كابلأ»و ةؤقلأ ديكأاتل «يرانكلأ»
لئابقلا ةبيبشش قيرف لبقتشسي
ءاقل يف وداراب يدان هفيشض
ه˘لÓ˘خ ن˘م ثح˘ب˘ي م˘ه˘م د˘˘ج
ثÓثلا طاقنلا ىلع ناقيرفلا

فاد˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
د˘ير˘ي يرا˘ن˘˘كلا ناو ة˘˘شصا˘˘خ
يلاتلابو ةيوقلا ةدوعلا ديكأات
ي˘ف ر˘ث˘كا مد˘ق˘ت˘لا ة˘ل˘˘شصاو˘˘م
ثحبيو اذ˘ه بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع قوزو˘ب ءا˘ق˘فر
ىلا ةدوعلاو مهتاف ام كرادت
ى˘ل˘ع ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ى˘˘لوأ’ا بتار˘˘م˘˘لا
ثحب نوكيشس «كابلا» فدهف
ءانبأا ديعت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب

.ةهجاولا ىلا ةرديح

وداراب طاقن» :مورك
اديج عقومتلل ةيرورسض

«بيترتلا ةمدقم يف
لا˘˘شصتا ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘كو اذ˘˘˘ه

بعÓلا عم هانيرجا يفتاه
ءاقل˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل مور˘ك
ه˘˘˘˘نا بعÓ˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘كأا ن˘˘˘˘˘يأا

عفر ىلع نومزاع هؤوÓمزو
دشصح ةل˘شصاو˘مو يد˘ح˘ت˘لا
:لا˘قو ،ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع»
نم ضسفنلاب انتقثو انزيكرت
ىلع لمع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ل˘جا

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ن˘˘شسحا نا˘˘م˘˘˘شض
ىلع انناو ةشصا˘خ ا˘ن˘ق˘ير˘ف˘ل

يدان ةبيتك عم ماه دعوم
هطاقنب رفظلا بجو وداراب

ىلع اندهاع˘ت ا˘ن˘ناو ة˘شصا˘خ
ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ةرور˘˘شض
ل˘˘شضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ط˘ب˘شض برد˘˘م˘˘لا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ه˘˘برا˘˘ق˘˘ع
ا˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس رار˘˘شصإ’او
طاقنلا نم ديزملا بشسكب
.ةمدقملل انبرقت يتلا

ام كردن» :يلع نب
ىعسسنو انرظتني

«انتاف ام شضيوعتل
نب فرتعا ىرخأا ةهج نم
ةبوعشصب وداراب يدان يلع

ه˘ق˘ير˘ف ة˘˘ي˘˘نو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
ةجيتن ليشصحت ىلع لمعلا
نزاوتلا اهب دي˘ع˘ي ة˘ي˘با˘ج˘يإا
:لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘كل˘˘˘˘ل
ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘˘شسأا ي˘˘˘ن˘˘˘قد˘˘˘شص»
ق˘ير˘ف˘˘لا را˘˘شسم ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصت

ي˘˘ع˘˘ي ل˘˘˘كلا نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
اهاندجو يت˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا

ةيعاو ةعو˘م˘ج˘م˘لا ا˘مو˘م˘ع
ى˘ع˘شسنو ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ا˘˘م˘˘ب
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘شضفأا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘˘ند˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت
و˘˘ح˘˘ن ا˘˘نرا˘˘شسم ح˘˘ح˘˘˘شصتو
تا˘حو˘م˘ط ق˘فوو ل˘شضفأ’ا
.«قيرفلا يف عيمجلا
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وداراب يدان – لئابقلا ةبيبسش

نينثا ىلع ةمسسقلا لبقت ’ ةيوق ةهجاوم يف

«رشسنلأ» ةتغابمل حمطي دأدؤلأو ةيقيرفإلأ تأرثعتلأ ةحفشص يط ديري يفياطشسلأ رشسنلأ
قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘كي˘˘˘شس

ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
يف ناشسملت دادو لابقتشسا

ن˘م ل˘مأا˘ي ة˘يرا˘ن ة˘ه˘˘جاو˘˘م
برد˘م˘لا لا˘˘ب˘˘ششا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةدراطم ةلشصاو˘م ي˘كو˘كلا
ينقتلا ناو ةشصاخ ةدايرلا
تا˘يو˘ن˘ع˘م ن˘ي˘شسح˘ت د˘ير˘˘ي

ةل˘شصاو˘م ل˘جا ن˘م ه˘ي˘ب˘ع’
ة˘˘˘˘˘˘كشسلا ي˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسلا
يوارق ءاق˘فر˘ف ة˘ح˘ي˘ح˘شصلا
مغر د˘يز˘م˘لا ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي

يذ˘˘لا ع˘˘شضو˘˘لا ة˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص
مدع ببشسب دادعتلا هششيعي
اذه مهتاقحت˘شسم˘ل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
نا˘مرز ءا˘ق˘فر ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘شسو
ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘لا ضضيو˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا

ة˘˘ير˘˘شصن˘˘لا ما˘˘ما ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
جئاتنل عبتتملا ناو ةشصاخ
نا نقي˘ت˘ي ن˘ي˘ي˘نا˘يز˘لا ءا˘ن˘بأا
جراخ اديج بعلت ةليكششتلا
ي˘ف ق˘ق˘ح˘ت ا˘م و˘هو را˘يد˘لا
.«ماشص’» ءاقل

زيكÎلا انيلع» :يوارق
تاءاقللاب مامته’او

عييسضت يدافتل ةيلÙا
«ةلوطبلا

ىلإا يوارق دئا˘ق˘لا قر˘ط˘ت
نا ار˘˘ي˘˘˘ششم ،دادو˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
تر˘ثأا ة˘يرا˘ق˘لا ة˘شسفا˘ن˘˘م˘˘لا

» : لا˘˘قو ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يف ارخؤوم ةققحملا جئاتنلا
ترثا ةيقير˘ف’ا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ضشيعن انتلعجو ايونعم انيف

امومع ةر˘ي˘ب˘ك تا˘طو˘غ˘شض
ةديدج طا˘ق˘ن ة˘فا˘شضإا د˘ير˘ن
ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘ند˘˘˘ي˘˘˘شصر ى˘˘˘لا

ةدا˘ير˘لا ةدرا˘ط˘م ة˘ل˘شصاو˘˘م
ى˘ق˘ب˘ي ا˘ن˘فد˘ه ناو ة˘˘شصا˘˘خ
يف ءاقبلا نع امود ثحبلا
ن˘ح˘˘ن ح˘˘ي˘˘ح˘˘شص ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا
ةي˘لا˘م ة˘ق˘ئا˘شض ن˘م ي˘نا˘ع˘ن
ا˘ن˘ي˘ف ر˘ثؤو˘ي ن˘ل كلذ ن˘˘كلو
ي˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ث نو˘˘ك
ىنمتن يذلا ريشسملا مقاطلا
.ةيئاهن لولح ىلا لشصي نا

ةدارإ’ا» :يبيرعلب
انل حمسستسس ةÁزعلاو
«انتاءاطع ةداعتسساب
بعÓ˘لا د˘كا ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

يف هقيرف ة˘ب˘غر ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب

ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ثحب
م˘˘˘˘˘˘غر قا˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘˘˘ما
ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شصلا
˘ما˘ما ه˘ب˘شسح ا˘ه˘نود˘˘ج˘˘ي˘˘شس
جئاتنلا لشضفا ققح ضسفانم
دقو مشسوملا ة˘قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م
:دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘ق
ي˘˘ف ا˘˘نر˘˘ث˘˘ع˘˘˘ت ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص»
ما˘ما ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ن˘ل كلذ ن˘˘كلو ة˘˘ير˘˘شصن˘˘لا
انلعجيشس لب انتقث نم زهي
لجا نم ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ن
ناو ةشصاخ لشضفأ’ا قيقحت
ا˘م˘ب ة˘˘ي˘˘عاو ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
فدهلا ناو اميشس’ اهرظتني
رثكا بور˘ه˘لا ا˘م˘ئاد ى˘ق˘ب˘ي
.بيترتلا ليذ ةعقوق نم
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ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ة˘م˘˘ق
ىلوأ’ا ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ياد نيشسح رشصن عمجتشس
ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضلا˘˘˘˘ب
ةيليوج5 بعلمب ةمشصاعلا

ي˘ف نا˘يدا˘˘ن˘˘لا ل˘˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح
اذ˘كو را˘شصت˘˘ن’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةارابملا ي˘ف ةو˘ق˘ب لو˘خد˘لا

فاد˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘˘م
اذ˘ه ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا دا˘˘ع˘˘شساو
ير˘يزد لا˘ب˘ششا ل˘˘خد˘˘ي˘˘شسو
ثÓثلا طاقن˘لا ءا˘ق˘بإا ى˘ل˘ع
مقاطلا لمع نا دعب ةشصاخ
ضضعب ةداعتشسا ىلع ينفلا
يتلاو ةبا˘شصم˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا

ةيقيرف’ا ةمقلا نع تباغ
اذه يلاغنشسلا قيرفلا ماما

بردملا لا˘ب˘ششا ل˘خد˘ي˘شسو
ضضيو˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب ي˘نار˘م˘˘ع
ثح˘ب˘لا ة˘لوا˘ح˘مو ا˘ي˘ل˘˘ح˘˘م
.بيترتلا ةمدقم نع اددجم

نع ليدب ’» :يجان
«ةيدولوملا مامأا زوفلا
قيرف ماهم يجان ديششر دكأا
لداعتلا نا ياد نيشسح رشصن
يدا˘ن˘لا ه˘ب دا˘ع يذ˘لا ر˘ي˘خ’ا

داد˘ع˘ت˘لا ز˘ف˘ح نا˘شسم˘˘ل˘˘ت ن˘˘م
فورظ يف نوملعي مهلعجو
لاق دقو ،مويلا ةارابمل ةديج
ا˘˘ن˘˘تدو˘˘ع» :دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
انلعجت ناشسملت نم لداعتلاب
ليشصحت ةلشصاوم نع ثحبن
انلعجت يتلا ةيباجيإ’ا جئاتنلا
بيترتلا ملشس يف رثكأا مدقتن

ىلا حمطي لكلا نأاو ةشصاخ
يف زوفب باهذلا ةلحرم ءاهنا
ريشضحتلاب انل حمشسي يبرادلا

.ةدوعلا ةلحرمل اديج

ةداعتسسا انيلع» :ينارمع
ايلحم تاراسصتن’ا ةوسشن

«بيترتلا ملسس يف رثكأا مدقتلل
رداقلا دبع بردملا قرطتو
ضضعب نع هثيدح يف ينارمع
نم مغرلاب» :لاق ثيح طاقنلا
نأا ’إا ة˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا قراو˘˘ف˘˘لا

5 بع˘ل˘م ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا ضضو˘˘خ
انل ادعاشسم نوكيشس ةيليوج
نم ةهجاوملا لخدنشس ثيح
يذلاو راشصتن’ا قيقحت لجا

قا˘˘ف˘˘خإا ضضو˘˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
ةلوطبلا يف ةريخأ’ا تاءاقللا

ةدارإ’ا ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ن ا˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
ىدل نوكتشس يتلا ةميزعلاو
ىلا ةدوعلا لجا نم نيبعÓلا
لوخدلاو ةحي˘ح˘شصلا ة˘كشسلا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا تاءا˘ق˘ل ي˘ف اد˘ي˘˘ج
عمج ىقبي فدهلا نأاو ةشصاخ
طاقنلا نم نكمم ددع ربكا

ىتح ةرخأاتملا تاءاقللا لÓخ
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف ل˘˘شضفأا نو˘˘كن
 .ةدوعلا

ششامر ماسشه

ايلحم تأراشصتنلأ ةؤششن ةداعتشسل ةيدؤلؤملأو تايبرأدلأ ةدقع رشسك ىلع ةمزاع ةيرشصنلأ

ناسسملت دادو – فيطسس قافو
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بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث ز˘˘ج˘˘˘ح
م˘ج˘ن زر˘ح˘م ضضا˘ير ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن
رشصان نب ليعامشسإا ،يزيلجن’ا
نÓ˘ي˘م يدا˘ن˘ل ضضبا˘ن˘لا بل˘ق˘˘لا

بعÓ˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مارو
ا˘ي˘شسيرو˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ،ق˘˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا

يف اناكم ،يناملأ’ا خابدÓغنوم
برع نيبع’01 لشضفأا ةمئاق
يف برعلا رخف نولكششي نيذلا

ع˘م مد˘ق˘م˘لا يو˘ق˘لا ءادأ’ا ل˘˘ظ
.رخآ’ ءاقل نم مهتيدنأا

ديدع دجاوت ةمئاقلا تفرعو
عنشصت يت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ،ءا˘م˘شسأ’ا
تايرودلا فلتخم يف ثدحلا
د˘م˘ح˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا

فر˘˘˘ششأا ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ،حÓ˘˘˘شص
ضسرا˘ح ه˘˘ن˘˘طاو˘˘مو ،ي˘˘م˘˘ي˘˘كح
ن˘م م˘هر˘ي˘غو ،و˘نو˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘˘ب˘˘ششإا
ط˘ل˘شسن˘شس ا˘ن˘نأا ’إا ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
 .نيفرتحملا انيبع’ ىلع ءوشضلا

دئاق زرحم صضاير
رتشسششنام مجنو رشضخلا

 يزيلجنإلا يتيشس
ريود˘ت بو˘ل˘شسأا نأا ح˘ي˘ح˘شص

بيب لبق نم دمتعملا نيبعÓلا
،زرحم ءادأا ىلع رثأا ’ويدراوغ
ةريخأ’ا ةرتفلا يف نكمت هنا ’إا

هب رهظ يذلا هقيرب ةداعتشسا نم
رفظلل يتيشس رتشسيل داق امدنع
يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘ب
مهخيرات يف ةرم لوأ’ زاتمملا
ةرجح تاب امدعب ،6102 ةنشس
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسأا
ايلك دمتعي تاب يذلا ينابشس’ا

تاب يذلاو ،رشضخلا دئاق ىلع
داز امو ،قيرفلل ايشساشسأا اكرحم
،رشضخلا مجن همدقي ام ةميق نم
ةلوطبلا دشصح نم هبارتقا وه
يف هنأا امك ،ةزاتمملا ةيزيلجن’ا
لاطبأ’ا ةطبار يئاهن عبر رودلا

.داحت’ا ضسأاكو ةطبارلا ضسأاكو
فادهأا9  «زورح» لجشسو اذه

روه˘ظ ي˘ف تا˘ت˘شسي˘شسأا ة˘ع˘برأاو
 .هتداعك مشسوملا اذه ةياغلل ديج

ريهظلا ينيعبشس نب يمار
ايشسروب عم قلأاتملا

 يناملألا خابدÓغنششنوم
همدق يذلا ريبكلا ءادأ’ا دعب

م˘مأا ضسأا˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف ي˘˘مار
ل˘ك ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب هدرو ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا
ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق ي˘ف ن˘ي˘ككششم˘˘لا

يدان بع’ مÓغ يزوف ةفÓخ

جيرخ لشصاو يلاطيإ’ا يلوبان
ريبك ءادأا ميدقت وداراب ةيميداكأا
اذه نأا ىتح هيدان تايرابم يف
مجن باي˘غ˘ب ر˘ثأا˘ت˘ي تا˘ب ر˘ي˘خأ’ا
لشضفأا نيب نم حبشصيل ،رشضخلا
تايرودلا يف برعلا نيبعÓلا
 .ابوروأا يف ىربكلا5ـلا

بلقلا رشصان نب ليعامشسإا
نÓيمو رشضخلا ـل صضبانلا

 يلاطيإلا
نوي˘مÓ˘عإ’او دا˘ق˘ن˘لا ط˘بر

ةرتفلا يف نÓيملا جئاتن عجارت
ر˘شصا˘ن ن˘ب با˘ي˘غ˘ب ،ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا
يتلا ةرركتملا ةباشصإ’ا ببشسب
نب ناو ا˘شصو˘شصخ ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت
ري˘شصق تقو ي˘ف ن˘كم˘ت ر˘شصا˘ن
ضضبا˘ن˘لا بل˘ق˘لا ح˘ب˘شصي نأا ن˘˘م
قيرفلا كرحمو يلاطيإ’ا يدانلل
ي˘ف ة˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘قو ،لوأ’ا
،يلويب ونافيتشس بردملا ةبيكرت
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق ا˘˘˘م ضسف˘˘˘ن و˘˘˘˘هو
لاز˘ي ’و نا˘ك ثي˘ح بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
م˘غر بع˘ل˘لا ع˘نا˘شصو كر˘ح˘م˘˘لا
يف بعللا ىلع ةريبكلا هتردق
ط˘شسو˘لا ط˘خ ز˘˘كار˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

 .ىوتشسملا ضسفنبو
بعل لشضفأا عبار زرحم
ةبقترملا ةهجاوملا يف
 دنومترودو يتيشسلا نيب

دئا˘ق زر˘ح˘م ضضا˘ير ن˘كم˘ت
يدان م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

نم يزيلجن’ا يتيشس رتشسششنام
01 لشضفأا ةمئاق يف ناكم زجح
ةبقترملا ةهجاوملا يف نيبع’
دنومترود ايشسيروبو هيدان نيب
ةشسفانملا يئاهن عبر راطإا يف
.ةيراقلا

«دروكشسوه» ع˘قو˘م ف˘ششكو
ءا˘˘˘˘شصحإ’ا ي˘˘˘˘ف ضصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ي˘ف ءا˘ج ضضا˘ير نأا ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘˘لاو
نم بع’ لشضفأاك4ـلا زكرملا

تداع نيح يف نييدانلا بناج
مجا˘ه˘م˘لا د˘ن’ا˘ه ى˘لإا ةراد˘شصلا
يد ءاجو ،ايشسيروبل يجيورنلا
فشصلا يف زرحم ليمز نيورب
يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
 .ثلاثلا فشصلا يف وششناشس

ب.م.يرشسيإا

نيبعل01 لشضفأأ ةمئاق يف رشصان نبو ينيعبشس نبو زرحم
 ةيبوروألأ تايرودلأ يف برع

ةرحاشسلا قاششع راظنأا هجتت
نأا˘ششلا ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘مو ةر˘يد˘ت˘شسم˘لا
ة˘ح˘ي˘ب˘شص ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا يور˘˘كلا
ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا مو˘˘ي˘˘لا
يدي˘شسب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل
احرشسم نوكيشس يذلاو ىشسوم
اهطششني يتلا ةيفحشصلا ةودنلل
ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
هتارايخ نع ثيدحلل يشضاملب
ي˘ف ا˘ي˘ب˘ماز ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
اناوشستوبو يراجلا ضسرام52ـلا
.رهششلا ضسفن نم92ـلا يف

ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شصلا تف˘˘˘ششكو اذ˘˘˘ه
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا
قلطنتشس ةودنلا نأا مدقلا ةركل
،00:11ـلا ة˘عا˘˘شسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
بخانلا اهيف ثد˘ح˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لاو
رو˘˘مأ’ا د˘˘يد˘˘ع ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ينطولا بختنملاب ةشصاخلا

يرئازجلا داحت’ا ددششو اذه
لاشسرإا ةرورشض ىلع مدقلا ةركل

ةفاحشصلل حامشسلل دامتعا بلط
عوشضخلا ع˘م ةود˘ن˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب
ضسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘ششكلا ضصح˘ف˘ل
حامشسلل لجعتشسم˘لا «ا˘نورو˘ك»
 .لوخدلاب مهل

ءاتشسم ينطولا بخانلا
نامرح ةيناكمإا نم

‘ Úطششانلا ÚبعÓلا
قاحتللا نم ابوروأا

 رشضÿاب
بخا˘ن˘˘لا تو˘˘ف˘˘ي م˘˘لو اذ˘˘ه

ن˘ع ثيد˘ح˘لا ة˘شصر˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا
نيطششانلا نيبعÓلا عنم ةيناكمإا
ن˘م ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘يرود˘˘لا ي˘˘ف
،مهدÓب تابخت˘ن˘م ع˘م د˘جاو˘ت˘لا

:ةيفحشص تاحيرشصت يف لاقو
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘ن˘˘˘م رار˘˘˘ق»
همدع نم تابختنملاب قاحتل’ا
ضسأار يف اعادشص لكششي تاب
ليوحت اني˘ل˘ع ن˘كل ،ن˘ي˘برد˘م˘لا

داجيإا انيلعو ،يباجيا رمأ’ اذه
ة˘ط˘˘بار˘˘لا» :ع˘˘با˘˘تو ،«لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ي˘ه ة˘ي˘شسنر˘ف˘˘لا
ى˘ل˘ع نا˘كو ،رار˘ق˘لا˘ب ا˘ن˘ت˘م˘ل˘˘عأا
،رومأ’ا هذه لثمب انمÓعإا يقابلا

ثدحتنشسو ..ا˘ن˘تا˘طا˘ي˘ت˘حا ذ˘خأ’
اذه نع ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا ي˘ف
لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘˘عو ل˘˘˘˘كششم˘˘˘˘لا
 .«ةنكمملا

بعلم نياع يشضاملب
فوقولل ركاششت ىفطشصم

 هتيزهاج ىلع
يشضاملب نيدلا لامج ضصخ

،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا
ينعملا ركاششت ىفطشصم بعلم
مامأا رئاز˘ج˘لا ةارا˘ب˘م نا˘شضت˘حا˘ب
6ـلا ةلوجلا راطإا يف اناوشستوب
تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’او
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسا˘كل ة˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

ةرا˘يز˘ب نور˘ي˘ما˘كلا˘ب2202
ةيزهاج ىلع فو˘قو˘ل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت
.ءاقللا ءارجإ’ ابشسحت بعلملا

ةئيه˘ت ةدا˘عإا بع˘ل˘م˘لا فر˘عو
نو˘كي˘ل ،ة˘ي˘شضا˘م˘˘لا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م نا˘˘شضت˘˘ح’ از˘˘ها˘˘ج
زيهجت ىلع لمعلا متو ،رشضخلا

،تار˘شضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ك
ضصا˘خ˘لا ح˘ب˘شسم˘لاو ،ى˘ل˘شصم˘˘لا
ديدجت ىلإا ةفاشضإ’اب ،نيبعÓلاب
رييغ˘ت فر˘غو ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘شضرأا
 .ضسبÓملا

ب.م.يرشسيإا

 ÚبردŸا لك صسأار ‘ اعادشص لكششي ÚفÙÎا ÚبعÓلا بايغ ةيناكمإا نأا دكأا

 هتأرايخ نع ثيدحلل مؤيلأ ةيفحشص ةودن طششني يشضاملب

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘كرا˘ششم˘˘ب
 يرئازجلا

نلعي «افيفلأ»
شسأاك ةلؤطب دامتعأ

1202 برعلأ
ةركل يلود˘لا دا˘ح˘تلا د˘م˘ت˘عا

ةلوطب ايم˘شسر «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا
تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل بر˘˘˘ع˘˘˘لا صسأا˘˘˘ك
رهشش رطق ي˘ف ا˘ه˘ت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا

.لبقملا ربمشسيد
،ةبعلل يلودلا داحتلا فششكو

د˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا بق˘˘˘ع
يئرملا رشضاحت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع
نأا ،ونيتناف˘نإا ي˘نا˘ي˘ج ة˘شسا˘ئر˘ب
بر˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب قÓ˘˘طإا ةدا˘˘عإا

عامتجا لامعأا لودج يف ناك
.ةبعلل يلودلا داحتلا صسلجم
نأا ه˘˘˘˘شسف˘˘˘˘ن رد˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘شضأاو
ةرت˘ف˘لا ي˘ف م˘ظ˘ن˘ت˘شس ة˘لو˘ط˘ب˘لا

نم81 ىت˘حو ر˘ب˘م˘شسيد1 ن˘˘م
يف1202 ما˘˘ع˘˘ل ه˘˘˘تاذ ر˘˘˘ه˘˘˘ششلا

.ابختنم22 ة˘كرا˘ششم˘ب ،ر˘ط˘˘ق
ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘ششت نأا ر˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يو
،رئازج˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا

،ر˘˘م˘˘ق˘˘لا رز˘˘˘جو ،ن˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لاو
،قار˘ع˘لاو ،ر˘شصمو ،ي˘تو˘˘ب˘˘ي˘˘جو
،نا˘˘ن˘˘ب˘˘لو ،تيو˘˘˘ك˘˘˘لاو ،ندرألاو
،برغملاو ،ايناتيرومو ،اي˘ب˘ي˘لو
ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘ششت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك .نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ُعو
،نيطشسلف تابخ˘ت˘ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا

،ة˘˘˘˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘شسلاو ،ر˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘قو
،ايروشسو ،نادوشسلاو ،لاموشصلاو
.ن˘م˘ي˘˘لاو ،تارا˘˘مإلاو ،صسنو˘˘تو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا كرا˘ششي نأا ع˘قو˘ت˘يو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ة˘˘بو˘˘ع˘˘شصل كلذو ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

نم كلذكو ،نيفرتحملا عمج
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا ة˘˘˘˘˘شصر˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘جأا
 .نيرخآا نيبعÓل

ب.م.يرشسيإا

Êاثلا مشسقلا نم ةعباشسلا ةلو÷ا دعب دتششت ةراثإلا مهتيدنأا عم Òبكلا مهقلأات لظ ‘
‘ دتششت ةراثإلأ ،برغلأ ‘ دكؤؤي لبقتشسŸأ

قرششلأ ‘ دتششت ةشسفانŸأو طشسؤلأ
نع ةاوه يناثلا ينطولا مشسقلا نم ةعباشسلا ةلوجلا جئاتن ترفشسأا

ةعومجملا يف ةشصاخ دوعشصلا وحن اهقيرطل ةمدقملا قرف ةلشصاوم
زوفلا دعب ةعومجملا ردشصت ةنوب ءانبأا ةلشصاوم تفرع يتلا ةيقرششلا
لÓه نيب تمشسقنا ةفاشصولا ،رفشصل فدهب بورخلا ةيعمج مامأا
ةملعلا ةيدولوم مامأا نيفدهل فدهأا ةعبرأاب زاف يذلا ديعلا موغلشش
ةنتاب بابشش ىل˘ع قو˘ف˘ت يذ˘لا ة˘يوا˘ششلا دا˘ح˘تإا ي˘نا˘ث˘لا ف˘ي˘شصو˘لاو
نم ةدوعلا لشصاوت ةنيطنشسق ةيدولوم اهتهج نم ،رفشصل نيفدهب

عافد ،رفشصل فدهب زوفلاب ةمغÓتلا يدان مامأا مهأ’ا قيقحت لÓخ
نيح يف لÓج د’وأا بابشش ناديمب ةفيظن ةيثÓثب تطقشس تنانجات
داحتإا فيشضلا مامأا ىرخأا ةميزهب طوقشسلا ةينتابلا ةيدولوملا لشصاوت

. ةلششنخ
ةحاطإ’ا نم كيرافو˘ب دادو ن˘كم˘ت ى˘ط˘شسو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘فو

بيترت ةداير هعم م˘شسا˘ق˘ت˘ي˘ل ر˘ف˘شصل فد˘ه˘ب ءا˘ع˘برأ’ا ل˘مأا ه˘م˘ير˘غ˘ب
بابشش ىلع قوفتلا نم ةياجب ةبيبشش تنكمت لباقملاب ،ةعومجملا
نيح يف دحاو فدهل فادهأا ةثÓثب رايهنإ’ا لشصاوي يذلا روث ينب
تهتنأا امدعب ةارابملا طاقن ةياجب ةيدولومو ةديلبلا داحتإا مشساقت
ت’وج ةثÓث دعب ةهجاولا ىلإا دوعي ضشارحلا داحتإا ،يبلشسلا لداعتلاب
ةليشسملا قافو هفيشض ىلع ةبوعشصب ةرملا هذه زوفيل تارثعتلا نم
طاقن كاكتفإا نم ةداعشسوب لمأا نكمتو اذه ،نيفدهل فادهأا ةثÓثب
داحتإا ةارابم تهتنا امك فدهل نيفدهب ةبقلا دئار ىلع زوفلاب ةارابملا
. يبلشسلا لداعتلاب نونكع نب مجنو ةيرشضخأ’ا

يلشس داو لبقتشسم ةرطيشس لشصاوتت ةيبرغلا ةعومجملا يف امأا
حيرجلا ىلع هققح يذلا زوفلا دعب أاطخ نود نم ةلوطبلا ىلع
ةيعمج قحÓملا ،ةفيظن ةيثÓثب يششمرلا داحتإا بيترتلا ليذتمو
ىلع زوفلاب تنششوميت بابشش مامأا هتارابم يف مهأ’ا ققح نارهو
قوفت ةنايلم ضسيمخ ءافشص ،فدهل نيفده ةجيتنب ريخأ’ا اذه ضضرأا

ةمركلا داحتإا ةارابم تهتنا اميف رفشصل فدهب ويزرأا يبملوأا ىلع
ةجيتنلا ضسفنب فدهل فده يباجيإ’ا لداعتلاب ويهر داو بابششو
بابشش قرتفا نيح يف ترايت ةبيبششو ةديعشس ةيدولوم ةارابم تهتنا

.نيفدهل نيفده لداعتلاب ىلفدلا نيع ليجو ةراشسو نيع
 ب.ع

 ةرواشسلا ةبيبشش

نؤبلاطيو نؤشضفتني «بؤنجلأ رؤشسن» راشصنأأ
 ةبؤحشسملأ طاقنلأ ةداعإاب

نم برقلاب ةيملشس ةفقو ةرواشسلا ةبيبشش قيرف راشصنأا ،ضسمأا مظن
طاقن6 تبحشس يتلا طابشضن’ا ةنجل رارق ىلع اجاجتحا يدانلا رقم
53 ديشصرب ةينطولا ةلوطبلل اردشصتم ناك يذلا يدانلا ديشصر نم
زارتح’ا ةيفلخ ىلع ،بقع ىلع اشسأار رومأ’ا بلقنت نأا لبق ،ةطقن
ةعاشس51 دعب قبط رارقلا ناو اشصوشصخ وداراب يدان هب ماق يذلا
ًارظن ،هنومشضم ’و هلكشش يف ’ قمعتلا نود ةارابملا بعل دعب طقف
وداراب كيتلتا ريتركشس فرط نم هيلع تبكترا يتلا ةحدافلا ءاطخأÓل
ىلع نايب ربع ةرادإ’ا تددششو اذه.ًايشصخشش هنيودتب ماق يذلا
لعج ام ،حئاوللا بشسح عونمم رمأ’ا نأا قيرفلل ةيمشسرلا ةحفشصلا
ىلع ةطلشسملا ةبوقعلا طاقشسإاب بلاطيو ضضفتني21 مقر بعÓلا
 .ءارحشصلا ناكشسل راذتعا ميدقت ةرورشضو طاقنلا عاجرإا عم يدانلا

ب.م.يرشسيإا
قاحتلاب حمشستو يشضاملب حيرت ةيشسنرفلا ةيدنألا

 طرششب مهتابختنمب نيبعÓلا

رشضاح يحلؤبمو يشضاملب ةؤعد ىقلتي ينأدؤشس
 شسرام شصبرت يف

يف دجاوتلل ةوعد يرئازجلا بعÓلا ،ينادوشس لÓه يبرعلا ىقلت
،ةمداقلا ةليلقلا تاعاشسلا يف قلطني يذلا ينطولا بختنملا ضصبرت
ضسرام92ـلاو52ـلا يف اناوشستوبو ايبماز بختنم ةهجاومل ابشسحت

يدوعشسلا حتفلا يدانل ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو.يلاوتلا ىلع
يف.مداقلا رشضخلا ضصبرت يف دجاوتلل ةوعدلل بعÓلا يقلت نع
ضسيارلا ةرداغم نع يدوعشسلا قافت’ا يدان فششك ،لشصتم قايشس
بختنملا ضصبرت يف لوخدلل ةيدوعشسلا يشضارأÓل يحلوبم باهو
 .ةمداقلا تاعاشسلا يف قلطني يذلا ينطولا

 طرششب مهتابختنمب ةقرافألا نيبعÓلا قاحتلاب حمشست ةيشسنرفلا ةيدنألا
ءوشضلا حنم ىلع تقفاو ةيدنأ’ا نأا ةيشسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفششك

نيذلا نييرئازجلا نيب˘عÓ˘لا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘قرا˘فأ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ر˘شضخأ’ا
يذلا رمأ’ا وهو ،مهتيدنأا دادعت نمشض اونوكيل ،«1غيللا» يف نوطششني
نم نيب˘عÓ˘لا ن˘كم˘ت ل˘ظ ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ح˘ير˘ي نأا ه˘نا˘شش ن˘م
تعشضو ةيدنأ’ا نأا هشسفن ردشصملا فاشضأاو.رشضخلا دادعتب قاحتل’ا
نيح يف يحشصلا رجحلا يف نيبعÓلا لوخد مدع يف Óثمتم اطرشش
ةفشصب «انوروك» ضسوريف نع فششكلا ضصحف ىلإا نوبعÓلا عشضخيشس
.مهقرف عم ةكراششملا نم ةدوعلا دعب ةيرود

ب.م.يرشسيإا
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

 ةديدج ةطخ
F˘˘˘لا ر˘˘˘ث˘˘˘t̆˘˘دMث D̆˘˘ي
ن> ةر©˘1&’ا تا̆>ا˘ÄÑلا

دا˘˘˘t˘˘̆-’ا ة˘˘̆©˘˘˘9Ñ̆˘˘˘å̆و
مدïلا ةرò̆ل ير̆(ازq̆˘لا

ن&ا ’)ا ،ه©õ> ن©م(اïلاو
ز˘©˘˘Fر˘˘- J˘˘ß د˘M̆د˘˘q˘˘لا
حر˘̆: ى˘˘õ˘˘> ضg˘˘åÉ˘˘˘لا
ب1ا°لا ىõ̆˘> ة6Ñ̆c˘õ̆&’ا
ضM̆wÇ ا˘م̆©˘D ي̆°˘:ß˘لا

HÄÑ˘˘k˘˘ï̆˘ğ˘õ̆˘ه D˘˘لا˘0 ي
ي˘˘˘˘˘ÅÑ̆:5^ ل˘˘˘˘˘̆©˘˘˘˘˘˘0ر
ن&ا˘˘˘Fو [k˘˘˘ß˘˘̆>ا˘˘˘م˘˘˘/و
+õ9امÑي Mردi +ودارا
بk˘˘˘w˘˘̆°˘˘˘م˘˘˘لا ضÄ©˘˘˘˘لو
لÜ+ ير(ازqلا ي°:ßلا
.9102 ا©MïرD)ا

 قرف دجوي
D˘لا يÄÑ˘لا تا˘>اïõ©õة
ثMدtلا رثF ة©9Ñاملا

نMدلا ر©1 ةg=ر ن>
5:ÅÑر ي)©Äا ض’-tدا
مدïلا ةرòل ير(ازqلا
مM̆د˘ï˘- ي˘˘î] Dا˘˘í˘˘لا^
˘˘مد˘̆>و ة˘˘لا˘˘6Ñ̆˘˘k˘˘˘ï’ا
،ةدMد/ ةد§åل 7Ñuرkلا
ةد§> ن&ا بMرèلا نòل

يÅÑ̆:5 ن˘Mد˘˘لا ر˘˘©˘˘1
قDاß˘م˘لا ضHÄ&ا ت§˘I˘kا
ي°Må اH ض6را02Hـل

F˘˘˘˘ل H˘˘˘˘ا E˘˘˘©̆˘˘ن˘˘̆> ل
هل ض6ا6Ñ&ا ’ هkلا6Ñkïا

H˘˘لا نÇÑ˘˘t̆˘ن&ا ا˘م˘̆+ ة
.ت§Ikا ةد§åلا

 عئار بع’

H˘ن M˘ßر˘1%’ م، M˘ث˘gا ت&F˘مر /˘t˘°˘©˘á E˘د˘(ا
DرMو قDاó 6ÑÜ©ì ا&Iار ب>’ ه)ç وMمõك
يدا°لا ةدا©E نH ه°˘òم˘- ةر˘©˘F˘g تا˘©˘Iا˘Hò)ا
ةدåßلا دDgå ب3J نî Hر0&ا+ هم6Ñا ة+اòkل
H˘˘8)’ا نÑ˘ة˘+ا D˘ا ي’&M˘9ا˘م˘لا ماÑ˘©˘م˘- ةò˘ن
/˘˘t˘°˘©˘á H˘0 ن˘q˘ز Hò˘نا D˘لا ي˘kÅÑò˘©˘õ˘ة
تا>ßمHq يرود ن2Hـلا ةلõqßل ة©لاثملا

Fلا ض6&اòاî] ل©òßلا نqلا ير(ازß0©د.
 انبلاطم هذه

تاÇÑítلا H˘w˘k˘õ˘ì ه˘+ مï˘ß˘- ر˘©˘F˘g ل˘م˘>
دادi +õß5ا7Ñg قMرD را1g&ا لï°+ ة8Ñاwلا

<˘õ˘ى H˘ßاE˘ç لا˘k˘ß8اÑ˘ا ل’/˘k˘لاو ي>ا˘مkي
7Ñت>ر Dي -ß/©لا ه°ÇÑا)u ’(يدا°لا ةراد
يD تMœد˘k˘å˘لا ضåÉ˘+ $ار˘/)’ ه˘k˘q˘- ي˘k˘لا
رم0&’ا ن©õßIلا óاç <ÅÑم/&او قMرíلا ةراد)ا

ي0اM ن©0ÄÑ ي.œثلا بõ/ ىõ> ضÉ©+&’او
لام/ ،مدïلا ةرF يD يدا°لا رMدH نòß©ل

ر©6Ñí ي5اIèو ß-اFر©ملا لو'HÄÑß يIام>
..قMرíلا

qarsana@essalamonline.com
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 مهل بشسحت

يمk°ملا يلMÇÑßد يداI ن&ا ’)ا ،ç©+ا6Ñ&ا ة6ÑßL +ÉÑå ه6Ñ©ÄÑ&ا- ىõ> رمM مل يDk قMرD هIا م=ر
ةÇÑt+ مk§- ’ يkلاو ة©°:ß˘لا óرí̆˘لا w̆k˘õ˘ì˘م˘ل ةĔßM̆ ل̆(ا6Ñ̆ر˘+ ثå˘+ ،ض7ار˘t˘لا ة̆°˘MدH̆ ى˘ل)ا
ة©Mgردkلا ةtÇÑلا $اèل)ا هل1œ نH دF&ا ة©م6Ñرلا ةÇÑítلا ىõ> رH°ÅÑß رIÅÑ اHدå+ ،ن©œ<gلا
..[مòلاثH&ا نH رثMò هõلا^ ن©œ<gلا ة6ÑœH ىõ> ا1ßD ةqßMلا لا0ß&’ا $6Ñß بÄÑg+ تÄÑgلا مß©ل

15

 جمانربلا ريغت
+˘å˘دH˘ا F˘اIت H˘g˘ةارا
HßلßدMلا ةqا ر(از&Hما
كلا˘˘Hز˘˘˘لا ÉÑ˘˘˘©˘˘˘ìلا
را˘:)ا ي˘D ير˘˘ÇÑم˘˘لا
رود ن5Hـلا ةلqßلا

H˘˘q˘˘م˘ß<˘ار تا+˘Ü˘ة
+˘˘Ü˘ا لا(D˘رM˘ï˘©˘ا، E˘رر
يD يMïرD)’ا داt-’ا
ة˘ï˘˘õ˘©˘õ˘˘لا تا˘˘>ا˘˘ÄÑلا
ة˘H˘qر˘+ ،ة˘©˘˘9Ñا˘˘م˘˘لا
لMرD&ا3ـلا يD $اõïلا
5 حر˘˘ÄÑم˘˘˘+ مدا˘˘˘ï˘˘˘لا

/˘˘ßM˘˘õ˘˘©˘م˘لو&’ا ة˘g˘ي
لE&ا ىõ> لداå- وا íß5ل ة/اt+ ةMدßلßملا ن6Ñ©òß نM&ا00:02ـلا ة>اÄÑلا نH ةMاد+
-ïدMل رÉÑلا نامkا&Jل لõلا رودïمدا Hملا نÄÑا+ïة.

 ينودارام فده

H˘ر˘1&ا ةرL، ا&.˘gت D˘ï˘©˘ر I˘g˘©˘لا لœ<و3 ب
ل˘©˘ث˘م̆- رر˘E ي}˘لا ةM̆ر˘˘(از˘q̆˘˘لا ل8Ñ˘˘ß&’ا

H°kwب DرIÄÑد+ ا’ Hلا نqا ر(ازIب>’ ه
Fg©و رMÄÑktلا قõåب Dي Iا يدا&Fgر Hن
اDد˘J ل˘6Ñ˘q ه˘Iاو ا˘م˘©˘6Ñ’ ،ضk̆©Ä˘©̆+ لا˘Mر
HوداراI©6 ،اÑ§لا ةرqمåة Dملا يgلا ةاراkي
يD يIا6Ñg’ا يIkاí©ل يدا°+ هMداI تåم/
.ةIâ©í ة©(ا°ث+ ى§Ikا ي}لا $اõïلا

انجشس ارهشش33

+åد Hةد Hن -åر ض9رMض9ا Ht5ر Eد(ا
ت°˘òم˘- ،ة˘EرõÄÑ̆˘ل ي̆°˘:ß˘˘لا بk̆˘w˘̆°˘˘م˘˘لا
ىõ> ضïgÉلا $اïل)ا نH ةMز©Iqõ’ا ة:رÅÑلا
33ـ+ ةم˘tò˘م˘لا ه˘©˘õ˘> تم˘0òو óرا˘ÄÑلا
7Ñ§6 ارÑq°ا IاD{ة، <õ1 ىõí©6ا ةÑkåهلام
+˘Ü˘اE˘ا ة)̆k˘نا˘م +˘Ü˘ا ل(D˘رM˘ï˘©˘ا D˘لا ي˘íkةر
خ}g˘لا ن˘ç H˘©˘+ا˘6Ñ&ا5 ض7ا˘>و ة˘©˘9Ñا˘م˘لا

ىل)ا تاEورÄÑملا ةم©E لkÇÑل ،ةgtgß0لاو
.ي°©لر6Ñk)ا ه©°/ ìل&ا081
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ةÓشصلأ تيقأؤم

هتأرايخ نع ثيدحلل مؤيلأ ةيفحشص ةودن طششني يشضاملب  ̂ 
1202 برعلأ شسأاك ةلؤطب دامتعأ نلعي «افيفلأ»  ̂ 

طاقن6ـب يوق ءاقل يف

ةؤقلأ ديكأاتل «يرانكلأ»
رؤمألأ مامز ةداعتشسل «كابلأ»و
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مهتيدنأا عم Òبكلا مهقلأات لظ ‘

ناشسملت دادو - فيطشس قافووداراب يدان - لئابقلا ةبيبشش

ىقلتي Êأدؤشس
يشضاملب ةؤعد
رشضاح ي◊ؤبمو

شسرام شصبرت ‘

يشضاملب حيرت ةيشسنرفلا ةيدنألا
مهتابختنمب قاحتللا نيبعÓل حمشستو

لشضفأأ ةمئاق يف رشصان نبو ينيعبشس نبو زرحم
ةيبوروألأ تايرودلأ يف برع نيبعل01

بعل لشضفأأ عبأر زرحم
ةبقترملأ ةهجأؤملأ يف
دنؤمترودو يتيشسلأ نيب

نينثا ىلع ةمشسقلا لبقت ل ةيوق ةهجاوم يف

يط ديري يفياطشسلأ رشسنلأ
ةيقيرفإلأ تأرثعتلأ ةحفشص

«رشسنلأ» ةتغابمل حمطي دأدؤلأو

 م002 صصشصخت يلودلا ايليشسرام ىقتلم

امقر مطحي دؤيشس
نشسحيو أديدج ايشسايق

يلودلأ هبيترت


