
فقوي ةريوبلا كرد
ددسصب نيسسبلتم سصاخسشأا3

 ةيئابرهك ةدمعأا عطق

تــقؤوŸا سسب◊ا
Ÿلاـــعتسشا ‘طروت

50صصةــيدŸابقئار◊ا
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كاردإا عيم÷ا ىلع هنإا لاق
 ةلحرŸا ةبؤعشص

لك ةشساردل اهدادعتشسا دكؤؤت ›اعلا ميلعتلا ةرازو
عاطقلا بؤششت يتلا تازواجتلاو تايبلشسلاو صصئاقنلا

اهنأاششب رئاز÷ا رفؤتت يتلا كلتب قلعتي رمألا
ةمعدŸا ءانثتشساب ةÒبك ةيجاتنإا تاردق ىلع

نع ريدسصتلا قيلعت عفر
40 صصتاجتنŸا نم ديدعلا

نؤبشصي اؤناك مهنأا تفششك ةيلوألا تاقيقحتلا
ةنكاشسلا طشسو ةلبلبلاو ىشضؤفلا ةراثإل

ةينطؤلا ةدحؤلاب صساشسملا يتمهتب نؤعباتم
حلشسملا ريغ رهمجتلا ىلع صضيرحتلاو

رهشسي ناك يذلا هئابرقأا دحأا نم ماقتنلا هتياغ
Ãهطيرؤت دشصق قير◊ا علدنا ناك 

50صص

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو د˘˘ه˘˘ششت
ءا˘شسرإل ،ا˘يؤ˘˘ق ا˘˘ير˘˘ك˘˘ف ا˘˘طا˘˘ششن ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

تاعماجلا نوؤؤشش مظ˘ن˘ت ةد˘يد˘ج د˘عاؤ˘ق
امبو ،ةيملاعلا ريياعملا قفو ةيرئازجلا

تا˘مؤ˘ق˘م ،يؤ˘ي˘ح˘لا عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه˘˘ل ن˘˘مؤؤ˘˘ي
ع˘˘م م˘˘ج˘˘شسن˘˘ي ا˘˘م˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو صضؤ˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘هد˘˘ه˘˘ششت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تارؤ˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيجهنمو ،ةدعشصألا ةفاك ىلع ةديدجلا

تا˘يد˘ح˘ت ة˘ه˘جاؤ˘م ىل˘ع ةردا˘ق ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع
ع˘م ق˘ف˘ت˘ي ؤ˘ح˘ن˘ب ا˘ه˘ب ءا˘ق˘ترلاو ر˘˘شصع˘˘لا

تاعاطق تاجايتحاو ةيمنتلا تابلطتم
.جاتنإلاو لمعلا

ةعمجلا ةÓسص فانئتسسا نكمي ةلاحلا هذه يف
30 صصةرطاخملا اهنكمي لو نيلشصملا حاورأا ىلع ةلوؤؤشسم ةلودلا نأا دكأا ةينيدلا نوؤؤششلا ريزو

:ايلعلا ةمكحملل لوألا سسيئرلا
ةداسضم ةروث دهسشت رئازجلا»

«كارحلا تابسستكمل

تاعماجلل ةبقترم ةلكيه
ةيسسائر تارارقو ةيرئاز÷ا
نأاسشلا اذه ‘ ةبقترم ةئيرج

30صص

40 صص

 اهئاشصحإاب تاشسشسؤؤملا ءاردم ترمأا

يفحسصلا دسض ةذفان انجسس تاونسس3
ةذفان رهسشأا4 اهنم نيتنسسو ينرارد

سشوطيمحو يبرعلب دسض

ةيناŸرب ةن÷ ليكششت حÎقت ةكر◊ا
راهششإلا حئاشضف ‘ قيقحتلل

ةيفيسصلا ةعماجلا
62 نم «سسمح» ـل

يراجلا توأا92 ىلإا
30 صص

ةيلود تاكبشش ةقÓع اششقان
«ةقرحلا» ةرهاظب تاردخملل

ةبراحمو ينمألا نواعتلا قيسسنت
تاثداحم روحم ةمظنملا ةميرجلا

يـــنابسسإلا هريظنو دوجلب
30صص

30 صص

30صص

تانكسسلا عاجرتسسا ررقت ةيبرتلا ةرازو
يراجلا توأا03 لبق ةرغاسشلا ةيفيظولا



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ةبعل يف انتروث

انبابصش تاعادبإا ل˘صسل˘صسم˘ل رار˘م˘ت˘صسإا ي˘ف
ذنم ةصصاخ ه˘تا˘قا˘طو ه˘ب˘هاو˘م ر˘ج˘ف يذ˘لا
نم ناباصش نكمت ،«انوروك» ةحئاج ةيادب
برح نع ةبعل ريوطت نم ،ةبانع ةي’و
لابصشأا» مصسإا لمحت ،اصسنرف دصض رئازجلا
ةيروث تايصصخصش ةدع دصسجت ،«ربمفون
اصضيأا لمحتو ،ديجملا رئازجلا خيرات نم
مهتعاجصشو رئازجلا راوث داجمأا اهتايط يف
د˘˘صض بر˘˘ح˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘˘صسبو
.مصشاغلا يصسنرفلا رمعتصسملا

حورت مارحلا مهارد»
! .. «مÓظلا يف

ىل˘ع تا˘ح˘ف˘صصلا ن˘م تار˘صشع˘لا تلواد˘ت
يف ةصصتخملا اهنم ةصصاخ ،«كوبصسيافلا»
دبع اهنم ردحني يتلا ةي’ولا رابخأا رصشن
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ر˘˘يزو ،براو˘˘˘صشو˘˘˘ب مÓ˘˘˘صسلا
مهت ةدعب عباتملاو دÓبلا نم رافلا ،قبصسأ’ا
يف ريخأ’ا لزنم نأا اهدافم ارابخأا ،داصسف
أافرم راجفنإا بقع هرخآا نع رجفنإا توريب
ابيرق ودب˘ي ر˘ب˘خ˘لا ،ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا
تدكأا ةدع رداصصم نأاو ةصصاخ قيدصصتلل
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘ق˘صش كل˘م˘ي ،براو˘صشو˘ب نأا
رخآا .. توريب ةمصصاعلاب ةيقارلا ةيفرصشأ’ا
يف ركفي ،قبصسأ’ا ريزولا نأا لوقت رابخأ’ا

نأا دعب كانه هتاكلتمم عيبو نانبل ةرداغم
تاطلصسلا لصصو˘ت ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م ه˘تدرو
ي˘صضق˘ي قا˘ف˘ت’ ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لاو ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ابيرق هميلصستب

بقرتو فوخ

ةيدام رئاصسخ فلخ يذلا ةليم لازلز دعب
وه قحلأا يذلا ةزابيت لازلز هدعبو ،ةحداف
نينطاو˘م لزا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘م˘صسج ارار˘صضأا ر˘خآ’ا

ل˘ظ ي˘فو ،ة˘صصا˘خو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع تآا˘˘صشن˘˘مو
لز’ز˘˘لا م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
ةيصضرأا تازه ةلصسلصس ن˘ع ءا˘يز˘ي˘فو˘ي˘ج˘لاو
نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م «ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا» ـب ا˘هو˘ف˘صصو
هذه لÓخ نطولا نم ىرخأا تاي’و برصضت
عو˘بر ل˘ج ر˘ب˘ع نو˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ب ،ةر˘ت˘ف˘لا
بقرتلاو فوخلا نم ةلاح نوصشيعي نطولا
ن˘˘م ضضرأ’ا نأا م˘˘كح˘˘ب تقو˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘˘ف
.. ة˘ظ˘ح˘ل ة˘يأا ي˘ف م˘ه˘ب ز˘ت˘ه˘ت نأا ن˘كم˘˘م˘˘لا
.هللا اي كفطلف

 ةنسس321

ترايت ةي’وب ةرمعم ربكأا ،يرامع ةريخ
قيفرلاب قحتلت ،ةنصس321 زهاني رمع نع
نأا تدكأا ،ةفوطرق ةيدلب حلاصصم ،ىلعأ’ا
رقمب ضسمأا لوأا تيفوت ،ةموحرملا ةجاحلا
مدقتلل ةعجار ةيحصص ةكعو رثأا اهانكصس
72 د˘˘ي˘˘لاو˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘نإا ثي˘˘˘ح ن˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
داو ةيدلبب ضشيرطلا ةيرقب7981 يفناج
.ةفوطرق ةيدلبب نطقت تناكو ،يليل

qarsana@essalamonline.com
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رسضتحُت ةينفلا ةحاسسلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘حا˘˘صسلا
يف تحصضأاو ،اهفيزن لصصاوت
مكحب ،رصضتحت نهارلا تقولا
ءافكأ’ا اهئانبأا زربأاو اهتاماق نأا
اد˘حاو ةردا˘غ˘˘م˘˘لا نو˘˘ل˘˘صصاو˘˘ي
ضسمأا يفوت ثيح ،رخآ’ا ىولت

،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘نا˘ن˘ف˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
نا˘ن˘˘ف˘˘لاو ،ي˘˘لرد˘˘صصق ة˘˘يرو˘˘ن
د˘م˘ح˘م ن˘ب ر˘ي˘صشب يد˘ي˘مو˘كلا
خ˘˘ي˘˘صشلا» م˘˘صسا˘˘ب فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةراصسخ لكصشي ام وهو ،«رّيخلا

يف ةيليثم˘ت˘لا ة˘حا˘صسل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
ـب ج˘ع˘ت تح˘صضأا ي˘ت˘لا ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
ن˘يذ˘لا ،«ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا ها˘˘ب˘˘صشأا»
’و ثدحف مهمÓكو مهتاحيرصصت امأا ،مهقÓخأاو مهاوتصسم مهمادنهو مهرعصش تاصصق ضسكعت

.هب موقن نأا نكمي ام لقأا اندÓب يف نفلا ردصص ىلع ةبطبطلاو ةيزعتلا نإاف هيلعو ،جرح

ةزهاج دجاسسملا
د˘جا˘صسم˘لا ل˘ج ته˘˘نأا

ي˘ت˘˘لا ،ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
طورصشلا اهيف ر˘فو˘ت˘ت
اهحتف ةداعإاب ةصصاخلا

ـل اهعاصستإا رارغ ىلع
ل˘˘ك ،ل˘˘صصم0001
ة˘مزÓ˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘˘لا
ةصصاخلا
لوكوتوربلاب
هتر˘قأا يذ˘لا ي˘ح˘صصلا
،ةيمومعلا تاط˘ل˘صسلا

ةزهاج تحصضأا هيلعو
نيلصصملا لا˘ب˘ق˘ت˘صس’
˘مز˘ت˘ل˘ي نأا ل˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
تاءارجإ’اب نوريخأ’ا
ضصوصصنملا ةي˘ئا˘قو˘لا

يصشفتل ايدافت ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.«انوروك» ىودع

«ةراود ايندلا»
ة˘ي’و ي˘˘لاو ل˘˘ما˘˘ع ،ةد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘صس ل˘˘ب˘˘ق
ريزولا ،ةئيصس ةلماعم ايلاح اريزو فورعم
تءاصش ،ةيمومع ةئيه يف افظوم ناك اهنيح
،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا ة˘ق˘ث˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي نأا راد˘˘قأ’ا

نيب ةلكصشملا ،يرازو بصصنم يف نيعيو
نيأا ةي’ولا ريصسي ناك يذلا قباصسلا يلاولا

’و ،هبصصنم نم لصصف ،ميقي ريزولا ناك
نم هلزع بابصسأا زربأا دحأا ّنأا دقتعي لازي
ريزولا ىلإا ،ريزولا ههجو ام ريرقت هبصصنم
هب رهج ام وهو ،ةيلخادلا ريزو وأا ،لوأ’ا

دعب هتيب يف هيبرقم عم تاءاقل يف انبحاصص
.ةلاطبلا نم رهصشأا

سسووهملا يلاولا
لو˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ ة˘˘ي’و ي˘˘لاو بي˘˘˘صصأا

،بيرغ ضضرمب ةي’ولاب نويرادإا نولوؤوصسم
ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا˘ب ضسو˘ه˘لا و˘˘هو ’أا
م˘ه˘ل ة˘ل˘صص ’ ضصا˘خ˘صشأا ةو˘عدو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
امك يعيبطلا ريغ نمف ،هروصضحل عامتج’اب
عامتجا رصضح˘ي نأا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ضضع˘ب لو˘ق˘ي
زكرم ريد˘م ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا عا˘ط˘ق ضصخ˘ي
’ ةيبرتلا عاطقب نوفظوم وأا ،ينهم نيوكت

ىوحفب ديعب نم ’و بيرق نم ’ مهل ةلصص
نيذلا نييذيفنتلا نيريدملا ضضعب نأا وه ،ضسووهملا يلاولا ةصصق يف برغأ’ا ،ءاقللا جمانربو
ام ةليوطو ةفلتخم ةيعوبصسأا تاعامتجا7 روصضحل نورطصضي ،ةليقث تايلوؤوصسم نولمحتي
.«اهيلع ديزي يلاولا» لوقلاب قلعي لكلا لعج لاح عقاو ،مهئادأا  ىلع رصشابم لكصشب رثؤوي تاب



watan@essalamonline.com
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لÓ˘خ ،ي˘ب˘ط ،ح˘صضوأاو اذ˘˘ه
دمحم نم لك ضسمأا هبيصصنت
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ا˘˘صسي˘˘˘ئر ،يرداو˘˘˘ق
دبع يرا˘ب˘جو ،ة˘يد˘م˘لا ءا˘صضق
ةكرحلا نأا ،اماع ابئان ،ديجملا
ن˘م ضسدا˘صسلا ي˘ف تم˘ت ي˘˘ت˘˘لا
كل˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا توأا
ضسي˘˘ئر ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ،ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا
راطإا يف جردنت ،ةيروهمجلا

فو˘˘˘ف˘˘˘صصلا ضصر ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم
ىلإا يئاصضقلا لمعلا عيرصستل

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ىو˘˘˘˘صصق˘˘˘˘لا هدود˘˘˘˘ح
راصشأاو ،ةيلحم˘لا تا˘يو˘ت˘صسم˘لا
داصسفلا ةحفاكم ةكرعم نأا ىلإا

دب’ يلحملا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
وه امك ةعيرصس ةريتو فرعت نأا
ىو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لا˘˘˘ح˘˘˘لا
هذ˘˘˘˘ه» لا˘˘˘˘قو ،يز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

لكب لفكتلل تءاج تارييغتلا
ىوتصسملا ىلع داصسفلا تافلم
ضسيئر˘لا دد˘صش ا˘م˘ك.«يلحملا

ىلع ،ايلعلا ةمكحملاب لوأ’ا
بخ˘ن˘لا ى˘ل˘ح˘˘ت˘˘ت نأا ةرور˘˘صض
ضصبر˘ت˘ي ن˘م ل˘كل ة˘ظ˘ق˘ي˘˘لا˘˘ب

فورظلا يف ةصصاخ رئازجلاب
.ملاعلا اهب رمي يتلا ةصساصسحلا

 ةلحرŸا ةبؤعشص كاردإا عيم÷ا ىلع هنإا لاق

ةروث دهسشت رئاز÷ا» :ايلعلا ةمكحملل لوألا سسيئرلا
«كار◊ا تابسستكŸ ةداسضم

ر.نوراه

تابشستكمل ةداشضم ةرؤث دهششت رئازجلا نأا ،ايلعلا ةمكحملاب لوألا صسيئرلا ،يبط ديششرلا دبع دكأا
اذه اياشضقب مازتللا ةيحان نم ةريبك تايدحت مامأا ،يرئازجلا عمتجملا نأا زربأاو ،يبعششلا كارحلا

.ةلحرملا ةبؤعشص كاردإا عيمجلا ىلعو نطؤلا

ىلع عادو ةرايز هل ىدأا
هماهم ءاهتنا رثإا

لبقتسسي لوألا ريزولا
ةدحتملا تايلولا ريفسس

رئازجلاب ةيكيرمألا
،لوألا ريزؤلا صسمأا لبقتشسا

نؤج ،دارج زيزعلا دبع
تايلؤلا ريفشس ،رششورشسيد
ةيكيرمألا ةدحتملا

هل ىدأا يذلا ،رئازجلاب
ءاهتنا رثإا ىلع عادو ةرايز
يف ءاج امل اقفو ،هماهم
ريزؤلا حلاشصمل نايب
.لوألا

ح.نيدلا رمق
ءافشش ةلاح414 ليجشست
لشصي نيفاعتملا يلامجإاو

02942 ىلإا
894و تايفو01

ةديدج ةباسصإا
رئازجلا يف «انوروك» ـب
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
،تايفو01 ةريخألا ةعاشس
ـب ةديدج ةباشصإا894و
414 ءاشصحإا عم ،«انورؤك»

فششك امل اقفو ،ءافشش ةلاح
لامج رؤتكدلا صسمأا هنع
يمشسرلا قطانلا ،رارؤف
ةعباتمو دشصر ةنجلل
.ءابؤلا يششفت
،هتاذ ردشصملا فششك امك
لامجإلا ددعلا نأا
يف ءابؤلا اذهب نيباشصملل
ءؤشض ىلع غلب اندÓب
ـلا لÓخ ةلجشسملا ماقرألا

ةعاشس42
،ةلاح21753 ،ةريخألا

تايفؤلا يلامجإا لشصو اميف
زفق لباقملا يف ،2131 ىلإا
نيفاعتملل يلامجإلا ددعلا
.02942 ىلإا

ـه.داؤج

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ةرازو تعد
تاصسصسؤوملا يريدم ،ةينطولا
تان˘كصسلا ة˘ي˘ع˘صضو د˘يد˘ح˘ت˘ب
ءابرغلا فر˘ط ن˘م ة˘لو˘غ˘صشم˘لا
ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘˘م توأا03 ل˘ب˘˘ق
يف ءارجإ’ا اذه يتأايو ،ةيراجلا
اذ˘ه ة˘ي˘ف˘صصت ي˘ف ءد˘ب˘لا را˘˘طإا
ءدبلل ةرغاصشلا ءاصصحإاو فلملا
.اهيقحتصسم ىلع اهعيزوت يف

ةرازو˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘صسار˘˘˘م بصسحو
ىلإا اهتهجو ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

نيعزوملا ةي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
مهترمأا ،ينطو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع
لا˘صسرإا ةرور˘صضب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
تاررقمل تاصسصسؤوملا يريدم
ة˘ي˘ع˘˘صضو د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ن˘˘كصسلا
ن˘م ة˘˘لو˘˘غ˘˘صشم˘˘لا تا˘˘ن˘˘كصسلا

نم توأا03 لبق ءابرغلا فرط
.ةيراجلا ةنصسلا

ةيلمع نإاف ةميلعتلا بصسحو
راطإا يف يتأات هذه ءاصصحإ’ا

ة˘ي˘ع˘صضو ن˘ي˘صسح˘تو ة˘ع˘با˘ت˘˘م
يمومعلا يعام˘ت˘ج’ا ن˘كصسلا

زاجنإ’ ار˘ي˘صضح˘تو ي˘ف˘ي˘ظو˘لا
بصسح ة˘يو˘ن˘صسلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةمانزر
،ةنصس لك نم توأا13 لبق
يف تاءارجإ’ا هذه يتأات امك
اذ˘ه ة˘ي˘ف˘صصت ي˘ف ءد˘ب˘لا را˘˘طإا
ءدبلل ةرغاصشلا ءاصصحإاو فلملا
اهيقحتصسم ىلع اهعيزوت يف

مقر يرازولا روصشنملل اقبط
ربمتبصس71 يف خرؤوملا18
تايف˘ي˘ك دد˘ح˘ي يذ˘لا4102
ةغيصص نم ةدافتصس’ا طورصشو
.يفيظولا نكصسلا

ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تد˘كأا ا˘م˘ك
ع˘ي˘م˘ج ةا˘فاو˘م ةرور˘صض ى˘ل˘ع
نم ةخصسنب اهنم نيديفتصسملا

نم ءاوصس نكصسلا حنم ررقم
ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘يد ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
كÓمأا ح˘لا˘صصم وأا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ريدم قيرط نع كلذو ،ةلودلا
ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا
.ديفتصسملا

ع.لÓب

 اهئاشصحإاب تاشسشسؤؤملا ءاردم ترمأا

تانكسسلا عاجرتسسا ررقت ةيبرتلا ةرازو
توأا03 لبق ةرغاسشلا ةيفيظولا

«ةقرحلا» ةرهاظب تاردخملل ةيلود تاكبشش ةقÓع اششقان

ةميرجلا ةبراحمو ينمألا نواعتلا قيسسنت
ينابسسإلا هريظنو دوجلب تاثداحم روحم ةمظنملا

،دوجلب لامك نم لك ددصش
تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو
،م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

ودنانر˘ف ،ي˘نا˘ب˘صس’ا هر˘ي˘ظ˘نو
ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘كصس’را˘˘˘ك د˘˘˘نار˘˘˘غ
دو˘˘˘ه˘˘˘ج ف˘˘˘تا˘˘˘˘كت ةرور˘˘˘˘صض
يصضم˘ل˘ل ا˘ي˘نا˘ب˘صسإاو ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا˘˘ب ا˘˘مد˘˘ق
نمأ’ا ت’اجم يف نواعتلاو
،ةمظنملا ةميرج˘لا ة˘برا˘ح˘مو
ق˘ي˘صسن˘ت ل˘ب˘˘صس ا˘˘ث˘˘ح˘˘ب ثي˘˘ح
ة˘برا˘ح˘مو ي˘ن˘مأ’ا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اصشقانو ،ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘لود تا˘˘˘كب˘˘˘صش ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع
.«ةقرحلا» ةرهاظب تاردخملل

حيرصصت يف ،دوجلب فصصو
يذلا ءاقللا بق˘ع ة˘فا˘ح˘صصل˘ل

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو˘˘ب ه˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
ةرايزب موقي يذلا ،ينابصس’ا

ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ة˘ي˘˘م˘˘صسر
ا˘˘مو˘˘ي مود˘˘ت ما˘˘ه د˘˘˘فو ضسأار
ـب نيدلبلا نيب ةقÓعلا ،ادحاو
اريصشم ،«مدقلا ذنم ةزاتمملا»
ه˘ف˘ي˘صض ع˘˘م لدا˘˘ب˘˘ت ه˘˘نا ى˘˘لإا

ضضع˘ب لو˘ح ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘˘جو
نيبناجلا مه˘ت ي˘ت˘لا ا˘يا˘صضق˘لا

ةيامحلا تاعاطقب ةطبترملاو
اقرطت ام˘ك ،ن˘مأ’او ة˘ي˘ند˘م˘لا
،ةيرصسلا ةرجهلا عوصضوم ىلإا

يف ،ةيلخادلا ريزو دكأا ثيح
«احصضاو» ناك هنأا نأاصشلا اذه
ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صس’ا هر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘م
نم رئازجلا ةاناعم ضصوصصخب
ا˘هد˘ي˘ن˘˘ج˘˘تو ،ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘يدا˘مو ة˘ي˘لا˘˘م تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’
«ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م د˘˘˘˘ج» ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘صشبو
ام نع ثدحتو ،ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘م˘ل
«ن˘ي˘يزا˘ه˘ت˘˘ن’ا» ـب م˘˘ها˘˘م˘˘صسأا

ة˘˘˘يو˘˘˘فا˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘صشلاو
ـب م˘ه˘ت˘قÓ˘˘عو تارد˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘˘صشم ،«ة˘˘˘قر˘˘˘ح˘˘˘لا»

دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘تا˘˘كت ةرور˘˘˘صض
ن˘ي˘ب تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ب

،مهتبراحم متي ىتح نيدلبلا
ن˘ع نأا˘صشلا اذ˘ه ي˘ف ا˘˘ف˘˘صشا˘˘ك
Óك دو˘فو ن˘ي˘ب تاءا˘ق˘ل د˘ق˘ع
ر˘˘ي˘˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ترازو˘˘˘لا
.اينابصسإاو رئازجلا

ر˘يزو˘لا ف˘صشك ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ع˘˘م ثح˘˘ب ه˘˘نأا ،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا
ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لا ل˘ب˘صس ،دو˘ج˘˘ل˘˘ب
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘مأ’ا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
طاصشن نمو ةمظنملا ةميرجلا
ي˘ف ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
،لحاصسلا ةقط˘ن˘مو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

نم لوان˘ت ءا˘ق˘ل˘لا نأا ا˘ف˘ي˘صضم
ميلعتلا عوصضوم ىرخأا ةهج
ةينمأ’ا تاوق˘ل˘ل ل˘صصاو˘ت˘م˘لا
ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لاو ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ل˘م˘ع را˘طإا

لاقو ،تاقرطلا ربع نمأ’او
تناك امهم هنا كلذك اوملعا»
نع ةجتانلا ةيحصصلا ةمزأ’ا
ةدا˘ح ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا تر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ه˘˘نإاو
نم دحت نل اهنأا ’إا تايطعملا

يف نيدلبك ةثيثحلا انيعاصسم
ان˘تا˘قÓ˘ع ي˘ف ا˘مد˘ق ي˘صضم˘لا

ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو ،«ا˘˘˘نرزآا˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘فو
هترايز ،ينا˘ب˘صس’ا لوؤو˘صسم˘لا
ليلد ريخ ،رئازجلا ىلإا ةثلاثلا

ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا نوا˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.نيدلبلا

ضسي˘˘ئر ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صساو اذ˘˘˘ه
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةكلممل ةيلخادلا ريزو ،نوبت
ة˘˘صسا˘˘ئر ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإا
رو˘ن رو˘صضح˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘˘يد˘˘م ،ج˘˘ياد داد˘˘غ˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘لا
لا˘م˘كو ،ة˘صسا˘ئر˘لا˘ب ناو˘˘يد˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو ،دو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.ةيميلقإ’ا

ح.نيدلا رمق

ع˘م˘ت˘ج˘˘م ة˘˘كر˘˘ح تن˘˘ل˘˘عأا
اهتعماج ميظ˘ن˘ت ن˘ع ،م˘ل˘صسلا
ةدتمملا ةرتفلا يف ةيفيصصلا

توأا92 ى˘˘˘˘لإا62 ن˘˘˘˘م
يف كراصشي نأا ىلع ،يراجلا

تايلاعف ةيحاتتف’ا اهتصسلج
،ةينطوو ،ةيعمتجم ،ةيصسايصس
ةكراصشمب ةيصضارتفا مايأا3و
نيركف˘م˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع
.لودلا فلتخم نم ءاملعلاو

ترب˘ت˘عإا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ضسمأا اهل نايب يف ،«ضسمح»
،«مÓ˘˘صسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘˘طإا
ا˘˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم عا˘˘م˘˘ت˘˘جا بق˘˘˘عأا
ةرهاظ ةجلاعم نأا ،يذيفنتلا
م˘˘ل˘˘ظ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا

اهل ضضرعتي يتلا «ةرقحلا»و
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ايلحمو اي˘ن˘طو تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ةلود ديصسجت لÓخ نم متي
ةيفافصشلاو ،نو˘نا˘ق˘لاو ق˘ح˘لا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘فو
دي˘صسج˘تو ،ةرادإ’ا ة˘نر˘صصعو
ي˘م˘قر˘لا لا˘ق˘ت˘˘ن’ا عور˘˘صشم
ةلودلا ةينازيم قاهرإاب ضسيلو
تت˘˘ب˘˘ثأا ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ب
اهاودج مدعو اهلصشف ةبرجتلا
.اندÓب يف

،ر˘˘˘˘˘˘خآا قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘˘فو
ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح تر˘كن˘ت˘صسا
ـب ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘صصو ا˘˘˘م ،م˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا «ح˘˘ئا˘˘صضف˘˘˘لا»
اه˘ف˘صشك م˘ت ي˘ت˘لا را˘ه˘صشإ’ا˘ب
ي˘بر˘ع˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ،ي˘˘˘غو˘˘˘نو
لاصصتإÓل ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
ةد˘كؤو˘م ،را˘ه˘˘صشإ’او ر˘˘صشن˘˘لا
ةنج˘ل ل˘ي˘كصشت ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ع˘صس
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا رو˘˘ف عو˘˘صضو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا لا˘غ˘˘صشأا
تركذ امد˘ع˘ب اذ˘ه ،ي˘ن˘طو˘لا
ل˘ي˘كصشت ى˘ل˘ع تل˘م˘ع ا˘˘ه˘˘نأا
نأا˘˘˘صشب ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
تلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ن˘صس ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘ه˘˘صشإ’ا

باو˘ن ا˘ه˘˘ط˘˘ب˘˘حأاو4102
لصصح ام ةربتع˘م ،ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا

ي˘غ˘ب˘ن˘ي ة˘˘فو˘˘صصو˘˘م م˘˘ئار˘˘ج
اميصس’ ،اه˘ي˘ب˘كتر˘م ة˘ع˘با˘ت˘م
زازتبا تاصسرامم ضسفن نأاو
ق˘ير˘ط ن˘ع مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘˘صسو
لاز˘˘ت ’ «را˘˘˘ه˘˘˘صشإ’ا دا˘˘˘صسف»
.ةرمتصسم

ةليكصشتلا تنجهتصساو اذه
دبع اهدوقي يتلا ةيصسايصسلا

ه˘ت˘م˘˘صس ا˘˘م ،ير˘˘ق˘˘م قازر˘˘لا
يف «ةرركتملا كابرإ’ا ةلاح»
بصصا˘ن˘م˘لا ي˘ف تا˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا
ىلع ةددصشم ،ايلعلا ةيماصسلا

˘مرا˘˘صصلا ل˘˘صصف˘˘لا ةرور˘˘صض
لا˘م˘لا ن˘ي˘ب ح˘صضاو ل˘كصشبو
ةدعاقل˘ل ا˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت ة˘صسا˘ي˘صسلاو
ة˘لا˘ح˘ل ة˘ع˘نا˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
ماي˘ق˘لاو ح˘لا˘صصم˘لا برا˘صضت
لك دصض ةيلبقلا تاقيقحتلاب
تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘˘لا تا˘˘ه˘˘ب˘˘صشلا
ف˘ئا˘ظو˘لا ة˘ي˘قاد˘صصم ضسم˘˘ت
.ةيمصسرلا

نم ،«ضسمح» ترذح امك
ةيطارقميد˘لا مو˘ه˘ف˘م دا˘صسفإا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘كرا˘˘˘صشت˘˘˘˘لا
ةد˘يد˘ج «ة˘ي˘نو˘بز ة˘عا˘˘ن˘˘صص»
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
،يندملا عمتجملا تامظنمو
ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا نأا تزر˘˘بأاو
نأا ن˘˘كم˘˘ي ’ ة˘˘ي˘˘كرا˘˘˘صشت˘˘˘لا
ةيطار˘ق˘م˘يد˘ل˘ل Ó˘يد˘ب نو˘كت
اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘عاد ،ة˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت˘˘لا
ةيلعفلا تايع˘م˘ج˘لا قا˘ي˘صسلا
ةعانصصل اهنيب قيصسنتلا ىلإا

ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘صصل ة˘˘˘كار˘˘˘صش د˘˘˘ق˘˘˘ع
.ةيطارقميدلا

ـه.داؤج

ريزو ،يدهملب فصسوي دكأا
،فاقوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا
امومع ةلودلاو هحلاصصم نأا

حاورأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم
ا˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ’و ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘˘لا
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘عو ،ةر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةÓ˘˘صص يدا˘˘ف˘˘ت م˘˘ت ضسا˘˘صسأ’ا
ةبط˘ق˘ت˘صسم ا˘ه˘نو˘ك ة˘ع˘م˘ج˘لا
هنأا ازربم ،نيلصصملا عومجل

نيح ىلإا اهفانئتصسا نكمي ’
ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا برد˘˘ت
ةلحرملا يف ةياقولا تاءارجإا

.ىلوأ’ا
هفو˘قو لÓ˘خ ،ر˘يزو˘لا لا˘ق

تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا ر˘خآا ى˘˘ل˘˘ع ضسمأا
ةيئاقولا تاءارجإ’اب ةقلعتملا
،دجا˘صسم˘لا ل˘خاد ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
ضضر˘˘ف ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ءاد˘˘ن˘˘˘لا»
فورظ˘لاو ،ة˘ن˘صس ة˘عا˘م˘ج˘لاو
دد˘˘ع˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غ نآ’ا
دصسفيصس نيلصصم˘ل˘ل ف˘ي˘ث˘كلا

،«انوروك يصشف˘ت ح˘ب˘ك ة˘ط˘خ
ةعمجلا ةÓصص ءادأا نأا راصشأاو
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م˘˘˘ب نو˘˘˘هر˘˘˘م

.ةيئاقولا تاءارجإÓل نطاوملا
،يدهملب فصسوي ثح امك

يف ةفطا˘ع˘لا دا˘ع˘ب˘ت˘صسا ى˘ل˘ع
ةÓ˘˘صص فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا ة˘˘لأا˘˘˘صسم
نأ’ ،دجاصسملا ي˘ف ة˘عا˘م˘ج˘لا
،ادو˘جو˘˘م لاز˘˘ي ا˘˘م ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا

هذ˘˘ه ج˘˘ح˘˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
جاح ف’آا01 ـب ميقأا ةنصسلا
ةدا˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف نا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
نييÓم4 نم رثكأا بطقتصسي

.جاح
ح.نيدلا رمق

راهششإلا حئاشضف يف قيقحتلل ةيناملرب ةنجل ليكششت حرتقت ةكرحلا

يراجلا توأا92 ىلإا62 نم «سسمح» ـل ةيفيسصلا ةعماجلا

ةرطاخملا اهنكمي لو نيلشصملا حاورأا ىلع ةلوؤؤشسم ةلودلا نأا دكأا ةينيدلا نوؤؤششلا ريزو

ةعمجلا ةÓسص فانئتسسا نكمي ةلاحلا هذه يف



د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا ،دد˘˘صصلا اذ˘˘ه˘˘˘بو
ميلعت˘لا ر˘يزو نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا
عا˘م˘صسل د˘ع˘ت˘صسم ه˘نأا ،ي˘لا˘˘ع˘˘لا

ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ءارآ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا
ةيرادإ’ا بناوجلا يف ،عاطقلا

ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لاو ة˘ير˘ي˘ي˘صست˘˘لاو
.ةيتامدخلاو ةيثحبلاو

هل روصشنم يف ،ريزولا بتكو
،«كوبصسياف» ربع هباصسح ىلع
ءارآ’ا ىلإا عامتصس’ا راظتناب هنأا
ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك زر˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

Óئاق ،تازواجتلاو تايبلصسلاو
ددرتن نل اننأا نيقي ىلع اونوك»
.«اهفصشكو اهي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف
،نايز نب يقابلا دبع ددصش امك
لكاصشملا نع نيغّ̆ل˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع
،لو˘ل˘ح تا˘حر˘ت˘ق˘م˘ب ا˘ه˘قا˘فرإا˘ب
قيلعتلا ىلإا هتحفصص داور ايعاد
ضسكع˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘خ˘ن ة˘غ˘ل˘ب
نم ةئفلا هذهل عيفرلا ىوتصسملا
.عمتجملا

ةمظنملا تنمث ،اهتهج نمو
رارق ،ةرحلا ةيرئازجلا ةيبÓطلا
حتف ضصوصصخب نوبت ضسيئرلا

تا˘ق˘با˘صسم˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا لا˘ج˘˘م
ة˘ب˘ل˘ط˘لا زا˘ي˘ت˘ج’ هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ق˘ب˘صسم ءا˘ق˘ت˘نا نود نا˘ح˘ت˘˘م’ا
لدا˘˘ع˘˘لا» ـب ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘صصو يذ˘˘˘لا

ىلع تددصش امك ،«فصصنملاو
لوح ةينطو ةودن دقع ةرورصض
.ةيعماجلا تامدخلا تاحÓصصإا

اهدوقي يتلا ةمظنملا تعدو
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘ل˘ب˘ير˘صس ح˘تا˘˘ف
ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا» زو˘ح˘ت
قوصسب ةعماجلا طبر ىلإا ،هنم
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإاو ل˘˘غ˘˘˘صشلا
امب ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا تا˘صصصصخ˘ت˘لا
جيصسنلا تابلطتم عم ىصشامتي
ةريصشم ،يفيظولاو يداصصتق’ا
و˘ح˘ن با˘هذ˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ع˘فار˘م ى˘لإا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘ن˘لا د˘ي˘صشر˘˘ت
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘ب
وذ يموم˘ع عا˘ط˘ق ل˘ي˘صصح˘ت˘ل

ةريصشم ،ضصاخ يداصصتقا عباط
ةرازو˘لا ى˘˘لإا ع˘˘فر˘˘ت˘˘صس ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
يف حر˘ت˘ق˘م عور˘صشم ة˘ي˘صصو˘لا

حÓ˘˘صصإا ل˘˘جأا ن˘˘م نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه
ةرورصض ةباقنلا ىرتو.قيمع

ضضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ت˘˘ف˘˘˘ن’ا ي˘˘˘ف
ى˘ن˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘صص’ا ءا˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صس’او
ة˘مأاو˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تاءا˘ف˘كلا كار˘صشإاو
يتلاو معدلا ميدقتل ةدعتصسملا

م˘عد ي˘ف ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘ن ن˘˘ع تر˘˘ب˘˘ع
.اهنطو

ةيبÓطلا ةمظنملا تحلأا امك
د˘ن˘ج˘ت˘لا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ةر˘ح˘لا

رذحلاو ةطيحلا تاجرد عفرو
ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’او
يذلا لوكوتوربلا اهيلع ضصني
.ةيصصولا ةرازولا هترقأا

تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘فو
ةيلمع نأا ةيعماجلا تاصسصسؤوملا

ة˘صصا˘خ˘لا بي˘˘صصن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘صضمإا
نيحجانلا نييعماجلا ةذتاصسأ’اب
نوكيصس فيظوتلا ةقباصسم يف
نيب نمو ،توأا61 نم ةيادب
يت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
زكرملا خيراتلا اذه نع تنلعأا
دد˘ح يذ˘لا ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ةدوعل ةيليوج01 مويلا خيرات

خ˘يرا˘ت˘لا و˘هو ن˘ي˘يرادإ’ا ل˘م˘ع
نم ديد˘ع˘لا ه˘ي˘لإا تد˘م˘ع يذ˘لا
ىل˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

3و2و1 رئازجلا ةعماج رارغ
،ةيد˘م˘لا تا˘ع˘ما˘ج ى˘لإا ة˘فا˘صضإا
.2و1 ةديلبلاو ةريوبلا

ثدحلا4 5182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ12ـل قفاوملا0202 توأا11ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

عاطقلا بوسشت يتلا تازواجتلاو تايبلسسلاو ضصئاقنلا لك ةسساردل اهدادعتسسا دكؤوت ›اعلا ميلعتلا ةرازو

نأاسشلا اذه ‘ ةبقترم ةئيرج ةيسسائر تارارقو ةيرئاز÷ا تاعماجلل ةبقترم ةلكيه
لبقملا دحألا نم ةيادب فيظوتلا ةقباسسم يف نيحجانلا نييعماجلا ةذتاسسألا بيسصنت ^

ةيعماجلا تامدخلا عاطقب ةقيمع تاحÓسصإاب بلاطم ^

خ.ةميسسن

تاعماجلا نوؤوسش مظنت ةديدج دعاوق ءاسسرإل ،ايوق ايركف اطاسشن يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو دهسشت
عم مجسسني امب مدقتلاو ضضوهنلا تاموقم ،يويحلا عاطقلا اذهل نمؤوي امبو ،ةيملاعلا ريياعملا قفو ةيرئازجلا
تايدحت ةهجاوم ىلع ةرداق ةيملع ةيجهنمو ،ةدعسصألا ةفاك ىلع ةديدجلا رئازجلا اهدهسشت يتلا تاروطتلا

.جاتنإلاو لمعلا تاعاطق تاجايتحاو ةيمنتلا تابلطتم عم قفتي وحنب اهب ءاقترلاو رسصعلا

ةيباجيإا جئاتن تطعأا اهنأا دكأا
ىلع فيفختلا يف تمهاسسو
تايفسشتسسملا

ةيزكرمÓلا :لاحر
نسسحأا رارقلا يف

ءاسضقلل ةقيرط
«انوروك» ىودع ىلع

دهعملا ريدم ،لاحر ضسايلإا دكأا
،ةيمومعلا ةحسصلل ينطولا

ءابو دسصرو ةعباتم ةنجل وسضعو
وحن هاجتلا نأا ،«91-ديفوك»
تارارقلا ذاختا يف ةيزكرمÓلا

ادكؤوم ،ءابولا ةحفاكم هنأاسش نم
دسصرلل ةيئلو ناجل ليكسشت نأا

رارقلا ذاختا تايحÓسص ءاطعإاو
ىطعأا يلحملا ىوتسسملا ىلع
يف لاحر حسضوأا.ةيباجيإا جئاتن
تارارقلا نأا ،يفحسص حيرسصت
اراسسم لكسشت ارخؤوم ةذختملا

ةليسسو نسسحأا نأا افيسضم ايقطنم
يه ءابولا ىلع ءاسضقلل
نأا ىلإا اريسشم ،ةيزكرمÓلا
جئاتن تطعأا ةيزكرمÓلا
فيفختلا يف تمهاسسو ةيباجيا

رمأا ،ةراسشإÓل.تايفسشتسسملا ىلع
عامتجا لÓخ ةيروهمجلا ضسيئر
دحألا دقعنملا ءارزولا ضسلجم
ةظقي ةموظنم عسضوب ،طرافلا

،نطولا تايلو لك ىوتسسم ىلع
،يلاولا ةطلسس تحت ،فلكت
،يمويلا مييقتلاو ةعباتملاب
رارقإاو يحسصلا عسضولا روطتل
يف ،اروف يحسصلا رجحلا ةداعإا

.عسضولا روهدت ةلاح
خ.ةيمسسن

ىلع اهنأاسشب رئاز÷ا رفوتت يتلا كلتب قلعتي رمألا
ةمعدŸا ءانثتسساب ةÒبك ةيجاتنإا تاردق

تاجتنŸا نم ديدعلا نع ريدسصتلا قيلعت عفر
نيديلل رهطملالئاسسلاو مÓهلاو تامامكلا ريدسصت عنم^

«ودرانويل» ةيئاسضفلا ةحŸÓا قÓمع اذكو «روتنفل» روزي يدهŸا Úسساي ةسسائرب يرازو دفو

تاسسسسؤوŸاو راكتبلا ›ا‹ ‘ ةيلاطيا ةيرئازج ةكارسش
ةيŸاعلا قاوسسألا ماحتقل ةئسشانلا

ةيجيتاÎسسا عسضو رارق نونمثي داسصتقا ءاÈخ
قوسسلا تابلطتŸ بيجتسست اهتاطاسشن ضضعبل ةديدج

ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا ىلع نهارت رئاز÷ا
ÿبلا عيرلا جراخ ةورث قلÎو‹

هايملاو ةيئاذغلا داوملا نم انط453 نمسضتت
ةيامحلاو ميقعتلا لئاسسوو ةيبطلا تازيهجتلاو

تادعاسسم لاسسرإل يربو يوج رسسج
نانبلو لظلا قطانمو ةليم ىلإا ةلجعتسسم

،ديلو يدهملا نيصساي قرطت
ريزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
ةفرعملا داصصتقاب فلكملا لوأ’ا

ي˘ف ،ة˘ئ˘صشا˘ن˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو
يريزو عم ه˘ت˘ع˘م˘ج تا˘ثدا˘ح˘م
نييلاطي’ا راكتب’او داصصتق’ا
قا˘˘فآاو ة˘˘كار˘˘˘صشلا ضصر˘˘˘ف ى˘˘˘لإا
ي˘لا˘ج˘م ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
.ةئصشانلا تاصسصسؤوملاو راكتب’ا

نأا ،ةرازو˘˘ل˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘صضوأا
˘ما˘ق يد˘ه˘م˘لا ن˘ي˘صسا˘ي ر˘˘يزو˘˘لا
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ى˘لإا ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز˘˘ب
توأا ع˘با˘˘صسلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
نيب ةكارصشلا راطإا يف يراجلا
را˘كت˘ب’ا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

،ةئصشان˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ة˘ي˘قر˘تو
ةد˘˘يد˘˘˘ج قا˘˘˘فآا ح˘˘˘ت˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب
ةيرئازجلا ةئصشانلا تاصسصسؤوملل
’ ةيبنجأا قاوصسأا اهجولو دصصق
.ايبوروأا اميصس

رمأ’ا نأا ،نايبلا تاذ دكأا امك
ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘صضيأا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
نم نيي˘لا˘ط˘يإ’ا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا
ةيقيرفإ’ا قاوصسأ’ا ىلإا جولولا

اماه ابطق دعت يتلا رئازجلا ربع

لÓخو ،اي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف را˘كت˘بÓ˘ل
يرئازجلا دفولا ماق ةرايزلا هذه
وهو يلاطيإا عرصسم ربكأا ةرايزب
ةقفارمب موق˘ي يذ˘لا «رو˘ت˘ن˘ف˘ل»
ة˘ئ˘صشا˘ن ة˘صسصسؤو˘م ة˘ئ˘م ي˘لاو˘˘ح
0058 ن˘م د˘يزأا ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘يو
68 نم ديزأا رمثتصسيو عبرم رتم
ع˘م˘ج˘م˘لا اذ˘˘كو وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ة˘حÓ˘م˘لا قÓ˘م˘عو ي˘عا˘ن˘صصلا
«ودرانويل» ةيلاطيإ’ا ةيئاصضفلا
يف ةلئاط ’اومأا رمثتصسي يذلا
زكارمو ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
،حوتفملا را˘كت˘ب’ا ي˘ف ثح˘ب˘لا

ر˘يزو ع˘م ءا˘ق˘ل د˘ق˘˘ع م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةر˘يزوو ي˘لا˘ط˘˘ي’ا دا˘˘صصت˘˘ق’ا
ة˘لود˘لا بتا˘ك اذ˘˘كو را˘˘كت˘˘ب’ا
حمصس يذلا يداصصتق’ا نواعتلل
ضصر˘ف ة˘صشقا˘ن˘م˘ب ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘ل˘˘ل
يئانثلا نواعتلا قافآاو ةكارصشلا
را˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ب’ا لا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘ف
.ةئصشانلا تاصسصسؤوملاو

بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ضضر˘˘عو
ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘صصت˘قا˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا

،ة˘˘ئ˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
يتلا لامع’ا فلتخم ةبصسانملاب

ةيرازو˘لا ه˘تر˘ئاد ا˘ه˘ي˘ف تعر˘صش
تاصسصسؤوملا ةئ˘ي˘ب ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘غ˘ب
ةيمهأ’او رئازج˘لا ي˘ف ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا
هذه˘ل ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ي˘لو˘ت ي˘ت˘لا
ن˘ي˘صسا˘ي زر˘˘بأاو اذ˘˘ه.ةلأاصسملا
عيراصشملا ةيعون ،ديلو يدهملا
ةحجانلا تاراصسملاو ةيراكتب’ا
ايعاد رئازجلاب لاجملا اذه يف
ىلإا نييلا˘ط˘ي’ا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا
ةيكيمانيدب برق نع مامته’ا
نأاو ةصصاخ ةئصشانلا تاصسصسؤوملا
قو˘صسلا ة˘باو˘˘ب د˘˘ع˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع نافرطلا قفتاو ،ةيقيرفإ’ا

ع˘ي˘فر لدا˘˘ب˘˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ع˘˘صضو
ل˘يو˘م˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ىو˘ت˘صسم˘لا
ثحبلاو ايجولو˘ن˘كت˘لا ل˘يو˘ح˘ت
راكتب’ا لاج˘م ي˘ف ر˘يو˘ط˘ت˘لاو
،ةئصشانلا تاصسصسؤوملاو حوتفملا

عيقوت˘لا ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا م˘ت ا˘م˘ك
ل˘ب˘ق قا˘ف˘تا لو˘كو˘تور˘ب ى˘˘ل˘˘ع
دعب اذهو ةيراجلا ةنصسلا ةياهن
.نواعتلا ةعيبط ليصصافت ةصسارد

ك.اسضر

ىلإا ةراجتلا ةرازو تهنأا
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك م˘˘ل˘˘ع
يف نيطصشانلا نييداصصتق’ا

مت دق هنأا ،ريدصصتلا لاجم
نع ريد˘صصت˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ع˘فر
ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صشب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ءانث˘ت˘صسا˘ب ة˘ي˘جا˘ت˘نإا تارد˘ق
وأا ة˘˘˘م˘˘˘عد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
 .ةمعدم داوم نم ةعنصصملا

ةيح˘صصلا ة˘مزأÓ˘ل ار˘ظ˘نو
عنمي دÓب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا

،تامام˘كلا ر˘يد˘صصت كلذ˘ك
ره˘ط˘م˘لا ل˘ئا˘صسلاو ،مÓ˘ه˘لا
ةدام ىلإا ةفاصضإ’اب ،نيديلل
ةرور˘˘˘˘˘صضل كلذو مو˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا
ةربتعم تا˘ي˘م˘كبو ا˘هر˘فو˘ت

دياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
.نينطاوملل

ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تد˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘ه
ي˘ف ،ق˘يزر لا˘م˘ك ،ر˘˘يزو˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل رو˘˘صشن˘˘˘م
عقومب ةيمصسرلا اه˘ت˘ح˘ف˘صص
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
عصضو م˘ت ه˘نأا ،«كو˘ب˘صسيا˘ف»
ىوتصسم ىلع ة˘ظ˘ق˘ي ة˘ي˘ل˘خ
ن˘يو˘م˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل ةرازو˘˘لا
ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قو˘˘˘˘صسلا
نا˘˘م˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضصر˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘فا˘صضإ’ا˘ب اذ˘ه ،هرار˘ق˘ت˘صسا
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا ىلإا
˘˘مد˘˘ع ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا
قوصسلا تاي˘جا˘ح˘ب لÓ˘خإ’ا
.ةينطولا

ح.نيدلا رمق

،ي˘˘بو˘˘ك ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م دا˘˘˘فأا
ل˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ع˘˘˘˘صضو نأا ،يدا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘ق’ا

ةديد˘ج ة˘يدا˘صصت˘قا ة˘برا˘ق˘م
تا˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘˘صشن ضضع˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ل
ةر˘˘غ˘˘صصم˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

بي˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صست ة˘˘˘ئ˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘لاو
حبصصأا ،قوصسلا تابل˘ط˘ت˘م˘ل

ل˘جأا ن˘م ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘م ةرور˘˘صض
ةديد˘ج ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ءا˘ط˘عإا
لجأا نم تاصسصسؤوملا هذهل
ةلجعب ع˘فد˘لا ي˘ف ما˘ه˘صسإ’ا
.ةيمنتلا

،ي˘بو˘ك ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م ن˘˘م˘˘ث
يفحصص حيرصصت يف ضسمأا
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر رار˘˘ق
لÓ˘خ نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع
،ر˘˘ي˘˘خأ’ا ءارزو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘˘م
ع˘صضو ةرور˘صضب ي˘صضا˘˘ق˘˘لا

ةديد˘ج ة˘يدا˘صصت˘قا ة˘برا˘ق˘م
تا˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘˘صشن ضضع˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ل
ةر˘˘غ˘˘صصم˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

بي˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صست ة˘˘˘ئ˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘لاو
Óئاق ،قو˘صسلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ز˘كر»

ةبراقم ينبت ةرورصض ىلع
ة˘يو˘لوأ’ا ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج
ق˘˘˘˘˘صشل˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘هأ’او
ة˘يدودر˘˘م˘˘لو ،يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
رو˘مأ’ا ى˘ل˘عو ،ع˘يرا˘صشم˘˘لا
هذ˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
جو˘˘لو ن˘˘م تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

فا˘˘˘˘صصم ى˘˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘قÓ˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
نو˘˘˘كت نأا لد˘˘˘ب ،ةور˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘˘صسم تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
ي˘بو˘ك ف˘ي˘صضي˘ل ،«ةور˘ث˘ل˘˘ل
نم ةبراقملا هذه نكمتصس»
دد˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘لوا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م زور˘˘˘˘ب
جاتنإ’ا عيونت نم نونكمتي
ن˘˘م ا˘˘˘صضيأا نو˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘يو
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘ع حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا
هذه» فدرأاو ،«يداصصتق’ا
ا˘ه˘يد˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا
عم لعا˘ف˘ت˘ت ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا

ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘صضت˘˘˘ق˘˘˘م
ر˘ي˘فو˘˘ت˘˘ب اذ˘˘هو ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ةموميد ىلإا يدؤوت فورظ
.«تاصسصسؤوملا

خ.ةيمسسن

ر˘يزو ق˘يزر لا˘م˘ك ن˘˘ل˘˘عأا
453 وحن عمج نع ،ةراجتلا

،تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ط
هايمو ةيئاذغ داوم نمصضتت
لئاصسوو ةي˘ب˘ط تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
ءزج لاصسرإا مت ةيامحو ميقعت
نانبل يف ءاقصشأ’ا ىلإا اهنم
اذه عم نماصضتلا راطإا يف
ه˘ت˘ن˘ح˘م ي˘ف ق˘ي˘ق˘صشلا د˘ل˘ب˘لا

.ريخأ’ا راجفن’ا ءارج
د˘يزأا نأا ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘صضأاو

ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ط032  ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
اهلاصسرإا متي˘صس تاد˘عا˘صسم˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘ي’و نا˘˘˘كصس ى˘˘˘لإا
لاز˘˘لز˘˘لا ءار˘˘ج ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘لا

لبق ةق˘ط˘ن˘م˘لا بر˘صض يذ˘لا
قطانم ضضعب نع Óصضف مايأا
.لظلا

ةصسيئر تدكأا ،اهتهج نم
ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘˘حأ’ا لÓ˘˘ه˘˘لا
ضضعب نأا ضسليبح نب ةديعصس
ضسم˘ت˘صس تاد˘عا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘ه
ةزوعم ةلئاع ف’آا3 يلاوح
جربب لظلا قطانم نم ددعب
ر˘م˘ع جر˘بو را˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب
ن˘˘˘˘يوا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘تو ضسيردإا

با˘صضه˘لا˘بو ن˘ي˘بارا˘ت˘م˘ي˘˘تو
ةيدودحلا قطان˘م˘لاو ا˘ي˘ل˘ع˘لا
.ةيقرصشلاو ةيبرغلا

خ.ةيمسسن



ر˘ثإا ،ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تم˘˘ت
ةد˘˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م دورو
كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
ي˘ت˘لا ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلإا ةعرصسب اهتادحو تكرحت

ءا˘ق˘لإا م˘ت ن˘يأا ،نا˘كم˘لا ن˘ي˘˘ع
ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع ضضب˘˘ق˘˘لا
نع لوزعم ناكم يف ةثÓثلا
تيآا ةيدل˘ب˘ب ة˘ن˘كا˘صسلا را˘ظ˘نأا
ثيح ،ةريوـبلا ةي’وب زيزـعلا

ةد˘م˘عأا عـط˘ق دد˘˘صصب او˘˘نا˘˘ك
ط˘˘غ˘˘صضلا تاذ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك
ةعطاق ةلآا نيلمعتصسم ،يلاعلا

،رـيبكلا مجحلا نم ةـيئابرهك
.يئابرـهك دـلوم ىلإا ةفاصضإا

تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا تف˘˘صشك د˘˘قو
وققحم اهرصشاب يتلا ةيلوأ’ا
فده˘لا نأا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
ه˘˘˘ي˘˘˘لإا و˘˘˘ب˘˘˘صصي نا˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا

ةميرجلا هذه يف نوطروتملا
ىصضوفلا ةراثإا وه ةيبيرختلا

بصسكلا ىلإا ةفاصضإا ،ةلبلبلاو
ىلع مادقإ’ا لÓخ نم يداملا
عوطقملا ديد˘ح˘لا ع˘ي˘ب ةدا˘عإا

.نازيملاب
ة˘˘فا˘˘ك ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘بو

متيصس ،ةـينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
تاهجلا مامأا نيينعملا ميدقت
يتمهتب ،ةصصتخملا ةيئاصضقلا

رار˘˘صشأا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
تاكلتمم ةقرصسو بيرختلاو
.ةلودلا

watan@essalamonline.com
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ةنكاسسلأ طسسو ةلبلبلأو ىسضوفلأ ةراثإ’ نوبسصي أوناك مهنأأ تفسشك ةيلوأ’أ تاقيقحتلأ

 ةيئابرهك ةدمعأا عطق ددسصب نيسسبلتم سصاخسشأا3 فقوي ةريوبلا كرد

يحتف يسسابع

ةدمعأأ ةقرسسو بيرخت ةميرج طابحإأ نم ،ةريوبلاب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ دأرفأأ سسمأأ لوأأ نكمت
ةيبيرختلأ ةيلمعلأ هذهب مايقلأ ددسصب وهو نيسسبلتم ،رمعلأ نم ثلاثلأ دـقعلأ يف سصاخسشأأ3 أوفقوأأو ،ةيئابرهك

.زيزـعلأ تيأأ ةيدلب ميلقإأ ىوتسسم ىلع

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
،يقاوبلا مأاب يناثلا يرصضحلا

ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت ن˘˘م
ضصاخصشأا3 ن˘˘م ة˘˘نو˘˘˘كت˘˘˘م
نكاصسملا ةقرصس يف ةصصتخم
ع˘م ،ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لاو
تاذ تا˘˘قور˘˘صسم عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘صسا
.ةربتعم ةيلام ةميق

ىلإا ،ةيصضقلا تايثيح دوعت
ةيليوج رهصش نم ىلوأ’ا مايأ’ا
3 مد˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب ،مر˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا
ةدح ىلع دحاو لك ضصاخصشأا
ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ىد˘ل يوا˘كصش

عوصضوم يف ،نيلوهجم دصض
قلصست˘لا˘ب ة˘قر˘صسل˘ل م˘ه˘صضر˘ع˘ت
ل˘ح˘مو ن˘˘ي˘˘ن˘˘كصسم) ر˘˘صسكلاو
.(يراجت

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
يراجت لحم لخاد نم ةقرصسب

را˘˘ي˘˘غ ع˘˘ط˘˘ق ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ب ضصا˘˘˘خ
مت ن˘يأا ،ا˘ه˘ق˘حاو˘لو تارا˘ي˘صسلا
ةميق˘ب ع˘ل˘صس ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صس’ا

غلبمو م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م031
نويلم5.84 هردق ادقن يلام
،ةيناث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ا˘مأا ،م˘ي˘ت˘ن˘صس
ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘صسلا ضضخ˘˘ت˘˘ف
ىلع ءÓيتصس’ا مت نيأا نكصسم
رارغ ىلع ةيلزنم ضضارغأا ةدع

ت’آاو ،م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك زا˘ف˘˘ل˘˘ت
ةيصضقلا امأا ،ةوهقلا ريصضحتل
نم ةقرصسلاب قلع˘ت˘ت˘ف ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا
تفدهتصسا يتلاو نكصسم لخاد
م˘ج˘ح˘لا ن˘م زا˘ف˘ل˘ت ةز˘ه˘جأا4
ة˘˘جاردو «مادو˘˘م»و ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا
.ةيران

تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا تصضفأاو اذ˘˘˘ه
لبق نم ةقمعملا تاقيقحتلاو
ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ءافخإا ناكم ديدحت ىلإا ،يناثلا
امك ،اهعاجرتصساو تاقورصسملا
،مهيف هبتصشملا ةيوه ديدحت مت
خيراتب يلاوتلا ىلع مهفيقوتو
عصضو دعب ،يراجلا توأا6و5
قيصسنتلاب ةمكحم ةينمأا ةطخ
˘˘˘مار˘˘˘جإ’ا ع˘˘˘م˘˘˘ق ة˘˘˘قر˘˘˘ف ع˘˘˘˘م
ةطرصشلل ةيئ’ولا ةح˘ل˘صصم˘لا˘ب
3ـب رمأ’ا قلع˘ت˘يو ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
نيب مهرامعأا حوارتت ضصاخصشأا

دع˘ب او˘مد˘ق ،ة˘ن˘صس23و12
مهدصض ةيئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ا˘يا˘˘صضق ن˘˘ع
ةيانجل دادعإ’ا ضضرغل رارصشأا
رفوتب ةقرصسلا ةيانجو ،ةقرصسلا

،رصسكلاو ليللا ددعتلا فورظ
.ةيلحملا ةباينلا مامأا

سش.ةليبن

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةد˘˘حو تلا˘˘حأا
رثكأا ،ضسابعلب يديصسب هايملل
ةلادعلا ىلع اصصخصش076 نم
اهتآاصشنم ىلع يدعتلا ةمهتب
لÓ˘خ بر˘صشلا ها˘ي˘م ة˘˘قر˘˘صسو
،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘ه˘صشأ’ا

مهو نيينعملا تطبصض ثيح
يقصسب ءاوصس ضسبلت ةلاح يف
ىتح وأا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا م˘ه˘ي˘صضارأا

ةرر˘ب˘م ،بر˘صشلا ها˘ي˘م ه˘ي˘جو˘ت
ن˘ع ا˘هز˘ج˘ع˘˘ب يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
دودصسلاو رابآ’ا عيمج ةصسارح
يف اهنم ةدجاوتملا اميصس ’
ام ةيئانلاو ةيبونجلا قطانملا

بير˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘صضر˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ضضر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ب تاءاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ع’او
.يعرصشلا ريغ لÓغتصس’ا

ودبع.سص

ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تل˘ج˘˘صس
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيندملا
،يراجلا توأا01و90 نيب
قطانم ةدع يف Óخدت4782
يقلت رثإا ،نطولا نم ةفلتخم
ن˘م ة˘ثاـغ˘˘ت˘˘صس’ا تا˘˘م˘˘لا˘˘كم
351 اهنم ،نينطاوملا فرط
رورم ثداوح لجأا نم Óخدت

ةافو تفلخ تاي’و ةدع ربع

871 ة˘با˘صصإاو ضصا˘˘خ˘˘صشأا5
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا
يف م˘ه˘فا˘ع˘صسإا م˘ت ،ةرو˘ط˘خ˘لا

مهليوح˘ت م˘ث ثداو˘ح˘لا نا˘كم
،ةيلحملا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لإا

ىلع ةلي˘صصح ل˘ق˘ثأا تل˘ج˘صسو
ةافوب فيطصس ةي’و ىوتصسم
.نيرخآا91 ةباصصإاو ضصخصش

ر.رجاه

ضشغلا ةحفاكم ةقرف تنكمت
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع بير˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو
كرامجل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةلئاه ةيمك زجح نم ،فلصشلاب
ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م
ن˘م ةد˘˘حو8001 ـب ترد˘˘˘˘˘˘ق
عم ،ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم
نا˘ك يذ˘لا ا˘ه˘ب˘حا˘صص ف˘ي˘˘قو˘˘ت
،ةصصخر نودب اهجيورت ددصصب
ضشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت ة˘˘˘˘يرود ر˘˘˘˘ثإا كلذو
قيرطلا ىوتصسم ىلع ةقحÓمو

مأا ةقطن˘م˘ب40 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا
هيف هبتصشملا نأا املع ،عوردلا

ماكحإاب مومصسلا هذه ئبخي ناك
ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا قود˘˘ن˘˘˘صصلا ل˘˘˘خاد
نم.«ناقول» عون نم هترايصسل

ة˘قر˘ف ضسمأا تن˘كم˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
،فلصشلا ةي’ول ةيندملا ةيامحلا

ل˘خاد بصشن ق˘ير˘ح دا˘م˘˘خإا ن˘˘م
نئاك روطعلاو غبتلا عيبل لحم
ف˘ل˘خ ا˘م ،ن˘صسح˘لا و˘بأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

.ةربتعم ةيدام رئاصسخ
ل.حلاسص

ةربتعم ةيلام ةميق تأذ تاقورسسم عاجرتسسأ

ةقرسس يف ةسصتخم ةيمارجإا ةعامجب ةحاطإلا
يقاوبلا مأاب ةيراجتلا تÓحملاو نكاسسملا

ةروطخلأ ةتوافتم حورجل نيرخآأ871 سضرعت يف ببسست

سصاخسشأا5 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاسس42 لÓخ

سسولهم سصرق0021و فيكلأ نم غلك2.2 نم ديزأأ زجحو نيسصخسش فيقوت

ةنتابب ةيزاغلا تابورسشملا ةعانسصل ةيرسس ةسشرو كيكفت

ةيلحملأ ةعامجلأ تأذب داسسف اياسضق01 نم ديزأأ يف ةليوط عيباسسأ’ ققح قيقحتلأ يسضاق

تقؤوملا سسبحلا ةزابيتب تياروغات نيع ةيدلب سسيئر عاديإا

ةيسضاملأ ةليلقلأ رهسشأ’أ لÓخ برسشلأ هايم ةقرسسو اهتآاسشنم ىلع يدعتلأ ةمهتب

عباتت سسابعلب يديسس هايملل ةيرئازجلا
ةلادعلا مامأا اسصخسش076

نسسحلأ وبأأ ةيدلبب روطعلأو غبتلأ عيبل لحم لخأد قيرح بوسشن

عوردلا مأاب رمخ ةدحو8001 زجح
فلسشلا يف

حلسسملأ ريغ رهمجتلأ ىلع سضيرحتلأو ةينطولأ ةدحولاب سساسسملأ يتمهتب نوعباتم

سشوطيمحو يبرعلب دسض ةذفان رهسشأا4 اهنم نيتنسسو ينرارد يفحسصلا دسض ةذفان انجسس تاونسس3
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ضسمأا ترد˘˘˘صصأا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘صس
تاونصس3 ـب امكح ،ةمصصاعلا
يفحصصلا قح يف اذفان انجصس
ةي˘لا˘م ة˘مار˘غو ،ي˘نرارد د˘لا˘خ
،جد ف˘˘لأا000.05 ـب رد˘˘ق˘˘˘ت
رهصشأا4 اهنم انجصس نيتنصسو
ريمصس نيطصشانلا قح يف ةذفان
نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس حو˘˘مو ي˘˘بر˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب

يتمهتب نيعباتملا ،ضشوطيمح

،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب ضسا˘صسم˘لا
ريغ رهمجتلا ىلع ضضيرحتلاو
.حلصسملا

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ضسم˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘قو
ة˘م˘كح˘م˘لا ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
4 ،يراجلا توأا3 موي ،اهتاذ
ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس
ع˘فد ع˘م ،ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا

فلأا001 ـب ردقت ةيلام ةمارغ
مهنامرحو مهنم دحاو لكل جد

4 ةدمل ةيند˘م˘لا م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘م
ةمكاحم ترجو اذه.تاونصس
د˘جاو˘ت˘ي ثي˘ح ،د˘ع˘ب ن˘˘ع ضسمأا
ن˘˘˘هر ،ي˘˘˘نرارد ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ةعيلقلا نجصسب تقؤوملا ضسبحلا
دجاو˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب
ي˘بر˘ع˘ل˘ب نار˘خآ’ا نا˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
تح˘ت ،ضشو˘ط˘ي˘م˘˘حو ،ر˘˘ي˘˘م˘˘صس
.ةيئاصضقلا ةباقرلا

ب.نيرسسن

يصضاق ،ضسمأا لوأا ءاصسم عدوأا
ةمكحمب ةثلاثلا ةفرغ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نيع ةيدلب ضسيئر ،ةزابيتب ةعيلقلا
نع تقؤوملا ضسبحلا ،تياروغات
لاومأا ديدبتب ق˘ل˘ع˘ت˘ت دا˘صسف م˘ه˘ت

نو˘نا˘ق ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘مو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ح˘ن˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا
ىلإا ةفاصضإا ،ةرربم ريغ تازايتمإا

لامع˘ت˘صساو ة˘ط˘ل˘صسلا لÓ˘غ˘ت˘صسا
نيتللا نيتده˘ع˘لا لÓ˘خ ،ذو˘ف˘ن˘لا
ةصسائر ة˘ي˘لوؤو˘صسم ا˘م˘ه˘ي˘ف د˘ل˘ق˘ت
ةرتفلا يف اهتاذ ةيلحملا ةعامجلا
،0202 ىلإا2102 نم ةدتمملا
تاقيقحتلا لامكتصسا راظتنا يف
دا˘صسف˘لا تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
.قيقحتلل ةحورطملا

عيباصسأ’ ققح قيقحتلا يصضاق
اياصضق01 نم ديزأا يف ةليوط
،تيارو˘غا˘ت ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب دا˘صسف
اصصخصش02 نم ديزأ’ عمتصساو
نوبخ˘ت˘ن˘م م˘ه˘ن˘م ،ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف
ىلإا ة˘فا˘صضإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب تارا˘طإاو
.قدنف بحاصصو نيلواقم

خباسش ةميعن

هئابرقأأ دحأأ نم ماقتن’أ هتياغ
ع’دنأ ناكمب رهسسي ناك يذلأ
 هطيروت دسصق قيرحلأ

تقؤوملا سسبحلا
لاعتسشا يف طروتمل
ةيدملاب قئارحلا

يسضاق ،سسمأأ لوأأ ءاسسم رمأأ
ةيقأوربلأ ةمكحم ىدل قيقحتلأ

سصخسشلأ عأديإاب ،ةيدملأ يف
تقؤوملأ سسبحلأ (م.ب) وعدملأ

ةباغ يف أدمع رانلأ لاعسشإأ ةمهتب
،ةرمثم راجسشأأ اهب عورزم نيتاسسبو
اقبط اهيلع بقاعملأ لاعفأ’أ يهو
نوناق نم692 ةداملل
ةمكحم تحسضوأأ.تابوقعلأ
تعلطإأ اهل نايب يف ،ةيقأوربلأ

ةيسضقلأ عئاقو ّنأأ ،«مÓسسلأ» هيلع
توأأ رهسش نم حتافلأ ىلإأ دوعت
،Óيل ةرسشاعلأ ةعاسسلأ ىلع يراجلأ
ىمسسملأ ناكملاب قيرح علدنأ نيأأ
ةقرف ةأذاحمب «نانرفلأ ةباغ»
،ةيقأوربلأ ةيدلبب ومح يديسس
ةيامحلأ حلاسصم تنكمت نأأ دعبو
ةقوفرم تناك يتلأ ةيندملأ

ةنسسلأأ دامخإأ نم ،ينطولأ كردلاب
نم نيراتكه تمهتلأ يتلأ بهللأ
فيقوت مت ،ةيباغلأ ةحاسسملأ
ماق هنأأ فرتعأ يذلأ ينعملأ

يف رانلأ مأرسضإأو ةع’و لامعتسساب
ذ’و تاهج ةدع يف سشئاسشحلأ

ماقتن’أ كلذ يف هعفأدو رأرفلاب
رهسسي ناك يذلأ هئابرقأأ دحأأ نم
دسصق قيرحلأ ع’دنأ ناكمب
.هل ماهت’أ هيجوتو هطيروت

نأوتسش دمحأأ
سشامق ةعطق ةطسسأوب هسسفن قنسش
هتيب فقسسل ةدنتسسم

دلوأا يحب ينيعبسس راحتنا
ةريوبلا يف ةيسشوب
دقعلأ يف سصخسش سسمأأ مدقأأ
دح عسضو ىلع ،هرمع نم عباسسلأ
ةطسسأوب هسسفن قنسش امدعب هتايحل

فقسسل ةدنتسسم سشامق ةعطق
ةيسشوب د’وأأ يحب عقأولأ هتيب
ةيدلب رقمل يقرسشلأ جرخملاب
دودح يف تلخدتو أذه.ةريوبلأ
،فسصنلأو ليللأ فسصتنم ةعاسسلأ

نم ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم
ةثج ليوحتل ،يسسيئرلأ عاطقلأ
قلعمو يفوتم دجو يذلأ ةيحسضلأ

ثيح ،سشامق ةعطقب هتيب فقسسب
ثثجلأ ظفح ةحلسصمل هليوحت مت
يف ،«فايسضوب دمحم» ىفسشتسسمب

ةينمأ’أ حلاسصملأ تحتف نيح
.ةثداحلأ يف اقيقحت ةسصتخملأ

يحتف يسسابع

ثحبلا ةقرف حلاصصم تنكمت
نم ،ةنتاب ةي’و نمأاب لخدتلاو
ةعانصصل ةيرصس ةصشرو كيكفت
فيقوت عم ،ةيزاغلا تابورصشملا
ن˘م ثلا˘ث˘لا هد˘ق˘ع ي˘ف ضصخ˘˘صش
لاجملا اذ˘ه ي˘ف ط˘صشن˘ي ر˘م˘ع˘لا
.ةينوناق ريغ ةفصصب

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘˘صضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ضصخ˘صش ماد˘قإا ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘قر˘ف˘لا

نئاكلا ه˘لز˘ن˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا ى˘ل˘ع
ةنيدم يف لاقعوبب مادز رأا يحب
تا˘بور˘صشم˘لا ة˘عا˘ن˘صصل ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ل˘˘ك ذا˘˘خ˘˘˘تا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ة˘˘˘يزا˘˘˘غ˘˘˘لا
،ةمزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

ضشيت˘ف˘ت˘ب نذإا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لاو
ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘ع ردا˘˘صص لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
م˘ت ن˘يا نا˘كم˘لا ة˘م˘هاد˘م تم˘˘ت
ةيكيتصسÓب ضسايكأا ىلع روثعلا

تارورا˘ق ا˘ه˘ب م˘ج˘ح˘لا ةر˘ي˘˘ب˘˘ك

ةلآا ،ةءولممو ةغراف ةيكيتصسÓب
ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘ئ˘ب˘˘ع˘˘ت ت’آا ،ط˘˘ل˘˘خ
ن˘˘م تارورا˘˘ق ،تا˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا

ىلع يوتحت ماج˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةيحÓصصلا ةيهت˘ن˘م تا˘بور˘صشم
خيراوت ا˘ه˘ي˘ل˘ع نود˘م ق˘ي˘لا˘غ˘م
داوم ىلإا ةفاصضإا ،ةثيدحو ةميدق
ةعانصص ي˘ف ل˘خد˘ت تار˘ط˘ع˘مو
ة˘˘˘˘يزا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘بور˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا

تا˘مÓ˘ع ل˘م˘ح˘ت تا˘صصا˘صصقو
ينعملا .ةدلقم ةفلتخم ةيراجت
دصصق ،نمأ’ا رقم ىلإا هليوحت مت
ةمزÓلا ةينوناقلا ريبادتلا ذاختا
يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف كلذ ي˘ف ا˘م˘ب
.ةيصضقلا تاصسبÓم

تنكمت ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
نم ،10ةنتاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
نم ناغلب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت
ىلع اناك ةنصس54و03 رمعلا

ي˘ح˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م

ج˘يور˘ت دد˘صصب ا˘˘نا˘˘ك ءاد˘˘ه˘˘صشلا
مت ثيح ،ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا ضصار˘قأ’ا

ضسول˘ه˘م ضصر˘ق0021 ز˘ج˘˘ح
غلم003و051 نيلباقيرب عون
ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب
ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي جد007.71 ـ˘˘˘ب

.جيورتلا تادئاع
دارفأا ىقلأا قايصسلا تاذ يفو

ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’ا ة˘ح˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
عمق ةحفاكم ةقرف عم قيصسنتلاب
ضصخصش ى˘ل˘ع ضضب˘ق˘لا ،مار˘جإ’ا
ةنيدمب ةنصس72 رمعلا نم غلبي
ة˘جارد ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك ة˘كير˘˘ب
نم ةيمك جيورت ددصصب ةيران
هتزوحب رث˘ع ثي˘ح تارد˘خ˘م˘لا

غلك072.2 نزوب ةيمك ىلع
ة˘خا˘خ˘بو ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
.عومدلل ةليصسم

أأ.يئامهم
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!!ىرخأا ةرم توريب ةثراك عقت ل ىتح
يkلا فورâلاو يرMq اH ةg©å: ن)ا
اDدJ ا§Mqåõ ة©Iا°õgلا ةلودلا ا§+ رم-
فاد§6Ñk’او ط©ÿkwÜلاو لÿÓ0ÿkÿÓل
مÿ(ارÿqÿلا كÿõ-و ،مÿ(ادÿلا يÿ©ÿõÿ(ار6Ñÿ’ا
تاHwÜÜ ن> لزåم+ ضÄ©ل Lرògلا
ءاÿïÿ+)او لFÿاÅÑÿمÿلا ةراÿ.)اÿ+ ل0ÿÿkÿÿÓ’ا
ةHÅÑkåõ ة©Iا°õgلا ة1ÿõÿ©ÿادÿلا ةÿqÿgÿ§ÿلا

نHÿ ةÿلا0ÿ ض9رDÿو ةرHÄÑÿÿkÿïÿ رÿÿ©ÿÿ=و
ثاد0ÿÿ’ا تFÅÑÿÿí دÿÿÿïÿÿÿلو ،öاÿÿÿ+ر’ا

راÓIíqل يرògلا ة©.راòلا ا§q(اIkو
001 نH رثFأا ف1õ ي}لا مÉÑwلا
Ek©0 لk9)’ا+ ،ن’ا ىÑاD0004 ىل)ا ة
تور©+ ة°MدH زJو لEأ’ا ىMu <õر/
Fÿÿõÿ§ÿاو ،اEÿلا عÿkÅÑÿ6’ا ك+اÑÿار)ÿ©ÿõÿي
ةIÿ©ÿاÿõÿgÿ°ÿلا ة0ÿاÄÑÿلا يDÿ ه1ÿÓ-ÿادÿÿ-و
ن)ا ةMرÄÑò> رداHÇÑ تردE ي}لاو
يD ا©IوHأ’ا تارI©k نH ا°:0572
HÄÑkو عدوHا Ikا§°> ج H1 نÄÑر(ا
عدÇÑ-و ةMرgÅÑلا vاور’ا يD ةJâا+

ل1اد+ ةHاÿ§ÿلا يIÿاÿgÿمÿلا نHÿ دMÿدÿåÿلا
كلذ لDòÿÿÿ تورÿÿÿ©ÿÿÿ+ ةÿÿÿم8Ñÿÿÿاÿÿÿåÿÿÿلا
MÄÑÿkÿد<ÿو ي+ÅÑòÿل <ÿا/ÿلا لÿkÿ1دÿل
ة©لودلا تا6ÑÄÑ'وملا لEg نH يلودلا
ىÿõÿ> يIÿاÿõÿgÿ°ÿلا بÅÑÿåلا ةدÿ>اÄÑÿمÿÿل
-q5وا J{5’ا هHلا ةÇÑåg8ا1و ةÑة
Dÿÿÿي ;ÿÿÿا لIÿÿÿkÅÑÿÿÿو را+ÿÿÿءا FÿÿوروIÿÿا
ط1kÓ’ا تا©ÿõمÿ> دÿåÿ+ اÿqÿ§ÿ(اIÿkÿو
ن> ةq-ا°لا öا+ر’ا ةلا0و ة6Ñåاولا

J{لا هò9و ة.راÑا ةرورMq0 داõلو
Hن Egملا لqkل يلودلا عمkq5وا J{ه
يÿ+رÿåÿلا مÿ>دÿلا مMÿدÿÿïÿ-و ةÿÿtÿÿ°ÿÿمÿÿلا

ى0ÿkÿ يIÿاÿõÿgÿ°ÿلا بÿõÅÑÿåل يÿÿلودÿÿلاو
MÿÿkÿÿåÿÿاDÿÿى Hÿÿن /ÿار)ÿم Jÿ{لا هòÿرا.ÿة
ةEاÜلا لاHq يD ة8Ñا1و ة>ورملا
ءا°©ملا 8ÑÿÓvا ةداÿ>)او ةÿ©ÿ(اÿ+رòÿ§ÿلا
ن)ا.اMåر6Ñ لمõåل ا§-دو>و يراkqلا
لو0 ةرHا'وملا تاMرIâو تاå(اÅÑلا
ة>رÄÑ+ ترIÿkÅÑÿا راIÿíÿqÿ’ا با6Ñÿgÿأا

+å©ا د’Iíqنأاو را HدMأ’ا رHلا نåما
Dل يg°نا Iíاور ىMا ةIíqرا HÄÑkعدو
أا1Ü ة©9Ñرu D/رو ةMرا°لا باåلأÓل
Dÿي HÄÑÿkÿعدو Mÿtÿkÿيو H7 داوÑدMةد
ن)ا ’ا كلذ نH م=رلا+و ،لا7Ñkå’ا

J{لا اkíÄÑ©مل ر Mï°ع©م/ ع Hع+ا- ن
ل(ا§ÿلا رÿkÿíÿqÿ©ÿلاو مÉÑÿwÿلا ثدÿtÿلا
خMرا- يD ا}§F ءي7Ñ ثدMt مل ي}لا
لازل5 ة+اثمÿ+ نا0ÿ©o Fÿ هFÿõÿ ناÿgÿ°ÿل
ل5’زلا ن> فòÅÑلا ةز§/ا ه-د8Ñر
Dملا لودلا يqو ةرواJ{ا Mا للدIه
ةم9Ñw تارHkíq ن> م/اI راIíqا

ءار/ا ىلا ة/اÿtÿ+ ةÿtÿïÿ©ÿïÿلا ىÿgÿïÿ-و
-ÿtÿïÿ©ÿïÿتا /ÿدMة Hن Egلا لtòوHة
ل+ نا°gل يD ماåلا نHأ’او ة©Iا°õgلا
MÿÿÿÿkÿÿÿÿÜÿÿÿÿõا ب’Hÿÿÿ9 رÑÿÿÿا ةرور/ÿÿÿءار
-ÿÿtÿÿïÿÿ©ÿïÿلود تاÿ©ÿل ةÿمÿåÿرDÿ6 ةÑÿgب
ه-اHÄÑgg ةqلاHå مMk ى0kو راIíq’ا

Fي ’ -ïلا عòة.را Hر1ا ةرL.

ةMا0òو بv 7ÑåاFí ةEÇÑ تور©+
-kدلاو DÇÑا§لو Hتور©+و ،لا©/’ا ع
تد+ vورÿلا يDÿ ةFÿ°ÿاÄÑÿلا ةMÿ°ÿدÿمÿلا

هMÅÑg د0ا DÓ توملا ة°MدH ا§IأاFو
لF ناد/و يD ضå©Å- يkلا تور©+
DÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°ÿ0 يÿ©o -ÿا+ÿåت DÿõÄÑÿÜ©ن
ملاåلاو ة©ÿ+رÿåÿلا دÿgÿÓلا لFÿ اHÿåÿ§ÿو
يرMq اHو ة.راòلا ه}J لوJ عم/ا
Dÿÿي +ÿÿ©ÿوو تورEÿا فو+ÿ°ÿلا ءاÅÑÿåب
تور©+ يD ا8Ñو1ÇÑو ي°©íõÄÑÜلا

/°gب°/ ىلا ا H7ا عÑïلا م§(اÅÑåب
عHÿ ةد0ÿاو ةÿ+رHÿïÿ ىÿõÿ>و يIÿاÿõÿgÿ°ÿلا
عHÿ اوMÅÑÿاÿ©ÿkÿåÿل يIÿÿاÿÿõÿÿgÿÿلا بÅÑÿÿåلا
زwgلا ف©ÿ=ر اوÿم6ÑÿاMÿkÿïÿو ةا6Ñÿأاÿمÿلا

يD ي°©ÿíÿõÄÑÿÜلا فEÿو اHÿ ناÿ>ر6Ñÿو
:ÿا+ÿا رو’Iÿkÿâÿلا راÿÜÿوMÿل لÿ©ÿkÿgÿعر
.باHÇÑ ةا©ï{ 0°©لو ه(اHد+
ة>ورملاو ة6Ñÿíÿ'وÿمÿلا ثاد0ÿأ’ا عHÿو
’ ا°IأاD اÿ°ÿ§ÿمÿ. تورÿ©ÿ+ تDÿåد يÿkÿلا

Iÿÿمÿÿkÿÿõناو ’ا ك Iÿÿåÿÿõÿÿن <ÿن FÿاHÿل
ا7Ñågو ةHو0ò نا°gل عH نHاkÉÑلا
جIÿkÿ نÿõÿ{Mÿلا تورÿ©ÿ+ يراIÿíÿqÿا ءا5)ا

دد>و اMاÉÑtلا نH ر©Fg دد> ام§°>
9Ñÿwÿم Hÿلا نÿمÇÑÿا+ÿ©ÿأاو ،نIÿ°ÿا Igقر
+ÿÿ0أاÿÿلا رÿÿkÿåÿ8و ي5اÑÿلا قدÿمÿ6اوÑÿةا
هõلا ن©>اد ق©ÅÑïلا يIا°õgلا بõÅÑåل

<ÿو ز/ÿل +ÿلاÅÑÿíÿلا ءاÿåل ل/اõqى0ر
رÇÑÿÿgÿÿلا اMÿÿاÉÑÿÿtÿÿلا ر6Ñÿÿأا مMÿÿÿõÿÿÿ§ÿÿÿو
نH ه7Ñågو نا°gل ظMtíو ناوÄÑõلاو
F6 لÑأاو ،ءوI°ا <õى .ïل نأا ةg°نا
ةÿمMÿزÿÿåÿلاو ةدار’ا ةوÿÿïÿÿ+ قÅÑÿÿïÿÿ©ÿÿلا

ه}J 5واMkq فو6Ñ ة©°:ولا ةد0ولاو
يIا°õgلا بÅÑåلا+ تملأا يkلا ة°tملا
ًاMÿåÿر6Ñÿ دMÄÑÿkÿåÿ©ÿ فو6Ñÿو رÿÿ+اÇÑÿÿلا

راIíq’ا هرHد اH ءا°+ د©Måو هD©kا>
اHو ةÇÑÿåÿgلا ة5Hÿ’ا ه}Jÿ 5واMÿkÿqÿو
Iÿkÿج <ÿ°ÿ§ÿا Hÿن -ÿدHÿ©ÿر Fÿgÿ©ÿل رõg°©ة
.تور©+ يD ة©ktkلا
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برح مئارج ةيحيسسملاو ةيمÓسسإلا تاسسدقملاب سساسسملا
يرÿåÄÑòÿلا ل0ÿÿkÿÿÓ’ا ةHÿÿو0òÿÿ ن)ا
تا+اÇÑ> ى>ر-و دوï- يõ©(ار6Ñ’ا
فرÿÿkÿÿÜÿÿلاو ةJÿÿ©ÿÿارòÿÿلاو باJÿÿر)’ا
قt+ ا§م(ار/ ل8Ñاو- يkلا ي°Mدلا
ة©ÄÑ©tملاو ة©6ÑÓH)’ا تا6Ñدïملا

يرÿÿ°ÇÑÿÿ> رDòÿÿ اMÿÿèÿÿ{Mÿÿ§ÿÿ يÿÿkÿÿلاو
HÿÿkÿÿÜÿÿفر Eÿÿا)ÿÿم <ÿÿõÿلا ىÿkÿtÿرMÉض
هIاو ي°©DõÄÑÜ لF د9Ñ ل8Ñاوkملا

’ Mÿÿمòÿÿن -ÿÿgÿÿرMÿÿ8 رÑÿÿلا تمÿÿåÿÿلاÿم
ءادk>ا ة8ÑõاوHÿ ىÿõÿ> هÿ-ا6ÑÄÑÿ'وHÿو
يDÿ نÇÑÿÿõÿÿ©ÿÿمÿÿلا ىÿÿõÿÿ> ل0ÿÿkÿÿÓ’ا
د/اÄÑملا قار0)او ىEÇÑأ’ا دÄÑqملا

Hÿÿن Eÿÿgÿÿل <ÇÑÿÿا+ÿÿر)’ا تاJÿÿا+ÿ©ÿ©ÿن
ةMÿرÿåÿ°ÇÑÿلا مÿ§ÿ-اÿ+اòÿkÿ+ هIÿ©ÄÑÿدÿ-و
يDÿ مÿ(ارÿqÿلا باòÿÿ-را رارÿÿم6Ñÿÿkÿÿاو
. ل©wõلا يD يم©Jار+’ا مرtلا
يõ©(ار6Ñ)’ا يرåÄÑòلا ل0kÓ’ا ن)ا
MÄÑkمåن Dرا ي-òهم(ار/ با +tق
دمHÿkÿå لÅÑòÿ+ ىEÇÑÿأ’ا دÄÑÿqÿمÿلا

ةEÿرÄÑÿل ب©ÿلا6Ñÿأ’ا عÅÑÿ+أا ض6راÿمMÿو
ملاåملا ضÄم:و ي6ÑÓH)’ا خMراkلا
تد8Ñå دEو ة©6ÑÿÓH)’او ةÿ©ÿ+رÿåÿلا
6ÑÿõÿÜÿ0’ا تاÿkÓا ل’(6Ñار)©õي Hن

-ÿÿõلا كÿÿمÿمÿ6راÑÿتا +ÿåÿا د’<ÿkÿفار
ةلودل ةم8Ñا> ض6دïلا+ يMòرHأ’ا
ا§Iا©è: يD رمo -ÄÑk©0 ل0kÓ’ا

Fï0ا ةوkÓة©ل Eةم(ا <õ0’ا ىkÓل
ض6رام-و LرÿåÄÑòÿلا نا6Ñÿkÿ©ÿÜÿ’او
تادJÿÿاÿÿåÿÿمÿÿلا لòÿÿل تاEÿÿÿورÿÿÿwÿÿÿلا

ع9Ñو ناÅÑ+ ة©ÿلودÿلا تاÿمJÿاÿkÿíÿلاو
يIوIاïلا يم©Jار+’ا مرtلاو ل©wõلا

. يMwراkلاو
مJÿ©ÿارÿ+)او يÿمJÿÿ©ÿÿارÿÿ+)’ا مرÿÿtÿÿلا ن)ا
ب8Ñõ يD امJ مÄÑÓلا ه©õ> ل©wõلا
ة©EÉÑ مرtلاو ة©6ÑÿÓH)’ا ةدÿåÿïÿ©ÿلا
رMåkg ه+ ض6اÄÑملاو ةHا> ة©6ÑÓH)ا

HÄÑÿÿ6اÑÿÿا +ÿÿمÿïÿ6دÑÿلا تاÿمÄÑÿõÿمÿ©ÿن
يم©Jارÿ+’ا مرÿtÿلا ىÿõÿ> ةداÄÑÿ©ÿلاو
لÿwÿõÿ©ÿلا يDÿÿ ةÿÿمMÿÿدÿÿïÿÿلا ةدÿÿgÿÿõÿÿلاو
DÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°©لا1 ةÇÑا+ ة<kيلود فار
+å9 ام§/اردا دÑنم Eلا ةم(اkثار
يD وIÄÑòو©لا رارEÿ قDÿو يÿمÿلاÿåÿلا
-ÿÿÿمÿÿوو7102 5وDÿÿلا قÿÿïÿتارار
نأا ىÿõÿ> تÿÿåمÿÿ/أا يÿÿkÿÿلا ةÿÿ©ÿÿلودÿÿلا
عï- ة©ÿíÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°ÿلا ةÿلودÿلا ي9Ñÿارأا

<õع+ارلا دود0 ى Hز0 نMام+ نار

Dÿ©ÿ§ÿلا اÿïÿلا ض6دÿåÿ8اÑÿمÿو ة’ Mÿtÿق
ض9رأ’اÿÿ+ فرÿÿÿkÇÑÿÿÿلا لÿÿÿÓ0ÿÿÿkÿÿÿÓل
ةا©t+ ’و تار©ÿwلاو تا6Ñÿدÿïÿمÿلاو
تادJÿÿÿÿاÿÿÿÿåÿÿÿÿمÿÿÿÿلا قDÿÿÿÿÿو ناÄÑòÿÿÿÿÿلا

ةDÿÿاFÿÿ ةÿÿ©ÿÿلودÿÿÿلا تاEÿÿÿ©ÿÿÿاÿÿÿíÿÿÿ-’او
ل0kÓ’ا ةHو0ò رار8Ñا برIÄÑkèو
ه+ تHدï- ي}لا ض6امkل’ا ضDÉرو
+õدMلا ةwõ©ملا ع°مل لÄÑkن©°:و Hن
مرtلا يD ي(ا+رFÿ§ÿ دHÇÑÿåÿ ةHÿاEÿ)ا
اÿ§ÿ(اÿÜÿ>)او فMÿرÅÑÿلا يÿمJÿÿ©ÿÿارÿÿ+)’ا

8ÑÓ0©تا H°u لاkÇÑرMu ملqõÄض
.   يõ©(ار6Ñ)’ا ىõ>أ’ا ط©kwÜلا
ار©1Ü ار7Ñ'وH دMå ءار/’ا ا}J ن)ا

’6Ñkò6 لامÑرEة Hا -gïى Hلا نtمر
دå+ ض6دïملا يم©Jار+’ا ي6ÑÓH)’ا
بï> هIÇÑí ىõ> د©لا ع9Ñو م- نا
ن:وÄÑkملا ا§òg-را يkلا ةرزqملا
ما> نMا7Ñÿkÿدÿلوy /ÿوراÿ+ يÿ+اJÿر)’ا

ءاÿÿÜÿÿ>)ا ل1ÿÿÿÓ نHÿÿÿ كلذو4991
طgÄÑل تا©ÇÑÓ0لا ن©°ÿ:وÄÑÿkÿمÿلا

FÿÿاHÿ6 لÑÿ©ÿÜÿر-ÿ§ÿم <ÿõÿ©ÿه Fÿمÿا اIÿه
م(اïلا يõ©(ار6Ñ)’ا ج§°ÿõÿل رارÿم6Ñÿkÿا

<ÿõÿ6 ىÑÿرEÿلا ةÿمÿïÿ6دÑÿلاو تاkراMخ

يD ي-أاMو ةÿíÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°ÿ©ÿلا ةMÿوÿ§ÿلاو
ر>اÅÑمل yراÇÑÿلا 5از6Ñÿkÿíÿ’ا راÿ:)ا
ةداÿÿåÿÿgÿÿلا ةMÿÿرÿÿtÿÿلو نÿÿ©ÿÿمÄÑÿÿõÿÿمÿÿÿلا
.ة©لودلا ع(ارÅÑلا+ ةلوòíملا
يD ةرمHÄÑk ل0kÓ’ا ةHو0ò ن)ا

Jÿÿور+ÿÿ§ÿÿا Hÿÿلا نÿÿمÄÑÿلو'وÿ©ÿدو ة<ÿم
<ÿمÿõÿ©ÿلا تاÿمÄÑÿkÿر’ا ن©°:وJة©+ا
اHÿ©ÿ§ÿاIÿâÿ رÿÿqÿ©ÿ- ىÿÿõÿÿ> لÿÿمÿÿåÿÿ-و
ةHÿدÿwÿل يIÿÿوIÿÿاÿÿïÿÿلاو يÿÿ(اÿÿïÉÑÿÿلا

HÅÑ0)’ا ا§>ورkÓار/)’ا يلHي Dي
-ÿtÿ8 دÑÿراy لÿõÿمÿ°ÿâÿوHÿأ’ا ةHة©م
ك§k°- ا§Iأاو ا§°©IاوEو ا§-ارارEو
+ÅÑòل Hkåو دمHا ج§°م’-íاE©تا
تا©ÇÑÓ0لا ترkg>ا يkلا ةEåوملا
Dÿÿÿلا يÿÿÿtÿÿÿا مر’(+ÿÿÿارJÿÿÿ©ÿÿÿمÿÿي Hÿÿن
يDÿ لÿÿwÿõÿ©ÿلا ةMÿÿدÿÿõÿÿ+ ض8ا1ÿÿkÇÑÿÿا

Htةلوا H°§ل اkè©©9ولا رÑلا عïم(ا
<õو ض9رأ’ا ىDو ض9رEد/ ع(اMةد
-ÿÿwÿÿمد HÇÑÿÿلاÿÿu لاÿÿمÄÑÿÿkÿÿو:ÿ°ÿ©ÿن
.ن©DرkÜملا
’ نأا بMq ر©wÜلا روkÜلا ا}J ن)ا
Mÿÿïÿÿا+ÿÿل Hÿÿلا نÿÿمÿÿqÿÿkÿÿمÿÿلا عÿÿلودÿي
اDÿ©ÿ§ÿ اÿمÿ+ هÿ-اJÿÿ©ÿcÿو هÿÿ-ا6ÑÄÑÿÿ'وHÿÿو

Hÿÿ°ÿâÿمÿأ’ا ةHÿلا مÿمÿkÿtÿل ةدÿõÿkÿر+ÿ©ÿة
تاIا©+ نH دMزم+ ةDاïثلاو موåõلاو
بMkÜõ امI)او را6Ñk°ò’او بÅÑqلا
6Ñÿÿر<ÿÿا ة-ÿÿwÿÿا ذا/ÿÿو تاءارEÿتارار
عEاولا ض9رأا ىõ> ةõ>اDو ة9Ñtاو
فEÿوو يÿمÿلاÿåÿلا ثارÿkÿلا ةMÿاÿمÿÿtÿل

ةq§°مملا هEkر6Ñو ل0kÓ’ا م(ار/
يMwراÿkÿلاو يراÿtÉÑÿلا اÿ°ÿ.وروÿمÿل
.هل دمkåملا ا§§MوÅÑ-و ي°Mدلاو
اIÿ°ÿ)اDÿ ةÿ©ÿلو'وÄÑÿمÿلا عEÿÿوHÿÿ نHÿÿو
I°7اÑملا دqkو يلودلا عمJ©cه-ا
ن©Iÿاوÿïÿلا قÿkÿÜÿgÿ©ÿ+ هÿ-ا6ÑÄÑÿ'وHÿو
اوEåوو اJو}w-ا يkلا تارارïلاو
<ÿõÿ©ÿ§ÿل)او اÿ0’ا مازÿkÿÓل +ÿ§نأاو ا
كÄÑمHÿkÿ يÿÿíÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°ÿلا بÅÑÿÿåلا
+ÿÿÿلاÿÿÿدDÿÿÿعا <ÿÿن IÿÿíÄÑÿÿوو ه:ÿÿ°ÿÿه
ةر©HÄÑ يD رمHÄÑÿkو هÿ-ا6ÑÿدHÿïÿو
تاHc ا§ل1Ó ا§HدE يkلا لاÉÑ°لا
ى0ÿرÿqÿلاو ءادÅÑÿÿ§ÿÿلا نHÿÿ ف’%’ا

نÿلو ر6Ñÿ©ÿأا نوHÿÿõÿÿ©ÿÿ نHÿÿ رÿÿثFÿÿأاو
IkاوIى Dدلا يD0 ن> عاï°ا Dي
ةÿÿÿ°ÿÿÿ©ÿÿÿ:وÿÿÿلا ت+اوÿÿÿثÿÿÿلاو ض9رأ’ا
. ة©°©íõÄÑÜلا

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعإلا ريفشس / ةودقلا يرشس :  ملقب

يدوع برعلا ةرسضاح اي توريب
’ 7Ñءي MÜèى <õتور©+ ثد0 ى
اJÿõÿ§ÿأا ةIòÿgÿو ،اJÿأاDÿرHÿ راIÿÿíÿÿqÿÿاو
ةDÿÿqÿÿ©ÿÿåÿÿو اIÿÿÿ§ÿÿا6Ñòÿÿÿ ةHÿÿÿد8Ñÿÿÿو
7Ñÿÿÿåÿÿÿgÿÿÿ§ÿÿÿا،+ÿÿ©ÿÿتور... +ÿÿ©ÿÿتور...
+ÿ©ÿأا ’...تور/ÿد <ÿ°ÿاوIÿًا =ÿ©ÿرJوأا ا
Hÿÿ9وÑÿÿو<ÿÿ6 ًاÑÿاوJÿا، Dÿïÿد Dÿ9رÑت
IíÄÑ§ا Jدل ًامL Fٍي+ر> ل Mtg§ا
ًء’و ،ًةí:ا>و LًوJ ،ا§©ل)ا يمM°kو
،ر©1أ’او لوأ’ا ثدtلا ا§I)ا،ًاIامM)او
’ 1gر MÄÑgï§و ا’ EÉÑ©ة -gزJا،
تور©+ تHدï-،ا§DÄÑا°- ة.دا0 ’و
+ÿÿ0أاÿÿازIÿÿ§ÿÿا <ÿÿõÿÿى Fÿÿلا لÿÿïÉÑÿÿاMÿا،
لFÿÿÿ ىÿÿÿõÿÿÿ> اIÿÿÿíÄÑÿÿÿ§ÿÿÿ ت9ÑرDÿÿÿÿو
،ثاد0أ’ا
ل©ÿkÿtõلاو ،رÿwÿgÿلاو ةروÇÑÿلا اIÿ§ÿ)ا

ناوÿ°ÿ>و ض7اÿ°ÿïÿلا ةداHÿو ،ةMÿ'ورÿلاو
د(ارqلا تا8Ñít بEõأا،تاراوtلا

،ا§©D ن©©ÓH>)’ا راFg ةدم>أا أارEأاو
ن6Ñÿÿÿõÿÿÿ©ÿÿÿارÿÿÿمÿÿÿلا تاÿÿÿÿåÿÿÿÿõÿÿÿ©ÿÿÿïÿÿÿ-و
د©0ولا م§>و9ÑوH ،ن©©DاÇÑtلاو
ًاÿåÿõÿ©ï-و ،ًةرو8Ñÿو ًاIÇÑÿ ر9Ñÿاÿtÿلا

،أاDÿرÿمÿلاو تورÿ©ÿ+ وJÿ ،ًاMÿtÿرÇÑÿ-و
،أاDرملا رDq نH،لÄÑkïgملاو نا°gل
Hÿÿ1 نÿنز Hÿلا ةداÿ°ÿkÿتار Dÿ©ÿه، Hÿن
6Ñòدو/و ن> تJا D©ل هÄÑ°ٍتاو،
رÿ:ا1ÿ نHÿو ،اJÿدوÿ/وÿ+ مÿõÿ> نHÿÿو
+ÿÿkÿÿwÿÿزMÿÿ°ÿÿ§ÿÿو ،اHÿÿ6ا نÑÿÿkÿÿíÿدا Hÿن
+ïا§(ا،Jا نأا ل’Iíqرا Hkåٌدم +íåل
Dا/ ،ٍل>اJملا> وأا ٍل،ٍ HkÜوأا ٍعو
HأاHمأا،ٍرو Jٌلم> و -wرMgٌر©+د-و ي
بوEÿõÿو تورÿ©ÿ+ قر0ÿ دارأا ،يHÿÿ°ÿأا
ىõ> ىMwí ’ ٍفدJو ٍةMاèل ا§Jõأا
’ ٌةDد8Ñ ،ردEو ءاEÉÑ هIأا مأا،د0أا
بÄÑÿg+ وأا أا1ÿÜÿ ةIÿÿkÿ©ÿqÿ وأا ،رÿÿثFÿÿأا
لDå نH وJ مأا،دوHïÇÑ ر©= ٍلامJ)ا
هÿ°ÿíÄÑÿ+ ه}Iÿíÿ ءاو6Ñÿ ،هد0ÿو ودÿåÿلا

<gار©: رIملا هÄÑ©8 وأا رÑراوMwه
ماEو ه'وÓم> ه°> باI وأا ،ةE©ïدلا
+ÿÿkÿÿíÿÿqÿÿ©ÿÿهر <ÿÿgÿÿاودأا ر-ÿÿ7أا،هÑÿÿاJÿÿد
،اFÿÿõÿ§ÿ ةÿÿ©ÿÿ(اÿÿíÉÑÿÿلا تاÿÿtÿÿÜÿÿمÿÿلا

HÿtÿÜÿلا تاÄÑÿõÿÜÿلاو ةÿمÿåÿ9راÑÿة،
Fÿõÿ§ÿا -ÿkÿtÿثد <ÿا ن’Iÿíqن> ،را

+ÿÿ©ÿÿلا تورÿÿمÿÿدHÿÿةر، <ÿÿن +ÿÿ©ÿÿتور
،ةòc©gلا ا§ÿ>راو7Ñÿ نÿ> ،ةMÿ°ÿزÿtÿلا

<ÿلا نÿwÿلاو بارÿدHÿرا، <ÿا§-و©+ ن
،ةروÿثÿ°ÿمÿلا ا7ÑÿÓ)ÿ§ÿأاو ،ةروÿgÿïÿمÿلا

اJÿأÿÿÓمMÿÿ يÿÿkÿÿلا اÿÿ§ÿÿ>راو7Ñÿÿ نÿÿ>و
اÿÿ§ÿÿل5اHÿÿ°ÿÿ ثاÿÿ.أا نÿÿ>و ،ماÿÿtÿÿÜÿÿلا
اIÿÿ©ÿÿ§ÿÿاHÿÿgÿÿ ناردÿÿ/و ،رÿÿثÿÿÿgÿÿåÿÿمÿÿÿلا
،ةملأاHk ة°Mز0 تور©+ ،ة>دkÇÑملا
تور©+ ،ة>و/وH ةHوHòõ تور©+
Hÿÿ°òÿÿو+ÿÿة HÿÿدHÿÿةر،+ÿÿ©ÿ8 تورÑÿ°ÿو
ض6دÿïÿلا مأاوÿ-و ،ةرJÿاÿÿïÿÿلاو قHÅÑÿÿد
..، طاÿ+رÿلاو دادÿèÿ+ ت1أاو ،ناÿمÿÿ>و
-ÿÿtÿÿkÿÿقر،+ÿ©ÿتور <ÿ8اÑÿمÿلا ةÿïÿõÿم
،مÓ>)’او ءوÉÑلا ة°MدH ،باòkلاو
+ÿÿÿ©ÿÿÿلا تورÿÿÿtÿÿÿرMÿÿÿلا ةÿÿÿåÇÑÿÿÿ©ÿÿÿة ،
-ÿwÿkÿ°ÿل،قòÿن +ÿ©ÿلا تورÿkÿي Iåفر
،تIاFÿÿ اÿÿÿمFÿÿÿ دو6Ñÿÿÿkÿÿÿåÿÿÿ ،بIÿÿÿtو
يkلا ة©§gلا ا§-رو8Ñ د©6ÑkÄÑkåو
+ÿÿÿ§ÿÿا < ُÿÿرD6،تÑÿÿkÿÿ°ÿÿ§Éض +ÿÿ©ÿÿتور
+ÄÑ6و ،ة>رÑkÄÑkå©ا> دD©k§ا +ïةو،
ًةاDاHå داHرلا تt- نH جر6Ñkwو

6Ñÿõÿ©ÿمÿًة، HÿادزIة +kراMw§8أا ،اÑ©õًة
+ÿkÿار.ÿ§ÿلأا ،اÿïًة +kراMw§م-أا نل،اòن
Hلا نòkتور©+ ن> ة+ا FأاJõ§ن)او ا
Fÿÿ°ت Hÿÿ6 نÑòÿاIÿ§ÿو ،اEÿ7 دÑÿåÿتر
+ÿïÿا ةو’Iÿíÿqÿو ،را:ÿلاÿ°ي <ÇÑíه،
تÿÿq-را ذ)ا ،هÿÿ-و8Ñÿÿ ي8Ñÿÿÿåÿÿïÿÿ°ÿÿو
/ÿنارد Hÿgÿ°ÿى Hòÿkÿgرأا-و ،ي/tت
ًاHام- ،ةMõو: ا§k°°; ٍةEõ©õ ٍناوثل

F7 امÑåر +ïا ةو’Iíqرا Fل Hن
Fÿÿنا Dÿÿي +ÿÿ©ÿÿ0 ،تورÿÿkÿÿى ;ÿÿنأا ن
عEو دE ،هHkا9Ñwو ه-وïل راIíq’ا

<õى Hïٍة+ر H°لو ه©Äض +å©ه°>ً اد.
8ÑÿÿاHأا ٌتIÿÿل اòÿ°ÿ°ÿي .ÿا)ÿٌر =ÿ9اÑٌب
،بEارأاو دJا7Ñأاو ع+ا-أا ،ُملأا-أا ٌنMز0
لو/أاو ،ةررkÉÑملا نFاHأ’ا رو5أا
+ÿÿ©ÿÿلا نÿÿíÿÿلا قرÿÿمÿkÿÜÿو<ÿ7أا ،ةÑÿåÿر
+ÿلاòÿثÿ©ÿر Hÿ6أ’ا نÑÿلاو ىÿtÿل نزÿام
ناÿÿgÿ°ÿلو ًة8Ñÿÿا1ÿÿ تورÿÿ©ÿÿ+ با8Ñÿÿأا

<ÿÿاHÿÿ6و،ًةÑÿÿلا طÿÿåÿkÿمÿو ةHÿن +ÿ©ÿن
ذ)اً ار©ثF ُتد6Ñå ،نا1دلاو ماFرلا

،لJأ’ا ك6Ñام-و بÅÑåلا ةJg تMأار

برåلا نHاÉÑ-و ،ناÄÑòلا رDاâ-و
ىõ> نا°gل نا7Ñg مJ دDï ،م§Jgkو
مJÿراÿمÿ>أاو مÿ§ÿ-اءاÿمIÿÿkÿÿا ف1ÿÿkÿÿÓا

ف©â°-و ،تور©+ ىل)ا ةا©tلا ةدا>)’
7Ñÿÿراو<ÿÿ§ÿاو ،ا(<ÿةدا Dÿkÿu +ÿ©ÿو-ÿ§ÿا،
دÿÿ©ÿÿمÉÑÿÿ- وأا اJÿÿÿõÿÿÿ§ÿÿأا نÄÑòÿÿÿ©ÿÿÿ-و
/ÿ0ارÿ§ÿرو،مDÿå6أار تÑÿي +kÉÑاHن
’ ،مHÿåÿ§ÿ يÿÿíÿÿõÄÑÿÜÿ©ÿ°ÿلا بÅÑÿÿåلا
ناÿgÿ°ÿل يDÿ نÿ©ÿمÿïÿ©ÿمÿلا نÿÿÓ/ÿcÿ©ÿلا

ًاÿ©ÿلاÿ> ض6أارÿلا تDÿÿåر لÿÿ+ ،ب0ÄÑو
،اJÿõÿ§ÿأاو ةزÿ= نHÿاÿkÉÑÿ+ تد6Ñÿåÿو
ندÿمÿلا لFÿو ،ض6دÿïÿلاو هÿÿõÿÿلا مارو
تDåر يkلا ،ة©°©íõÄÑÜلا تادgõلاو
<õل مg°تددرو نا Fõتام Htدوم
ا§IأاFو تور©+ دIÅÑأا ي}لا ضMÅورد
-°íqأا مو©لا رHه©°©> ما.
اM ،يدو> برåلا ةر9Ñا0 اM تور©+

0ÿÿ9اÑÿÿ°ÿÿلا ةÿÿمÿïÿواHÿا ةIÿ§ÉÑÿي، Mÿا
HدM°لا ةÇÑدوم Eíي <õى EدH©ك
+òÿgÿرMÿو ،ءا-ÿåÿلاÿي +ÅÑÿمÿوy، DأاIت
.ة©+رåلا تور©+
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ةيفيرلا ءابرهكلاو بورششلا ءاملا مدعنا لظ يف
 سشيمهتلاو ةرڤحلا نم نوناعي يقاوبلا مأا يف لسضاف دلوأا ةيرقب ناكسس
ناكصس نم ة˘عو˘م˘ج˘م ط˘ب˘خ˘ت˘ي
ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ل˘˘صضا˘˘ف د’وأا ة˘˘ت˘˘صشم
يف ةنا˘ي˘كصسم ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

نم ديدعلا يف ،يقاوبلا مأا ةي’و
نود تلا˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ةا˘ي˘ح˘لا طور˘صش ي˘ندأا م˘ه˘غو˘ل˘˘ب
ةرركتملا دوعولا مغر ةميركلا

يتلا ةيلحملا تاطلصسلا ندل نم
هذه نوؤوصش رييصست ىلع تبقاعت
ناكصسلا يكتصشي ثيح ،ةيدلبلا
نم ادرف04 يلاوح مهددع غلابلا
برصشلل ةحلاصصلا هايملا مادعنا

ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا م˘˘هر˘˘ط˘˘صضي ا˘˘م˘˘م
ء’د ءانتق’ةصصا˘خ˘لا م˘ه˘ل˘ئا˘صسو
ةروا˘ج˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م ءا˘م˘لا

لجأا نم ،جيراهصص ءارك ىتحو
ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب دوز˘ت˘لا

،م˘ه˘باود˘لو م˘˘ه˘˘ل ة˘˘يرور˘˘صضلاو
نأا م˘˘ه˘˘ن˘˘م ضضع˘˘ب˘˘لا د˘˘كأا ثي˘˘ح
ءاملا جيرهصصب مهدوزت ةيدلبلا

ى˘ل˘ع ر˘ه˘صش ي˘ف ن˘ي˘تر˘م وأا ةر˘م
ةد˘˘م˘˘ل اذ˘˘هو ر˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘صصقأا
دجت نأا نود ن˘ي˘ت˘ن˘صس تزوا˘ج˘ت
ةلكصشملا هذه˘ل Ó˘ح تا˘ط˘ل˘صسلا
ناز˘خ دو˘جو م˘غر ة˘حور˘ط˘˘م˘˘لا

لغتصسم ريغ هنأا ’إا ،ةتصشملا هذهب
ةدراولا هايملا لوصصو مدعل اذهو
نئاكلا يزاوتر’ا رئبلا نم هيلإا
’ بابصسأ’ رفعج حابصصم ةيرقب
ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ’إا ا˘ه˘م˘ل˘ع˘ت
ناكصسلا ء’ؤوه بلاط امك ،رمأ’اب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘˘م
ريدم اذكو ةي’ولا يلاو اهصسأار
ضصي˘صصخ˘ت م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘قا˘ط˘˘لا

ي˘ل˘˘ح˘˘م وأا ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق عور˘˘صشم
ءا˘بر˘ه˘˘كلا˘˘ب نا˘˘كصسلا د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل
زاجنا ذنم لصصت مل يتلا ةيفيرلا
وحن ذنم يأا ةيفيرلا مهتانكصس
تابلطلا مغر ،نمزلا نم دقع
تاءادنلاو ةيلاتتملاو ةرر˘كت˘م˘لا

د˘ج˘ت م˘ل ي˘ت˘لا تا˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘صس’او
ل˘كا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘ه ،ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’ا

نو˘نا˘ع˘ي نا˘كصسلا ل˘ع˘ج ىر˘خأاو
تا˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘ير˘˘مأ’ا
ي˘لاو ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
نيعب مهيلإا ة˘تا˘ف˘ت˘ل’ا˘ب  ة˘ي’و˘لا
ةر˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘م لد˘˘ب لوؤو˘˘صسم˘˘لا

نم مهيلع طلصسملا ضشيمهتلاو
.ةيلحملا تاطلصسلا فرط

 ع.رامع

9102 ةنشس ىلإا8102 ةنشس نم
 تاعماجلل يملاعلا بيترتلا يف بتارم تسسب مدقتت راردأا ةعماج

ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صصت لÓ˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘م
scirtemobeWد˘ع˘ي يذ˘˘لا
ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صصت ر˘˘˘ب˘˘˘كأا
يف يلاعلا ميلع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل
هب متي ،4002 ةنصس ذنم ملاعلا
ملاعلا يف تاع˘ما˘ج˘لا ف˘ي˘ن˘صصت
لقت˘صسم ي˘ل˘م˘ع ن˘ير˘م˘ت ءار˘جإا˘ب
نم رهصشأا ةتصس لك يعوصضومو
ينورتكلإ’ا ضسايقلا ربتخم لبق
ي˘مو˘ق˘لا ضسل˘ج˘م˘˘لا ى˘˘م˘˘صسم˘˘لا
،CISC ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا ثو˘ح˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ة˘يارد د˘م˘حأا ة˘ع˘ما˘ج تل˘صصح˘˘ت
ثيد˘ح˘ت ر˘خآا ي˘ف راردأا ة˘˘ي’و˘˘ب
ةيرئاز˘ج˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا بي˘تر˘ت˘ل

دمتعملا،scirtemobeW ىلع
يلاعلا ميلعتلا ةرازو فرط نم
9102 ةنصسل ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
تناك امدع˘ب24 ةبترم˘لا ى˘ل˘ع
،8102 ةنصس يف84 ةبترملا يف
تصسب راردأا ةعماج تمدقت ثيح
24 ةبترملا يف نآ’ا يهو بتارم
ةيعماج ةصسصسؤوم801 لصصأا نم
،ي˘م˘لا˘ع˘لا را˘ب˘ت˘خÓ˘˘ل تع˘˘صضخ
اهعقوم ىلع ةعماجلا تركذو
اذ˘ه نأا ،(تنر˘ت˘˘ن’ا) بيو˘˘لا ي˘˘ف
رهصشأا ةتصس لمع نع جتان مدقتلا
ىلإا9102 ي˘ف˘نا˘ج ن˘م ،ط˘ق˘ف
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘م ،9102 ناو˘˘˘˘˘˘ج
ى˘ل˘ع تم˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا

هللا لصضفب يتلاو ةعماجلا عقوم
تامدخلا تروطت اهلصضفب مث

ةعماجلا همدقت امو عقوملا ىلع
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م اذ˘˘هو ،ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ءادأ’ا ثيح نم مدقتت ةعماجلا

ىلإا اهيلع نيمئاقلا حمطي يتلاو
تاونصسلا يف لصضفأا نوكي نأا
عيمج دوهج ف˘تا˘كت˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةرادإا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ةر˘˘˘صسأ’ا

بÓ˘طو ن˘ي˘ف˘ظو˘مو ةذ˘˘تا˘˘صسأاو
نم ةدعاصسملا دي ميدقت كلذكو
ميدقت ىلإا ةفاصضإ’اب ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
فر˘ط ن˘م ل˘صصاو˘ت˘م˘لا نو˘˘ع˘˘لا
ةي˘صصو˘لاو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ا˘م˘مو اذ˘ه ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا˘ب
ةعماج كانه ضسيل هنأا هيف كصش
ى˘ل˘ع ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م او˘˘ل˘˘خ˘˘ت
ي˘˘ف ضسي˘˘لو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘صسم
يف ةمكحلا نكل ،طقف رئازجلا
رو˘مأ’ا ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ن˘م ل˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ب˘صصلا˘˘ب
ي˘ه ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا ر˘˘صسأ’ا فار˘˘طأا
ل˘كا˘صشم˘لا ل˘كل ل˘ث˘مأ’ا ل˘˘ح˘˘لا

يف د˘جو˘ت د˘ق ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لاو
جار˘˘˘خإا نأاو ،ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب
ن˘م ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةر˘صسأ’ا ل˘كا˘˘صشم
ل˘˘ح˘˘ي ن˘˘ل جرا˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘صسأ’ا

  .امزأات اهديزي دق لب ،اهلكاصشم
نمحرلادبع يفاؤلب

مهماهم اهيف نؤشسرامي يتلا ةيرزملا فورظلا ىلع مهنم اجاجتحا
سسابعلب يديسسب مامحلا رئب ةيدلب لامع

لمعلا نع بارسضإا يف نولخدي
ةيدلب لامع ،ضسما لوأا ،نصش
يدي˘صس ة˘ي’و˘ب ما˘م˘ح˘لا ر˘ئ˘ب
،ا˘حو˘ت˘ف˘م ا˘بار˘صضإا ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
فورظلا ىلع مهنم  اجاجتحا
اهيف نوصسرامي يتلا ةيرزملا

ح˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،م˘ه˘ما˘ه˘م
كلت تردصصت امك تاوÓعلا
يتلا تاطوغصضلا بلا˘ط˘م˘لا
نيذلا لام˘ع˘لا ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ي
امك ،حلاصصملا فلتخم اولصش
حنم ةدع بايغب ء’ؤوه ددن

ذإا تا˘ي˘قر˘ت˘لا ة˘ل˘كا˘صش ى˘ل˘˘ع

قيقحت ةنجل دا˘ف˘يإا˘ب او˘ب˘لا˘ط
فصشكل لامعلا عيمج مصسابو
ف˘ن˘ت˘كت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘صضلا

نوؤو˘˘صش ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
انلواح انتهج ن˘مو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر˘ب لا˘˘صصتإ’ا
مامحلا رئب ةيدل˘ب˘ل ي˘ب˘ع˘صشلا
ي˘˘ف ،ىود˘˘ج نود ن˘˘م ن˘˘˘كل

نيع نم رداصصم تدافأا نيح
لواح ريخأ’ا اذه نأا ناكملا
.عصضولا ةئدهت

ودبع.صص

لبقملا تبشسلا مؤي نم ءادتبا اهحتف ةداعإل ابشسحت

ةديلبلاب دجاسسملا ىلإا نيلسصملا لوخد ميظنتل نوع009 ةبارق دينجت
دجاشسملا ىلإا نيلشصملا لؤخد ميظنتل دجشسم نؤع009 ةبارق ةديلبلا ةيلؤب ةينيدلا نوؤؤششلا ةيريدم تدنج
صسوريف راششتنا يدافتل ةذختملا تاءارجلا راطا يف اذهو لبقملا تبشسلا مؤي نم ءادتبا اهحتف ةداعإل ابشسحت

.لشسعلب لامك اهريدم هب دافأا امبشسح ،91‐ديفؤك

ضشماه ىلع ،لصسعلب حصضوأاو
لا˘م˘ك ة˘ي’و˘لا ي˘لاو فو˘˘قو
تاريصضحتلا ى˘ل˘ع ر˘صصيو˘ن˘ل
دجاصسملا حتف ةداعإاب ةصصاخلا
م˘˘ت ه˘˘نأا ،ي˘˘ج˘˘يرد˘˘˘ت ل˘˘˘كصشب
نوع009 ة˘بار˘ق د˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
دجصسم411 ىلع ن˘ي˘عزو˘م
ىلوأا ةلحرمك اهحتف داعيصس
دجصسم143 ن˘ي˘ب ن˘م اذ˘˘هو
.ةي’ولا تايدلب ربع عزوم
نأا لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاذ فا˘˘صضأاو
نولفكتيصس د˘جا˘صسم˘لا ناو˘عأا
ىلع نيلصصملا لوخد ميظنتب
ةفاصسم مارتحا˘ب ح˘م˘صسي و˘ح˘ن
’ ي˘ت˘لا يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا
ر˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت نأا بج˘˘˘ي
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت اذ˘˘كو ،ف˘˘˘صصن˘˘˘لاو
ل˘جأا ن˘م جور˘خ˘لاو لو˘خد˘˘لا
امك .نيلصصملا يقÓت يدافت
،ناو˘˘عأ’ا ء’ؤو˘˘ه فر˘˘˘صشي˘˘˘صس
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن ل˘كصشي ن˘يذ˘لا

ىلع ،عوطت˘م با˘ب˘صش م˘ه˘ن˘م
ام اميصس’ نيلصصملا هيجوت
ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت
يدا˘ف˘ت˘˘ل ا˘˘هرار˘˘قا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت
ءاد˘ترا رار˘غ ى˘ل˘ع ،يد˘ع˘م˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘صساو ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘˘لا
مدقي يذلا رهطملا لولحملا
،د˘ج˘صسم˘لا ل˘خد˘م د˘ن˘ع م˘ه˘ل
،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ف˘˘ي˘˘˘صضي
داتعي نأا عقوتي هنأا ىلإا اريصشم
ماظنلا اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘صصم˘لا
د˘˘ح˘˘ك عو˘˘ب˘˘˘صسأا فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
.ىصصقأا

ضسحلا ىوتصسم عفر فدهبو
،ن˘ي˘ل˘صصم˘لا ىد˘ل يو˘عو˘ت˘˘لا
تÓ˘م˘ح˘لا ف˘ي˘ث˘˘كت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
اهدوقيصس يتلا ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا
ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م عو˘˘ط˘˘ت˘˘م با˘˘ب˘˘صش
اذكو ةطصشا˘ن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل

اذه ،يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فأا
ةم˘ئأ’ا ة˘م˘ها˘صسم ن˘ع Ó˘صضف
ف˘ي˘صضي ى˘ع˘صسم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
.ةينيدلا نوؤوصشلا ريدم
د˘كأا ،ة˘ل˘صص يذ قا˘ي˘صس ي˘˘فو
ة˘فا˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا ل˘˘صسع˘˘ل˘˘ب
ة˘˘ير˘˘ي˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘ج’ا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
رار˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا
بح˘صس رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا

حباصسملاو فحاصصملا ع˘ي˘م˘ج
فرط نم اهلامعتصسا يدافتل
ميقعت اذكو ضصخصش نم رثكأا
ةفاصضإ’اب اهتيوهتو دجاصسملا
دد˘ح˘ت تا˘مÓ˘˘ع ع˘˘صضو ى˘˘لا

ي˘˘ل˘˘صصم ل˘˘ك فو˘˘قو نا˘˘كم
ة˘˘فا˘˘صسم مار˘˘˘ت˘˘˘حا نا˘˘˘م˘˘˘صضل
.يدصسجلا دعابتلا
تف˘˘˘صشك د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل
اهل نايب يف ىلوأ’ا ةرازولا

حتفلا رارق ذي˘ف˘ن˘ت ما˘ظ˘ن ن˘ع
«بقار˘˘م˘˘لاو ي˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا»
د˘ي˘ق˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف د˘جا˘صسم˘˘ل˘˘ل
ت’و˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا˘˘ب مرا˘˘صصلا
ةياقولاب ةطبترم˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا

ءا˘بو را˘صشت˘نا ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لاو
نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘صشم ،91‐ديفوك
ريبادتلا هذهل لاثتم’ا مدع»
دوجو نع غيلبتلا ةلاح يف وأا
نع نÓعإ’ا متيصس ىودع يأا
د˘ج˘صسم˘ل˘ل يرو˘ف˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا
.«ينعملا

هنإاف ،ردصصملا تاذ بصسحبو
ىلعو ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك م˘ت˘ي˘صس
ةعصضاخلا تا˘ي’و˘لا ىو˘ت˘صسم
اهددعو يئزج يلز˘ن˘م ر˘ج˘ح˘ل
دجاصسملا حتف ةداعا ةي’و92
باع˘ي˘ت˘صسا ةرد˘ق ا˘ه˘يد˘ل ي˘ت˘لا
يلصصم000.1 قو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت
تاولصصل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘ير˘صصحو
بر˘غ˘م˘لاو ر˘صصع˘لاو ر˘ه˘˘ظ˘˘لا

تبصسلا موي نم ءادتبا ءاصشعلاو
˘˘ما˘˘يأا ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ةعمجلا موي ءانثتصساب عوبصسأ’ا
تاولصص ءادأا هيف متيصس يذلا
ءا˘صشع˘لاو بر˘غ˘م˘لاو ر˘صصع˘˘لا
تا˘ي’و˘لا ي˘قا˘ب˘˘ب ا˘˘مأا ،ط˘˘ق˘˘ف
عفر يتلا ةي’و91 اهددعو
داعيصسف يئزجلا رجحلا اهنع
ةردق قوفت يتلا دجاصسملا حتف

يلصصم000.1 اهبا˘ع˘ي˘ت˘صسا
تاو˘ل˘صصل˘ل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘صضيأا
ىلع كلذو ،ضسمخلا ةيمويلا

عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا ما˘˘˘يأا ل˘˘˘˘ك ىد˘˘˘˘م
يذلا ةعم˘ج˘لا مو˘ي ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب
رصصعلا تاولصص ءادأا هيف متيصس
.طقف ءاصشعلاو برغملاو

32 مهتلت نارينلا
ءاطغلا نم اراتكه

84 يف يتابنلا
 ةسسبتب ةعاسس

ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا ةد˘˘حؤ˘˘لا تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت
د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل

84 لÓخ ،ةشسبتب حود يناششح
ة˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘فر˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شس
عاطقو ةيراكب عاطق يتدحؤب
ن˘˘م م˘˘˘عد˘˘˘بو ،ن˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘يز˘˘˘لا با˘˘˘ب
ة˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م˘˘ل كر˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘تر˘˘لا

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصمو تا˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ئار˘˘˘˘ح
ق˘˘ير˘˘ح دا˘˘˘م˘˘˘خإا ن˘˘˘م ،تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا
فا˘˘ط˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘ب بشش
90 ريخ˘شست م˘ت ثي˘ح ،ة˘يرا˘ك˘ب˘ب
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘ب ءا˘˘˘ف˘˘˘طإا تا˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘شش
فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شسا ةرا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسو ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حألا

يرششب دادعتبو لاشصتا ةرايشسو
فل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘نؤ˘ع04 ـب رد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ح˘˘لا˘˘شصم تم˘˘ها˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك ،بتر˘˘˘لا
تانحاشش30 ري˘خ˘شست˘ب تا˘با˘غ˘لا
ةيلمع دعبو ،دارفأا01و ءافطا
تاعاشس90 يلاؤح تماد دامخإا
ق˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
فÓ˘تإا ل˘ج˘شس نأا د˘ع˘ب ،هدا˘م˘خإاو

راجششأا نم تارا˘ت˘ك˘ه30 يلاؤ˘ح
ءافلحو لي˘ل˘كاو ي˘ب˘ل˘ح ر˘بؤ˘ن˘شص
تاذ ي˘˘˘˘˘فو ،ة˘˘˘˘˘شسبا˘˘˘˘˘ي با˘˘˘˘˘˘ششعأاو
ةد˘˘˘˘حؤ˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت ،قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يؤ˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ةي˘شسي˘ئر˘لا ةد˘حؤ˘لاو ف˘يؤ˘ك˘لا˘ب
د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل

م˘عد˘بو ،ة˘شسب˘˘ت˘˘ب حود ي˘˘نا˘˘ششح
ةحفاكمل كر˘ح˘ت˘م˘لا ل˘تر˘لا ن˘م

ة˘˘˘˘شسب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘ح
دام˘خإا ل˘جأل تا˘با˘غ˘لا ح˘لا˘شصمو

ةبيذلا نيع لبجب بشش قيرح
م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يأا ،ف˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
ءافطا تانحاشش ينا˘م˘ث ر˘ي˘خ˘شست
ةرا˘˘ي˘˘شسو ما˘˘ج˘˘حألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب
دادعتبو لاشصتا ةرايشسو فاعشسا

درف43ـب رد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششب
م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك بتر˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
01و ءافطا تانحاشش30 ريخشست
ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘شصم فر˘˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘˘م دار˘˘˘˘˘˘˘فأا
دا˘م˘خإا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو ،تا˘با˘˘غ˘˘لا

تاعاشس30 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح تماد
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا دار˘فأا ن˘ك˘م˘ت
ىتأا يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا ن˘˘م

ن˘م را˘ت˘˘ك˘˘ه02 ي˘˘˘˘لاؤ˘˘˘˘ح ىل˘˘˘˘ع
.حيششلاو ءافلحلا

نوراه يحابشصم

 ةيلؤلا ةمشصاع نع تارتمؤليك01 لإا دعبت ل ةقطنم يف ةمات ةلزعو ءاملا مادعناو لقنلا بايغ

لجيجب ةماوسشلاو سسونخوب ةربج ةيرق ناكسس
 سشيمهتلاو رقفلا نم مهلاسشتنا ةيلحملا تاطلسسلا نودسشاني

تÓ˘ئا˘ع˘لا تار˘صشع ي˘كت˘˘صشي
ةيرق يف نطقت تلاز ’ يتلا

ضسو˘ن˘خو˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو ةر˘˘ب˘˘ج
دودحلا يف ةعقاولا ،ةماوصشلاو
لجيج يتيدلب ن˘ي˘ب ة˘ل˘صصا˘ف˘لا

’إا د˘ع˘˘ب˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لاو ضسوا˘˘قو
ةمصصاع نع ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك01ـب
ضشيمهتلا نم ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا

’ اهنأا ثيح ،ة˘ما˘ت˘لا ة˘لز˘ع˘لاو
ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘صسو ى˘ل˘ع ر˘فو˘˘ت˘˘ت
1202 ةنصس علطم يف نحنو
ق˘فر˘م يأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ’و
يتلا ةيئادتبإ’ا ادع ام يمومع
تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘غإا م˘˘˘˘˘ت
فورظلا بب˘صسب تا˘ن˘ي˘ع˘صست˘لا
،ةقطنملا يف ةبعصصلا ةينمأ’ا
ع˘˘˘م تÓ˘˘˘يو˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘يأا
رفوت ىلإا ةفاصضإ’اب باهرإ’ا
ة˘ي˘ح˘صص ةدا˘ي˘ع ى˘ل˘ع ة˘ير˘ق˘˘لا

اهؤواصشنإا مت تامدخلا ةددعتم
تاون˘صس ر˘صشع ن˘م ر˘ث˘كأا د˘ن˘م

ةمدخلا زيح لخدت مل اهنكل
ىتح ناكصسلا اهلهجي بابصسأ’
نور˘˘˘ط˘˘˘صضي ثي˘˘˘˘ح ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
˘مو˘ي ل˘ك را˘˘غ˘˘صصلا لا˘˘ف˘˘طأ’ا

7 نم ر˘ث˘كأا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ا˘حا˘ب˘صص
مادقأ’ا ىلع اي˘صشم ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك
تاباغلا هيطغت قيرط طصسو
كلذ ه˘ل˘كصشي ا˘˘مو ضشار˘˘حأ’او
مهتايح ىلع يقيقح رطخ نم
،ءا˘˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا كلذو
لقنلا يف بوكرلل ،يصسيئرلا
ىلع ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا

،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج د˘˘م˘˘حأا ي˘˘ن˘˘˘ب ط˘˘˘خ
لكصشم ى˘لإا ا˘صضيأا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘ع ءا˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
ط˘˘بر م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل نآ’ا ى˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘كب˘صشلا˘ب م˘ه˘ت˘ير˘˘ق
ةمزأا نم نوناعي ثيح ،ءاملل

ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ضشط˘˘ع
ف˘˘ج˘˘ت ن˘˘يأا ف˘˘ي˘˘صصلا ل˘˘˘صصف

لعج ام اذهو عيبانيلاو نايدولا
نو˘صضفر˘ي تÓ˘ئا˘ع˘لا تار˘صشع
مهيصضارأاو مهلزانم ىلإا ةدوعلا
ة˘ير˘صشع˘لا نا˘بإا ا˘هور˘ج˘ه ي˘ت˘˘لا
ى˘˘ندأا با˘˘ي˘˘غ بب˘˘صسب ءادو˘˘صسلا
هيلعو ،ميركلا ضشيعلا طورصش
ضسيئر ةيرقلا هذه ناكصس دصشاني
ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا ضسلجملا
تا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لإ’ا ةرور˘˘˘صضب ضسوا˘˘˘ق
اهيف ةيمنتلا ثعبو مهت˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
تايرورصض لقأ’ا ىلع ريفوتو
زاغلاو لق˘ن˘لاو ءا˘م˘لا˘ك ضشي˘ع˘لا
بو˘˘ب˘˘نأ’ا نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ا˘˘˘صضيأا
ن˘ع د˘ي˘ع˘ب˘ب ر˘م˘ي ’ ي˘صسي˘˘ئر˘˘لا
مهل ىنصستي ىتح كلذو ،مهتيرق
فورظ يف ضشيع˘لا م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو
بلاط˘م ي˘هو ةأا˘ي˘ه˘مو ة˘ح˘ير˘م
دعبت ’ ةيرق ناكصسل ةعورصشم
نع تار˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلا ضضع˘ب˘ب ’إا

.لجيج ةي’ولا ةمصصاع
ميهارب .ع
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518209ددعلا ^1441 ةجحلا يذ12ـل قفاؤملا0202 توأا11ءاثÓثلايلحم
دعب نع رواحتلا ةينقت ربع

بابسشلا فلم نوسشقاني نوسصتخم
راردأاب يلود رانيبيو يف ةئيبلا اياسضقو

ةيرورشضلا داؤملا نم اشساشسأا ةنؤكتم تاناعلا نم انط06 تنمشضت
ةليم ناكسس ىلإا ةنحاسش11 نم ةينماسضت ةلفاق لسسرت لجيج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تط˘ب˘˘صض
،نطاو˘م˘لا عو˘ط˘ت˘م˘لا با˘ب˘صشلا
نا˘صضت˘ح’ ا˘ه˘تاداد˘ع˘˘ت˘˘صسا ر˘˘خآا
ي˘لود˘لا را˘ن˘ي˘ب˘يو˘لا تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
ربع هيف ضشقاني يذلاو ،يناثلا
ءاربخ ،دعب نع رواحتلا ةينقت
جراخو لخاد نم نوصصتخمو
ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ رو˘˘ح˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
و˘ه ’أا ىو˘ت˘ح˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضقو با˘˘ب˘˘˘صشلا»
.«ةمادتصسملا ةيمنتلاو

را˘ن˘ي˘ب˘˘يو˘˘لا ضسي˘˘ئر بصسحو
ةئ˘ي˘ه˘لا تارا˘طإا د˘حأاو ي˘لود˘لا
دبع يوايحي ذاتصسأ’ا ةمظنملا
يذلا حاج˘ن˘لا د˘ع˘بو ه˘نإا˘ف ،ه˘ل˘لا

يتلاو ىلوأ’ا ةعبطلا هب تيظح
ريصستو با˘ب˘صشلا لو˘ح رو˘ح˘م˘ت
،انوروك ةمزأا دعب اذام تامزأ’ا

ةيعامتج’ا انماهم نم اقÓطناو
،يوايحي في˘صضي ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لاو
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ةر˘كف تءا˘ج
يظح يذلا ،ضساصسحلا اهفلمو
ي˘ف ل˘ث˘م˘م ي˘م˘صسر ما˘م˘˘ت˘˘ها˘˘ب
وهو ،ةئيبلا ةريزو يلاعم ةياعر
ربكأ’ا ةحيرصشلا رود فلم حتف
ي˘هو ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه’او
يملا˘ع˘لا م˘هد˘ي˘ع ي˘ف با˘ب˘صشلا
لك نم توأا21 عم نمازتملا
هتاه همدقت نأا نكمي امو ،ةنصس
،ةيئيبلا اياصضقلا يف ةحيرصشلا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا لو˘˘ق˘˘ي اذ˘˘˘هو
با˘ب˘صشلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
اي˘صشا˘م˘ت ،ن˘طاو˘م˘لا عو˘ط˘ت˘م˘لا

نيب ة˘كر˘ت˘صشم˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لاو
نيدي˘ع˘صصلا ى˘ل˘ع ل˘عاو˘ف ةد˘ع
ةظفاحملا يف ينطولاو يلودلا

رفاصضت لÓخ نم ،ةئيبلا ىلع
عمتجملاو ةلودلا نم لك دوهج
نم كلذو ،نطاو˘م˘لاو ي˘ند˘م˘لا

يف رصشابم˘لا ه˘ما˘ه˘صسإا ق˘ل˘ط˘ن˘م
،انطاوم هرابتعاب ةئيبلا ةيامح
ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘ما˘˘ه˘˘صسإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإا
لÓخ نم اهتيامح يف رصشابملا
تامظ˘ن˘م ي˘ف او˘صضع هرا˘ب˘ت˘عا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا
عقاولا نأا ريغ ،يئيبلا لاجملاب
بعلي ام ةداع نطاوملا نأاب ديفي
ةيامح لاجم يف ايبلصس اكولصس
ه˘صسا˘صسحإا مد˘ع˘ل ار˘ظ˘ن ،ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا
نأاصشلا و˘هو ،ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ه˘ئا˘م˘ت˘نا˘ب
ةر˘كف تءا˘ج ه˘˘ل˘˘جأا ن˘˘م يذ˘˘لا
جاردإا دصصق ،رانيب˘يو˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيئيبلا ةفاقثلاو يعولا موهفم
ةو˘ق ه˘ح˘ن˘مو ،ن˘طاو˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل
تايدحتلا ةهجاومل ةيكيمانيدو
اذ˘ه ن˘م ى˘م˘صس’او ،ة˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ه˘˘تا˘˘ه «يوا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي» ف˘˘˘ي˘˘˘صضي
قيقحت نم نكمت تاصشقانملا

،ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ،ة˘˘ماد˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
دنتصسي يذلا يئ˘ي˘ب˘لا حÓ˘صصإ’ا
،ةهج نم ةيئيبلا نيناوقلا ىلإا

ليعف˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا دو˘ه˘ج˘لاو
ي˘ف ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا كل˘˘ت ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
.ىرخأا ةهج نم يعقاولا لاجملا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘م ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
هيلإا تقرطت يذلا ةيجولونكتلا

هو˘ن د˘˘ق˘˘ف ،را˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘يو˘˘لا ة˘˘قرو
با˘˘˘صشلا و˘˘˘˘هو «يوا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي»
بحاصص يجذو˘م˘ن˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ايبراغم ةددعتملا تا˘كرا˘صشم˘لا

،ا˘ي˘م˘لا˘عو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإاو ا˘˘ي˘˘بر˘˘ع
بوؤودلا ه˘طا˘صشن˘ب فور˘ع˘م˘لاو
با˘ب˘صشلا˘ب ى˘ن˘ع˘ت تا˘ف˘ل˘م ي˘˘ف
م˘ي˘قو ة˘ماد˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو
ىلإا ،يبرعلا ضشياعتلاو لماكتلا

ةطخ يأ’ امهم Óخدم اهنوك
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ج˘ه˘ن˘˘مو
’ يلاتلابو ،ةمادتصسملا ةيمنتلا
ةجلا˘ع˘م يأا˘ب ر˘ي˘كف˘ت˘لا ن˘كم˘ي
ةيئيبلا تايدحتلاو تÓكصشملل
ةيمنتلا تا˘جا˘حو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لاو
ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

را˘˘طإا جرا˘˘˘خ ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلاو
تاروطت ةبكاومو ايجولونكتلا
ازفحم Óماع اه˘نو˘كل ،ر˘صصع˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘ئا˘˘كر ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘˘ل
.ةمادتصسملا
ربع دقعني روكذملا ران˘ي˘ب˘يو˘لا
ةيصسمأا ،دعب نع رواحتلا ةينقت
نم21ـل ق˘فاو˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
كراصشي ،راردأاب يراجلا رهصشلا
دÓ˘ب˘لا ءار˘ب˘خ ن˘م ف˘ي˘ف˘ل ه˘˘ي˘˘ف
روتكد˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا

يرئازجلا ريبخلا ضصÓخ لامك
تا˘قا˘ط˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا لا˘ج˘م ي˘˘ف
لو˘ح ة˘ل˘˘خاد˘˘م˘˘ب ،ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةثدحتصسملا نيناوقلاو تايلآ’ا
ةكلمملا نمو ،ةئي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ةروتكدلا ة˘ي˘م˘صشا˘ه˘لا ة˘ي˘ندرأ’ا

ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘عز˘˘لا ى˘˘ه˘˘م
ةيمنتلاو ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘لا
لو˘ح ة˘ل˘خاد˘م˘ب ،ة˘˘ماد˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ا˘هدا˘ع˘بأا ة˘ماد˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

قر˘ط˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك ،ا˘ه˘تار˘صشؤو˘مو
يف راطإا يودب دمحأا روتكدلا

مظن ىلا ،ةيرصصملا ةئيبلا ةرازو
ريودتلا ةداعإاو تافلخملا ةرادا
قر˘ط˘ت˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا
يف ةطصشان داوع داهن ةروتكدلا

خانملل يبرعلا بابصشلا ةكرح
رود ى˘لا ،نا˘ن˘ب˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ب
ةيلودلا تامظنملا يف بابصشلا
.ثولتلا نم دحلل

رداقلا دبع يواشسؤم

ةلفاق ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و تصصصصخ
ةي’و ناكصس ةدئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘صضت
ةز˘ه˘لا ن˘م ن˘يرر˘صضت˘م˘لا ة˘ل˘ي˘م
06 تنمصضت ةلفاقلاو ،ةيصضرأ’ا

ة˘نو˘˘كت˘˘م تا˘˘نا˘˘ع’ا ن˘˘م ن˘˘ط
،ةيرور˘صضلا داو˘م˘لا ن˘م ا˘صسا˘صسأا
لاكلك رداقلا دبع اهيلع فرصشا

نأا حصضوأا يذلا ،ةي’ولا يلاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ب˘ه˘˘لا هذ˘˘ه
ةنحاصش11 قÓ˘ط˘نا تد˘˘ه˘˘صش
اهيف كراصش ،ةليم ةي’و هاجتاب

ليعفت متو ،ةي’ولا ينطاوم لك
رارغ ىلع نماصضت تاكبصش لك
،ة˘لود˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م ن˘˘م دد˘˘ع
تايعمجلاو يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
هذه نا يلاولا فاصضاو  ،ةيلحملا
تاناعإا ميدقت ىلإا فدهت ةردابملا
ن˘م ةرر˘صضت˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘˘لإا
موي تلجصس يتلا ةيصضرأ’ا ةزهلا
ربتعت امك ةليم ةي’وب ةعمجلا
.مهتاناعم نم فيفختلل ةتافتلا

ع.يفطل

ريخلا لمعل هلامو هتقو نم ريبك ءزجب عربتلا ررق

 يعوطتلا لمعلل فرسشم جذومن نلزغلا روسس نبا دمحأا ديسس باسشلا
بناجب فؤقؤلاو ةدعاشسملل ىعشسي هدجتشس مهب رؤعششلاو نيرخآلا بحو ريخلاب اًئيلم بلقلا نؤكي امدنع

هتقو نم ريبك ءزجب عربتلا ررق يذلا نلزغلا رؤشس ةرئاد نبا دمحأا ديشس باششلا يف ققحت ام ؤهو ،ءارقفلا
نم ريخلا لمعو ريقف لك ىلإا لؤشصؤلا يف هتبغرو هشسامح فعاشضتيو يشضمت مايألا تناكو ،ريخلا لمعل هلامو

.نينشسحملا تائم هلؤح فتلاو لإا اي ريخ Óمع رششن املك امثيح ،عشضاؤتملا هلحم يف تاعربتلا عمج لÓخ

نبا يزازعل دمحأا ديصس داتعا
ذنم ةريوبلاب ن’زغلا روصس
ةدعاصسم ىلع هرفاظأا ةموعن
ا˘ب˘ح˘م أا˘صشن˘ي˘ل ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ر˘ي˘خ˘لا ل˘ع˘˘ف˘˘ل
ق˘ير˘ط ن˘ع نا˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش
جاتحم لكل ف˘ف˘ق˘لا ع˘يزو˘ت
لهأا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ر˘ي˘ق˘ف وأا
.نينصسحملا نم ريخلا

ةيبطلا تادعملا ريفؤت
انورؤك نم ةياقؤلل

عوطتملا باصشلا اذه نكمت
ن˘م ير˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
كلذو تايع˘م˘ج˘لا ةد˘عا˘صسم
يلام غلبم عمج لÓخ نم
تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا ءار˘˘صشل ضصصصخ
ةبراحم˘ل ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لاو
ىفصشتصسمل تملصس انوروك
رو˘˘صس يوا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي ةو˘˘˘خ’ا»
مقاطلا نمث ثيح ،«ن’زغلا
هذه ديفوك ةحلصصمب لماعلا
اهعون نم ةديرفلا ةردابملا

ي˘ف او˘نا˘˘ك م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
.اهيلإا ةصسام ةجاح

ةدئافل ةفق005
نيجاتحملا

نا˘صضمر ر˘ه˘صش لو˘ل˘ح ل˘ب˘˘ق
ديصس باصشلا قلطأا ،ميركلا
ة˘ح˘ف˘˘صص ر˘˘ب˘˘ع ءاد˘˘ن د˘˘م˘˘حا
ن’ز˘غ˘لا رو˘صس ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت
ةيئاذغلا داوملا عمج فدهب
يد˘˘يأا ه˘˘ب دو˘˘ج˘˘ت ا˘˘م ل˘˘˘كو

ة˘ف˘ق ر˘ي˘فو˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘صسح˘˘م˘˘لا
ر˘˘˘صسأ’ا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل نا˘˘˘صضمر
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لاو ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا

يونصس دي˘ل˘ق˘ت˘ك ،م˘ه˘ت˘ن˘يد˘م
ة˘ي˘ع˘م˘ب با˘صشلا ه˘ي˘ل˘˘ع بأاد
ن˘م ن˘كم˘ت˘ي˘ل  ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لا
ل˘كب ة˘˘ف˘˘ق005 ر˘ي˘˘فو˘˘ت
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا فا˘˘ن˘˘صصأا

.اهيقحتصسم ىلع تعزو
ةعومجم وديصس لغتصسا امك
روصس ةيقيصسنت» كو˘ب˘صسي˘ف˘لا
تاءاد˘˘ن قÓ˘˘طإÓ˘˘ن’ز˘˘˘غ˘˘˘لا
ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ى˘صضر˘م˘˘لا

كلذ لكو مهل ءاودلا ءارصشو
نيذلا ريخلا لهأا ةمهاصسمب
ءادن هجو املك هلوح نوفتلي

يف مها˘صس ا˘م˘ك ،ن˘ما˘صضت˘ل˘ل
ي˘˘ف تار˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
لك ريفوتو ضسئارعلا زيهجت
ن˘م ضسور˘ع˘لا زا˘ه˘˘ج مزاو˘˘ل
فل˘ت˘خ˘مو ة˘صشر˘فأاو ضسبÓ˘م
امك ،مهل ىرخأ’ا ضضارغأ’ا
ي˘حا˘صضأا ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف م˘ها˘صس
ماتيأ’ا ىلع اهعيزوتو ديعلا

  .نيجاتحملاو
د˘م˘حأا د˘ي˘صس ا˘ن˘˘ل بر˘˘صضي˘˘ل
با˘˘صشل˘˘ل ’ا˘˘ث˘˘˘م يزاز˘˘˘ع˘˘˘ل
ةيويحلاو ةقاطلا˘ب م˘ع˘ف˘م˘لا

حور˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘˘لاو
لعف لاجم يف ةينماصضتلا
’اثم كلذ˘ب نو˘كي˘ل ر˘ي˘خ˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب ىد˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ي

ضسي˘˘˘ل يذ˘˘˘لاو ير˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
نو˘˘˘˘˘كت نأا ةرور˘˘˘˘˘˘صضلا˘˘˘˘˘˘ب
˘مأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف ا˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م
ردا˘˘ب˘˘˘ي ل˘˘˘كف ،ا˘˘˘م ل˘˘˘ت˘˘˘كت
نمل اثيغ نوكيل هتقيرطب
.ةدعاصسمل جاتحي

صسراف ؤب

ريبادتلا راطإا يف
ةحفاكمل ةيئاقؤلا

انورؤك صسوريف يششفت
دجتشسملا

فيظنت ةيلمع
ةعسساو ميقعتو
ديسصلا ءانيمل

نارهول يرحبلا
ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م د˘˘ه˘˘˘شش
ر˘˘ي˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ،نار˘˘˘هؤ˘˘˘ل
راطإا يف كلذو ةعشساو ميقعتو
ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا

ا˘˘˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘˘˘ك صسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘ششف˘˘˘˘˘˘ت
.دجتشسملا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘ششو
د˘ي˘شصلا ئ˘ناؤ˘م ر˘ي˘ي˘شست ة˘شسشسؤؤ˘˘م
ديشصلا ةفرغو نارهؤل يرحبلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا

ي˘ف ط˘ششن˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
ةيرحبلا ةئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح لا˘ج˘م

»و «ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف » رار˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘ع
»و «صسوربرب «و«رحبلا ءاقدشصأا
ة˘م˘˘ج˘˘ن »و «ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘فود˘˘لا
.«رحبلا

ر˘˘ي˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع تل˘˘˘م˘˘˘ششو
د˘˘˘ي˘˘˘شصلا بكار˘˘˘˘م م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ا˘˘˘˘هؤ˘˘˘˘شسر ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘مو ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا

،ديشصلا ءانيم لكايهو تايانبو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘خ˘˘شست م˘˘˘تو
تانحاششلاو تايلآلا نم ديدعلا

ل˘˘ئا˘˘شسؤ˘˘˘ب ةز˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘مو
 .ميقعلاو ريهطتلا

ة˘ب˘شسا˘ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تنا˘˘كو
ة˘ل˘م˘ح˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب ن˘˘يردا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ها˘˘ج˘˘تا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت
ىل˘ع م˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ل ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا

˘˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘شصلا ماز˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘للا ةرور˘˘˘˘˘˘شض
ة˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘باد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
.ةحئاجلا يششفت ةهباجمل
ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘شصلا ءا˘ن˘ي˘م ع˘شست˘˘يو
تاراتكه8 ن˘م د˘˘يزأل نار˘˘هؤ˘˘ل
نم0003 نم رثكأا هب طششنيو
ىلإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘شضإا ر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘جر
قفو ،مهعم نيلماعتملا ءاكرششلا

د˘˘ي˘˘شصلا ئ˘˘ناؤ˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ر˘˘˘يد˘˘˘م
.لامك بارعو ،نارهؤل يرحبلا

ك.لامك

ةيلؤلا رقمب عشسؤم عامتجا لÓخ ذختأا رارقلا

ةليسسملاب اريرسس042 ىفسشتسسم عورسشم عقوم ىغلت ةيئلولا تاطلسسلا
ةيئ’ولا تاطلصسلا ،تررق
عوبصسأ’ا رح˘ب ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ب
عقوم ل˘يو˘ح˘ت  ،مر˘صصن˘م˘لا
ىف˘صشت˘صسم عور˘صشم زا˘ج˘نا

ناد˘ي˘˘م ن˘˘م ر˘˘ير˘˘صس042
راو˘ج ى˘لإا ل˘ي˘˘خ˘˘لا قا˘˘ب˘˘صس
ديدج˘لا ير˘صضح˘لا بط˘ق˘لا
لخدمل ةيلا˘م˘صشلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب
ءاج رارقلا ،ةليصسملا ةنيدم
نم رهصشأا80 يلاوح دعب
عورصشم˘لا ة˘ي˘صضرأا را˘ي˘ت˘خا

ةيرازو ةينقت ةنجل لبق نم
تراز ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘كر˘˘ت˘˘˘صشم
ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
 .ةيراجلا
زا˘ج˘نا ع˘˘قو˘˘م ءا˘˘غ˘˘لا رار˘˘ق
ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا عور˘˘˘˘صشم
لÓ˘خ ذ˘خ˘تأا يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا
ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ع˘˘صسو˘˘م عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
ه˘نأا˘صشب رد˘صصي م˘ل ة˘ي’و˘˘لا
ناو˘يد ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م نا˘˘ي˘˘ب يأا
تايفلخ ح˘ي˘صضو˘ت˘ل ي˘لاو˘لا

رار˘ق˘لا ن˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
80 يلاوح رورم دعب لوأ’ا
ا˘˘ي˘˘˘لآا ر˘˘˘خؤو˘˘˘ي ا˘˘˘م ،ر˘˘˘ه˘˘˘صشأا
عور˘˘˘˘˘˘صشم ة˘˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘نا
ل˘˘ظ يذ˘˘لا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘˘لا

نم احلم ا˘ب˘ل˘ط˘م تاو˘ن˘صسل
ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا نا˘كصس ل˘ب˘˘ق
ةيلاحلا ةيعصضولا نأا رابتعا
م˘ل يوار˘هز˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل
تاع˘ل˘ط˘ت˘ل بي˘ج˘ت˘صست د˘ع˘ت
. ةمصسن فلأا052 نم رثكأا

رد˘˘˘صصم ى˘˘˘لا ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘صساو
ةن˘ج˘ل نإا˘ف لوؤو˘صسم ي˘ئ’و
تم˘صض ة˘˘ع˘˘صسو˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
ةحÓفلاو ريمعتلا تاعاطق
ةحصصلاو ةيئاملا دراوملاو
د˘ع˘بو ا˘هر˘ي˘غو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
نم ديدجلا عقوملا ةصسارد
ارارق ذختأا يحاونلا عيمج
برقلاب ةحاصسم ضصيصصختب
ير˘˘˘صضح˘˘˘لا بط˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م
ديتوتل  يعماجلا بطقلاو
ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا عور˘˘˘˘صشم
رفوت˘ي ع˘قو˘م˘لا نأا ا˘م˘ي˘صس’
اهنمو طورصشلا ضضعب ىلع
ن˘˘˘˘م بر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو و˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ىلع ،ة˘ي˘با˘غ˘لا تا˘حا˘صسم˘لا
ع˘ق˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا را˘ب˘ت˘˘عا
تاباغو ةلتصشم˘لا ةاذا˘ح˘م˘ب
ةئر دعت يتلا ةريدب د’وأا
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ضسف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ت
.’امصش ةليصسملا

ع˘˘˘قو˘˘˘م را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا ءا˘˘˘˘جو
رايخلا ءاغلإاو ىف˘صشت˘صسم˘لا
ليخلا قابصس ناديمب لوأ’ا
˘ما˘م˘ح ق˘ير˘ط˘ب ع˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
نم دد˘ع ط˘صسوو ة˘ع˘ل˘صضلا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
ى˘˘لإا لو˘˘˘صصو˘˘˘لا ل˘˘˘قر˘˘˘ع˘˘˘ت
،Óبقتصسم يحصصلا لكيهلا

ضضفر˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اذه ههجاو يذلا يعامجلا
ديد˘ع˘لا ل˘ب˘ق ن˘م را˘ي˘ت˘خ’ا

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م
ةصسدنهلا يف نيصصتخملاو
ةلمح اوداق نيذلاو ةيندملا
رارقلا اذه دصض ةيكوبصسياف
تاطلصسلا تنعت مغر اهنيح
ىلإا تعراصس يتلا ةيئ’ولا
ةين˘ق˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘ل دا˘ج˘ن˘ت˘صس’ا

تيب˘ث˘ت˘ل ة˘كر˘ت˘صشم ة˘يرازو
ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘صشم زا˘ج˘نا˘˘ب
عور˘˘˘صشم ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘مو
اريرصس042 ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل د˘˘ن˘˘˘صسأا يذ˘˘˘لا

نأا لبق هزاجن’ راديصسوك
.ةيئاجف ةفصصب  عجارتت

ع.دلاخ
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وكيتلتأا مجاهي انوروك
غيزبيل ةعقوم لبق ديردم

نيت˘لا˘ح رو˘ه˘ظ ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘ل˘عأا
دجتصسملا انورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘ت˘با˘صصم
د˘ع˘ب كلذو ،ءا˘م˘صسأ’ا ن˘˘ع ف˘˘صشكلا نود
هارجأا يذلا  ضسوريفلا نع فصشكلا رابتخا
«لوأ’ا قيرفلا ءاصضعأا عيمج»و نوبعÓلا
هعقوم ربع يديردملا يدانلا حصضوأاو ،
روفلا ىلع مت هنأا تنرتنإ’ا ىلع يمصسرلا
اينابصسإا يف ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘ط˘ل˘صسلا غÓ˘بإا»
يبوروأ’ا داحت’ا ن˘م ل˘كو ،لا˘غ˘تر˘ب˘لاو
،مد˘ق˘لا ةر˘كلا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لاو ي˘نا˘ب˘˘صسإ’او
نيتلاحلاب «ةصضايرلل ى˘ل˘عأ’ا ضسل˘ج˘م˘لاو
مت ا˘م˘ك» نا˘ي˘ب˘لا فا˘صضأاو ،ن˘ي˘ت˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
هيلع قفتملا لمع˘لا لو˘كو˘تور˘ب ل˘ي˘ع˘ف˘ت
بلطتي يذلاو ،ت’احلا هذهب ضصاخلاو
لوأ’ا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ةد˘يد˘ج تارا˘ب˘ت˘خا ءار˘˘جإا

،ةنوبصشل ىلإا ةهجت˘م˘لا ة˘ث˘ع˘ب˘لا ءا˘صضعأاو
ع˘م ر˘صشا˘ب˘م ل˘كصشب ن˘ي˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘لو
دو˘جو ي˘صضت˘ق˘يو ،ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ت’ا˘˘ح˘˘لا
ي˘فو ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا د˘ي˘عاو˘م ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت
ةمصصاعلا يف ةماقإ’او ةلحرلا تابيترت
قيصسن˘ت˘ب يدا˘ن˘لا مو˘ق˘ي˘صسو ،ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
درجمبو ،افيويلا عم ةديد˘ج˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا

،اهنع نÓعإ’ا متيصس ةديدج ةطخ دوجو
تاجرد ىصصقأا» ىلإا يدانلا وعدي امك
،«نيتيباجيإ’ا نيتلاح˘لا ة˘يو˘ه˘ل مار˘ت˘ح’ا

يف هراوصشم فانئتصس’ يتلتأ’ا دعتصسيو
ه˘جاو˘ي ا˘مد˘ن˘ع لا˘ط˘بأ’ا يرود ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب

‐ بعلم ىلع ،لبقملا ضسيمخلا ،جيزبي’
ن˘م˘صض ة˘نو˘ب˘صشل ي˘ف‐يد’ا˘ف˘لأا ه˘يزو˘˘ج
ن˘صضت˘ح˘تو ،ة˘ي˘نا˘م˘ث˘˘لا رود تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م
تايرابم ةنوبصشل ةيلا˘غ˘تر˘ب˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ةينامثلا رود نم ةيادب «غيلزنويبماصشتلا»
تايرابم ماق˘ت˘صس ثي˘ح ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘حو
ماظن˘ب ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لاو ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود
،ةدحاو ةارابم نم ةرصشابم موزهملا جورخ
.انوروك ةحئاج يصشفت ببصسب كلذو

مسضل ىعسسي وكانوم
دعاسصلا هكلاسش مجن

نأا اصسنرف يف ةيفحصص ريراقت تفصشك
يصسنرفلا وكانوم يدان ىدل مامتها كانه
،ضشتافوك وكين ديدجلا ينفلا هريدمو
هكلا˘صش بع’ ي˘ن˘ي˘كم نو˘ت˘صسيو م˘صضب
«بيكيل» ةف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو ،ي˘نا˘م˘لأ’ا
اولدابت وكانوم يلوؤوصسم نأا ةيصسنرفلا

يلوؤوصسم ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو
ي˘لود˘لا ي˘كير˘مأ’ا ط˘ب˘تر˘يو ،ه˘˘كلا˘˘صش
،4202 ىتح هكلاصش عم دقعب ينيكم
نيفر˘ت˘ح˘م ن˘م د˘حاو ي˘ن˘ي˘كم نأا ر˘كذ˘ي
نأا ايلام رثعتملا هكلاصشل نكمي لئÓق
فيصصلا اذه مهعيب لÓخ نم لصصحي

ر˘ي˘صشتو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك يدا˘˘م ل˘˘با˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ينيكم لاقتنا ةقفصص نأا ىلإا تاريدقتلا
حوارتت نأا نكمي يصسنرفلا يدانلا ىلإا
ناكو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م52 ى˘لإا02 ني˘ب
يرودلا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ل˘صضف˘ي ي˘ن˘ي˘كم
ضضفر مدع ىلإا رطصضم هنكل يزيلجنإ’ا
لبقتصسملل ارظن رخآا يرود ىلإا لاقتن’ا

تناكو ،هكلاصشل ماع هجوب دعاولا ريغ
نع تثدحت ةيزيل˘ج˘نإا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت
نوترفيإاو لوبرف˘ي˘ل ىد˘ل ما˘م˘ت˘ها دو˘جو
،يكيرمأ’ا بعÓلا مصضل ن˘ي˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

ي˘ب˘يرد˘ت˘لا هر˘كصسع˘م ه˘كلا˘˘صش م˘˘ي˘˘ق˘˘يو
.دنÓصسمإا يف ايلاح ريصصقلا

نع بيغيسس تخيل يد
ةليوط ةرتفل سسوتنفوي

نأا يلا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
،تخ˘ي˘ل يد ضسا˘ي˘تا˘م يد˘ن˘لو˘ه˘لا

ع˘صضخ˘ي˘صس ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ع˘˘فاد˘˘م
يد بيصصأاو ،فتكلا يف ةحارجل
نميأ’ا فت˘كلا ي˘ف ع˘ل˘خ˘ب تخ˘ي˘ل
مل هنكل ،9102 ماع رخاوأا يف
ل˘˘م˘˘كت˘˘صساو ة˘˘حار˘˘ج˘˘ل ع˘˘صضخ˘˘ي
تافعاصضم ثدحأا امم ،مصسوملا
بصسح˘بو ،ة˘با˘صصإ’ا ع˘صضو˘م ي˘˘ف

«ترو˘˘ب˘˘صس و˘˘تو˘˘ت» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
ع˘قو˘ت˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا

ى˘لإا ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ع˘˘فاد˘˘م ةدو˘˘ع
،لبقم˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ل˘ب˘ق بعÓ˘م˘لا

قÓط˘نا ن˘ع بي˘غ˘ي˘صس ي˘لا˘ت˘لا˘بو
هل دد˘ُح يذ˘لا ،د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا
تراصشأاو ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس91 مو˘˘˘˘˘ي
نم عونلا اذه نأا ىلإا ةفيحصصلا
اًديعب هب˘حا˘صص ي˘ق˘ب˘ي تا˘حار˘ج˘لا

ىلإا نيرهصش ةدمل بعÓملا نع
نأا تحصضوأاو ،اًبيرقت رهصشأا ةثÓث
راقتف’ا وه ةحارجلا ريخأات ببصس
ة˘ل˘˘ي˘˘كصشت ي˘˘ف ل˘˘ئاد˘˘ب˘˘ل˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا
ةصصاخ ،ةيعافدلا ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا
لاريميدو ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘ك ضضر˘ع˘ت د˘ع˘ب

ى˘˘فا˘˘ع˘˘تو ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘˘با˘˘˘صصإ’
يف قزمت نم اًمامت نآ’ا لاريميد
امك ،يمامأ’ا ي˘ب˘ي˘ل˘صصلا طا˘بر˘لا
.ةدوعلا نم ينيليك برتقي
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ةيسسنرف فحسص تركذ ام بسسح

نامريج ناسس ريدمو ونايتسسيرك ليكو نيب بقترم عامتجا

نع يصسنرف يفحصص ريرقت فصشك
يلاغتربلا ريكفت نأاصشب ديدج روطت

نع ليحرلا يف ودلانور ونايتصسيرك
،لبقملا مصسوم˘لا لÓ˘خ ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
«لو˘ب˘تو˘ف ضسنار˘ف» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م تنا˘˘كو
دارأا ونايتصسيرك نأا مايأا ذنم تمعز
نامري˘ج نا˘صس ضسيرا˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا

ضسوريف ةمزأا نأا ’إا ،ماعلا اذه علطم
،تاصضوا˘ف˘م˘لا فا˘ق˘يإا ءارو ا˘نورو˘ك
«و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م تو˘˘ف» ع˘˘˘قو˘˘˘م لا˘˘˘قو
ر˘˘ع˘˘صشي ود˘˘˘لا˘˘˘نور نإا ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
بق˘ع ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ي˘ف طا˘˘ب˘˘حإ’ا˘˘ب
يئاهن عبر ىلإا لهأاتلا يف لصشفلا
،نو˘˘ي˘˘ل ما˘˘مأا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا يرود
دعتصسم اريدام خوراصص نأا فاصضأاو
رخآا ٍدان عم ةديدج ةبرجت ضضوخل
لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف ا˘˘ًصضيأا ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا نأا ى˘لإا را˘˘صشأاو ،ا˘˘بوروأا

،ودلا˘نور ل˘ي˘كو ،ز˘يد˘ن˘ي˘م ي˘خرو˘خ
ر˘يد˘م˘لا ودرا˘نو˘ي˘ل ع˘˘م ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘صس

ةماقإا ءانثأا ،نامريج ناصسل يصضايرلا
ةنيدمب ابوروأا لاطبأا يرود تايرابم

،ةقفصصلا ماربإا ةيفيك ثحبل ،ةنوبصشل
ع˘˘˘م ود˘˘˘لا˘˘˘نور د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي

ف˘ي˘صص ى˘ت˘ح د˘ت˘م˘ي ضسو˘ت˘˘ن˘˘ف˘˘جو˘˘ي
2202.
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ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرأ’ا ضسرا˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘جو
ديدصش اريذحت ،زينيترام ونايليميإا
هنأا ادكؤوم ،لانصسرآا هقيرفل ةجهللا
ليدبلا ضسراحلا نوكي نأاب لبقي نل
مصسوملا يف ونيل دنريب يناملأÓل
يذلا زينيترا˘م فر˘ت˘عاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ضسأاك بقلب هقيرف زوف يف مهاصس
كرت˘ي د˘ق ه˘نأا˘ب ،ما˘يأا ل˘ب˘ق ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
ةصصرف ىلع لصصحي مل اذإا لانصسرآا
،اماظتنا رت˘كأا ل˘كصشب ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
ةارابم11 ر˘خآا ن˘ع و˘ن˘ي˘˘ل با˘˘غو

،ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
،هتبكر يف ةباصصإ’ ضضرعت امدعب
لمكأا ىلع رمأ’ا زينيترام لغتصساو
لوحت˘يو از˘ي˘م˘م ءادأا مد˘ق˘ي˘ل ،ه˘جو
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا مو˘˘ج˘˘ن ن˘˘م د˘˘حاو ى˘˘˘لإا

ة˘˘عاذإ’ ي˘˘ف ز˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م حر˘˘صصو
:ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا «لا˘ت˘ن˘ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك»
عي˘ط˘ت˘صسأا ي˘ن˘نأا يدا˘ن˘ل˘ل تر˘ه˘ظأا»
ي˘ف دو˘عأا ا˘مد˘ن˘عو ،ه˘˘ع˘˘م بع˘˘ل˘˘لا
يف ةكراملل جاتحأا لبقملا مصسوملا

يه هذه ،تايرابملا نم ربكأا ددع

ي˘ف ءا˘ق˘ب˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
و˘ه ي˘فد˘˘ه» :فا˘˘صضأاو ،«لا˘˘ن˘˘صسرآا
لجأا نم لانصسرآا يف يناكم تيبثت
ي˘˘˘˘ف لوأ’ا ضسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘كأا نأا
فقوتأا نل ،ينيتن˘جرأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

عم بعلأا مل اذإاو ،كلذ ققحأا ىتح
ين˘نأا ح˘صضاو˘لا ن˘م ه˘نإا˘ف ،زر˘نا˘غ˘لا
دقاعت دق لانصسرآا ناكو ،«لحرأاصس
يتندنبدنإا نم مداقلا زينيترام عم
نويلم1.1 لباقم ماوعأا01 لبق
.ينيلرتصسإا هينج

ةلاحلا هذه يف لانسسرآا نع ليحرلاب  ددهي زينيترام

ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘˘لأ’ا ح˘˘صصفأا
ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،بو˘˘ل˘˘ك
ضسي˘لاو˘ك ن˘ع ،لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل˘˘ل
يتلا ةيئانث˘ت˘صس’ا ه˘تا˘ظ˘ح˘ل

بق˘ع ،زد˘ير˘لا ع˘م ا˘ه˘صشا˘ع
يرود˘لا بق˘ل˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
مصسحو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا
غيلريميربلا بقل لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ت’وج7 لبق مصسوملا اذه
ةرمللو ،ةقباصسملا ةياهن نم
ىلوأ’او ،ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف91
م˘ها˘صسو ،ا˘ًما˘ع03 ذ˘˘ن˘˘م
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘˘صسل˘˘˘ي˘˘˘صشت
غيلريميربلا بقلب لوبرفيل
رتصسصشنام ىلع بلغت امدعب
ي˘˘˘ف ،1‐2 ةجي˘ت˘ن˘ب ي˘ت˘ي˘صس
،ةقبا˘صسم˘لا ر˘م˘ع ن˘م73 ةلو˘ج˘لا

ةانقل تاحيرصصت يف بولك لاقو
امع ةركف يأا كيدل ضسيل» :لوبرفيل
،هثودح ل˘ب˘ق ر˘مأ’ا ه˘ي˘ل˘ع نو˘كي˘صس
لئاه حايترا ،ةصصلاخ ةحرف تناك
يف تأاد˘ب م˘ث ،ة˘ي˘لا˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف
تل˘˘صصتاو تب˘˘˘هذ كلذ˘˘˘ل ،ءا˘˘˘كب˘˘˘لا

تل˘˘˘صصتا» :فا˘˘˘صضأاو ،«ي˘˘˘ت˘˘˘جوز˘˘˘ب
ةياه˘ن ن˘م ٍناو˘ث01 لبق ي˘تر˘صسأا˘ب
مهل تلق ،اًعم اهاندهاصشو ،ةارابملا

تع˘صضوو ،ا˘ًع˘ي˘م˘ج م˘كب˘حأا ا˘˘ًن˘˘صسح
تل˘قو ،ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
ىتح اًحوتفم كفتاه يكرتأا يتجوزل
،«انه ثدحي ام ةيؤور نم ينكمتت

ىلع اهب تلصصتا دقل» :عباتو
تن˘ك ي˘ن˘ن˘كل ا˘ًلوأا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
’ ،اذامل فرعأا نكأا مل يكبأا
اًروخف تنك ،ةركف يدل دجوي
،ه˘نأا˘صشب ا˘ًق˘˘ل˘˘ق تن˘˘كو كلذ˘˘ب
مل ،فقوتلا عطتصسأا مل يننكل
ي˘˘ف ته˘˘جاو نأا ي˘˘ل ق˘˘ب˘˘˘صسي

هيف عطتصسأا مل افقوم يتايح
دقتعيو ،«ءاكبلا نع فقوتلا

تر˘م˘ه˘نا عو˘مد˘لا نأا بو˘ل˘ك
يذلا لئاهلا طغصضلا ببصسب

جيوتت لبق هل ضضرعتي ناك
ي˘ف لوأ’ا ه˘ب˘ق˘ل˘ب لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا

مل» :حصضوأاو ،اًماع03 ذنم
،طبصضلاب ببصسلا فرعأا نكأا

ي˘˘ف ق˘˘ئا˘˘قد ع˘˘صضب˘˘ل تب˘˘هذ كلذ˘˘˘ل
راهظإا يف بغرأا مل يننأ’ ،يتفرغ
ه˘نأا تكردأا م˘ث ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ما˘˘مأا كلذ
ام وهو ،طغصضلا ضضعب كانه ناك
اذه يف نوكأا امدنع اًقح هب رعصشأا ’
اًبردم ينوك نكل» :متأاو ،«فقوملا
.«ريبك فرصش وهف يدانلا اذهل

غيلريميربلاب جيوتتلا دعب ةمراعلا ةحرفلا سسيلاوك يوري بولك

لمكأا هنأا يصسنرفلا ليل يدان نلعأا
يزيلجن’ا طصسولا بع’ عم هدقاعت
دقع ىلع ءانب ،زيموغ ليجنأا باصشلا
رتصسصشنام هترداغم دعب ماوعأا5 ةدمل
بع’ راعأا هنإا ،ليل لاقو ،دتيانوي
ىلإا رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘جا˘ه˘م˘لا ط˘صسو˘لا
هل بعليل ،يلاغتربلا اتصسيفاوب يدان
أاد˘˘˘˘بو ،1202‐0202 م˘˘صسو˘˘˘م ي˘˘˘ف
فو˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسم ز˘˘ي˘˘مو˘˘˘ج

ةصسماخلا يف ناك امدن˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا
ةرم لوأ’ ،زيموغ رهظو ،هرمع نم
يف اماع61 هرمعو لوأ’ا قيرفلا يف
رغ˘صصأا كلذ˘ب ح˘ب˘صصأاو7102 يا˘˘م
ناكند ذنم دتيانويلا لثمي انصس بع’
زي˘مو˘غ كر˘تو ،3591 ي˘˘˘ف زدراودإا
ناو˘ج لوأا ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يدا˘˘ن˘˘لا
هصضفرو هدقع ءاهتنا دعب ،يصضاملا
.ديدج دقع ىلع عيقوتلا

دتيانوي رتسسيسشنام ةبهوم فطخي  ليل
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دجاوتلا يف هسصرف ززعي يبابم

اتنلاتأا ءاقل يف
نا˘صس ضسيرا˘ب م˘جا˘ه˘م ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘˘ك زز˘˘ع
،اتن’اتأا ةارابم يف هتكراصشم ضصرف ،نامريج
يرودل ةينامثلا رود باصسحل ،لبقملا ءاعبرأ’ا
«بيكيل» ةفيحصص تركذ دقف ،ابوروأا لاطبأا
نارملا نم ءزج يف كراصش يبابم نأا ،ةيصسنرفلا
بردت كويدلا مجن نأا ىلإا تتفلو ،يعامجلا

تا˘ي˘ل˘م˘ع مو˘ي˘لا ىدأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ةر˘كلا˘ب ادر˘ف˘ن˘˘م
،ةركلاب نارم نم ءزج يف كراصش مث ،ءامحإ’ا
دعملا فارصشإا تحت اصصاخ ابيردت ذفني نأا لبق
مصضنا يبابم نأا ةفيحصصلا تفاصضأاو ،يندبلا
تار˘ق˘ف م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل ،ه˘ئÓ˘مز˘˘ل ادد˘˘ج˘˘م ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
،ءاوتلا نم باصشلا مجاهملا ىفاعتيو ،بيردتلا
لÓخ ه˘ل ضضر˘ع˘ت ،ى˘ن˘م˘ي˘لا مد˘ق˘لا ل˘حا˘ك ي˘ف
،يصضاملا ةيليوج42 موي ،نايتيإا تناصس ةارابم
.اصسنرف ضسأاك يئاهن يف

زتريفاه عسضي ديدج قافتا
يسسليسشت باوبأا ىلع

رفظلا نم ةديدج ةوطخ يصسليصشت يدان برتقا
نزوكرفيل رياب طصسو بع’ ،زتريفاه ياك عيقوتب
،ةيراجلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،يناملأ’ا

«و˘˘لرا˘˘ك تنو˘˘م» ة˘˘˘عاذإا ه˘˘˘تر˘˘˘كذ ا˘˘˘م بصسح˘˘˘بو
عيقوتلا ىلع قفاو يناملأ’ا يلودلا نإاف ،ةيصسنرفلا
ىلإا تراصشأاو ،تاونصس5 ةدمل يندنللا يدانلل
ةليلقلا مايأ’ا نوصضغ يف ةقفصصلا ماربإا ةيلامتحا
ةقفصصلا ةميق يصسليصشت عفد ةيناكمإا عم ،ةلبقملا
ةرظتنملا ةقفصصلا هذه يتأاتو ،طاصسقأا ةروصص يف
لبق قيرفلا ةوق زيزعتل ،يصسليصشت يعاصسم لظ يف
يف هحاجن دعب اميصس ’ ،لبقملا مصسوملا قÓطنا
وميت يناملأ’او ضشايز ميكح يبرغملا عم دقاعتلا
ةبلاطم ىلإا ريراقتلا ريصشتو ،فيصصلا اذه رنريف
هينج نوي˘ل˘م09 ىل˘ع لو˘صصح˘لا˘ب نزو˘كر˘ف˘ي˘ل
،ًاماع12ـلا بحاصص نع يلختلا ريظن ينيلرتصسإا
ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب عدو يصسليصشت نأا ركذي
اًبايإاو ًاباهذ هتراصسخ دعب يئاهنلا نمث رودلا نم
.نيتارابملا عومجمب7‐1 خنويم نرياب دي ىلع

«ةليحتسسم هبسش سشتيتيكار ةدوع» يسشنوم
نع ةيل˘ي˘ب˘صشإا ح˘صصفأا

ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
نا˘˘˘ف˘˘˘يإا ي˘˘˘تاور˘˘˘كلا

م˘ج˘˘ن ،ضشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار
،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ط˘˘صسو
همصسا طبترا يذلاو
ه˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ءاهتنا بقع ،قباصسلا
،ي˘لا˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

د˘˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
ع˘˘˘م ضشت˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘كار
ة˘يا˘ه˘ن˘ب ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
ام ،لبق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
اصصرابلا ةرادإا لعجي
ةدافتصسا قيقحت˘ل ،ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ه˘ع˘ي˘ب ي˘ف ر˘كف˘ت
ديدجتل ةين دوجو مدع لظ يف ةصصاخ ،ةيدام
،ةينولاتكلا «تروبصس» ةفيحصص بصسحبو ،هدقع
رصصي ،ةيليبصشإ’ يصضايرلا ريدملا ،يصشنوم نإاف
،ضشتيتيكار مصض ةيل˘م˘ع ن˘ع اًد˘ي˘ع˘ب ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع
دوجو فني مل يصشنوم نأا ،ةفيحصصلا تفاصضأاو
باو˘بأا نأا اًد˘كؤو˘م ،ضشت˘ي˘ت˘ي˘كار ع˘م تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م
،ديدج نم هتدوع مامأا ةحوتفم لظتصس ةيليبصشإا

لاق يصشنو˘م˘ل تا˘ح˘ير˘صصت ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تزر˘بأاو
ةيليبصشإا ىلإا مامصضن’ا يف بغري نافيإا» :اهيف
يف بغرأا اًيصصخصش ،نيماع دعب وأا اًدغ وأا مويلا

ىرأا ،اذه انموي ىتح نكل ،كلذ يفخأا ’ انأا ،هتدوع
:فاصضأاو ،«ًاليحتصسم نكي مل نإا ًابعصص كلذ نأا
،مدقلا ةرك يف ةبوعصص رثكأا ءايصشأا تدهاصش دقل»
ةدقعم ريصصقلا ىدملا ىلع ةيلمعلا هذه نكل
’ يننأا ةجردل ةيداصصت˘ق’ا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل
نأا ى˘لإا ،ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا ترا˘صشأاو ،«ا˘ه˘ثود˘ح ع˘˘قو˘˘تأا
لÓخ ضشتيتيكار عم دقاعتلا طقف هنكمي ةيليبصشإا

يلإا يز˘مر ل˘با˘ق˘م ع˘فد˘ب وأا ،ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘صص
نأاو ةصصاخ ،بعÓلا عم عيقوتلا لباقم ةنولصشرب
.ةياغلل ريبك هبتار

ةنولسشرب رعذ Òثي يسسيم
نريابلا ءاقل لبق

ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
لينوي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ف˘قو˘م
نم ،ةنو˘ل˘صشر˘ب م˘ج˘ن ،ي˘صسي˘م
،خنويم نرياب دصض ةكراصشملا
لاطبأا يرود يئاهن عبر يف
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘ًق˘˘فوو ،ا˘˘بوروأا
نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا «ا˘˘كرا˘˘م»
ر˘˘˘عذ ي˘˘˘ف بب˘˘˘صست ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘م
امدنع ةنولصشرب لخاد عيمجلا
عم ةكرتصشم ةرك بقع طقصس
ع˘فاد˘م ،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘˘ك
ةارا˘˘˘ب˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘با˘˘˘˘ن
ترا˘˘˘˘صشأاو ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ي˘صسي˘م نأا ى˘˘لإا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
تقولا ضضعبل جÓ˘ع˘لا ى˘ق˘ل˘ت
لم˘كي نأا ل˘ب˘ق ،بع˘ل˘م˘لا ي˘ف
يف رداصصمل اًقفوو ،ةارابملا
م˘ل ،ي˘صسي˘م نإا˘ف ،ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
ةر˘ي˘ط˘خ ة˘˘با˘˘صصإ’ ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ى˘ق˘ل˘ت ا˘مد˘ع˘ب ه˘ظ˘ح ن˘صسح˘˘ل

،ىر˘صسي˘لا ه˘مد˘ق ي˘ف ة˘˘بر˘˘صض
ن˘˘˘ل ي˘˘˘صسي˘˘˘م نأا تح˘˘˘صضوأاو
يف ةيبط تاصصوحفل عصضخي
رصصتقيصسو ،ة˘با˘صصم˘لا ه˘مد˘ق
ج˘˘ل˘˘ث˘˘لا ع˘˘صضو ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘مأ’ا

داتعملا ةياعرلا ماظن قيبطتو
تد˘كأاو ،مرو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل
يأا د˘جو˘ت ’ ه˘نأا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ة˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم نأا˘˘˘˘صشب كو˘˘˘˘كصش
،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ما˘مأا ي˘صسي˘˘م
.لبقملا ةعمجلا

 لايرلل نإديز ةرداغم نع تاعاششإإ دعب

لاطبألا يرود عادو بقع زيريبو ناديز نيب ةمسساح ةثداحم

برد˘م ،كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه د˘˘ق˘˘ف˘˘ي م˘˘ل
لمأ’ا ،ينام˘لأ’ا خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
يلودلا يصسنرفلا ةكراصشم يف
عم ،درافاب ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب با˘صصم˘لا
لاط˘بأا يرود ة˘لو˘ط˘ب˘ب ق˘ير˘ف˘لا
ةلا˘كو˘ل كي˘ل˘ف حر˘صصو ،ا˘بوروأا
،درا˘فا˘ب نأا˘ب ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ءا˘˘ب˘˘نأ’ا
بختنم عم ملاعلا ضسأاكب زئافلا
كراصشي ن˘ل ،ن˘ي˘ما˘ع ل˘ب˘ق هدÓ˘ب
قيرفلل يبيردتلا ركصسعملا يف
،ورا˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ي˘لا˘ح ما˘ق˘م˘˘لا
بو˘˘ن˘˘ج ى˘˘صصقأا ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
نم هتا˘نا˘ع˘م بب˘صسب ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ح˘˘صضوأاو ،ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘صصإا

ن˘ح˘ن» :خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب برد˘˘م
نيماينب عم رخآا دعب اموي رظتنن
زو˘ف د˘ع˘ب كي˘ل˘ف لا˘قو ،«درا˘فا˘ب
ه˘ف˘ي˘صض ى˘˘ل˘˘ع1‐4 نر˘˘˘يا˘˘˘˘ب
بايإا يف ،يزيلجنإ’ا يصسليصشت
،لا˘ط˘بأ’ا يرود˘ل61ـ˘˘˘لا رود
زرحي درافاب نإا ،تبصسلا ضسمأا

ةطبرأ’ا يف هتباصصإا دعب امدقت
،نيعوبصسأا لبق تابيردتلا ءانثأا

رودل لهأاتلا ةقاطب نرياب زجحو
يف1‐7 هزوف بق˘ع ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا

با˘˘هذ˘˘لا ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
يندنللا هصسفانم ىلع ةدوعلاو
ق˘˘ب˘˘صس ثي˘˘˘ح ،61ـلا رود ي˘˘˘˘˘˘˘ف
0‐3 زو˘ف˘لا يرا˘فا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل

يرفيف يف اباهذ يصسليصشت ىلع
كي˘˘ل˘˘ف ر˘˘ط˘˘˘صضاو ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا
،ضشتيميك اوصشوجب ةنا˘ع˘ت˘صسÓ˘ل

ضضوعي˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا ط˘صسو بع’
ز˘˘˘كر˘˘˘م ي˘˘˘ف درا˘˘˘فا˘˘˘ب با˘˘˘ي˘˘˘˘غ
،ي˘˘صسل˘˘ي˘˘˘صشت ما˘˘˘مأا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا
ط˘صسو ى˘لإا و˘جا˘ي˘ت دا˘عأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
يف نر˘يا˘ب ى˘ق˘ب˘ي˘صسو ،بع˘ل˘م˘لا

،مويلا ق˘ل˘ط˘نا يذ˘لا ،هر˘كصسع˘م
ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ف˘˘˘صسلا ى˘˘˘ت˘˘˘ح
ضسيمخلا ة˘نو˘ب˘صشل ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ةنولصشرب عم يقتلي اميف ،مداقلا
ىلع لبقملا ةعمجلا ينابصسإ’ا

ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود˘ب ،رو˘ن˘لا بع˘ل˘˘م
ر˘صضحو ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
،اماع42ـلا بحا˘˘صص درا˘˘˘فا˘˘˘ب
تر˘ج ي˘ت˘لا ي˘صسل˘ي˘صشت ةارا˘˘ب˘˘م
،ا˘˘ن˘˘يرأا ز˘˘نا˘˘ي˘˘لأا بع˘˘ل˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نيزاكع ىلع ،خنو˘ي˘م ة˘ن˘يد˘م˘ب
:كيل˘ف ح˘صضوأاو ،ي˘قاو ءاذ˘ح˘بو
ءيصش كانه ناك اذإا ام رظتننصس»
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ه˘˘˘ثود˘˘˘ح ن˘˘˘كم˘˘˘م
وأا ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود ي˘ف فا˘ط˘م˘لا
 .يئاهنلا لبق
لمأانو ،ده˘ج˘لا ى˘صصقأا لذ˘ب˘ن˘صس
نأا ي˘ف ة˘صصر˘ف كا˘ن˘˘ه ل˘˘ظ˘˘ت نأا
رر˘قو ،«ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘صشي
يلصسغ˘ن˘ي˘كب ع˘فد˘لا مد˘ع كي˘ل˘ف
ه˘ن˘كل ،ي˘صسل˘ي˘صشت ما˘مأا نا˘مو˘ك
عفادملا عم لاغتربلل هجوتيصس
ود˘ب˘ي يذ˘لا ،غ˘ن˘ي˘˘تاو˘˘ب مور˘˘ي˘˘ج
،ةنول˘صشر˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘ل اد˘ع˘ت˘صسم
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘مد˘˘كل ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت م˘˘غر
.قرزأ’ا قيرفلا

ةنولسشرب مامأا نرياب مجن ةكراسشم يف لمألا دقفي مل كيلف

رغصصأا ،نامصسلغان نايلوي تاب
يف ةينام˘ث˘لا رود غ˘ل˘ب˘ي برد˘م
بجي نكل ،ابوروأا لاطبأا يرود
نأا ن˘ع تا˘ن˘ه˘كت يأا دا˘ع˘ب˘ت˘صسا

Óهصس اديصص نوكيصس ،غيزبي’
دو˘ق˘ي˘صسو ،د˘يرد˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأ’
هرم˘ع غ˘لا˘ب˘لا با˘صشلا برد˘م˘لا

موي يناملأ’ا هقيرف ،اماع33
ةيراقلا ةلوطب˘لا ي˘ف ضسي˘م˘خ˘لا
نأا˘ب ا˘فر˘ت˘ع˘م ،ي˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأ’ا ما˘˘مأا

و˘˘غ˘˘ي˘˘˘يد هر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
،ة˘ب˘ع˘صص نو˘كت˘صس ي˘نو˘ي˘م˘ي˘˘صس
دا˘ق يذ˘˘لا ،نا˘˘م˘˘صسل˘˘غا˘˘ن لا˘˘قو
يرود ىلإا لهأا˘ت˘ل˘ل م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘ن’ا ل˘˘ب˘˘ق ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا

لÓخ ،يصضاملا ما˘ع˘لا غ˘يز˘ب˘ي’
«اكرام» ة˘ف˘ي˘ح˘صص ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م
ى˘ل˘ح˘ت˘ن نأا بج˘ي» ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا
..انترطيصس ضضرف˘نو را˘كت˘ب’ا˘ب
،ايوق ايبوروأا اصسفانم هجاونصس
،«ةريخأ’ا تاونصسلا يف ًةصصاخ
ينويميصس وغييد ىلبأا» فاصضأاو

ا˘˘ًحا˘˘ج˘˘ن ق˘˘ق˘˘حو ،ا˘˘ًن˘˘صسح ًءÓ˘˘˘ب
بل˘˘صص ق˘˘˘ير˘˘˘ف ه˘˘˘نإا ..اًر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
لذ˘˘ب˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع نو˘˘˘كي˘˘˘صسو
قيرف قوفتو ،«اًري˘ب˘ك اًدو˘ه˘ج˘م

ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘م˘˘صسل˘˘غا˘˘ن برد˘˘م˘˘˘لا
ةدا˘ي˘ق˘ب ،ر˘ي˘ب˘صستو˘ه ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت

رود باصسحل ،وينيروم هيزوج
يف0‐4 ةجيتنب ،رصشع ةتصسلا

نم ناكو ،نيتارابملا عومجم
،ةهجاوملا كلت لÓخ حصضاولا
مغر باصشلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا
يف رابكلا نيبردملا مرتحي هنأا
ق˘˘صشي نأا د˘˘ير˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف ،ا˘˘بوروأا

لا˘˘قو ،ه˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘صسأا˘˘˘ب ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط
تروط ينأا دقتعأا» نامصسلغان
بعلن نحن ..ضصا˘خ˘لا ي˘بو˘ل˘صسأا

اهبحأا يتلا ةقيرطلاب مدقلا ةرك
نأا ق˘ب˘صس ه˘نأا د˘كأاو ،«ا˘˘هد˘˘يرأاو
لا˘ير بيرد˘˘ت˘˘ل ا˘˘صضر˘˘ع ضضفر
ه˘نإا لا˘˘قو ،8102 ي˘ف ،د˘يرد˘م
ةوطخلا» نكت م˘ل ا˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي
،ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسم ي˘˘ف «ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

ن˘كم˘ي ه˘نأا ا˘˘ن˘˘ق˘˘ف˘˘تا» فا˘˘صضأاو
ناك اذإا ،لبقتصسملا يف ثيدحلا

بردم ىلإا جاتحي ديردم لاير
.«ادعتصسم تنكو

انحيسشرت مدعب ديعسسو ..ديردم لاير تسضفر :نامسسلغان

يناب˘صسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
راد يذ˘لا راو˘ح˘لا ضسي˘لاو˘˘ك ن˘˘ع
لاير ضسيئر ،زيريب ونيتنرولف نيب
نيز يصسنرفلا بردملاو ،ديردم
ةرئاطلا نتم ىلع ،ناديز نيدلا
،ارتلجنإا ةلحر نم مهتدوع ءانثأا

،لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأ’ا يرود عادو بق˘˘˘˘˘ع
رود بايإا يف ديردم لاير رصسخو
˘˘ما˘˘مأا لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود˘˘ل61ـلا

ي˘˘˘هو ،1‐2 ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘˘م
يف اهب رصسخ يتلا ةجيتنلا ضسفن
ةلوط˘ب˘لا عدو˘ي˘ل ،ا˘ًصضيأا با˘هذ˘لا

لوح تا˘ع˘ئا˘صش تددر˘تو ،اًر˘كب˘م
بيردت نع ناديز ليحر ةيلامتحا

ي˘ف ه˘قا˘ف˘خإا د˘ع˘ب ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
،ي˘˘بوروأ’ا بق˘˘˘ل˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ا˘˘صسن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يد» ع˘˘˘قو˘˘˘م بصسح˘˘˘بو
نإا˘˘˘ف ،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا «لار˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘صس
’أاب ناديز بلاط زيريب ونيتنرولف
هنأا هل ادكؤوم ،تاعئاصشلل تفتلي
يف ديردم لايرل اًبردم لظيصس
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘˘لا
يرود˘لا ي˘ت˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا

ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا ترا˘صشأاو ،ر˘بو˘صسلاو
عم اًري˘ث˘ك ثد˘ح˘ت ز˘ير˘ي˘ب نأا ى˘لإا

ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر لÓ˘خ ناد˘˘يز
ام لكب ديعصس نأاب هغلبأاو ،ديردم

ه˘˘نأاو ،م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ه˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح
.هيلع دامتع’ا لصصاويصس



ةاوهلا ةيدنأا يلثممب عمتجت فافلا
مهتلاغسشنل عمتسستو

«فا˘ف˘لا» ـل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا و˘صضع لو˘ل˘ه˘ب را˘م˘˘ع ما˘˘ق
عامتصس’ا لجأا نم كلذو ةاوهلا ةيدنأا يلثمم نم ددع لابقتصساب
ر˘ي˘خأ’ا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا رار˘ق بق˘ع م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا ى˘˘لإا
.لبقملا مصسوملا نم ةيادب ديدجلا ةصسفانملا ماظن ضصوصصخب

اذه يف ةصصرفلا فافلل يذيفنتلا بتكملا وصضع لغتصسأاو اذه
يذلا رارقلا ضصوصصخب تاحيصضوتلا ميدقت لجا نم عامتج’ا
ديدجلا ةلوطبلا ماظن ةعيبط لوح اصضيأاو ةيداحت’ا هتذختا
يواكصشلا عمجب لولهب ماق امك ،ةيوركلا ةئيهلا هتدمتعا يذلا
اهصضرع لجأا نم كلذو عامتج’ا يف نورصضاحلا اهحرط يتلا

مهعامتجا لÓخ اهيف ثحابتلاو يلارديفلا بتكملا ءاصضعأا ىلع
بئان لازغ اصضر نم لك روصضح عامتج’ا دهصش امك ،لبقملا
قيصسنتلا مصسق ضسيئر رودنغ لÓب ةفاصضإ’اب فافلل ماعلا نيمأ’ا
.تاطبارلا نيب

طيمز.ع
  ةشسفانملا يف ررمم لشضفأا ةمئاق نمشض

ازيمم امقر ققحي زرحم
«غيلزنويبماسشلا» يف

م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘˘ق زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير رد˘˘صصت
يف نيمصساحلا نيرمملا لصضفأا بيترت ةمئاق يتيصس رتصسصشنام
امهاصسم ،ةيلاحلا اهتخصسن يف ابوروأا لاطبأا ةطبار ةصسفانم
ة˘ق˘با˘صسم˘لا ي˘ف ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘ل˘حر˘م˘ل ه˘ق˘ير˘ف لو˘صصو ي˘ف كلذ˘˘ب
.ةيبوروأ’ا

بيترتلا اذه قيقحت نمصض همصسا عصضو «زورح» عاطتصساو
يتلا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ة˘م˘صسا˘ح تار˘ير˘م˘ت ع˘برأا مد˘ق نأا د˘ع˘ب

مصساقتيو اذه ،ةقباصسملا ةيادب ذنم «نزتيصسلا» ةقفر اهصضاخ
يكصسنودافيل نم لك ةقفر ةرادصصلا ةيرحصسلا مدقلا بحاصص
نامريج ناصس ضسيراب امجن يبابمو ايرام يدو ،نريابلا مجن
.ضسكاجأا مجاهم ضشايز ـل ةفاصضإ’اب

ي˘برا˘ح˘م» ع˘م جو˘ت˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
ىلع هيدان ةقفر  لهأات دق ناك رصصم «ناك» ـب «ءارحصصلا

،يئاهن نمثلا تاصسفانم نمصض ديردم لاير بقللا لماح باصسح
يذلا يئاه˘ن˘لا ع˘بر˘لا ي˘ف نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا «ي˘ت˘ي˘صسلا» ه˘جاو˘ي˘ل
.يراجلا توأا51 يف بعليصس

طيمز.ع
ديدجلا مشسؤملل مين تادادعتشسا نمشض

ايليسسرام كيبملوأا ةيدو يف قلأاتي تاحرف
مي˘ن بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا تا˘حر˘ف ن˘يد˘لا ن˘يز كرا˘صش

كيبملوأا مامأا ةعمج يذلا يدولا ءاقللا يف ةيدان ةقفر يصسنرفلا
ةيادب لبق نيقيرفلا تاريصضحت نمصض لخدي يذلاو ايليصسرام
لباقم فدهب فويصضلا زوفب ىهتنا يذلاو ديدجلا مصسوملا

يف ايصساصسأا ةمصصاعلا داحت’ قباصسلا بعÓلا لخدو.رفصص
قرغتصسي ملو ءاقللا يف اًعئار ءادأا ريخأ’ا اذه مدقو ،ةارابملا
نأا دعب ايليصسرم عافد جارحإ’ طقف قئاقد عبرأا ىوصس هنم رمأ’ا
ضسراح نأا ريغ ور ن’ون هليمزل ةعئار ةريرمت تاحرف لصسرأا
هليمزل ةيصضرع ل˘صسر˘يو دو˘ع˘ي˘ل ،دا˘صصر˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ل نا˘ك «ماو˘ل»
يعادب هءاغلإا لبق ة˘ي˘صسأار˘ب ل˘ي˘ج˘صست˘لا ي˘ف ح˘ج˘ن يذ˘لا ي˘نو˘ك
عجارت ايليصسرام كيبملوأا يمجاهم كلذ دعب لغتصسيل ،للصستلا
37 ةقيقدلا يف ءاقللا تاحرف رداغو ،مدقتلا فده اوزرحيو مين
راوزلا زوفب ةارابملا يهتنتل ضشوكعلا هليمزل هناكم اكرات
ةعبارلا هتارابم بعل ليانم جرب نبا نأا ةراصشإÓل.ميتي فدهب
ةطبارلا يف طصشانلا مين قيرف تاريصضحت نمصض لخدت يتلاو
يف راصصتنا يأا قيقحت يف حجني مل يذلا ،ةيناثلا ةيصسنرفلا
.مئازه ثÓثو ’داعت اققحم اهصضاخ يتلا تاهجاوم عبرأ’ا

طيمز.ع

ةليكسشتلا يف بعل لسضفأا ةزئاجب جوتي ةخود
دئارلا يدان بع’و يرئازجلا يلودلا ةخود نيدلا زع ريتخا

ةهجاوملا دعب هقيرف ةليكصشت يف بع’ نصسحأاك يدوعصسلا
نم42 ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ةد˘حو˘لا يدا˘ن د˘صض ا˘ه˘صضا˘خ ي˘ت˘˘لا
.0 ـ0 يبلصسلا لداعتلاب تهتنا يتلاو يدوعصسلا يرودلا

يناثلا ضسراحلا ةخود نأا ةيدوعصس ةيمÓعإا ريراقت تفصشك
يف بع’ لصضفأا ةزئاج فطخ نم نكمت ينطولا بختنملل
بقع8.8 طيقنت ىلع لصصحت امدعب دئارلا هقيرف ةليكصشت
.ةارابملا لÓخ همدق يذلا ريبكلا ءادأ’ا

ق˘با˘صسلا ضشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا ضسرا˘ح ة˘خود ن˘يد˘˘لا ز˘˘ع كرا˘˘صشو
هذه لÓخ «يصساه كين˘صسي˘ب» برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف ا˘ي˘صسا˘صسأا
ةياهن ىتح هكابصش ةفاظن ىلع ظافحلا عاطتصساو ،ةهجاوملا
لÓخ ةمصساح تارك ةدعل فلصشلا ةنيدم نبا ىدصصتو ءاقللا
ةطقنب ةدوعلا نم هنكمو ،ةميزهلا نم هقيرف اهب ذقنا ةهجاوملا
.رايدلا جراخ نم ةنيمث

جاحلب اشضر
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لا˘˘ط˘˘˘ع ف˘˘˘صسو˘˘˘ي ف˘˘˘صشك
بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ن˘ع ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘ن يدا˘˘ن

ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘تا˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط
هتدوع دعب يوركلا هراوصشم
نم هتمرح يتلا ةباصصإ’ا نم
.مصسوملا اذه ةكراصشملا

عم هراوح يف لاطع لاقو
ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصص
تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع» ن˘ي˘ن˘ث’ا ضسمأا
نأا لو˘ح تا˘ع˘˘ئا˘˘صشلا ع˘˘م˘˘صسأا

ينبقار˘ت ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يد˘نأا كا˘ن˘ه
ةرتف يف يعم دقاعتلا ديرتو
نأا ر˘ع˘صشا تن˘ك تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

،يل ةبصسنلاب فيطل ءيصش اذه
،يدوجوب اقح رعصشا ينلعجو
تنك هصسفن تقولا يف نكلو
ةي˘ف˘ي˘كو ي˘ت˘با˘صصإا ي˘ف ر˘كفأا
ةليكصشت ىلإا ديدج نم ةدوعلا
مصسوم ميدقتو ارييف كيرتاب

.«قيرفلا عم ديج
تقو˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف» فا˘˘˘˘˘˘صضأاو

يدجاوتب د˘ي˘ع˘صس ا˘نأا ي˘لا˘ح˘لا

نم هنا ملعا انأا ضسين قيرف عم
يف ة˘كرا˘صشم˘لا ي˘ل ل˘صضفأ’ا

ي˘بوروأ’ا يرود˘لا ة˘صسفا˘ن˘˘م
ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘ي ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا نأ’
نكلو .ةريبكلا تاصسفان˘م˘لا˘ب
يننأاب رعصشا نهارلا تقولا يف
يذلا مويلاو انه ةديج ةلاحب

ضسين قيرف نم هيف رداغأاصس
يبوروأا يدان هاجتاب نوكيصس
.«ادج ريبك

ف˘˘صسو˘˘ي نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘لو
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ لا˘˘ط˘˘ع
ةدع نم اعباتم ناك ينطولا
يدان رارغ ىلع ةريبك ةيدنأا

ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘˘صس ضسيرا˘˘˘˘بو
ا˘ه˘ل تنا˘ك ي˘ت˘لاو ي˘صسنر˘ف˘لا

ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘م˘صض ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر
ن˘كل ة˘يرا˘ج˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘˘لا
ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإ’ا
.ءيصش لك تلطع اهل ضضرعت

ينا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا د˘ع˘ي م˘ل
م˘جا˘ه˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ر˘˘˘ت˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘ن
˘ما˘م˘ت˘ها ل˘ح˘م يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
نابأا يذلا ايليصسرم كيبملوا
ةيصضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف
ةرتف يف ه˘م˘صضب ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع
.ايلاح ةيراجلا تÓيوحتلا

ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘˘ت تلا˘˘قو
يناميلصس مÓصسإا نأا ةيصسنرف
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا فاد˘˘ه
ر˘ت˘صسي˘ل ق˘ير˘ف ى˘لإا د˘ئا˘˘ع˘˘لاو
ةرتف ءاهتنا بقع يزيلجنإ’ا
و˘˘كا˘˘نو˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ه˘˘˘ترا˘˘˘عإا
ع˘صضو˘م د˘ع˘ي م˘ل ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
،ايل˘ي˘صسر˘م كي˘ب˘م˘لوا ما˘م˘ت˘ها

ديرت تناك «ماول» ةرادإا نأاو
براحم لوح تامولعم عمج
اهثح امدعب ريغ ’ ءارحصصلا
ضشÓ˘ي˘˘ف ه˘˘يرد˘˘نا» برد˘˘م˘˘لا
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع «ضشو˘˘˘ب
.هقيرفل حيرصص مجاهم

˘مÓ˘صسا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ى˘ق˘ب˘يو

نيع ةصسردم جيرخ يناميلصس
ضضفر امدع˘ب ،ضضما˘غ نا˘ي˘ن˘ب
نم هدقع ءارصش وكانوم يدان
مغرلاب ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل يدا˘ن
يذلا ري˘ب˘كلا ىو˘ت˘صسم˘لا ن˘م
ن˘مو ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘˘ه هر˘˘ه˘˘ظأا

ناد˘ن˘ير˘ب» د˘˘كأا ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج
هنأا ر˘ت˘صسي˘ل برد˘م «زر˘جدور

ة˘نو˘ب˘صشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘صس فاد˘ه
ةليكصشت يف هيف بوغرم ريغ
نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو.«بلاعثلا»
يلودلا يناميلصس مÓصسا دقع
يدا˘ن ع˘م ط˘ب˘تر˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا
ىتح يزيلجنإ’ا يتيصس رتصسيل

.1202 فيصص
جاحلب اشضر

دا˘˘˘ح˘˘˘˘تا يدا˘˘˘˘ن ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
نم لايتحا ةلواحمل ةمصصاعلا

ضصو˘صصخ˘ب لو˘ه˘˘ج˘˘م فر˘˘ط
بعÓلا ارابيا ضسنيرب ةيصضق
ردا˘˘غ يذ˘˘لا ي˘˘لو˘˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘كلا

مصسوملا يف يدانلا فوفصص
 .يصضاملا

ارا˘˘ب˘˘يا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م ل˘˘صسارو
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ ق˘˘˘با˘˘˘صسلا بعÓ˘˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا ة˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا
فصشك لجأا نم ينورتكلإ’ا

يذلا لا˘ي˘ت˘ح’ا ة˘لوا˘ح˘م ن˘ع
لا˘قو نا˘فر˘ط˘˘لا ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
لايتح’ا ت’واحم نأا ودبي»
ةنوآ’ا يف فعاصضتت تأادب دق
ة˘ي˘صضق ضصو˘صصخ˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ا˘صصخ˘صش نأا م˘ل˘عأاو ،ي˘ل˘كو˘م
ىلع هصسفن مدق دق ’وهجم
ة˘يو˘صست˘لا م˘عز˘ب ،ن˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
،وروأا فلأا001 لباقم ةيدولا

ةبذك درجم كلذ نأا دكؤوأا انأاو
بج˘ي» ع˘با˘˘تو .«ة˘˘صضر˘˘ت˘˘ف˘˘م
ضصاخصشأ’ا ء’ؤوه لثم بنجت

نإاف لاملاب رمأ’ا قلعتي امدنع
ي˘ف عا˘ب˘صضلا˘ك ن˘ي˘لا˘ت˘ح˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘صصر˘ف˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
اذ˘ه˘لو ،لا˘ي˘˘ت˘˘ح’او بصصن˘˘لا
ديحولا روحملا نأا مكل دكؤوأا
،ا˘˘نأا و˘˘ه ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ي˘˘خو˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘كر˘˘˘كصشأاو
.«رذحلا

دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تا ةرادإا تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘تو
ةليلقلا ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘م˘صصا˘ع˘لا

فرط ن˘م ا˘صضر˘ع ة˘ي˘صضا˘م˘لا
ضسنيرب ةيصضق لحل لوهجم
لبا˘ق˘م ة˘يدو ة˘ق˘ير˘ط˘ب ارا˘ب˘يا
،وروأا ف˘˘لأا001 غ˘ل˘ب˘م ع˘فد
دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا نإا˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
قبصس اميف تفصشك ةمصصاعلا
،يدو˘لا ل˘ح˘˘لا ضضفر˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا

تاقحتصسم ديدصستب موقتصسو
بعÓ˘˘˘لا ارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يا ضسن˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب
يتلا لاومأ’ا نم يلوغنوكلا
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
رثا ةيقيرفإ’ا ةيلاردي˘ف˘نو˘كلا

ةطبار ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ة˘كرا˘صشم
.ايقيرفإا لاطبأا

 جاحلب اشضر

جاحلب اشضر

sport@essalamonline.com

«Òبك قيرفل مامسضنلا ‘دهو...سسين ‘ ديعسس انأا» لاطع

«رشضÿا» فاده Òشصم فلي صضماغ لبقتشسم

Êاميلسس تامدخ نع اهمامتها فرسصت ايليسسرم

لايتحا ةلواحمل صضرعتت ةراطشسؤشس ةرادإا

ةيدولا ةيوسستلا ةقيقح نع فسشكي ارابيا يماحم

هيلع تشضرع ةرادإلا
 تاؤنشس5 ـل عيقؤتلا

برتقي يسسورعل
هترماغم ةياهن نم

   لوبرفيل عم
ر˘˘صسا˘˘˘ي نأا ح˘˘˘صضاو˘˘˘لا ن˘˘˘م

يرئازجلا بعÓلا ي˘صسور˘ع˘ل
لوبرفيل فوفصص يف طصشانلا
هرار˘ق ذ˘خ˘تا د˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا
عم هلبقتصسم نأا˘صشب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
وحن هج˘ت˘ي يذ˘لاو ،«زد˘ير˘لا»
دحأا يف ةديدج ةبرجت ضضوخ
ه˘م˘صض ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا ة˘يد˘˘نأ’ا

ي˘ف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ
.يلاحلا

عقوم هنع فصشك ام قفوو
«لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘صسنا»
ضضرع لوبرفيل نأا يزيلجن’ا

ر˘˘˘صسيأ’ا حا˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةد˘م˘ل ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يدا˘ن˘لا ع˘م تاو˘˘ن˘˘صس ضسم˘˘خ
ضضفر رفاهول جيرخ نأا ريغ
ةرادإا ن˘م مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘لا
اذ˘ه بب˘˘صس دو˘˘ع˘˘يو ،يدا˘˘ن˘˘لا
هنأا ريخأ’ا اذه كاردإ’ ضضفرلا
يف ابي˘هر ا˘ط˘غ˘صض ضشي˘ع˘ي˘صس

ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘صص
تقو ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي ن˘ل ه˘نأ’
لوأ’ا قيرفلا عم بعلل فاك
بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ة˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘ل
ء’دب˘لا ة˘كد ضسي˘ب˘ح ى˘ق˘ب˘يو
،هلبقتي نل يذلا رمأ’ا وهو
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةردا˘غ˘˘م Ó˘˘صضف˘˘م
نمصضي رخآا دانل مامصضن’او
.ايصساصسأا بعللا هل

بحاصص نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
ن˘م˘صض ل˘خد˘ي ا˘˘ع˘˘ي˘˘بر91
ةيدنأ’ا نم ديدعلا تامامتها
ةرتف لÓخ همصض يف ةبغارلا
،ةيلاحلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا
ديدجلا دعاصصلا اهزربأا لعل
دتيانوي زديل «غيلرم˘ير˘ب˘لا»ـل
درو˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب ـل ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
.يتيصس ضشتيورونو

طيمز.ع
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ةرادإا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘صس
ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
عم دعوم ىلع ينيطنصسقلا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘ع
ةقداصصملا د˘صصق ة˘كر˘صشل˘ل

ي˘لا˘م˘لا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسو اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘بدأ’او
مصسوملا ةي˘ناز˘ي˘م ة˘صشقا˘ن˘م
اهرييصست ةيف˘ي˘كو ل˘ب˘ق˘م˘لا

ىق˘ب˘ي فد˘ه˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
ةد˘˘ي˘˘ج ةرور˘˘ي˘˘صس نا˘˘م˘˘صض
ة˘˘ب˘˘غر ل˘˘ظ ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مود را˘˘˘˘صصنأ’ا
نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي ى˘˘˘لوأ’ا راودأ’ا
ير˘م˘ع˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘ي˘قو˘˘ت
ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ل م˘˘˘ت يواد˘˘˘˘غ˘˘˘˘بو
.تاونصس

عم عمتجيشس ينارمع
طبشضل نيلوؤؤشسملا

قيرفلا ةطراخ
لك ريصشت هتاذ قايصسلا يف

ضصيصصخت ىلإا تايطعملا
نم رابآ’ا يلوؤوصسمل تقو
ضشتوكلا˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘جأا

ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘˘طرا˘˘خ لو˘˘ح ثيد˘˘ح˘˘لاو

نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘صس’ ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
يف لصصفلا د˘ير˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا

نوكتصس يتلا طاقنلا ديدع
نود نم يدانلا حلاصص يف
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘صصا˘خ كصش

ي˘صس يا ي˘صسلا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م
ةرو˘صضخ˘لا فاد˘هأا نأا ا˘م˘˘ب
ي˘˘هو ة˘˘˘ح˘˘˘صضاو ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت
بع˘ل ل˘جا ن˘˘م ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.ىلوأ’ا راودأ’ا
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نيع ةيع˘م˘ج ق˘ير˘ف ضشي˘ع˘ي
ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘ع˘صضو ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
’ ف˘˘˘ي˘˘˘ك اد˘˘˘ج ة˘˘˘جر˘˘˘˘حو
نب يواهلا يدانلا ضسيئرو
لي˘حر˘لا ى˘ل˘ع ر˘صصي د˘ي˘صص
ةدهعلا لÓخ قيرفلا كرتو
ةصصاخ ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا

نويدلا لقث نم بعت هناو
قيرفلا قتاع ىلع يه يتلا

ي˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘ج نأاو ة˘˘صصا˘˘˘خ
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن اورر˘˘˘˘ق «ما˘˘˘˘صص’»
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل ى˘˘˘لإا م˘˘˘ها˘˘˘يا˘˘˘صضق
ا˘˘˘م و˘˘˘هو تا˘˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىلإا ينارمع ةرادإا رطصضيصس
لبق مه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست
تاريصضح˘ت ي˘ف قÓ˘ط˘ن’ا
نأا ركذي ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
هلع˘ج˘ت د˘ق ةر˘ي˘خأ’ا ة˘مزأ’ا

يمر ىلع لمعي رخآ’ا وه
. ةفصشنملا

بلاط ديشص نب
ءامد خشض ةرورشضب

ديدجلاب يتأات ةديدج
بلا˘ط ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

نب يواهلا يدانلا ضسيئر
ةيعمجلا ءاصضعأا نم ديصص
ءامد خصض ةرورصض ةماعلا

لمحت ىلع لمعت ةديدج
قير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ة˘ي˘لوؤو˘صسم
ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

يف «ماصص’» نأاو اميصس’
نأا ا˘˘م˘˘ب كلذ ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح
ىقبت ةيئ’ولا تا˘ط˘ل˘صسلا
نأا امك قيرفلا نع ةديعب

اومد˘ق˘ت˘ي م˘ل لا˘م˘لا لا˘جر
ركذي قيرفلا ةلجعب عفدلل
رظتن˘ي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نأا

ي˘˘ف هر˘˘˘ي˘˘˘صصم ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م
ثي˘ح ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘˘صسلا

تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بصسحو
ج˘مر˘ب˘م عا˘م˘ت˘جا كا˘ن˘ه˘˘ف
ة˘فر˘ع˘م˘˘ل هد˘˘ق˘˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
.مهتاقحتصسم ىتح ريصصم
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ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ضسي˘˘ئر بر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ي
نيبعÓلا طبصض نم ةنيطنصسق
قيرف˘لا فو˘ف˘صص ي˘ف ن˘ي˘قا˘ب˘لا

تامول˘ع˘م˘لا ل˘ك ر˘ي˘صشت ثي˘ح
ثي˘˘ح ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘صصف ه˘˘نا ى˘˘لإا
ضسرا˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت˘˘˘˘صس
بل˘ق ي˘ئا˘ن˘ث اذ˘كو ي˘م˘ي˘˘هار˘˘ب
ع˘˘ما˘˘جو يوا˘˘˘فر˘˘˘صش عا˘˘˘فد˘˘˘لا
طخ يف نينثا ىلإا ةفاصضإ’اب
نوديمو ضشياع امهو طصسولا

ي˘ما˘مأ’ا ط˘خ˘لا ي˘ثÓ˘ث اذ˘كو
راجن ىتحو دوعصسملبو يغير
يف بغري يتلا ءامصسأ’ا يهو
ريهامجلا نأا ركذي لبقملا مصسوملا زئاكر نم ةيصساصسأا ةزيكر نوكت نأا
نود نم يذلاو يطامرق ةروصص يف ءامصسأ’ا ضضعب بايغل اريثك ئجافتصس
.بورخلا ةيعمج راجلا قيرفلا وحن ةهجولا لصضفي دق كصش

تلاقتنلا قؤشس يف هتايؤلوأا تاحرفو لابرد
يتلا ءامصسأ’ا ضضعب عم ةغيمد قحلا دبع ضسيئرلا لصصاوت ىرخأا ةهج نم
بصسحو ثيح دوع˘صصلا فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ا˘ه˘با˘ط˘ق˘ت˘صسا ي˘ف بغر˘ي
لابرد اذكو تاحرف اكصسي’ يئان˘ث باد˘ت˘نا د˘ير˘ي ضسي˘ئر˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

تحرتقا فارطأ’ا ضضعب نأا ركذي كوملا عم ةبرجت اصضاخ نأاو اقبصس ناذللاو
دق ةعفترملا هتميق نكلو يميهارب بناج ىلا نوكيل يريخ ضسراحلا
ةغيمد ضسيئرلا نأا هركذ ريدج رخآا ضسراح نع ثحبلا ىلإا ةرادإ’ا رطصضت
فقوملا ةبوعصص دكأا هنأا ’إا تامادقتصس’ا ةيلمع رصشاب هنوك نم مغرلابو
.يدانلا ةنيزخ يف ةيلاملا ةلويصسلا ةلقل ارظن
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ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن ةرادإا تم˘˘جا˘˘ه
بع’ يناوصضر يدعصس رئازجلا

نع هف˘ل˘خ˘ت د˘ع˘ب ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو
تنا˘ك ي˘ت˘لا ضضوا˘ف˘˘ت˘˘لا ة˘˘صسل˘˘ج
ي˘صضا˘م˘لا د˘حأ’ا مو˘ي ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘م
.ةمصصاعلاب
نايب يف يمصصاعلا قيرفلا لاقو
ي˘م˘صسر˘لا ه˘ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘صشن
،ار˘ظ˘ت˘ن˘م نا˘ك ا˘م ضسكع ى˘ل˘˘ع»
قا˘فو ع˘فاد˘م ي˘ناو˘صضر ف˘ل˘خ˘˘ت
ةرادإ’ا عم هدعوم نع فيطصس
نم دحأ’ا اذه اجمربم ناك يذلا
ةرتف لÓخ همصضل ضضوافتلا لجأا
.«ةيراجلا ت’اقتن’ا

ي˘ناو˘صضر ف˘ل˘˘كي م˘˘ل» فا˘˘صضأاو
ىتح ’و هصسفن اماع52 بحاصص

ةرادإاب لاصصت’ا˘ب ه˘لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو
اذ˘ه ر˘ير˘ب˘ت˘ل د˘ي˘م˘ع˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
ةيمÓعإا ريراقت تدكأاو ،«بايغلا
يفيا˘ط˘صسلا ع˘فاد˘م˘لا يد˘ع˘صس نأا
ه˘ق˘ير˘ف ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ن˘م بر˘ت˘ق˘ي
د˘ع˘ب ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘با˘˘صسلا
فر˘ط ن˘م ير˘غ˘م ضضر˘ع ه˘ي˘ق˘ل˘ت
نوكيصس يذلا ةراطصسوصس ةرادإا

ع˘ي˘بر ق˘با˘صسلا ع˘فاد˘م˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ
.نميأ’ا قاورلا ىلع حاتفم
يناوصضر يدعصس نإاف ةراصشإÓلو
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشل ق˘˘با˘˘صسلا  ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا
عم ماز˘ت˘لا نود ن˘م ر˘ح ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ةياه˘ن د˘ع˘ب ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو يدا˘ن

.ريخأ’ا عم هدقع
جاحلب اشضر

هتلاقتسسا ميدقتل ينارمعلا رطسضت دق طوغسضلا مجح ةدايزو ديسص نب باحسسنا
ةليلم نيع ةيعمج

ةر˘كصسب دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تقد
لا˘جر˘ل ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ضسو˘˘قا˘˘ن
ةر˘˘˘˘˘كصسب ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

مدقتلا ةرورصضب مهتبلاطو
لجا نم داحت’ا رقم ىلا
د˘ي م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘كم˘ي ا˘م ذا˘ق˘˘ناو نو˘˘ع˘˘لا
قيرفلا ناو ةصصاخ هذاقنإا

يف ةيعامج ةرجهب ددهم
يف ةرادإ’ا حجنت مل لاح
تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسم د˘˘˘يد˘˘˘صست
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل باو˘بأا نو˘قر˘ط˘ي˘صس
ا˘˘˘م و˘˘˘هو تا˘˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةطرو يف ةرادإ’ا عصضيصس

كلذ ناو ة˘صصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ناز˘ي˘م بل˘ط˘ت˘˘ي
.مهتاقحتصسم ديدصستل

Œدؤيشس يئانثلا ديد
حارأا ناودعو

ةرادإلاو راشصنألا
عانقإا ىلع لمعت

ةيقبلا
تع˘˘˘˘صس نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو اذ˘˘˘˘ه
ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةرادإ’ا

با˘صشلا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا عا˘ن˘˘قإ’
ديد˘ج˘ت˘ب ناود˘عو دو˘ي˘صس
ي˘ف  ل˘م˘ع˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘يد˘˘ق˘˘ع
بصسحو ثي˘˘˘˘˘ح تم˘˘˘˘˘˘صص

ت’اصصت’اف تامولعم˘لا
ضضع˘˘˘ب ع˘˘˘م ىر˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘صس
ةرداق˘لا ىر˘خأ’ا ز˘ئا˘كر˘لا

ة˘˘فا˘˘صضإ’ا ح˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لبقملا مصسوملا ةوجرملا

يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
لجا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك نو˘كي˘صس

رد˘ج˘˘ت ،ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘صض
بعÓ˘لا نأا ى˘لإا ةرا˘˘صشإ’ا
نيبعÓلا لثم يراصضخل
ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا ي˘˘˘ف ضسمأا
قيرفل˘ل ر˘ي˘صسم˘لا م˘قا˘ط˘لا
ن˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ثيد˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.مهتاقحتصسم
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لاملا لاجر معد بلطتو رطخلا سسوقان قدت نابيزلا ةرادإا
ةركشسب داحتا

يبدألاو يلاملا نيريرقتلا ىلع قداسصيسس ةرادإلا سسلجم
ةنيطنشسق بابشش

يناوسضر ىلع رانلا حتفي رئازجلا ةيدولوم
رخآا يمشصاع قيرف نم برتقيو ةيدؤلؤملا غواري يناؤشضر

sport@essalamonline.com

برد˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘˘مود كنار˘˘˘˘ف دد˘˘˘˘صش
ىلع دادزول˘ب با˘ب˘صشل ي˘صسنر˘ف˘لا

ح˘جا˘ن م˘صسو˘م ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘صض
ل˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع مدا˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
دادعإ’ا لÓخ نم كلذو ةدعصصأ’ا
يتلا تاصسفانملا فلتخمل ديجلا
.قيرفلا اهيف كراصشيصس
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘فو
ةيمصسرلا ةحفصصلا ىلع يصسنرفلا
ى˘˘ل˘˘ع دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش يدا˘˘ن˘˘˘ل
ي˘ف ق˘ث˘ي ه˘نا د˘كا «كو˘ب˘˘صسي˘˘ف˘˘لا»
يدحت˘لا ع˘فر ل˘جا ن˘م هر˘صصا˘ن˘ع
ةقث يل »: Óئاق لبقملا مصسوملا
يأا را˘ت˘خ˘ن ن˘ل .ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م ي˘˘ف
نأا انيلع ،لبقملا مصسوملا ةصسفانم
ل˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م نو˘˘˘كن
ي˘ف ق˘ح˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل .ت’و˘ط˘ب˘لا
،ا˘نأا ’إا ،لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار˘ب م˘ل˘ح˘˘لا

فصشكي يذلا وه ضسفانملا نوك
انتاحومط» :فدريل ،«انتاردق نع
،Ó˘˘ث˘˘م ن˘˘كل ،ةدود˘˘˘ح˘˘˘م تصسي˘˘˘ل
ليوط عاب اهل ةيدنأا مامأا نوكنصس

ة˘˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب تجو˘˘˘ت وأا
رو˘مأ’ا نو˘˘كت˘˘صسو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

فاصضأاو ،«اهتهجاوم دنع ةدقعم
ناك ،مصسوملا ةيادب ذنم» :امود
ةيقيرفإا ةصسفانم ىلإا لهأاتلا انفده
مصسوم لك فده˘ت˘صسن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘عو
،ة˘˘يرا˘˘ق ة˘˘كرا˘˘صشم ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘˘ع
عمجمل ريبكلا رامثتصسÓل رظنلاب
نأا قحلا انل ،ءيصش لقأا اذه .رادم
دكؤوي ا˘م و˘هو ،ن˘ي˘حو˘م˘ط نو˘كن
.«يدانلا تاحومطو رارقتصسا

: لوقي يصسنرفلا بردملا متخو
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ماد˘˘قأا ع˘˘صضو ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع»
لثمتي ي˘مو˘ي˘لا ا˘ن˘تو˘ق˘ف .ضضرأ’ا
ة˘ط˘بار نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
ةقاط بلطتت ةي˘ق˘ير˘فإ’ا لا˘ط˘بأ’ا

راتخن نأا انيلع بجي ’ .ةريبك
ىعصسنصس ،ةصسفانملا كلت وأا كلت
ىرخأا ةر˘م ن˘ي˘صسفا˘ن˘ت˘م نو˘كن نأا

’ اذه نكل ،تاهبجلا لك ىلع
.«ءيصش لكب زوفنصس اننأاب ينعي

طيمز.ع

ةيواششلا دا–ا
ظافحلل ىعسسي يحاي

زئاكرلا ىلع
ةيواصشلا داحتا ضسيئر بغري

ي˘ف ي˘حا˘ي د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
قير˘ف˘لا ز˘ئا˘كر˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا

تققح ةفيلوتلا نأاو ةصصاخ
تح˘˘˘˘˘˘صضأاو دو˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘صصلا

يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ة˘˘صسنا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م
نامصض ىلع لمعي هلعجيصس
ةصصاخلا تا˘ق˘ف˘صصلا ضضع˘ب
ي˘ت˘لاو ةر˘ب˘خ˘لا با˘ح˘˘صصأا˘˘ب
ءاقبلا ةقرو بعل نم هنكمت
لبقم˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب
نأا كردي ضسيئرلا نأا ركذي
ةيصساصسأ’ا رصصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب
رمأ’ا ةديدع اصضورع تقلت
بلا˘ط˘م ه˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا
ةلويصس نع ثحبلا ةرورصضب
اهلÓخ نم فدهتصسي ةيلام
ماه ءزج ديدصست ىلع لمعلا

.تاقحتصسملا نم
مهشضعب عم لشصاؤتيشس

ةمداقلا تاعاشسلا يف
ل˘˘مأا˘˘ي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ضضع˘ب عا˘ن˘قإا ي˘ف ضسي˘˘ئر˘˘لا

دئا˘ق˘لا ةرو˘صص ي˘ف هز˘ئا˘كر
يف بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ن˘ي˘م˘طو˘ب
ةجوخ ضسراحلا اذكو كوملا

يناميلصس رصسيأ’ا ري˘ه˘ظ˘لاو
جربلا يلهأا يف نابولطملا

ةمداقلا تاعاصسلا يف كلذو
امهليحر نÓعإا لبق كلذو
بلاط يت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ي˘هو
ل˘ب˘ق دا˘ح˘˘ت’ا را˘˘صصنأا ا˘˘ه˘˘ب
دجاوتيو اذه ناوأ’ا تاوف
عم تاثدا˘ح˘م ي˘ف ضسي˘ئر˘لا
نييصسنوتلا نيبردملا ضضعب

ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ
ة˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب بج˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
نهاري هنأاو ةصصاخ ةيصسنوتلا

اميصس’ مصسوملا حاجنإا ىلع
. ضسفانتلا نأاو

صشامر ماششه

دادزؤلب بابشش
نيزهاج نوكن نأا انيلع» امود كنارف

«تاهب÷ا لك ىلع بعلل

ةنيطنشسق ةيدؤلؤم
اهب ظفتحملا رسصانعلا طبسض ةغيمد



ةــــنصصرق

توحلب ديقفلا ةلئاع يزعت فافلا
يذلا ميلأ’ا ثداحلا دعب
برد˘م˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب ىدوأا

تما˘ق تو˘ح˘ل˘ب د˘ي˘˘صشر
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
ر˘˘˘صشن˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ة˘يز˘ع˘ت ة˘لا˘صسر
ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ى˘لإا ل˘ق˘ت˘نا» :ة˘لا˘˘صسر˘˘لا

،دحأ’ا مويلا هللا ةمحر
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا

ضسيئر مدقتي ةميلأ’ا ةبصسانملا هذهب »:ةلاصسرلا فيصضتل ،«اصسنرفب رورم ثداح رثإا ،توحلب ديصشر
ةلئاعل ةصصلاخلا مهيزاعتب ،فافلا يفظوم ةفاكو ،ماعلا نيمأ’ا ،يلارديفلا بتكملا ءاصضعأا ،فافلا
.«ناولصسلاو ربصصلا هيوذو هلهأا مهليو ،هتمحر عصساوب هدمغتي نأا ىلاعت هللا نيلئاصس ،ديقفلا

ةمرحلاو ةريغلا
ضضا˘ير لو˘خد د˘˘ع˘˘ب
ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

يف يتيصس رتصسصشنام
ع˘م ةد˘يد˘˘ج ة˘˘قÓ˘˘ع
ءا˘˘˘يزأ’ا ة˘˘˘˘صضرا˘˘˘˘ع
كلذو دراو رو˘ل˘˘يا˘˘ت

ن˘˘م ه˘˘قÓ˘˘ط بق˘˘˘ع
،لاهوج اتير ةيدنهلا
ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا تما˘˘ق
˘˘˘مو˘˘˘ب˘˘˘لأا بج˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب

اهروصص
ى˘ل˘ع تا˘هو˘يد˘ف˘لاو
ةيمصسرلا اه˘ت˘ح˘ف˘صص
لصصاوتلا عقاوم يف
ا˘˘م ،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
برا˘ح˘˘م نأا ر˘˘صسف˘˘ي
ن˘˘م و˘˘ه ءار˘˘ح˘˘صصلا

.كلذ اهنم بلط

 زوبدوب
ةيناسسنإا ةردابم يف

يرئازجلا مجنلا هب ماق يناصسنإا فقوم يف
نا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يإا تنا˘˘˘صس بع’ زو˘˘˘بدو˘˘˘ب ضضا˘˘˘ير
يدا˘ن˘لا ير˘صصا˘ن˘م د˘حأا ها˘ج˘˘تإا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
بع’ ر˘˘˘صشن ثي˘˘˘˘ح ،ضضي˘˘˘˘بأ’او ر˘˘˘˘صضخ’ا
ير˘صصا˘ن˘م د˘حأا د˘لاو˘ل ة˘لا˘˘صسر «ر˘˘صضخ˘˘لا»
ىلع يصصخصشلا هباصسح ربع نايتيإا تناصس
هايإا ادعاو ضضرملا نم هئافصش دعب «رتيوت»
ثيح ةيزمر ةيده˘ك ي˘صصخ˘صشلا ه˘صصي˘م˘ق˘ب

نأا كيلع ،هب ىدتقي ’اثم دعي كدلاو»: درغ
نم نوكي˘صس» :م˘ت˘خ˘ي˘ل ،«ه˘ب ارو˘خ˘ف نو˘كت
ينتعا ،يصصيمق هئادها ،يرورصس يعاود
.«كدلاوب

فانئتسسا رظتني فوسصوب
اكيجلب ىلإا لاقتنÓل تÓحرلا

قا˘˘ح˘˘صسا ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘˘فو بع’ لاز˘˘˘ي ’
راطملا لمع فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي فو˘صصو˘ب
اكي˘ج˘ل˘ب ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ل˘جأا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
يكيجلبلا قيرفلاب هطابترا ةيصضق ءاهنإاو
تاعاصسلا يف قلطنتصس ةلوطبلا نأاو ةصصاخ
هلاقتنا دنع بعÓلا يرجيصسو اذه ةمداقلا
ىق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘تور˘لا ضصو˘ح˘ف˘لا ضضع˘ب

.هقاحتلا ميصسرت لجأا نم ةيرورصض

«ةيز نب» ريخ اهيف

ريطخ رورم ثداحل هصضرعت ذنم  ةرم لوأ’
بب˘صسب تا˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
ي˘لود˘لا ة˘يز ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘صسا˘˘ي ر˘˘ه˘˘ظ ا˘˘نورو˘˘ك
ىلع ي˘صسنر˘ف˘لا نو˘ج˘يد بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا
ىنمي˘لا ن˘يد˘ي˘لا ا˘ت˘ل˘ك بصصع˘م تا˘جرد˘م˘لا

ءار˘ح˘صصلا برا˘ح˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو ،ىر˘˘صسي˘˘لاو
حÓ˘صصإا ل˘جأا ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
لÓ˘خ هار˘صسي ه˘˘ل تصضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا
ةمئاد ةقاعإاب اددهم ريخأ’ا ناكو ،ثداحلا
ذا˘ق˘نإا ن˘م ءا˘ب˘طأ’ا ح˘ج˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق هد˘ي ي˘˘ف
.ةيحارج تايلمع ثÓث دعب فقوملا

عجارتي دق ىسسيع نب
ةلاقتسسلا نع

نأا ةرورصض ىلع ةركصسب داحتا راصصنأا رصصي
ىل˘ع ه˘ما˘ه˘م ى˘صسي˘ع ن˘ب ضسي˘ئر˘لا ل˘صصاو˘ي
تاذلاب تقولا اذه يف ةصصاخ قيرفلا ضسأار
ح˘ي˘ح˘صصت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ضسي˘ئر˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ابصسحت يدانلا يف نيقابلا طبصضو راصسملا
رطصضي دق يذلا رمأ’ا وهو لبقملا مصسوملل
يلام معد دوجو لاح يف ءاقبلل ىصسيع نب
.تاطلصسلاو لاملا لاجر نم

qarsana@essalamonline.com
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روكلب نم برتقي دورمق
نأا ادج حصشرملا نم
ةيعمج ع˘فاد˘م ع˘قو˘ي

عم دورمق ةليلم نيع
دادزولب بابصش قيرف
ىكتصشا هنأاو ةصصاخ
ن˘˘˘م ما˘˘˘صص’ ةرادإا˘˘˘ب
ة˘˘˘˘قرو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘جأا
ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف ه˘ح˘ير˘صست
نأا ركذي تاعزا˘ن˘م˘لا
لكصشب قلأات بعÓلا

م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك
قرف لعج ام يلاحلا

هتا˘مد˘خ د˘ير˘ت د˘يد˘ع
لجأا نم هب لصصتتو
.هتامدخ نامصض

15

ةمسصاعلا ةيدنأاب اهراد يناوسضر
ىقلت فيطصس قافو عفادم نأا مغر
ة˘نوآ’ا ي˘ف ضضور˘ع˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةمصصاعلا ةيدولوم قرف نم ةريخأ’ا

ةمصصاعلا داح˘تاو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صشو
ن˘م ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘بار˘˘ت˘˘قا م˘˘غرو
رخآا يف عجارتي ناك هنأا ’إا عيقوتلا
قاصشع لعج يذلا رمأ’ا وهو ةظحل
ينع˘م˘لا نأا˘ب نود˘كؤو˘ي ةر˘يد˘ت˘صسم˘لا
رد˘ج˘ت ة˘م˘صصا˘ع˘لا ة˘يد˘نأا˘˘ب «ا˘˘هراد»
يف دجاوتي يدعصسلا نأا ىلإا ةراصشإ’ا
لمعي نأا ادج نكميو هدقع ةياهن

اذ˘˘ه قا˘˘فو˘˘لا ع˘˘م هد˘˘يد˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
نأا ى˘لإا ردا˘صصم˘لا ضضع˘ب ترا˘˘صشأاو
ةراطصسوصس ي˘ف ع˘قو˘ي د˘ق ي˘ن˘ع˘م˘لا
.عوبصسأ’ا ةياهن لبق
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ةÓسصلا تيقاوم

ايليسسرم كيبŸوأا ةيدو ‘ قلأاتي تاحرف ^
لوبرفيل عم هترماغم ةياهن نم بÎقي يسسورعل  ^

فرسصت ايليسسرم
نع اهمامتها
 Êاميلسس تامدخ

ةرادإلا سسل‹
نيريرقتلا ىلع قداسصيسس

يبدألاو ›اŸا

لايتحا ةلواحمل صضرعتت ةراطشسؤشس ةرادإا

نع فسشكي ارابيإا يماحم
ةيدولا ةيوسستلا ةقيقح

Òشصم فلي صضماغ لبقتشسم
«رشضÿا» فاده
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مشسؤŸا اذه يشسنرفلا يرودلا ‘ ءاقبلا لشضفي يرئاز÷ا ›ودلا

«Òبك قيرفل مامسضنلا ‘دهو...سسين ‘ ديعسس انأا»: لاطع

ةنيطنشسق بابشش دادزؤلب بابششةمشصاعلا دا–إا

انيلع» :امود كنارف
بعلل نيزهاج نوكن نأا

«تاهب÷ا لك ىلع


