
31و ةيباقع ةشسشسؤوم ريدم عإديإإ
41 عشضوو سسبحلإ ةشسإرح نوع

ةنتابب ةيئاشضقلإ ةباقرلإ تحت نيرخآإ

ةشصتخم ةكبشش كيكفت
«ةقرحلإ» تلحر ميظنت يف

وزو يزيتب
50صص
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ميدقتو ةينوناقلا تاءارجإ’ا نيشسحتب دعي دارج
ةيكرمجلاو ةيبيرشضلا .. ةيكنبلاو ةيلاملا تازيفحتلا

ةذاتشسأا ةافو ‘ قيق– حتفب ةبلاطملل
ةماعنلاب «مايبلا» ‘ ةشسار◊ا لÓخ لماح

عاشضوأ’ا ببشسب ةنشس52 نم رثكأا ماد عاطقنا دعب
تاينيعشستلا لÓخ دÓبلا اهتفرع يتلا ةينمأ’ا

ديشصلإ طاششن حتف ةداعإإ
ربمتبشس51 نم ءإدتبإ يربلإ

40 صص

ةرادإا يف بيشستلاو ةفيظولا لÓغتشسا ءوشسب نومهتم
اهيلإا ةعونمم داوم لاخدإاو لدعلا ةرازول ةعبات ةشسشسؤوم

اهوعمجو اهفارطأا اوعطقو اهوحبذ نولوهجم
اهتحئارل ناريجلا هبتني ’ ىتح اهلزنم ةجÓثب

عاشضخإاو يطايتحإ’ا صسبحلا نهر اهدارفأا نم4 عشضو
ةيئاشضقلا ةبقارملل رخآا

50صص

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا مو˘ي˘لا م˘ظ˘ن˘ت
ة˘ف˘قو ،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘˘شسأ’

صسرادملا لك مامأا ةينطو ةيجاجتحا
اديدنت كلذو ،ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاو
ا˘ه˘ما˘ي˘˘ق لÓ˘˘خ ل˘˘ما˘˘ح ةذا˘˘ت˘˘شسا ةا˘˘فو˘˘ب
ميلعتلا ةداهشش ناحت˘ما ي˘ف ة˘شسار˘ح˘لا˘ب
0202 ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘شس ةرود ط˘˘˘شسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نيع˘ب «ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’ا» ة˘شسرد˘م˘ب
،ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصلا

ن˘˘م ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ف˘˘عإا˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
.«كابلا» يف ةشسارحلا

يـبعششلإ ءاتفتشسلل زهاج ديد÷إ روتشسدلإ
30 صصهيتفرغب ناÈŸلا نم هيلع ةقداشصŸا دعب

تإزايتمإ رإرقإإ وحن ةموكحلإ
تاشسشسؤوملإ ةدئافل ةديدج

ةردشصملإو ةجتنملإ

يئإدتبلإ ميلعتلإ ةذتاشسأإ
عراششلإ ¤إإ مويلإ نوجرخي

30صص

40 صص

مداقلا Èمفون —افلا ‘ ةغيشصلا هذه تانكشسل ميلشست ةيلمع Èكأا

زوجع ىلع روثعلإ
اهلزنم لخإد ةلوتقم
ةملاقب فوڤششوب يف

يلامجإاو ءافشش ةلاح251 ليجشست
57833 ىلإا لشصي نيفاعتملا

ةباشصإإ552و تايفو6
«اــنوروك» ـب ةدــيدج

رـــئإزجلإ يــف
30 صص

رايلم0002 ـلا تقاف صضورقب اورفظ
طاششن يأا صسرامت ’ تاكرششل

حوإرتت ةبوقع سسامتلإ
ةنشس02و51 نيب ام
 فانينوك ةوخإلل انجشس

50 صص

40 صص

50صص

ةفقوتŸإ «لدع» عيراششم لك ثعب ةداعإإ
دـعب لاـغششألإ اــهب قــلطنت ⁄ يتلإو



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
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rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 سشينروشصت ام

عقاوم تاحيصص رخآا ةبكاوم ىصضتقمب
ارخؤوم ترصشتنإا ،يعامتجإلا لصصاوتلا
ي˘ه و لأا ة˘ب˘˘ير˘˘غ ةر˘˘ها˘˘ظ ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
امب اهعاونأا فلتخمب ثداوحلا ريوصصت
سضورفملا نم يتلا اهنم ةيمادلا اهيف
ةدعل عيمجلا لوانتم يف نوكت ل نأا
تÓ˘ئا˘ع ر˘عا˘˘صشم ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا

ق˘˘ل˘˘طأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘صضلا ي˘˘˘لا˘˘˘هأاو
عقاوم ى˘ل˘ع ة˘ع˘صساو ة˘ل˘م˘ح نو˘ير˘ئاز˘ج
ام» ناونع تحت يعامتجإلا لصصاوتلا
.«سشينروصصت

 لعفي ام بحُي

ذمل˘ت˘ت ما˘صسر ،لا˘ح˘كو˘ب م˘ي˘هار˘بإا ي˘م˘ع
او˘ب˘حأاو ر˘ث˘ك ي˘ئاد˘ت˘بإلا ي˘ف هد˘ي ى˘˘ل˘˘ع
امهلم مهل ةبصسنلاب ناك ،هببصسب مصسرلا
ينعملا ،ليمجلا نفلا اذه يف روطتلل
هتداعك كراصشي لازي ل هدعاقت مغرو
‐ تنوصشوبت ةصسردم نييزت ةيلمع يف
ةنيدم ط˘صسو˘ب ‐ا˘ه˘ب اذا˘ت˘صسأا نا˘ك ي˘ت˘لا
اهيطع˘ي˘ل ،سسادر˘مو˘ب ي˘ف ى˘صسو˘م دلوأا

ىلع ةع˘ئار تا˘حو˘ل ة˘ط˘صساو˘ب ة˘ي˘لا˘م˘ج
هل ع˘فر˘ن ر˘ب˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘مو .. ا˘ه˘نارد˘ج
هتحصص ظفحي نأا هللا اوعدنو ةعبقلا

،ةيدلبلاو ةصسردملا ةمدخ يف هقفويو
.لعفي ام بحي ميهاربإا يمع Óعف

 إورذحإ

ىلع راجتلا ليا˘ح˘ت ل˘صسل˘صسم˘ل رار˘م˘ت˘صسا ي˘ف
ىزغ ،لئاصسولاو قرطلا ىتصشب نيكلهتصسملا
ةنوآلا يف نطولا عوبر فلتخم ربع انقاوصسأا
«سشوصشغ˘م» م˘ق˘ع˘م ي˘لو˘ح˘ك ل˘ئا˘صس ،ةر˘ي˘خألا
ةيملاعلا ةمÓعلل دلقمneerGiH مصسا لمحي
neeGiH(يلصصألا جوتنملا)،وميدع راجت
يف «انوروك» ةحئاج يصشفت اولغتصسا ريمصضلا
ىلع اومدقأاو ملاعلا لود لج رارغ ىلع اندÓب
هيلمعتصسم سضرعي يذلا جوتنملا اذه قيوصست
لاح عقاو ،ة˘يد˘ل˘ج سضار˘مأا˘ب ة˘با˘صصإلا ر˘ط˘خ˘ل
ةرازو ةباقر حلاصصم نيأا .. لؤواصستلل انعفدي
لصصاوت .. باوجلا ؟ .. اذه لك نم ةراجتلا
.! .. ةداعلا هيلع ترج امك اهتابصس

 ..«انوروك» دعب
! .. ديدج لإوجت رظح

تاطلصسلا هتر˘قأا يذ˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘ع˘ب
،«انوروك» ةحئاج ببصسب اندÓب يف ةيمومعلا
ىلإا نطولا ربع تايدلبلا ديدع ناكصس رطصضا
رطخ هصضرف لاوجت رظحب نيهركم مازتلإلا
م˘ه˘تا˘ي˘ح دد˘ه˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا ة˘لا˘˘صضلا بÓ˘˘كلا

نونطاوم هدكأا ام وهو ،مهنم لافطألا ةصصاخ
ىلع اهرصشن مت تاهويديفو لب تاقيلعت يف
.يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم

qarsana@essalamonline.com

1482ددعلا ^2441 مرحم52ـل قفاوملا0202 ربمتبسس31دحألا

! .. رهإوجلإ سشمهت امدنع
مل ..ةيرئازجلا تاءافكلا نم ديدعلا لاح اهلاح
نيأا جراخلا ىلإا تر˘ف˘ف ما˘م˘ت˘هإلاو م˘عد˘لا ق˘ل˘ت
ةيرئازج ةبلاط ،نايل˘ع ةد˘ن˘ي˘ل ،ا˘ه˘تارد˘ق تر˘ج˘ف
اًديدج اًينمأا اًجذوم˘ن ترو˘ط ،كي˘ب˘ي˘ك ة˘ع˘ما˘ج˘ب
˘ما˘ظ˘ن يأا ى˘لإا لو˘صصو˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ن˘م˘˘صضي

تلصصحو،CABoH  مصسإا ل˘م˘ح˘ي ر˘تو˘ي˘ب˘م˘ك
يف اهرصشن دعب ،ةيثحب ةقرو لصضفأا ةزئاج ىلع
تاكبصشلا لب˘ق˘ت˘صسم˘ل41 ي˘لود˘لا ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا

يف ،سسكا˘ف˘ي˘لا˘ه ي˘ف د˘ق˘ع يذ˘لا ،تلا˘صصتلاو
ةئنهت ىلإا ،رئازجلاب ادنك ةرافصس تعراصس تقو
،مامتها ىلع اهلوصصح دعب ةيرئازجلا ةبلاطلا
فلكت ملو انكاصس كرحت مل ادنك يف انترافصس
اهتداعإل يعصسلاو ،ةدنيلب لاصصتإلا ءانع اهصسفن
لعفت نأا لدب اهنم ةدافتصسإلاو نطولا سضرأا ىلإا
ل˘غ˘ت˘صست ف˘ي˘ك فر˘ع˘ت ىر˘خأا ة˘ي˘بر˘˘غ لود كلذ
لك ريفوت لÓخ نم كلذو ةيبرعلا تاءافكلا
.عدبتو روطتت نأا لجأا نم اهل فورظلا

 ةعاششإإ درجم
اريبك اجاور ربخلا يقل امدعب

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
عطق˘ن˘م Ó˘عا˘ف˘تو ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
،نيي˘ن˘ع˘م˘لا فر˘ط ن˘م ر˘ي˘ظ˘ن˘لا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تل˘˘˘خد
كصشلا تع˘˘ط˘˘قو كرا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
نايب يف تفن امدن˘ع ،ن˘ي˘ق˘ي˘لا˘ب
يف ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع اهل
يأل ا˘ه˘ح˘˘ت˘˘ف ،«كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا»
نأا ةد˘كؤو˘م ،ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ق˘با˘˘صسم
ل ةعاصشإا درجمب قلعتي رمألا
.ةحصصلا نم اهل سساصسأا

 ةدوعلإ .. ءإرفشصلإ تإرتشسلإ
،«انوروك» ةمزأا هتصضرف بايغ دعب

تارت˘صسلا» تا˘جا˘ج˘ت˘حا سسمأا تدا˘ع
فلتخ˘م ي˘ف ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا «ر˘ف˘صصلا
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسا كلذو ،ا˘˘صسنر˘˘˘ف ءا˘˘˘ح˘˘˘نأا
ة˘كر˘ح˘لا زو˘مر ن˘˘م دد˘˘ع تاءاد˘˘ن˘˘ل
ى˘˘لإا او˘˘عد ن˘˘يذ˘˘لا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف «ي˘ند˘م˘لا نا˘ي˘صصع˘لا»
اذ˘ه ،ة˘ي˘مو˘كح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ب
تار˘ها˘ظ˘م ي˘ف كرا˘صشي نأا ع˘قو˘ت˘˘يو
فلآا5 يلاوح تبصس موي لك سسيراب
هنأا ةينمألا تائيهلا دقتعتو ،سصخصش
.بغصش لامعأا اهللختيصس

! .. رطخ يف «نيدرشسلإ»
ريمصضلا وميدع نودايصص
اومدقأا حبرلا لجأا نم ..

ديدهت ىلع ةدورب لكبو
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كم˘˘صسلا ةرو˘˘ث˘˘لا
أا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ثي˘˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘˘ندÓ˘˘˘˘˘ب
عا˘ف˘ترإا د˘˘ع˘˘ب نور˘˘ي˘˘خألا
ى˘˘لإا «ن˘˘يدر˘˘صسلا» ر˘˘ع˘˘˘صس
لامعتصسا ىلع ،جد0001
بو˘˘ق˘˘ث˘˘لا تاذ كا˘˘˘ب˘˘˘صشلا
اهعنم مت يتلا ةريغصصلا
لمحت اهنوك رئازجلا يف
كمصسلا خارف داطصصت وأا
ملعل˘ل ،ر˘ثا˘كت˘لا ةر˘ت˘ف ي˘ف

فلتخمب نونطاوم ظحل
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘˘حا˘˘صسلا ند˘˘م˘˘لا
لخدتت لهف .. ةريخألا مايألا لÓخ قاوصسألا يف ادج ريغصص مجح وذ «نيدرصس» راصشتنا نطولا
 .؟..ةيكمصسلا انتورث ةيامحو ةيئيبلا مئارجلا هذه فقول ةينعملا تاهجلا
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«تاروتاني˘صس» ع˘م˘جأاو اذ˘ه
ن˘ي˘م˘ث˘ت ى˘ل˘ع ،ة˘مألا سسل˘ج˘م
،رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت عور˘˘صشم
بي˘˘ج˘˘ت˘˘صسي ه˘˘˘نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م
بعصشلا اهعفر يتلا بلاطملل

22 ـلا ي˘ف ه˘ت˘صضا˘ف˘ت˘نا لÓ˘˘خ
داؤوف زربأا ثيح ،9102 يرفيف
ةمألا سسلجم وصضع ،ةتوبصس
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح ن˘˘ع
هب سصخ حيرصصت يف ،ينطولا
ءاهتنإا بقع ،«مÓصسلا» سسمأا

نأا ،تيو˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘صسل˘˘˘˘˘˘ج
لمحي ناك ،قباصسلا روتصسدلا
م˘لو ،سضو˘م˘غ˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا
نا˘ك ي˘ت˘˘لا فاد˘˘هألا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي
،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا ا˘هو˘جر˘ي
لو˘˘ق˘˘ي ‐ د˘˘يد˘˘ج˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
بي˘ج˘ت˘صسي˘ل ءا˘˘ج ‐ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م
رييغت˘لا ي˘ف بع˘صشلا بل˘ط˘م˘ل
ةعي˘ط˘ق˘لا ثاد˘حإاو ،يرذ˘ج˘لا

تاصسرام˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘م
.قباصسلا ماظنلا اهفرع يتلا

بئا˘ن˘لا ح˘صضوأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ي˘ف ،م˘ي˘عز ن˘ب با˘هو˘لا د˘ب˘ع
نأا ،«مÓ˘˘˘˘صسلا» ـل ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صصت
سسصسؤويصس ،لدعملا رو˘ت˘صسد˘لا
لاقو ،ةديد˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ي˘ت˘لا بع˘صشلا ة˘م˘ل˘ك ى˘ق˘ب˘ت»
ربمفون ةرغ يف اهب يلديصس

ق˘˘˘يدا˘˘˘ن˘˘˘صص ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تافاصضإلا اننمث˘م ،«عار˘ت˘قلا
ةصصاخ عورصشملا اهب ءاج يتلا
ة˘م˘كح˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت
بن˘ج˘˘ي˘˘صس ا˘˘م ة˘˘يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا
يف عوقولا ةيلاحلا ةموكحلا
داد˘ب˘ت˘صسا˘ك ي˘صضا˘م˘لا ءا˘ط˘خأا
.ةطلصسلا

رو˘ن سشر˘ط˘ل˘˘ب ن˘˘م˘˘ث ا˘˘م˘˘ك
بزح نع روتا˘ن˘ي˘صسلا ،ن˘يد˘لا
رو˘ح˘م˘˘لا ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ج˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘˘ب ل˘˘صصف˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ه˘˘ب ءا˘˘ج يذ˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا

،رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت عور˘˘صشم
تا˘ير˘ح˘لا أاد˘˘ب˘˘م ن˘˘ع Ó˘˘صضف

،ءاصضقلا ةيلÓقتصساو ةيدرفلا
تاحيرصصت يف Óئاق فدرأاو
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر» ،«مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا» ـل
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
عور˘صشم لÓ˘خ ن˘˘مو ،نو˘˘ب˘˘ت
دق نو˘كي ،رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
لاقتنإلا يف هاياون قدصص دكأا
يطو ةديد˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج ى˘لإا

.«قباصسلا ماظنلا ةحفصص
ةنجللا سسيئر ،يب˘ي˘ب د˘ي˘ب˘ع

ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
رخآلا وه دكأا ،ةمألا سسلجمل
«مÓ˘˘˘صسلا» ـل ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
تÓ˘يد˘ع˘ت نأا ،ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةصسارد دع˘ب تءا˘ج رو˘ت˘صسد˘لا

ق˘با˘صسلا رو˘ت˘˘صسد˘˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن
ةدمتصسم اهنأا زربأاو ،هتارغثو
ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘˘لا ن˘˘م
كرابم˘لا كار˘ح˘لا ي˘ف بع˘صشلا
يرفيف22 ـلا يف رجف يذلا

9102.

هيتفرغب ناÈŸلا نم هيلع ةقداشصŸا دعب

يبعششلإ ءاتفتشسلل زهاج ديد÷إ روتشسدلإ

ـه.داوج

ةينلع ةشسلج يف اذهو ،روتشسدلا ليدعت نمشضتملا نوناقلا صصن ىلع ةيبلغأ’اب ،ةمأ’ا صسلجم ءاشضعأا صسمأا قداشص
عورششم تاب هيلعو ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا روشضحب ،ةباينلاب «انيشسلا» صسيئر ،ليجوق حلاشص اهشسأارت

نم هيلع ةقداشصملا راشسم لامتكإا دعب ،مداقلا ربمفون حتافلا يف يبعششلا ءاتفتشسإÓل ازهاج يروتشسدلا ليدعتلا
.هيتفرغب ناملربلا لبق

يدشصتلا ةرورشض ىلع ددشش
هنأاشش نم ام لكل مزحب
هتنيكشسو هنمأاب صساشسملا

بجي» :يشسينوأإ ةفيلخ
نمألاب روعششلإ زيزعت
«نطإوملإ ىدل ةنينأامطلإو
ريدملا ،يشسينوأا ةفيلخ دكأا
ىلع ،ينطولا نمأÓل ماعلا

ةحفاكم يف ةلشصاوملا ةرورشض
يدشصتلاو ةميرجلا لاكششأا لك
صساشسملا هنأاشش نم ام لكل مزحب
زيزعتل نطاوملا ةنيكشسو نمأاب
ةنينأامطلاو نمأ’اب روعششلا
 .هيدل

لÓخ ،يشسينوأا ددشش امك
يمييقت ءاقل ىلع صسمأا هفارششإا

نمأا ءاشسؤورب هعمج يهيجوتو
ةيوهجلا حلاشصملا ءاشسؤورو
،طشسولا ةيحان تاي’ول
نييزكرملا ءاردملا روشضحب
ةرورشض ىلع ،ينطولا نمأÓل
ةبراحمل دوهجلا ةفعاشضم
ةحفاكمو ةيرشضحلا ةميرجلا

دشض تاءادتع’ا ةرهاظ
لمحو تاكلتمملاو صصاخششأ’ا
.ةروظحملا ةحلشسأ’ا

نمأÓل ماعلا ريدملا ىدشسأاو اذه
ةيتايلمع تاهيجوت ،ينطولا

نمأ’ا تادادعتشساب ةلشصلا تاذ
ريشصقلا ىدملا ىلع ينطولا

نيمأاتب ةطبترملا طشسوتملاو
ديعاوملاو تابشسانملا فلتخم
لوخدلا رارغ ىلع ةينطولا
ةنشس مشسرب كلذو يعامتج’ا

تايرجم نيمأاتو1202‐0202
،ايرولاكبلا ةداهشش تاناحتما

يعماجلا لوخدلا اذكو
داششأا امدعب اذه ،يشسردملاو
دارفأا دوهجب ةبشسانملاب
ةبراحم لاجم يف ةطرششلا
اذكو اهنم ةياقولاو ةميرجلا
تاءارج’ا قيبطت ىلع رهشسلا

يتلا ةيزارتح’ا ريبادتلاو
دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا اهترقأا
ءابو راششتنا ةهجاومل
فلتخم بناج ىلإا ،«انوروك»
عمتجملا نم نيلعافلا ءاكرششلا
مÓعإ’ا لئاشسوو يندملا
.ةينطولا

ـه.داوج

ميدقتو ةينوناقلا تاءارجإ’ا نيشسحتب دعي دارج
ةيكرمجلاو ةيبيرشضلا .. ةيكنبلاو ةيلاملا تازيفحتلا

ةديدج تإزايتمإ رإرقإإ وحن ةموكحلإ
ةردشصملإو ةجتنملإ تاشسشسؤوملإ ةدئافل

57833 ىلإا لشصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافشش ةلاح251 ليجشست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباشصإإ552و تايفو6

عمتÛا تانوكم Úب ةنتفلا عرزل عاشضوأ’ا لغتشست تاهج كانه نأا اودكأا

ةعم÷إ ةلشص قيلعترإرمتشسإ رطخ نم ةموك◊إ نورذحي ةمئألإ

ـلا لÓخ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘صس
،تايفو6 ةريخألا ةعاصس42
ـب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘˘صصإا552و
251 ءاصصحإا عم ،«انوروك»
فصشك امل اقفو ،ءافصش ةلاح
لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا سسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ي˘م˘صسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،رارو˘˘ف

يصشفت ةعباتمو دصصر ةنجلل
.ءابولا

،هتاذ ردصصملا فصشك امك
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جإلا دد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا نأا
يف ءابولا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘ل˘ل
ماقرألا ءوصض ىلع غلب اندÓب
ةعاصس42 ـلا لÓخ ةلجصسملا

اميف ،ةلاح70084 ،ةريخألا
ىلإا تايفولا يلامجإا لصصو
ز˘ف˘ق ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،5061
نيفاعتمل˘ل ي˘لا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا
.57833 ىلإا

ـه.داوج

ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لا دد˘˘ج
يفظومو ةمئأÓ˘ل ل˘ق˘ت˘صسم˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘صشلا عا˘˘ط˘˘˘ق
حت˘ف˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ،فا˘قوألاو
ةÓصص ةريعصش ءادأل دجاصسملا
ام ح˘ت˘ف ةدا˘عإا ع˘م ،ة˘ع˘م˘ج˘لا
ةموكحلا ارذحم ،اهنم ىقبت
،اهق˘ل˘غ ي˘ف رار˘م˘ت˘صسلا ن˘م
سضع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا يذ˘˘˘لاو
ن˘م ة˘ن˘ت˘ف˘لا عرز˘ل فار˘˘طلا

ةÓصصلا ةماقإاب ىواعد لÓخ
ام ،عراوصشلاو تاقرطلا يف
يبعصش ناقتحا ىلإا يدؤويصس
.نمألا عم ةهجاومو

ناي˘ب ر˘ب˘ع سسل˘ج˘م˘لا رذ˘ح
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» زوحت
ر˘ط˘خ ن˘م ة˘مو˘كح˘˘لا ،ه˘˘ن˘˘م
اذه ل˘ها˘ج˘ت ي˘ف رار˘م˘ت˘صسلا
عورصشملا يبعصشلا بلطملا
هل˘غ˘ت˘صست د˘ق يذ˘لاو ،ح˘ل˘م˘لا
بلطملا اذهل فارطلا سضعب
اهتيطم ه˘ل˘ع˘ج˘تو ،ي˘عر˘صشلا

نينطاوملا نيب ةنتفلا ةراثإل

،نييرئازجلا ةم˘ح˘ل تي˘ت˘ف˘تو
ةرو˘ط˘خ ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد ر˘ب˘˘كأاو
ةما˘قإا ى˘لإا تاو˘عد ،ع˘صضو˘لا

دجاصسملا مامأا ةعمجلا ةÓصص
،تا˘قر˘ط˘لاو عراو˘صشلا ي˘فو
م˘ل ة˘مو˘كح˘لا نأا ا˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘حو
دجاصسملا حتفل دعب سصخرت

ع˘˘م ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةÓ˘˘صص ءادأل
ريبادتلا قفو اهتماقا ةيناكمإا
يف لاحلا وه امك ةيئاقولا
لب ،ةيمÓصسإلا لودلا بلغأا

ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ لود ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حو
ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف م˘˘˘˘غر ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإا
ل ةريثك تلاجمل تاطلصسلا
˘ماز˘ت˘لا لو ا˘ه˘ي˘˘ف طا˘˘ب˘˘صضنا
.ةيئاقولا ريبادتلاب

روطت نأا سسلجملا زربأاو
قيبطت˘لا ى˘لإا تاو˘عد˘لا هذ˘ه
امك ،ي˘ناد˘ي˘م˘لا د˘ي˘صسج˘ت˘لاو
قطا˘ن˘م˘لا سضع˘ب ي˘ف ل˘صصح
11 ة˘ع˘م˘ج ي˘ف ن˘طو˘˘لا ن˘˘م
نم تعنم ي˘ت˘لاو ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
يدؤوي دق نمألا تاوق لبق

اذإا ،ي˘ب˘ع˘صشلا نا˘ق˘ت˘حلا ى˘لإا
امك هعم لماعتي ملو لمهأا
ل ام ىلإا يدؤويصس امك ،بجي
ار˘˘كذ˘˘م ،ه˘˘ب˘˘قاو˘˘ع د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
سسيل يتلا ةلأاصسملا ةروطخب
ن˘م لو ل˘يو˘ه˘ت˘لا با˘˘ب ن˘˘م
باب نم هنكلو ،ديدهتلا باب
هنم امايقو هيبنتلاو ريكذتلا
هصضرفي يذلا حصصنلا بجاوب
ةنايصص يف ماهصسإلاو ،نيدلا
.هرارقتصساو هنمأا نطولا

ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا د˘˘كأاو
ا˘م ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا نأا ،ة˘˘م˘˘ئأÓ˘˘ل
د˘˘˘جا˘˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘م ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ةÓ˘صص ة˘ما˘قإا˘ب سصي˘خر˘ت˘˘لاو
ةدا˘عإا˘ب ل˘˘ي˘˘ف˘˘كل ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘كصسلاو ءود˘˘˘ه˘˘˘لا
،ةنتفلا ليتف عزنو ،سسوفنلا

لوز˘˘ن˘˘ل كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب بب˘˘˘صسو
هللا نم تاكربلاو تامحرلا
  .ىلاعت

خ.ةميشسن

د˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
ةموكحلا مزع ،دارج زيزعلا

جراخ ريدصصتلا عيجصشت ىلع
ذاختا لÓخ نم ،تاقورحملا

يتلا ريبادتلاو تاءارجإلا لك
تابقع˘لا ل˘ي˘لذ˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م
،ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لاو
تÓ˘ي˘ه˘صست˘لا ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
تاصسصسؤوملا ةدئاف˘ل ة˘مزÓ˘لا
.ةردصصملاو ةجتنملا

هل ةملك يف ،دارج حصضوأا
ي˘ن˘طو ى˘ق˘ت˘ل˘م لÓ˘˘خ سسمأا

ريدصصت˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا » لو˘ح
ةيموم˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا عا˘ط˘ق˘ل
هنع ةباين اهاقلأا ،«يرئازجلا

ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ،يا˘˘˘˘كب ى˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ع
ةراجتلاب فلكم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘مو˘˘كح˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ل˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ت˘˘˘صس
نم يتلا ريبادتلاو تاءارجإلا
تا˘ب˘ق˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘لذ˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
يتلا ةيطارقوريبلا ليقارعلاو
اهتارب˘خ ن˘ي˘م˘ث˘ت نود لو˘ح˘ت
،اهتامدخ ريدصصتو ةعصساولا

يرورصضلا نم تاب هنأا ازربم
ةحصضاو ةيج˘ي˘تار˘ت˘صسا عا˘ب˘تا
سشاع˘نلا را˘طإا ي˘ف م˘لا˘ع˘م˘لا
د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو يدا˘صصت˘˘قلا

تاءار˘جإلا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
،ريدصصتلا ةيلمعب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةيلاملا تازيفحتلا ميدقت عم
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘صضلاو ة˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘ب˘˘˘لاو
ىلإا ،ةيراجتلاو ةي˘كر˘م˘ج˘لاو
تايليثمتلا رود ليعفت بناج
جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘˘لا

.لامعألا سسلاجمو
،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

هتمظن يذلا ىقتلملا لÓخ
،ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا ةرازو
ءا˘˘صضعأا ن˘˘م دد˘˘ع هر˘˘˘صضحو
ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘عا˘˘فو ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
فييكت ىلع لمعلا ،عاطقلا
ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طإلا

ز˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت د˘˘˘صصق يرادإلاو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘كر˘˘صشلا
قاوصسأÓل جولولاو ريدصصتلا
ل˘م˘ع˘لا نأا زر˘˘بأاو ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

جراخ تارداصصلا ةيقرت ىلع
ارا˘ي˘خ ر˘ب˘ت˘ع˘ي تا˘قور˘ح˘م˘˘لا
را˘˘طإا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘صسا
،ديدجلا يداصصتقلا جذومنلا

ة˘ما˘ه˘لا تا˘ي˘لآلا د˘حأا ه˘نو˘˘ك
جتانلا و˘م˘ن تلد˘ع˘م ةدا˘يز˘ل
لÓ˘خ ن˘م ما˘خ˘لا ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
،تاردا˘صصلا قا˘ط˘ن ع˘ي˘صسو˘˘ت
فادهألا هذه قيقحت بلطتيو
دو˘ه˘ج لذ˘ب ‐ دار˘ج لو˘˘ق˘˘ي ‐
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘فا˘صضإا ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
خانمو ةم˘ئÓ˘م ة˘ئ˘ي˘ب ر˘ي˘فو˘ت
ةيكيمان˘يدو بصسا˘ن˘م لا˘م˘عأا

ز˘ي˘ف˘ح˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ةد˘˘يد˘˘ج
تاردابملا ريرحتو ريدصصتلا
يواصست أادبم نامصض راطإا يف
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب سصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
نييدا˘صصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
وأا ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع او˘نا˘˘ك ءاو˘˘صس
.سصاوخ

ى˘˘ل˘˘ع ،دار˘˘ج دد˘˘˘صشو اذ˘˘˘ه
ع˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صشتو ثح ةرور˘˘˘˘صض
نييدا˘صصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

ريدصصتلا ةفاقث لÓحإا ىلع
ةيصسفانتلا مهتاردقب ناميإلاو
،م˘ه˘تا˘مد˘خو م˘ه˘تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل
لفكتلا ةي˘م˘هأا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا فر˘ط ن˘م د˘ي˘ج˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يرادإلا
نم ةحورطملا تلاغصشنلاب

عجنأاو لصضفأا داجيإاو مهفرط
،اهتجلاعمل ةل˘ي˘ف˘كلا ل˘ب˘صسلا

ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا نأا ى˘لإا را˘˘صشأاو
ى˘ل˘ع سضر˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
كرتصشملا لمعلا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

عا˘ط˘ق نأا ازر˘ب˘˘م ،لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
نم ربتعي ةيمومعلا لاغصشألا
اه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ريدصصتلا يف ةمهاصسملل ةوقب
حاج˘ن˘لا سصر˘ف ةر˘ث˘كل كلذو
ه˘تا˘صسصسؤو˘م ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا
هب عت˘م˘ت˘ت ا˘مو ،ة˘يدا˘صصت˘قلا

يف مكحتلل ةعصساو ةربخ نم
زا˘˘ج˘˘نإا ل˘˘حار˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
تاصصقانملا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا

لاغصشألا ذيفنتو تاقفصصلاو
ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘˘صستو
ق˘˘˘فوو ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘˘جآلا
سسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘لاو ر˘˘ي˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ثيح نم ايلود اهب لومعملا
.ةيعونلاو ةدوجلا

ىعشست رئازجلا
تامدخ ريدشصتل
ةيمومعلا لاغششأ’ا

ايقيرفإ’
ريزو ،يلعيصش قوراف دكأا

نأا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘صشألا
ر˘يد˘صصت فد˘ه˘ت˘صست ر˘ئاز˘ج˘لا

هعاط˘ق تا˘ج˘ت˘ن˘مو تا˘مد˘خ
،ةيقيرفإلا قاوصسأÓل اميصسل
ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘م ي˘˘˘ف ح˘˘˘˘صضوأاو
رفوتت دÓبلا نأا ،ةب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب

بتا˘كم ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تاذ تاكر˘صشلاو تا˘صسارد˘لا
رد˘˘˘صصت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ةءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘كلا

ىقبت اهنأا لإا ايلاح اهتامدخ
تايناكمإلاب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق
اذ˘ه نأا˘ب فا˘صضأاو ،ة˘حا˘ت˘˘م˘˘لا
ربكأا اعفد يطعيصس ىقتلملا
نأا اميصس ل ،بناجلا اذه يف
مت ا˘م˘م ر˘ب˘كأا دÓ˘ب˘لا تارد˘ق
اريصشم ،ايلاح هيلإا لوصصولا
ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا تارد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
تز˘ج˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘صشل˘˘ل
ةقÓمع دودصسو قرط لاغصشأا

ةءافك سسفنب عت˘م˘ت˘ت قا˘ف˘نأاو
وأا ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جألا تا˘˘˘كر˘˘˘صشلا
‐ ءاقللا لكصش امك ،لصضفأا
ة˘˘صصر˘˘ف ‐ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘صضي
تايلاكصشإلا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل
نولماعتملا اهل سضرعتي يتلا

ىلع لمعلاو ريدصصتلا لÓخ
،ا˘ه˘ل ة˘ع˘ير˘صس لو˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا

ي˘˘ف تاردا˘˘˘صصلا نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م
ل ةيمومعلا لاغصشألا عاطق
،ريبك فعصض نم يناعت لازت
ن˘˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
اهتيقرتو اهعيونت يرورصضلا
.ةموكحلا تايولوأا راطإا يف

ح.نيدلا رمق



ي˘˘ف ،ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب ح˘˘˘صضوأا
ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ه˘فار˘صشإا سشما˘ه ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘ب
د˘م˘ح˘م» ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب سسمأا
ىلع ،ةنتابب «ةفيلخ لآا ديعلا
حي˘تا˘ف˘م˘ل يز˘مر˘لا م˘ي˘ل˘صست˘لا

ةغيصصب ةينكصس ةدحو0001
ي˘ح˘ب ع˘ق˘ت را˘ج˘يإلا˘ب ع˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘˘م˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘ب جارو˘˘˘فأا كرا˘˘˘ب
نيتيلمع˘لا د˘ع˘ب ه˘نأا ،ة˘يلو˘لا
تانكصس عيزوتل ني˘تر˘ي˘ب˘كلا
نم رثكأا تلمصش يتلا (لدع)

ةيليوج5 يف ةدحو فلآا01
فلأا32 نم رثكأاو ،يصضاملا
،ري˘خألا توأا02 ي˘ف ة˘ق˘صش
نم ربكأا ددع ميلصست متيصس
ي˘ف ة˘غ˘ي˘صصلا هذ˘ه تا˘ن˘˘كصس
لبقملا ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا

.نطولا ربع
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

نيصسحتل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
،(لد˘˘ع) هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كصسلا

ق˘ي˘فو˘˘ت ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب نا˘˘ك يذ˘˘لا
ةلودلا ّنأا ،ةنتاب يلاو ،دوهزم
ةيلاملا دراو˘م˘لا تر˘خ˘صس د˘ق
ي˘˘˘ف ي˘˘˘صضم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا

كلذو (لدع) ةلاكو عورصشم
ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘˘نلا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
.ينطولا ىوتصسملا

ثدحلا4 1482ددعلا ^2441 مرحم52ـل قفاوملا0202 ربمتبسس31دحألا

watan@essalamonline.com

مداقلا Èمفون —افلا ‘ ةغيسصلا هذه تانكسسل ميلسست ةيلمع Èكأا

دعب لاغششألإ اهب قلطنت ⁄ يتلإو ةفقوتŸإ «لدع» عيراششم لك ثعب ةداعإإ

ح.نيدلا رمق

،(لدع) هريوطتو نكسسلا نيسسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يبيرعلب قراط دمحم نأامط
حتافلا يف متيسس هنأا ىلع افسشاك ،ةرمتسسم تانكسس عيزوت ةيلمع نأا دكأاو ،ةغيسصلا هذه يف نيبتتكملا

ترخسس ةلودلا نأا ىلإا اريسشم ،نطولا تايلو نم ديدعلا سسمتسس عيزوت ةيلمع ربكأا قÓطإا مداقلا ربمفون
.ةفقوتملا عيراسشملا يف قÓطنÓل ةمزÓلا ةيلاملا دراوملا

دعوملا اذه حاجن نامسضل ةمراسص ةينمأاو ةيحسص تاءارجإا

دعوم ىلع حششرتم فلأإ736 نم ديزأإ
«كابلإ» تاناحتمإ زايتجإإ عم مويلإ

فرسصلا ةسسايسسل ةريسسملا هتموظنم رييغت وحن رئازجلا كنب

تاطاششنل ةمظانلإ ةينوناقلإ سصوشصنلإ يف ابيرق رظنلإ ةداعإإ
ةيمومعلإ لاغششألإ عاطق يف ريدشصتلإ

تامدخلل رئإزجلإ دإريتشسإ ةروتاف رلود رايلم21 ^

ةماعنلاب «مايبلا» ‘ ةسسار◊ا لÓخ لماح ةذاتسسأا ةافو ‘ قيق– حتفب ةبلاطملل

عراششلإ ¤إإ مويلإ نوجرخي يئإدتبلإ ميلعتلإ ةذتاشسأإ

،نامحرلا دبع نب نميأا نلعأا
رظنلا ةداعإا ن˘ع ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو
تاءار˘جإلا ة˘ل˘صسل˘صس ي˘ف ا˘ب˘ير˘˘ق
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا سصو˘˘صصن˘˘لاو
يف ر˘يد˘صصت˘لا تا˘طا˘صشن ر˘طؤو˘ت
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشألا عا˘˘ط˘˘ق
رئازجلا داريتصسإا ةروتاف نأا افصشاك
21 تغلب جراخلا نم تامدخلل
.رلود رايلم

هل ةملك يف ،ريزولا حصضوأا
لا˘˘غ˘˘صشأا حا˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا لÓ˘˘˘خ سسمأا
لو˘˘ح ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
عاطق يف ريد˘صصت˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا
هجوتلا نأا ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا

نأا دبل ديدجلا داصصتقلا وحن
نم سصيلقتلا ىلع اينبم نوكي
فلتخ˘م ي˘ف جرا˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا
،تامد˘خ˘لا ا˘ه˘ن˘مو ،تلا˘ج˘م˘لا

ي˘ف ل˘م˘ع˘ي عا˘ط˘ق˘لا نأا اد˘كؤو˘˘م
يف رظنلا ةداعإا ىلع تقو برقأا
سصوصصنلاو تاءارجإلا ةلصسلصس
تاطاصشن رطؤوت يتلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
لا˘غ˘صشألا عا˘ط˘ق ي˘ف ر˘يد˘صصت˘لا
ةلحر˘م˘لا نأا ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ذي˘ف˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘صصا˘ف د˘ع˘ت ة˘ي˘لا˘ح˘لا
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر جمانرب
فدهتصسي يذلا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ةلقتصسم ةصسايصس ىلإا دÓبلا رورم

.ايداصصتقا
نميأا راصشأا ،هتاذ قايصسلا يف

كن˘˘ب ّنأا ،نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘ب
يف هبنا˘ج ن˘م ل˘م˘ع˘ي ،ر˘ئاز˘ج˘لا
رظنلا ةداعإا ىلع يلاحلا تقولا
ةصسايصسل ةريصسملا ةموظنملا يف
ةمهاصسم رثكأا اهلعجيل فرصصلا
لÓخ نم كلذو ،ريدصصتلا يف
لكل ةعجصشم ة˘ي˘ل˘م˘ع تاءار˘جإا

ريزولا لاقو ،ريدصصتلا تاجتنم
تقو˘لا نا˘˘ح» دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ي˘ف ة˘نا˘كم ر˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل نو˘˘كي˘˘ل
.«ةيجراخلا قاوصسألا

ع.لÓب

ةي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا مو˘ي˘لا م˘ظ˘ن˘ت
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘˘تا˘˘صسأل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ،ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

سسراد˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو
كلذو ،ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
لÓخ لماح ةذاتصسا ةافوب اديدنت
ناحتما يف ة˘صسار˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘ما˘ي˘ق
ةرود طصسوتملا ميلعتلا ةداهصش
ةصسردمب0202 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
ن˘ي˘ع˘ب «ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘مألا»
،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يلو ي˘˘ف ءار˘˘ف˘˘صصلا

نم لماوحلا ءافعإاب ةب˘لا˘ط˘م˘لاو
تب˘لا˘ط.«كا˘ب˘لا» ي˘ف ة˘صسار˘ح˘˘لا
اهل ناي˘ب ي˘ف ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
ةخصسن ،«مÓصسلا» تملصست سسمأا

دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا ،هنم
حتفل ،لجاعلا لخدتلا ةرورصضب
لماحلا ةذاتصسلا ةافو يف قيقحت

ةيعاد ،ينهملا اهبجاو ءادأا لÓخ
ةافو يف نيببصستملا ةبقاعم ىلا
اهنأا تدكأاو ،لما˘ح˘لا ة˘م˘ل˘ع˘م˘لا
نصس لجأا نم اهلاصضن لصصاوتصس
يوذو لماوحلا يمح˘ت ن˘ي˘ناو˘ق

امدع˘ب اذ˘ه ،ة˘ن˘مز˘م˘لا سضار˘مألا
ع˘˘م ةذا˘˘ت˘˘صسلا ةا˘˘فو نأا تزر˘˘˘بأا

دهجب اهرثأات دعب تءاج اهنينج
نا˘ح˘ت˘ما ي˘ف ة˘صسار˘ح˘˘لا بع˘˘تو
مغر اهئافعا سضفر دعب ،مايبلا

 .يئانثتصسلا اهفرظ
ةي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا تبر˘غ˘ت˘صسا ا˘م˘ك

ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ن˘صس ة˘ق˘ير˘ط ،ا˘˘ه˘˘تاذ
،لماو˘ح˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘يرور˘صضلا

يف ةنمزملا سضارمألا باحصصأاو
لثم راركت مغر ،لمعلا فورظ
عاطق يف ةميلألا ثداوحلا هذه
    .ىرخأا ةيلامع تاعاطقو ةيبرتلا

ةي˘بر˘ت˘لا تا˘با˘ق˘ن تنا˘كو اذ˘ه
دم˘ح˘م ر˘يزو˘لا تعد ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

رادصصإاب ةردابملا ىلإا ،طوعجاو
نم لماوحلا ءاصسنلا يفعي رارق
ةداهصش تاناحتما يف ةصسارحلا
يف اهؤوارجإا عمزم˘لا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
71 ىلإا31 نم ةدتمملا ةرتفلا
راركتل ايدافت ،يراجلا ربمتبصس
ن˘ه˘تار˘ي˘ظ˘ن سضر˘ع˘ت و˘يرا˘ن˘ي˘صس
«ما˘ي˘ب˘لا» ي˘ف ن˘صصر˘ح ي˘تاو˘ل˘لا

دده ام بعت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ءا˘م˘غإÓ˘ل
يف .نهتنجأا ةاي˘حو م˘ه˘ت˘ح˘صص
ع˘قاو˘م داور نا˘ك ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا
اولقانت دق يعامتجلا لصصاوتلا

ةيلوب لماح ةذاتصسا ةافو ربخ
يتلاو عصساتلا اهرهصش يف ةماعنلا
مو˘ي˘لا ي˘ف ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل تل˘ق˘ن
ةجاحب تناكو ةصسارحلل يناثلا

O- ةرمز مدلاب عربتلل ةصسام
ةيريد˘م تف˘ن ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو

يف ءاج ام ةماعنلا ةيلوب ةيبرتلا
نأاصشب » كوبصسيا˘ف˘لا» تا˘ح˘ف˘صص
،ل˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘˘لا ةذا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا ةا˘˘˘˘فو
م˘ي˘ل˘ع˘˘ت ةذا˘˘ت˘˘صسأا نأا تح˘˘صضواو
ةفلكم تناك ،لماحلا يئادتبلا
ميلعتلا ةداهصش ناحتما ةصسارحب
ي˘ف ا˘ه˘ئا˘ف˘عا م˘تو ،ط˘صسو˘ت˘م˘˘لا
لوألا مويلا يف ةيحابصصلا ةرتفلا

سسيئر فرط نم ناحتملا نم
ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘˘ما ءار˘˘جا ز˘˘كر˘˘م
ةطصسوتمب طصسوت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
 .ةماعنلاب رداقلا دبع ريمألا

ح.ايليماك

تا˘ير˘ج˘م مو˘ي˘لا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘˘ما
يتلاو ،0202 ربمتبصس ةرود
ن˘م د˘يزأا ة˘ن˘صسلا هذ˘ه ي˘ن˘˘ع˘˘ت
ن˘˘م ح˘˘صشر˘˘ت˘˘˘م ف˘˘˘لأا736
،رارحألا ةئفو ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘م˘لا

،مايأا ةصسمخ رادم ىلع اذهو
رخاوأا جئات˘ن˘لا ن˘ل˘ع˘ت نأا ى˘ل˘ع
.لبقملا ربوتكأا رهصش

نوحصشرت˘م˘لا عزو˘ت˘يو اذ˘ه
م˘هدد˘ع غ˘لا˘ب˘لا نو˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا

اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه ءار˘˘˘˘˘˘˘˘جإل ،835.736
نيب ام ير˘ي˘صصم˘لا نا˘ح˘ت˘ملا

سسردمتم حصشرتم078.314
،رح ح˘صشر˘ت˘م866.322 و
ذاتصسأا003.291 م˘هر˘طؤو˘˘ي

1622 ىوتصسم ىلع سسراح
غلب ن˘ي˘ح ي˘ف ءار˘جإÓ˘ل ز˘كر˘م
لافغإلاو عيمجتلا زكارم ددع
.ازكرم81

ينطولا ناويدلا سصصصخو
،تاق˘با˘صسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل
حيحصصتل ازكرم18 لباقملاب
د˘ي˘ن˘ج˘ت ع˘م تا˘˘با˘˘جإلا قاروأا

.ححصصم ذاتصسأا000.84
ع˘˘˘ي˘˘˘˘صضاو˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘صسو

مت يتلا سسوردلا نم ناحتملا
ايروصضح ةذتاصسألا عم اهلوانت
نيلصصفلا لÓخ ماصسقألا لخاد
ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لاو لوألا
امك ،0202‐9102 ةيصساردلا
د˘م˘ح˘م ا˘˘ق˘˘با˘˘صس ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ،طو˘˘˘ع˘˘˘جاو
ار˘خؤو˘م ر˘كذ يذ˘لا ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب
اهذاختا مت يتلا ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
ناحتمÓل نصسحلا ريصسلا ةيغب
ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا فور˘˘ظ˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
سسوريف راصشتنا نع ةبترتملا
دد˘صصلا اذ˘ه ي˘فو ،«ا˘نورو˘ك»
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأا عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘عأا
ةيحصص ةيئاقو تلو˘كو˘تور˘ب

ةحصصلا ةرازو اهيلع تقداصص
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
نامصض ةيغ˘ب ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ة˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘صسلا
ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘ل˘˘ل
ءابولا راصشتنا نود ةلوليحلاو
ة˘مو˘كح˘لا ماز˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
تامزلتصسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘ت˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لاو
ءارجإلا زكارم عيمج ىوتصسم
.نطولا ربع

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ى˘˘ع˘˘˘صسم ي˘˘˘فو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘˘ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘حو ،سشغ˘˘˘˘لا

اصسيركتو ناحتملا ةيقادصصم
ؤو˘˘فا˘˘كتو فا˘˘صصنلا أاد˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل
تا˘ه˘ج˘لا تذ˘˘خ˘˘تا ،سصر˘˘ف˘˘لا
سشغلا ميرجت تاءارجإا ةينعملا
تاناحتملا يف هعاونأا عيمجب
ي˘ف ا˘ه˘جاردإا ع˘م ة˘ي˘صسرد˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
تابوقع˘لا زوا˘ج˘ت˘ت تح˘ب˘صصأا
اهادعتتو ة˘يو˘بر˘ت˘لاو ة˘يرادإلا
.ةيئاصضقلا تابوقعلا ىلإا

ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو تنا˘كو اذ˘ه
حتف ةداعإا تررق دق ،ةينطولا

ميلعتلاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م
ميدقتل يصضاملا توأا91 موي

ةركاذملاو ةعجارملا سصصصح
نا˘ح˘˘ت˘˘مل ن˘˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
ديق˘ت˘لا را˘طا ي˘ف ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
˘مو˘صسر˘م˘لا ما˘˘كحأا˘˘ب مرا˘˘صصلا

96‐02 م˘˘˘قر يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ةنصس سسرام12 يف خرؤوملا

ريبادت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو0202
سسوري˘ف را˘صشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
،ة˘˘ل˘˘˘صصلا تاذ سصو˘˘˘صصن˘˘˘لاو
ةددحملا تاءارجإلاب ل˘م˘ع˘لاو
لوخدلل راطإلا روصشنملا يف
0202/1202 ي˘˘˘صسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ميلعتلاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م
يجوغاد˘ي˘ب˘لا م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘تو
ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘˘ل ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لاو
ي˘ف م˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
.ةعجارملا

ناك ،ةلصص يذ قايصس يفو
يف ررق دق ،ءارزولا سسلجم
يام01 مو˘˘ي ه˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
سسي˘ئر ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ب مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ةداهصش ناحتما ل˘ي˘جأا˘ت ،نو˘ب˘ت
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ى˘˘لإا ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا
عصضولا ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب يرا˘ج˘لا
دÓ˘ب˘لا ي˘ف م˘ئا˘ق˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
ناحتما ميظنتب حمصسي ل يذلا
هدعوم يف ايرولاكبلا ةداهصش
.ددحملا

تن˘˘ل˘˘عأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
7464 نأا لد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ةرازو
زايتجل نوحصشر˘م ا˘صسو˘ب˘ح˘م
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘˘ما

ةصسصسؤوم44 ىل˘ع ن˘ي˘عزو˘م
فر˘ط ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م ة˘ي˘با˘ق˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘ل ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘ك
هذ˘˘ه ىر˘˘ج˘˘تو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
فار˘صشإا تح˘˘ت تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
تاناحتمÓل ينطولا ناويدلا

ةذتاصسا اهرطؤويو ،ا˘ق˘با˘صسم˘لاو
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل نو˘˘ع˘˘با˘˘ت
˘˘ما˘˘كحأل ا˘˘ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةرازو طبر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب لدعلا

ن˘صسح˘لا ر˘ي˘صسلا نا˘˘م˘˘صضلو
تر˘خ˘صس ،تا˘نا˘ح˘ت˘ملا هذ˘ه˘ل
ن˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
يطرصش97351 ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ةفاك ربع اهصصاصصتخا عاطقب
لمصشت ثيح،ين˘طو˘لا بار˘ت˘لا
ةر˘ط˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ناحتما ز˘كر˘م7412 ني˘مأا˘ت
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م
زكارمو تاعبطم˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ى˘لا ،ح˘ي˘ح˘صصت˘لاو ع˘ي˘م˘ج˘ت˘لا

ة˘فا˘ك ة˘ق˘فار˘م نا˘م˘صض بنا˘˘ج
ة˘˘˘˘يزار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا تاءار˘˘˘˘˘جإلا

ةدمتعملا ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
هذ˘˘˘ه حا˘˘˘ج˘˘˘نإل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
هذ˘ه ل˘ظ ي˘ف ،تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ةيئانثتصسلا ةيحصصلا فورظلا

» .انوروك» ءابو يصشفت ءارج
ةبصسن تغلب دقف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل

ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘ما ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا
ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘ل˘ل ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

.ةئاملاب65.45
ريزولا مويلا يطعيصسو اذه

،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،لوألا
ريزو ةقفر ،طوعجاو دمحم
هذه قÓ˘ط˘نا ةرا˘صشإا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا
.ةبانع ةيلو نم تاناحتملا

ع.لÓب

نم رثكأا ماد عاطقنا دعب
عاسضوألا ببسسب ةنسس52
اهتفرع يتلا ةينمألا
تاينيعسستلا لÓخ دÓبلا

طاششن حتف ةداعإإ
ءإدتبإ يربلإ ديشصلإ
ربمتبشس51 نم
ديمحلا دبع نلعأا

ةحÓفلا ريزو ،ينادمح
نع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو
يمسسرلا حاتتفلا ةداعإا
،يربلا ديسصلا ةسسراممل
51 ـلا نم ءادتبا
ىلإاو يراجلا ربمتبسس

يرفيف51 ةياغ
ماد عاطقنا دعب ،لبقملا
ببسسب ،ةنسس52 نم رثكأا
يتلا ةينمألا عاسضوألا

لÓخ دÓبلا اهتفرع
.ءادوسسلا ةيرسشعلا
مادقإلا نا ،ريزولا دكأا

طاسشن ثعب ةداعإا ىلع
هميظنتو يربلا ديسصلا

يف  مهاسسي نا هناسش نم
نزاوتلا ىلع ظافحلا
،يجولويبلاو يئيبلا

اذكو ،ةيئيبلا تاورثلاو
،رئاجلا ديسصلا ةبراحم
يف ةمهاسسملا نع Óسضف
طاسشنلا اذه ةيقرت
يف  هرود سسيركتو
داسصتقلا  ريوطت
.ينطولا

نع نÓعإلا متو اذه
طاسشنلا اذه حتف
روسضحب ةحÓفلا ةرازوب
ةيلارديفلا ءاسضعأا
نيدايسصلل ةينطولا

ةيئلولا تايلارديفلاو
ةيريدملا تاراطإاو
اذكو تاباغلل ةماعلا

.مÓعلا لئاسسو
ك.اسضر



ا˘صضر ن˘م ل˘ك ع˘با˘ت˘˘يو اذ˘˘ه
،فا˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ك قرا˘˘طو م˘˘ير˘˘كو
نيرخآا نيمهتم ىلإا ةفاصضإلاب
ةرازو˘ب تارا˘طإا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
،لاوم�لا سضي˘ي˘ب˘ت˘ب ،ة˘عا˘ن˘صصلا

،ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘كل˘ت˘م˘م ةزا˘ي˘˘ح
نييمومع نيفظوم سضيرحتو
،م˘˘هذو˘˘ف˘˘ن لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘˘ع
باز˘حأÓ˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
تا˘ق˘ف˘صص مار˘بإاو ،ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلا

راوطأا تفصشك ثي˘ح ،ة˘ف˘لا˘خ˘م
ةوخإلا بعÓت نع سسمأا ةصسلج
تا˘ق˘ف˘صصب ،ر˘كذ˘لا ي˘˘ف˘˘لا˘˘صسلا

دراو˘م˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع
11 نم اودافتصسا ثيح ،ةيئاملا

فلأا41 اهتميق تقاف ةقفصص
عاطق يف ىرخأاو ،ميتنصس رايلم
.ةيمومعلا لاغصشألا

فرت˘عا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا لÓ˘خو
ل˘ث˘م˘م˘لا ،ى˘صسو˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘صس
لرا˘˘صس» ة˘˘كر˘˘صشل ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
لاؤوصس ىلع هدر يف ،«سسكارت
تنا˘˘ك اذإا ا˘˘م ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ق˘˘لا
،نيفظوملا روجأا عفدت ةكرصشلا
نكل ةحوتفم تناك ةكرصشلا»
نعو ،«يداصصتقا طاصشن نودب

اهنأا دكأا ةكرصشلا لمع ةعيبط
ايفان ،ءانبلا لاجم يف طصشنت

غلبم نم تدافتصسا اهنأاب هملع
ا˘هر˘ي˘˘صسم ن˘˘م ،را˘˘ي˘˘ل˘˘م29
.قراط فانينوك

ل˘˘ث˘˘م˘˘م باو˘˘ج˘˘ت˘˘صسا ي˘˘فو
،«يصس ي˘جو˘ك لرا˘صس» ة˘كر˘صش
ع˘م ل˘م˘ع˘لا أاد˘ب ه˘نإا لا˘˘ق يذ˘˘لا

ى˘ف˘˘ن ،6102 ة˘ن˘صس فا˘ن˘ي˘نو˘ك
تاقفصصلاو تاف˘ل˘م˘لا˘ب ه˘م˘ل˘ع
ةنصسلا سسفن يف اهماربا مت يتلا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عوألاو
لو ،ةكرصشلا ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا

نويلم031 سضرق سصوصصخب
.جد

ى˘ل˘ع ي˘صضا˘ق˘لا ىدا˘ن ا˘˘م˘˘ك
نيلثمملا كلذ˘كو ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
نم دكأاتلل تاكرصشلل نينوناقلا

ل˘˘ث˘˘م˘˘م ل˘˘ئ˘˘صسو ،م˘˘هرو˘˘صضح
نم هملع نع ،«سسيرتن» ةكرصش
ي˘˘˘ت˘˘˘لا سضور˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘مد˘˘˘ع
مكو ةكرصشلا ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا
Óئاق ينعملا باجأاو ،ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
تدا˘ف˘ت˘صسا .. م˘ل˘ع يد˘ل م˘˘ع˘˘ن»
رايلم0002 سضرقب ةكرصشلا
.«ميتنصس

يواخيصش دهاصشلا هتهج نم
ةقÓع هل نوكت ّنأا ىفن ،دمحم
فصشكو ،نيمه˘ت˘م˘لا ع˘م ة˘بار˘ق
يف «يصس يجوك» لماعت نع
عم3002 ةنصسو2002 ةنصس
ىرخأا اهتلت ،دوقعب «زاغلنوصس»
او˘فا˘˘صضأا» لا˘˘قو ،6002 ة˘ن˘صس
لجأا نم ىرخأا ةيلام غلابم مهل
نم كانهف ،لاغصشألا ةلصصاوم
اهبلغأا زجنت مل ىرخأاو تزجنا
.لئابقلا ةقطنمب

ا˘صضر بو˘ج˘ت˘صسإا ي˘صضا˘˘ق˘˘لا
تاراقعلا نع هلأاصسو ،فانينوك

،جرا˘خ˘لا ي˘ف ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ي ي˘ت˘˘لا
ني˘ت˘ق˘صش ن˘ع ثد˘ح˘ت ر˘ي˘خألاو
ل˘˘ي˘˘كو˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘˘ه .ط˘˘˘ق˘˘˘ف
،ةيمومعلا ةنيزخ˘ل˘ل ي˘ئا˘صضق˘لا

،ةمكاحملا يف ةعفارملا لÓخ
تبهن ةمخصض ةيلام غلابم نأا

فرط نم ،ةنيزخلا لاومأا نم
رايلم57 يف تلثمت ،نيمهتملا
تازايتملا ةميق يرئازج رانيد
رانيد راي˘ل˘م681،ةرربم ر˘ي˘غ
رايلم61 ،ةرربم ريغ سضورق
،ةلوحملا لاومألا ة˘م˘ي˘ق را˘ن˘يد
ة˘كر˘˘صش ل˘˘كو˘˘م ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك
ةكرصشلا نأا ،رئازجلا تلاصصتا
رايلم003 ةرا˘صسخ تد˘˘ب˘˘كت
عم اهتÓماعم ءارج نم ميتنصس
.نيمهتملا

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
ىدل ةيروهمجلا ليكو سسمتلا

ةبوقع ،دمحمأا يديصس ةمكحم
ة˘جوز˘˘ل ا˘˘ن˘˘ج˘˘صس ة˘˘ن˘˘صس02
عم ،داعصس ةوعدم˘لا فا˘ن˘ي˘نو˘ك
سضب˘ق˘˘لا˘˘ب ي˘˘لود ر˘˘مأا راد˘˘صصإا

اذفان انجصس ةنصس81و ،اهيلع
جد نويلم8و فانينوك اصضرل

ةرداصصم عم ،ةذفان ةيلام ةمارغ

ةيراقعلا ه˘كÓ˘مأاو ه˘لاو˘مأا ل˘ك
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب غ˘لا˘ب˘م˘لاو
،جراخلاو لخاد˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ن˘جألاو
دقف ،قراط فانينوك مهتملا امأا
يف ةيروهمجلا ليكو سسمتلا

عم ،اصسبح ةنصس51 ةبوقع هقح
نويلم8 اهردق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
د˘˘˘صض تصسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،جد
،مير˘ك ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع فا˘ن˘ي˘نو˘ك
8و اذفان اصسبح ةنصس51 ةبوقع
.ةمارغ جد نويلم

watan@essalamonline.com
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دعب زجني مل اهلج ةيمومعلا لاغششأ’او يرلا يعاطقب عيراششم راطإا يف اهب اورفظ

رايلم0002 ـلإ تقاف سضورق ..فانينوك ةوخإلإ ةمكاحم
طاششن يأإ سسرامت ل تاكرششل

لإومأإ لك ةرداشصم عم فانينوك ةوخإلل انجشس ةنشس02و51 نيب ام حوإرتت ةبوقع سسامتلإ ^
جراخلإو لخإدلإ يف اشضر تإراقعو

ب.نيرشسن

ةمكحمب صسمأا تقلطنإا يتلاو ،داشسف اياشضق يف نيعباتملا ،فانينوك ةوخإ’ا ةمكاحمل ةيناثلا ةشسلجلا تفششك
،ميتنشس رايلم0002 ـلا تقاف صضورق نم طاششن يأا صسرامت ’ ء’ؤوه اهريدي تاكرشش ةدافتشسا نع ،دمحمأا يديشس

.ةعاشسلا دح ىلإا زجنت مل ةيمومعلا لاغششأ’او يرلا يعاطق يف عيراششم ءاطغ تحت

مهعرصصم سصاخ˘صشأا7 يق˘ل
حورجب ن˘ير˘خآا003 بي˘˘صصأاو
ديدعلا يف ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
قطانم ربع رورملا ثداوح نم
84 ـلا لÓخ نطولا نم ةقرفتم
تل˘˘˘ج˘˘˘صسو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘عا˘˘˘صس
لقثأا ،ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
ة˘يلو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘صصح
سصاخصشأا3 ةا˘فو˘ب سسادر˘˘مو˘˘ب
ىلع حورجب نيرخآا21 ةباصصإاو
ثداو˘ح ي˘ف تÓ˘˘خد˘˘ت7 ر˘˘˘ثإا
سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو.رورملا
ةياقولاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘صشن˘لا

،«انوروك» سسوريف راصشتنا نم
،ةيندملا ةيامحلا تادحو تماق
ةيلمع47 ـب ةرتفلا سسفن لÓخ
تايلو01 ر˘ب˘ع ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت
ىلع مهثحت نينطاوم˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل

رجح˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا ةرور˘صض

د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ربع ميقعت ةيلمع59 ـب مايقلا

لكايهو تآاصشنم نم ةيلو52
اذ˘˘˘كو ة˘˘˘صصا˘˘˘خو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
.عراو˘صشو ة˘ي˘ن˘كصس تا˘ع˘م˘ج˘˘م
،ا˘ه˘تاذ ةر˘ت˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
اقرغ ني˘صصخ˘صش ةا˘فو ل˘ي˘ج˘صست
سسادرمو˘ب ن˘م ل˘كب ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف
زا˘ه˘ج ن˘كم˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘جو
مامجتصسلاو ئطاوصشلا ةصسارح
قرغ نم اصصخصش735 ذاقنإا نم
ـل تافاعصسإلا ميد˘ق˘تو ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ةب˘صسن˘لا˘بو ،ر˘خآا سصخ˘صش532
ليجصست مت ،ةيئاملا تاعمجملل
نم لكب اقرغ نيصصخصش ةافو
سسادر˘˘˘مو˘˘˘ب ة˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘يلو
.ةفلجلاو

ط.ةراشص

حلاصصم سسمأا لوأا ةليل تلخدت
قيرح دامخإل ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
«ح˘ت˘ف˘لا» ا˘م˘ن˘ي˘صسلا ة˘عا˘ق˘ب ع˘لد˘نا
طصسو ةيروهمجلا عراصشب ةعقاولا

نيع ةيلو يف فاصص ينب ةنيدم
ناوعألا نكمت ثيح ،تنصشوميت
يأا ليجصست نود قيرحلا دامخإا نم
ليجصست مت امنيب ،ةيرصشب رئاصسخ
قارتحا يف لثم˘ت˘ت ة˘يدا˘م ر˘ئا˘صسخ
ةعاقو ركاذ˘ت˘لا ع˘ي˘ب ة˘فر˘غ˘ل ي˘ل˘ك
سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ع˘˘˘م ،مÓ˘˘˘فألا سضر˘˘˘˘ع
نم.تاققصشتل ناردجلاو فقصسلا

راهن فصصتنم يفوت ىرخأا ةهج

نم هطوقصس رثإا ءانب لماع ،سسمأا
رو˘ط ي˘ف ة˘يا˘ن˘ب˘ل ع˘بار˘لا ق˘با˘ط˘لا
ةيدلب يف ماموصصلا يحب زاجنإلا
،ةمصصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب راوز˘لا با˘ب
نأا ،ناكملا نيع نم دوهصش دافأاو
عفر ةلآا هتبحصس دق نوكي ةيحصضلا
ه˘صسا˘ف˘˘نأا ظ˘˘ف˘˘لو ط˘˘ق˘˘صسف ر˘˘جألا
ن˘يأا ،نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا
ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت
حلاصصم تحتف اميف ،هتثج عفرل
ةفرعمو ديد˘ح˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مألا
.ميلألا ثداحلا اذه بابصسأا

صش.مÓحأا / خ.ةيمشسن

ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تما˘˘˘˘ق
يزيت لامصش تريزقيتل ةيئاصضقلا

يرا˘˘ج˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا لÓ˘˘˘خ ،وزو
ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘كب˘صش كي˘˘كف˘˘ت˘˘ب
،رحبلا قيرط نع ةيرصسلا ةرجهلا
مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا5 مصضت
مهنيب نم ةنصس04و52 نيب ام
نم نيردحنم ايئاصضق نيقوبصسم
عم ،سسادرموبو وزو زيت يتيلو
ةرايصسو نيتيحايصس نيترايصس زجح
ةلاقن فتاو˘ه ن˘ع Ó˘صضف ،ة˘ي˘ع˘ف˘ن

نيب لاصصتلا يف لمعتصست تناك
.ةكبصشلا دارفأا

،هر˘كذ ق˘ب˘صس ا˘م ءو˘صض ى˘˘ل˘˘عو
ةيئاصضقلا ةطرصشلا حلاصصم تمدق
،تريزقيت ةمكحم مامأا نيمهتملا

سسبحلا نهر مهنم4 عصضو ثيح
ةيعمج نيوكت ةمهتب يطايتحإلا
بير˘ه˘ت ة˘ح˘ن˘ج با˘كترإل رار˘˘صشأا
سسماخلا عصضخا اميف ،نيرجاهملا
.ةيئاصضقلا ةبقارملل

حوطيشش صسابع

ف˘ي˘ل˘خ ي˘ل˘ع ي˘˘ح سسمأا ز˘˘ت˘˘هإا
ىلع ،ةملاق يف فو�سشوب ةنيدمب
تحار ة˘˘˘ع˘˘˘صشب ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘قو
رمعلا نم غلبت زوجع اهتيحصض
لخاد نولوهجم اهلتق ،ةنصس57
ةلآا لامعتصسإاب ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘كصسم
اهتثجب اولكنو اهوحبذ ثيح ،ةداح
ا˘ه˘فار˘طأا سضع˘ب ر˘˘ت˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
لز˘ن˘م˘لا ة˘جÓ˘ث ل˘خاد ا˘ه˘ع˘صضوو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا ه˘˘ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
ناريجلا هبتني ل ى˘ت˘ح ،ا˘هدر˘ف˘م˘ب
حلاصصم تعراصسو اذه.اهتحئارل
ة˘ق˘فرُ̆م فو˘ڤ˘صشو˘ب ةر˘ئاد˘ل ن˘مألا

حلاصصمو ةيملعلا ةطرصشلل ةقرفب
ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
ناكملا نيع ىلإا ،اه˘صسف˘ن ةد˘ل˘ب˘ل˘ل

ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تل
ة˘˘ّث˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن ّم˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘مزÓ˘˘˘لا
ةيامحلا ناوعأا فرط نم ةيحصضلا
ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا ةيندملا
دو˘ع˘صسم د˘ي˘ه˘صشلا» ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب
نم قيقحت حتف مت امك ،«ةيمهارب
ةميرجلا هذه يف نمألا حلاصصم
.ةانجلا فيقوتل ءاركنلا

ف.داعشس
عاشضخإاو يطايتحإ’ا صسبحلا نهر اهدارفأا نم4 عشضو

ةيئاشضقلا ةبقارملل رخآا

تلحر ميظنت يف ةشصتخم ةكبشش كيكفت
وزو يزيتب «ةقرحلإ»

اهوعمجو اهفارطأا اوعطقو اهوحبذ نولوهجم
اهتحئارل ناريجلا هبتني ’ ىتح اهلزنم ةجÓثب

اهلزنم لخإد ةلوتقم زوجع ىلع روثعلإ
ةملاقب فوڤششوب يف

ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإ’ نيرخآا003 صضرعت يف ببشست

سصاخششأإ7 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ
ةريخألإ ةعاشس84 ـلإ للخ

ةمشصاعلا ‘ راوزلا بابب زا‚إ’ا روط ‘ ةيانب نم ءانبل تي‡ طوقشس

ينبب «حتفلإ» امنيشس ةعاق مهتلت نإÒنلإ
تنششوميت Úع ‘ فاشص

اهيلإا ةعونمم داوم لاخدإاو لدعلا ةرازول ةعبات ةشسشسؤوم ةرادإا يف بيشستلاو ةفيظولا لÓغتشسا ءوشسب نومهتم

عشضوو سسبحلإ ةشسإرح نوع31و ةيباقع ةشسشسؤوم ريدم عإديإإ
ةنتابب ةيئاشضقلإ ةباقرلإ تحت نيرخآإ41

نم ةيمكو روخبو «زورح» زجح
جد000.261و صصاشصرلا ةدام

زوجعل إذفان انجشس ناتنشس
نيع ةيدلبب ةذوعششم
ترايت يف بهذلإ

حلاشصم ،صسمأا لوأا تنكمت
بهذلا نيع ةرئاد نمأا

فيقوت نم ،ترايت ةي’وب
نم تاينيتشسلا يف ةأارما
ةيشضق يف ةعباتم ،رمعلا

لامعأاو صسوقط ةشسرامم
تايثيح دوعتو.ةذوعششلا
اهب مدقت ىواكشش ىلإا ةيشضقلا

طاششن صصوشصخب نونطاوم
نذإا ىلع ًءانبو ،زوجعلا هذه
ةيروهمجلا ليكو فرط نم
،رقوشسلا ةمكحم ىدل
اهيف هبتششملا نكشسم صشيتفتل
مت ،بهذلا نيع ةنيدمب

،زورحلا نم ددع زجح
ةدام نم ةيمك ،روخب
يف لمعتشست داومو صصاشصرلا
هردق يلام غلبم عم ،ةذوعششلا

اهليوحت متيل ،جد000.261
يف قيقحتلا ةلشصاومو
لامكتشسا دعبو ،ةيشضقلا
تمدق ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ليكو مامأا اهيف هبتششملا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
فلم لاحأا يذلا ،رقوشسلا
تاءارجإا ىلع ةيشضقلا
يف ردشصيل ،يروفلا لوثملا

اشسبح نيتنشس ةذوعششملا قح
اهردق ةيلام ةمارغو اذفان
ةمهت نع ،رانيد فلأا05
ةذوعششلا لامعأا ةشسرامم
.ةفارعلاو

ج.مركأا

ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ق سسمأا لوأا رد˘˘˘˘صصأا
ارمأا ،ةنتاب ةمكحم ىدل قيقحتلا
ةصسصسؤوملا ريدم عاديإاب يصضقي
31و ،ةنتاب˘ب3 ةلمح ةيبا˘ق˘ع˘لا

سسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر ،ة˘˘صسار˘˘ح نو˘˘ع
41 ع˘صضو م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ،تقؤو˘˘م˘˘لا
،ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا
ءوصسب قلعتت مهتب مهتعباتم دعب
بيصستلاو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا

ة˘صسصسؤو˘˘م ةرادإا ي˘˘ف لا˘˘م˘˘هإلاو
لا˘خدإاو ،لد˘ع˘لا ةرازو˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت
.اهيلإا ةعونمم داوم

ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ردا˘صصم تف˘˘صشك
نع ،«مÓصسلا» ـل قيقحتلا فلم
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م عو˘˘˘صضخ
افظوم03 نم ديزأاو ةيباقعلا

ةيصضقب ةقÓع يوذ سصاخصشأاو
فرط نم باو˘ج˘ت˘صسإÓ˘ل لا˘ح˘لا

ىلوألا ةفرغلاب قيقحتلا يصضاق
يف ةنتابب ةيئادتبإلا ةم˘كح˘م˘ل˘ل
تقلطنا يتلا تاقيق˘ح˘ت˘لا را˘طإا

بقع ،رهصشأا4 نع ديزي ام ذنم
تا˘˘˘˘قور˘˘˘˘خ ةد˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘كا
ةفلاصسلا ةي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب
قيقحتلا ةنجل لبق نم ،ركذلا
ةيفلخ ىلع تلح يتلا ،ةيرازولا

تاباصسح دوجوب ديفت تامولعم
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نيجاصسم˘ل ة˘ط˘صشن ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
ةراثإاو ،ةيباقعلا ة˘صسصسؤو˘م˘لا ي˘ف
ن˘م سصا˘خ˘صشأا طرو˘˘ت ة˘˘ه˘˘ب˘˘صش
لا˘˘خدإا ي˘˘ف ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
ام وهو ،مهحلاصصل ةلاقن فتاوه
دار˘فأا رو˘˘ث˘˘ع لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت
ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘ه ى˘ل˘ع ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ةصسول˘ه˘م سصار˘قأاو تارد˘خ˘مو

.ءانجصسلا نم ريبك ددع ىدل
يذلا قيقحتلا جئا˘ت˘ن˘ل ا˘ع˘ب˘تو

ةعباتلا قي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ه˘تد˘عأا
ة˘ثدا˘ح˘لا لو˘ح ،لد˘ع˘˘لا ةرازو˘˘ل
ن˘ي˘ف˘ظو˘م طرو˘ت تت˘ب˘ثأا ي˘ت˘˘لا

اهنيح ررقت ،ةيصضقلا يف ناوعأاو
ليو˘ح˘تو ا˘ت˘قؤو˘م ن˘ج˘صسلا ق˘ل˘غ
تا˘صسصسؤو˘م ى˘لإا ن˘ي˘صسو˘ب˘ح˘م˘لا
عم ،ةيلولا جراخو لخاد ىرخأا
ن˘˘م دد˘˘عو ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ناو˘عأا م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإاو ة˘˘صسار˘˘ح˘˘لا
،انرداصصم تزربأا امك.قيقحتلا
ىلع ايراج لازي ل قيقحتلا نأا
لاحلا فلم يصضاقلا لوحي نأا
رماوأا ميصسرت دعب ةمكحملا ىلإا

.نيمهتملا دصض ةيئازج
م.ءامشسأا
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عادخلا نمز يف» ليوروأا جروج لاق
لمع وه ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا لو˘ق ، ي˘م˘لا˘ع˘لا
لوقن ا˘ًع˘ي˘م˘ج ا˘نو˘عد كلذ˘ل ،«يرو˘ث
ةيبرغلا تاموكحلا متهت مل :ةقيقحلا
.ةيطارقميدلا وأا ناصسنإلا قوقحب اًدبأا
اوطقصسأاو نييروتاتكيدلا اومعد لب
ًايطارق˘م˘يد ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا تا˘مو˘كح˘لا
يليصشتو3591 ماع ناريإا يف امك)

ي˘˘˘ف او˘˘˘˘طر˘˘˘˘خ˘˘˘˘ناو ، (0791 ما˘˘˘˘˘ع
مهنإا .ءايربألا نييÓم تلتق تاصسايصس
لثم ةيعامجلا ةدابإلا ةمظنأا نوديؤوي

و «ةيدوعصسلا» و «تارامإلا» ماكح
تا˘كر˘ح يأا نو˘ف˘صصيو «ل˘ي˘ئار˘˘صسإا»
يف) نييبا˘هرإلا˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘موا˘ق˘م
ىلع تامجهلا ةصسارصش ىدم عقاولا
م˘ه˘ل˘ب˘ق ن˘˘م ا˘˘م سصخ˘˘صشوأا ا˘˘م د˘˘ل˘˘ب
انربخي (ةيبرعلا ةانق لثم مهقاوبأاو)

نم فرصش ىدمب ديدحتلا هجو ىلع
.موجهلل نوصضرعتي
ةد˘˘عا˘˘ق در˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ه ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف
امو يبرعلا ملاعلا وزغل ةينويهصصلل
عقاولا يف ةنياهصصلا ثدحتي .دعبأا
نوكنصس يتلا ةيفيكلا نع ةحارصصب
ع˘ي˘م˘ج .ا˘ندا˘ي˘صسأا م˘هو م˘ه˘ماد˘خ ا˘ه˘ب
ةصساردلل سسان˘ل˘ل ةر˘فو˘ت˘م تا˘نا˘ي˘ب˘لا

ذاختو تقو˘لا رور˘م˘بو .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو
لي˘ح˘ت˘صسم˘لا ن˘م او˘ل˘ع˘ج ن˘ير˘ي˘ث˘كلا

دا˘ق˘ت˘نا «ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ» ى˘˘ت˘˘حو
موج˘ه˘لا .ل˘ي˘ئار˘صسإا وأا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا

يف ةيطارقميدلاو ريبعتلا ةيرح ىلع
ةكلمملاو اصسنرفو ايناملأا لثم لود
ي˘عد˘ت لود ن˘م ة˘ل˘˘ث˘˘مأا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

.ناصسنإلا قوقحو تايرحخلا
عم نيرمعتصسملا تاعار˘صص ي˘ه˘ت˘ن˘ت
ن˘م د˘حاو ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘˘صصألا نا˘˘كصسلا
جذو˘م˘ن˘لا (أا :تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘صس ة˘˘ثÓ˘˘ث
نويلم2 ن˘م بر˘ق˘ي ا˘م) ير˘ئاز˘ج˘لا
مهدافحأاو رمعتصسم نويلم و ديهصش
ةيعامجلا ةدابإلا (ب ، (دÓبلا اورداغ
تا˘˘يلو˘˘لا) ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘صصألا نا˘˘كصسل˘˘ل
(ج ، (ايلارتصسأا ، ةيكيرمألا ةدحتملا
دا˘ف˘˘حأل د˘˘حاو د˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف سشيا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نييلصصألا ناكصسلاو ن˘ير˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا
دجوي ل .(ةلود041 < ملاعلا ةيقب)
نوكت نل نيطصسلف .عبار ويرانيصس
دتمملاو ريخألا لاصضنلا هنإا .ءانثتصسا
مهتاورثو ةنياهصصلا ةوق ببصسب لإا
عيمجو ةنياهصصلا نكل .انفعصضل لب
ىلإا ةجاح يف ة˘ئ˘طاو˘ت˘م˘لا ة˘م˘ظ˘نألا
ثÓ˘ث˘لا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ن˘˘م يأا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
غلبي .مهديفي ل رمألا ةلاطإا .نوديري

نويلم31 مويلا نيينيطصسلفلا ددع
ماع يف ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ك ا˘م ف˘ع˘صض21)

رو˘ف˘ل˘ب د˘عو رد˘صص ا˘مد˘ن˘ع7191
.(ةينويهصصلل ا˘م˘عد نو˘ب˘ما˘ك د˘عوو
ءار˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لا نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘صصألا نا˘˘˘˘كصسلا
ي˘ف و˘نا˘ك و˘ل ن˘م ر˘ث˘كأا نور˘˘ثا˘˘كت˘˘ي
هذ˘˘˘هو ن˘˘˘صسح يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قا ع˘˘˘˘صضو
.رامعتصسإلا ةلصضعم
ي˘˘˘ف او˘˘˘طر˘˘˘خ˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا كئ˘˘˘˘لوأا
نر˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف را˘˘مد˘˘لاو لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسلا
، و˘غ˘نو˘كلا ي˘ف ا˘كي˘ج˘ل˘ب) ي˘صضا˘م˘لا

، ايصسآاو ايقير˘فأا ي˘ف نو˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لاو
ايدو˘ب˘م˘ك ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لاو

ريبك دح ىلإا اوتلفأا (خلإا ، مانتيفو
ح˘ب˘صصأا نآلا .م˘لا˘ع˘لا ة˘ئز˘ج˘ت بب˘˘صسب
نم حبصصأاو  ةياغلل اًمحدزم ملاعلا

هذ˘ه ل˘ث˘م ماد˘خ˘ت˘صسا ن˘كم˘م˘لا ر˘ي˘غ
لا˘ع˘ف ل˘كصشب ة˘ير˘كصسع˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا

نمو .تايعادت نود رومألا ءÓمإل
ةثيدح تلواحم تاقافخإا تناك انه
ىلع ةدحتملا تايلولا برح لثم
نانبلو ةزغ ىلع ليئارصسإاو قارعلا

ىلع ةدحتملا تايلولل ةليمع لودو
.لمألا يطعي اذه .(نميلاو ايروصس
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تنا˘˘ك اذإا ا˘˘˘م
تافرع رصساي ةداي˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

تاقافتا ىلع تعّقو سسابع دومحمو
اهمارجإل ةفرعم وأا لهج نع ولصسوأا
دوقع ةثÓث ةدم˘ل ا˘ه˘ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا نإا˘ف
كولصس وه مهف˘قاو˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
امل ةبصسنلاب .بوعصشلا قحب يمارجإا
نإاف ينيطصسلف˘لا د˘صسج˘لا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت
ل اذامل .مئارجلاب ؤوطاوت وه ناعذإلا
نيموعزملا ةداقلا ءلؤوه نم يأا موقي
بي˘هر˘لا م˘هو˘لا اذ˘ه نأا˘ب فار˘ت˘عÓ˘˘ل
هنأا ىلع غاصصملا يرصصنعلا لصصفلل
مدق ىلع ةيناث ةبكن ناك «مÓصس»
.8491/9491 ةبكن عم ةاواصسملا

ذنمو ةيبرعلا ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ى˘م˘صست ا˘م
0791 ماع رصصانلا دبع لامج ةافو
ع˘˘م˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةادأا ي˘˘ه (ل˘˘ي˘˘ت˘˘غا ا˘˘م˘˘˘بر)
/ ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘مإلاو
ىلع جيل˘خ˘لا كلا˘م˘م .ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا

نم فجترت تناك سصوصصخلا هجو
نم اوتلفي نآلا .رصصانلا دبع بطخ

يف سضراعم يفحصص عيطقتو لتق
ةيلايربمإلا معدو ايكرت يف مهترافصس
ةدابإا اوبكتري .اب˘ن˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلاو
حنمل اهولتحيو نميلا يف ةيعامج
.ىرطقصس ةريزج يف دعاوق ليئارصسإا
ميدقتب نودعصسيو مهبوعصش نورقفي
تارلود˘لا ن˘م تارا˘ي˘ل˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘مإلا ن˘˘˘ئاز˘˘˘خ ءار˘˘˘ثإل
م˘ه˘ل ح˘م˘صست ا˘م˘˘لا˘˘ط ة˘˘ن˘˘يا˘˘ه˘˘صصلاو
.سسانلا داهطصضا ةلصصاومب
«ا˘ن˘˘تدا˘˘ق» ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘ل أا˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ناك اذإا هجÓع لهصسلا نم نوكيصس)

ي˘لا˘م˘لا ح˘بر˘لا او˘ع˘صضو م˘ه . (كلذ˘˘ك
ءا˘ق˘˘بو سسا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ل˘˘جألا ر˘˘ي˘˘صصق
ءا˘ق˘بإل ا˘ن˘ي˘ف أا˘ط˘خ˘لا نإا ل˘ب .بكو˘˘كلا

انتلكصشم .ةطلصسلا يف «ةداقلا» ءلؤوه
ةبصسنب ةجيحصس انبعصش) مهل قيفصصتلا

انيل˘ع م˘ه˘تر˘ط˘ي˘صس ل˘ي˘ه˘صستو (ة˘ي˘لا˘ع
جيورت) دصست قرف تاصسايصسب لوبقلاو
(ةع˘ي˘صشلاو ة˘ن˘صسلا ن˘ي˘ب Ó˘ث˘م فو˘خ˘لا

.ماع ل˘كصشب ا˘ن˘ت˘مار˘ك ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لاو
وهو) انبعصشبو انصسفنأاب نمؤون نأا بجي
نأا ةي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ا˘ند˘ير˘ت ل ر˘مأا
سصلختن يتلا ةقيرطلا يه هذه .(هلعفن
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب) را˘م˘ع˘ت˘˘صسلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
انوروكلا لثم ةئبوألاو (ةينويهصصلا

ر˘ط˘خو (ة˘ثرا˘كلا) ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ب˘كن˘˘لاو
.ةيوونلا برحلا

و˘م˘ن ر˘م˘ت˘صسي  ة˘بو˘ج˘عأا˘ب كلذ ع˘˘مو
سسانلا معدوSDB ةعطاقملا ةكرح
اذإا .ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا نا˘صسنإلا قو˘ق˘ح˘ل
ي˘ف ن˘ير˘صضا˘ح˘لا دد˘ع ى˘˘لإا تر˘˘ظ˘˘ن

تمت ي˘ت˘لا تنر˘ت˘نإلا ر˘ب˘ع تاود˘ن˘لا
تاودن3‐2) مهعم ثدحتلل يتوعد
تا˘˘˘كب˘˘˘صشلا و˘˘˘م˘˘˘نو (ا˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘صسأا

جاتنتصسلا نإاف ةداصضملا تاءارجإلاو
ة˘ي˘˘ف˘˘صصت ن˘˘كم˘˘ي ل :ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ف˘˘م ل
وه لاؤوصسلا .كلذ متي نلو نيطصسلف
ندياب بناج :انم دحاو لك فقي نيأا

بناج وأا ، هلاثمأاو وهاينتنو بمارتو
ةجلاعم اندرأا اذإا .نييلصصألا ناكصسلا
برح˘لا تاد˘يد˘ه˘تو ، خا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ˘ت
رثكأاو ، ةيملاعلا ةئبوألاو ، ةيوونلا

ةداعإا انيلع بجي ، ريثكب كلذ نم
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘صصألا نا˘˘˘كصسلا˘˘˘ب لا˘˘˘صصتلا

بنا˘ج˘لا ي˘ف نو˘كت نأا .م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
.يدوجو رمأا انه أاطخلا
لاق امك ةقيقحلا نم يئاهنلا ءزجلا

اًعم سشيعن نأا امإا :جنيك رثول نترام
اًعم تومن وأا ةيرصشبلا يف ةوخأاك
ةيراجت تاقفصصب «زوفلا» .ءايبغأاك
ينعيصس ملاعلا ةورث ىلع ةرطيصسلل
اذه ريغنو ظقيتصسن نأا امإا ةياهنلا يف
5.7 نحن .ا˘ع˘ي˘م˘ج ر˘ثد˘ن˘ن وأا ع˘قاو˘لا

يف نولمأاي ةريغصص ةيلقأا مهو رايلم
ىدملا ىلع مهتحلصصمل ملاعلا ةرادإا
ةثراك نوببصسيصس مه˘ن˘كلو ر˘ي˘صصق˘لا

نكمي .(عونك سضارقنا) دمألا ةليوط
وأا تارا˘ي˘ل˘م˘لا م˘ه˘لا˘ف˘طأل نو˘كي نأا
ملاع ىلع لوصصحلا مهلافطأل نكمي

.امهÓك سسيل نكلو سشيعلل حلاصص
ناح دقف سسان˘لا ة˘ما˘ع ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
لوقت امك «ةلآلا ىلع ةروثلا» تقو
 .ةميدقلا ةينغألا
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ةشسئايلإ لولحلإ رخآإ ةيداشصتقلإ ةركشسعلإ
ع˘صضو˘لا تا˘˘ق˘˘ل˘˘ح تقا˘˘صض نأا د˘˘ع˘˘ب
سسيئر زرب ،تمكحتصساو يصشيعملا
كودمح هللا دبع ينادوصسلا ءارزولا
با˘ي˘ث ي˘ف ن˘ي˘عو˘˘ب˘˘صسأا و˘˘ح˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
ىلع ةمئÓ˘لا˘ب ا˘ي˘ق˘ل˘م ،ن˘ير˘م˘ن˘ت˘م˘لا
دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا قزأا˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف سشي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
كود˘˘˘م˘˘˘ح ر˘˘˘˘صصحو ،يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا
تاداريإلا نم %28 نأا يف ةلكصشملا
ةرازو ةرطيصس تحت تصسيل ةماعلا
بصسح ‐ تادار˘˘يإا ي˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا

تاكرصش اه˘ي˘ل˘ع ذو˘ح˘ت˘صست ‐ ه˘م˘عز
هذه ةداعتصسا نإا لاقو ،سشيجلل ةعبات
ىوصصق ةيولوأاب ىظ˘ح˘ي تا˘كر˘صشلا
.هتموكح ىدل
ناهربلا حات˘ف˘لا د˘ب˘ع لار˘ن˘ج˘لا ن˘كل
د˘ئا˘ق˘لاو ة˘لود˘لا سسأار ل˘ث˘م˘˘ي يذ˘˘لا
اد˘ي˘صص ن˘كي م˘ل سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا
تاداقتنا اهجوم ةعرصسب درو ،Óهصس
امهتم ،هتموكحو كودم˘ح˘ل ة˘ف˘ي˘ن˘ع
نأا˘ب Ó˘ئا˘ق ،بيذا˘كألا ج˘يور˘˘ت˘˘ب ها˘˘يإا

ثاد˘حإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت تا˘ه˘ج كا˘˘ن˘˘ه
سشي˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ةو˘˘ف˘˘جو ة˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ق
ا˘˘ه˘˘تا˘˘قا˘˘ف˘˘خإا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو ،بع˘˘صشلاو
تاكرصش ةعامصش ى˘ل˘ع ة˘يدا˘صصت˘قلا

لÓ˘خ ن˘م ،سشي˘ج˘لا تارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صساو
هذه لوح بيذاكألا سضعبل اهجيورت
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هذاو˘˘ح˘˘ت˘˘صساو تا˘˘˘كر˘˘˘صشلا

.داصصتقلا لصصافم
ةدترم˘لا ه˘ت˘م˘ج˘ه نا˘هر˘ب˘لا ل˘صصاوو
مل ةروثلا نأا ادكؤوم ،كودمح ىلع
ثدحي ملو ،بعصشلا تاحومط بلت
ع˘صضو˘لا نإا ل˘ب ،ي˘ل˘ع˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت يأا
ا˘مد˘ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب بهذو ،أاو˘صسأا ح˘ب˘صصأا

سشيجلل اديدج ايبعصش اصضيوفت بلط
.راصسملا ليدعتل
ه˘ت˘˘مو˘˘كحو كود˘˘م˘˘ح نأا سشهد˘˘م˘˘لا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سضيو˘˘ف˘˘ت˘˘لا او˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘˘صسا
مهصسفنأاب مه اوصضوفيل ،نييركصسعلل
ينادوصسلا داصصتقلا لخديل ،سشيجلا

اذكهو ،ةيداصصتقلا ةركصسعلا دهع
ةنميهلاب نومهتملا نويركصسعلا ادغ
ًا˘صسار˘ح دا˘صصت˘قلا ن˘˘م %28 ى˘ل˘ع
.هصسفن كودمح نم بلطب داصصتقÓل
كود˘˘˘م˘˘˘ح ة˘˘˘مو˘˘˘كح ترر˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ف
ئراوطلا ة˘لا˘ح سضر˘ف ة˘بر˘ط˘صضم˘لا
م˘ل دا˘ح رو˘هد˘ت د˘ع˘ب ،ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا
،ينادوصسلا هينجلل ل˘ي˘ث˘م ه˘ل ق˘ب˘صسي
،كود˘م˘ح ة˘ب˘صضغ ن˘م عو˘ب˘صسأا د˘ع˘˘ب

نيينعملا ءارزولا نم ددعب عفد ثيح
لوألا سسمأا يف˘ح˘صص ر˘م˘تؤو˘م د˘ق˘ع˘ل
ة˘عدار ن˘ي˘ناو˘ق ن˘˘صس ه˘˘ي˘˘ف او˘˘ن˘˘ل˘˘عأا
ةكرتصشم ةوق ءاصشنإاو ،ةلمعلا ةراجتل
ن˘مألاو سشي˘ج˘لاو ة˘طر˘صشلا ل˘م˘˘صشت
ذيفنتل ،عيرصسلا معدلاو تارباخملاو
.ةيداصصتقلا ئراوطلا نوناق
نأا ةفلكملا ةيلاملا ةريزو تربتعاو
تÓ˘م˘ع˘لا قاو˘˘صسأا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م
،جهنمم يب˘ير˘خ˘ت ل˘م˘ع ن˘ع ةرا˘ب˘ع
ةموكحلا قنخو داصصتقلا بيرختل
لباقم رلودلا ل˘ج˘صسو ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا
،اهينج572 وحن ةين˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا
رعصسلا يزكرملا كنبلا ددحي امنيب
.اهينج (55)ـب يمصسرلا

ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘عد ا˘˘م اذ˘˘˘هو
يطنلطألا سسلجملا يف نييكيرمألا

نوريماك ينادوصسلا فلملاب متهملاو
لآا امل هنزح نع بارعإÓل ،نوصسده
ي˘˘ف يدا˘˘صصت˘˘˘قلا ع˘˘˘صضو˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
نÓعإا بقع ادرغم لاقو ،نادوصسلا
ئراو˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا
ق˘˘ف˘˘نأا بر˘˘غ˘˘لا نإا» :ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا

طاقصسإا لجأا نم تارلودلا تارايلم

ا˘م اذإا مو˘ي˘لاو ،ر˘ي˘صشب˘لا ر˘م˘ع ما˘ظ˘˘ن
يف ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ة˘مو˘كح˘لا تط˘ق˘صس
لإا نمولي ل برغلا نإاف نادوصسلا
.«هصسفن
ن˘م ة˘مو˘كح˘لا ه˘ب مو˘ق˘ت ا˘˘م ل˘˘ع˘˘لو
لكصشملا ةجلاعمل ةميقع تاءارجإا
ةصسئاي تلواحم لثمي يداصصتقلا
با˘ب˘صسألا ن˘م ما˘مألا ى˘لإا بور˘ه˘ل˘ل
ىلع اهتردق مدع ي˘هو ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
تÓمعلا رفوي يذلا جاتنإلا زيفحت
تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘صصلا
ا˘ن˘ثد˘ح˘ي نأا ن˘˘م لد˘˘بو ،ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لا

وأا سشي˘ج˘لا تا˘كر˘صش ن˘˘ع كود˘˘م˘˘ح
جهنمملا بيرختلا وأا ةلمعلا راجت
ج˘ج˘ح˘لا ن˘م كلذ ر˘ي˘غو دا˘صصت˘قÓ˘ل
نأا هيلع ناك ،ةممعملا تاماهتلاو
ةيدا˘صصت˘قا ة˘ط˘خو ا˘ج˘ما˘نر˘ب حر˘ط˘ي
ىدملا ةريصصق فادهأا تاذ ةلماكتم
مدقي مل ام اذهو ،ةليوطو ةطصسوتمو
فصصن نم رثكأا ىصضقنا دقو ،هيلع
.ةيلاقتنلا هترتف
ىلإا تراصشأا ةفلكملا ةيلاملا ةريزو
رلود نويلم (008) ريفوت ةرورصض
فر˘صصلا ر˘ع˘صسل رار˘ق˘ت˘˘صسا ثاد˘˘حإل
م˘ل ا˘ه˘ن˘كل ،ةر˘صشا˘ب˘م ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
غلبم˘لا اذ˘ه ر˘ي˘فو˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ح˘صضو˘ت
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ل˘يز˘ه˘لا ع˘صضاو˘ت˘˘م˘˘لا
دراوم هب ىظحت يذلا ريبكلا عونتلا
ام وهو ،اهتحتو سضرألا قوف دÓبلا
ي˘˘˘ف كود˘˘˘م˘˘˘ح ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح تل˘˘˘˘صشف
.هصضاهنتصسا
ع˘م ة˘كر˘ع˘م˘لا كود˘م˘ح رد˘ت˘با د˘˘ق˘˘ل
مويلاو ،نلعلا ىلإا اهلوحو سشيجلا
ةءا˘˘ب˘˘ع تح˘˘ت ءا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خلا لوا˘˘˘ح˘˘˘ي
هتاي˘لوؤو˘صسم ن˘م ا˘بر˘ه˘ت˘م ،ر˘كصسع˘لا
.ةيذيفنتلا

قوطي يذلا يداصصتقلا لصشفلا نإا
لصشف هعم ن˘ماز˘ت كود˘م˘ح ة˘مو˘كح
دقل ،دمر هنيعب نم هاري ل يصسايصس
اروصضحو انيب افعصض كودمح رهظأا
ردق ىلع نكي ملف ،اتهاب ايصسايصس
ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
.ةميصسجلا

ينويزفلت ءاقل يف فرتعا كودمح
ةكرح سسيئر روهصش لبق ىقتلا هنأا
ةدرمتملا ةحلصسملا نادوصسلا ريرحت

ىتح ةفرتعملا ر˘ي˘غو ،ة˘لود˘لا ى˘ل˘ع
˘ما˘ظ˘ن˘لا طو˘ق˘صس د˘ع˘ب ا˘م عا˘صضوأا˘˘ب
سسيئرلا ةدا˘ي˘ق˘ب ق˘با˘صسلا ي˘صسا˘ي˘صسلا

هتف˘صص ن˘ع لزا˘ن˘ت˘م ،ر˘ي˘صشب˘لا ر˘م˘ع
ل مÓصسلا نأا ةجحب ءارزو سسيئرك
بج˘ت˘صسي م˘ل كلذ ع˘مو ،!ه˘ل ف˘˘ق˘˘صس
،كودم˘ح تاءا˘جر˘ل ة˘كر˘ح˘لا سسي˘ئر
تا˘صضوا˘˘ف˘˘م ةو˘˘عد هو˘˘ه˘˘ت˘˘صست م˘˘لو
كلذ د˘ع د˘ق˘ف ،حو˘ت˘ف˘م˘لا ه˘ي˘˘فو˘˘ب˘˘لا
،اهيلع ات˘فا˘ه˘تو ة˘ط˘ل˘صسل˘ل ا˘ما˘صست˘قا

ي˘ف ن˘ي˘ّع˘ُي ن˘م ل˘˘ه ؛لاؤو˘˘صسلا ل˘˘ظو
هتفصص نع لزانتلا هل قحي بصصنم
.؟كلذب هل سضيوفت نود ءاصش ىتم
ًءانب مهافت وأا قافتا يأا نإا ديكأات لكب

مزلم ريغ وهف ةيصصخصش ةفصص ىلع
ديب ،اهل امعاد فقي نمو ةموكحلل
فر˘˘ت˘˘ع˘˘ي م˘˘ل نإا ر˘˘خآلا فر˘˘˘ط˘˘˘لا نأا
فرتع˘ي ف˘ي˘كف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ف˘صصلا˘ب
يأا يف ق˘ث˘يو ة˘ي˘صصخ˘صشلا ة˘ف˘صصلا˘ب
بعصصي هيلعو ؟اهيلع ًءانب تامازتلا

راتهت˘صسلا ر˘ي˘غ˘ب ير˘ج˘ي ا˘م ف˘صصو
.ةينطولا اياصضقلاب
تامزألا لظ يفو رهصشأا3 وحن ذنم
ةموكح ريصست ةقحÓتملاو ةمدتحملا

رابجإا دعب ،ءاجرعلا ةطبلاك كودمح
ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا ءارزو˘˘لا ن˘˘م7

،م˘ه˘ل ل˘يد˘ب دا˘ج˘يإا نود ة˘لا˘ق˘ت˘˘صسلا
ءلدبلا نييعت ريخأات سضعبلا ازعو
تاكرحلا باعيت˘صسا را˘ظ˘ت˘نا بب˘صسب
تاصضوافم يف تلخد يتلا ةحلصسملا

ماصستقا لوح رودت ةلواطتم ةحوتفم
دد˘ع˘ف بصسح˘ف اذ˘ه سسي˘ل ،ة˘ط˘ل˘˘صسلا
فا˘˘ك ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا تارازو˘˘˘لا

اهليخب تاكر˘ح˘لا كل˘ت با˘ع˘ي˘ت˘صسل
ددع خاصسنتصسا متي فوصسف ؛اهلجرو
.تارازولا نم رخآا
تارازو˘لا نأا ءا˘ب˘نأا ن˘م ح˘˘صشر ا˘˘م˘˘ف
ةقاطلا يه اهبيترت ةداعإل ةحّصشرملا

3 اهل˘ح˘م ل˘ّح˘ت˘صس ي˘ت˘لا ن˘يد˘ع˘ت˘لاو
،ة˘قا˘ط˘لا تارازو ح˘ب˘صصت˘˘ل تارازو
لصصف كلذ˘ك ،ط˘ف˘ن˘لاو ،ن˘يد˘ع˘ت˘لاو
نيوكتو مÓعإلا نع ةفاقثلا ةرازو
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا ل˘˘˘˘صصفو ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ترازو
اذه ليخت نكمي فيكف ،ةراجتلاو
يف يصسايصسلا ري˘كف˘ت˘لا ن˘م ط˘م˘ن˘لا

ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘قلا عا˘˘˘˘˘صضوألا ل˘˘˘˘˘ظ
.؟ةيدرتملا
ةقباصسلا ريصشبلا ةموكح تقرغ دقل
يصسايصسلا داصسفلا نم عونلا اذه يف
ريصشبلل قباصسلا لوألا بئانلا نإا ىتح
ة˘˘˘ثرا˘˘˘كلا نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘صشأا د˘˘˘ق نا˘˘˘ك
داصصتقلاب تل˘ح ي˘ت˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا
خذبلاب هامصس ا˘م ا˘ه˘ب˘ب˘صس ي˘نادو˘صسلا
تاصسرامم لجرلا دقتناو ،يصسايصسلا

هعايصضو لاملا فيظوت يف ةئطاخ
رئاود عيصسوتو يصسايصسلا خذبلا يف
دد˘ع ةدا˘يزو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘مو˘كح˘˘لا
ةرصشابم تاداقتنا هجوو ،تايلحملا
ةدايز يف مهببصستب هبزح يبوصسنمل
مهتابلاطم لÓ˘خ ن˘م تا˘فر˘صصن˘م˘لا
ةرئاد عيصسوتو تايلحملا ددع ةدايزب
.ةيئلولا تاموكحلا
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تاناحتم’ا نيمأاتل يطرشش038 دينجت

«كابلإ» نوزاتجي حششرتم0059 نم رثكأإ
نإزيلغب ماعلإ إذه

نم رثكأا مويلا ةحيبصص قحتلي
ىلا ةحصشرتمو حصشرتم0059
زا˘ي˘ت˘جل تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ز˘˘كار˘˘م
ربمتبصس ةرود ايرولاكبلا ةداهصش
04 ى˘ل˘ع نو˘˘عزو˘˘ت˘˘ي0202
ددع يلامجا نمو ،ءارجا زكرم
5152 ل˘ج˘صسن ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘˘م˘˘لا

رارحلا ةئف ةحصشرتمو حصشرتم
نم احصشرتم19 ءاصصحا مت اميف
وا ةيباق˘ع˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ءلز˘ن
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘بو ،ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عا

يئلولا نمألا ةيريدم تعصضو
ىصشامتي اينمأا اططخم نازيلغب
ةذختم˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلاو
سسوريفلا اذه راصشتنا نم دحلل

تÓ˘ي˘كصشت ع˘صضو ق˘ير˘ط ن˘˘ع
تاءارجإلاو ريبادتلا لك ذاختل
ةجرد نم عفرلل ةمزÓلا ةينمألا
ريصسلا نامصضل ،رذحلاو ةظقيلا
عيزوت مت ناحتمإلا اذهل نصسحلا
عيمج ربع ةينمألا تÓيكصشتلا
ـــب ةردقملا سصاصصتخإلا عاطق
ر˘ئاود ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ز˘˘كر˘˘م63
ةعقاولا  نازيلغ ةيلو تايدلبو
ن˘˘˘مألا سصا˘˘˘صصت˘˘˘خإا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض
نم رثكأا دينجت مت نيأا ،ينطولا

بترلا فلتخم نم يطرصش038
ل˘ئا˘صسو˘لا ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
نصسح لجأل ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ءيصش يأا عفدو ناحتمإلا ريصس
سشيوصشتلا عن˘مو هو˘ف˘صص ر˘كع˘ي

عيم˘ج˘ل تي˘ط˘عأا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ى˘ل˘ع
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا  تÓ˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
تايصصوتلا نم ة˘ل˘م˘ج ناد˘ي˘م˘لا
وأا فوقو عنم ‐: اهنيب نم ةماهلا
زكارم طيحمب ةبكرم يأا فقوت
كلت ءانثتصسإاب ،تاناحتمإلا ءارجإا
ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا

ىلع ةراصشلل ةلماح نوكت يتلاو
لو˘خد ع˘ن˘م ‐ ي˘ما˘مألا جا˘جز˘لا
لخاد تا˘ب˘كر˘م˘لاو سصا˘خ˘صشألا

لإا تا˘نا˘ح˘ت˘مإلا ءار˘˘جإا ز˘˘كار˘˘م
ةيمصسر ةمهمب رماوألا يلماحل
نيلماحلا ةيبرتلا يمدختصسم وأا
تارا˘صش وا ة˘م˘˘ه˘˘م˘˘ب ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت
سشيتفتلا ةيلمعب مايقلا ‐ رورملا

ل˘˘خاد˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘˘ع سسم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لاو
لكل ناحتمإلا زكارمل ةيصسيئرلا
نم سضرغلاو ،هوبصشم سصخصش
و˘˘ه ي˘˘ن˘˘مألا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نمألاو ماظنلا ىلع ةظفاحملا
ريخصست قيرط نع ني˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةيرصشبلاو ةيداملا لئاصسولا ةفاك
ةلماصش ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ي˘ط˘غ˘ت نا˘م˘صضل
ز˘˘كار˘˘م˘˘ب ر˘˘ملا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ءاو˘˘صس
ىلع حيحصصتلا وا تاناحتملا

.اوصس دح
بويا صس

 زاغلاب مهطبرو ةيوبرتلا قفارملاب اوبلاط
 نوجتحي ةليشسملإ يف ىشسيع يديشسب لدع ناكشس

ناكصس ن˘م تار˘صشع˘لا ،ر˘ه˘م˘ج˘ت
جر˘خ˘م˘لا˘ب لد˘ع ن˘كصسم004
ىصسيع يديصس ةنيدمل يبونجلا
ةيدلبلا رقم ما˘مأا ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ي˘ف
تاتفل نيعفار ةنيدملا طصسوب
ة˘˘˘صسا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا سسكع˘˘˘ت
مل يتلاو ،ةعورصشملا مهبلاطمل
قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م رو˘˘ن˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت
˘مÓ˘ت˘صسا ة˘يا˘غ ى˘˘لإا عور˘˘صشم˘˘لا
نوجتحملا ،ما˘ع ذ˘ن˘م م˘ه˘ق˘ق˘صش

ط˘بر ي˘ف عار˘˘صسإلا˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
برقا يف زاغلا ةكبصشب يحلا
مهتاناعم نأا نيحصضوم ،لاجآلا
ثح˘ب˘لا تÓ˘حر ع˘م تم˘قا˘˘ف˘˘ت

نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ ةرورا˘˘ق ى˘˘ل˘˘˘ع
بعا˘ت˘م ط˘صسو ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘صصو˘˘تو
دعب اذكو ع˘باو˘ط˘لا ع˘م ة˘ي˘مو˘ي
،ة˘ن˘يد˘م˘˘لا ط˘˘صسو ن˘˘ع ي˘˘ح˘˘لا

تاهجلا ناكمإاب هنا نيحصضوم
ن˘ي˘يو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا
لكصشملا لح يئلولاو يلحملا
قر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،ز˘ي˘جو فر˘˘ظ ي˘˘ف
ىرخأا ةلصضعم ىلإا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

عم ريبك قزأام يف مهعصضتصس
وهو لأا ،يصساردلا مصسوملا ةيادب

ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘صسرد˘م زا˘ج˘˘نا مد˘˘ع
ربجيصس انهو ،يحلاب طصسوتمو
ل˘ي˘ج˘صست ى˘ل˘ع ءا˘ي˘˘لوألا بل˘˘غا
ي˘نا˘ع˘ت تا˘صسصسؤو˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
تاون˘صس ذ˘ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘ظا˘ظ˘ت˘كا

ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘جو
يفو يح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ي˘نا˘كصسلا
ح˘ت˘ف˘ب ا˘صضيأا تب˘لا˘ط ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب
لجا نم نيبتتكملا ةيقبل عقوملا
لؤواصست اميف ، مهتانكصس مÓتصسا
ة˘صصح˘لا ر˘˘ي˘˘صصم لو˘˘ح نور˘˘خآا
001 ب ةرد˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإلا

نع كيهان ،لدع ةينكصس ةدحو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ق˘˘فار˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ
لئاصسو مادعنا ع˘م ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
،انوروك ءابو يصشفت ذنم لقنلا
ةيلولا يلاو اودصشان نوجتحملا
ةرور˘صضب يوÓ˘ج ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع»
مهلكاصشمل ةل˘جا˘ع لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا
.تاونصس ذنم ةقلاعلا

ع. دلاخ

 ةكرششلاب نيلماعلا ةدئافل يبط زكرم صصيشصختب اوبلاط
 ةشسبتب ةيديد◊إ ككشسلل ةينطولإ ةكرششلإ لامعل ةيجاجتحإ ةفقو
تاباقن˘ل نو˘ما˘ع˘لا ءا˘ن˘مألا م˘ظ˘ن
ككصسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا
ة˘˘ف˘˘قو ،ة˘˘صسب˘˘ت˘˘ب ة˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حإا
سصا˘˘˘خ ر˘˘˘ق˘˘˘م سصي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
اذهو لامعلل ةيحصصلا تامدخلاب
ةاصشنملا رقم عاجرتصسا لÓخ نم
ءÓ˘ي˘ت˘صسلا م˘ت يذ˘لا ة˘يد˘عا˘ق˘˘لا

،نينطاوملا دحأا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع
لفقلا رييغتب ماق يذلا ريخألا اذه
ي˘صسي˘ئر˘لا ل˘خد˘م˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
ليرفأا22 خيرات ذ˘ن˘م ة˘يا˘ن˘ب˘ل˘ل
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا ة˘ف˘قو˘لا ،يرا˘ج˘لا
ةكرصشلا رقم مامأا تقلطنإا يتلا

ةينعملا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م تب˘لا˘ط

رقملا عاجرتصسا لجأا نم لخدتلا
زكرم ىلإا هليوحتو ىلوتصسملا

ككصسلا لا˘م˘˘ع˘˘ب سصا˘˘خ ي˘˘ب˘˘ط
نم هنوناعي امل ارظن ،ةيديدحلا

ةيبطلا زكارمل˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ق˘صشم
تاعطا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ةد˘ي˘ع˘ب˘لا
ل˘ق˘ن˘ت ة˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘صسا ع˘˘م ىر˘˘خألا

ريبكلا ددعلاو ةهج نم مهتÓئاع
ردقملاو ىرخأا ةهج نم لامعلل
دكؤويل ،Óما˘ع063 نم ر˘ث˘كأا˘ب
تازواجت كان˘ه نأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ةكرصشلا تاكلت˘م˘م ى˘ل˘ع ىر˘خأا

ة˘صسب˘ت ة˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
 .نيلؤوصسملا راظنأا تحتو

نوراه يحابشصم

 ةي’ولا رقم مامأا نومشصتعي ةرمت نب يديشس يح ناكشس

تليشسمشسيت يف نشسحل ينبب نيلوؤوشسملإ تامامتهإ جراخ ىشسيع يديشس دلوأإ رإود
ةيئ’ولا تاطلشسلا لخدت نورظتني ،تليشسمشسيتب نشسحل ينب ةيدلبب ىشسيع يديشس د’وأا راود ناكشس لازي ’

طبختي حبشصأا يذلا يومنتلا صشيمهتلاو نامرحلاو ةلزعلا ةرئاد نم مهلاششتن’ ةي’ولا يلاو اهشسأار ىلعو
ناكشسلا بلاطمل ةباجتشس’ا مدعو نيلوؤوشسملا تنعت لظ يف هقوقح ةموشضهملا طيشسبلا نطاوملا اهيف
ةيمنتلا يف قحلا اهحنمو ريواودلا هذه نع يطارقوريبلا ءاطغلا فششك يف اشساشسأا ةلثمتملا ةيلشصأ’ا

 .ةقطنملا هذهب ةبيغملا ةيفيرلا

تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صصت بصسح˘˘˘˘˘بو
يدؤوملا قيرطلا نإاف ناكصسلا
ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ى˘لإا
ةصسردم˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
ةقطنمب ةدجاوتملا ةيئادتبلا
حلصصي ل حبصصأا دق ةولخلا
ح˘م˘ل ي˘˘ف لو˘˘ح˘˘تو ر˘˘ي˘˘صسل˘˘ل
ي˘بار˘ت كل˘˘صسم ى˘˘لإا ر˘˘صصب˘˘لا
ة˘كر˘ح ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع ي˘˘ف بب˘˘صست
ن˘م د˘يد˘ع˘لا لز˘˘عو رور˘˘م˘˘لا
راودلا اذهب ةنطاقلا تÓئاعلا

ط˘˘قا˘˘صست د˘˘ن˘˘˘ع ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ
اذ˘ه جا˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ،را˘˘ط˘˘مألا
ةئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘صشأا ى˘لإا ق˘ير˘ط˘لا
ع˘يرا˘صشم˘لا را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘˘ي
تدا˘ف˘ت˘صسا يذ˘لا ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا

،ىصضم تقو يف ةيلولا اهنم
مل هلÓخ نم يذلا رمألا وهو
راود˘لا اذ˘ه نا˘كصس ه˘م˘صضه˘ي
ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا او˘˘حر˘˘ط ن˘˘يذ˘˘لاو
ببصسلا لوح ماهفتصسا ةمÓع
ءارو نمكي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ءا˘˘صصقإا

ةيفيرلا ةيمنتلا جمارب لماك
ن˘م تار˘صشع˘لا تح˘˘صضأا ن˘˘يأا
وأا ن˘ي˘صسو˘ق با˘ق تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
نيئجÓلا تاميخم نم ىندأا
نم ةرابع˘لا ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م ل˘كب
يف نيلئاصستم تللدو ناعم
بب˘˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘˘ع تقو˘˘˘˘˘لا تاذ
ءارو نمكي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘˘عإا مد˘˘ع
ةينمصضلا ةنهارملا نم مغرلاب
ةلودلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا عا˘ط˘ق˘ب
كلاصسم˘لا با˘ي˘غ ن˘ع كي˘ها˘ن
ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ل˘˘ئا˘˘صست ثي˘˘ح ،ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
مه˘بار˘عإا ل˘ح˘م ن˘ع نا˘كصسلا

كلا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ن˘˘˘م
اهنم تدافتصسا يتلاو ةيفيرلا

مظعمب ةيفيرلا قطانملا لج
هذ˘ه ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
رظتنت لازت ل ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
رميل ةيفيرلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا را˘ط˘ق
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م
لاقنلا فتاهلا ةكبصش بايغ

ام وهو ثÓثلا اهي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ب
ىد˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘˘لز˘˘ع ق˘˘ل˘˘خ
ةيفيرلا ةقطنملا هذه ناكصس
تاطلصسلا لخدت راظتنا يف
نع راب˘غ˘لا سضف˘ن˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

،ةيوم˘ن˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا ة˘ل˘م˘ج
تÓئاع اهيناعت لازت ل يتلا

ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب راود˘˘لا اذ˘˘ه
تلا˘˘˘غ˘˘˘صشنا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘˘لاو
.طيصسبلا نطاوملا

م˘˘˘ظ˘˘˘ن ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘˘لا
ةرمت نب يديصس يحب ةنطاقلا
ي˘بر˘غ˘لا جر˘خ˘م˘˘لا˘˘ب ع˘˘قاو˘˘لا
لباقم ،تليصسمصسي˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ل
ل˘ق˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ير˘صضح˘لا
مهنم اديدنت ،ةيلولا رقم مامأا

مهبلاطمب لفكتلا مدع ىلع
بلا˘ط ثي˘˘ح ،ة˘˘مو˘˘صضه˘˘م˘˘لا

ةرورصضب ةيلولا يلاو ءلؤوه
لا˘صشت˘نل يرو˘ف˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
سشي˘م˘ه˘ت˘لا ةر˘ئاد ن˘م ي˘˘ح˘˘لا

سسرامملا يومنتلا ءاصصقإلاو
تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ق˘˘ح ي˘˘ف
رظتنت لازت ل يتلا ةيناكصسلا

ةيلحملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘ق˘ح
اهمصضهي مل بابصسأل ةبيغملا

ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ءلؤو˘ه
ءارتهاو بورصشلا ءاملا مادعنا
تاو˘ن˘ق ماد˘ع˘ناو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
نيبلاط˘م ،ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا
ةرور˘˘˘صضب تقو˘˘˘لا تاذ ي˘˘˘˘ف
تا˘˘ن˘˘كصس ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘˘ت
لازي لو اذه .ةقئل ةيعامتجا
يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘كصسلا عور˘˘صشم˘˘لا
يعامتجا نكصس006 مصضي
ىلع ار˘ط˘خ ل˘كصشي يرا˘ج˘يإا
تببصست نيأا يحلا اذه ينطاق
ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا
رر˘صضت ي˘ف ي˘ح˘˘لا بناو˘˘ج˘˘ب
ن˘˘˘م تار˘˘˘صشع˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘˘صسم
يحلا اذهب ةنطاقلا تÓئاعلا

رايهنلاب ددهم حبصصأا يذلاو
قلزنلا لظ يف تقو يأا يف
فاوح ىلع ةبر˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘ط˘خ˘لا
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،تا˘ن˘كصسلا

ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
لجأا نم لخدتلا نيلوؤوصسملا

ةيرزملا ةيعصضولل دح عصضو
ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لآا ي˘˘ت˘˘لا
مورحم˘لاو م˘يد˘ق˘لا ي˘ن˘كصسلا

ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا لا˘˘كصشأا ل˘˘ك ن˘˘م
لاز˘˘ي ل ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
مادعنا نم نوكتصشي ناكصسلا
امم يحصصلا فرصصلا تاونق

ر˘˘ف˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كصسلا ر˘˘ب˘˘جأا
نم تداز ةيدي˘ل˘ق˘ت ر˘ي˘ما˘ط˘م
لاقتناو ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
بب˘صسب ة˘ي˘صسا˘صسح˘لا سضار˘˘مأا
نع كيهان ،ةهيركلا حئاورلا
ل ثيح ةنيدملا زاغ مادعنا
ناتو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق لاز˘ت
ةليوط ريباوط ايموي لكصشت
لءاصستيل اهب رفظلا لجأا نم
يقيقحلا رودلا نع ناكصسلا
نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا
ماتلا لفكتلا ي˘ف نو˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يحلا هذه ناكصس تلاغصشناب
.هليحرتو لوزعملا

ز.دمحأا

عورششم ملتشسإ وحن
يعامتجإ نكشس477
يلجنم يلعب يمهاشست

 ةنيطنشسق يف
ن˘˘م قو˘˘ثو˘˘م رد˘˘صصم د˘˘˘كأا

نأا ،ةنيطنصسق ةيلو حلاصصم
نكصسم477 عور˘˘˘˘˘˘˘صشم
ي˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صست ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا

ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةديدجلا ةن˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا

هنع جرفيصس ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع
عور˘˘˘صشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه .ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق
ي˘˘˘ف ار˘˘˘خأا˘˘˘ت فر˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘لا
ة˘˘يرادإا با˘˘ب˘˘صسأل زا˘˘ج˘˘˘نلا
ي˘˘ف بب˘˘صست سصو˘˘صصخ˘˘لا˘˘ب
تا˘˘ف˘˘قو˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حلا
ةصصاخ تان˘كصسلا با˘ح˘صصأا

ام بصسح9102 ةنصس لÓخ
،رد˘˘صصم˘˘لا سسف˘˘˘ن هد˘˘˘كؤو˘˘˘ي
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘˘صشأا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو
ىتح ةلصصاو˘ت˘م ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
هذ˘˘ه و˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘˘ل ى˘˘˘ن˘˘˘صست˘˘˘ي
قا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘للا تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا
ن˘˘صسحأا ي˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
ي˘لاو نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع ،فور˘˘ظ˘˘لا
ادكؤوم اقباصس لخدت ةيلولا

لاغصشألا ءاهنإا ةرورصض ىلع
 .ددحملا اهتقو يف

ن.بيجن

تايدلبلل نيماعلا ءانمأ’او رايمأ’او رئاودلا ءاشسؤورب هعمج ءاقل لÓخ

 نطإوملل ةيمويلإ ةايحلإ يف بولطملإ رييغتلإ ثإدحإاب بلاطي ةدكيكشس يلإو
د˘ي˘ع˘صس ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع بل˘ط
نم ،ةدكيكصسل ديدجلا يلاولا

ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا سسلا˘ج˘م˘لا ءا˘˘صسؤور
ة˘ق˘فار˘مو فار˘صشإا˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ،ر˘˘ئاود˘˘لا ءا˘˘صسؤور
رظن˘لا ةدا˘عإاو ة˘صسارد˘ل ه˘صصخ
فاد˘˘هألاو ،ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةرظتن˘م˘لا لا˘جآلاو ةا˘خو˘ت˘م˘لا
ةداعإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ،زا˘ج˘نإÓ˘ل
يف ةدعملا ةنودملا يف رظنلا

ل˘˘ك ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب ،نأا˘˘˘صشلا اذ˘˘˘ه
ةلجصسملا ةيومنتلا تايل˘م˘ع˘لا
زكرو ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ةد˘ئا˘ف˘ل
ىلع تقولا تاذ يف يلاولا

يف تايو˘لوألا م˘ل˘صس ة˘ع˘جار˘م

،ةجمربلاو لي˘ج˘صست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةلودلا حلاصصم نكمت يتلاو
ةنصسلا ةياهن لبق اهمÓتصسا نم
.ةيراجلا

ءاصسؤور ةكراصشمب ،ءاقللا دقع
سسلا˘ج˘م˘لا ءا˘˘صسؤورو ر˘˘ئاود˘˘لا
ءا˘ن˘مألاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
دافأا ثيح ،تايدلبل˘ل ن˘ي˘ما˘ع˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا
يقاب نع تايصصوصصخب درفنت
ةيلحملا ةيومن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ناونعب ةلج˘صسم˘لا ة˘يدا˘ي˘ت˘علا

،ل˘يو˘م˘ت˘لا ردا˘صصم ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
،DSP يومنت يعاطق جمانرب

نماصضتلاو نامصضلا قودنصص

XE- تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م
LCCF،ةيلو˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م

WB،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م،
بولطملا نا يلاولا فاصضأاو
،بيرقلا لبقتصسملا يف اهنم
يف بولطملا رييغتلا ثادحإا
،ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

،هتعيبط وا همجح ناك امهم
غ˘لا˘ب˘م˘لا تاذ ع˘يرا˘صشم˘لا ا˘مأا
ا˘˘ي˘˘ب˘˘˘صسن لا˘˘˘جآلاو ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا

،ةيمهأا لق˘ت ل ي˘ه˘ف ،ة˘ل˘يو˘ط
ًاصساصسأا ة˘بو˘صسح˘م ي˘ه ن˘كلو
ةماعلا ةي˘م˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘ب ى˘ل˘ع
. ةلودلا اهجهتنت يتلا

ع .يفطل
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ةيوشضوفلا تاءانبلا ىلع ءاشضقلل ةلمح

يراقعلإ ءاعولإ نم إراتكه32 عاجرتشسإ
سسابعلب يديشسب ليحرتلإ تايلمع لشضفب

ل˘ي˘حر˘ت تا˘ي˘ل˘م˘˘ع تح˘˘م˘˘صس
ةلئاع5631 ناكصسإا ةداعإاو
ةيوصضوفلا تاءانبلا˘ب ن˘ط˘ق˘ت
ةيلو بار˘ت ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا
تقلطنا يتلا ،سسابعلب يديصس
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘˘ن ذ˘˘ن˘˘م
32 عا˘جر˘ت˘صسا ن˘م ي˘صضا˘م˘لا

نم ءزج سصصصخيصس اراتكه
دييصشتل يراقعلا ءاعولا اذه
ةيرور˘صضلا ق˘فار˘م˘لا زا˘ج˘ناو
0021 عور˘صشم˘ل ة˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا

ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘˘ي˘˘صص ي˘˘ف ن˘˘كصسم
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،«لد˘˘˘ع» را˘˘˘ج˘˘˘يلا˘˘˘ب
ىلإا ةحاصسم˘لا ة˘ي˘ق˘ب ه˘جو˘ت˘صس
تاحاصسمو تا˘هز˘ن˘ت˘م ءا˘صشنإا
ةنيدملل ةداعإا دصصق ةيراجت
ام˘ي˘صس ه˘تد˘ق˘ف يذ˘لا ا˘ه˘ق˘نور
ة˘يذا˘ح˘م˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
هّو˘صش ا˘م ة˘ع˘برألا ا˘ه˘ل˘خاد˘م˘ل
ناك يذلا يلام˘ج˘لا ر˘ظ˘ن˘م˘لا
ي˘ف ةر˘ي˘غ˘صصلا سسيرا˘ب ز˘ي˘م˘ي
.ةيصضاملا تاونصسلا

ليحرتلا ةيل˘م˘ع تل˘م˘صش د˘قو
تانكصسلا ي˘ن˘طا˘ق˘ل ىر˘ب˘كلا
61 ة˘˘يو˘˘صضو˘˘ف˘˘لاو ة˘˘˘صشه˘˘˘لا

ل ثي˘ح ،ا˘ير˘يد˘صصق ا˘˘ع˘˘قو˘˘م
ىلإا ةلصصاوتم ةي˘ل˘م˘ع˘لا لاز˘ت

يراجلا رهصشلا فصصتنم ةياغ
ةبحاصصملا تاجاجتحلا مغر
عطق دح ىلإا تلصصو يتلا اهل
رقم ق˘ل˘غو ة˘ي˘ئلو˘لا قر˘ط˘لا
مكحا يذلا تقولا يف ةرئادلا
ه˘ت˘صضب˘ق ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر ه˘ي˘˘ف
ىلإا أاجلو رومألا مامز ىلع
مهفصصو ام ةعبات˘م˘ل ة˘لاد˘ع˘لا
م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘يا˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘ن˘كصسلا ن˘˘م اود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسي

تاذ يفو ،ةيلمعلا هذه لÓخ
ح˘˘لا˘˘صصم تع˘˘صضو قا˘˘ي˘˘˘صسلا
ن˘م˘صضي ا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ةر˘˘ئاد˘˘لا
،ةيوصضوفلا تانكصسلا يمانت

مد˘ه˘لا ى˘ل˘ع تد˘م˘ت˘عا ثي˘ح

ع˘ي˘م˘ج˘˘ل ما˘˘ت˘˘لاو ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
اهينطاق جار˘خإا رو˘ف تو˘ي˘ب˘لا

دو˘ع˘ي ي˘ت˘لا عراز˘م˘لا ى˘ت˘˘حو
ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘هد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشت
مت ىرخألا يه ةيرامعتصسلا

اهينطا˘ق ةزا˘ي˘ح م˘غر ا˘ه˘مد˘ه
،ة˘˘ي˘˘كل˘˘م˘˘لا كو˘˘كصص ى˘˘ل˘˘˘ع
سسي˘˘ئر هرر˘˘ب يذ˘˘˘لا ءار˘˘˘جإلا
يه عرازملا هذه نأاب ةرئادلا
ةدا˘˘عإل ع˘˘ج˘˘صشم˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
تاءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا كل˘˘˘ت ي˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ن˘˘م ؤو˘˘طاو˘˘ت˘˘ب ة˘˘يو˘˘صضو˘˘ف˘˘لا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘صصألا ا˘˘ه˘˘كÓ˘˘م
ءا˘ن˘ب˘ب م˘ه˘برا˘قأل نو˘ح˘˘م˘˘صسي
د˘ي˘مر˘قو بو˘˘ط ن˘˘م لزا˘˘ن˘˘م
ةلودلا ىلع لياحتلا سضرغب
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ل˘ي˘ب˘صس ي˘˘ف
نود يراجيا يعامتجا نكصس
سسي˘˘ئر لا˘˘قو ،ق˘˘˘ح ه˘˘˘جو يأا
موقتصس هحلاصصم ناب ةرئادلا
سصخصش لك ايئاصضق ةعباتمب
در˘ج˘لا ي˘ف ه˘ئا˘صصحإا م˘ت˘˘ي م˘˘ل
ي˘صضا˘م˘لا ناو˘ج ر˘ه˘صش لوألا

ي˘نا˘ث˘لا ءا˘صصحإلا ي˘ف د˘كأا˘تو
اريثك لوعتو ،ربمصسيد رهصشل
ءاعولا ىلع ةينعملا تاهجلا
ذإا ،ع˘˘جر˘˘ت˘˘صسم˘˘لا يرا˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا

ةيفار˘صشت˘صسا ة˘صسارد تع˘صضو
لÓ˘غ˘ت˘صسلا ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘ت˘˘صس
ةاعارم ةحاصسملا هذهل ديجلا

ىلعف ،عقوم لك ةعيبط عم
سصصصخ˘ي˘صس لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘˘صس
ح˘لا˘˘صص ن˘˘ب ة˘˘عرز˘˘م ع˘˘قو˘˘م
ازيهجت ةيوبرت قفارم زاجنل
نكصسم0021 عور˘˘صشم˘˘˘ل

هزنتم زاجنا متيصس امنيب لدع
ارظن يكرت نب ةعرزمب يباغ
عصسوتي يذلا عقوملا ةعيبطل
نأا رظتنملا نم .يباغ عقوم
يف ةلثامم عيراصشم زاجنا متي
.ةعجرتصسملا عقاوملا ةيقب

ودبع.صص

ةلقنتمو ةتباث ةينمأا تÓيكششت عشضو لÓخ نم
يداعلإ ريشسلإ نامشضل يطرشش007 نم ديزأإ ريخشست

ةياجبب ايرولاكبلإ ةداهشش تاناحتمل
ةيلو نمأا حلاصصم ترخصس
007 نم نع ديزي ام ةياجب
،بترلا فلتخم نم يطرصش
ةداه˘صش تا˘نا˘ح˘ت˘ما ن˘ي˘مأا˘ت˘ل
ىل˘ع ن˘ي˘عزو˘م ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

دجاوتم ناح˘ت˘ما ز˘كر˘م64
ن˘مألا سصا˘صصت˘˘خا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب
زكرم21 ا˘ه˘ن˘م ،ي˘ن˘طو˘˘لا

ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘باد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو تاءار˘˘˘˘جإلا
نيعب ذخأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ب˘صسم˘لا
ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا را˘ب˘ت˘علا
ةحئاج راصشتنا ءارج نهارلا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت˘ي˘˘صسو ،ا˘˘نورو˘˘ك
قيصسنتلاب ايناديم ططخملا

ةيلول ةي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م
ة˘ق˘فار˘م ل˘جأا ن˘مو ،ة˘يا˘˘ج˘˘ب
م˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإاو
ينادي˘م˘لا رو˘صضح˘لا ز˘يز˘ع˘ت
لÓ˘خ ن˘م ة˘طر˘صشلا تاو˘ق˘ل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا تÓ˘˘ي˘˘كصشت ع˘˘صضو
فيثكت عم ،ةلق˘ن˘ت˘مو ة˘ت˘با˘ث
ةبكارلاو ةلجارلا تايرودلا
ةلماصش ةينمأا ةيطغت نامصضل
ن˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘عأا يأا طا˘˘˘ب˘˘˘حإاو

ريصسلا وفصص ري˘كع˘ت ا˘ه˘نأا˘صش
،تاناح˘ت˘ملا هذ˘ه˘ل ن˘صسح˘لا

ز˘كار˘م ن˘ي˘مأا˘ت م˘ت˘ي˘صس ا˘˘م˘˘ك
يف ةدجاوتم˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا
نكامألاو سصاصصتخلا ميلقإا
ةيريدم رقمو اهل ةيذاحملا
عور˘ف˘لاو ة˘يا˘ج˘ب˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
ىوتصسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ة˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م اذ˘˘˘كو ،ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا

عي˘صضاو˘م ع˘يزو˘تو ة˘يا˘م˘حو
ة˘ير˘يد˘م ن˘م تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مإلا
ناحتمإلا زكارم ىلإا ةيبرتلا

زيزعت عم ،ةيلولا ميلقإا ربع
تا˘قر˘ط˘لا ن˘مأا تÓ˘˘ي˘˘كصشت

ةيلولا تاقرط فلتخم ربع
د˘˘˘ع˘˘˘˘بو ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘لاو
ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل تا˘˘نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا

زكارم ىلإا ذيمÓتلا لوصصو
فور˘˘ظ ي˘˘ف تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ملا

ر˘˘ه˘˘صست˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ن˘˘˘صسح
ريفوت ىلع ةطرصشلا حلاصصم
ةياغ ىلإا ةبصسانملا فورظلا
نÓعإاو تانا˘ح˘ت˘ملا ة˘يا˘ه˘ن
ن˘ي˘مأا˘ت لÓ˘خ ن˘م ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

.حيحصصتلا زكارم
ت . Ëرك

صشهلا نكشسلا ىلع ءاشضقلا جمانرب راطإا يف

مهليحرتب نوبلاطي ةدكيكشس يف سشيغزم يديشسب يريدشصقلإ «ةتششملإ» يح ناكشس
ةيشضق يف ،قيقحتلل ةيئ’و ةنجل دافيإاب ،صشيغزم يديشس ةيدلب طشسوب يريدشصقلا ةتششملا يح ناكشس بلاطي

جمانربلا اذه يقحتشسم بايغ يف ةيلمعلا صسم يذلا بعÓتلاو ،اهباحشصأا نع ةيفخ تدعا يتلا نكشسلا مئاوق
.’داع ريغ عيزوتلا ناك نا اميشس’ Óبقتشسم تاجاجتح’ا ججأاتب رذني امم ،يحلا نم صشهلا ءانبلل صصشصخملا

تثّدح˘ت ن˘م˘م نا˘كصسلا د˘ّكأاو
،«مو˘˘ي˘˘لا مÓ˘˘˘صسلا» م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
نم ةدافت˘صسلا ي˘ف م˘ه˘ت˘ي˘ق˘حأا
ةرد˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا ة˘صصح˘لا
تاذ˘ب ةد˘حو021 يلاو˘ح˘ب
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لاو ،ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ئل تا˘˘˘ن˘˘˘كصس
نكصسلا ىلع ءاصضقلا جمانرب
تحت نوصشيعي مهنوك ،سشهلا
،تاو˘˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘يد˘˘صصق˘˘˘لا

،م˘˘ه˘˘ل سصصصخ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘˘لاو
ةرمتصسملا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘صسب
،ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘˘صض تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصس ي˘˘˘˘ف
فرصصلا لكاصشمل ة˘فا˘صضإلا˘ب
،نادرجلا را˘صشت˘ناو ،ي˘ح˘صصلا

نورظتني مهّنأا ىلإا نيريصشم
،ربصصلا غراف˘ب تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م
د˘ع˘ب ا˘صصو˘صصخ ،م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت
لبق نم اهوقلت يتلا دوعولا
.ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘صسلا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
نم نينطاوملا سضعب حصضوأا
˘مÓ˘صسلا» م˘ه˘ب تق˘ت˘لا ن˘يذ˘لا
ءا˘˘صصحا بصسح ه˘˘نا ،«مو˘˘ي˘˘˘لا
012 دجوي ةينعملا حلاصصملا

ذنم هؤواصصحا مت نكصس فلم
ةفاصضإلاب ،تاونصس7 يلاوح
،ديدج فلم03 يلاوح ىلا
اثيدح ن˘ي˘جوز˘ت˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
حيرصصت بصسح اذهو ،يحلاب
هعامتجا ي˘ف ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر˘ل
.ارخؤوم دقع يحلا ناكصس عم
ر˘˘ثإا ءا˘˘ج ،نا˘˘كصسلا فو˘˘خ˘˘تو
ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ما˘˘ي˘˘ق
02 ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘˘صشلا˘˘˘ب
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘بو ة˘˘صسل˘˘˘خ ن˘˘˘كصس
حر˘˘˘صص ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘هو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشم
نا او˘فا˘صضا ن˘يذ˘˘لا ،نا˘˘كصسلا

دد˘ع ته˘جو تا˘ط˘ل˘صسلا هذ˘ه
تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.ىرخأا ةهجو ىلا يريدصصقلا

دجوي هنا ،يحلا ناكصس لاقو
ى˘ل˘ع فرا˘˘صشي ن˘˘كصس021
تانكصس01 اهن˘م ،ءا˘ه˘ت˘نلا

سشيجلا يبوطعمل ةصصصصخم
نيح ي˘ف ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

ن˘م ة˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘لا ن˘˘كصس011
تصصصصخ ا˘ه˘˘نا سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
ن˘كل ،ير˘˘يد˘˘صصق˘˘لا ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل
سصخصش يف ةلثمتملا ةطلصسلا

ليو˘ح˘ت˘ب ما˘ق ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر
،ىر˘خأا ة˘ئ˘ف ى˘˘لا ن˘˘كصس05
ا˘م˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع نÓ˘˘علا سضفر
م˘غر ،نا˘كصسلا ءلؤو˘ه حر˘˘صص
ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هرار˘˘صصا
.رملا
يد˘˘ي˘˘صسب ة˘˘ت˘˘صشم˘˘لا نا˘˘كصسف
ن˘˘م نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘ي ،سشي˘˘˘غز˘˘˘م
لخدتلاب ،ةيئلولا تاطلصسلا

ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘نإل
،لÓ˘ق˘ت˘صسلا ذ˘ن˘م تر˘م˘ت˘˘صسا

مهتايموي نم ريغتي مل ثيح
مغر ،ريثكلا يصشلا ةصسيعتلا
سشي˘غز˘م يد˘ي˘˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا

تاو˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ تف˘˘˘ن˘˘˘صص
ىلع ةيد˘ل˘ب ف˘ظ˘نأا˘ب ةر˘ي˘خألا

مهيح نأا لإا ،ةيلولا ىوتصسم
رتم001 ى˘ل˘ع د˘جو˘ي يذ˘لا
دعي ،ةيدلبلا طصسو نم طقف
ةرصصاحمل ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘غر˘ف˘م
،تاروذا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لاو خا˘˘˘˘˘˘صسولا

ىلع باصسنت ةرذقلا هايملاو
،يحلل يلخادلا قيرطلا بنج

ي˘ف كلذ˘ك و˘ه د˘˘جو˘˘ي يذ˘˘لا
ليحتصسي ،ةروهدتم دج ةلاح
ة˘˘لو˘˘ه˘˘صسب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘˘صسلا

ط˘˘قا˘˘صست د˘˘ن˘˘˘ع ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ
ر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘مألا

.تاعقنتصسملاو
نا˘كصس ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا
˘˘مÓ˘˘˘صسلا» ـل حر˘˘˘صص ي˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘˘˘ح˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘˘بأا نا «مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا

نع ليق ام لكو ،نيصشمهم
رتصست لإا وه ام ةيدلبلا ةفاظن

ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ع˘˘قاو ى˘˘ل˘˘ع
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةدو˘˘˘˘جو˘˘˘˘م
زربأاو ،طقف ةيدلبلل يصسيئرلا

ءي˘ل˘م ة˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ي˘˘ح لا˘˘ث˘˘م
نادرجلا نا ىتح ،خاصسوألاب
ةفحازلا تارصشحلا فل˘ت˘خ˘مو
رفوتل بيهر لكصشب ترثاكت
فاصضأاو ،«ةبصسا˘ن˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

ل˘˘˘˘˘ك نا» ر˘˘˘˘˘˘خا ن˘˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘˘م
نم ،يحلا ناكصس تلواحم
بصسا˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ل˘˘˘جا

ر˘يد˘صصق˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘صشت˘˘نل
،مهتمار˘ك ظ˘ف˘ح˘ت تا˘ن˘كصسل
نم ريثك يفو لصشفلاب تءاب
.«ة˘ق˘ل˘غ˘˘م باو˘˘بألا نا˘˘ي˘˘حألا
ربعي هيلع انفقو امك يحلاف

،ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ر˘خلا ه˘جو˘˘لا ن˘˘ع
لÓ˘˘ت˘˘حلا د˘˘ن˘˘م د˘˘جو يذ˘˘لا
،8591 ةنصس لÓخ ،يصسنرفلا
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘صسح˘ي ل ه˘عا˘˘صضوأا
،حي˘ف˘صصلا ن˘م ة˘صشه تا˘يا˘ن˘ب
،ةبرخم ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘قر˘ط˘لا
لويصس هفار˘طا ى˘ل˘ع با˘صسن˘ت
هذه نا امك ،ةرذقلا هايملا نم
نم لابجب ةرصصاحم تويبلا
ي˘˘ف تاروذا˘˘ق˘˘لاو خا˘˘˘صسولا
.بيئك روكيد

ع .يفطل

قرغ ةلاح031 ليجشست
8.3 نم رثكأإ
فاطشصم نويلم

ىلع إودفإوت
مناغتشسم ئطإوشش

مناغتصسم ةيلو تدهصش
فايطصصلا مصسوم لÓخ
يف ءاج يذلاو ،ماعلا اذهل

ببصسب ةيئانثتصسا فورظ
ديزأا دفاوت ،انوروك ةحئاج
فاطصصم نويلم8.3 نم
93 ـلا ئطاوصشلا ربع
،ةحابصسلل ةصصصصخملا

توأا رهصش فصصتنم ةصصاخ
ربمتبصس رهصش ةيادبو
لابقإا تفرع يتلا يراجلا
نييÓم ةثÓث نم رثكأا

اهلÓخ تلجصس ،فاطصصم
ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
267 ذاقنا عم Óخدت9511
يقيقح قرغ نم اصصخصش
462 فاعصسا مت امك
ناكملا نيعب فاطصصم
ىلإا نيرخآا511 ليوحتو
،ةيحصصلا زكارملا فلتخم
31 زاهجلا تاذ لجصس اميف
ريغ قطانملاب اقيرغ
اهلقثا ناك ،ةصسورحملا
موي يف ىقرغ60 لاصشتنا

40 ةفلتخم ئطاوصشب دحاو
ريغ ةبرطملا ئطاصشب مهنم
ةنيدم طصسوب سسورحملا

.مناغتصسم
نيدلارون.ب

لغششلا بشصانم نم ريبك ددع حتفو ةئششانلا تاشسشسؤوملل عورششملا حنم متيشس
ةنتابب برششلل ةحلاشصلإ هايملإ ةكبشش ديدجتل يعون عورششم

ة˘يلو ي˘˘لاو ار˘˘خؤو˘˘م ف˘˘صشك
لÓخ «دوهزم قيفوت» ةنتاب
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ع˘˘˘م ه˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘فو ة˘˘يو˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيلو نأا ،يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
قÓطنلا˘ب ى˘ظ˘ح˘ت˘صس ة˘ن˘تا˘ب
ي˘عو˘ن عور˘صشم˘˘ل ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘صش د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصلا

.ملك161 ةفاصسم
دعب عورصشملا اذه ءاج دقو
ةرازولل ةيم˘صسر˘لا ة˘ق˘فاو˘م˘لا
حبصصأا نأا دعب اذهو ةيصصولا

د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا بذ˘˘بذ˘˘˘ت ل˘˘˘كصشم
تا˘بر˘صست˘˘لا اذ˘˘كو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةصصاخ ايموي حرطي Óكصشم
نأا ثيح ،فيصصلا لصصف يف
سسميصس يذلا عورصشملا اذه

ةيلولا تا˘يد˘ل˘ب ن˘م د˘يد˘ع˘لا
.ةمصصاعلا اهصسأار ىلعو
نأا ،لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا تاذ بصسحو
هايملا ةكبصش ديدجت عورصشم
حمصسيصس برصشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا
04ـلا قو˘ف˘ت ة˘˘ب˘˘صسن ةدا˘˘عإا˘˘ب
لكصش يف ةعئا˘صضلا ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يذ˘لا ءي˘صشلا و˘هو تا˘بر˘صست
ة˘ف˘عا˘صضم ى˘ل˘ع د˘˘عا˘˘صسي˘˘صس
سصصصحو ةحونمملا ةيمكلا
.ةنتاب ةنكاصسل فرصصلا
،قÓ˘ط˘نلا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘˘مأا
دو˘هز˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت» ر˘˘مأا د˘˘ق˘˘ف
يف عورصشلا يف عارصسإلاب»
لÓخ يعونلا عورصشملا اذه
نأا ىلع ةمداقلا ةليلقلا مايألا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف لا˘غ˘صشألا نو˘˘كت
ليطع˘ت م˘ت˘يل ي˘كل ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا

تقو˘لا ي˘ف ،رور˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
ةنتا˘ب ي˘لاو ه˘ي˘ف د˘عو˘ت يذ˘لا

ر˘ي˘خلا اذ˘˘ه سسم˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ن˘م تار˘صشع˘لا
ي˘ف ة˘ئ˘صشا˘ن˘لاو ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘˘لا

عم هايملا ةكصشب طبرلا لاجم
ةري˘ب˘ك ل˘غ˘صش بصصا˘ن˘م ح˘ت˘ف
هنم ءاهتنلا متيل ةفعاصضمو
.لجاعلا بيرقلا يف
،ريخلا يف ركذلاب ريدجلاو
ةنكاصس دعو ةنتاب يلاو نأا
ديدعلا يف قÓطنلاب ةنتاب
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ن˘˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا سسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس
ن˘كصسلا ا˘ه˘ن˘م تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلاو
.ةيئاملا دراوملاو

ينامحد دمحم
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سضرع سضفري ونيروت
هفإده مشضل ماهنتوت

يدان نأا˘ب ة˘ي˘فا˘ح˘صصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأا
هر˘ي˘ظ˘˘ن ن˘˘م ا˘ً̆صضر˘˘ع سضفر و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت
ايردنأا همجاهم مصضل ريبصستوه ماهنتوت
.يراجلا فيصصلا لÓخ يتوليب
سضرع ماهنتوت نإاف درو ام بصسحبو
ةراعإلا ليبصس ىلع يتوليب عم دقاعتلا

05 يلامجإاب يئاهنلا ءارصشلا رايخ عم
يد ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘ج˘ل ا˘ًق˘فوو .ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
نإاف ايلاطيإا يف تلاقتنلا ريبخ ويزرام
ل˘بو˘ق ما˘ه˘ن˘تو˘ت ن˘م مد˘ق˘م˘لا سضر˘ع˘˘لا
ليحرب حمصسي نل ونيروت نأل سضفرلاب
نوبغريو ةراعإلا ليبصس ىلع بعÓلا
ةمزلم ةراعإلا تناك اذإاو .هعيب يف طقف
سضرعلا رابتعا نكمملا نمف ءارصشلاب

يلاطيإلا يلودلا بعÓلا طبتريو .اًديج
2202 ماع نم وينوي ىتح دتمي دقعب
هميقب هد˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج طر˘صش ه˘يد˘لو
291 يتوليب بعلو .وروي نويلم001
اهلÓخ زرحأا ونيروت عم ةيصسفانت ةارابم
يتوليب كراصش امك .91 عنصصو اًفده29
لجصس ايلاطيإا عم ةيلود ةارابم82 يف
ءاذحلاب زئافلا ىدحتيو فادهأا9 اهلÓخ
ىلع يليبوميإا وريصش يبوروألا يبهذلا
.0202 وروي يف اًيصساصسأا ةكراصشملا

ىلإا علطتيو مجاهم نع ماهنتوت ثحبيو
نأا دعب يزيلجنإلا يرودلاب ةصسفانملا
ي˘لو˘با˘ن بعل م˘صض ن˘م ا˘ًصضيأا بر˘ت˘˘قا
. كيليم سشويداكرأا

لبقتشسم ىلع رطيشسي سضومغلإ
ةنولششرب يف اينيفإر

سضومغلا رط˘ي˘صسي
،ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم لو˘˘ح
،ارات˘ن˘كلأا ا˘ي˘ن˘ي˘فار
ق˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ف بعل
ةنولصشرب
لÓ˘خ ،ي˘نا˘ب˘˘صسإلا
يف ،ةيلاحلا ةرتفلا

تا˘ن˘ه˘˘كت˘˘لا ل˘˘ظ
تلوا˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تلا˘ق˘ت˘نلا لÓ˘خ ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
فوفصص يف اينيفار دجاوتيو .ةيفيصصلا
ماع نم ةيادب اًئصشان ناك ذنم ةنولصشرب
ه˘˘ل نو˘˘كي نأا ع˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ي نا˘˘˘كو ،7002
ناكو .ققحتي مل هنكلو ،دعاو لبقتصسم
،ي˘ل˘يزار˘ب˘لا بعÓ˘ل ح˘م˘صس ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب
نيترم ،تارم ثÓث قيرفلا نع ليحرلاب
يرودلاب دحاوو ،وغيف اتليصس فوفصصل
يهتنيو .نÓيم رتنا حلاصصل ،يلاطيإلا

72 رمعلا نم غلب يذلا بعÓلا دقع
،1202 فيصص لÓخ ةنولصشرب عم ،اًماع
ةهجولا ىلإا اًناجم ليحرلا هل حيتي امم
.اهددحي يتلا

ود˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘لا» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘˘بو
ةنولصشرب ي˘لو˘ئ˘صسم نإا˘ف ،«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ليحرل بصسانملا سضرعلا نع نوثحبي
ه˘ير˘ح ل˘ب˘قو ،ف˘ي˘صصلا لÓ˘خ ا˘ي˘ن˘ي˘˘فار
ما˘ع˘لا ر˘يا˘ن˘ي ر˘ه˘صش ع˘ل˘ط˘م ع˘م ه˘ل˘ي˘حر
ةنولصشرب نأا ،ةفيحصصلا تركذو .لبقملا
نويلم51 ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا طر˘˘ت˘˘صشي
،ه˘ب˘عل ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ل˘جأا ن˘˘م ،ورو˘˘ي
يذلا ،وغيف يتليصس مامأا بابلا قلغأاو
.اًصضيأا ةراعإلا ليبصس ىلع همصض بلط
هجتت اينيفار ةبغر نأا ةفيحصصلا تدكأاو
مامتها كانهو ،يزيلجنإلا يرودلا ىلإا

اًصضيأاو ،«غيلريميربلا» ةيدنأا دحأا لبق نم
دقاعتلا ةبغر بناجب ،ايناملأاو ايلاطيإا نم
مل اهلك سضورعلا نكلو ،اتليصس لبق نم
.ةيلاملا «انارغولبلا» ةبغر ققحت
لاقتنا ةلأاصسم مصسح متي مل ةلاح يفو
،ةمتهملا ةيدنألا نم يأا ىلإا اراتنكلأا
قÓغإاب ،ربوتكأا رهصش نم5 دعوم لبق
يف بعÓلا ىقبيصس ،تلاقتنلا قوصس
.هدقع ةياهن ىتح ون بماكلا

 بغري ديردم لاير
ونيريم ليكيم ..همشض يف
ةيلبقتشسملإ هايإون فششكي

،د˘يرد˘م لا˘˘ير و˘˘لو˘˘ئ˘˘صسم لوا˘˘ح˘˘ي
لاير قيرف طصسو بعل عم دقاعتلا
يذلا ،ونيري˘م ل˘ي˘كي˘م ،داد˘ي˘صسو˘صس
.زيمم لبقتصسم هل نوكي نأا عقوتي
«لارتنيصس اصسنيفيد» عقوم بصسحبو
يلوئصسم نإاف ،ديردم لايرل يلاوملا
عم دقاعتلل مهيعصس يف «يغنريملا»
ع˘ف˘تر˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،با˘˘صشلا بعÓ˘˘لا
ةقفر هد˘جاو˘ت د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،هر˘ع˘صس
غلابلا بعÓلا لاقو.اينابصسإا بختنم
تاحيرصصت يف ،اًماع42 رمعلا نم
حلاصصل عيقوتلاب هنأا ،عقوملا اهلقن
يننأا ،5202 ماع ىتح ،داديصسوصس
.ليحرلا مامأا بابلا قلغأا

ةدا˘˘يز ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘عأا˘˘صس» فا˘˘˘صضأاو
ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ ينفلا ياوتصسم
ديرأا يننكلو ،لب˘ق˘م˘لا تاو˘ن˘صسلاو
ةيدنألا دحأا يف يلبقتصسم نوكي نأا
ديعصس انأا نآلا انه نكلو ،ةريبكلا
نمصضتيو .«داديصسو˘صس ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘ل

،يلاح˘لا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م و˘ن˘ير˘ي˘م د˘ق˘ع
نويلم06 ه˘ت˘م˘ي˘ق ي˘ئاز˘ج طر˘˘صش
يلوئصسم ملع نم مغرلا ىلع ،وروي
تعفترا ةيقو˘صسلا ه˘ت˘م˘ي˘ق نأا ه˘يدا˘ن
بعÓ˘لا رو˘ه˘ظ در˘ج˘م˘ب ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
.اًرخؤوم اينابصسإا بختنم سصيمقب
،عقوملا بصسحب ،تاعقوتلا ريصشتو
بعÓ˘˘لا ع˘˘صضو د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير نأا

،اًلبقتصسم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل ه˘ط˘ط˘خ ن˘م˘صض
لبق ،لبقملا فيصصلا يف اًديدحتو
،2202 ملاعلا سسأاك يف ةكراصشملا

م˘صض ن˘م يدا˘ن˘لا ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ل د˘˘قو
.ةيلودلا ةلوطبلا دعب بعÓلا
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ديدجلإ مشسوملإ لبق ههجإوتشس ةيوق ةمزأإ نم درابمل رّذحي نوشسبور
يصسليصشت بردم درابمل كنارف رُذح
فوصس ةلكصشم ربكأا نم يزيلجنإلا
نوكت˘صس ثي˘ح م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘جاو˘ت
بعÓ˘لا ماد˘خ˘ت˘صسل ة˘ق˘ير˘ط ل˘صضفأا
.موجهلا يف رينريف وميت ديدجلا

زو˘ل˘ب˘ل˘ل م˘صضنا د˘ق ي˘نا˘م˘˘لألا نا˘˘كو
اذه ينيلرتصسإا هينج نويلم35 لباقم
لوأل كراصشي نأا ررقملا نمو فيصصلا

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثألا مو˘˘ي ةر˘˘˘م
.نوتيارب دصض مصسوملل ةيحاتتفلا

يف يناثلا همصسوم درابمل لخديصسو
قيرف عم جدير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘صس بع˘ل˘م
هفرصصت تحت ناك امم ريثكب يلغأا
.يصضاملا مصسوملا

ف˘ي˘صصلا اذ˘ه اًر˘ي˘ث˘ك زو˘ل˘ب˘لا ق˘ف˘نأاو
ءاحنأا عيمج يف مهتارايخ نيصسحتل
نم برقي ام كلذ يف امب بعلملا

لباقم ينيلرتصسإا هينج نويلم002
نوصسبور تراويتصس نكلو.هميعدت

هبردم رذح قباصسلا لانصسرآا بعل
مصسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘ل˘كا˘صشم ر˘ث˘كأا نأا ن˘م
هنكمي يذلاو رينريف زكرم نوكتصس
ثل˘ث˘م˘لا ر˘ب˘ع نا˘كم يأا ي˘ف بع˘ل˘˘لا
˘مد˘خ˘ت˘˘صسي ا˘˘م ةدا˘˘عو.يموجهلا

يزكرم مجاهم˘ك ع˘ير˘صسلا م˘جا˘ه˘م˘لا
ىلع بعللا يف ةحارلاب رصشي هنكلو
لخادل˘ل ما˘ح˘ت˘قلاو ر˘صسيألا حا˘ن˘ج˘لا

.هتعرصس مادختصسل
NPSE’’’’ ة˘كب˘صشل ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘فو
ىلع نيعتيصس هنأا نوصسبور حصضوأا

ةنزاومل ةقيرط داجيإا اًصضيأا درابمل

با˘ب˘˘صشلا ر˘˘ع˘˘صشي ل ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
.ةديدجلا تافاصضإلا نم طابحإلاب
رطصضيصس هنأا نم بردملا ريذحت متو
يف اًديعصس هملكأاب هقيرف ءاقبإا ىلإا
قباصسلا عفادملا نكلو لبقملا ماعلا

رهظ˘ُي˘صس درا˘ب˘مل نأا ن˘م ا˘ًق˘ثاو نا˘ك
.بردمك هتاردق

هيلع نيعتي فوصس’’ :نوصسبور لاقو
ىرتصشا دقل’’ :عباتو.’’هندعم راهظإا
موقي هنإاو ددجلا نيبعÓلا نم ريثكلا
هيلعو نيعم ما˘ظ˘ن ي˘ف م˘ه˘ن˘ي˘طو˘ت˘ب
ةحيحصص بعللا ططخ نأا نم دكأاتلا

جئاتنلا لصضفا ىلع لوصصحلا هيلعو
.مهبلج نيذلا نيبعÓلا نم
نم ريثكلا كرت هيلع نيعتي فوصسو
ف˘ي˘ك ، به˘ل˘م˘لا جرا˘خ ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ءادعصس نيبعÓلا ءلؤوه ءاقبإا هنكمي
بصسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘˘هرا˘˘صضحإاو
ام وهو بابصشلا بلجي لازي ل ليكو
م˘صسو˘م˘لا ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا د˘˘ير˘˘ي ه˘˘نأا لا˘˘ق
.يصضاملا

ي˘ه ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ل˘كصشم˘لا’’ :ل˘م˘˘كأاو
.’’رينريف وميت مدختصسيصس فيك
ا˘˘ًصصخ˘˘صش نو˘˘كي˘˘صس ل˘˘ه’’ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
يف بعليصس له ؟وتلل هئارو سضكري
تاكرحتب موق˘يو ىر˘صسي˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
.’’ةلكصشم ربكأا هذه نوكتصس ؟ةيرطق
ميظنت اًصضيأا هيلع بجي’’ :فاصضأاو
ه˘نأا تب˘˘ثأا ه˘˘ن˘˘كل’’ :م˘˘تأاو.’’عافدلا

هيدلو ةيافكلا هيف امب ديج بردم
يدو˘˘ج و˘˘هو ه˘˘ع˘˘م د˘˘ي˘˘ج ق˘˘˘يد˘˘˘صص
هنأا رهظي فوصس هنأا دقتعأاو سسيروم
.’’مصسوملا اذه ديج بردم

ر .ق ^

ر˘يد˘م˘لا ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ح˘م˘ط˘ي
ىلإا ينابصسإلا ديردم لايرل ينفلا
عم12‐0202 ديدجلا مصسوملا ءدب
ىلع ةنكمم ةروصص لصضفأاب قيرفلا
.ينفلاو يندبلا نيديعصصلا

’’لار˘ت˘ن˘صس ا˘صسن˘ف˘يد’’ ع˘قو˘م زر˘بأاو
ي˘ت˘لا ةدا˘ف˘ت˘صسلا ىد˘م ي˘نا˘˘ب˘˘صسإلا
داد˘عإلا ةر˘ت˘ف ي˘ف ناد˘يز ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ي
هب ىهتنا يذلا لكصشلا نم ةيلاحلا
ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

قيقحت يف حجن امنيح ،02‐9102
ثي˘˘ح ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا يرود˘˘˘لا بق˘˘˘ل
ةيندبلا ة˘لا˘ح˘لا ي˘صسنر˘ف˘لا ل˘غ˘ت˘صسا

حجنو هيبعل ىدل ريبكلا زيكرتلاو
ل˘كل ة˘صصا˘خ ف˘ئا˘ظو ر˘يو˘ط˘ت ي˘˘ف

لÓخ‐ وزيز ماق نيح يف .بعل
ةيوقتل نيرامت لمعب ‐دادعإلا ةرتف
ل˘ك ي˘ف د˘صسج˘لا تÓ˘صضع ع˘ي˘م˘˘ج
تابا˘صصإا ة˘يأا ثود˘ح˘ل ا˘ًع˘ن˘م بعل
هيبعل بيردت ىلع لمعو ،ةيلصضع
يفو .ةبÓصصلاو لtمحتلا ةوق ىلع

نا˘ك ،ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘صسل˘ج ل˘ك ة˘يا˘ه˘˘ن
فوقولل نيقيرف نم ةارابم يرجُي

.بعل لك ىوتصسم ىلع
لاير عم ناديز حاجن رصس نُمكيو
ة˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ه˘˘تارود ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م
ىلع نوبعÓلا بردت .ةيصصخصشلا
،ة˘ي˘ئاو˘ه Ó˘لاو ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا با˘˘ع˘˘لألا

ةركلا ريرمت ةقد ىلع ةوقب اولمع

تنا˘كو ل˘ب .م˘ي˘ل˘صسلا ا˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
ةبصسنلاب ةفثكم لمعلا ىلإا ةدوعلا
.ةحار نودبو عيمجلل
سضع˘˘ب ل˘˘م˘˘ع ،ىر˘˘ُخأا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
طا˘ق˘ن ر˘يو˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

يف عوقولا بنجت لجأا نم مهفعصض
،ديدجلا مصسوملاب تاباصصإلا رطخ
ةوقب ويصسنيصسأا وكرام لمع ثيح
أادبيل ةيصضايرلا باعلألا ةلاصص يف
ةبصسنب ا˘ًي˘فا˘ع˘ت˘م د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا

سشت˘˘يردو˘˘˘م سسكع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،001%
هلtمحت ةوق ريوطت ىلع لمع يذلا
.ةلماك ةقيقد09ـلا بعل عيطتصسيل
وغيردورو ةميزنب ميركل ةبصسنلاب امأا

ة˘حار يأا ى˘ل˘ع Ó˘صصح˘ي م˘ل˘ف سسو˘˘غ
نوبعÓلا رعصشي .امهتلطع ةرتف لÓخ
ثيح ،ةيلاحلا ةرتفلا يف ريبك مازتلاب
،ا˘ًق˘ح ر˘ي˘ث˘م ي˘ند˘ب˘لا م˘ه˘ل˘كصش ود˘ب˘˘ي
ه˘˘ّن˘˘صس م˘˘غر‐ و˘˘غ˘˘˘يردور ح˘˘˘ب˘˘˘صصأاو
لا˘ير ي˘ب˘عل ل˘صضفأا د˘حأا ‐ر˘ي˘غ˘صصلا

.ةيندبلا ةيحانلا نم ديردم

هقباشس ىهتنإ امك ديدجلإ مشسوملإ ديردم لاير أإدبيل نإديز ةطخ

م˘جا˘ه˘م تيزا˘كل رد˘ن˘صسكلأا رد˘˘صصأا
يئاهنلا هم˘كح يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا لا˘ن˘صسرآا
ةق˘ف˘صص ي˘ف ه˘لو˘خد تا˘ع˘ئا˘صش نأا˘صشب
برعأا ثيح يتراب سساموت عم ةيلدابت
.هبصضغ نع بعÓلا

لانصسرآا عم تيزاكل لبقتصسم دعيو
فيصصلا لÓخ ةديدع تانهكت طحم
اتيترأا ليكيم جا˘ت˘ح˘ي ثي˘ح يرا˘ج˘لا

ن˘م دد˘ع ع˘ي˘ب ى˘˘لإا˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا برد˘˘م
عم دقاعتلا نم نكمتي ىتح نيبعÓلا
.راوع ماصسحو يتراب لثم هفادهأا

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لاو˘˘˘ط ثيدا˘˘˘˘حألا ترادو
لو˘خد ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ع˘م ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘˘صص ي˘˘ف تيزا˘˘كل
ع˘م ي˘ترا˘ب م˘صضل د˘يرد˘م و˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا
مهنأا ىلع سسوكنÓب يخورلا رارصصإا
طرصشلا ةميقب لإا بعÓلا اوعيبي نل
نويلم54 غلابلاو هدقع يف يئازجلا

.ينيلرتصسإا هينج
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘ًصضيأا ن˘˘˘كم˘˘˘يو
لوصصحلا يف ةدعاصسملل يصسنرفلا

عم دقاعتلل ةبولطملا لاومألا ىلع
45 وحنب نويل هردقي ثيح راوع

.ينيلرتصسإا هينج نويلم
لانصسرآا عم دقعب تيزاكل طبتريو
2202 ما˘˘ع ف˘˘ي˘˘صص ي˘˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي
بصسنألا وه فيصصلا اذه نوكيصسو
ه˘ت˘م˘ي˘ق سضف˘خ˘ن˘ت نأا ل˘ب˘˘ق ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل
نم غ˘لا˘ب˘لا با˘صشلا ن˘كلو.ةيقوصسلا
نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصأا ا˘˘ًما˘˘˘ع92 ر˘م˘ع˘لا

درو تارامإلا يف لاز ام هلبقتصسم
ر˘يرا˘ق˘ت ن˘ع ل˘ئ˘ُصس ا˘مد˘ن˘˘ع بصضغ˘˘ب

.يتراب عم ةيلدابت ةقفصص
ع˘˘م ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘ف تيزا˘˘˘كل لا˘˘˘قو
اذه نا˘ك اذإا’’ :’’بي˘كي˘ل’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص
.’’ينيصضري ل اذهف اًحيحصص
تارايتخا وه ينمهي ام نكل’’ :عباتو
.’’هتقثو اتيترأا ليكيم
دوقي يذلا سصخصشلا هنإا’’ :فاصضأاو
قباطلا يف نيريدملا سسيلو قيرفلا
نأا م˘ل˘عأا ا˘نأاو بتا˘كم˘لا ي˘ف يو˘ل˘ع˘لا
.’’هتقث يدل
تعقو دقلو لانصسرآا يف انأا’’ :لمكأاو
مدقت˘ل˘ل تاو˘ن˘صس سسم˘خ ه˘تد˘م اًد˘ق˘ع
ناماع يدل ىقبتيو باقلألاب زوفلاو
.’’ءاقبلا ىلع رصصم انأاو

ىوتصسمب ايتيكن يديإا روهظ ىدأاو
ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا ةدا˘˘يز ى˘˘لإا ز˘˘ي˘˘م˘˘م
لاقتنلاب اًصضيأا طبترا يذلا تيزاكل
نأاب لو˘ق˘ي ا˘ت˘ي˘ترأا ن˘كل.سسوتنفويل
ءاقبلا ديري يصسنرفلا يلودلا بعÓلا

.هعقوم لجأا نم لاتقلاو
تيزاكل نو˘كي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘مو
هتلحر يف لان˘صسرآا ة˘ل˘ي˘كصشت ن˘م˘صض
ةيحاتتفلا ةلوجلا يف تبصسلا ءاصسم
.ماهلوف هجاوي امدنع يرودلل
ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا لا˘ن˘صسرآا سضو˘خ˘˘ي˘˘صسو
ثيح هي˘ب˘عل ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع با˘ي˘غ
ي˘ف ة˘با˘صصإا ن˘م ز˘يو˘ل د˘ي˘فاد ي˘نا˘ع˘ي
تايرابملا نع هدع˘ب˘ت فو˘صس ة˘ب˘قر˘لا
.عيباصسأا ةتصس ةدمل
يدا˘ن˘لا ي˘ف غ˘ن˘˘يد˘˘لو˘˘ه بور ل˘˘ظو
ن˘م ه˘ترا˘عإا لا˘ن˘صسرآا ى˘غ˘˘لأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
سسيتاروكصس نأا نيح يفو ليصساكوين
مولا˘كو يرا˘م و˘ل˘با˘بو ي˘فا˘ت˘صسو˘مو
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف نو˘˘جرد˘˘م زر˘˘ب˘˘ما˘˘صشت
.تاباصصإلا

لييرباغ باصشلا يئانثلا بيغيصس امك
.ور ثيمصس ليمإاو يلينيترام

يتراب عم هتلدابم نأاششب يئاهنلإ همكح ردشصي تيزاكل
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زع ةرقم مجن سسيئر دعو
يبعل ،رصصان نب نيدلا
مهليهأاتب دد˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا

تاع˘ي˘قو˘ت˘لا لو˘ل˘ح د˘ن˘ع
ط˘˘˘ب˘˘˘صضو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
ح˘م˘صست ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا
نا د˘كا ثي˘ح م˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت˘ب
يف ةعوصضوملا ةبوقعلا

اهداعبا متيصس قيرفلا قح
ة˘˘يؤور د˘˘˘ع˘˘˘ب ةر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘صضق˘˘˘˘لا
م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب
متيصسو ةقدب ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م
نويدلا لك ةيوصست اهدعب
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ب ح˘˘م˘˘صست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘كصشب بع˘˘ل˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

اذ˘ه ة˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف يدا˘˘ع
دا˘ت˘عا ا˘م˘ل˘ث˘م ،م˘صسو˘م˘˘لا

ا˘م و˘هو ق˘ير˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نور˘ب˘ع˘ي را˘صصنألا ل˘ع˘ج
ةوطخلل مهنان˘ئ˘م˘طا ن˘ع
فر˘˘ط ن˘˘م ةذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

.مجنلا يلوؤوصسم

نع هثحب لشصاوي
ليومت رداشصم

رصصان نب سسيئرلا لصصاوي
دوقع ثح˘ب ي˘ف ه˘ي˘عا˘صسم
بصسحو ثي˘ح ،ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
هيدل ينعملاف تامولعملا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ع˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م
نم ةليصسم ةيلول ةيلحملا
لا˘جر ع˘م عا˘م˘ت˘جلا ل˘جا
م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو لا˘˘م˘˘علا
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘عد ةرور˘˘صضب

لمع˘ي يدا˘ن˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
ركذي ةيلولا فيرصشت ىلع

ي˘ف˘˘ت˘˘كي ن˘˘ل سسي˘˘ئر˘˘لا نا
عم لصصاو˘ت˘ي˘صس ل˘ب كلذ˘ب
تا˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘صشلا سضع˘˘˘˘˘˘˘˘ب
يف ةصصاخ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ليومت لجا نم ةمصصاعلا
ح˘م˘صست دو˘ق˘˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.يدانلا ةنيزخ سشاعنإاب

صشامر ماششه

 ةركشسب داحتا
برق نع ثيدحلإ

نم ةينطو ةكرشش
«نابيزلإ ءانبأإ» معد

ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا د˘˘حأا ق˘˘ل˘˘طا
،ةركصسب ةنيدمب نييحايصسلا
دا˘˘ح˘˘˘تلا را˘˘˘صصنأل ىر˘˘˘صشب
حنم رارق ميصسرت يف ةلثمتم
يف قيرفلل ةيمومع ةكرصش
كلذو ،ة˘مدا˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا
ةصضورفملا طوغصضلا ةجيتن
ة˘ن˘يد˘م˘لا نا˘ي˘عا فر˘ط ن˘˘م
نود نم يتلا ةوطخلا يهو
داحتÓل ريثكلا مدقتصس كصش
يلاملا ل˘كصشم˘لاو ل ف˘ي˘ك
رظتنيو اذه اددجم حرطي نل
ربخلا مي˘صسر˘ت نا˘ب˘يز˘لا ءا˘ن˘بأا
ناو ة˘صصا˘خ ر˘ب˘صصلا غرا˘ف˘˘ب
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

دي˘ق ه˘ع˘صضو ي˘ف عار˘صسإلاو
.هقفو ريصسلا

ةبشسنب ةرارغوب
داحتÓل ابردم ةريبك
ن˘م ةرادإلا بر˘ت˘˘ق˘˘تو اذ˘˘ه
ةيعمج بردم عم دقاعتلا

،ةرارغوب نيمايل ةليلم نيع
د˘˘˘˘ق ةرادإلا نو˘˘˘˘كت ثي˘˘˘˘ح
نم سسما ةيصشع هب تقتلا
تا˘صضوا˘ف˘م˘لا ءا˘˘ه˘˘نا ل˘˘جا

دق اناك نيفرطلا ناو ةصصاخ
نا ر˘كذ˘ي ا˘ي˘ف˘تا˘ه Ó˘صصاو˘˘ت
نم باحصسنلا ررق ينعملا
بب˘˘˘˘˘صسب كلذو «ما˘˘˘˘˘صصل»
ن˘م ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا

سشتو˘كلا ل˘م˘ع˘ي˘صس ه˘ت˘ه˘˘ج
ه˘˘م˘˘قا˘˘ط را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةبغر نم مغرلاب ،دعاصسملا
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا ي˘˘ف ةرادإلا
فدرمو ة˘لوز˘قو˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ةريبكلا تايحصضت˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
م˘صسو˘م˘لا ا˘ه˘ب او˘ما˘ق ي˘ت˘˘لا
.يصضاملا

صشامر ماششه

نيبعللإ روجأإ ديدشست يف مويلإ عرششت ةرإدإلإ

فيطشس قافو
يكوكلاب ظافتح’ا ىلع رشصت

نويدلإ ةيلاكششإإ لح ةيوشستب دعيو نيبدتنملإ ليهأاتب راشصنألإ دعي رشصان نب

ةرڤم مجن
لشصاوتم ليومتلا رداشصم نع ثحبلا

  ديدجلإ مشسوملإ قيرط ةطيرخ سسردت ةرإدإلإ

 لشصإوتم زئاكرلإ ليحرو ةريح يف ةرإدإلإ
ةدكيكشس ةبيبشش

يريزد ريشصم ديدحت ديرت ةرادإ’ا

 تاناعإلإ نم ديزم ىلع لوشصحلإ رظتني دانزوب

جربلا يلهأا

طبصض ىلع ،دادصش ديصص نب ةليلم نيع ةيعمج قيرف سسيئر لمعي
لجأا نم ،يصضاملا مصسوملا يبعÓب ةصصاخلا ةيرادإلا رومألا عيمج
رظتنملا نم ثيح اهب نونيدي يتلا مهتاقحتصسم ديدصست ةمهم ليهصست
اعيمج مهعيقوتب حمصسي نيمداقلا نيمويلا يف ايئاهن اعامتجا دقعي نا
امك افيفلا ةناعا يقلت متي ىتح اذهو «انوروك ءابو» لوكوتوربل
نيبعÓلا تاباصسح يف نيتيرهصش نيترجا بصص ىلع اهدعب لمعيصس
نم نيترجا لثمي مهب ظفتحملا نيبعÓل «نامصض كصص» حنمي نا ىلع
.هب نونيدي ام

  لكاششملا ىلع يشضقتشس ةيمومع ةكرشش
ةيموم˘ع˘لا ة˘كر˘صشلا ح˘ن˘م م˘ت˘ي نأا ،«ما˘صصل» قا˘صشع ل˘مأا˘ي ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
مهت يتلا طاقنلا ديدع ةجلاعم متت ىتح اذهو اعيرصس قيرفلا رييصستل
ةرادإلا نأاو اميصسل ادج ةمهم نوكتصس كصش نود نم يتلاو ،قيرفلا
نامصض ىلع لمعلا لÓخ نم قيرفلا وتاكريم طبصض يف عرصشتصس
يلاتلابو ،لبقملا مصسوملا ةيعمجلا ةمدخ ىلع ةرداقلا رصصانعلا سضعب
عيقوتلل رصصانعلا سضعب ثحبب سسيئرلل حمصسيصس ةلويصسلا ريفوتف
.يلاحلا وتاكريملا لÓخ اهعم

صشامر ماششه

يدانلا ة˘كر˘صش و˘م˘ها˘صسم ع˘م˘ت˘ج˘ي
ة˘ي˘صشع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘˘لا
ة˘ل˘ي˘صصح ة˘صسارد ل˘جا ن˘م مو˘˘ي˘˘لا
لÓخ نم كلذو ،يصضاملا مصسوملا
يبدلاو يلاملا نير˘ير˘ق˘ت˘لا ةوÓ˘ت
ةيصضق ىلا قرطتلا متيصس مث نمو
مصسوملا ةينازيمو قيرفلا وتاكريم
نم يتلاو قيرفلا اهدمتعيصس يتلا
هصشياع امم لقا نوكتصس كصش نود
ة˘ي˘صضا˘م˘لا م˘صساو˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ما˘˘م˘˘ت˘˘˘هلا ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ز˘كر˘م عو˘صضو˘م لو˘ح ه˘ب˘ي˘˘صصن˘˘ت
لغصشلا ى˘ح˘صضا يذ˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
.رفانصسلل ةبصسنلاب لغاصشلا

ةريخأ’ا تاقفشصلا يف لشصفلل يثÓث عامتجا
«يشس.صسا.يشسلا»ـل

ةيصشع عمتجا دق ىلعل ةرادإلا سسلجم سسيئر نوكي ،هتاذ قايصسلا يف
وتاكريم نم ىقبت ام يف لصصفلل ينارمعو جوجم يئانثلا ةقفرب سسما
قاروألا نام˘صض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ي˘صس سسا ي˘صسلا نأاو ا˘م˘ي˘صسل ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل
قاروألا سضعب نامصض ةيناكمإا ىلا تايطعملا لك ريصشتو اذه ةريخألا
عفادملا بصصنم يف لصصفلا اهصسأار ىلع يتلاو ةمداقلا تاعاصسلا يف
رايتخلا متيصس ني˘ح ي˘ف «كا˘كحو˘بو ي˘جارد ،و˘كارا˘ب˘ي˘م» يرو˘ح˘م˘لا
يف رظن˘لا م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك ،«لا˘ت˘قو ي˘ت˘يز ،ي˘ل˘يÓ˘ب ،دور˘م˘ق» ن˘ي˘ب ا˘صضيأا
م˘جا˘ه˘م˘لا ف˘ل˘م ة˘صسارد ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو سشير˘ه˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا
قيرفلا يف هليمزبو يقيرفلا فوفصصب قحتلي دق يذلا يمصساقلب

.ةدايع نب نيصسح
صشامر ماششه

يف ةيصساصسأا ةزيكرو مهم يعابر ةرداغم ةيمصسر داكت ةفصصبو دكأات
رمثتصسا ثيح ةبانع داحتا راجلا قيرفلا وحن ،ةدكيكصس ةبيبصش قيرف
همامتها هعصضي هلعج ام وهو ،ةبيبصشلا لكاصشم يف ميعزلا سسيئرلا

راظتنا يف نيبعل عبرأا نمصض انرداصصم بصسحو ثيح قيرفلا بوصص
وه ام ىلع ةبيبصشلا عصضو لازي لو اذه قيرفلا عم امهدوقع ميصسرت

فرط نم ةثيثح ىقبت يعاصسملاو ةبئاغ ىقبت تاكرحتلا نا امب هيلع
.هذاقنإا نكمي ام ذاقنإل سسيئرلا

يدجلا لمعلا يف عورششلاو تاناعإ’ا ليشصحتل نمزلا عراشسي يراطيق
ىلع يه يتلا نويدلا نمصضتت ةليصصح دعأا ،يراطيق سسيئرلا نأا ركذي

مصسوم˘لا و˘ب˘عل ا˘ه˘ب ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا اذ˘كو ق˘ير˘ف˘لا ق˘تا˘ع
ابصسحت ةيريدقت ةيناز˘ي˘م ن˘م˘صضت˘ي ا˘م˘ك ،ه˘ل˘ب˘ق يذ˘لا اذ˘كو ي˘صضا˘م˘لا

ادغ ةيلولا يلاول اهميلصست متيصس ثيح ديدجلا مصسوملا ةقÓطنل
قيرفلل تادعاصسم ميدقتل ابصسحت كلذو ةدكيكصس ءانيم ريدمل اذكو
لجا نم اذكو نيبعÓلا ةرجه ةلصصاوم لبق ةصضافتنلا قيقحتب حمصست

.قيرفلل مهبلج يف ناصستفا بغري نم نامصض
صشامر ماششه

 ةيرإدإلإ رومألإ طبشض لشصإوي دإدشش
 ديدجلإ مشسوملإ يف سضوخلإ لبق

ةليلم نيع ةيعمج
ةينطو ةكرشش نوديري راشصنأ’ا

طبصض يف ةرادإلا تحجن
ي˘ت˘لا ى˘ل˘ث˘م˘لا ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ىلع لوصصحلاب اهل حمصست
اهن˘كم˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘نا˘علا

نم يلام غلبم نامصض نم
ي˘˘ف د˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صس كصش نود
ى˘˘لا ةر˘˘جا و˘˘˘لو د˘˘˘يد˘˘˘صست
يلاتلابو نيبعÓل نيترجا

تا˘˘˘جا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا ف˘˘˘˘قو
ةصسرامم˘لا تا˘طو˘غ˘صضلاو
نيدئاقلا ءاقفر فرط نم
نأا ركذي ،يوارقو طينحج
عم˘ج ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ةرادإلا

ديدصستب حمصسي ريبك غلبم

ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم
ة˘ل˘حر˘م˘لا رو˘˘مأا ط˘˘ب˘˘صضو
وتاكريم نم ءاوصس ةلبقملا
ةر˘ت˘ف˘ل ى˘˘ت˘˘ح وا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
.تاريصضحتلا

ءاهنإ’ نمزلا عراشست
بردملا ةيشضق

وتاكريم يف عورششلل
قيرفلا

ن˘˘م ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ةرادإلا يهنت نا رظتنملا
يصسنوتلا بردم˘لا ة˘ي˘صضق
تا˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف ي˘˘كو˘˘كلا

سضر˘ف˘ت˘صس ثي˘ح ،ة˘مدا˘ق˘لا
ىلع يئاهنلا عيقوتلا هيلع
ىتح اذهو اينورتكلا دقعلا
رو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘ي
نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ي˘˘ف˘˘يا˘˘˘ط˘˘˘صسلا
مويلا هدقع رظتنم عامتجا

طبصضل ريدقت ىصصقا ىلع
اذه هعم يئا˘ه˘ن˘لا قا˘ف˘تلا

قا˘فو˘˘لا قا˘˘صشع لاز˘˘ي لو
،وتاكريملا ديدج نورظتني

ىقب˘ي قا˘فو˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
يتلا قرفلا مها نم ادحاو
.ةقفصص يأا دعب مربت مل

صشامر ماششه

دانزوب ماعلا ريدملا رظتني
نم تاناعإلا لوخد ريذن
اذكو ،ةيئلولا تا˘ط˘ل˘صسلا

ن˘ي˘˘ب م˘˘ه˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ع˘˘م˘˘ج
يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ءا˘˘صضعأا

ل˘جا ن˘˘م ة˘˘كر˘˘صشلا اذ˘˘كو
ي˘˘˘ف يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘صشلا
،لبقملا مصسوملل ريصضحتلا

ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ناو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
لوأا ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘صس
ةق˘لا˘ع˘لا ه˘نو˘يد ة˘ي˘ف˘صصت˘ب
ى˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ث ن˘˘˘مو
م˘صسو˘م˘لا ي˘ب˘عل ة˘˘ي˘˘صضق
مظعم د˘يد˘صست˘ل ي˘صضا˘م˘لا
يدافتو ةيرهصشلا مهروجا
يف اددجم لوخدلا كلذب

ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘˘م عار˘˘˘˘˘صص
نوكيصس امك ،تاعزا˘ن˘م˘لا
نا˘م˘صضب بلا˘ط˘م يدا˘˘ن˘˘لا
ةردا˘ق˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا سضع˘˘ب

نو˘ع˘لا د˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
.لبقملا مصسوملا يدانلل

رظتنم يريزد
 هريشصم ديدحتل

ن˘˘˘م ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘ف
بردملا لح˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ير˘˘˘˘˘˘˘يزد لÓ˘˘˘˘˘˘˘ب
نم جربلاب ةمداقلا تاعاصسلا
ءاو˘صس قا˘ف˘تلا ثاد˘حا ل˘جا
ة˘صضرا˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل ءا˘ق˘ب˘لا˘˘ب
ىرخأا ةهجو رايتخا وا ةينفلا
وا نازيلغ عيرصس نوكت دق»
ي˘فو اذ˘ه ،«ةر˘˘كصسب دا˘˘ح˘˘تا

ءاقب˘لا˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا رار˘ق لا˘ح
ةمئاق ةريبك ةبصسنب ددحيصسف
اذكو هت˘ب˘ي˘ت˘ك ي˘ف ن˘ي˘قا˘ب˘لا
د˘يد˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘صس
اهميعدت بجاولا بصصانملا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ناو ة˘صصا˘˘خ
ع˘م سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف عر˘˘صش
ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا سضع˘˘ب
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ىر˘˘ي
ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘˘ل م˘˘عد˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.لبقملا مصسوملا

صشامر ماششه

ةنيطنشسق بابشش
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يحلا˘صص ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ب˘ع
ق˘با˘صسلا ي˘لود˘لا سسرا˘ح˘˘لا
بعلو ،ةنصس32 نم لقأا

ديدج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘صس ن˘˘˘ع
ي˘ف يدا˘ن˘لا ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘˘ب
احصضو˘م ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ما˘يألا
ي˘˘ب˘˘عل ل˘˘ك فر˘˘˘ع˘˘˘ي ه˘˘˘نا
نوكي نل جامدنلاو قيرفلا

.ابعصص
ي˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صص ح˘˘˘صضوأاو
ا˘˘˘ه˘˘˘ب سصخ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
قيرفلل يمصسر˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
د˘ق˘ل» :Ó˘ئا˘ق ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ي˘ف م˘˘صساو˘˘م3 تع˘˘˘˘˘قو
ا˘˘نأاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘عو ،كلذ˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘صس
ةبعصص نوكت نل جامدنلا

ل˘ج ا˘ب˘ير˘ق˘ت فر˘عأا ي˘˘ن˘˘نأل

ىلع هدر يفو ،«نيبعÓلا
ي˘ف ه˘حو˘م˘ط لو˘˘ح لاؤو˘˘صس
ناو˘˘˘لأا ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘لا
دد˘صش ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ىلع زكري˘صس ه˘نأا ي˘ح˘لا˘صص
ل املو ،هق˘ير˘ف ع˘م ل˘م˘ع˘لا

اددجم رصضخلا باوبأا قرط
بعل نآلا انأا» :درطتصساو
لكو رئازجلا ةيدولوم يف
ى˘˘ل˘˘ع بصصن˘˘م يز˘˘ي˘˘كر˘˘˘ت

لو قيرفلل ةفاصضإلا ميدقت
بغرا ين˘نأا م˘كي˘ل˘ع ي˘ف˘خا
.«اددجم رصضخلل ةدوعلا يف

ت– يتÈخ عشضأاشس»
ديمعلا فرشصت

 «ينيفخت ’ ةشسفانŸاو
ي˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صص د˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘ه
قير˘ف˘ل ق˘ب˘صسألا سسرا˘ح˘لا

زهاج هنأا ،فلصشلا ةيعمج

قيرفلل ءيصش لك ميدقتل
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
د˘ق˘ل» :لا˘˘قو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
يف ة˘كرا˘صشم˘لا ي˘ل ق˘ب˘صس
يفدهو ةيراقلا ةصسفانملا
قير˘ف˘ل˘ل ة˘فا˘صضإلا م˘يد˘ق˘ت
يتلا يتربخ لك عصضأاصسو
ةد˘عا˘˘صسم˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘صست˘˘كا
سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ،يدا˘˘ن˘˘˘لا
انأا قيرفلا لخاد ةصسفانملا

ام لك لذب يفدهو زهاج
يدا˘ن˘لا ةد˘عا˘صسم˘˘ل كل˘˘ما

يف نوكي يذلا سسراحلاو
يذلا و˘ه د˘ي˘كأا د˘ي˘ج لا˘ح
.«بعليصس
يحلاصص دعو ،ريخألا يفو
ل˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ب
ديمع ةدايق يف ةمهاصسملل
و˘ح˘ن ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
لافتحلا عم انمازت باقلألا
هيدلاو ركصش امك ،ةيوؤوملاب
.هعم فقو نم لكو

ب.م.يرشسيإا

بلج لÓخ نم
ءامشسأ’ا نم ديزŸا
ةبقلإ دئإر ةرإدإإ

ةدوعلإ يونت
 مويلإ لمعلل

دئار قيرف ةرادإا تعجارت
سسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا

رارق ن˘ع نا˘ب˘ع˘صش ق˘ي˘فر
ق˘ير˘ف˘لا كر˘تو ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘˘ق و˘˘˘ه ن˘˘˘م˘˘˘ل
ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ،ه˘˘تدا˘˘ي˘˘˘ق
تيب اهفرع ةريثك ثادحأا
تا˘˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف د˘˘˘ئار˘˘˘لا
بل˘˘ج د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘ن˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘صش
هنا مغر ،يدانلا ةصسائرل

ي˘˘˘ف ق˘˘˘ح˘˘˘لا كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي ل
سسي˘ل ه˘نا ا˘م˘ب ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لا

ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف او˘˘صضع
.ةماعلا

ا˘نردا˘صصم ن˘م ا˘ن˘م˘˘ل˘˘عو
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب نأا ،ةرادإلا
ع˘˘م تثد˘˘˘ح˘˘˘ت فار˘˘˘طألا

بتكملاو قيرفلا سسيئر
ى˘ل˘ع او˘ل˘م˘عو ر˘ي˘صسم˘˘لا
ن˘ع ع˘جار˘ت˘لا˘˘ب ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا
ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ ،ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘˘لا

ريبك لمعب اوماق مهنأاو
ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ما˘˘˘يألا ي˘˘˘ف
ع˘˘م اود˘˘قا˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
لعجت دق ة˘ل˘ي˘ق˘ث ءا˘م˘صسأا
بتار˘م˘لا بع˘˘ل˘˘ت ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا
.ىلوألا

،ه˘تاذ رد˘صصم˘لا فا˘صضأاو
دد˘صصب ق˘ير˘ف˘˘لا ةرادإا نأا
نم مويلا لمعلل ةدوعلا

ط˘˘بر ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م لÓ˘˘˘خ
ني˘ب˘عل ع˘م تلا˘صصتلا

م˘˘˘˘˘˘˘˘عد د˘˘˘˘˘˘˘˘صصق دد˘˘˘˘˘˘˘˘ج
زكارم˘لا ي˘ف ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
قيرفلا اهنم يناعي يتلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اردا˘˘˘ق نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘ل
مصسو˘م˘لا ي˘ف ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
.ديدجلا

ب.م.يرشسيإا

ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘˘ف ةرادإا ته˘˘نأا
،فرتحم يناثلا مصسقلا ىلإا ةدئاعلا

ينفلا مقاطلاب ةقلعتملا رومألا لك
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع فر˘صشي˘˘صس يذ˘˘لا
.ديدجلا مصسوملا

ة˘صصا˘خ˘لا ا˘نردا˘˘صصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو
سسيئرلا نأا ،قيرفلا تيب نم ةبيرقلا
ىلع فارصشإÓل زوميغ نيمأا عم قفتا

نأا ى˘ل˘ع  ،ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا سسأار
يرا˘م˘ع ف˘صسو˘ي ن˘م ل˘˘ك هد˘˘عا˘˘صسي

نارم˘ع لÓ˘ب ،لوأا د˘عا˘صسم برد˘م˘ك
يتÓقم يناهلاو ،ناث دعاصسم بردم
دبع لفكتيصس نيح يف ايندب ارصضحم
.سسارحلا بيردتب يكلام رداقلا

ةنتاب ةيدولوم قيرف ةرادإا ىعصستو
ل˘جا ن˘م ي˘صسفا˘ن˘ت ق˘ير˘ف ن˘يو˘كت˘˘ل
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن طو˘ق˘˘صسلا يدا˘˘ف˘˘ت

نم طقصستصس قرف6 نأاو اميصسل
.ةاوهلا مصسقلا ميحجل ةعومجم لك

ب.م.يرشسيإا

ةينفلإ ةشضراعلإ سسأإر ىلع زوميغ Úعت «ةيبوبلإ» ةرإدإإ
ةنتاب ةيدولوم

ابوروأإ يف فإرتحلإ يفدهو سسنوت نم اشضورع قلتأإ مل :يلإوم

وداراب يدان
«كابلا» عم رخآا امشسوم ءاقبلل هجتي

صسابعلب دا–ا

 ةزمحو ثيلو ةنبل نب نم لكل ددجت «ةركملإ» ةرإدإإ

ى˘˘ف˘˘ط˘˘˘صصم» بع˘˘˘ل˘˘˘م ع˘˘˘صضخ˘˘˘ي
ةد˘ع˘ل ا˘ي˘لا˘ح ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف «ر˘كا˘صشت

فدهت يتلاو ةعصساو ميمرت تايلمع
ل˘كي˘ه˘لا اذ˘ه ةرو˘صص ن˘ي˘صسح˘ت ى˘لإا
نم ري˘ث˘كلا د˘ه˘صش يذ˘لا ،ي˘صضا˘ير˘لا
ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تارا˘˘صصت˘˘نا
.مدقلا ةركل يرئازجلا

ر˘يد˘م ير˘ي˘˘صصا˘˘ن لا˘˘م˘˘ك ح˘˘صضوأا
لامعأا قÓطنا نأا ،«ركاصشت» بعلم
ةر˘ي˘خألا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو م˘ي˘مر˘ت˘لا ةدا˘˘عإا
ىتح رمتصست ،ركاصشت بعلم حلاصصل

بعلملا»: حرصص ثيح لبقملا يفناج
يف˘نا˘ج ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف از˘ها˘ج نو˘كي˘صس
رييا˘ع˘م˘لا ع˘م ق˘فاو˘ت˘ي˘صسو1202
نيدهاج لمعن نحن .ةيلاحلا ةيلودلا
،«ينطولا بختنملا تاعلطت ةيبلتل
طوغصض نود ايلاح لمعن» :فاصضأاو
عم بختنملا ءاقل لقن ذنم ةصصاخ
يف هدقع ررقملا يوبابميزلا هريظن
،«ةيليوج5 عمجم ىلإا ر˘ب˘م˘فو˘ن9
سصاخ ل˘كصشب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م˘صضت˘تو
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا بصشع˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غ د˘يد˘ج˘˘تو بع˘˘ل˘˘م˘˘ل˘˘ل
تارممو ةفاحصصلا ةفرغو سسبÓملا
ة˘ي˘فا˘صضإا ق˘فار˘م اذ˘كو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
تا˘باو˘˘ب بي˘˘كر˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
فÓ˘غ سصي˘صصخ˘ت م˘ت ،ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإا

اذ˘ه˘ل م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م ـب رد˘ق ي˘˘لا˘˘م
قود˘˘ن˘˘صصلا را˘˘طإا ي˘˘ف عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
تاردا˘ب˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةيصضاير˘لا تا˘طا˘صشن˘لاو ة˘ي˘با˘ب˘صشلا

ةأاصشنملا ءاطعإا ىلع لمعي يذلاو
د˘كأا ا˘م˘ك ،ةد˘يد˘ج ة˘ل˘ح ة˘ي˘صضا˘ير˘˘لا
يلاملا فرظلا نأا لوألا لوؤوصسملا

،بعلم˘لا ة˘ق˘يد˘ح د˘يد˘ج˘ت˘ل سصصصخ
ةبارق ذنم اهتئيهت ةداعإا متي مل يتلا

ديدجت متيصسو تاونصس رصشع يلاوح
ينفلا قيرفلا عم قيصسنتلاب بصشعلا
يصضايرلا فايصضوب دمحم عمجمل
قيرف ةدعاصسمبو ةمصصاعلا رئازجلاب
دا˘ح˘تلا˘ب ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ز˘كر˘م˘لا
.مدقلا ةركل يرئازجلا

ديوزت نع ىريصصان فصشك امك
ةزهجأا لثم تادعملا ثدحأاب بعلملا
لو˘صصو˘ل˘ل تار˘م˘م ءا˘صشنإاو راذ˘˘نإلا
ةصصاخلا سسبÓملا رييغت فرغ ىلإا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا قر˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
ةر˘ي˘غ˘صصلا ءار˘صضخ˘˘لا تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا

اذكو ىمرملا سسراح ةقطنم فلخ
،ير˘˘لاو فر˘˘صصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا حÓ˘˘صصإا

سصيصصخت مت هنأا ثدحتملا فاصضأاو
نم ىرخأا ميتنصس نويلم ةئم ينامث
يصضايرلا قيرفلا ةماقإا ديدجت لجأا
يذ˘لاو ،تا˘جرد˘م˘˘لا تح˘˘ت ع˘˘قاو˘˘لا
،تادعملا ثدحأاب ةفرغ53 مصضي
قر˘ف˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
رر˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
نمصضيصس يذلا ةديلبلا˘ب ر˘ي˘صضح˘ت˘لا

.» ركاصشت «عمجمل ةيلام ليخادم
ميظنتل ةينوÎكلإا تاباوب

ÚعجششŸا لوخد
حرط ارخؤوم مت ،رخآا بناج نم

تا˘˘باو˘˘ب بي˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ل تا˘˘˘صصقا˘˘˘ن˘˘˘م
ع˘˘ي˘˘ب ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلا
،نيرصصانملل ةي˘نور˘ت˘كللا ر˘كاذ˘ت˘لا
ريبك ددع ةكراصشم ةيلمعلا تدهصش
يتلاو ،ةصصصصختملا تاكرصشلا نم
زاج˘نإل ن˘ي˘ت˘كر˘صش را˘ي˘ت˘خإا˘ب ته˘ت˘نإا
دعب رايتخلا متيصس ثيح ،عورصشملا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘تاد˘ع˘م سصح˘ف
سصحف نع ةلوؤوصسملا ةيلولل ةينفلا
ةيملاعلا ريياعملل تادع˘م˘لا لا˘ث˘ت˘ما
ه˘ب حر˘صص ا˘م بصسح ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
عورصشملا نأا ىلإا اريصشم ،يرصصان

رييÓم5 ةميقب فرظ ىلع لصصح
رايلم04 غلبم ىلإا ةفاصضإلاب مينصس
را˘طإا ي˘ف ر˘كا˘صشت ع˘م˘ج˘˘م˘˘ل تمد˘˘ق
ممألا سسأاك ةلو˘ط˘ب˘ل تاداد˘ع˘ت˘صسلا
ةررقملا «ناصشلا» ةيلحملا ةيقيرفإلا
.3202 يفناج رئازجلا يف

بع˘ل˘م نأا ،ةرا˘صشإÓ˘˘ل ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
بعÓم ةعبرأا نمصض ريتخأا ركاصشت
،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ؛ي˘˘˘هو ىر˘˘˘خأا
هذه ةفاصضتصسل نارهوو ةنيطنصسق
يريصصن ا˘عدو ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ق˘با˘صسم˘لا
تاكرصشلا ع˘ي˘م˘جو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘كر˘صش
حاجنإا يف ةمها˘صسم˘ل˘ل ة˘يدا˘صصت˘قلا

يف عقوتملا يقيرفألا لافتحلا اذه
.3202 ماع

طيمز.ع

ةئيهتلا ةداعإاو ميمرتلا لامعأا ءدب

ةلحب ركاششت يفطشصم بعلم» :يريشصان
«1202 يفناج لبق ةديدج
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ريه˘ظ ةز˘م˘ح ي˘لاو˘م ر˘ب˘ع
ن˘˘ع ودارا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ر˘˘صسيأا

ع˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ل ه˘نا ا˘ح˘صضو˘م ،د˘يد˘ج˘˘لا
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ي
،ة˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

ا˘˘بوروأا ي˘˘ف فار˘˘˘ت˘˘˘حلاو
.ريخألاو لوألا هفده

هيبرقم ىلإا يلاوم رصسأاو
نم لاصصتا يأا قلتي مل هنا
ةلوطبلا يف طصشنت قرف
لاح يف ىتحو ةيصسنوتلا

،سضور˘ع ى˘ل˘˘ع ه˘˘لو˘˘صصح
نل ا˘ه˘صضفر˘ل ه˘ج˘ت˘˘ي نإا˘˘ف
و˘ه ر˘ي˘خألاو لوألا ه˘˘فد˘˘ه
ن˘م ا˘بوروأا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘نلا
رثكأا هتارد˘ق ر˘يو˘ط˘ت ل˘جأا

ردصصم˘لا فا˘صضأاو.رثكأاف
لصصاويصس يلاوم نأا هتاذ
ةركف سضفريو وداراب عم
تلوط˘ب˘لا ي˘ف فار˘ت˘حلا
طقف زكرم هناو ،ةيبرعلا

لمحو هتاردق ريوطت ىلع
ة˘يد˘˘نألا ن˘˘م د˘˘حاو ناو˘˘لأا
.ةيبوروألا

ب.م.يرشسيإا

«ةينطولإ ةكرششلإ سصوشصخب Úقلق انشسلو يشسفانت قيرف نيوكت فدهتشسن»:ناقزرم

ياد نيشسح رشصن
ربشصلاب يدانلا راشصنأا بلاط

نا˘قزر˘˘م نا˘˘ب˘˘ع˘˘صش ىد˘˘بأا
يدانل ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا
،ياد ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسح ر˘˘˘˘˘˘˘صصن
يذلا ركصشلا دعب هحايترإا
را˘صصنأا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت
بق˘˘˘˘˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘عو˘ن˘لا تا˘ماد˘ق˘ت˘˘صسإلا
ةرادإا ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ «ة˘˘حÓ˘˘م˘˘لا»
ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
.ةيلاحلا

ي˘˘˘ف نا˘˘˘قزر˘˘˘م ح˘˘˘˘صضوأاو
نأا ،ةيفح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ةرادإلاو قير˘ف˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م
م˘ي˘˘عد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع نÓ˘˘م˘˘ع˘˘ي
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘˘لا

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت نو˘˘ع˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسي
ابصسحت ةوجرملا ةفاصضإلا

ديدجلا مصسوملا قÓطنإل
.لباقملا ربوتكأا رهصش
نا˘˘˘قزر˘˘˘˘م را˘˘˘˘صشأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضق سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب
»:Óئاق ةين˘طو˘لا ة˘كر˘صشلا
ةكرصشب انتدعو تاطلصسلا
يقاب لثم انلثم تانيمأاتلا
فت ملو ،ةيمصصاعلا قرفلا
ن˘م»: ع˘با˘ت˘ي˘ل ،» د˘عو˘لا˘˘ب

نيقلق انصسل ن˘ح˘ن ا˘ن˘ت˘ه˘ج
ي˘صشا˘˘م اذإا م˘˘ه˘˘ل لو˘˘ق˘˘نو
هار ن˘˘˘يو ،اود˘˘˘˘غ مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
»:فا˘صضأاو ، «! ل˘˘كصشم˘˘لا
م˘˘ت˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘ن

مهفت˘نو دو˘عو˘لا د˘ي˘صسج˘ت
رمت يذ˘لا فور˘ظ˘لا اد˘ي˘ج
ن˘م ا˘˘ن˘˘صسلو دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ى˘˘كت˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا

متخيل ،«ةل˘ب˘ل˘ب˘لا ق˘ل˘خ˘تو
ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن »:ر˘˘˘ي˘˘˘خألا ي˘˘˘ف
دمل تاطلصسلا نم هتافتلإا
اننأل يدانلل ةدعاصسملا دي
ىدافتنو تمصص يف لمعن
تا˘عار˘˘صص ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا
انفده ،اهنع ينغ يف نحن
سسفاني يوق قيرف نيوكت

دوعيو تاهبجلا لك ىلع
ي˘ف ة˘ق˘با˘صسلا ه˘˘ت˘˘نا˘˘كم˘˘ل
.«رابكلا فاصصم

طيمز.ع

سسابعلب داحتا ةرادإا تعرصش
ار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت ،ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
بع˘لو د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘˘˘م لد˘˘˘ب ى˘˘˘لوألا راودألا
ءاقبلا ةقاطب ىلع عارصصلا
.را˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كلا فا˘˘˘˘˘صصم ي˘˘˘˘˘ف
دوقع قيرفلا ةرادإا تددجو
نم نودع˘ي ن˘ي˘ب˘عل ة˘ثÓ˘ث
ي˘ف ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا

قلعتيو «ةركملا» ةليكصشت
ة˘ن˘ب˘ل ن˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘مألا
،اد˘حاو ا˘م˘صسو˘م دد˘ج يذ˘لا

ديدجلا هدقع يهتنيصس ثيح
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،2202 ف˘ي˘˘صص
ثيلو ةز˘م˘ح ي˘ئا˘ن˘ث˘لا دد˘ج
يهتني نأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘صسو˘م
ا˘م˘ه˘ع˘م˘ج˘ي يذ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
رصضخألا نينوللا باحصصأاب

.3202 ف˘˘ي˘˘صص ر˘˘م˘˘˘حألاو
نم ز˘ئا˘كر˘لا نا˘م˘صض د˘ع˘بو
ةرادإا ر˘˘م˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
بل˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا «ةر˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا»
ن˘يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
معدل ،اهتركفم يف مهعصضت
زكار˘م˘لا سضع˘ب ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
.قيرفلا اهنم يناعي يتلا

ب.م.يرشسيإا

148213ددعلا ^2441 مرحم52ـل قفاوملا0202 ربمتبشس31دحأ’اةصضايرلا
رئازجلا ةيدولوم

رشضخلا ىلإا ةدوعلا فدهتشسي هنأا دكأا

باقلألإ ىلع بعللاب راشصنألإ دعأإو ديمعلإ يف عيقوتلاب ديعشس :يحلاشص
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نمحرلا دب˘ع دا˘م˘ح بخ˘ت˘نا
ق˘با˘صسلا ي˘ب˘˘م˘˘لولا ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘صسي˘˘ئر
ىفطصصم ـل افلخ ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.قباصسلا سسيئرلا فاريب

ةيلاديملا بحاصص حصستكاو
با˘˘ع˘˘لألا ي˘˘ف ة˘˘˘يز˘˘˘نور˘˘˘ب˘˘˘لا
ىلع0002 ةنصس ة˘ي˘ب˘م˘لوألا

،ي˘نا˘غر˘ف ة˘ي˘م˘صس ،ه˘ي˘صسفا˘ن˘˘م
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘˘عو˘˘˘بر˘˘˘ق كور˘˘˘ب˘˘˘مو
با˘˘˘ب˘˘˘صشلا ر˘˘˘يزو با˘˘˘ح˘˘˘صسنا

يلع ديصس قبصسألا ةصضايرلاو
سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘ن ثي˘˘˘˘ح ،بي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل
د˘ب˘ع دا˘م˘ح د˘يد˘ج˘˘لا «او˘˘كلا»
امي˘ف ،تو˘صص501 نام˘حر˘لا

كوربم ةعوبرق هصسفانم لصصح
اعو˘ب˘ت˘م ،ا˘تو˘صص23 ى˘˘ل˘˘˘ع
يناقرف ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا˘ب
.طقف تاوصصأا ةصسمخب ،ةيمصس

41ـلا سسي˘ئر˘لا دا˘م˘ح د˘ع˘يو
ةيبم˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف
ةنصس اهئا˘صشنإا ذ˘ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

3691.
يششطز

يفولخم..فاريبو
يف اوكراشش يشسيلفو

تاباختن’ا
تا˘با˘خ˘ت˘نا تفر˘˘عو اذ˘˘ه

رو˘صضح ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
يف ة˘فور˘ع˘م˘لا هو˘جو˘لا د˘يد˘ع
رارغ ىلع ةيصضايرلا ةحاصسلا

سسي˘ئر˘˘لا فار˘˘ي˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم
،ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا سسي˘˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘صشطز
اذكو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘فو˘˘ل˘˘خ˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
مهري˘غو ي˘صسي˘ل˘فو ي˘ب˘م˘لوألا
تناك يتلا ءامصسألا نم ريثكلا

.ةرصضاح
ةقثلاب ديعشس :دامح

ّيف اهعشضو يتلا
ءاهنإ’ ىعشسأاو ءاشضعأ’ا
ةئداه ءاوجأا يف ةدهعلا

دا˘م˘ح ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘˘كأا
ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر
هل حمصسيصس هباختنا نأا ،ديدجلا
يف ةيبم˘لولا ةد˘ه˘ع˘لا ءا˘ه˘نإا˘ب
،«ة˘نازر˘لاو ءود˘ه˘˘لا ن˘˘م و˘˘ج»
«او˘˘كلا» سسي˘˘ئر مد˘˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك
بتكملا ءاصضعأا ىلإا ركصشلاب
هيف اوعصضو نيذلا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

.ةقثلا
ةود˘˘ن ي˘˘ف دا˘˘م˘˘ح ح˘˘˘صضوأاو

هباختنا دعب اهد˘ق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ي˘ف تل˘˘غ˘˘ت˘˘صشا د˘˘ق˘˘ل» :Ó˘˘ئا˘˘ق
،سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا بئا˘˘˘˘˘ن بصصن˘˘˘˘˘م
او˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضف ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضعألاو
لمعلا لا˘م˘كإل ة˘يرار˘م˘ت˘صسلا
ى˘ل˘ع م˘هر˘كصشأا ا˘نأاو ز˘ج˘ن˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

نوكأا نأا ىنمتأاو ّيف اهعصضو
،«م˘ه˘تا˘ع˘ل˘˘ط˘˘ت ىو˘˘ت˘˘صسم ي˘˘ف
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تادا˘ح˘تلا »:ع˘با˘تو
دا˘ي˘ب˘م˘˘لوأا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا˘˘ب

نأا ة˘ما˘ت ة˘يارد ى˘ل˘ع و˘ي˘كو˘ط
اهينجتصس تار˘ي˘صضح˘ت˘لا را˘م˘ث
.«ةيرارمتصسلا لÓخ نم

لك نييشضايرلا حنمنشس»
لمعلل دعتشسمو معدلا

«نيلعافلا لك عم

ددصصب هنا دامح دكأاو اذه
مزÓلا معدلا نييصضايرلا حنم
ىلإا دد˘ع ر˘ب˘كأا ل˘هأا˘ت نا˘م˘صضل
نأا احصضوم ،ويكوط دايبملوأا

جئاتنلاب نيي˘صضا˘ير˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م
ةيعصضولا لظ يف يقطنم ريغ
،ملاعلا اهفرعي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا

ةبلاطم اننكمي ل» :درطتصساو
لظ يف جئاتنلا˘ب ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا
ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كل ن˘˘˘هار˘˘˘لا ع˘˘˘صضو˘˘˘˘لا
ةيانعلا مهل حنمنو مهمعدنصس
دعتصسم انأا» :عباتو ،«ةمزÓلا
ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘ك ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو
يزو˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ت
.«تاباختنلاب

ىلع دامح ددصش ريخألا يفو
ة˘صضا˘ير˘لا رار˘ق˘ت˘˘صسا ةرور˘˘صض
يف كلذ نأا اريصشم ،ةيرئازجلا

.نييصضايرلا ةحلصصم

ب.م.يرشسيإا

ةقثلا عشضي ينيرغلب
رشضÿا م‚ ‘

رظتنم يدنام
مامأإ مويلإ ايشساشسأإ

سسيفلأإ وفيتبيد
يد˘نا˘م ى˘صسي˘ع ه˘ج˘˘ت˘˘ي

،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا
سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘˘ن
يف ايصساصسأا نوكيل ينابصسلا
ل˘ح˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل
يدان ىل˘ع ا˘فو˘ي˘صض ه˘ق˘ير˘فو
راطإا يف سسيفلأا وفيتروبيد
يرودلا ن˘م ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا
ةعاصسلا نم ةياد˘ب ي˘نا˘ب˘صسلا
.00:31ـلا

ةيمÓعإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘ط˘ب نأا ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسا

نو˘كي˘ل ةدا˘ع˘لا قو˘ف ح˘صشر˘م
،مويلا ةه˘جاو˘م ي˘ف ا˘ي˘صسا˘صسأا

يليصشتلا بردملا ررق ثيح
دامتعلا ،ينيرغل˘ي˘ب ل˘يو˘نا˘م
دد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
يف طاقن ثÓث لوأا دصصحل
ىناعو.د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا

يصضاملا مصسوملا يف يدنام
ةريخألا تلوجلا يف اميصسل
د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع سسو˘ل˘ج˘لا ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا نأا لإا ،ءلد˘˘ب˘˘لا
ةرادإا ناو ا˘م˘ي˘صسل تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت
بع˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصت يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
.ىلوألا راودألا

ب.م.يرشسيإا

رشضخلا حانج ليحر رخأا وروأا نويلم52 ـب دروفتنيرب ةبلاطم

سضرعلإ رظتننو ةمحر نب حيرشستل نودعتشسم» :كنإرف سساموت
«كلذل بشسانملإ

فإÒب ـل افلخ ةيرئإز÷إ ةيبŸوألإ ةنجلل إديدج اشسيئر دامح
ديدج قيرف داجيإاب نابلاطم رشضخلا ابع’241 لشصأا نم توشص501 ىلع لشصح

«رخآإ ناكم يف لإزغو يناميلشس لبقتشسم» :زرجدور
رتصسيل مجاهمو يرئازجلا بختنملا فاده يناميلصس مÓصسإا لبقتصسم دادزي

مل هنأاو اصصوصصخ  ،يمصسر سضرع يأا نآلا دحل قلتي مل يذلاو اصضومغ يتيصس
ربوصسلا» ناكو.هنم سصلختلا ديري يذلا «بلاعثلا» قيرف يف هب ابوغرم دعي
يصسنرفلا وكانوم قيرفل هتراعإا ةرتف ةياهن دعب يزيلجنإلا هيدانل داع دق «ميلصس
سضرع لوصصو نيح ىلإا يتيصس رتصسيل يف هئÓمز ةقفرب ايلاح بردتي يذلاو
بردم زرجدور راصشأاو ،يفيصصلا وتاكريملا ةرتف ةياهن لبق هصصوصصخب يمصسر
تصسيو ةهجاوم قبصسي يذلا يفحصصلا رمتؤوملا يف هتاحيرصصت يف رتصسيل
«Óئاق ،ديدجلا اهمصسوم يف «غيلرميربلا» نم ةلوج لوأا نمصض نويبلأا سشيمورب
نع انثدحت اننأل اهوذخأايل ةيدنأا ىلع روثعلا امهيلع لازغو افليصس يناميلصس
يرئازجلا مجنلل  يدنلريإلا ينقتلا نم ةحصضاو ةلاصسر يهو ،«امهلبقتصسم
ينطولا بختنملا يف هليمزل ةبصسنلاب رمألا سسفن وهو ،قيرف نع ثحبلاب
سضورعل نايلودلا يقلت راظتنا يف ةيعصضولا سسفن سشيعي يذلا لازغ يدانلاو
ناك قباصسلا دادزولب بابصش مجن نأا ،ةراصشإلاب ريدجلا.ديدج نم امهراوصشم ثعبو
ايليصسرام كيبملوأاو نير رارغ ىلع ةيصسنرفلا ةيدنألا نم ددع تامامتها نمصض
سضرع يأا قلتت مل «سسصسكوفلا» ةرادإا نأا ريغ يلاطيإلا انيتنورويفل ةفاصضإلاب
.يناميلصس عم دقاعتلل نآلا دحل يمصسر

طيمز.ع
يدوعشسلا بابششلا يدان عم هدقع خشسف دعب

يرمعلإ نب تامدخ لوح يترامإإ يدوعشس عإرشص
بابصشلا عم هدقع يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج خ˘صسف د˘ع˘ب

تفصشكو.لئابقلا ةبيبصشل قباصسلا بعÓل لوصصولاب سضورعلا رمتصست ،يدوعصسلا
بولطم «رصضخلا»  عافد ةرخصص نأا ،ةيدوعصسلا ةيفحصصلا ريراقتلا نم ديدعلا
نيذلاو يلهألاو رصصنلا ،داحتإلا ةروصص يف ةيدوعصسلا ةيدنألا نم ديدعلا يف
دان دجاوت  رداصصملا سسفن تفاصضأا امك ،بابصشلا يدان عم بعÓلا راوصشم اوعبات
لجأا نم ايلام هيرغيصس يذلاو «براحملا» عم دقاعتلاب همامتها ىدبأا يترامإا
لقتنا دق ناك ةنصس03 بحاصص نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت.هعيقوت ىلع لوصصحلا
قافو نم امداق6102 مصسوم بابصشلا يدان ةباوب نم يدوعصسلا يرودلا ىلإا
» عم اهبعل مصساوم4 لÓخ قيرفلا عم ةارابم87 يف كراصش ثيح ،فيطصس
.مايأا لبق هدقع خصسف لبق «ثويللا

طيمز.ع
مشسوملا يف طاقن ثÓث لوأا نع ثحبي رشضخلا ناديم طشسو

نوجيد ىلإإ مويلإ بعشص لقنت يف ةلبقلب
داتصس يدان ناديم طصسو ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةلبقلب سسيراه نوكيصس

نوجيد قيرف يقÓي امدنع ،بعصص لقنت عم دعوم ىلع يصسنرفلا92 تصسيرب
.ىلوألا ةجردلا يصسنرفلا يرودلا نم3ـلا ةلوجلا راطإا يف ،00:41ـلا نم ةيادب
ربكألا بئاغلا نإاف طيقنتلاو ءاصصحإلا يف سصتخملا «دروكصسوه» عقوم بصسحو
،مويلا ةهجاوم يف ايصساصسأا نوكيل حصشرم ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايلاعف نع
ركذي .مصسوملا اذه يرودلا يف زوف لوأا قيقحت ىلع مزاع يدانلا نأاو اميصسل
.تصسيرب عم هدقع ددم هنا لإا ،ةيدنألا ديدع رادار ىلع ناك ةلبقلب نأا

ب.م.يرشسيإا
«يرانكلا» ةبيكرت يف ةيشساشسأا ةعطق تاب رشضخلا ناديم طشسو

وكانوم مامأإ زوفل تنان ةدايق ىلع مزاع ديبع
رصضخلا ناديم طصسو ديبع يدهم رظتنت يتلا كلت ليقثلا رايعلا نم ةارابم

ةرامإلاب وكانوم قيرف ىلع افيصض مويلا لحي امدنع ،يصسنرفلا تنان يدان مجن
يرانكلا» ةمئاق يف ناكم ديبع زجحو.00:61ـلا ةعاصسلا نم ةيادب ةيصسنرفلا
بارتقلاو ةكارصشلا كف لجأا نم ريغ ل زوفلا ةينب مويلا ،وكانوم يقÓت يتلا
قلأاتلا ىلع مزاع رصضخلا ناديم طصسو نإاف هيلعو ،بيترتلا ةمدقم نم رثكأا

.يدانلا زوف يف ةمهاصسملاو
ب.م.يرشسيإا

اهيلع لشصح يتلا ةيرحبلا ةشصخرلا نادقفب اددهم تاب

يلوبان ـب ريوزت ةيشضق يف مهتم ملغ
،ريوزت ةيصضق يف يلوبان يدان مجن يرئازجلا رصسيألا ريهظلا مÓغ يزوف مهتا

يصضاق نأا ،ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو.7102 ىلإا4102 نيب ام تثدح
ةيرحب ةصصخر ىلع رصضخلا ريهظ لوصصح سصخي اميف قيقحت حتف ماعلا يعدملا

ةصسردم جيرخ نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو.رخأا سصخصش008 ىلإا ةفاصضإلاب ،ةروزم
هناو اميصسل ،اهنادقفب اددهم هلعجي ام وهو رابتخلا رجي مل ،يصسنرفلا نايتإا تناصس
.0051 و وروأا005 نيب ام ةردقملا رابتخلا ءارجإا موصسر عفدي مل

9102 ةنشسل يبدأ’او يلاملا ريرقتلا ىلع ةقداشصملل
خيرات ددحت ةحابشسلل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ
يشضايرلإ طاششنلإ ةدوع ةماعلإ ةيعمجلإ دقع
،ةحابصسلل ةيرئازجلا ةيداحتإÓل  يلارديفلا بتكملا ءاصضعأا عامتجا لمح

تارارقلا نم ةعومجم ةيداحتلا سسيئر وداغوب ميكح دمحم فارصشإا تحت
ديدعلاب جرخ دق عامتجإلا ناكو.عامتجلا اذه اهل سصلخ يتلاو ةمهملا

دقعل ادعوم0202 ربمتبصس62 تبصسلا خيرات ديدحتب كلذو تارارقلا نم
نيريرقتلا ىلع تيوصصتلاو ةصشقانملل ةيونصسلا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
ةفاحصصلل يلودلا زكرملا اهن˘صضت˘ح˘ي˘صس ي˘ت˘لاو9102ل يبدألاو ي˘لا˘م˘لا
لظ يف00:8ـلا ةعاصسلا نم اءدب ،فايصضوب دمحم يبملوألا بكرملل عباتلا
بتكملا عمتصسأا امك.ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا مار˘ت˘حا
ينطولا ينفلا ريدملا تيداجت ديمحلا دبع همدق لصصفم ريرقتل يلاردفلا
ثيح ،يلبقتصسملا ةيريدملا لمع ططخمبو ةينطولا ةبخنلا ةيعصضوب قلعتي
ةدوعلا ةيجهنم نم ةيناثلا ةلحرملا يف عورصشلا نع ايمصسر نÓعإلا مت
مصضت ينطولا بختنملا ييصضاير نم ةيناث ةعومجمل تابيردتلل ةيجيردتلا

حيرصستلا ىلع لوصصحلا دعب لخادلا عوبصسألا لÓخ كلذو نيحابصس ةرصشع
تاطلصسلا ةلصسارم يلاردفلا بتكملا ررقو ،ةيمومعلا تاطلصسلا لبق نم
ةدوعلاب يلكلا حيرصستلاب اهتبلاطمل لبقملا عوبصسألا نم اءدب ةيمومعلا
حتف يف ةريخألا ةبرجتلا نأاو ةصصاخ نطولا حباصسم ربع ةحابصسلا ةصسراممل
.يحصصلا لوكوتوربلا يف  يلاعلا مكحتلا نع تنابأا ةبقلا حبصسم

طيمز.ع
sport@essalamonline.com

يرئاز÷ا اهمجنب ةمتهŸا ةيدنأ’ا ¤إا «يÒنوشسورلا» ةرادإا نم ةرفششم ةلاشسر

ثلاثلإ نليŸإ سصيمق Ëدقت ‘ كراششي رشصان نب
رصصان نب ليعامصسإا كراصش

سسمأا ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
سصي˘م˘ق˘لا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف تب˘صسلا
نÓ˘ي˘م ي˘صسأا ق˘ير˘ف˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
.د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا˘ب سصا˘˘خ˘˘لا

هباصسح ربع نÓيم يدان رصشنو
لصصاوتلا عقوم ىلع يمصسرلا
ويدي˘ف ،«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
،د˘يد˘ج˘لا سصي˘˘م˘˘ق˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
بختنملا ناديم طصسو دوجوب
،«وا˘ي˘ل ل˘ي˘ئا˘فار»و ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ءا˘˘جو .«سشت˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير ي˘˘˘ت˘˘˘نأا»و

يرينوصسورلل يناثلا سصيمقلا
ىلع انمصضتم ،سضيبألا نوللاب
لفصسأاو ىلعأا ءارمح تاعبرم
.ةهجاولا

نÓيملا ةرادإا نوكت اذهبو
و˘ح˘ن ةر˘ف˘صشم ة˘لا˘˘صسر تث˘˘ع˘˘ب
فطخ يف بغرت يتلا قرفلا
اذ˘˘ه ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا
يدا˘ن رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
،نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘صس سسيرا˘˘˘˘˘ب
لازت ل يتلا ،يتيصس رتصسصشنم
،ريخألا فطخ ىلع عراصصتت

ةرادا سضفر˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
اهمجن نع لزانتلا يرينوصسرلا

ل˘˘˘صضف˘˘˘تو م˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
،لو˘طأا ةر˘ت˘ف˘ل ه˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حإلا
ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘خألا ف˘˘صشك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
عاطتصساو ،ةريبكلا ه˘تا˘ي˘نا˘كما
دحأا ريصصق تقو يف حبصصي نأا

ل˘˘ع˘˘ج˘˘يو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ز˘˘˘ئا˘˘˘كر
ينبي ينافيتصس يلويب بردملا

قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ه˘ي˘ل˘ع ه˘ط˘˘ط˘˘خ
.ديدجلا مصسوملا

جاحلب اشضر

ه˘صشي˘ع˘ي سضما˘غ ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم
ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘˘صس
يدا˘˘˘˘ن بعلو ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
لظ يف ،يزيلجنإلا دروفتنيرب
نم ليحرلا يف بعÓلا ةبغر
يدا˘ن˘˘لا ةرادإا را˘˘ظ˘˘ت˘˘ناو ة˘˘ه˘˘ج
بصسح بصسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا سضر˘˘˘ع˘˘˘لا
هتعصضو يذلا يئازجلا طرصشلا
.رصضخلا بعل حيرصستل

كنار˘˘˘ف سسا˘˘˘مو˘˘˘ت ف˘˘˘˘صشكو
ي˘ف درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف برد˘م
هقيرف نأا ،ةيفحصص تاحيرصصت
ةمحر نب نع يلختلل دعتصسم
سضر˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘صصو لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
تثدحت دقل» :لاقو ،بصسانملا

ةمحر نب بعÓلا لبقتصسم نع

اذإا هنا تلقو يصضاملا عوبصسلا
ن˘م بصسا˘ن˘م سضر˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘صصو
ن˘˘ح˘˘ن˘˘ف ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘لا

كلذ سسكعو .هعيبل نودعتصسم
.«عيبلل سسيل وهف

نإاف ،ردصصملا تاذ بصسحو
اذفنم دج˘ي م˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا
ببصسب هقيرف نم ليحرلل دعب
هتعصضو يذلا يئزجلا طرصشلا
52 ـب ردقي يذلاو قيرفلا ةرادإا

هار˘ت غ˘ل˘ب˘م و˘هو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م
مصض يف ةبغارلا ةيدنألا مظعم
يدا˘˘˘ن رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع بعÓ˘˘˘˘لا
،Ó˘˘ي˘˘˘ف نو˘˘˘ت˘˘˘صسأاو ،ي˘˘˘صسل˘˘˘صشت
هنا ل˘صسا˘كو˘ي˘ن ى˘لا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ىري نيح يف ،ام اعون اعفترم

طرصشلا نا دروفتنيرب ولوؤوصسم
تا˘ي˘نا˘كمإÓ˘ل ار˘ظ˘ن ع˘صضاو˘ت˘م
ا˘ه˘ب ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
.«ءارحصصلا براحم»

ة˘م˘˘حر ن˘˘ب نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘لو
ىو˘ت˘صسم م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ر˘˘ه˘˘ظا

ةلو˘ط˘ب ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ار˘ي˘ب˘ك
ىلا هقيرف داقو ،بيصشنيماصشلا
ناكو ،تاراصصتنإلا نم ديدعلا
دوعصصلا قيقحت نم ادج ابيرق
ه˘ن˘كل ،غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا ى˘لا ه˘ع˘˘م
ما˘مأا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ر˘صسخ
يذلا ديحولا رمألا وهو ،ماهلوف
م˘ج˘ن˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ب˘ل˘˘صس ل˘˘ج˘˘صسي
.مصسوملا اذه يرئازجلا
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ةــــنصصرق

 ةيشضاير حور لكب
قابصس نم هئاصصقإا مغر
ةيبملوألا ةنجللا ةصسائر
ميل˘صس نأا لإا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يوا˘نر˘˘ب فوؤور˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةصضايرلل قباصسلا ريزولا

قيفوتلا ىنمت بابصشلاو
ة˘ع˘برألا ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘ل˘˘ل
يف مهحصشرت لبق نيذلا
لبق نم ةيصضاملا مايألا
ه˘نا ا˘ح˘صضو˘م ،ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ة˘˘يار˘˘لا ع˘˘فر ع˘˘م ا˘˘م˘˘ئاد
افيصضم ،ايلا˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اذهل اي˘فوو ى˘ق˘ب˘ي˘صس ه˘نأا
رخدي نلو يلاغلا نطولا
ميدقتو هتمدخل دهج يأا
.نوعلاو معدلا

رخآإ راعششإإ ىلإإ
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا بر˘ق م˘غر
د˘˘˘ع˘˘˘ب ،تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
ءوصضلا ىلع لوصصحلا
ةرازو لبق نم رصضخألا
لإا ،ةصضايرلاو بابصشلا
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘تلا نأا
سضوخ ررق ،مدقلا ةركل
نود ،تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ىلع ظافح˘ل˘ل رو˘ه˘م˘ج
افوخ ،نيبعÓلا ةمÓصس
ءا˘˘˘˘بو را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘˘م
راصصنألا نيب «انوروك»

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل جو˘˘˘لو˘˘˘لا

د˘ه˘˘صشت د˘˘ق جور˘˘خ˘˘لاو
.اريبك اماحز

ةيرئإزج دعإوشسب يشسنوت عورششم

ى˘لا ي˘ق˘ير˘فلا يدا˘ن˘لا و˘لوؤو˘˘صسم ى˘˘ع˘˘صسي
ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صسلا

عم يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا ةبرجت دعبو
عرا˘صس ،ن˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
نع ثحبلا ى˘لا نو˘ي˘صسنو˘ت˘لا نو˘لوؤو˘صسم˘لا

ةوقلا حنم ىلع نيرداق نييرئازج نيبعل
ة˘كر˘صشلا˘ب م˘عد˘م˘لا ي˘ق˘˘ير˘˘فإÓ˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
عم دقاعتلا دعبو ثيح ،ناريطلل ةيرطقلا
ةرادإلا ي˘ها˘ه ةدا˘ي˘ع ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘صسح بعÓ˘˘لا
يصسلا نم يمصساقلب بعÓلا عم لصصاوتت
دصصق فيطصس قافو نم ةصشغو يصس سسا

.وتاكريملا اذه لÓخ امهتامدخ نامصض
ةركشسب يف عقوي يانر

رفظلا يف ،ةركصسب داحتا ةرادإا تحجن
باصشلا لئابقلا ةبيبصش مجاهم تامدخب
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘صسو˘˘ق با˘˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لاو يا˘˘نر
نكلو ،ط˘صسو˘لا قر˘ف د˘حا ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا

تع˘˘ن˘˘صص ةر˘˘كصسب دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا ة˘˘˘كن˘˘˘ح
عانقا يف نولوؤوصسملا قفو ثيح ،قرافلا
ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىلا حمطي قيرفلا ناو اميصسل داحتلا
راظتنا يف يصسفانتو باصش قيرف نيوكت

يف اهميصسرت رظتني ىرخأا تاقفصص دقع
راصصنألا ناو ةصصاخ ةمداقلا تاعاصسلا
.ريبك فغصشب اهنورظتني

«ايإروڤ» غوإر دودغز

نم ابير˘ق دود˘غز ر˘ي˘ن˘م برد˘م˘لا نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب
،ةياجب ةبيبصش قيرفل ةي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا ي˘لو˘ت
،ةليلم نيع ةيعمج بيردتل برقأا ريخألا تاب
تقفتاو ىوصصقلا ةعرصسلل ةرادإلا ترم امدعب
ةفÓخل ،قبصسألا ةمصصاعلا داحتا بردم عم
عم ةرادإلا قفتت مل امدعب ،ةرارغوب نيمايلا
ق˘ير˘ف ع˘م هد˘ق˘ع دد˘ج يذ˘لا را˘ج˘˘ح برد˘˘م˘˘لا
.ةيدملا يبملوا

 حشضوي ميعزلإ
نويدلإ سصوشصخب

ةيصضق˘ل ،م˘ي˘عز˘لا ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا سسي˘ئر قر˘ط˘ت
تابادتنا نم قيرفلا سسم يذلا عنملاو نويدلا

جلاع˘ي˘صس ق˘ير˘ف˘لا نا د˘كا ثي˘ح ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘هد˘يد˘صست˘ل ى˘ع˘˘صسي˘˘صسو نو˘˘يد˘˘لا
قيرفلا نا ىلع سسيئرلا دكا دقو اذه ،ةلبقملا
فصصنو رييÓم ثÓ˘ث˘لا ز˘ها˘ن˘ت ا˘نو˘يد كل˘ت˘م˘ي
ركذي ،ةنجللا يلوؤوصسم عم اهتصشقانم متيصسو
م˘صسو˘م˘لا ي˘ب˘عل ل˘ث˘م˘ت ة˘ي˘لا˘ح˘لا نو˘˘يد˘˘لا نأا
ىرخأا نويد ثادحت˘صسا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ي˘صضا˘م˘لا

م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لاو م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ب˘عÓ˘ب ة˘صصا˘خ
.مداقلا يوتصشلا وتاكريملا لÓخ اهعصضو

qarsana@essalamonline.com
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«ةوإرمحلإ» حإرشس قلطإ
نارهو ةنيدم ناكصس سسفنت
حارصس قÓطإا دعب ءادعصصلا
ن˘يذ˘لا «ةوار˘م˘ح˘لا» را˘صصنأا
مهقرخ ةيفلخ ىلع اولقتعأا
د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ة˘˘˘ف˘˘˘قو ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘جور˘˘˘˘خ
خصسفب نيبلاطم ةي˘جا˘ج˘ت˘حا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو ن˘ي˘م˘ها˘˘صسم˘˘لا
ددع غلبو ،ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘صشب
12 نيلقتعملا نيرصصا˘ن˘م˘لا

ليكول مهميدقت مت ارصصانم
م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ع˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘حار˘˘˘˘صس قÓ˘˘˘˘طإا
فلآا01 غلبمب م˘ه˘م˘ير˘غ˘ت
.يرئازج رانيد

15

«يج.سسأإ.يبلإ» ططخ جراخ لاطع
ر˘ئا˘ط˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل
لاط˘ع ف˘صسو˘ي «ر˘صضخ˘لا»ـل

قÓ˘م˘ع˘لا تا˘يو˘لوأا ن˘م˘˘صض
اذه دقاع˘ت د˘ع˘ب  ي˘صسيرا˘ب˘لا
ا˘˘˘مور م˘˘˘ج˘˘˘ن ع˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
يذلا ،يزنيرولف وردانصسيلأا
ى˘ل˘ع د˘حاو م˘صسو˘م˘ل م˘˘ظ˘˘نا
ةرادإا د˘كؤو˘ت˘ل ،ةرا˘عإا ل˘˘كصش
اهيلخت نامريج ناصس سسيراب

نمو «براحملا» مصض نع
يصضايرلا ريدملا نأا مولعملا
ادج بج˘ع˘م «ي˘ج˘صسا˘ب˘لا»ـل
ناك يذلا يرئازجلا مجنلاب
ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘˘م˘˘˘صض ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
.يصضاملا مصسوملا
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ةلشصلإ تيقإوم

يرمعلإ نب تامدخ لوح يتإرامإإ يدوعشس عإرشص ^
ثلاثلإ نليŸإ سصيمق Ëدقت ‘ كراششي رشصان نب ^

:كنإرف سساموت
حيرشستل نودعتشسم»

رظتننو ةمحر نب
«كلذل بشسانŸإ سضرعلإ

«كابلا» عم رخآا امشسوم ءاقبلل هجتي

سسنوت نم اشضورع قلتأإ ⁄:›إوم
ابوروأإ ‘ فإÎحلإ ‘دهو

رشضÿا ¤إا ةدوعلا فدهتشسي هنأا دكأا

عيقوتلاب ديعشس:ي◊اشص
راشصنألإ دعأإو ديمعلإ ‘

باقلألإ ىلع بعللاب

نويلم52 ـب دروفتنيرب ةبلاطم
رشضخلا حانج ليحر رخأا وروأا
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241 لشصأا نم اتوشص501 ىلع لشصح

فإريب ـل افلخ ةيرئإزجلإ ةيبملوألإ ةنجلل إديدج اشسيئر دامح
تاباختنلإ يف إوكراشش يشسيلفو يفولخم..فإريبو يششطز^

ةئداه ءإوجأإ يف ةدهعلإ ءاهنإل ىعشسأإو ءاشضعألإ ّيف اهعشضو يتلإ ةقثلاب ديعشس :دامح^

ةرقم م‚وداراب يدانرئاز÷ا ةيدولوم

لشصاوتم ليومتلا رداشصم نع ثحبلا

راشصنألإ دعي رشصان نب
دعيو ÚبدتنŸإ ليهأاتب

نويدلإ ةيلاكششإإ لح ةيوشستب


