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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نابصسُ◊إ ‘ نكيل

ةرار˘ح˘لا تا˘جرد سضا˘ف˘خ˘نا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م
لاع˘سشإا م˘ت˘ي ،ءا˘ت˘سشلا ل˘سصف لو˘خد م˘كح˘ب
ه˘ي˘ل˘عو ،سسراد˘م˘لا ي˘ف ة˘ئ˘فد˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا

ربع سسرادملا اه˘ت˘فر˘ع ثداو˘ح˘ل ا˘يدا˘ف˘تو
نم دب ’ ،ةيسضاملا تاونسسلا لÓخ نطولا
ةياقو˘لاو ة˘مÓ˘سسلا طور˘سش ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا

ممسستلا رطخ نم ذيمÓتلا ةيامحل نامأ’او
ةيوهتلا طورسش لك ريفوتب اذهو زاغلاب
لبق ةنا˘ي˘سصلاو ةز˘ه˘جأ’ا ل˘م˘ع ة˘ع˘جار˘مو
م˘قا˘ط˘لاو ا˘ند’وأا ة˘مÓ˘سسف .. لا˘م˘ع˘ت˘سس’ا
.بجاو ميلعتلا يف لماعلا

سشيتفت نا÷
تاصضابقلاب

ناجل ،رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ما˘ع ر˘يد˘م ف˘ل˘ك
يف سشيتفتلاب ه˘ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت سشي˘ت˘ف˘ت
،ةي’و84 يف ديربلا تاسضابقو بتاكم
ذيفنت ىلع فوقولل ةيلحم رداسصم بسسح
ة˘مزأا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ةرر˘ق˘م˘لا تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ديرب بتاكم سضعب اهسشيعت يتلا ةلويسسلا
.رئازجلا

سضرملإو رقفلإ نوعراصصي
0202 رئإزج يف

يوذ ةانا˘ع˘م ل˘سصاو˘ت˘ت..0202 ر˘ئاز˘˘ج ي˘˘ف
لكاسشم نم انعمتجم يف ةسصاخلا تاجايتح’ا

ةينعملا تاطلسسلا زجع لظ يف اذهو ،ةريبك
نم اميسس ،هجو لمكأا ىلع ةئفلا هذهب لفكتلا
نيفوفكملا دحأا دجي مل ثيح ،ةيداملا ةيحانلا

طسسو ي˘ف فو˘قو˘لا ’إا ،قازر˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ق˘ير˘ط
نم لاملل ابلط نونكع نبب عيرسسلا قيرطلا
باوبأ’ا لك تدسس نأا دعب ،هتلئاع ةناعإا لجأا
.ههجو يف

«ةياصشولإ»

نيد˘لا رو˘ن ق˘ب˘سسأ’ا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو مز˘ع
نم ددع ةيقرت ىلع ،5102 ماع يف يودب
ةمهم بسصانم ىلإا بونجلا تاي’و تاراطإا
يف ةسسائرلا نم هل تردسص تاميلعتل اذيفنت
مسضت ةمئاق يودب ىقلت لعفلابو ،ةرتفلا كلت

ىلإا ةيقرتلا قحتسست يتلا تاراطإ’ا نم اددع
تمتو ،ةرئاد سسيئرو يذيفنت ريدم بسصانم
7102و6102و5102 ماو˘عأا ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب
ةيبلاغلا نكل ،ةي’ولا تاراطإا نم ددع ةيقرت
ىلإا ةيرسس تامولعم ريسشتو ،اهتافلم تسضفر
5102 ماع ةياهن يف ىقتلا دق ناك يودب نأا

نع ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ن˘م او˘سضع
يف ناملربلا وسضع أادبو ،هبتكم يف ةي’ولا
،تاراطإ’ا نم هتي’و ءانبأا نم ددعب ةياسشولا
ببسسل ’ ةيقرتلا نم مويلا ىلإا تمرح يتلا
.«دسسحلا» ىوسس

qarsana@essalamonline.com
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«اصسرد» نوركام نقلي يرئإزج
تا˘ح˘ير˘سصت ترا˘˘ثأا

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يو˘˘نا˘˘م˘˘˘يإا
ىن˘ب˘ت ي˘ت˘لاو ،ةر˘ي˘خأ’ا
ةئيسسملا موسسرلا ا˘ه˘ي˘ف
‐سص‐،د˘م˘ح˘م ي˘ب˘ن˘ل˘˘ل
ة˘ع˘سساو بسضغ ة˘جو˘م
دد˘˘ن ذإا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف
ءا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘˘˘لا ف’آا
تافرسصتب نييرئاز˘ج˘لا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سسم˘˘لا نور˘˘˘كا˘˘˘م
تاي’ولا يف ميقمو سسابعلب يديسس ةي’و نم ردحني يرئازج مهنيب ،نيملسسملاو مÓسسإÓل
نيذلا كئلوأا احسصان ،هللا لوسسر نع عافدلاب ةليفك اهدحو قÓخأ’ا نإا لاق ثيح ،ةدحتملا
اهدحو يه اهرابتعاب ةديمحلا تافسصلاب يلحتلاب هللا لوسسرل مهبح نع ريبعتلل ةوقلا ىلإا نوأاجلي

.هللا قلخ مظعأا ةرسصنل ةليفك

؟ةعنقألإ طقصست ىتم
ابيرقت فسصنو ةنسس ءاسضقنا نم مغرلاب

سسي˘ئر˘لا ق˘ي˘ق˘سشو را˘سشت˘سسم ن˘˘ج˘˘سس ن˘˘ع
’إا ،ةقيلفتوب ديعسسلا ةيروهمجلل قباسسلا
را˘طإا ن˘م˘سض وأا ة˘ع˘با˘ت ة˘م˘ه˘م تا˘ئ˘ي˘˘ه نأا
تلاز ام ،ةمسصاعلا رئازجلا ةي’و ةطلسس
ديعسسلا نم نيبرقملا برقا نم4 مسضت
اددجم اولخد نيذلا ،نيميمحلا هئاقدسصأاو
ل˘م˘ع˘لا ة˘ب˘ع˘لو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
اوناك مهنأا سساسسأا ىل˘ع ،ما˘ع˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ىلع ادحاو نأا نم مغرلاب ،تاودأا درجم
اراودأا بعل بختنم وه ةعبرأ’ا نم لقأ’ا

.ةقيلفتوب ديعسسلا حلاسصل ةمهم

تإرغثلإ نع ثحبلإ تقو ىهتنإ
يف اريزو نأا ،رداسصم ترسسأا

ل˘جر در˘ط ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
لبق ،مناغتسسم ةي’و نم لامعأا
ئ˘جو˘ف ر˘يزو˘لا ،ه˘ب˘ت˘كم ن˘م ما˘يأا
ماهم ءاهنإا لامعأ’ا لجر بلطب
ةر˘ئاد˘ل˘ل ع˘با˘˘ت يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ر˘˘يد˘˘م
تافÓخ ببسسب ريزولل ةيرازولا
ذفانلاو ينغلا ل˘جر˘لا ،ة˘ي˘سصخ˘سش
ماهيإا لوا˘ح ة˘ق˘با˘سس تاو˘ن˘سس ي˘ف
يف طرو˘ت˘م ر˘يد˘م˘لا نأا˘ب ر˘يزو˘لا
هبسصنمب هقاحتلا لبق داسسف ايسضق
.ديدجلا

! .. إذه لقعُي له
ة˘˘ق˘˘˘ث در˘˘˘ت˘˘˘سس˘˘˘ُت اذ˘˘˘كه ا˘˘˘م

مغر .. لوؤوسسملا يف نطاوملا
ر˘˘يزو تا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ط˘˘˘تو دو˘˘˘عو
ةلئاقلا ،رازموب ميهاربإا عاطقلا
بايغ لكسشم ىل˘ع ءا˘سضق˘لا˘ب
ي˘ف ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’او ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلا

لازي ’ نطاوملا ،ديربلا زكارم
عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ي˘نا˘˘ع˘˘ي
’ لاثملا ليبسس ىلع .. نطولا
دحاو يديرب بتكم ،رسصحلا
برا˘ق˘ي ا˘م تا˘مد˘˘خ ي˘˘ط˘˘غ˘˘ي
Óسضف ،ةفلجلا تايدلب فسصن

،هيف ة˘ح˘ُسش ة˘لو˘ي˘سسلا اذ˘ه ن˘ع
مغر لخدتت مل ةيسصولا ةرازولاو ،تاونسس ذنم نوطخاسس نونطاوملا .. هدمأا لاط لكسشملا

دير˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا بت˘كم ة˘ل˘سسار˘م
ام ةيلآا تاعزومو ةديدج ةيديرب بتاكم حتف ةرورسضب ةبلاطملل تارملا ديدع تÓسصاوملاو
.يدانت نمل ةايح ’ نكل .. ةــفلجلا ةي’ول ةيناكسسلا ةفاثكلا عم بسسانتي
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ي˘˘˘ف نا˘˘˘˘سضمر˘˘˘˘ب  ح˘˘˘˘سضوأا
نأا ،سسمأا ي˘ف˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘سصن˘م˘لا
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ‐ ف˘˘كع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ميظنت ةيريدم عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ىلع يلآ’ا مÓعإ’ا ةموظنم
‐ ةيروهمجلا ةسسائر ىوتسسم
ةزهاج نوكتسس اهدادعإا ىلع
ل˘مأا ع˘م ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
يملا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف ا˘ه˘قÓ˘طإا
فداسصملا يعوطت˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل
يف مداقلا ربمسسيد سسماخلل

لكسشلاب اهلا˘م˘كت˘سسا م˘ت لا˘ح
.بولطملا

هذ˘˘˘ه نإا نا˘˘˘سضمر˘˘˘ب لا˘˘˘˘قو
ة˘ط˘ير˘خ ل˘ث˘م˘ت˘سس ة˘˘سصن˘˘م˘˘لا

فا˘ن˘سصأا ل˘ك م˘˘سضت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ةيئ’ولا ،ةيدلبلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لاو
ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ا˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘سصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خا
هذ˘˘ه ن˘˘م ءز˘˘ج سصسصخ˘˘ي˘˘˘سس
جراخلا يف ةيلاجلل ةسصنملا
دد˘ع ل˘سصي نأا ن˘كم˘ي ثي˘ح˘ب
2 ى˘لإا ا˘ه˘ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

.كرتسشم نويلم
ةسصن˘م˘لا هذ˘ه نأا˘ب فا˘سضأاو

لماسش مييقت ءارجإاب حمسستسس»
تايعمجلا ءادأ’ يعوسضومو
لكل ةلودلا ةقفارم ديدحتو
ا˘م˘ك ،ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘˘لا
ديدح˘تو ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا ل˘م˘سشت˘سس

ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم ىد˘˘م
ح˘لا˘سصلا ة˘مد˘خ ي˘ف ي˘ند˘م˘لا
.«ماعلا

د˘كأا ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘˘فو
ةيروهمجلا سسي˘ئر را˘سشت˘سسم
عمتجم˘لا نأا ىد˘ت˘ن˘م˘لا لÓ˘خ
ثلاثلا عا˘ط˘ق˘لا» و˘ه ي˘ند˘م˘لا
نم ةلودلا هي˘ل˘ع ى˘ن˘ب˘ت يذ˘لا

ةيطارقميدلا ةيكراسشتلا لÓخ
ثي˘ح ل˘سضفأا ة˘م˘كو˘˘ح و˘˘ح˘˘ن
ةيقيقحلا عيرا˘سشم˘لا د˘سسج˘ت˘ت
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘سشلا˘˘ب
ةلود˘لا تا˘سسسسؤو˘مو ي˘ند˘م˘لا
ةكارسشلا هذه قفاري نأا طرسش
نيوكت˘لاو ل˘ي˘هأا˘ت˘لاو ي˘عو˘لا
ةنمقرلا ديسسجت عم نيمزÓلا

ىتح ةمزÓلا تايلآ’ا عسضوو
ىلإا يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا ل˘سصي
ي˘با˘قر˘لاو ما˘˘ه˘˘لا رود˘˘لا اذ˘˘ه

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘ي ى˘˘˘ت˘˘˘حو
ةيعمج نم لقتننو يفارتح’ا
ة˘ي˘ع˘م˘ج ى˘لإا م˘˘عد˘˘لا بل˘˘ط˘˘ت
بسصا˘˘ن˘˘م ر˘˘فو˘˘تو ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘سشأاو .«ل˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سش
ة˘لود˘˘لا نأا ى˘˘لإا سصو˘˘سصخ˘˘لا
ى˘˘˘لوأ’ا ح˘˘˘مÓ˘˘˘م˘˘˘لا تط˘˘˘عأا
نم ةيلمعلا هذه يف اهرودل

يتلا ةيروتسسدلا داوملا لÓخ
عمتجمل˘ل «ا˘يو˘ق» اد˘ن˘سس د˘ع˘ت
رود ةرتسسد لÓخ نم يندملا
ليهسستو  يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
در˘˘ج˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ءا˘˘˘سشنإا
ا˘ها˘˘يا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا
ةب˘سسن˘لا˘ب «ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ةو˘ط˘خ»
ةبوعسص بناج ى˘لإا ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل

م˘كح˘ب ’إا تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ح
عفنلا ةفسص ءاطعإاو يئاسضق
نم ةيا˘قو˘لاو ة˘با˘قر˘لاو ما˘ع˘لا

ريطأاتب قلعتي ا˘م˘ي˘فو.داسسفلا
ىتح يندملا عمت˘ج˘م˘لا ل˘م˘ع
ي˘ف دو˘سشن˘˘م˘˘لا رود˘˘لا يدؤو˘˘ي
دد˘سش ،يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا
دسصرملا رود ىلع ناسضمرب
‐ يندملا عمتجم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ىد˘ل ة˘يرا˘سشت˘سسا ة˘ئ˘ي˘ه و˘˘هو
ي˘˘ف ‐ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
تا˘ي˘˘لآ’ا ع˘˘سضوو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
رطؤوي ثي˘ح˘ب ،كلذ˘ل ة˘مزÓ˘لا
ه˘سسف˘ن ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةلودلا نأا ىلإا اريسشم ،هسسفنب
تائيهلاو تاسسسسؤوملا ترفو
يندملا عمتجملا قفارت يتلا

ه˘˘ت˘˘ل˘˘كي˘˘ه ةدا˘˘عإا لÓ˘˘خ ن˘˘˘م
تايعمجلا نو˘نا˘ق ى˘سضت˘ق˘م˘ب
تايطعملا عم فيكتيسس يذلا
.ةديدجلا

ي˘ج˘ع˘ب ل˘سضف˘لا و˘˘بأا طا˘˘مأا
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
نع ماثل˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

ة˘ي˘نÓ˘فأا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش دو˘˘جو
ءا˘˘ط˘˘غ˘˘˘لا تل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ةزرا˘˘˘ب
قي˘ق˘ح˘ت˘ل بز˘ح˘ل˘ل ي˘سسا˘ي˘سسلا
.ةيسصخسش سضارغأا

لÓ˘˘خ ي˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ب د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘تو
يف يبعسش عم˘ج˘ت˘ل ه˘ط˘ي˘سشن˘ت
بز˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا نأا ،سسمأا ةر˘˘˘˘˘كسسب
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سس’ا ي˘ف د˘كؤو˘ي˘˘سس
عم ة˘ما˘ت˘لا ه˘ت˘ع˘ي˘ط˘ق ة˘مدا˘ق˘لا
نم ،هباح˘سصأاو د˘سسا˘ف˘لا لا˘م˘لا

يتلا ةيباختن’ا مئاوقلا لÓخ

بابسشلا ةئف ةسصاخ نمسضتتسس
سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘بو .‐ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسح‐
ركذ ،روتسسدلا ليدعت عورسشم
نأا˘ب نÓ˘˘فأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
تاذ لوح تفتسسي مل بعسشلا
لعجي ام ةنسس42 ذنم ةقيثولا
ا˘مار˘ت˘حا مدا˘˘ق˘˘لا ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ةدا˘˘ي˘˘سسلاو ةدارإÓ˘˘ل
نÓ˘˘˘فأ’ا ةو˘˘˘عد˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسو
عورسشم ىلع معنب تيوسصتلل
.روتسسدلا ليدعت

يبزحلا لوؤوسسملا فسصوو
ثيح ،«يقفاوتلا» ـب عورسشملا
مسسرت ةيباج˘يإا ا˘طا˘ق˘ن ن˘م˘سضت

ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م سسير˘˘˘كت دا˘˘˘ع˘˘˘بأا
تلفغ ا˘م و˘هو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

ىلع ةقبا˘سسلا ر˘ي˘تا˘سسد˘لا ه˘ن˘ع
نزاوتلا ،تادهعلا ديدحت رارغ
،تاط˘ل˘سسلا ن˘ي˘ب ا˘م ل˘سصف˘لاو
يفو.ربمفون لوأا نايب ةرتسسدو
ثدحتملا ىنثأا ،قايسسلا سسفن

لا˘سسرإا ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘ط˘ق˘ن ى˘ل˘ع
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

عور˘سشم ي˘˘ف دود˘˘ح˘˘لا جرا˘˘خ
نمأ’ا ةيامحل ،روتسسدلا ليدعت
.يلودلا ملسسلاو

ر.نوراه

يمÓسسإ’ا ىدت˘ن˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عا
،ن˘ي˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
يسسنرفلا سسيئرلا تاحيرسصت
اهعبت امو نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يإا

اناودعو ازازفتسسا ،تارارق نم
نم نيملسسملاو مÓسسإ’ا دسض
لدب فرط˘ت˘لا يذ˘غ˘ي نأا ه˘نأا˘سش
.باهرإ’ا ةبراحم

يذ˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘كن˘ت˘˘سساو
ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘ع بئا˘˘ن˘˘لا ه˘˘سسأار˘˘˘ي
ديجم˘لا د˘ب˘ع م˘ل˘سسلا ع˘م˘ت˘ج˘م
،سسمأا ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ةر˘˘سصا˘˘ن˘˘م

ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا فاد˘ه˘ت˘سس’ا ة˘لا˘ح
˘مÓ˘سسإ’ا ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

ن˘˘˘يدد˘˘˘ن˘˘˘م ،نو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘˘نأ’ا تم˘˘سص»ـب
ةرا˘˘سشت˘˘سسا ن˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘فوز˘˘˘عو
ىو˘ق˘لا ةروا˘˘ح˘˘مو بو˘˘ع˘˘سشلا
نادأاو.«ةيعامتج’او ةيسسايسسلا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ع˘˘˘م ي˘˘˘˘نادو˘˘˘˘سسلا
ةوطخلا اربت˘ع˘م ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا

ي˘نادو˘˘سسلا بع˘˘سشل˘˘ل ة˘˘نا˘˘ي˘˘خ
ةيبرعلا ةمأÓلو ينيط˘سسل˘ف˘لاو

.لكك ةيمÓسسإ’او
ي˘مÓ˘سسإ’ا ىد˘ت˘ن˘م˘لا ا˘عدو

ين˘ب˘ت ى˘لإا ة˘ي˘لود˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ةينيدلا زومرلا ي˘م˘ح˘ي نو˘نا˘ق
لجأا نم اهيلع ءادتع’ا مرجيو
سشياعتلاو مارتح’ا ةفاقث رسشن
نيب ةيهار˘كلا ة˘فا˘ق˘ث زوا˘ج˘تو
Ó˘ج˘سسم ،نا˘يدأ’او بو˘˘ع˘˘سشلا

ذاتسسأا لاي˘ت˘غا ة˘ثدا˘ح˘ل ه˘سضفر
هنأا ادكؤوم ،يسسنر˘ف˘لا خ˘يرا˘ت˘لا

.يباهرإا لمع
خ.ةميسسن

عيراسشŸأ لكل ةلودلأ ةقفأرم ديد–و تايعم÷أ ءأدأ’ «يعوسضوم»و لماسش مييقت ءأرجإ’

ةنصسلإ ةياهن لبق ÊدŸإ عمتÛاب ةصصاخ ةيمقر ةصصنم

خ.ةميسسن

نع ،جراخلاب ةيرئأزجلأ ةيلاجلأو ةيوعمجلأ ةكرحلاب فلكملأ ةيروهمجلأ صسيئر راسشتسسم ناسضمرب هيزن نلعأأ
مييقت ءأرجإاب حمسستسس يتلأو ةيراجلأ ةنسسلأ ةياهن لبق يندملأ عمتجملاب ةسصاخ ةينطو ةيمقر ةسصنم قÓطنأ

.ةحرتقملأ عيراسشملأ لكل ةلودلأ ةقفأرم ديدحتو تايعمجلأ ءأدأ’ «يعوسضوم»و لماسش

ةئف قح يف افحجم هربتعأ
لامعلأ نم ةعسسأو

ليدعتل وعدي ةصشطابعل
دعاقتلإ نوناق
نيمأ’أ ةسشطابعل ميلسس اعد
لامعلل ماعلأ داحتÓل ماعلأ
رظنلأ ةداعإ’ ،نييرئأزجلأ

لدعملأ دعاقتلأ نوناق يف
هنأأ أربتعم ،7102 يف
ةعسسأو ةئف قح يف فحجم
.لامعلأ نم
لÓخ ،ةسشطابعل فسصوو
هطسشن يذلأ عمجتلأ

يديسسب يسضايرلأ بطقلاب
،صسمأأ ركسسعم يف ،ديعسس
نوناقل ريخأ’أ ليدعتلأ
هاجتأ فحجملاب دعاقتلأ

أودأأ امدعب لامعلأ ةئف
.مهتاسسسسؤوم هاجت اهرود
ماعلأ نيمأ’أ ربتعأو
نأأ ةيباقنلأ ةيزكرملل
اطورسش نمسضت نوناقلأ

ىدأأ يذلأ لماعلل ةيزيجعت
ثيح ،ةمدخلأ نم ةنسس23
06 غولب طرسشب مدطسصي
’ هنأأ نيح يف ،لمع ةنسس
تأونسسلأ نم ديفتسسي
قودنسص فرط نم ةيفاسضإ’أ
لكاسشم نع كيهان ،دعاقتلأ
لاق يتلأ يمومعلأ فيظولأ
.ةريثك اهنإأ

ح.نيدلأ رمق

 :يجعب ،ةمداقلأ تاقاقحتسس’أ يف هباحسصأأو دسسافلأ لاملأ عم ةعيطق ثأدحإاب دهعت

ةيصصخصشلإ اهصضإرغأإ قيقحتل بزحلل يصسايصسلإ ءاطغلإ تلغتصسإ ةزراب ةينÓفأإ تايصصخصش

نوملسسŸأو مÓسسإ’أ هل صضرعتي يذلأ جهنمŸأ فأدهتسس’أ ةلاح ركنتسسأ

«نوركام» تاحيرصصت Èتعي ÚيناÈŸلل يŸاعلإ يمÓصسإلإ ىدتنŸإ
انإودعو إزإزفتصسإ

ةكراسشملل يرئأزجلأ بعسشلأ وعدت ةيسسايسس بأزحأأ
:«مÓسسلأ»ـل دكؤوتو ءاتفتسس’أ يف ةوقب

روتصسدلإ ليدعت عورصشم دراطت تاعاصشإلإ
ةئاملاب03 زواجتت نل تيوصصتلإ ةبصسنو

 ءاتفتصسلإ ىلع رثؤوت نل نيلوؤوصسملل ةيبلصسلإ تاحيرصصتلإ ^
باز˘˘˘˘˘˘˘حأ’ا ءارآا تبرا˘˘˘˘˘˘˘˘سضت

ريغ فرسصتلا نأاسشب ةيسسايسسلا
نار˘˘هو ة˘˘ي’و ي˘˘لاو˘˘ل ق˘˘ئÓ˘˘˘لا

يف ةملعم عم  ،يراج دوعسسم
حيرسصت اذكو ةيئادتبا ةسسردم
ديسس ةسضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو
بلا˘ط ا˘مد˘˘ن˘˘ع ،يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع
مهبجعت م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ليحرلاب رو˘ت˘سسد˘لا داو˘م سضع˘ب
نيتاه ريثأات ىدمو ،رئازجلا نم
  .عارتق’ا ةيلمع  ىلع نيتثداحلا

ةثداح  :ملاسس نب لامك
ريزو حيرسصتو نأرهو

ىلع أرثؤوي نل ةسضايرلأ
  ءاتفتسس’أ

سسيئر ملا˘سس ن˘ب لا˘م˘ك ق˘ل˘ع
ىلع ،يرئازجلا ديدجتلا بزح
يلاو لبق نم ةملعم ةناهإا ةثداح
تاحيرسصت اذكو نارهو ةي’و
يتلا ةسضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو
نم ةبسضاغ لاعفأا دودر تراثأا
رثؤوت نل اه˘نأا˘ب ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ل˘ب˘ق
يذ˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘سس’ا را˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
،طقف ةليلق ما˘يأا ه˘ن˘ع ا˘ن˘ل˘سصف˘ي
نيتثدا˘ح˘لا ن˘ي˘تا˘ه نأا ا˘ح˘سضو˘م
عجرأاو ،ناسصخسشلا امه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي
ءاطخأ’ا هذه لثم عوقو ببسس
  .ةربخلا ةلق ىلإا ةدوسصقملا ريغ

ريزو تاحيرسصت ربتعا امك
يلع دي˘سس ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا

اعسساو ’دج تراثأا يتلا يدلاخ
ي˘˘ت˘˘لاو ،ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
ناسسل ةلز ،دعب اميف اهكردتسسا

،ي˘سسا˘ي˘سسلا ن˘يو˘˘كت˘˘لا سصق˘˘نو
ءاطخأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م نأا ا˘ح˘سضو˘م
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ت ن˘˘˘ل
ل˘جر˘لا ح˘سضوأاو  .ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ةيل˘م˘ع˘لا نأا ،بز˘ح˘لا ي˘ف لوأ’ا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
،ريبك ماسشتحاب تأادب ،روتسسدلاب
ي˘لا˘ح˘لا رو˘ت˘سسد˘لا نأا ا˘ف˘ي˘˘سضم
تاعاسشإ’ا لÓخ نم فدهتسسم
عقاوم يف راثت يتلا ةطولغملا
  .يعامتج’ا لسصاوتلا

ن˘˘ب د˘˘كأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م نأا ،م˘˘لا˘˘سس
سسيلو ةدوسسملا ن˘ع نو˘م˘ل˘كت˘ي

اريسشم ،روتسسدلا عورسشم ىلع
ة˘ي˘با˘ج˘يا تÓ˘يد˘ع˘ت دو˘جو ى˘لإا

هنوك احجان هايا ارب˘ت˘ع˘م ،ه˘ي˘ل˘ع
ح˘ئار˘سش ل˘ك ي˘سضر˘˘ي ي˘˘ق˘˘فاو˘˘ت
  .عمتجملا

ديد˘ج˘ت˘لا بز˘ح سسي˘ئر ا˘عدو
لجأا نم لاسضنلا ىلإا ،يرئازجلا
نأا احسضوم ،داوملا سضعب رييغت
001 ةبسسنب يتأاي نل رييغتلا اذه
بب˘سسب ،ج˘يرد˘ت˘لا˘ب ل˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب
اهب رمت يتلا ةسساسسحلا فورظلا
لبق نم ا˘ه˘فاد˘ه˘ت˘سساو ر˘ئاز˘ج˘لا
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ ىو˘˘˘ق
ةطيحملا ةيلودلا تا˘طو˘غ˘سضلا
˘˘ما˘˘مأا ل˘˘ح ’ ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘بو  .ا˘˘ه˘˘ب
يذلا روتسسدلا ’إا ،نييرئازجلا
،هتاي˘ب˘ل˘سس ن˘م ر˘ب˘كأا ه˘تا˘ي˘با˘ج˘يا

ةلحرم تطخت رئازجلا نأا دكأاو
تد˘سصت ا˘مد˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس ،ةر˘ي˘ب˘ك
عيبرلاب فرعي ام اذكو باهرإÓل
،ةلودلا تاناهر لظ يف يبرعلا

ةتباث ىطخب يسشمت نآ’ا يهو
ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ل˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا و˘˘ح˘˘ن

ا˘م˘ي˘ف بع˘˘سشلا عا˘˘ن˘˘قإا ةرور˘˘سض
فاسضأاو ،رو˘ت˘سسد˘لا اذ˘ه سصخ˘ي
ة˘ب˘سسن نو˘كت˘سس ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه نأا
  .ادج ةحجان هيلع عارتق’ا

ةيلمعلأ :يعيبر حتاف
جاتحت تلأز ام ةيسسايسسلأ

  حÓسصإأ ىلإأ
ح˘˘تا˘˘ف ح˘˘سضوأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ة˘كر˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ي˘ع˘ي˘˘بر
ةي’و يلاو ةثداح نأا ،ةسضهنلا

ر˘˘يزو تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصتو ،نار˘˘˘هو
اهنأاسش نم ،ةسضايرلاو بابسشلا
نيب ةوهلا عاسستا يف ديزت نأا
ديزتو ةمو˘كح˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
’ نأا˘ب ع˘قو˘تو ،اد˘ي˘ق˘ع˘ت رو˘مأ’ا
ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإا كا˘ن˘ه نو˘كي
نيتثداحلا نأا اربتعم ،تيوسصتلا
ن˘ي˘ت˘ع˘ج˘سشم ر˘ي˘غ ن˘ي˘˘تر˘˘ي˘˘خأ’ا
مهاتداعأا امهنوك ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل
قباسسلا ماظنلا  مكح تاونسسل
بعسشلا ا˘هد˘سض سضف˘ت˘نا ي˘ت˘لاو
ن˘ي˘تا˘ه نأا فا˘سضأاو ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
اعفدت نأا امهنأاسش نم نيتعقاولا
،سسأايلا نم ديزم ىلإا نينطاوملا

ىلع ةلبقم رئازجلا نأاو ةسصاخ
  .طقف ةليلق مايأا دعب ءاتفتسس’ا

هنأا ،هتاذ قايسسلا يف حسضوأاو
روتسسد˘لا ،ت’ا˘ح˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
بع˘سشلاو ءا˘ت˘ف˘ت˘سسÓ˘ل حور˘ط˘م
برعأاو ،هيلع تيوسصتلل وعدم
ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘˘مأا ن˘˘˘˘ع
ق˘˘يدا˘˘ن˘˘سص ى˘˘لإا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
،ربمفون نم حتافلا يف عارتق’ا

وأا ‐معن‐ب مهيأار نع اوربعيو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا نأا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م ،‐’‐
ىلإا جاتحت تلاز ام ةيسسايسسلا
  .حÓسصإا

تاعمجتلأ :يتأوت ىسسوم
روتسسدلأ نأاسشب ةمسشتحملأ

  عأرتق’أ ىلع ابلسس رثؤوتسس
ى˘سسو˘م را˘سشأا ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف

ة˘ه˘ب˘ج˘لا بز˘˘ح سسي˘˘ئر ي˘˘تاو˘˘ت
نأا ى˘لإا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘˘ح˘˘سص فر˘˘ظ˘˘ب ر˘˘م˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘˘لا
انوروك ةحئاج ءارج ،يئانثتسسا

فاسضأاو ،ملاعلا لود رارغ ىلع
م˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا نأا
ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا نآ’ا د˘ح˘ل ع˘جر˘ت˘سسي
ةوقب باهذلل ه˘سسا˘م˘حو ة˘لود˘لا
عار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق’ا ق˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص ى˘˘˘˘لإا
  .روتسسدلا ىلع ءاتفتسسÓل

هنأا ،يتاوت ىسسوم حسضوأاو
03 ةب˘سسن˘لا تزوا˘ج˘ت لا˘ح ي˘ف
دق رئازجلا نأا ينعي اذه ،ةئاملاب

ةبسسنلاب يسسايقلا مقرلا تمطح
  .ةقباسسلا ريتاسسدلل

يحسصلا عسضولا نأا فاسضأاو
ت’ا˘ح˘لا ل˘كو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
ى˘لإا تدأا ،ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا ىر˘˘خأ’ا

نع يرئازجلا نطاوملا فوزع
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
  .ةقباسسلا ةيباختن’ا تاطحملا

نأا˘ب هدا˘ق˘ت˘˘عا ن˘˘ع بر˘˘عأاو
03 زواجتت نل تيوسصتلا ةبسسن
ىلا كلذ ببسس اعجرم ،ةئاملاب
دو˘جو مد˘عو ي˘لا˘ح˘لا ع˘˘سضو˘˘لا
سسيسسحتلاو ةئبعتل˘ل تا˘ع˘م˘ج˘ت
ىنثتسساو ،ةيسسايسسلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
،ة˘˘˘م˘˘˘سشت˘˘˘ح˘˘˘م ت’ا˘˘˘ح ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ل˘˘كا˘˘سشم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
اهيف طبختي يت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
سشه˘لا دا˘سصت˘˘ق’او ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
هبسسح رثؤوي يذلا رمأ’ا ،دÓبلل
 .ءاتفتسس’ا ىلع ايبلسس

  يمولد.م



لÓ˘خ ،ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘ه
عا˘م˘ت˘ج’ سسمأا لوأا ه˘˘سسؤور˘˘ت
ةكرتسشملا ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
بابسشلا جامدإا فلم ةعباتمل
ةدعاسسم˘لا يزا˘ه˘ج را˘طإا ي˘ف
دوقعو ،ينهملا جامدإ’ا ىلع
ي˘ل˘ما˘ح˘ل ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإ’ا
ل˘سصاو˘ي˘˘سس ه˘˘نأا ،تادا˘˘ه˘˘سشلا

هذيفنت ىتح فلملا اذه ةعباتم
تابوعسصلا تناك امهم Óماك
ادد˘سشم ،ه˘سضر˘ت˘ع˘ت د˘ق ي˘˘ت˘˘لا

فادهأ’ا قيقحت ةرورسض ىلع
جمانر˘ب˘لا اذ˘ه ن˘م ةر˘ط˘سسم˘لا
ديدجلا دفاولا زربأاو ،ينطولا

بجي هنأا ،عاطقلا سسأار ىلع
ا˘م˘ه˘م با˘ع˘سصلا ل˘ك ل˘ي˘لذ˘ت

ن˘ع ا˘ثد˘ح˘ت˘˘م ،ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن نا˘˘ك
نيب ظحÓملا ريبكلا نيابتلا
‐ يعدتسسي ام˘م ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لا كراد˘˘˘ت ‐ ه˘˘˘ب˘˘˘سسح
.اهنم سضعبلا ىدل لجسسملا

لوأ’ا لوؤوسسملا راسشأا امك
،دÓبلا يف لمعلا عاطق ىلع
نم يسسيئرلا فدهلا ّنأا ىلإا

عم ثحبلا وه عامتج’ا اذه
نع ةينعملا تاعاطقلا ةفاك
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآ’او لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘ف عار˘سسإ’ا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘سس
.ينعملا بابسشلا جامدإا ةريتو
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هقيبطت شضÎعت يتلأ باعشصلأ لج ليلذتب دهعتي بوبعج

ليغصشتلإ لبق ام دوقع باحصصأإ جامدإإ فلم يط وحن

ـه.دأوج

جامدإأ ةيلمع ةعباتم ةلشصأوم ةرورشض ىلع ،يعامتجلأ نامشضلأو ليغششتلأو لمعلأ ريزو ،بوبعج يمششاهلأ ددشش
همأزتلإأ أددجُم ،ةينعملأ تاعاطقلأ لك دوهج اهيف دشضاعتت ةبراقم راطإأ يف ليغششتلأ لبق ام دوقع باحشصأأ

.فلملأ أذه شضرتعت يتلأ باعشصلأ لج ليلذتل ةينعملأ فأرطألأ ةفاك عم لمعلاب

لبق متت نل ةفثكملأ حيقلتلأ تÓمح نأأ دكأأ
:رأرد ،مداقلأ عيبرلأ

يف إرفوتم نوكي نل «انوروك» حاقل
1202 علطم لبق رئإزجلإ

«91‐ديفوك» سسوريف نم يقي ل إزنولفنألإ دصض حيقلتلإ^

قأوشسألأ يف فÓعألأ ءÓغب أرخؤوم اهعافترأ طبر
:يوأرطب ،ةيملاعلأ

اموي51 فرظ يف نجإودلإ راعصسأإ رإرقتصسإإ

ةيبنجألأ ةÈخلل ءوجللأ نود نأرفألأ فيفشصتل ةديدج ةينقت ةمدÿأ زيح عشضو

ماخرلإ ليو–و لÓغتصسإ تاطاصشن ‘ عرصشي «اكيج» تنمصسإلإ عم‹

:راطع ،«كأرطانوشس» ‘ فيظوتلأ ديمŒ نع نلعأأ

زاغلإو لوÎبلإ نم ةينطابلإ اهتورث فصصن تكلهتصسإ رئإز÷إ

ي˘عا˘ن˘سصلا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا دا˘˘فأا
هنأا ،«اكيج» رئاز˘ج˘لا تن˘م˘سسإ’
لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا طا˘˘سشن ي˘˘ف عر˘˘سش
د˘ع˘ب كلذو ،ما˘خر˘لا ل˘يو˘˘ح˘˘تو
ةرجحمو ةدحو ىلع هذاوحتسسا
نيتكولمم اتناك ةملاق ةي’وب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ا˘ق˘با˘˘سس
ةيبلتب ح˘م˘سسي˘سس ا˘م˘م ،ما˘خر˘ل˘ل
.ريدسصتلاو ينطولا بلطلا

هنإاف ،عمجملل نايب بسسحو
ةد˘حو ى˘ل˘ع هذاو˘ح˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
سسكي˘نوأ’ا ةر˘ج˘ح˘مو ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ه˘نا˘˘ف ،8102 ة˘ن˘سس ة˘نو˘ها˘م˘˘ب
تا˘طا˘˘سشن ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب»و
ة˘نا˘سسر˘خ˘لاو ى˘سصح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نا
نوكيسس ،لامعتسسÓل ةز˘ها˘ج˘لا

رود˘˘ق˘˘م˘˘ب اد˘˘عا˘˘سصف نآ’ا ن˘˘م
ةعباتلا قرسشلل ىسصحلا ةكرسش
ةد˘ع جا˘ت˘نإا ،«ا˘كي˘ج» ع˘م˘ج˘م˘˘ل
،ما˘خر˘لا ن˘م ةدو˘˘ج تاذ عاو˘˘نأا
ين˘طو˘لا بل˘ط˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘ي˘غ˘ب
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م و˘˘ح˘˘ن ر˘˘يد˘˘سصت˘˘لاو
فيسضي ،«ة˘ي˘جرا˘خ˘لا قاو˘سسأ’ا
عمجملا راسشأاو .ردسصملا تاذ
ةدحو ليوحت» نأا ىلا يمومعلا
،ةملاق ةي’وب ةنوها˘م˘ل ما˘خر˘لا
ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ح˘م˘سس د˘ق ،ة˘ي˘لا˘م تا˘بو˘˘ع˘˘سص
79 ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا˘˘ب كلذ˘˘ك
.«لغسش بسصنم

ط˘ط˘خ˘م˘لا نأا ح˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك

اذ˘ه˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يرا˘م˘ث˘ت˘سس’ا
ح˘م˘سسي˘سس د˘˘يد˘˘ج˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
سسكي˘نوأ’ا ةر˘ج˘ح˘م د˘˘يوز˘˘ت˘˘ب
نم ةيرسصع تازيهجتب ةملاقب
ماخرلا بسساور لÓغتسسا لجأا

ل˘ئا˘˘سسو ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا اذ˘˘كو
ل˘يو˘ح˘ت˘ل ةدو˘جو˘م˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا
،ةدحولا ىوتسسم ى˘ل˘ع ما˘خر˘لا

طاسشن˘لا اذ˘ه ثع˘ب ح˘م˘سسي˘سسو
بسصانم نم ديدعلا ثادحتسساب
.ريسصقلا ىدملا ىلع لغسشلا

د˘كأا ،ة˘ل˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ىلع هلمع ىلع اكيج عمجم
ةيرسشبلا لئاسسو˘لا ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘ت
يف ةمهاسسملا لجأا نم ةيداملاو
ي˘ن˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت
عا˘˘˘ط˘˘˘ق جرا˘˘˘خ تاردا˘˘˘˘سصلاو
.تاقورحملا

عمجم ماق ،ىرخأا ةهج نم
ة˘كر˘˘سش» ه˘˘عر˘˘ف ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘كي˘˘ج
زيح عسضوب «قرسشلل ةنايسصلا
ةبقارملل ةديدج ةينقت ةمدخلا

ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘˘م سصي˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
يف ني˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل
تن˘˘م˘˘سسإ’ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص عا˘˘ط˘˘˘ق
نارفأا فيفسصت سشيتفت سصختو
.تنمسسإ’ا عناسصم

هذ˘ه نا ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘سضوأاو
ل˘كو˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ة˘ف˘ل˘˘كبو بنا˘˘جأ’ا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘ل˘˘ل
فلأا03 ىلإا02 نيب ام حوارتت

ح˘م˘سست˘سس ،ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘كل وروأا
ىلع ايلاح زوحت يتلا رئازجلل
ةعبات تنمسسإÓل جاتنإا طخ03
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ع˘نا˘سصم˘˘ل
ةلمعلاب ةريبك لاومأا داسصتقاب
مادختسسا˘ب ح˘سصن˘يو .ة˘ب˘ع˘سصلا
،نارفأ’ا فيفسصت سشيتفت ةينقت
ى˘ل˘ع ة˘ن˘سسلا ي˘˘ف ةد˘˘حاو ةر˘˘م
نرفلا لجسسي مل لاح يف لقأ’ا
.ةريطخ لاطعأا ةيأا

مكحتلا نأا نايبلا يف ءاج امك
نم ىلوأ’ا يهو ةينقتلا هذهب
ح˘م˘سس ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
ة˘نا˘ي˘سصلا ة˘كر˘سش ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘ل
ع˘با˘ت نر˘ف ف˘ي˘ف˘سصت˘ب قر˘سشل˘ل
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب تن˘˘م˘˘سسإ’ا ع˘˘ن˘˘سصم˘˘ل
تللك ثيح ،(فيطسس) ةريبكلا
حÓسصإا دعب حاجنلاب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ىدعتي ’ فرظ يف لاطعأ’ا

طاسشن في˘قو˘ت نود ا˘مو˘ي51
.عنسصملا

،«ا˘كي˘ج» ع˘م˘ج˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص د˘˘˘ئار د˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
32 مسضي ،رئازجلاب تنمسسإ’ا
ةد˘ع ي˘˘ف ا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م ا˘˘عر˘˘ف
قيوسستو جاتنإا اهنم تاطاسشن
ةزهاجلا ةناسسرخ˘لاو تن˘م˘سسإ’ا
ى˘˘سصح˘˘لاو لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل
ةيعانسصلا ةنايسصلاو بيكرتلاو
.نيوكتلاو ةينقتلا ةقفارملاو

م.ةزمح

،راطع ديجملا دبع فسشك
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ّنأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
ا˘ه˘˘تور˘˘ث ف˘˘سصن تكل˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
،زاغلاو لورتبلا ن˘م ة˘ي˘ن˘طا˘ب˘لا

طف˘ن˘لا تا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا نأا ازر˘ب˘م
رد˘ق˘˘ت ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا
امنيب ،نط رايلم7.1 يلاوحب
ىلإا زاغلاب ةسصاخلا كلت لسصت
.بعكم رتم رايلم0052

ريزو قرطت ،ىرخأا ةهج نم
فيظوتلا ةيلاكسشإا ىلإا ،ةقاطلا

دكأاو ،«كارطانوسس» ةكرسش يف
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
فر˘ع˘ت ة˘كر˘سشلا ّنأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ب

ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ط˘˘غ˘˘سض
ددسصلا اذه يف لاقو ،فيظوتلا
مويلا ةقاطلا عاطق ىلع سسيل»
بسصانم قلخ لبسس نع ثحبلا
رودلا» فاسضأاو ،«ةديدج لغسش
ق˘ل˘خو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا

قتاع ىلع وه لمعلا بسصانم
ى˘ل˘عو ىر˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
،راطع فدرأاو ،«ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
هتمه˘م ل˘م˘كأا ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘ق»
.. سصو˘سصخ˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘جاوو
ادج ةريبك فيظوت ةبسسن كانه
اقباسس كارطانوسس ةسسسسؤوم يف
ي˘ف ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي ’و
.«فيظوتلا

ح.نيدلأ رمق

ريدملا ،رارد يزوف فسشك
،رئازجلا روتسساب دهعمل ماعلا
،«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف حا˘ق˘ل نأا
رئازجلا يف ارفوتم نوكي نل
ادكؤوم ،1202 ماع علطم لبق
ةفثكملا حيقلتلا تÓمح نأا
.مداقلا عيبرلا لبق متت نل

نإا ،رارد ح˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
يقي ’ ازنولفنأ’ا دسض حيقلتلا

،«91˘‐د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف ن˘م
سصاخلا سسوريفلا نأا ادكؤوم
روط ي˘ف د˘ع˘ب ل˘خد˘ي م˘ل ا˘ه˘ب
لكسشب طسشني هنأ’ راسشتن’ا

رّكذو ،ربمسسيد ةياهن يف ماع
،روتسساب دهعمل ماعلا ريدملا
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
ة˘عاذإ’ا ر˘ي˘ثأا ى˘ل˘ع سسمأا ا˘ه˘ب
ر˘˘يزو نÓ˘˘عإا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةلمح قÓطنا نأاسشب ،ةحسصلا
3 نم اًرابتعا ازنولفنإ’ا حيقلت
نأا ىلإا اريسشم ،لبقملا ربمفون

نويلم8.1 تب˘ل˘ط ر˘ئاز˘ج˘لا
عم انقفتا دقل» لاقو ،ةعرج
تاعرج بلط ىل˘ع ا˘ن˘كير˘سش
لب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد ي˘ف ىر˘خأا

ع˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت بسسح
.«كÓهتسس’او

ف˘˘سصو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا ،رارد
،«قلقملا» ـب يلاحلا يملاعلا

ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘يأ’ا نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ايعاد ،ةبوعسص رثكأا نوكتسس
ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
يف ةيدجلاو ةظقيلاو يعولاب
تاءار˘˘جإ’ا ع˘˘م ي˘˘طا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
لوؤوسسملا عفار امك ،ةيئاقولا
سضع˘˘ب ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ،ه˘˘˘تاذ
ل˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ةا˘عار˘م ع˘م د˘ع˘ب ن˘ع ل˘م˘ع˘لا

ة˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم
.عمتجملاو

ح.نيدلأ رمق

،يوار˘ط˘ب د˘م˘ح˘م ف˘˘سصو
ناويدلل ماعلا ريدملا سسيئرلا
˘ما˘ع˘نأ’ا ة˘يذ˘غ˘ت˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

عا˘ف˘تر’ا ،ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘تو
نجاودلا راعسسأا يف لجسسملا

هعجرأاو ،«عقوتملا» ـب ارخؤوم
فÓعأ’ا راعسسأا عافترا ىلإا
ثÓثب ةيملاعلا قاوسسأ’ا يف
ن˘˘ير˘˘سشع فر˘˘ظ ي˘˘ف تار˘˘م
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ا˘˘مو˘˘ي
ى˘˘لإا تدأا ي˘˘ت˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘˘ك»
،جا˘ت˘نإ’او طا˘˘سشن˘˘لا ع˘˘جار˘˘ت
يتدام نأا ىلإا راسشأا امدعبو
نا˘˘ت˘˘ل˘˘˘لا ةرذ˘˘˘لاو ا˘˘˘جو˘˘˘سصلا
ن˘جاود˘لا ءاذ˘غ ي˘ف نÓ˘خد˘ت
يلاوح ةلودلا ةنيزخ فلكت
ريغ يهو ايونسس ر’ود رايلم
نين˘طاو˘م˘لا نأا˘م˘ط ،ة˘م˘عد˘م
يف راعسسأ’ا رارقتسسا ةدوعب

نأا افيسضم ،اموي51 نوسضغ
جا˘جد˘ل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ر˘ع˘˘سسلا
حوارتي كÓهتسسÓل ه˘جو˘م˘لا

رانيد003و082 ن˘ي˘ب ا˘˘م
حسضوأا.مار˘˘غ و˘˘ل˘˘ي˘˘كل˘˘ل
را˘ع˘سسأا ي˘ند˘˘ت نأا ،يوار˘˘ط˘˘ب
هجو ىلعو ءاسضيبلا موحللا
نا˘˘ك جا˘˘جد˘˘لا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا
نع مجان سضئاف دوجو ببسسب
تا˘ي˘م˘كل ة˘لود˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا

ي˘˘ف جرا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
كلذ نأا ىلإا اريسشم ،9102
راغسص نم ةئاملاب04 ـب عفد
ام ةنهملا رجه ىلإا نيبرملا
جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ع˘˘˘جار˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ىدأا

.ىرخأا ةرم راعسسأ’ا عافتراو
ءاوتح’و ،هتاذ قايسسلا يف

سسي˘˘ئر˘˘˘لا ف˘˘˘سشك ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا
ة˘ي˘بر˘˘تو ما˘˘ع˘˘نأ’ا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘ل
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ،ن˘˘جاود˘˘لا

نأا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو ه˘ح˘لا˘˘سصم
ن˘ع Ó˘سضف ىر˘˘خأا ح˘˘لا˘˘سصم
تما˘˘ق سصا˘˘خ˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

لسصت ةريبك تايمك نيزختب
جاجدلا نم نط فلأا84 ىلإا
تناك امدنع اموي51 يطغت
ةيمكلا يهو ،ةيندتم هراعسسأا
ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘سشلا م˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ف˘˘˘ي˘˘˘˘سضي ‐ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست
طاسشن ةدوع لبق ‐ثدحتملا
او˘ف˘نأا˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘بر˘˘م˘˘لا
سصوسصخبو.ارخؤوم مهلامعأا
،ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

هحلاسصم نأا ،يوارطب فسشك
هجوم طور˘سش ر˘ت˘فد تز˘ه˘ج
دد˘ع˘ت˘م ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل
ن˘جاود˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
دسصق ةبع˘سشلا هذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

بن˘˘ج˘˘تو ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ط˘˘ب˘˘سض
نأا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘ف’ ،ة˘˘برا˘˘سضم˘˘لا
تاءارجإا ةدع ذختا ناويدلا
فÓعأ’ا داريت˘سسا ن˘م د˘ح˘ل˘ل

ةعازرل نيحÓفلا زيفحت ربع
تع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ةرذ˘˘˘˘˘لا

97 نم ةعورزملا اهتحاسسم
يسضام˘لا ما˘ع˘لا را˘ت˘كه ف˘لأا
،ماعلا اذه راتكه ف’آا8 ىلإا

،ه˘تاذ لوؤو˘سسم˘لا را˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
جاتنإ’ عيراسشم كانه نأا ىلإا
ةد˘˘ع ءار˘˘جإا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘جو˘˘سصلا
كلذ ى˘˘˘لإا ف˘˘˘سض ،برا˘˘˘ج˘˘˘ت
ناو˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا ت’وا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘م
لثم ىرخأا داومب اهسضيوعتل
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا «از˘لو˘˘كلا»
ي˘˘ت˘˘لاو تو˘˘يز˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
ىلع اه˘ت˘عارز ي˘ف عر˘سشي˘سس
يفو ،راتكه0002 ةحاسسم
سسي˘ئر˘لا ع˘قو˘˘ت دد˘˘سصلا اذ˘˘ه
ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا
ة˘ي˘بر˘˘تو ما˘˘ع˘˘نأ’ا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘ل
ةروتاف سضفخنت نأا ،نجاودلا
02 ـب فÓ˘˘˘عأ’ا دار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
نأاو0202 ما˘ع ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ى˘˘˘˘لإا ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي ناو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا
يف ةئاملاب05ـب اهسضيفخت
.4202 قافآا

ـه.دأوج

مهب لفكتلل يراقع

يبتتكم ةيعصضو ةيوصست
مل نيذلإ «لدع»
لوألإ رطصشلإ إوعفدي
يبيرعلب قراط دمحم راششأأ
ةينطولأ ةلاكولل ماعلأ ريدملأ
نأأ ،هريوطتو نكشسلأ نيشسحتل
ةفلغألأ ريفوت ددشصب ةلاكولأ
يراقعلأ ءاعولأو ةيلاملأ
مل نيذلأ نيبتتكملاب لفكتلل
فششكو.لوألأ رطششلأ أوعفدي
ميلشست ششماه ىلع يبيرعلب
عيبلأ ةغيشص ةينكشس ةدحو002
نأأ شسمأأ ،ةفلجلاب راجيإلاب
ةيوشست ىلع لمعت ةلاكولأ

مل نيذلأ نيبتتكملأ ةيعشضو
تقو يف لوألأ رطششلأ أوعفدي
ىلع يبيرعلب فرششأأو.قباشس

ررقم002 ميلشست ةيلمع
راجيإلاب عيبلأ ةغيشصل ةدافتشسأ

لفح رشضح ثيح ،ةفلجلاب
،ةفلجلأ ةيلو يلأو ميلشستلأ

ةينطولأ ةلاكولل ماعلأ ريدملأو
هريوطتو نكشسلأ نيشسحتل
تاطلشسلأ نع نيلثممو
ةيلوب ةيندملأو ةيركشسعلأ
.ةفلجلأ

ط.ةراشس
فورظلأ نامشض ىلع اشصرح

ذيمÓتلأ شسردمتل ةمئÓملأ

تايئإدتبلإ تاجايتحإ
طوعجإو ةلواط ىلع

ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو ترمأأ
اهدافيإاب ،ةيبرتلأ تايريدم
شسرأدملأ تاجايتحاب
قلعت ام لك لوح ةيئأدتبلأ

ةيعشضوو يشسردملأ ثاثألاب
اهرفوت ىدمو هايملأ تأرود

قفوو.بورششلأ ءاملأ ىلع
ةرأزو نع ةرداشصلأ ةيلاشسرإلأ
يريدم ىلإأ ةهجوملأو ةيبرتلأ
ربوتكأأ42 خيراتب ةيبرتلأ
مقر تحت ةهجوملأو يراجلأ

راطإأ يفو هناف ،6711
لوخدلل يداملأ ريشضحتلأ
اشصرحو0202/1202 يشسردملأ

ةمئÓملأ فورظلأ نامشض ىلع
مزلي ذيمÓتلأ شسردمتل
شسرأدملأ ةرأدإأ يششتفم
ءاشصحإاب ةيئأدتبلأ
شسرأدملأ تاجايتحأ
زيهجتلأ ثيح نم ةيئأدتبلأ
ثيح نم وأأ ديدجلأ يلوألأ
يشسردملأ ثاثألأ نم ديدجتلأ

هايملأ تأرود ةيعشضو أذكو
ىلع قفرم لودج قفو كلذو
تامولعملأ هذه لاشسرإأ متي نأأ

.ةددحملأ لاجآلأ يف
خ.ةميشسن



بلطب ةيسضقلا ليجأات ءاج
ةيمومعلا ةن˘يز˘خ˘لا عا˘فد ن˘م
نم اذكو فل˘م˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
بايغ ببسسب ةسسلجلا يسضاق
دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
دبع رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا
ةمسصاعلا يلاو ،خوز رداقلا
،نوعرف ناميإا ىده ،قبسسأ’ا

ت’ا˘سصت’او د˘ير˘ب˘˘لا ةر˘˘يزو
ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا
،باطح دمحم اذكو ،ةقباسسلا

ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘يزو
.قبسسأ’ا

ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ع˘با˘ت˘˘يو اذ˘˘ه
ن’وأ’ا نار˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تاذ
،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘˘حأا نا˘˘ق˘˘ب˘˘سسأ’ا

ةمهت˘ب ،لÓ˘سس كلا˘م˘لا د˘ب˘عو
ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘˘م
زا˘ج˘ن’ يدا˘م˘ح ن˘ب ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل

«مراف يب ‐يج» ةيودأا عنسصم
دبع يديسس ةديدجلا ةنيدملاب
بناج ىلإاو ،ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب ه˘ل˘لا

مت يذلا ،نÓعز ينغلا دبع
ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا هرا˘˘˘سضحإا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا سسي˘˘ئر ه˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘سصب

ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
دبع ،9102 ليرفأا تايسسائرل
راسضحإا مت ،ةقيلف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا

ى˘˘لإا ،لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
مهتملا دجاوتي اميف ،ةمكحملا
ن˘˘ج˘˘سسب ،ى˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يوأا د˘˘˘م˘˘˘حأا

.راسشب يف ةلدابعلا

watan@essalamonline.com
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نوعرف ىدهو خوز رأرغ ىلع نييسسيئر دوهسش بايغ ببسسب

لخإدلإ ربمفون9 ىلإإ يامح نب ىصسوم ةيصضق يف رظنلإ ليجأات

ر.رجاه

ديربلأ ريزو ،يدامح نب ىسسوم اهيف عباتملأ ةيسضقلأ يف رظنلأ ،ةمسصاعلاب دمحمأأ يديسس ةمكحم صسمأأ تلجأأ
ةلمحلل يفخلأ ليومتلأو ةعورسشم ريغ تأزايتمأ ىلع لوسصحلاب مهتملأو ،يفوتملأ قبسسأ’أ ت’اسصت’أو

.لبقملأ ربمفون9 موي ىلإأ ،ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباسسلأ صسيئرلل ةيباختن’أ

ة˘طر˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلل ةعباتلا
نم ،طاوغأ’ا ةي’و˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوت
رحسسلا سسوقط سسرامي ،ةنسس76
.ةذوعسشلاو

،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو
ي˘ف طرو˘ت ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا نإا˘˘ف
سسيندت ةحنج ،لايتح’او بسصنلا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع م˘˘˘ير˘˘˘كلا نار˘˘˘ق˘˘˘لا
سساسسملا ةحن˘ج اذ˘كو ،ق˘يز˘م˘ت˘لا
ةعيرسشلاو نيد˘لا ن˘م مو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب
ة˘سسرا˘م˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م ،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا

ةذو˘˘ع˘˘سشلاو ر˘˘ح˘˘˘سسلا سسو˘˘˘ق˘˘˘ط
 .ةفارعلاو

ىلإا دوعت ة˘ي˘سضق˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
هبتسشملا مايقب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
هلزنمب ي˘مار˘جإ’ا ه˘طا˘سشن˘ب ه˘ي˘ف
ءايحأا دحأا ىوتسسم ىلع دجاوتملا

تر˘ف˘سسأا ن˘يأا ،طاو˘غأ’ا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
فيقوت نع تايرحتلاو ثاحبأ’ا
هنكسسمب طبسضو ،هيف هبتسشملا

م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ف˘˘ح˘˘سصم ى˘˘ل˘˘ع
ريغ ناكم يف عوسضوم ريغسصلا

مت ةينآارق روسس هب باتكو ،قئ’
يف لمعتسست مسسÓط ،اهسسيندت

،ةذو˘˘ع˘˘سشلاو ر˘˘ح˘˘سسلا سسو˘˘ق˘˘˘ط
نم ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

.ةذوعسشلا تادئاع
تاءار˘جإ’ا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسإا د˘˘ع˘˘بو

لاحلا ةيسضقب ةسصاخلا ةيئازجلا

ل˘ي˘كو ما˘مأا ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىل˘ع ف˘ل˘م˘لا ل˘ي˘ح˘ي˘ل ،طاو˘غأ’ا
يرو˘˘˘ف˘˘˘لا لو˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
سسم˘خ˘ب ه˘ت˘نادإا م˘ت˘ي˘ل ،ة˘سسل˘ج˘ل˘˘ل
عاديإ’ا عم اذفان اسسبح تاونسس
قايسس يفو.ةذفان ةيلام ةمارغو
ةلقنتملا ةقرفلا تن˘كم˘ت ،ر˘يا˘غ˘م
ةي’و نمأاب ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
سصخ˘سش ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ترا˘˘ي˘˘ت
حÓسس ةزايح ةيسضق يف هطروتل
نودب سسماخلا فنسصلا نم يران
.عيبلا ةداعإا ةلواحم عم ةسصخر
رثا تم˘ت حÓ˘سسلا ز˘ج˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع
دود˘˘ح ي˘˘ف تدرو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
Óيل فسصنلاو ةعسسا˘ت˘لا ة˘عا˘سسلا
نأا ا˘هدا˘ف˘م ح˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ ى˘˘لإا
ىد˘˘حإا ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش
احÓسس لمحي ةرواجملا تايدلبلا

،ترايت ةنيدمب هعيب ددسصب وهو
رسشابت ةطرسشلا حلاسصم لعج امم
ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘كم ة˘ف˘ث˘كم تا˘ير˘ح˘ت
يران حÓسس ه˘تزو˘ح˘بو ه˘ف˘ي˘قو˘ت
نود˘˘ب سسما˘˘خ˘˘لا ف˘˘ن˘˘سصلا ن˘˘˘م
ىلإا هليوحت اهدعب متيل ةسصخر
يف قيقحتلا ةلسصاومل ةحلسصملا
مدق تاءارجإ’ا مامتإا دعب ةيسضقلا
ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ما˘مأا م˘ه˘ت˘م˘لا
ردسصأا يذلا ترايت ةمكحم ىدل
.ارسشابم ءاعدتسسإا هقح يف

م.ةزمح

ةعباتلا تايلمعلا زكارم تقلت
،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملل
ربع ةيفتاه ةملاكم657962.2
ة˘طر˘سش ط˘خو ر˘˘سضخأ’ا ط˘˘خ˘˘لا
.نينطاوملا نم ةدجنلا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا بسسحو
هذه لابقتسسا مت ،ينطولا نمأÓل
رهسشأا90 لÓ˘خ تا˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا
.0202 ةيلاحلا ةنسسلا نم ىلوأ’ا

يناجملا مقرلا تاملاكم تردقو
ةملاكم726.250.1 ـب8451
مقرلا ىلع ليجسست متو ،ةيفتاه
ةد˘ج˘ن˘لا ة˘طر˘سشب سصا˘خ˘˘لا71
تسصحأا اميف ،ةملاكم728.936
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘˘لا تا˘˘عزو˘˘م˘˘لا
،ةملاكم203.775 ي˘ن˘˘طو˘˘لا

لخدتلا تا˘ب˘ل˘ط لو˘ح ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م

هيجوتلاو راسسف˘ت˘سس’ا ،ةد˘ج˘ن˘لاو
نع غيلب˘ت˘لاو ،لا˘ف˘طأ’ا ءا˘ف˘ت˘خاو
ةيريد˘م˘لا تر˘ب˘ت˘عاو.ةميرجلا
دد˘ع ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ا˘ي˘با˘ج˘يإا ار˘سشؤو˘م ،تا˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا
عم نطاوملا نواعت ىدم سسكعي
ه˘ما˘م˘ت˘هاو ،ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم
ةيريدملا تنمثو ،ينمأ’ا نأاسشلاب
نيماسضم ينطولا نمأÓل ةماعلا
ةدراولا ةيفتاهلا تاملاكملا كلت
اذ˘ه ي˘تأا˘يو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةطرسشلا دوه˘ج ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل
ريبادت مارتحا سضرف ىلإا ةفداهلا
ءابو را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘يا˘قو˘لا

.هتحفاكمو انوروك
ط.ةراسس

ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘˘ي˘˘ه سسمأا ترر˘˘ق
ةمكاحم ليجأات ،ةزابيتب ةعيلقلا

ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،و˘با˘ط م˘ير˘˘ك
يعامتج’ا يطارقميدلا بزحلل
61 مو˘˘ي ى˘˘لإا ،سسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘ق
سسامتلا سضفر عم مداقلا ربمفون
˘ما˘ظ˘˘ن تاءار˘˘جإا ع˘˘فر˘˘ب عا˘˘فد˘˘لا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا

،ةسسلجلا ةسسيئر تنلعأاو اذه
ةسسل˘ج سسدا˘سس ل˘ي˘جأا˘ت رار˘ق ن˘ع
عباتملا ،و˘با˘ط م˘ير˘ك ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل
سشيجلا تايونعم فاعسضإا ةمهتب
اميف ،9102 ربمتبسس رهسش ذنم
تاءار˘جإا ع˘فر سسا˘م˘˘ت˘˘لا تسضفر
تد˘ن˘ت˘سساو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

مدع ىلإا كلذ يف ةسسلجلا ةسسيئر
ءار˘جإا يأا ي˘ف ل˘سصف˘لا ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا
قح يف ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘غ ه˘ترد˘سصأا
هسسفن تقولا يف ةنلعم ،مهتملا

تاءارجإا رسشابتسس ةلادعلا نأا نع

،مداقلا ربمفون61 موي ةمكاحملا
دعت سسمأا ةسسلج نأا رابتعا ىلع
.ةمكحملا هررقت ليجأات رخآا

ةجمربم˘لا تا˘سسل˘ج˘لا تنا˘كو
نم بلطب اهليجأات مت دق ةقباسسلا

ةسسلج اهرخآا ،مهتملا عافد ةئيه
،يسضاملا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس41 مو˘˘˘˘˘ي
دق ةعيلقلا ةمكحم ةباين تناكو
ي˘سضا˘ق ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا تلا˘˘حأا
11 مو˘ي ر˘˘مأا يذ˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
وباط ميرك عاديإاب9102 ربمتبسس
م˘ت د˘قو ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘˘هر
ربمتبسس21 يف مهتملا فيقوت
ماهت’ا ةفرغ تررق امك ،9102
52 موي ةزا˘ب˘ي˘ت ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘ب
مهتم˘لا ع˘سضو9102 ربمت˘ب˘سس
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا ما˘ظ˘ن تح˘ت
.هحارسس قÓطإاو

ط.ةراسص

ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تأءأرجإأ عفرب عافدلأ صسامتلأ صضفر

ةصسداصسلإ ةرملل وباط ميرك ةمكاحم ليجأات
 ربمفون61 ـلإ ىلإإ يلإوتلإ ىلع

ترايت يف يران حÓسس عيبب اسسبلتم صصخسش فيقوت

ميركلإ نآإرقلإسسّند ذوعصشمل إذفان انجصس تإونصس5

0202 نم ىلوأ’أ رهسشأأ9 ـلأ لÓخ
ةيفتاه ةملاكم ينويلم نم رثكأإ لبقتصست ةطرصشلإ

مهتملأ قح يف مأدعإ’أ ةبوقع عيقوت تسسمتلأ ةباينلأ

نافيكلإ جربب رصصاقلإ هراج لتق باصشل إذفان انجصس ةنصس02

ةياجبب ةيلوحكلأ تابورسشŸأ نم ةÈتعم ةيمك زجح

ىلفدلإ Úعب ةÒخذلإو ةحلصسألإ ةعانصصل ةصشرو فاصشتكإ

يف فلسشلاب رومخلأ جورم
نمأ’أ ةسضبق

ةباصصع طاصشنل دح عصضو
مناغتصسمب ءايحأإ
حلاسصم ،صسمأأ لوأأ تنكمت
نم مناغتسسمب ينطولأ كردلأ

ةباسصع طاسشنل دح عسضو
صصاخسشأأ4 نم ةنوكتم ءايحأأ

ءاسضيب ةحلسسأأ عاجرتسسأو
.ةيرحب ديسص ةيقدنبو

لÓغتسس’أ دعب ةيلمعلأ تءاج
تدرو يتلأ تامولعملل ديجلأ
،ينطولأ كردلأ حلاسصم ىلإأ

راكوأأ ةمهأدم تمت ثيح
عباتلأ ةبأدبد يحب ةميرجلأ
ةدايسص ةيدلبل ايميلقإأ

ةيرسضحلأ قطانملل مخاتملأو
متو ،مناغتسسم ةنيدم بونج
فيقوت ةمهأدملأ هذه لÓخ

ةنوكتملأ ةباسصعلأ هذه دأرفأأ
01 زجحو صصاخسشأأ4 نم
ديسص ةيقدنبو ءاسضيب ةحلسسأأ

لثم ةسساسسح ةزهجأأو ةيرحب
ىلإأ ةفاسضإأ ،ةبقأرم تأريماك
تأردخملأ نم ةيمك
ةدعملأ ةسسولهملأ صصأرقأ’أو
نم يلام غلبمو ،جيورتلل
21 وحنب ردقي ةينطولأ ةلمعلأ
عيب تأدئاع نم ربتعي جد فلأأ

ام ءوسض ىلعو.مومسسلأ هذه
حلاسصم موقتسس ،هركذ قبسس
ميدقتب ،ينطولأ كردلأ
تاهجلأ مامأأ نيفوقوملأ
ايميلقإأ ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ

نم.قيقحتلأ نم ءاهتن’أ روف
كردلأ قرف تنكمت اهتهج

ريداقوب ةيدلبب ينطولأ
هبتسشم فيقوت نم ،فلسشلاب
نم ةدحو2334 زجحو هيف
يف ،ةيلوحكلأ تابورسشملأ

تامولعم ىلع ًءانب تمت ةيلمع
ةهجلأ تأذ ىلإأ ةدرأو ةدكؤوم
ةيمك دوجو اهدافم ،ةينمأ’أ

لزنمب رومخلأ نم ةربتعم
لوسصحلأ دعبو ،صصاخسشأ’أ دحأأ

تنكمت صشيتفتلاب نذإأ ىلع
ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ تأدحو
نم ريداقوبب ،ينطولأ كردلل
وهو هيف هبتسشملأ فيقوت
زجحو ،ايئاسضق قوبسسم صصخسش
تابورسشملأ نم ةدحو2334
عأونأ’أ فلتخم نم ةيلوحكلأ

اهتميق تردق ،ماجحأ’أو
نويلم001 نم رثكأاب ةيلاملأ
ةدع زجح اسضيأأ متو ،ميتنسس
دعبو ،هلزنمب ءاسضيب ةحلسسأأ
تأءأرجإ’أ ةفاك لامكتسسأ
ينعملأ ميدقت متيسس ةينوناقلأ
ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ
.ةسصتخملأ

ل.حلاسص / ب.دلاخ

ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘˘م سسمأا تنادأا
راد˘لا˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا تا˘يا˘ن˘ج˘˘لا
مهتملا ،ةمسصاعلا يف ءاسضيبلا
ـب (كلا˘م˘لا د˘ب˘ع .د) فو˘قو˘م˘لا

ةمهت نع ،اذفان انجسس ةنسس02
ق˘ب˘سس ع˘˘م يد˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا
حار يّتلاو ،دسصرتلاو رارسصإ’ا

،ر˘سصا˘˘ق˘˘لا هرا˘˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض
’ يوناث بلاطب رمأ’ا قلعتيو
.81ـلا هنسس ىدعتي

ةم˘ير˘ج˘ب ي˘نا˘ج˘لا ما˘قو اذ˘ه
عوقو نم دحاو موي دعب ،لتقلا

،ةيحسضلا نيبو هنيب ةرجاسشم
ي˘قر˘سش نا˘ف˘ي˘˘كلا جر˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ب˘تو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ه˘ت˘ح˘ت˘ف يذ˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ف˘ل˘˘م
ةمكاحمل ،ةمكحملا ةئيه سسمأا
ع˘ئا˘قو نإا ،فو˘قو˘م˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا
5 خيرا˘ت ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘م˘ير˘ج˘لا

جرب يح زتها نيأا ،9102 ناوج

لتق ةميرج عقو ىلع ،نافيكلا
ي˘ح˘لا ن˘بإا ا˘ه˘˘ب˘˘كترإا ،ة˘˘ع˘˘سشب
02 ـلا وذ (كلاملا دبع) وعدملا

نيكسس ةنعط هّجو يذلا اعيبر
بل˘ق˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘ق
71 ـلا بحاسص (ميسسو) هميرغل
قا˘هزإ’ ة˘ي˘فا˘˘ك تنا˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘سس
.هحور

ي˘ب˘ط˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ي˘˘ف دروو
ةي˘ح˘سضلا نأا ،ة˘ث˘ج˘لا ح˘ير˘سشت˘ل
ةدا˘˘ح ة˘˘بر˘˘سضب ار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م تا˘˘م
يلخاد داح فيزن يف تببسست

يت˘لا ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا حور˘ج˘لا ءار˘ج
.ةفينعلا ةنعطلا نم اهاقلت

لÓخو (كلاملا دبع) مهتملا
امب فرتعا ،ةمكاحمل˘ل ه˘لو˘ث˘م
هميرغ ق˘ح ي˘ف ،هاد˘ي ه˘ت˘فر˘ت˘قا

دسصقلا اركان ،يحلاب هقيدسصو
لسصتا هنأاب احرسصم ،ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
لجأ’ عئاقو˘لا مو˘ي ة˘ي˘ح˘سضلا˘ب

نع راسسفتسس’او هعم قافت’ا
لÓ˘خ ه˘ع˘م ه˘تر˘جا˘˘سشم بب˘˘سس
عو˘˘قو ق˘˘˘ب˘˘˘سس يذ˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ةماعلا ةباي˘ن˘لا ّنأا ّ’إا،ة˘م˘ير˘ج˘لا

تدكأا ،ينعملا ةعفارم لÓخو
باكترا ىلع مهتملا مزع ىلع
لÓ˘˘خ ن˘˘م اذ˘˘هو ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘˘لا
د˘عو˘تو ،ة˘ي˘ح˘سضلا˘˘ب ه˘˘لا˘˘سصتا
˘مو˘ي˘لا ي˘ف ه˘ل˘ت˘˘ق˘˘ب ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش
ه˘ب˘ل˘ج ن˘ع Ó˘˘سضف ،ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا
ذيف˘ن˘ت˘ل لز˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘كسسلا

د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ،ه˘˘ت˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج
لبق نم ق˘ب˘سسم˘لا ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا
،هنم ارأاث ةيحسضلا لتقل مهتملا
تعقو يتلا ةرجاسشملا ببسسب
اريخأا ةباينلا سسمتلتل ،ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
قح يف مادعإ’ا ةبوقع عيقوت
ةمكحملا قطنت نأا لبق ،مهتملا
.هركذ فلاسسلا مكحلاب

ح.ليبن

نيع نمأا حلاسصم تفسشتكا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل ة˘˘سشرو ،ى˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا
،ةريخذلاو ةيديلق˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا

سصخ˘˘سشلا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك
هذ˘˘ه ءا˘˘سشنإا ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
.ةنيورلا ةيدلبب ةيرسسلا ةسشرولا

ةيلخل يفحسص نايب بسسحو
نإا˘ف ،ة˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا˘˘ب لا˘˘سصت’ا
دعب ءاج ةسشرولا هذه فاسشتكا
نأا˘سشب تا˘مو˘ل˘ع˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ةعانسصب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ير˘سس طا˘سشن
ةريخذلاو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا
سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ا˘ه˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا
م˘ت ثي˘ح هو˘ب˘سشم˘˘لا ن˘˘كسسم˘˘لا
رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوت
ةدع زجحو طبسض عم ،ةنسس56
ة˘عا˘ن˘˘سصل تاد˘˘ع˘˘مو ل˘˘ئا˘˘سسو
ىلإا ،ةريخذلاو د˘ي˘سصلا ة˘ح˘ل˘سسأا

ن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا بنا˘˘ج
ـب ةردقملا ةزهاجلا سشيطارخلا

ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘سشو˘˘طر˘˘خ68

ريسضحتلا ديق ىرخأاو تارايعلا
ةسشوطرخ222 ـب ترد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
تاودأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘˘غرا˘˘ف
.ىرخأا ةيودي ت’آاو

تاد˘˘˘حو تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةيمك زجح نم ،ةياجبب ينطولا

تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
عاو˘نأ’ا ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلا

1914 ـب ةرد˘ق˘م˘˘لا ما˘˘ج˘˘حأ’او
غلك65 ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةدحو
مايق رثإا كلذو ،(ةمسش) غبتلا نم
ن˘مأÓ˘ل ى˘لوأ’ا ة˘ل˘ي˘˘سصف دار˘˘فأا

˘˘˘مو˘˘˘ي سسا˘˘˘قوأا˘˘˘ب ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةبقارم ةطق˘ن˘ب32/01/0202
ع˘م˘ج˘ت˘لا ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘˘لا˘˘ب
ةيدلب01 م˘˘˘قر ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلا
طبسضلاب ،ةياجب ةي’و ةفيلخوب
90 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
مت ،فيطسسو ةياجب نيب طبارلا
،66k عون نم ةنحاسش فيقوت

24 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ا˘ه˘ق˘ئا˘سس
ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كا˘سسلا ،ة˘˘ن˘˘سس
ةمداق ،يقاوبلا مأا ةي’و نوركف
ةيدلب هاجتاب ة˘يا˘ج˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م
،يقاوبلا مأا ةي’و نوركف نيع
قئاثولا ةبقارمو اهف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب
ة˘سصا˘خ˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأ’او ة˘˘يرادإ’ا
دار˘فأا ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ،ة˘ن˘˘حا˘˘سشلا˘˘ب
ةهومم ةعلسس دجاوت ةليسصفلا

ح˘˘ط˘˘سسلا قو˘˘˘ف ة˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘م
ةنحاسشلاب ةسصا˘خ˘لا ز˘جاو˘ح˘لا˘ب
دعب ،يكيتسسÓب ءاطغب ةاطغمو
ىلع يوتحت اهنأا نيبت اهسشيتفت
تابورسشملا نم ةدحو1914
عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا ما˘ج˘˘حأ’او
تحتف يسشيتب ينطولا كردلل
زاجنإا متو ةيسضقلا يف اقيقحت
تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ه˘لا˘سسرإاو ف˘ل˘˘م
 .ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ت.Ëرك
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لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘ي˘سضق دو˘ع˘ت ىر˘˘خا ةر˘˘م
تا˘ط˘˘ل˘˘سس ه˘˘سسرا˘˘م˘˘ت يذ˘˘لا يراد’ا
ةرادسصلا يلا يل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘ح’ا
لÓ˘ت˘ح’ا ه˘جو ح˘سضف˘ت˘ل ة˘ي˘مÓ˘ع’ا
ى˘ل˘ع با˘ق˘ن˘لا ف˘سشكتو ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا

ةيباهر’ا مئارجلا ةعيبطو هتيرسصنع
ىر˘˘سس’ا ق˘˘ح˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘كتر˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
لÓتح’ا نوجسس يف نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

رهام ريسس’ا نلعا نا دعب ةسصاخو
،ما˘˘ع˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ع ه˘˘˘بار˘˘˘سضا سسر˘˘˘خ’ا
لÓتح’ا هتبÓسصو هتدارإاب ىدحتيل
ي˘˘ع˘˘م˘˘ق˘˘˘لا ه˘˘˘جو˘˘˘لا ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشكيو
ةماعلا نوجسسلا ةيردمل يباهرإ’او
ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سس’ا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘لودو
عيمج ها˘ج˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘سسرا˘م˘مو
ه˘بار˘˘سضا سضو˘˘خ˘˘ي يذ˘˘لاو ىر˘˘سس’ا
هلاقتع’ اسضفر ماعطلا نع حوتفملا
لÓت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس تنا˘كو ،يرادإ’ا
نم72 خيراتب هتل˘ق˘ت˘عا ير˘كسسع˘لا
ةد˘ل˘ب ي˘ف ه˘لز˘ن˘م ن˘م0202 وي˘لو˘ي
. نينج يف رهظلا ةليسس

نع بر˘سضم سسر˘خ’ا ر˘ها˘م ر˘ي˘سس’ا
نم يناعي ثيح اموي09 ذنم ماعطلا

تارايزلا ريسشتو ،ديدسش فعسض ةلاح
يف هل ءابطأ’ا اهب ماق يتلا ةريخأ’ا

ىلإا يليئار˘سسإ’ا نÓ˘با˘ك ى˘ف˘سشت˘سسم
ل˘˘سشف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’ا كسشو ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘نأا

سضع˘ب نو˘كي د˘قو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك يو˘˘سضع
هتاي˘ح سضر˘ع˘ت˘ت ثي˘ح ا˘م˘ئاد رر˘سضلا
. ققحملا توملاو رطخلل

لا˘ق˘ت˘عا˘ب تما˘ق لÓ˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح
ةلدأا يأا مدقت ملو سسرخأ’ا ريسس’ا

ةحوتفم عامتسسا ةسسل˘ج ي˘ف ة˘ع˘ن˘ق˘م
ارطخ لكسشي هنأاب اهتاءاعدا ريربتل
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا نأاو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأا
تاسسامتلا3 تسضفر ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘خآا نا˘˘ك ،ه˘˘˘ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا˘˘˘ب
ر˘بو˘˘ت˘˘كأا/لوأ’ا ن˘˘ير˘˘سشت ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
سسر˘˘خ’ا ر˘˘ي˘˘سس’ا ر˘˘م˘˘يو يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ب˘ع˘سص ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص فور˘˘ظو ع˘˘سضو˘˘ب
لوا˘˘˘ن˘˘˘ت ه˘˘˘سضفر د˘˘˘ع˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘خو
ةيبطلا سصوحفلا ءارجإاو تامعدملا

نو˘ج˘سسلا ة˘يرد˘م ل˘ها˘ج˘ت ل˘ظ ي˘فو
ة˘˘مو˘˘كح سسرا˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
يراد’ا لاقتع’ا ة˘سسا˘ي˘سس لÓ˘ت˘ح’ا
مو˘ق˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ق˘ح˘ب
نود م˘ه˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘تو ىر˘˘سس’ا ع˘˘سضو˘˘ب
قيقحت ءارجا وا ةمكاحملل مهميدقت
ن˘م ل˘كسشلا اذ˘˘هو ،م˘˘ه˘˘ع˘˘م ق˘˘ب˘˘سسم
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ل˘كل ف˘لا˘خ˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا
ة˘سسا˘ي˘سس ءا˘ه˘نإا ن˘م د˘ب ’و ة˘ي˘لود˘˘لا
ن˘˘كم˘˘˘ي يذ˘˘˘لا يرادإ’ا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
لجأا ىلإا سصاخسشأ’ا لاقتعا هبجومب

.ةمكاحم نود ىّمسسم ريغ
ز˘ج˘ع˘ت يذ˘لا نا˘˘سسن’ا ر˘˘ي˘˘سس’ا اذ˘˘ه
ن˘عو ه˘ن˘ع ة˘با˘ت˘كلا ة˘غ˘ل˘لا تادر˘ف˘˘م
عمو ،رسس’ا لخاد هدومسصو هفقاوم
لجخلاب رعسشا لا˘ق˘م˘لا اذ˘ه ي˘ت˘با˘ت˘ك
ماعطلا نع برسضم هنا ةقيقح ماما

حسضاف قرخ يف ،اًموي (09) ذنم ذنم
ر˘ي˘ب˘ع˘تو ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ل˘كل

ق˘ح˘ب ع˘م˘ق˘لا رار˘م˘ت˘سسا ن˘ع ح˘ير˘˘سص
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا نو˘˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف ا˘˘˘نار˘˘˘˘سسا

ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لا تا˘بو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا
فارطأ’ا ةفاكو ةيلودلا تام˘ظ˘ن˘م˘لا
ةسصاخو اهتايلوئسسم لمحتب ةينعملا
تامظنملاو يلودلا رمح’ا بيلسصلا
ام ءازإا مزاح فقوم ذاختا ةيقوقحلا
تاكاهت˘ناو م˘ئار˘ج ن˘م ه˘با˘كترا م˘ت˘ي
زجاح رسسك ةرورسضو ىرسسأ’ا قحب
تاطلسس تاسسرامم حسضفو تمسصلا
اهمكاحي يتلا يليئارسس’ا لÓتح’ا
يف عمجا ملاعلا ماما سسرخ’ا ريسس’ا

ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ح˘˘سضا˘˘˘ف قر˘˘˘خ
ةعبار˘لا ف˘ي˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تاو ي˘نا˘سسنإ’ا

عيرسسلاو لجاعلا لخدتلا ةرورسضو
ر˘ط˘خ ه˘جاو˘ي ثي˘ح ه˘تا˘ي˘ح ذا˘˘ق˘˘نإÓ˘˘ل
لا˘م˘ه’ا ة˘سسا˘ي˘سس ءار˘ج ن˘م تو˘م˘˘لا
ىلا ةباج˘ت˘سس’ا مد˘عو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا

. ةلداعلا هبلاطم
ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس يرادإ’ا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا نإا
تار˘سشع ذ˘ن˘م ة˘م˘ئا˘˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسا
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح ا˘ه˘تر˘قا ن˘ي˘ن˘سسلا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘ن’ا لÓ˘˘خ

را˘ع ة˘م˘˘سصو ل˘˘كسشت ي˘˘هو ى˘˘لو’ا
ةسسرامم يعدت ةموكح نيبج ىلع
هذه ةيطارقميد يأاف ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

ة˘˘˘مو˘˘˘كح ه˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘ت نو˘˘˘نا˘˘˘ق يأاو
يطار˘ق˘م˘يد ع˘م˘ت˘ج˘م يأاو لÓ˘ت˘ح’ا
لقتعت امدنع نو˘نا˘ق˘لا ةدا˘ي˘سس ع˘ب˘ت˘ي
ةيطارقميدلا ة˘سسرا˘م˘م ي˘عد˘ت ة˘لود
هل ةمه˘ت ه˘جو˘ت نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘سصخ˘سش
ةمكاحم يف كلذ ىلع ةلدأ’ا ميدقتو
عا˘فد˘لا˘ب حا˘م˘˘سسلا بج˘˘يو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه عا˘˘ن˘˘قإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو ل˘˘ما˘˘كلا
تاءا˘˘عد’ا˘˘ب ةد˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق
’اج˘م عد˘ي ’ ا˘م˘ب هد˘سض ة˘ه˘جو˘م˘لا
˘˘مو˘˘ق˘˘تو ه˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘نإاو كسشل˘˘˘ل
نيناوق لكل فلاخم لكسشب هلاقتعاب
نم لكسشلا اذهو ملاعلا لود ةمظنأاو
ةلود ىدل طقف ثدحي ام لاقتع’ا
با˘هر’ا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

بع˘˘سشلا˘˘ب ل˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘لاو ع˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لاو
فيكت وا قح هجو نود ينيطسسلفلا
. ينوناق
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ةيصسنرفلإ عئاصضبلإ ةعطاقمل تإوعدو نوركام تاحيرصصت دصض ةبصضاغ ةيبرع لعف دودر
ةدد˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا دودر تل˘˘˘سصاو˘˘˘ت
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب
نأا اهيف نلعأا يتلا ،نوركام ليوناميإا
تا˘مو˘سسر˘لا ن˘ع ى˘ل˘خ˘˘ت˘˘ت ن˘˘ل هدÓ˘˘ب
هيلع هل˘لا ى˘ل˘سص لو˘سسر˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘سسم˘لا

.ةيمÓسسإ’ا زومرللو ملسسو
يمÓسسإ’ا نواعتلا ةمظنم تناد دقف
ىلع مظنملا اسسنرف موجه رارمتسسا»
ى˘لإا ةءا˘سسإ’ا˘ب ن˘ي˘م˘ل˘˘سسم˘˘لا ر˘˘عا˘˘سشم
ةماعلا ةنامأ’ا تلاقو .«ةينيدلا زومرلا
اهل ارقم ةدج نم ذختت يتلا ،ةمظنملل
رسشن رارمتسسا تعبات اهنإا اهل نايب يف
اهبارغتسسا ةيدب˘م ،ة˘ئ˘ي˘سسم˘لا مو˘سسر˘لا

ي˘م˘سسر˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا با˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘˘ع ردا˘˘˘سصلا
تاقÓع˘ل˘ل ءي˘سسي يذ˘لا ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا
رعاسشم يذغيو ةيمÓسسإ’ا ةيسسنرفلا
ةيسسايسس بسساكم لجأا نم ةيهاركلا

ءاتفإ’ا راد تدكأا ،نانبل يفو .ةيبزح
اهيط˘غ˘ي ي˘ت˘لا ةءا˘سسإ’ا نأا ،نا˘ن˘ب˘ل ي˘ف
متاخ دمحم يبن˘ل˘ل ،نور˘كا˘م سسي˘ئر˘لا
ج˘ي˘جأا˘ت ى˘لإا يدؤو˘˘ت˘˘سس ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘سسر˘˘م˘˘لا
.بوعسشلا نيب ةيهاركلا

نيمأا ءاتفإ’ا رادل ماعلا نيمأ’ا لاقو
يذ˘لا ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا مو˘˘ه˘˘ف˘˘م نإا يدر˘˘كلا

لو˘سسر ق˘ح ي˘˘ف سضع˘˘ب˘˘لا ه˘˘سسرا˘˘م˘˘ي
،نوركام هيطغيو هل قوسسيو مÓسسإ’ا
ن˘ي˘ب ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلا ج˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘ل يدؤو˘˘ي˘˘سس
اربتعم ،ةينيدلا تاعاز˘ن˘لاو بو˘ع˘سشلا
يسسنرفلا ذاتسسأ’ا لتق ةثداح ةنادإا نأا

.ا˘ه˘ب˘جو˘م ة˘نادإا نود ا˘ه˘ي˘ف فا˘سصنإا ’
لعفلا دودر ترمتسسا تيوكلا يفو
د˘ق˘ف ،ي˘سسنر˘ف˘لا كو˘ل˘سسلا˘ب ةدد˘˘ن˘˘م˘˘لا
يتيوكلا ةمأ’ا سسلجم سسيئر ركنتسسا

فحسصلا سضع˘ب ر˘سشن م˘نا˘غ˘لا قوزر˘م
ة˘ئ˘ي˘سسم ا˘مو˘سسر ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
.ميركلا لوسسرلل
،يف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت ي˘ف ،م˘نا˘غ˘لا ا˘عدو
را˘كن˘ت˘سسا ى˘لإا ة˘ي˘ت˘يو˘كلا ة˘مو˘كح˘˘لا
،مÓسسإ’ا زومرل ةدوسصقملا تاءاسسإ’ا

طي˘ح˘م˘لا ن˘م˘سض ي˘ل˘م˘ع˘لا كر˘ح˘ت˘لاو
ةفاكل ةءا˘سسإ’ا ر˘ظ˘ح˘ل ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا
.ملاعلا لوح تادقتعملا

ةرازو لسضفلا دمحأا بئانلا بلاط امك
يلود يسسامول˘بد كر˘ح˘ت˘ب ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ر˘ثد˘ت˘م˘لا فر˘ط˘ت˘لا اذ˘ه حا˘م˘ج ح˘ب˘كل
.ةيرحلا بوثب
ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا ة˘كر˘ح˘لا تناد ،ا˘هرود˘˘ب
لوح نوركام تاحيرسصت ةيمÓسسإ’ا
لوسسرلل ةئيسسم˘لا مو˘سسر˘لا˘ب ه˘كسسم˘ت

ةي˘ت˘يو˘كلا ة˘مو˘كح˘لا تعدو ،م˘ير˘كلا
ى˘لإا ي˘مÓ˘سسإ’ا نوا˘ع˘ت˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا ةرسصن
،رطق يفو .ةمأ’ا ةديقع ىلع ةريغلاو
ر˘ط˘ق ة˘ع˘ما˘ج بÓ˘ط ن˘م دد˘ع بلا˘˘ط
عوبسسأ’ا ةيلاعف ءاغلإاب ةعماجلا ةرادإا
يذ˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا ير˘ط˘ق˘لا ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
92 ىلإا52 نم ةرتفلا لÓخ همظنت
ةءا˘سسإ’ا ى˘ل˘ع ادر يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
هللا ىل˘سص د˘م˘ح˘م ي˘ب˘ن˘لاو مÓ˘سسإÓ˘ل

تررق ،كلذل ةباجتسساو .ملسسو هيلع
لجأا ىلإا ةيلاعفلا ليجأات ةعماجلا ةرادإا

سسا˘سسم يأا نأا ةد˘كؤو˘م ،ى˘م˘سسم ر˘ي˘˘غ
زو˘مر˘لاو تا˘سسد˘ق˘م˘˘لاو ةد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب
.«ايئاهن لوبقم ريغ رمأا» ةيمÓسسإ’ا

ةكرسش نأا ةيرطق فحسص تركذ امك
تأادب ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا داو˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘م˘لا
عيمج نم ةيسسنرفلا تاجتنملا بحسسب
ىلإا ةءاسسإ’ا ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ا˘ه˘عور˘ف
ةبسضغلا عم انماسضتو ميركلا لوسسرلا
.ةءاسسإ’ا هذه دسض نيملسسملل ةيبعسشلا

لمعلاب اهمازتلا ىلع ةكرسشلا تدكأاو
ن˘˘يد˘˘˘لا ع˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘سسن˘˘˘ت ة˘˘˘يؤور ق˘˘˘فو
ديلاقتلاو تاداعلاو فينحلا يمÓسسإ’ا
.ةخسسارلا ةيمÓسسإ’او ةيبرعلا

ةعطاقم ةلمح
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا لا˘˘˘ق ،ق˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو ي˘˘˘˘فو
لفح ءانثأا نوركام ليوناميإا يسسنرفلا
ة˘ع˘ما˘ج ي˘ف م˘ي˘قأا يذ˘لا ي˘تا˘ب ن˘ي˘˘بأا˘˘ت
نع ىلختت نل اسسنرف نإا نوبروسسلا
،«سضع˘ب˘لا ر˘ق˘ه˘ق˘ت نإاو» تا˘مو˘˘سسر˘˘لا

نييمÓسسإ’ا» نأ’ لتق يتاب نأا افيسضم
.«انلبقتسسم ىلع ذاوحتسس’ا نوديري
لب ،ماركلا رورم باطخلا اذه رمي ملو
يعامتج’ا لسصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو ل˘ع˘سشأا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب تب˘لا˘ط ي˘ت˘لا
_ ة˘ع˘طا˘ق˘م» م˘سسو ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا
ردسصت يذلا ةيسسنرفلا _ تاجتنملا
مظعم يف اراسشتنا موسسولا رثكأا ةمئاق
مسسو ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
_’إا«و يبنلل _ ءيسسي _ نوركام»
نونود˘م˘لا ر˘ب˘ع ي˘ت˘لا ه˘ل˘لا _ لو˘سسر
رارمتسسا نم ديدسشلا مهبسضغ نع اهيف
ي˘ب˘˘ن˘˘ل ءي˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا مو˘˘سسر˘˘لا ر˘˘سشن
.مÓسسإ’ا

ةيسسنرف تأءأرجإأ

نا˘ج ي˘سسنر˘ف˘لا ءارزو˘لا سسي˘ئر ن˘ل˘عأا
رسشن ىلع تابوقع سضرف سسكتسساك

نم تنرتنإ’ا ىلع ةيسصخسش تامولعم
ن˘˘ير˘˘خآا ةا˘˘ي˘˘ح سضر˘˘ع˘˘ت» نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘˘سش
يف خيراتلا ذاتسسأا لتقم دعب ،«رطخلل
.عوبسسأا لبق ةيسسيرابلا ةقطنملا

يف حرطيسس يذلا نوناقلا نمسضتيسسو
كئلوأا ةبقاعم ة˘ي˘نا˘كمإا» ر˘ب˘م˘سسيد9
ةيسصخسش تامول˘ع˘م نور˘سشن˘ي ن˘يذ˘لا

ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لاو «تنر˘ت˘˘نإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا ار˘ي˘سشم ،«ن˘ير˘خآ’ا ةا˘ي˘ح» د˘يد˘ه˘ت
يذلا يتاب ليومسص سسردملا ةعقاو
رسشنب يمÓسسإا ةيعادو بلاط دلاو ماق
اهيف ملعي يتلا ةسسردملا مسساو هتيوه
.تنرتنإ’ا ىلع
ددع ةدايز نع ةموكحلا سسيئر نلعأاو
ة˘كب˘سشلا ة˘ب˘قار˘˘م ة˘˘سصن˘˘م ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
بتكم يف سصسصختم زاهج» ءاسشنإاو
ر˘سصح˘ل سسيرا˘ب ي˘ف ما˘ع˘لا ي˘˘عد˘˘م˘˘لا
.«اهتءافك نيسسحتو تاقحÓملا

ةيسضوف˘م˘لا ف˘سشكت نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو
نو˘نا˘ق» د˘يد˘ج نو˘نا˘ق ن˘ع ة˘ي˘بوروأ’ا
ماعلا ةياهن لولحب ،«ةيمقرلا تامدخلا
ة˘ق˘لا˘م˘ع ل˘م˘ع م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
تانايبلا ةرادإا ثيح نم ،ايجولونكتلا

با˘ط˘خو ة˘ل˘ل˘سضم˘لا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو
.سصوسصخلا هجو ىلع ةيهاركلا

؟خيراتلإ سسّردم لتق نم

ما˘ع ت’ا˘ق˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تب˘ت˘ك
يمÓعإ’ا راعسسلا غلب امدنع ،5102
يلراسش» ةفيح˘سص ةر˘سصا˘ن˘م ي˘ف ه˘جوأا
ة˘ئ˘ي˘سس ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا «ود˘˘بأا
راعسسلا اذه يف كراسش دقو ،ةعمسسلا
اوناك ،برع نوفقثمو باتك يمÓعإ’ا
ةفي˘ح˘سص ع˘م م˘ه˘فو˘قو ن˘ع اور˘ب˘ع د˘ق
اهرقم ىلع موجهلا دعب ودبأا يلراسش
تنّيبو .اهيفظوم نم افظوم71 لتقو
ىرج امم يفقوم ت’اقملا كلت يف
با˘˘˘˘هرإ’ا سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘يو
ءايسشأاو نيفيزملا نيفقثملاو ةيناملعلاو
كل˘ت ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا دارأا ن˘˘مو .ىر˘˘خأا
ي˘ف ءا˘ن˘ع ر˘ي˘ب˘ك د˘ج˘ي ن˘ل˘ف ت’ا˘ق˘م˘لا
عقاوم يف ةروسشنم يهف ،اهنع ثحبلا
.ةددعتم ةينورتكلإا
0202 ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘لأا˘˘سسم˘˘لا دو˘˘˘ع˘˘˘ت
يف فيفط فÓتخا عم هسسفن قايسسلاب
سسّرد˘م ع˘م نو˘ف˘قاو˘لاو ،نو˘˘م˘˘سضم˘˘لا
ع˘م او˘ف˘قو ن˘م م˘ه˘سسف˘نأا م˘ه ،خ˘يرا˘ت˘لا
نو˘ي˘مÓ˘عإاو ،نو˘ف˘ق˘ث˘م ،ود˘بأا ي˘لرا˘سش
نيسضفارلا نيملسسملا نونطيسشي برع
يناملعلا اهبا˘هرإاو ا˘سسنر˘ف ة˘ي˘ه˘ج˘ن˘ع˘ل

ة˘هÓ˘ب˘˘لاو ة˘˘ها˘˘ف˘˘سسلا د˘˘ح غ˘˘ل˘˘ب يذ˘˘لا
نأا نور˘كا˘م ن˘ل˘ع˘ي نأا ي˘ف ،ة˘حا˘˘قو˘˘لاو
دّسسجي ناك هّنأ’» لتق يتاب ليئومسص
ن˘ل هدÓ˘ب ّنأا ًاد˘كؤو˘م ،«ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
.«رو˘تا˘كيرا˘كلا مو˘سسر ن˘ع» ى˘ل˘خ˘ت˘˘ت
اذه لبق لاق يذلا وه هسسفن نوركام
،ةمزأاب رمي مÓسسإ’ا نإا ليلقب ثداحلا

˘˘مÓ˘˘سسإا ن˘˘˘ع َسضر˘˘˘ي م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا و˘˘˘هو
ةزجتحم تناك يتلا «نينورتب يفوسص»
.يلام يف ةحل˘سسم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا د˘ن˘ع
نم هيعدي ام فلاخي هسسفن وه نوركام
م˘ي˘قو ،ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘حو يأار˘لا مار˘ت˘حا
،كلذ ىلإا امو ،ةيسسنرفلا ةيروهمجلا
هعم نمو وه هلك اذهل همهف ناك اذإا ’إا

.نيركفملاو ةفسسÓفلا ءارآ’ فلاخم
ا˘˘سسنر˘˘ف نأا ا˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش ىرأا تلز ا˘˘˘م
اكيرمأاو ايلاطيإاو اينابسسإاو ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو
لك نيبلفلاو دنهلاو نيسصلاو ىمظعلا

ع˘م ير˘كف˘لا ا˘ه˘قزأا˘م ا˘ه˘ل لود˘لا هذ˘˘ه
با˘˘˘˘˘هرإ’ا» ع˘˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘˘لو مÓ˘˘˘˘˘˘سسإ’ا
«يسسا˘ي˘سسلا مÓ˘سسإ’ا» وأا ،«ي˘مÓ˘سسإ’ا
تقو لك يف ذفنتو تذفن اهنإاف كلذل

ا˘ند˘سض ة˘جا˘سضلاو ة˘ت˘ما˘سصلا ا˘ه˘بور˘˘ح

ة˘مأا ،م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح تح˘ت ل˘ظ˘ن˘˘لو ة˘˘مأا˘˘ك
نم ةعومجمب مكحت ةدارإ’ا ةبولسسم
سسن˘ج˘لا د˘ي˘ب˘ع ،ءا˘ي˘ب˘غأ’ا ن˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م˘˘لا

اكولم ا˘ند˘ن˘ع م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ،لا˘م˘لاو
لا˘ق ا˘م˘ك م˘هو ،تا˘يرو˘ه˘م˘ج ءا˘سسؤورو
 :رعاسشلا
   اهعسضوم ريغ يف ةكلمم باقلأا

ِدسسأ’أ ةلوسص ًاخافتنأ يكحي رهلاك

با˘˘ّت˘˘ك م˘˘ه˘˘نوا˘˘ع˘˘ي ةرر˘˘˘ه˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘ه
،ة˘ن˘ف˘ع ة˘ي˘ن˘مأا ةز˘ه˘جأاو ،نو˘ي˘مÓ˘عإاو
،نطاوملا نمأا جعزي ام ىلع رهسست
،هلبقتسسم هب˘ل˘سسيو ،ه˘ت˘حار ل˘ق˘ل˘ق˘يو
ي˘لاو˘م˘لا مÓ˘عإ’ا ي˘ف م˘هار˘ت كلذ˘لو
م˘ه˘نأا˘ب نو˘ح˘ج˘ب˘˘ت˘˘ي Ó˘˘ث˘˘م ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ل
.«عينملا دسسلاو ينÓقعلا توسصلا»
(12/01/0202) خيراتب ثدحت دقف
يرئازجلا بتاكلا لاثملا ليبسس ىلع
نو˘برو˘سسلا ة˘ع˘ما˘ج ي˘ف ر˘سضا˘ح˘˘م˘˘لا
ةا˘ن˘˘ق˘˘ل جر˘˘عأ’ا ي˘˘ن˘˘ي˘˘سساو ي˘˘ئاور˘˘لا
ا˘م ها˘ج˘ت ه˘ف˘˘قو˘˘م ن˘˘ع «42 ا˘سسنر˘ف»
ه˘˘˘نأاو ،خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا سسّرد˘˘˘م˘˘˘ل ثد˘˘˘˘ح
وأا ن˘ي˘˘بأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ف˘˘ح ي˘˘ف كرا˘˘سشي˘˘سس

ىلع قيلعتلا ىلإا ينعفد ام ،ميركتلا
:لوقلاب ةلباقملا هذه
اذ˘ه˘بو ة˘لو˘ه˘سسلا هذ˘˘ه˘˘ب ر˘˘مأ’ا سسي˘˘ل»
لسصي مل ،ايخ˘يرا˘ت ّل˘خ˘م˘لا ط˘ي˘سسب˘ت˘لا
م˘ه˘نأ’ ع˘سضو˘لا اذ˘ه ى˘لإا نو˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا

ن˘م كا˘ن˘ه ا˘˘م˘˘نإاو با˘˘هرإاو مد قا˘˘سشع
ة˘ل˘سسل˘سس ،كلذ˘ك او˘نو˘كي˘ل م˘˘ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي
ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘لا تازاز˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا

علاب ’إا ملسسملا نم ديرت ’ ةيسسايسسلاو
متسشب كراسشم ناسسنإاو تاناهإاو مئاتسش
ل˘ك قا˘سصلإاو ة˘ي˘مÓ˘˘سسإ’ا ةرا˘˘سضح˘˘لا
ف˘ق˘ث˘م ل˘ع˘ف˘ي ا˘م˘ك ا˘ه˘ي˘ف تا˘ق˘بو˘م˘˘لا

.Óًثم سسينودأاك
نو˘ف˘ق˘ث˘م م˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
لعف˘لا در ةر˘ها˘ظ نو˘ي˘سسنر˘ف نو˘ي˘بر˘غ
ةيسسنرفلا تافرسصتلا ىلع يمÓسسإ’ا

ني˘م˘ل˘سسم˘لا ن˘م ل˘ت˘ق د˘ل˘ب ر˘ث˘كأا ي˘هو
قا˘ي˘سس ن˘م˘سض ة˘ي˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘سشحو˘˘ب
ء’ؤوه .ميحر ريغو ليوط يرامعتسسا
ةر˘ها˘ظ ن˘م ا˘م˘ه˘ف˘ت ر˘ث˘كأا نو˘ف˘ق˘ث˘˘م˘˘لا
برغلا يف سشيعي يذلا يبرعلا فقثملا

ىنبتيو ةيسسايسسلا ةطلسسلا دو بلطيو
يظفللا ليمج˘ت˘لا سضع˘ب ع˘م ا˘ه˘با˘ط˘خ

روت˘كد˘لا ل˘ع˘ف˘ي ا˘م˘ك ى˘ف˘خ˘ي ’ يذ˘لا
نولع˘ف˘ي نور˘خآا ه˘ع˘مو .ا˘ن˘ه ي˘ن˘ي˘سساو
ةر˘ها˘ظ هذ˘ه ا˘مو˘م˘ع .ه˘˘سسف˘˘ن ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا

 .«جرعأ’اب اسصاخ اتوسص تسسيلو
،جرعأ’ا ينيسساو بجعي مل درلا اذه
ملو ،هقيلعتو قيلعتلا فذحو ينفذحف
ي˘ف تل˘ع˘ف ا˘˘م˘˘ك ه˘˘خ˘˘سسن ي˘˘ل َن˘˘سست˘˘ي
ه˘ل˘ع˘ج˘ب تردا˘ب يذ˘لا لوأ’ا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

’ .كوبسسيفلا ىلع Óقتسسم اروسشنم
؛لعفي اذام امامت كرديو يعي وهف سسأاب
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘˘ح سسرا˘˘م˘˘ي و˘˘ه˘˘ف
نم ىرت اي نكلو .ةيسسنرفلا اهلوسصأا
و˘˘ه ل˘˘ه ؟«خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا سسرد˘˘˘م ل˘˘˘ت˘˘˘ق»
ن˘با فوروز˘نا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ي˘˘نا˘˘سشي˘˘سشلا
هسسفن نوركام مأا اعيبر رسشع ةينامثلا

ةغلابلا ةيرامعتسس’ا ةيهجنعلا بحاسص
؟اهسسفن ودبأا يلراسش ةفيحسص مأا ءوسسلا

نم هباح˘سصأاو جر˘عأ’ا ي˘ن˘ي˘سساو ى˘ل˘ع
.لاؤوسسلا اذه ىلع ةباجإ’ا نيفقثملا
رازن رعاسشلا نم راذتع’ا ّيلع ،اريخأا
هتدي˘سصق ناو˘ن˘ع تر˘ع˘ت˘سسا ذإا ؛ي˘نا˘ب˘ق
نو˘كي˘ل «خ˘يرا˘ت˘لا سسّرد˘م ل˘˘ت˘˘ق ن˘˘م»
.هذه يتلاقمل ًاناونع
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يلع يديصس ةيدلبب لظلإ قطانمب إرإود42
ةيومنت عيراصشم نم نوديفتصسي متاغتصسمب

ةيلحملا تاط˘ل˘سسلا ل˘سصاو˘ت
قرسش ي˘ل˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
اهتادوهجم ،مناغ˘ت˘سسم ة˘ي’و
ل˘˘ث˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا د˘˘˘سصق
ةسصاخ ناكسسلا ت’ا˘غ˘سشنا˘ب
ثيح ،لظلا قطا˘ن˘م ي˘ن˘طا˘ق
ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ةد˘˘˘ع تج˘˘˘مر˘˘˘˘ب
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت
42 اهلÓخ تسسم ،تاعاطقلا
فور˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘ل اراود
كلتب تÓئاعلا ىدل سشيعلا
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف˘˘ف .ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
لجأا نمو ةيمومعلا لاغسشأ’ا
ح˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘م ة˘لز˘ع˘˘لا كف
ةئيه˘ت اذ˘كو ةد˘يد˘ج كلا˘سسم
ة˘˘كب˘˘سشل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإاو
ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘عر˘ف˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

تاذ تل˘ج˘˘سس ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لاو
تايلمع30 ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا
زا˘ج˘نإا ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ة˘يو˘م˘ن˘ت
نب د’وأا راودب ةينف ةأاسشنم
عورسشم ىلإا ةفاسضإ’اب ،يحي
راود نيب طبري قيرط زاجنإا
ى˘ل˘˘ع  اراودو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘فر˘˘لا

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘عو ، م˘˘ك30 ة˘˘فا˘˘سسم
ةدا˘عإا سسم˘ت ىر˘خأا ة˘يو˘م˘ن˘˘ت
يف ينطولا قيرطلل رابتع’ا

ةروبي˘سس ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ه˘ئز˘ج
01 م˘قر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
نا˘م˘˘سضلو .م˘˘ك01 لو˘˘ط˘˘˘ب
ءاملاب ريواودلا ةنكاسس ديوزت
تاطلسسلا تد˘م˘ع بور˘سشلا
ةد˘ع ل˘ي˘ج˘سست˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةكبسش زاجنإاك ةماه عيراسشم
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ىل˘ع ةدا˘يز ،ف˘ي˘ل˘سشلا راود˘ب
تل˘م˘سش ة˘ل˘ثا˘˘م˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم
نب د’وأا ،ةيمسساوقلا ريواود
،ي˘لÓ˘ي˘ج˘لا د’وأاو ى˘˘سسي˘˘ع
ةكبسش عي˘سسو˘ت ى˘ل˘ع Ó˘سضف
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ررقت امك ،ةسشدادحلا راودب
يد˘ي˘سس راود ي˘ن˘طا˘˘ق ط˘˘بر
اقÓط˘نا ل˘ي˘سصو˘ت˘لا ة˘كب˘سشب
ءاسضقللو .ةليزم ةكبسش نم
ر˘˘ما˘˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘كسشم ى˘˘ل˘˘˘ع
هايملا ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا
ع˘سسو˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش يذ˘˘لا
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ر˘˘يواود˘˘˘لا
نم تÓئاع ةد˘ع تدا˘ف˘ت˘سسا
تج˘مر˘ب ،ة˘ي˘ف˘˘ير تا˘˘ن˘˘كسس
تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم
تا˘˘كب˘˘سش زا˘˘ج˘˘نإ’ ةد˘˘يد˘˘˘ج
ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا تاو˘˘ن˘˘ق
،نايزوب د’وأا نم لك راودب
. ةسشدادحلاو ةيسشماهدلا

نم ةهاوللا راود دافتسسا امك
ط˘بر˘لا ع˘ي˘سسو˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يظح اميف ،ءابرهكلا ةكبسشب
ة˘سشداد˘ح˘لا يراود ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق
طبرل ةيلم˘ع˘ب ة˘ي˘سشما˘هد˘لاو
يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب م˘ه˘لزا˘ن˘م
دح عسضو هنأاسش نم يذلاو
نع ثحب˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل
نا˘˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘لا زا˘˘˘غ تارورا˘˘˘˘ق
،ءاتسشلا لسصف يف اسصوسصخ
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ى˘˘ن˘˘سست˘˘ي ى˘˘ت˘˘حو
يف سسردمتلا لظلا قطانم
ءا˘سضق˘لاو ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م فور˘˘ظ
سضع˘ب˘ب ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا ى˘˘ل˘˘ع
م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا سسراد˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأا سصي˘˘سصخ˘˘ت
ةبارت ةسسردم ةئيهتل ةربتعم
را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا اذ˘كو ،ل˘ب˘˘ج
بي˘˘˘ط˘˘˘لا د’وأا ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘˘ل
70 نم ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا
ءا˘˘ن˘˘بأ’ حا˘˘م˘˘سسل˘˘ل تاو˘˘ن˘˘سس
يف مهتسسارد ةلوازم ةقطنملا

ءانع مهبينجتو ةديج فورظ
.ةرواجملا سسرادملل لقنتلا

نيدلأرون.ب

ناحيربب ةيندملأ ةيامحلأ ةدحو ميظنت نم
يصسردملإ طصسولإ يف ةيصسيصسحت ةلمح

فراطلاب تاعقرفملإ رطاخم دصض
يو˘ب˘ن˘لا د˘لو˘م˘لا ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت
ةد˘˘˘˘حو تما˘˘˘˘ق ،ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘سشلا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

نا˘˘ح˘˘ير˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘˘قإ’
ةيسسيسسحت ةلمحب فرا˘ط˘لا˘ب
ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘تو
ذ˘ي˘مÓ˘ت ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘سسرد˘م˘˘لا

،كلام دمحأا حلاسص ةسسردم
ةفآا تاعقرفملا) راعسش تحت

.لاملل قرحو ريذبتو ةريطخ
ى˘لإا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘تو
نيسسردمتملا لافطأ’ا ةيعوت
تاعقرفملاب بعللا ةروطخب
روا˘ح˘ت ثي˘ح ،ا˘هر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘تو
عم ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا
ن˘˘ع م˘˘ه˘˘لأا˘˘سسو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ه˘نو˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا

ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘˘ب˘˘˘˘سست د˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
مهل مد˘ق ا˘م˘ك ،تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لا
اهفلخت يتلا رارسضأ’ا سضعب
فو˘خو عز˘ف ن˘م ا˘ه˘˘تاو˘˘سصأا

ارارسضأا ببسست دقو نيريبك
ةر˘ي˘ط˘خ تا˘با˘سصإاو ة˘ي˘سسف˘˘ن

ءا˘˘˘سضعأا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
هذه نع رجني امك ،مسسجلا
يدؤو˘ت ثداو˘ح تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لا

تايفسشتسسملا ىلإا اهباحسصأاب
تاهاع ثادحإا يف ببسستتو
رار˘˘سضأا ةد˘˘عو ة˘˘م˘˘يد˘˘ت˘˘سسم
قورح ،ديلا ي˘ف را˘ج˘ف˘ن’ا˘ك
نادقف ،نيعلا ىوتسسم ىلع
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ع˘م˘سسلا ة˘سسا˘˘ح
ابلاغ يدؤوت ةريطخ تاباسصإا
فارطأ’او دي˘لا ع˘با˘سصأا ر˘ت˘ب˘ل
ع’دناو سسبÓ˘م˘لا قار˘ت˘حاو
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
ع’د˘نا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،فر˘غ˘˘لا

ي˘˘ف تي˘˘ب˘˘لا جرا˘˘خ ق˘˘ئار˘˘˘ح
ة˘ما˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’او ق˘ئاد˘ح˘لا
قÓـقإا نم هنع رجني ام اسضيأا
امم Óيل ةسصاخ ريغلا ةحارل
˘ما˘ظ˘ن˘لا˘ب ’Ó˘خإا ل˘كسشي د˘ق
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ه˘ق˘سش ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا
كلذ و ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘كسسلا˘˘ب
.تاعقرفملا ءاقلإاب

ىلإا ةيامحلا نوع قرطت امك
ي˘ت˘لا تا˘ع˘˘قر˘˘ف˘˘م˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ
ي˘˘ت˘˘˘لاو ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تر˘˘˘ه˘˘˘ظ
لئاسسو˘ب لا˘ف˘طأ’ا ا˘ه˘ع˘ن˘سصي
ح˘˘سصنو ،م˘˘ه˘˘يد˘˘ل ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م
.اهبنجتب ذيمÓتلا

صسراف وب

يخيراتلأ ملعملأ أذه ةيسضرأأ ةيوقتب

ةدكيكصسب ةزع ميرم رصصقل «ابيرق» ةعصسإو ميمرت ةيلمع
ملعملأ أذه ةيسضرأأ ةيوقتب ةسصاخ ةعسسأو ميمرت ةيلمعل «بيرق امع» ةدكيكسس ةنيدمب ةزع ميرم رسصق عسضخيسس

.ةبÓجوب زيزعلأ دبع ،ةي’ولاب ةفاقثلأ ريدم نم ملع امبسسح ،يخيراتلأ

تاذ حسضوأا ،هل حيرسصت يفو
ةيلمع نأاسش نم هنأاب لوؤوسسملا
مل˘ع˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا م˘ي˘مر˘ت˘لا
ف˘ح˘ت د˘حأا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
يذ˘˘لاو ةد˘˘كي˘˘كسسب ةرا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
لز˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘˘لإا فا˘˘˘سضي
ىنبمو راطقلا ةطحمو يدلبلا
كنبلا اذ˘كو يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘ب˘لا
.يزكرملا

بسسح‐ ةيلمعلا هذه فاسضتسسو
يتلا كلت ىلإا ‐ردسصملا تاذ
يتلاو5102 ة˘ن˘سس تق˘ل˘˘ط˘˘نا

لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع تنا˘˘˘ك
هايم برسست فقول هيلاجعتسسا
اريبك اءزج تفلتأا يتلا راطمأ’ا

نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘سصق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
هرارم˘ت˘سسا لا˘ح ي˘ف ي˘سضق˘ي˘سس
فراخزلاو ةينفلا ةم˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كو
ي˘لا˘عأا ن˘يز˘ت ي˘ت˘˘لا ح˘˘ي˘˘سصف˘˘لا
.رسصقلا راوسسأا

د˘˘ع˘˘ب» ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘بÓ˘˘جو˘˘ب د˘˘˘كأاو
اذ˘ه م˘ي˘مر˘ت لا˘غ˘سشأا لا˘م˘كت˘سسا
ةمي˘ق˘لا وذ ي˘خ˘يرا˘ت˘لا م˘ل˘ع˘م˘لا
هتفيظو ديدحت متي˘سس ةر˘ي˘ب˘كلا
.«ةيلبقتسسملا

تحر˘ت˘قا ،قا˘ي˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ةمتهملا ةيلحم تاي˘ع˘م˘ج ةد˘ع
ميرم رسصق لعجب حرسصلا اذهب

فورعم وه امك ةناق نبوأا ةزع
بق˘ع ادا˘كي˘سسور نا˘كسس ىد˘˘ل

نم نانفلل اراد ميمرتلا ةيلمع
فلتخم لامعأا لابقتسسا اهنأاسش
جرا˘خو ل˘خاد ن˘˘م ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ه˘نا˘كمإا˘ب ا˘نا˘كم اذ˘كو ة˘ي’و˘˘لا
ريسسلل ةئفلا هذهل ماهلإ’ا ءاطعإا

نب كلام ر˘كف˘م˘لا ى˘ط˘خ ى˘ل˘ع
ءانف يف سسلجي ناك يذلا يبن
ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘سصق˘˘لا هز˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م وأا
تمت امبسسح ،لمأاتلاو ةباتكلا
.هيلإا ةراسشإ’ا

نيب نم ةزع ميرم رسصق ربتعيو
هذهب ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا م˘لا˘ع˘م˘لا م˘هأا

ي˘˘ت˘˘لا و ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا ة˘˘ي’و˘˘لا
ادادعأا بطق˘ت˘سست نأا ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب

وأا لخاد نم حايسسلا نم ةريبك
لك رهبتسس يتلاو نطولا جراخ
ليسصافت ةقدل ارظن اهلخدي نم
ريبعت دح ىلع اهتفرخزو اهئانب
.ةفاقثلل يلحملا ريدملا

3191 ماع رسصقلا اذه ينب دقو
يرامعملا سسدنهملا فرط نم
ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف و˘لا˘˘ت˘˘نو˘˘م لرا˘˘سش
ةيدل˘ب سسي˘ئر˘ل ة˘سصا˘خ ة˘يا˘ن˘ب˘ك
يلوت˘ي˘ك لو˘ب كاذ˘نآا ةد˘كي˘كسس
ىلع لطت ةيباغ ةقطنمب كلذو
ي˘لا˘˘عأا˘˘ب ةرو˘˘ط˘˘سس سشي˘˘نرو˘˘ك
لطي رسصقلا نأا ثيح ةنيدملا

ةياغ يف ةرحاسس اماروناب ىلع
ة˘ي˘ن˘ف ةرو˘سص م˘سسر˘ت لا˘˘م˘˘ج˘˘لا

بسسح ،ةي’ولا ئطاوسش لمجأ’
.هحاسضيإا مت ام
تاذ بسسح‐ ولاتنوم ماق دقو
ةيرامعم ةفحت ءانبب ‐ردسصملا
ن˘م ة˘م˘ل˘كلا ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘˘م ل˘˘كب
ناو˘لأا ن˘ي˘ب جز˘م ثي˘ح ى˘˘ن˘˘ع˘˘م
ةسسدنه˘لا و ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘فر˘خز˘لا

تلخادتف ةز˘ي˘م˘م˘لا ة˘ي˘سسلد˘نأ’ا
ةلاح جتنتل موسسر˘لاو سشو˘ق˘ن˘لا
ي˘نار˘م˘ع˘لا لا˘م˘ج˘لا ن˘˘م ةردا˘˘ن
ةينف ةفحت اهن˘م ل˘ع˘ج ز˘ي˘م˘م˘لا

ةن˘يد˘م ي˘لا˘عأا˘ب ة˘خ˘ما˘سش تل˘ظ
.ةدكيكسس
نع اهتلق مغر تاياورلا ديفتو
هانب يلوتيك لوب نأا رسصقلا اذه
اهل ةزعو ميرم هتجوزل ةيدهك
و ةزع ميرم رسصقب يمسس اذهلو
ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا

متي نآا لبق نيزيمملا اهفويسض
وعدملا يناثلا هكلام ىلإا هعيب
يف ناك سصخسش وهو ،ةناق نب

ةي’و نم رد˘ح˘ن˘ي ءار˘ث˘لا ة˘يا˘غ
.ةركسسب
هذهل ةيخيراتلا ةيمهأÓل ارظنو
ةنسس اهفينسصت مت دقف ةيانبلا

اثاريمو ايخيرات املعم1891
تعرسش ثيح اظو˘ف˘ح˘م ا˘ي˘ن˘طو
لÓخ ةدكيكسس ةي’و حلاسصم
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘سسلا سسف˘˘ن
ة˘يا˘ن˘ب˘لا تاذ تنا˘كو ه˘م˘ي˘مر˘˘ت
لمعتسست ةديعبب تسسي˘ل ةر˘ت˘ف˘ل

لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ ة˘˘فا˘˘˘ي˘˘˘سض راد˘˘˘ك
نم ةي’ولل نيزيمملا فويسضلا

تمت ام بسسح ،مهريغو ءارزو
.هيلإا ةراسشإ’ا

صس.نيريسس

 فلتخم ربع
 ةي’ولأ رجاتم

 سشحاف ءÓغ
موحللإ راعصسأإ يف
ناصسملتب ءاصضيبلإ

ي˘ف ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس
رجاتم ةفا˘ك ر˘ب˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا

اعافترإا ،ةيدودحلا ناسسملت ةي’و
نم غلك1 رعسس زفق ثيح اينونج
جد004 دودح ىلإا جاجدلا محل
لبق جد023 زواجتي’ ناك امدعب
نم ددع عجرأا دقو ،ةليلق عيباسسأا
ةدع ى˘لإا ءÓ˘غ˘لا بب˘سس ن˘ي˘بر˘م˘لا

ةلقو فÓعأ’ا ءÓغ اهمهأا لماوع
ر˘ي˘غ ءÓ˘غ˘لا اذ˘ه ما˘مأاو سضر˘ع˘˘لا
طيسسبلا نطاوملا ىقبي قوبسسملا

يف ديهزلا لخدلا باحسصأا اذكو
نأاو ا˘م˘ي˘سس’ م˘˘هر˘˘مأا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ح
ةدح نم داز يعامتج’ا  لوخدلا
را˘ع˘سسأا تل˘ج˘سس ا˘م˘ك ،ل˘كسشم˘˘لا
ةتوافتم ةدايز هكاوفلاو رسضخلا

دحاولا مارغوليكلا رعسس غلب ثيح
لبق تناكو جد08 مطامطلا نم
تلاز’ اميف جد05 زواجتت’ مايأا
لك لوانتم نود سصخلا راعسسأا
ةمسصا˘ع˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ح˘ئار˘سشلا
غلك1 رعسس لقي’ ثيح نيينايزلا

اذه ،جد021نع ةداملا هذه نم
ىلعو ةهكافلا راعسسأا نع كيهان
ر˘ع˘سس ل˘˘ق˘˘ي’ لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
لاقتربلا نم دحاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كلا

كلذك لمسش ءÓغلا .جد003 نع
نم غلك1 رعسس قاف ذإا تايلوقبلا
جد052 ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا

ناك امدعب جد051 يسسكسسكلاو
رعسس زواج˘ت˘ي’ ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا ل˘ب˘ق
جد021 هنم دحاولا مارغوليكلا

ىلع ابلسس تسسكعنا تادايزلا هذه
ن˘يذ˘لا د˘ي˘هز˘لا ل˘خد˘لا با˘ح˘˘سصأا
ةينعملا تاه˘ج˘لا ل˘خد˘ت نو˘ل˘مأا˘ي

حبكل ةباقرلا حلاسصم اسصوسصخ
. اهعاونأا لكب ةبراسضملا

صشاتيلتوب ع

ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تق˘˘ل˘˘طأا
قيبطت ةل˘سشن˘خ˘ب مد˘لا ي˘ب˘هاو˘ل
ي˘نا˘ج˘م˘لا «ة˘يو˘مد˘لا ةر˘˘مز˘˘لا»
ح˘ط˘˘سسو د˘˘يورد˘˘نأا ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
ل˘ي˘ه˘سست˘ل «زود˘ن˘يو» بت˘كم˘لا

حلا˘سصل مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم ديفتسسأا ام بسسح ،ىسضرملا

راو˘ن ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه سسي˘˘ئر
.لوحل
لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا تاذ ف˘˘˘˘˘˘سشكو
ةلمح سشما˘ه ى˘ل˘ع يو˘ع˘م˘ج˘لا
ىلع تميقأا يتلا مدلاب عربتلا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ما˘˘قإ’ا ىو˘˘ت˘˘سسم
ةماحلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ير˘سس0002
مويلا ةبسسا˘ن˘م˘ب ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و
˘مد˘لا˘ب ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
لك نم ربوتكأا52ـل فداسصملا
ةيمسسر ةفسصب مت» هنأا نع ,ةنسس
ةيومدلا ةرمزلا قيبطت قÓطإا
ل˘ي˘ه˘سست ي˘ف م˘ها˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘لا

مدلا ةرمز ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
.«سضيرملل اهريفوت دارملا

يذلا قيبطتلا اذه نأا حرسصو
ى˘ل˘ع ه˘عو˘ن ن˘م لوأ’ا«ر˘ب˘ت˘ع˘ي
حمسسيسس ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
ن˘م ة˘ل˘جا˘ع ل˘˘ئا˘˘سسر لا˘˘سسرإا˘˘ب
ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةيجمرب لÓخ نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةي˘ع˘م˘ج ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع نو˘كت
،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ل مد˘لا ي˘˘ب˘˘هاو
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا اذ˘˘كو
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ريفوتل ةي’ولا تايدلب فلتخم
با˘ح˘سصأا ن˘م ى˘سضر˘م˘ل˘ل مد˘˘لا
لÓخ نم ةلجعتسسملا ت’احلا
ةر˘˘ئاد˘˘لاو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ةر˘˘˘مز˘˘˘لا عو˘˘˘نو ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
.«ثحبلا كرحم ىلع طغسضلاو
اذه لÓخ نم نكمي هنأاب زربأاو
ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشي يذ˘˘لا ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
حاو˘لأ’او ة˘ي˘كذ˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا˘˘ب
ةكراسشم» بيسساوحلاو ةيمقرلا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةلسشنخب مدلا يبهاول ةيئ’ولا

ةدعاقب ةيحسصلا تاسسسسؤوملاو
دعب نع لمعت ةكرتسشم تانايب
ةيلمع لي˘ه˘سست ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
لكل عر˘ب˘ت ر˘خآا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا
تا˘عر˘ب˘ت˘˘ل˘˘ل ًا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت سصخ˘˘سش
نم هنأا رابتعا ىلع ةيئاوسشعلا

ةر˘م عر˘ب˘ت˘لا مد˘ل˘ل بهاو˘لا ق˘ح
.«رهسش3 لك لÓخ طقف ةدحاو
نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن فا˘˘˘سضأاو
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م نارد˘ح˘ن˘ي ن˘ي˘˘با˘˘سش
قلعت˘يو ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و را˘سشسش
يف نييماسسلا نيين˘ق˘ت˘لا˘ب ر˘مأ’ا
ي˘م˘ي˘ط˘ف لÓ˘ب ي˘˘لآ’ا مÓ˘˘عإ’ا

اماق نم امه يملاسسوب دوادو
يذ˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا اذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب
اهسسأاري يتلا ةيعم˘ج˘ل˘ل ح˘م˘سسي

ةعابطب يلحملا ىوتسسملا ىلع
ةيونسسو ةيرهسشو ةيموي ريراقت
ددعو مدلاب عربتلا طاسشن نأاسشب
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ب˘˘هاو˘˘لا
.ةيلمعلا نم نيديفتسسملا

ب.ناÁإأ

ىسضرŸأ حلاسصل مدلاب عÈتلأ ةيلمع ليهسستل
ةلصشنخب «ةيومدلإ ةرمزلإ» قيبطت قÓطإإ
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 ةقاّبسسو ةئيرج ةوطخ يف

ايرولاكبلإ يقوفتم مّركت «ريخلإ إولعفإو» ةيعمج
 ينطولإ مهديع يف نييفحصصلإو

ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأا را˘˘˘˘طإا  ي˘˘˘˘ف
ةيعمج تم˘ظ˘ن ،ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا
بت˘كم˘لا «ر˘ي˘خ˘لا او˘ل˘ع˘˘فاو»
ةي’و لجحلا ني˘ع˘ب يد˘ل˘ب˘لا
ا˘ي˘م˘ير˘كت Ó˘ف˘ح ،ة˘ل˘ي˘˘سسم˘˘لا

حاجنلا» ناونع لمح ارغسصم
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل «دا˘˘ه˘˘ت˘˘ج’ا ةر˘˘م˘˘ث
ن˘ي˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لاو تا˘˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا
تاناح˘ت˘ما ي˘ف ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘لا
،0202 ةرود˘ل ا˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا

ةنيدملا يفحسص ةدئافل اذكو
ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
22 ـل ق˘فاو˘م˘لا ة˘فا˘ح˘˘سصل˘˘ل
تمد˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ،ر˘˘˘˘بو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كأا
ني˘ي˘ف˘ح˘سصلاو ن˘ي˘ل˘سسار˘م˘ل˘ل
‐  ن . ج ، ب . ـل ‐ نيمركملا
ر˘يد˘ق˘تو نا˘˘فر˘˘ع تادا˘˘ه˘˘سش
هذهبو ةلوذبملا مهتادوهجمل
هّون هتم˘ل˘ك ي˘فو ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا

رود˘˘لا˘˘ب  بت˘˘˘كم˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ةفاحسصلا هبعلت يذلا لاعفلا

يف اهنم ةيلحملا اسصوسصخ
ر˘˘ب˘˘ع ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا ر˘˘يو˘˘ن˘˘ت
فلتخمل ةيمÓعإ’ا ةيطغتلا
ام˘بو ثاد˘حأ’او تا˘طا˘سشن˘لا
عيسضاوم نم مهمÓقأا همدقت
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ت’ا˘˘˘ق˘˘˘مو
لاسصيإاو لقن يفو ت’اجملا
ثادحأÓل ةقي˘ق˘ح˘لا ةرو˘سصلا

اكيرسش مهرابت˘عا˘ب ع˘ئا˘قو˘لاو
ةيمنتلا ريو˘ط˘ت ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا
. ةيلحملا
فرسش ىلع ميقأا يذلا لفحلا
يلاهأا روسضحب ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘لا
ن˘ي˘م˘ل˘ع˘مو م˘ه˘ب ى˘ف˘ت˘ح˘م˘لا

ءا˘سضعأاو سسي˘ئرو ن˘˘ي˘˘يرادإاو
ميركت˘ل سصسصخ ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ىلع ن˘ي˘ل˘سصا˘ح˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
تايوناث نم ت’دعملا ىلعأا
تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘ما ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
‐0202 ةرود ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا

ينقت82.51 لا˘ف˘نأا يداو˘ج

ة˘˘ب˘˘ه سسو˘˘ل˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘سضا˘˘ير
مولع90.51 نا˘˘م˘˘حر˘˘˘لا
دمحم ديع˘سس ن˘ب ،ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت
،تايسضاير33.41 سسي˘˘˘˘نأا
مولع77.31 ةليبن يديعسس
م˘ه˘ل ا˘ع˘ي˘ج˘سشت ‐ ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘˘ت
لا˘ث˘م˘لاو ةود˘˘ق˘˘ل˘˘ل ءا˘˘ط˘˘عإاو
.  ذيمÓتلا نم مهئارظنل
ىقلأا ،ةلسص يذ قايسس يفو
يد˘ي˘م˘ح» ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ا˘ه˘ي˘ف أاّ̆ن˘ه ة˘م˘˘ل˘˘ك «كور˘˘ب˘˘م
قّوفتب مهحاجن ىلع ةذمÓتلا

اًمود نيرهاسسلا ني˘م˘ل˘ع˘م˘لاو
ر˘˘هاز ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ل˘˘جأا ن˘˘م
’ نيذلا لهأ’او مهتذمÓتل
لجأا نم ةّيحسضت ةيأاب نولخبي
ل˘˘˘مأاو م˘˘˘هدا˘˘˘ب˘˘˘كأا تاذ˘˘˘ل˘˘˘ف
مكقوفت» :لاقو ،مهل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف ا˘ن˘˘ل ر˘˘خ˘˘ف و˘˘ه
مكلهأ’ رخفو ،ريخلا  اولعفاو
متنأا مكل قحيو ،مكيملعمو
مكرهسس لسضفب متقّوفت نم
اورختفت نأا مكدهجو مكبعتو
قّو˘˘ف˘˘ت˘˘لا» فا˘˘˘سضأاو ،ا˘˘˘ًسضيأا
،ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف م˘كر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
حا˘ج˘ن˘لا برد ى˘ل˘ع اور˘ي˘˘سس
.ق˘ّ̆لأا˘˘ت˘˘لاو قو˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا و˘˘˘ح˘˘˘ن
.لجحلا نيع يقوفتملو
مه˘ب ى˘ف˘ت˘ح˘م˘لا تو˘ف˘ي م˘لو
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ث˘لا نود ة˘سصر˘˘ف˘˘لا
اوبعل نيذلا رسسأ’او ةذتاسسأ’ا
اذه قيقحت يف ريبكلا رودلا
،هنم اءزج اولكسشو لب حاجنلا

كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو
تÓخدتلاو تاسشاقنلا سضعب
يتلا ةعاسسلا اياسضق ةسشقانمل
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا بت˘˘كم ل˘˘غ˘˘سشت
يو˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لاو
عقاولا سضرأا ىلع اهديسسجت
عيمج˘لا لوا˘ن˘ت˘يو ،ما˘يأ’ا ع˘م
.تايماركإ’ا سضعب

فسسوي نب . رسضخل .أأ
ءابولأ ت’اح ديأزت  نم تأريذحتلأ مغر

ناصسملت ندم فلتخمب «انوروك» زع يف تÓفحلإو سسإرعألإ ةماقإإ
د˘ياز˘ت ن˘م تار˘يذ˘ح˘ت˘˘لا م˘˘غر
نأا ’إا ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ت’ا˘˘˘ح
يف ريبكلا راسشتن’ا ظحÓملا
ن˘م ة˘جو˘م˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا

لزا˘ن˘م˘لا˘ب سسار˘عأ’ا تÓ˘ف˘˘ح
تايدلب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ح˘ط˘سسأ’او
فوخ نود ة˘يدود˘ح˘لا ة˘ي’و˘لا

مارتحا ’و ءابولا ىودع نم
اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ناك امهم ت’افتح’ا يدافتب
ي˘ف بب˘˘سست˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
،دحاو نا˘كم ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

«مÓ˘˘˘˘سسلا» تظ˘˘˘˘˘ح’ ثي˘˘˘˘˘ح
ا˘م˘ي˘سس’و ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘˘ب˘˘ب
نم ديدعلا ةماقإا ودبسسب ةيدلبب
ذإا ،لزان˘م˘لا˘ب ا˘ي˘مو˘ي سسار˘عأ’ا
سسر˘ع˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا ىد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
مدع لÓخ نم انوروك سسوريف
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘كسشب ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل’ا
ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
’ رو˘˘سضح˘˘˘لا˘˘˘ف ،يرور˘˘˘سضلا
’و تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا نو˘˘˘ع˘˘˘سضي
ام و م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف نود˘عا˘ب˘ت˘ي
فد˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘سصي
د˘˘يرا˘˘غز˘˘لاو ى˘˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م˘˘لاو
تا˘˘ع˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لاو سصقر˘˘˘لاو
دهسشم ي˘ف ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’او

ة˘ي’و نأا ن˘ير˘ظا˘ن˘ل˘˘ل ل˘˘ي˘˘خ˘˘ي
ءابولا نع ىأانم يف ناسسملت
تار˘سشع˘ب ا˘ي˘مو˘ي كت˘ف˘ي يذ˘لا
طخسسي يذلا رمأ’او .اياحسضلا
نيرواجملا ناكسسلاو ناريجلا

هثدحت يذلا بخسصلا وه هنم
قÓ˘˘˘طإا ن˘˘˘م سسار˘˘˘عأ’ا هذ˘˘˘˘ه
تاربكم رب˘ع ءا˘ن˘غ˘ل˘ل نا˘ن˘ع˘لا
تائم دعب نع عمسست توسصلا
اريثك ناكسسلا جعزتو راتمأ’ا

ديراغزلاو ءا˘ن˘غ˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
ثعبنملا خار˘سصلاو حا˘ي˘سصلاو
بكاوم بناج ىلإا سسرعلا نم
ل˘م˘ع˘ت˘سست ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ي˘˘سسلا
ىلإا دتمي فقوت نود تاهبنملا
ا˘م ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘سس
نا˘كسسلا ى˘ل˘ع مو˘˘ن˘˘لا مر˘˘ح˘˘ي
نم مهن˘م ن˘يذ˘لا ن˘يروا˘ج˘م˘لا
نيرخآاو اعسضر ’افطأا نوكلمي

ديرت ةيقبلاو نسسلا يف رابك
ظا˘ق˘ي˘ت˘سسÓ˘ل مو˘ن˘ل˘ل دو˘ل˘خ˘˘لا

ى˘لإا با˘هذ˘لا ل˘جا ن˘م ار˘كب˘˘م
د˘حأا ا˘ن˘ل د˘كأا د˘˘قو .ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا
’ اذامل مهفي مل هنأا ناكسسلا
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘خد˘ت˘ت
نيزواجتملا ء’ؤوه لثم عدرل
 .ةيحسصلاو ةيندملا نيناوقلل

صشاتيلتوب ع

اهب ةيمنتلأ حور ثعبل اهل عفسشي مل لفاحلأ ةقطنملأ خيرات

ةنتابب ةيروثلإ وقلب ةقطنم ناكصسل ميركلإ سشيعلإ طورصش ىندأل مات بايغ
نيع ةرئأد رقم نع دعبت يتلأو ةلاسضف ينب ةيدلبل ايرأدإأ ةعباتلأ«وقلب» ةقطنمب ةنطاقلأ تÓئاعلأ نم تأرسشعلأ ،صشيعت
مهنع ةلوؤوسسملأ تاهجلأ نع تباغ يتلأ ،ةيلوؤوسسملأ حور بايغ ءأرج مهتمز’ ةبعسصو ةيئأدب ةايح ملك51 يلأوحب ةتوت

.مهت’اغسشنأ لاسصيإ’ مهترأز يذلأ ديحولأ يمÓعإ’أ ربنملأ «مÓسسلأ» ةديرج ’إأ أودجي ملو تمسص يف نوناعي مهتكرتو

ديدعلا وقلب ةيرق ونطاوم ،عفر
اندجاوت لÓخ ت’اغسشن’ا نم
وه لاغسشنا مهأا ردسصتو مهعم
ثيح ،بورسشلا ءاملل مهراقتفا
ةيئانلا ةطق˘ن˘م˘لا ه˘تا˘ه˘ب ن˘ط˘ق˘ي
’ ةلئاع001 نم ديزأا ةديعبلاو
ءا˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
ديسسلاب انئاقتلا دنعو ،بورسشلا
دد˘˘˘سصب ها˘˘˘ند˘˘˘˘جو يذ˘˘˘˘لا «م.م»
ن˘˘م بور˘˘سشلا ءا˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘سضحإا

نأا مكحبو ةتو˘ت˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
ةديعبو ةي˘ل˘ب˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ه˘تا˘ه
ج˘يرا˘ه˘سص لو˘سصو ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسي
بسسح اهتفلكت تغلب يتلا ءاملا
جد ف’أا01 ىلإا نطاوملا تاذ
ه˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘ي’ يذ˘˘لا ءي˘˘سشلا و˘˘هو
يف سشيعن نحنو ركفملا لقعلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘مزو0202 ة˘˘ن˘˘سس
ا˘˘ن˘˘لو˘˘ج˘˘ت لÓ˘˘خو ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
عبنم ىلع رفوتت يتلا ةقطنملاب
يقسسلل ناكسسلا هلمعتسسي يئام
ح˘˘لا˘˘سصلا ءا˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘كل ط˘˘˘ق˘˘˘ف
ه˘˘ب˘˘سش ح˘˘ب˘˘سصأا م˘˘ل˘˘ح بر˘˘سشل˘˘˘ل
مامأا مهدنع هققحت ليحتسسملا
رقم قلغ تا˘ي˘ل˘م˘عو ىوا˘كسشلا
.ةرركتملا ةيدلبلا

ى˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ه˘تا˘ه ر˘فو˘ت˘˘تو
ةيحÓفلا نياسسبلا نم تارسشعلا
را˘˘ج˘˘سشأ’ا ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
نيتلا اذ˘كو حا˘ف˘ت ن˘م ةر˘م˘ث˘م˘لا

لمعت˘سسي ،سشم˘سشم˘لاو بن˘ع˘لاو
نم ي˘ق˘سسلا ة˘ق˘ير˘ط ا˘ه˘با˘ح˘سصأا
دعب اذهو مهل يذاحملا يداولا
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع تبا˘˘˘غ نأا
را˘˘˘بآ’ا تي˘˘˘ق˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ىلإا اهجاردأا ةسسيبح ةيزاوتر’ا
ن˘كم˘ت˘يو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ر˘˘فو˘˘ت نأا
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت ن˘˘م ا˘˘ه˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا

ر˘˘ط˘˘سضي ن˘˘يأا ،ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سساو
ىلإا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا
ةيئابرهكلا تادلوملا لامعتسسا
تلقثأا ي˘ت˘لاو م˘هرا˘بأا ل˘ي˘غ˘سشت˘ل

اهئارك اهتفلكت ءÓ˘غ˘ل م˘ه˘ل˘ها˘ك
د˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسلا ح˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سصت بسسح
.«داروم.سش»
ةقطنملا هتاه ناكسس ،حرط امك
ر˘ب˘كأا تد˘ه˘سش ي˘ت˘لاو ة˘يرو˘ث˘˘لا

دمحا» ناونعب ةيخيرات ةكرعم
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف حار ي˘˘ت˘˘لاو «ي˘˘مراد˘˘ج
حيرج003و ل˘ي˘˘ت˘˘ق0021

ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘˘ثأا لا˘˘كسشإا
ه˘تا˘ه ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لاو لو˘˘سصو˘˘لا
قيرطلا د˘ي˘ب˘ع˘ت و˘هو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةيدل˘ب˘لا نأا ثي˘ح ،م˘ه˘ل يدؤو˘م˘لا
نود ى˘˘سصح˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ب تما˘˘˘ق
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا كر˘˘تو ه˘˘ت˘˘ي˘˘فز˘˘ت
رثانتملا رابغلا ايموي نوعرجتي
يذلا ءيسشلا وهو ،ىسصحلا نم
ه˘˘تا˘˘ه ما˘˘مأاو.هنو˘ل˘ب˘ق˘ت˘ي م˘ل
ناكسس سشياعت يتلا تÓسضعملا
نم نولمأاي ة˘ي˘ئا˘ن˘لا و˘ق˘ل˘ب ة˘ير˘ق
م˘ه˘ن˘˘ع ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
نم مهلاسشتناو لجاعلا كرحتلا
مهسسح ظا˘ق˘يإاو نا˘مر˘ح˘لا ةرؤو˘ب
يفتاهلا ،انلاسصتا ىدلو.ينهملا

نوؤو˘سش ر˘ي˘ي˘سست˘ب ف˘ل˘كم˘لا ن˘˘م
هدر ةفرعمل ةلاسضف ينب ةيدلب

رذ˘ع˘ت ت’ا˘غ˘سشن’ا ه˘تا˘ه لو˘˘ح
.ىرخأا نوؤوسشب هلاغسشنا مكحب

ةكيÈب لÓب يح ونطاق
بايغ نوركنتسسي
 ةيوي◊أ تاكبسشلأ

فوط˘سس عرا˘سش نا˘كسس ثد˘ح˘ت
ةكيرب ةيدلبب لÓب يحب يناحرف
ةيعسضولا نع ،ةنتاب ةي’و يف
تاونسس ذ˘ن˘م ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ن˘م نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو
سضع˘ب لا˘قو ،ى˘ت˘سش تا˘بو˘ع˘سص
تÓ˘ئا˘ع˘لا تار˘سشع نأا نا˘كسسلا
˘ماد˘ع˘نا بب˘سسب ،بعا˘ت˘م ه˘جاو˘ت
فر˘˘˘سصلاو زا˘˘˘غ˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘كب˘˘˘سش
ىلإا تاقرطلا ءارتهاو ،يحسصلا

.ةيمومعلا ةرانإ’ا بايغ بناج
مهئاي˘ت˘سسا ن˘ع اور˘ب˘ع ،نا˘كسسلا
ةيرزملا عاسضوأ’ا لايح ديدسشلا

رظنلاب ،مهعراسش ىوتسسم ىلع
ي˘˘فو سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ةر˘˘˘ث˘˘˘ك ى˘˘˘لإا

ةكبسشب مهطبر رخأا˘ت ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
ءار˘˘˘ت˘˘˘هاو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا
ى˘لإا تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لاو تا˘قر˘ط˘˘لا

ةحورطم اهنوكل يقيقح سسجاه
اوحسضوأاو .ةليوط تاونسس ذنم
ةه˘جو˘م˘لا ىوا˘كسشلا م˘غرو ه˘نأا
مهنأا ’إا ،نيلوؤوسسملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
عور˘سشم يأا ن˘م اود˘ي˘ف˘ت˘سسي م˘ل
م˘هرا˘˘طإا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
ةد˘˘ح ن˘˘م داز ا˘˘م ،ي˘˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ق˘ل˘˘ق˘˘لا ثع˘˘بو ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد ا˘م و˘هو .م˘ه˘سسف˘˘نأا
ةكر˘ح ة˘ل˘ج˘ع ع˘فد˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
نم ددع ذيفنت لÓخ نم ،ةيمنتلا
سصئا˘ق˘ن˘لا كراد˘ت˘ل ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ،ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
ءارج تاقرطلا ةيعسضو روهدتب
ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا را˘˘سشت˘˘ناو ا˘˘ه˘˘ئار˘˘˘ت˘˘˘ها

ىلإا لوحتت ثيح ،اهب تابطملاو
بع˘˘سصي لا˘˘حوأاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م كر˘˘˘ب
د˘ن˘ع ما˘يأا ةد˘ع˘ل ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
امك.راطمأ’ا نم ليلقلا طقاسست

ن˘˘ع ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م اور˘˘ب˘˘ع
با˘ي˘غ ن˘م د˘˘يد˘˘سشلا م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت
ىلإا نيريسشم ،ةيمومعلا ةرانإ’ا
˘مÓ˘ظ ي˘ف قر˘غ˘ي م˘ه˘عرا˘˘سش نأا
ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب م˘ها˘سس ا˘م ،سسماد
ثي˘˘ح ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص ي˘˘ف
لقنت˘لا ي˘ف تا˘بو˘ع˘سص نود˘ج˘ي

ببسسب ةي˘ئا˘سسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
،كلذ بناج ىلإا .ديدسشلا مÓظلا

مدع ةلكسشم نوثدحتملا حرط
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘سش ر˘فو˘ت
فعاسض ام ،قفارملا نم اهريغو

بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م
ذ˘خأا˘ب ،م˘ه˘يوا˘كسش ي˘ف نا˘˘كسسلا

نيريسشم ،دجلا ذخأام م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
يف هنوناعي ام اوحرط مهنأا ىلإا

ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
نأا ’إا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت’ا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشنا

ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م.’و˘˘ل˘˘ح
ن˘ي˘سسح˘تو ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
تد˘˘˘كأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘سضوأا
ه˘نأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
فلتخم نمسض اهب لفكتلا متيسس
 .ةيولوأ’ا أادبم راطإا يف جماربلا

م.ءامسسأأ/ينامحد دمحم /نامثع راعرع

 ةرجسشلل ينطولأ مويلأ ةبسسانمب
 ريجصشت ةلمح

ينطولإ سشيجلل
ةليصسملاب يبعصشلإ

ينطولا سشيجلا دارفأا ىيحأا
،ةليسسملا ةي’وب يبعسشلا
ةرجسشلل ينطولا مويلا
نم ربوتكأا52ـل فداسصملا

ريجسشت ةلمح ميظنتب ةنسس لك
155 زكرملا ىوتسسم ىلع
يف سصسصختملا بيردتلل
ةجاحلا عارذ ةقطنمب لقنلا
ةيحانلل عباتلاو ةليسسملاب
.ةديلبلاب ىلوأ’ا ةيركسسعلا
اعم سسرغنل» راعسش تحتف
«ةرجسش يرئازج نطاوم لكل
ينطولا سشيجلا نم دارفأا ماق
نم ديزأا سسرغب يبعسشلا

فلتخم نم ةريجسش005.2
يف ةمهاسسملا فدهب ،عاونأ’ا
ريجسشتلل ةينطولا ةلمحلا

0202/1202.
دئاق حسضوأا ،ددسصلا اذه يفو
بيردتلل155 زكرملا
ديقعلا ،لقنلا يف سصسصختملا

نأا ،ةطيلسشوب يلاعلا دبع
ينطولا سشيجلا دارفأا»
لÓخ نم نوعسسي يبعسشلا

يف ةمهاسسملا ىلإا ةلمحلا هذه
ينطولا دوهجملا معد
ةلمحلا فدهت امك.«ريجسشتلل
ءاطغلا ىلع ةظفاحملا» ىلإا
رحسصتلا ةحفاكمو يتابنلا
نطولا ءاحنأا فلتخم يف
ةديدج رئازجل ةيؤورب
ديقعلل اقفو ،«ءارسضخو
.ةطيلسشوب

ع.ميهأربأ

لامك ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و ي˘لاو ما˘ق
ةديلبلا ةعماج ريدم ةقفر رسصيون
ءاطعإا ى˘ل˘ع ،ي˘سسي˘نو˘ل ي˘ل˘ع2
ر˘ي˘ج˘سشت ة˘ل˘م˘ح قÓ˘ط˘نا ةرا˘˘سشإا

تاءا˘سضف ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
مويلاب لافتح’ا راطإا يف ةعماجلا
.ةرجسشلل ينطولا

ريجسشتلا ةلمح ميظنت مت ثيح
تاباغلا ةظفاحم عم قيسسنتلاب
ةينطو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو ة˘ي’و˘ل˘ل
سسر˘غ˘ب ،بور˘˘خ˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل

ةلحرمك ةريجسش0001 يلاوح
ءا˘سضعأا ل˘ك ة˘كرا˘سشم˘˘ب ى˘˘لوأا
ةذتاسسأا نم ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا

ةيبÓط تاميظنتو نيفظومو
،ةراسشإÓلو ؛نيي˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘ل˘طو
ي˘ف ل˘خد˘ت ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه نإا˘ف
نيب ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا را˘طإا

يسسينول يلع2 ةديلبلا ةعماج
ريوطتل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ى˘ل˘ع تذ˘خأا ي˘˘ت˘˘لا بور˘˘خ˘˘لا

ةيرود تÓمح ميظنت اهقتاع
ل˘ئا˘ت˘سش ر˘ي˘فو˘تو ،ر˘ي˘ج˘سشت˘˘ل˘˘ل
مت ثي˘ح ،بور˘خ˘لا تار˘ي˘ج˘سش
0005 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘˘ي ا˘˘˘م سسر˘˘˘غ
˘ما˘ج˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةر˘ي˘˘ج˘˘سش
ةع˘ما˘ج ل˘ف˘كت˘تو ،فا˘ن˘سصأ’او
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا˘˘ب نور˘˘ف˘˘ع˘˘لا

،ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ع’او را˘˘˘ج˘˘˘سشأ’ا
ل˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘سسجو˘˘ل˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا
نيسسحت فدهب اذ˘هو ،سسر˘غ˘ل˘ل
.ةعماجلل يلامجلا رظنملا

ة˘ل˘م˘ح قÓ˘ط˘نا سشما˘ه ى˘ل˘عو
ديزأاب يلاولا ىقتلإا ،ريجسشتلا

نم ي˘ع˘ما˘ج بلا˘ط002 ن˘˘م
ي˘ل˘ع ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘˘ل˘˘ط
ةديلبلا ةعماج ةبلطو يسسينول
يراوج ءا˘ق˘ل ي˘ف بل˘حد د˘ع˘سس
مهتيعوتو مه˘سسي˘سسح˘ت فد˘ه˘ب
.ةلبقملا تاباختن’ا ةيمهأاب

بوبق داعسس

نورفعلأ ةعماج طيحمب ىلوأأ ةلحرمك
ةديلبلاب ةريجصش001 ريجصشت ةلمح قÓطنإ
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ددحي نوتبماهرفلوو
يروإرتل ايلايخ انمث

ةيدنأ’ا نم ةبكوكل سسوتنفوج مسضنا
ينابسسإ’ا حانجلا عم دقاعتلا يف ةبغارلا
،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو م˘ج˘ن ،يروار˘˘ت ا˘˘مادأا

تايناكمإاب اما˘ع52 بحاسص عت˘م˘ت˘يو
رابكل اًفده هلعج ام ،ةلئاه ةيندبو ةينف
ع˘قو˘م بسسح˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
نإاف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا «و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك»
،يروارت مسض قاب˘سس ل˘خد سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
لوبرفيلو ةنولسشرب ةيدنأا عم سسفانتيل
،يتيسس رتسسسشنامو دتيانوي رتسسسشنامو
هجو نوتبماهرفلوو نأا ،ريرقتلا حسضوأاو
ةمتهملا ةيدنأ’ا عي˘م˘ج˘ل ة˘يو˘ق ة˘مد˘سص
ىلع لوسصحلا بلط نأا دعب ،بعÓلاب
ريدج ،هع˘ي˘ب ل˘با˘ق˘م ،وروأا نو˘ي˘ل˘م99
سسيول عانقإا يف حجن يورارت نأا ركذلاب
،اينابسسإا بختنمل ينفلا ريدملا ،يكيرنإا
’» ركسسعمل هاعدتسسا ثيح هاوتسسمب
.يراجلا ربوتكأا يف «اخور

اًئيصش ديرأإ» :وزوتاغ
«ونإزول نم إًدحإو

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج د˘كأا
بعسصلا هقيرف راسصتنا بقع ،يلوبانل

،(2‐1) وتنيفين˘ي˘ب ى˘ل˘ع هد˘عاو˘ق جرا˘خ
نم ةسسماخلا ةلوجلا نمسض ،دحأ’ا مويلا
ي˘كي˘سسكم˘لا ه˘حا˘ن˘ج نأا ،»آا ير˘˘ي˘˘سسلا»
،«دد˘ج˘ت˘م» بع’ و˘نازو˘ل غ˘˘ن˘˘ي˘˘فر˘˘ي˘˘ه
هنكل ،يسضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب

نوكي نأاو ،رارسصإ’ا نم ديزمب هبلاط
ى˘˘مر˘˘م ما˘˘مأا ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘كسشب ا˘˘م˘˘سسا˘˘˘ح
تاحيرسصت يف ،وزوتاغ لاقو ،سسفانملا
ونازول ناك نإا متهأا ’» :ةارابملا دعب
..رسسيأ’ا وأا نميأ’ا بناجلا ىلع بعلي
رثكأا هديرأا» عباتو ،«ددجتم بع’ وه
وأا ناتسصرف همامأا تحنسس مويلا ..امسسح
فقوم يف ناك هنأا امك ،ليجسستلل3
ائداه نوكي نأا بجي ..ءازج ةلكر فسصن
م˘تأاو ،«ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘˘سشع˘˘لا را˘˘ت˘˘مأ’ا ي˘˘ف
امئاد رعسشأا» قباسسلا يلاطيإ’ا يلودلا
..بعلملا لخاد ثدحي امب أاجافتي هنأاب
يف ديحولا ةروطخلا بحاسص ناك هنكل
م˘جا˘هو ،لوأ’ا طو˘سشلا لÓ˘خ ،ي˘ق˘ير˘˘ف
.«ديج لكسشب رارمتسساب

خنويم نريابل راصس أابن
لاطبألإ يرود ةهجإوم لبق

ارا˘˘سس أا˘˘ب˘˘ن خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘˘ب ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
فيتوموكول ةهجاوم لبق ،هريهامجل
نم˘سض ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا ،و˘كسسو˘م
رود ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م
،ابوروأا لاطبأا يرودل تاعومجملا

،نرياب˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا بسسح˘بو
ينا˘م˘لأ’ا حا˘ن˘ج˘ل˘ل حا˘م˘سسلا م˘ت د˘ق˘ف
ر˘ج˘ح˘لا ةردا˘غ˘م˘ب ،ير˘با˘ن˘غ جر˘˘ي˘˘سس
د˘ق نا˘ك يذ˘لا ،ي˘لز˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا

دق نرياب ناكو ،مايأا5 ةدمل هل عسضخ
سسور˘ي˘ف˘ب ير˘˘با˘˘ن˘˘غ ة˘˘با˘˘سصإا ن˘˘ل˘˘عأا

ام ،ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ا˘نورو˘ك
ذنمو ،يحسصلا رجحلا هلوخد مزلتسسا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ءار˘جإا م˘ت ،ن˘˘ي˘˘ح˘˘لا كلذ
ةعبرأ’ا مايأ’ا يف بعÓل سصوحفلا
،ة˘ي˘ب˘ل˘سس تءا˘˘ج ا˘˘ه˘˘ل˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا
ءار˘˘˘جإا م˘˘˘ت ،كلذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب
،د˘حأ’او تب˘سسلا ي˘مو˘ي ن˘˘يرا˘˘ب˘˘ت˘˘خا

،ةيبلسس ةجيتن اًسضيأا رهظأا امهÓكو
يف ةحسصلا ةرازو بتكم سضرتفيو
يباجيإ’ا سصحفلا رابتخا نأا ،خنويم
،ا˘ًبذا˘ك نا˘ك ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘˘ي
ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ع˘فر م˘ت ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ن˘˘˘مو ،بعÓ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ىلإا نآ’ا يربانغ مسضني نأا ،ررقملا
ىلإا هجوتلا لبق ،ىرخأا ةرم قيرفلا

.اًدغ ايسسور

يصسايق قافنإإ
لئاط Óب نيلرب اتريهل

اغلبم ي˘نا˘م˘لأ’ا ن˘ي˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه ق˘ف˘نأا
نويلم181ر2 ىلإا لسصو ،ايسسايق
لÓ˘خ (ر’ود نو˘ي˘ل˘˘م512) وروأا
لتحي يدانلا نكل ،قباسسلا مسسوملا
ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ر˘سشع سسما˘خ˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا
ثÓث ديسصرب ،اغيلسسد˘نو˘ب˘لا بي˘تر˘ت
هتايراب˘م ي˘ف ه˘ترا˘سسخ بق˘ع ،طا˘ق˘ن
هقافنإا مغر ،ةقباسسملاب ةريخأ’ا عبرأ’ا

يف اهن˘ع ف˘سشكلا م˘ت ة˘ل˘ئا˘ط غ˘لا˘ب˘م
،يدا˘ن˘ل˘ل يو˘ن˘سسلا ما˘ع˘لا عا˘م˘ت˘˘ج’ا

م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ا˘تر˘˘ي˘˘ه قا˘˘ف˘˘نإا نا˘˘كو
نييÓم01 رادقمب ىلعأا يسضاملا
،8102/9102 م˘˘˘سسو˘˘˘م ن˘˘˘˘ع ،وروأا

وروأا نويلم08 سصيسصخت مت ثيح
07 بهذو ،ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ف˘ي˘˘لا˘˘كت˘˘ل
ةركلا قيرف فوفسص ميعدتل انويلم
غلبم اسضيأاو وهو ،ةديدج تاقفسصب
يف ماعلا عا˘م˘ت˘ج’ا د˘ق˘ُعو ،ي˘سسا˘ي˘ق
يف ،يبملوأ’ا بعلملاب قلطلا ءاوهلا
ءارجإاك ،نيلرب ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘سض ي˘˘˘ئا˘˘˘قو
اسضيأا هلÓظب ىقلأا يذلا ،دجتسسملا

تغلبو ،يدانلل ةيلاملا رومأ’ا ىلع
221ر2 يدانلاب ةركلا قيرف تاداريإا

95 هردق ازجع كرت ام ،وروأا نويلم
،رليسش وجنيإا لاق اميف ،وروأا نويلم
كلذ نإا ،نيلرب اتريهل يلاملا ريدملا
،انوروك سسور˘ي˘ف ى˘لإا ا˘ي˘ئز˘ج ع˘جر˘ي
لعف عيطتسسي دحأا ’» رليسش ددسشو
يلاملا زجعلا غلبي ثيح ،ءيسش يأا
،«وروأا نو˘ي˘ل˘م53 يدا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل نآ’ا

سسر’ ،لا˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سساو
،اتريه يف ةريبك غلابم ،تسسروهدنيو
ىلع اظوحلم انسسحت ىري نأا نود
،روابنغيغ رنريف لاقو ،بعلملا سضرأا
اتري˘ه˘ل ا˘سسي˘ئر ه˘با˘خ˘ت˘نا د˘ي˘عأا يذ˘لا
رمثتسسملا عم لمعن نأا انيلع نيعتي»
اسضيأا نكلو ،ةقثلا˘ب م˘سست˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب
نأاو ه˘˘ل ل˘˘م˘˘كم ا˘˘ن˘˘نأا ه˘˘˘ل ح˘˘˘سضو˘˘˘ن
.«تارارقلا ذختي يليمكتلا
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«يغنيرملأ» صصيمقب51 همسسوم بعلي

خيراتلإ يف لصضفألإ ءاتفتصسإ حصستكي سسومإر

،سسمأا ،يسسنرف يفحسص ريرقت دكأا
ويجريسس ينابسسإ’ا عفادملا حاسستكا

،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘˘ير د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ،سسو˘˘˘˘مار
سسنارف» ةلجم راوز يأار عÓطتسسا
ي˘˘ف ع˘˘فاد˘˘م ل˘˘سضفأا˘˘ك «لو˘˘˘ب˘˘˘تو˘˘˘ف
نيب نم سسومار حيسشرت متو ،خيراتلا
،خيراتلا يف ن˘ي˘ع˘فاد˘م01 ل˘˘سضفأا

ز˘˘نار˘˘فو يز˘˘يرا˘˘ب و˘˘كنار˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘فر
ليسسرامو ورافاناك ويبافو روابنكيب
روم يبوبو ناموك دلانورو يياسسيد
ر˘ماز سسا˘ي˘تا˘مو Ó˘يرا˘سسا˘ب لا˘ي˘نادو
ةل˘ج˘م تق˘ل˘طأاو ،ا˘ير˘ي˘سش و˘نا˘ت˘يا˘جو
ءاتفتسسا ،ةيسسنرفلا «لوبتوف سسنارف»
:لوقي ،ا˘ًلاؤو˘سس تحر˘طو ،ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا
لسضفأا سسومار ويجريسس ربتعي له»
ةباجإ’ا تءاجف ،«؟خيراتلا يف عفادم
ةبسسنل تناك امنيب ،%06 ةبسسنب معن
يف سسومار بعليو ،ىرخأا ءارآا 04%
ثيح ،5002 ماع ذنم ديردم لاير
با˘ق˘لأ’ا ل˘ك ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ع˘م ق˘ق˘˘ح

سسأاكو ،اغيللا ةلوطب نم ،ةنكمملا
يرودو ،ينابسسإ’ا ربوسسلاو ،اينابسسإا

،يبوروأ’ا ربو˘سسلاو ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
عم ققح امك ،ةيدنأÓل ملاعلا سسأاكو

ممأ’ا سسأاكل نيبقل ،اينابسسإا بختنم
.ملاعلا سسأاك بقلو ،ةيبوروأ’ا

ر .ق ^

،ةنولسشرب مجن ،يسسيم لينويل رعسشي
لاير مامأا (1‐3) ةميزهلا دعب بسضغلاب
بماك بعلم ىلع تبسسلا سسمأا ،ديردم
،ا˘غ˘ي˘ل˘ل ة˘ع˘با˘سسلا ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘سض ،و˘˘ن
ليجسستلا نع بايغلا يسسيم لسصاوو
،وكيسسÓكلا يف فادهأ’ا ةعانسص وأا
اذهو ،يلاوتلا ىلع ةسسداسسلا ةارابملل
ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا فاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘نأا م˘˘˘˘غر
ةارابم44 سضاخ ثيح ،وكيسسÓكلل

62 اهيف لجسس ،يكلملا يقيرفلا دسض
ةف˘ي˘ح˘سص تزر˘بأاو ،41 ع˘ن˘سصو ا˘ًفد˘ه
نأا ،ةينولا˘ت˘كلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
ةارابم يف ةياغلل اًسسمحتم ناك يسسيم
موقيو اًريثك سضكري ناك ثيح ،سسمأ’ا
يف رهظ املثم ،ةي˘عا˘فد˘لا تا˘ب˘جاو˘لا˘ب

،روينوج سسويسسينيف عم ةكرتسشم ةرك
اًسضيأا اًبيرق ناكو ،لوأ’ا طوسشلا يف
سسومار غوار امدعب ،كابسشلا زه نم
،ءازجلا ةقطنم لخاد ةقيسض ةحاسسم يف
لكسشب هتديدسستل ىدسصت اوتروك نكل
ةل˘كر نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تر˘ب˘ت˘عاو ،ع˘ئار
يناثلا فدهلا اهنم ءاج يتلا ،ءازجلا
طوبه يف ببسسلا تناك ،ديردم لايرل

،ه˘ئادأا ع˘جار˘تو ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرأ’ا سسا˘˘م˘˘ح
نأا  «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘˘نو˘˘م» تع˘˘قو˘˘تو
يف ،ليجسستلا نع يسسيم مايسص يهتني
ةهجاوم لÓخ ،وكيسسÓكلا تايرابم
ى˘˘˘ع˘˘˘سسي ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لا رود˘˘˘˘لا
ةدا˘˘يزو ،ما˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل «ثو˘˘غر˘˘˘ب˘˘˘لا»
.لايرلا مامأا يفيدهتلا هديسصر

رتسسيل مجاهم ،يدراف يميج برعأا
ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس ن˘˘ع ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ىلع ،سسمأا لوأا ،(0‐1) راسصتن’اب
نمسض ،تارامإ’ا بعلم يف لانسسرآا

ن˘م ة˘سسدا˘سسلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
لاقو ،زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا

لÓخ ،ديحولا ةارابملا فده بحاسص
يا˘˘˘كسس» ة˘˘˘كب˘˘˘سشل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت

،ة˘ف˘سصا˘ع˘لا ا˘نزوا˘ج˘ت» :«سسترو˘ب˘سس
انبعل ..ىرخأا ةرم ءاوجأ’ا يف انلخدو
،«راسصت˘ن’ا˘ب ا˘ند˘عو ةد˘ي˘ج ةرو˘سصب
،انل ةبسسنلاب ريبك رمأا اذه» :عباتو
نم انيناع امدعب ةارابملا هذه تءاج
ةدوعلا اندرأاو ،ني˘ت˘ئ˘ي˘سس ن˘ي˘ت˘ج˘ي˘ت˘ن
:لاق ،هفده نعو ،«حيحسصلا راسسملل
ي˘ند˘جوو ،اًد˘ي˘ج بع˘ل˘لا ءا˘ن˘ب نا˘˘ك»

ىلع يل ةركلا عسضوو ،اًرح سسميج
ي˘˘ن˘˘نأا ظ˘˘ح˘˘لا ن˘˘سسح ن˘˘م ..ق˘˘ب˘˘ط
انلسصحتو ،ريثأاتلا كرت نم تنكمت

م˘ت˘˘خو ،«ثÓ˘˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ةيونعم ةعفد انحنمي اذه» :يدراف
نيديج نكن مل نيتارابم رخآا يفف
ءان˘ب˘لا ا˘ن˘ن˘كم˘ي نآ’او ،ي˘ف˘كي ا˘م˘ب

.«ةجيتنلا هذه ىلع

ةيثÓثب وكيسسÓكلأ ةراسسخ دعب

يكلملإ نم ماقتنلإ ديري يصسيم

نرق فسصن ةدقع يهني رتسسيل
«ةفصصاعلإ انزواجت«لانصسرآإ طاقصسإإ دعب يدراف

،سسوتنفوج بردم ،و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا لا˘ق
ةجردلا يرود بقل لماح لداعت دعب
سسمأا انوريف عم1‐1 يلاطيإ’ا ىلوأ’ا
نو˘˘كي نأا بج˘˘ي ’ ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نإا ،د˘˘حأ’ا
ول ىتح ،ظقيتسسيل ةعفسص ىلإا ةجاحب

ر˘ي˘˘ث˘˘ت بعÓ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءاو˘˘جأ’ا تنا˘˘ك
مهفتي دق هنأا ولريب حسضوأاو ،سساعنلا
هبسش تاداتسسا يف بعللاب نيبعÓلا رثأات

ه˘ن˘كل ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘˘خ
هدا˘ت˘ع˘ي نأا بج˘ي ر˘مأ’ا اذ˘˘ه نأا فا˘˘سضأا
هقيرف رخأات يذلا ولريب لاقو ،نوبعÓلا
بعللا نم ةعاسس رورم دعب ةجيتنلا يف
،لوأ’ا طوسشلا يف قلق نودب انبعل»
بعلملا طسسو يف ةسسارسشب بعلن ملو
،«انل تحيتأا رطخأ’ا سصرفلا نأا مغر
د˘ع˘ب د˘ي˘ج ل˘ع˘ف در كا˘ن˘ه نا˘˘ك» هو˘˘نو
ىلإا جاتحن نأا بجي ’ اننكل ،مهفده

ولري˘ب فا˘سضأاو ،«ظ˘ق˘ي˘ت˘سسن˘ل ة˘ع˘ف˘سص
يف ةنولسشرب عم ه˘ق˘ير˘ف ي˘ق˘ت˘ل˘ي يذ˘لا
رمأ’ا» ءاعبرأ’ا موي ابوروأا لاطبأا يرود
لاطبأ’ا يرود يف بعللا نع فلتخي
تايوتسسم نم عفرت ريهامج دوجو يف
دسض تايرابملا نإا ولريب لاقو ،«هابتن’ا

ةبعسص نوكت ،اتن’اتأاو انوريف لثم قرف
يف تاعارسص يف نولخدي» عباتو ،امئاد
بن˘ج˘ت ا˘ن˘لوا˘ح .بع˘ل˘م˘لا ءا˘جرأا ة˘فا˘ك
ترا˘˘سس رو˘˘مأ’او ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا
رمأ’ا .يناثلا طوسشلا يف لسضفأا لكسشب

نأا انعسسوب ناك نكل مهدسض بعسص
نافيإا ىدبأاو ،«لسضفأا ةقيرطب يدؤون
هلمأا ةبيخ ،انوريف بردم ،سشتيروي
،ةريخأ’ا قئاقدلا يف هقيرف ءادأا نم
لخد يذ˘لا ي˘تاور˘كلا برد˘م˘لا لا˘قو
دعب سسوتنفوج ء’دب عم ةداسشم يف

،ةعاسس ةدمل اديج انبعل» ةياهنلا ةرفاسص
كل˘ت˘م˘ن م˘ل ،ا˘ن˘ع˘جار˘ت كلذ د˘ع˘˘ب ن˘˘كل
كانه تناك» ددسشو ،«ةيفاكلا ةقاطلا
كانه نوكي امدنعو ،تاناهإ’ا سضعب
دنع فقوتي رمأ’ا نكل .درأا انأاف تاناهإا

.«دحلا اذه

«انوريف» مامأأ رثعتلأ دعب
سسوتنفوي يبعل ةمه سضهنتصسي ولريب
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سسنو˘˘ي برد˘˘م˘˘لا لو˘˘ع˘˘˘ي
ى˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك نا˘˘سسي˘˘ت˘˘فا
ل˘جا ن˘م ف˘ل˘˘سشلا سصبر˘˘ت
تا˘سشو˘تور˘لا ر˘˘خآا ع˘˘سضو
ثيح ةلوطبلا دعوم لبق
ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ي
ةينفلاو ةيندب˘لا بناو˘ج˘لا

ق˘ير˘ف˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ل˘˘جا ن˘˘م
ة˘لو˘ط˘ب˘لا يد˘ح˘ت˘ل از˘ها˘ج
نا سشتوكلا دكا دقو اذه
نو˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘سس سصبر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

ةيدولا تاءاقلل اسصسصخم
ي˘˘ف ةرادإ’ا تعر˘˘سش ن˘˘˘يا
ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ن˘ع ثح˘ب˘˘لا
ةسصاخ اهت˘ه˘جاو˘م ن˘كم˘ي
ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
قر˘˘ف˘˘لا سضع˘˘ب ط˘˘˘ب˘˘˘سضو
قيرفلا نا ركذي ،اهتايدول
ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ي˘˘ف د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
ءا˘ق˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ير˘˘ج˘˘ي˘˘سسو
ي˘˘ف قا˘˘فو˘˘˘لا ما˘˘˘ما ا˘˘˘يدو
. يام8 بعلم

›وؤوسسم عانقإ’ عاسسم
فيسض حيرسستب ةنوب
لاز˘ي ’ ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

نع ثحبي يراطيق سسيئرلا
بعÓلا عم دقاعتلا ةيفيك
دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م ف˘˘ي˘˘سض

ر˘ي˘خأ’ا ناو ة˘سصا˘خ ة˘با˘ن˘ع
عم هتيسضق رسسخ دق نوكي
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ق˘با˘سسلا ه˘ق˘ير˘˘ف
د˘˘˘˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘˘˘˘كت ةراد’ا˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ة˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م ي˘˘˘ف تعر˘˘˘سش
دسصق داحت’ا نم اهتريظن
م˘ها˘ف˘ت˘لا ءو˘˘سس لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

يتلا ةيفيكلا نع ثحبلاو
بعÓ˘لا لا˘ق˘ت˘˘نا˘˘ب ح˘˘م˘˘سست
فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص ى˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا
نا ر˘كذ˘ي ،«سسا˘م˘سسا˘ي˘ج˘لا»
د˘ح˘ل اد˘˘ج ة˘˘ي˘˘سضار ةرادإ’ا
ينقتلا هب موقي امع ةعاسسلا
. ةليكسشتلا عم ناسسيتفا

صشامر ماسشه

ةرڤم مجن

ايدو دوسسأ’أ رسسنلأ هجأوي «أداكيسسورلأ»

ديج لكصشب تإريصضحتلإ ءاهنإل فلصشلإ سصبرت ىلع لّوعي ناصسيتفإ

ةدكيكسس ةبيبسش

لجا نم ةبيتكلل ةحار مايأا ةثÓث ةركسسب داحت’ ينفلا مقاطلا حنم
د’واب سصبرتلا ناكم نابيزلا ءانبأا دفو رداغ ثيح سسافن’ا ةداعتسسا
موي نم اءدب تابيردتلا وجل اودوعي نا ىلع سسما لوا ةيسشع تياف
نم ةروسصلا يف هيبع’ عسضو ي’وم ودح ينقتلا نا ركذي سسيمخلا

عم يريسضحت ءاقل سضوخ عم ةيبيردت ةسصح51 يلاوح سضوخ لÓخ
نيبعÓلا نيب يقيبطت ءاقلب ةراطسسوسس ءاقل سضيوعتو لئابقلا ةبيبسش
. اريبك اسسفانت فرع يذلاو

 تايدولأ صضعب ميسسÎل نمزلأ عراسست ةرأدإ’أ
ةمداقلأ مايأ’أ لÓخ

تاءاقل ءارجإا ثحب لجا نم نمزلا ةرادإ’ا عراسست هتاذ قايسسلا يف
حاجناب ينفلا مقاطلا جمانربل حمسست ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ ةيدو
تراسشاو اذه ةمروفلا يف ةبيتكلا دجاوت لجا نم هب موقي يذلا لمعلا
يسس سسا يسسلا نم اهتريظن عم تلسصاوت ةرادإ’ا نأاب تامولعملا

عيمج بسسانت خيراوت د˘يد˘ح˘ت ثح˘ب ع˘م جر˘ب˘لا ي˘ل˘هاو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘عو
حيحسصتو ماجسسن’ا ثحب نوكيسس مداقلا فدهلا ناو ةسصاخ ةيدنأ’ا
. اسضيأا ءاطخأ’ا

صشامر ماسشه

ينفلأ مقاطلأ حيري نيباسصملأ بايغ

احجان تياف دلوأإ سصبرت ربتعإ يلوم ودح

ةركسسب داحتأ

ةبيبصشلإ مامأإ هتموظنم قيبطتل ىعصسي قافولإ
فيطسس قافو

ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا سضو˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي
مويلا ةيسشع ايدو ءاقل ينيطنسسقلا
يف دجاوتملا ياد نيسسح رسصن ماما

سصبر˘˘ت ءار˘˘جا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
لا˘ب˘سشا ل˘ح˘ي˘سسو اذ˘˘ه ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ةقلعملا روسسجلا ة˘ن˘يد˘م˘ب يوا˘ن˘كل
ي˘سس سسا ي˘سسلا ة˘ه˘جاو˘م ل˘جا ن˘˘م

نع ثحبي لازي ’ قيرفلا نا ركذي
مدقت ىسسعو ل˘ع˘ل ة˘ي˘مو˘ج˘ه ة˘قرو
اذه ةروسضخل˘ل ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘سضإ’ا

ينارمع ةدايقب ينفلا مقاطلا لمعيو
ةيموجهلا ءاط˘خأ’ا ح˘ي˘ح˘سصت ى˘ل˘ع
. ديجلا عقومتلا ثحب عم
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مويلإ ينإرمعل ريثكلإ فصشكت ةيرصصنلإ ةيدو
ةنيطنسسق بابسش

يدا˘ن˘لا زا˘ف ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف يوا˘˘ه˘˘لا
وهو ةكرسشلا عم هعارسصب ةملعلا

رو˘˘مأ’ا ي˘˘ف عر˘˘سشي ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م
ط˘˘ب˘˘سض سصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةرادإ’ا تن˘ل˘عأا ثي˘ح ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

رسصانع ةدع تامدخ نامسض نع
نا «مويلا مÓسسلا»ـل قبسس يتلاو
داد˘عأ’ا ي˘ف ا˘˘هر˘˘سشن˘˘ب تدر˘˘ف˘˘نا
نب اهسسأار ىلع يتلاو ةيسضاملا
ر˘ي˘ه˘ظ˘لاو ف˘ل˘سشلا ن˘م ة˘ي˘˘ل˘˘با˘˘ق
ا˘فا˘سص تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع˘ل ر˘سسي’ا

ن˘˘م نار˘˘ق˘˘ما يرو˘˘ح˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘كو
ن˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘يزو˘˘˘لو ةرا˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘سس
ن˘م ا˘ب˘يرو˘ك اذ˘كو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
يدا˘ن ج˘ير˘˘خو ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ع˘˘ير˘˘سس
ى˘لا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب يد˘يزو˘ب ودارا˘ب
ع˘˘نا˘˘سصو يزوز˘˘˘ع˘˘˘م سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف سشا˘˘بر˘˘خ با˘˘ع˘˘لأ’ا

. مويلا ىرخأا ءامسسأا نامسض
ةيرسشبلأ ةبيكرتلأ طبسض

ىلع رأرسصإأو ةرأدإÓل
رأزخ تامدخ

يواهلا يدانلا ةبيكرت نا ركذي
اهدوقي ةملعلا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف˘ل
ديلو ري˘جا˘ن˘م˘لاو با˘قر سسي˘ئر˘لا

سسانوف نيمايل نييعت مت امك اداو

يف ةينابسشلا تائفلا سسأار ىلع
سسيت نامحرلا دبع ميسسرت راظتنا

ن˘˘مو اذ˘˘ه مÓ˘˘ع’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘ك
ىلع ةرادإ’ا لمع˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
راز˘خ يدا˘˘ه˘˘لا برد˘˘م˘˘لا عا˘˘ن˘˘قا
ريخأ’ا ناو ةسصاخ ةمهملا يلوتب
ي˘ت˘لا ةر˘˘ج˘˘سشلا نو˘˘كي نا سضفر
مايق˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘با˘غ˘لا ي˘ط˘غ˘ت
نود ن˘م تا˘باد˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
. هترواسشم
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دإدعتلإ طبصض ىلع لمعت باقر ةدايقب يواهلإ يدانلإ ةرإدإإ
«ةيبابلأ» بيردتل حسشرم رأزخ

مجن قيرف بع’ براوسشوب داسشأا
اهي˘ف ر˘ي˘سست ي˘ت˘لا ءاو˘جأ’ا˘ب ةر˘ق˘م
يذلا ثيدحلا لÓخ تاريسضحتلا

فدهتسسي هنا احسضوم ،هب انعمج
ليو˘ع˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘ت
ةسصاخ ةرقم مجنل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

ادحاو ربتعي ةسشرك نيع نبا ناو
يناثلا ينطولا ةلوطب يفاده نم
ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م ي˘سضا˘م˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘كا د˘قو اذ˘ه بور˘˘خ˘˘لا
لجا نم ةديج فورظلا لك» :لوقي
ىوتسسملا يف تاريسضحت قيقحت

لمعي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ناو ة˘سصا˘خ
يتلا تايل’ا سضعب ةجمرب ىلع
يف دجاو˘ت˘لا˘ب ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ل ح˘م˘سست
لمع˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ة˘مرو˘ف˘لا

ي˘ت˘لا ا˘ن˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
قÓطنا دنع ةهجاولا يف انعسضتسس
.ةلوطبلا

ينفلأ مقاطلأو ةرأدإ’أ»
لمأانو ريبك لمعب اماق
دنع راسصنأ’أ داعسسإأ يف

«ةلوطبلأ قÓطنأ
قيرفل تايدولا فاده لسصاوو اذه
هني˘م˘ث˘ت د˘كا ثي˘ح ه˘ث˘يد˘ح م˘ج˘ن˘لا

ه˘ب مو˘ق˘ت يذ˘لا ر˘ي˘ب˘˘كلا ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
يف ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب ةرادإ’ا
ط˘ب˘سض ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع حا˘˘ج˘˘نإا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
» : لاق ثيح ةمزÓلا تاريسضحتلا
ف˘ق˘ت ي˘هو ا˘ن˘مود˘ق ذ˘ن˘مو ةرادإ’ا

لجا نم ةريغسصو ةريبك لك ىلع
تاريسضحتلاو تاسصبر˘ت˘لا حا˘ج˘نإا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ه ن˘˘˘ح˘˘˘نو

اندوقع فير˘سشت د˘سصق دا˘ه˘ت˘ج’او
ةبيكرت كلت˘م˘ي ق˘ير˘ف˘لا نا د˘ق˘ت˘عا
ةبيبسشلا رسصنع˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ثادحا لجا نم هيلع لوعن يذلاو
ىلع لمعن نحنو ةسصاخ قراوفلا
ةيندبلا يحاونلا نم انسسفنا زيهجت
.يدحتلا دعوم يف نوكنل
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ةيدولأ تايرابملأ ةجمرب رسشابي صشيعي

  فلصشلإ سصبرت يف ةيدجلإ رومألإ لخدت «ماصصل »

ةليلم نيع ةيعمج

ةليلم نيع ةي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘كسشت تل˘خد
ا˘ه˘سصبر˘ت ي˘ف ة˘يد˘˘ج˘˘لا رو˘˘مأ’ا ي˘˘ف
ثحبي ثيح فلسشلا ةنيدم يف ماقملا
سشيعي بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا

يذلاو مزÓلا ماجسسن’ا قيقحت نع
يف تايدولا سضوخب ةبيتكلل حمسسي
ركذي يداع لكسشب ةمداقلا تاعاسسلا
يف نيتسصح ماظنب لمعت ةبيتكلا نا
يتلا ةيزهاجلا طبسضل كلذو مويلا
قاسشع عمجا دقو اذه ينقتلا اهديري

لوقتسس ةليكسشتلا نا ىلع » ماسص’ »
ةيباج˘يإا ا˘حور ناو ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ت˘م˘ل˘ك
. ةعومجملا دوسست

دعب أدغ وأأ مويلأ بقترم ةيماح
يسسنوتلأ ةباسشلأ عم هلاكسشإأ لح

مجاهملا قحتلي نأا ادج رظتنملا نم
نيع ةيعمج قير˘ف فو˘ف˘سصب ة˘ي˘ما˘ح
نا د˘ع˘ب كلذو مو˘ي˘لا ة˘ي˘سشع ة˘ل˘ي˘ل˘˘م
يمسسرلا هطابترا ءاهنا ىلع لمعي

يسسنوتلا ةباسشلا قباسسلا هقيرف عم
ةفسصب عقو دق ينعملا نوكيو اذه
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ةرادإ’ا ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
ةرسشابم هميدقت متي نا ىلع ةيسضاملا
ةهج نم حيرسستلا ىلع هلوسصح دعب
ل˘جا ن˘م ف˘ل˘سشلا ى˘لا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت˘˘يو
ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا ع˘˘م ه˘˘ت˘˘ي˘˘فا˘˘ع ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
سصبرت˘لا لا˘م˘كإ’ كا˘ن˘ه ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
. يريسضحتلا
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هنيعو ةدكيكسس ةبيبسش ماما مويلا ةيسشع ايدو ءاقل فيطسس قافو سضوخي
ىلع رسصي يكوكلا يسسنوتلا ناو ةسصاخ ةيكيتكتلا بناوجلا نيسسحت ىلع
يعامج ءادأا كانه نوكي ىتح ةركلا نم برقلاب امئاد دجاوتلاو ريودتلا أادبم
مسسوملا اذه اهيلع لوعي يتلا هتفيلوت يف هلاخدإا ديري يذلا ركفلا وهو ديج
’ هتلعج يتلاو يسضاملا مسسوملا اهب ماق يتلا تايدحتلا راركت لجا نم
. سسأاكلاو ةلوطبلا نيب تاءاقل ةدع يف مزهني
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 لؤوافتلإ ىلإإ وعدت رومألإ لك» :برإوصشوب
«ةلوطبلإ يدحت قÓطنإ لبق ةيباجيإإ ةيزهاج نامصضل ىعصسنصسو
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بردم ينافلزلا نماي ثدحت
هتاحيرسصت يف لئابقلا ةبيبسش

سصوسصخب «يرانكلا» ةعاذإ’
كيتلتا قيرف مامأا يدولا ءاقللا
راطإا يف لخدي يذلاو وداراب
ابسسحت نيقيرف˘لا تار˘ي˘سضح˘ت

ةفرتحملا ةلو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘ن’
ديدجلا اه˘م˘سسو˘م ي˘ف ى˘لوأ’ا

لابسشأا ةراسسخب تهتنا يتلاو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا

.فده لباقم نيفده
نأا هثيدح يف ينافلزلا دكأاو
نيتلحرم ىلع تبعل ةارابملا

ةثÓث ةكراسشم تدهسش يتلاو
كار˘سشإا م˘˘ت ا˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘ير˘˘سشعو
رخآاو لوأ’ا طوسشلا يف قيرف
ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا ي˘˘˘ف
نم ىلوأ’ا ةلحرملا نأا فاسضأا
ة˘˘سصسصخ˘˘˘م تنا˘˘˘ك ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
نا˘ب˘سشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بير˘ج˘˘ت˘˘ل
نا˘˘ب˘˘سشلا نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا »:Ó˘˘ئا˘˘ق
02 رخآا يف ديج ادودرم اومدق
لوأ’ا طو˘˘سشلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘˘ت ،ن˘˘ير˘˘سضا˘˘ح او˘˘نا˘˘كو
،«ة˘ي˘عا˘فد ءا˘ط˘خأا ن˘م ن˘ي˘فد˘ه
يناثلا طوسشلا ا˘ن˘ل˘خد »:ع˘با˘تو
رثكأا ان˘كو ةر˘يا˘غ˘م ة˘ل˘ي˘كسشت˘ب

ا˘ن˘˘ع˘˘سضأا ا˘˘ن˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ارو˘˘سضح
،«سصر˘˘˘ف˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا

اوناك وداراب رسصانع »:فاسضأاو
او˘نا˘ك ،ر˘ث˘كأا ا˘سصر˘ف او˘ع˘ن˘˘سص
ا˘م اذ˘هو ةر˘كلا˘ب نو˘ظ˘ف˘ت˘˘ح˘˘ي

اننأا ريغ ،ا˘ن˘ت˘م˘ه˘م ن˘م بع˘سص
لسضفأا لكسشب ناث اطوسش انبعل
سصرفلا ريثكلا قلخب انمق نيأا
بعللا ططخ عيونتل ةفاسضإ’اب
ىلعو لغوتلاو ةحنجأ’ا نيب

اطوسش تمدق رسصانعلا مومعلا
ءادأا ن˘˘ع سضار ا˘˘نأاو Ó˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
.«لكك ةعومجملا

يسسنوتلا بردملا قرطت امك
ارابتخا تناك ةارابملا نأا ىلإا

ةيز˘ها˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل اد˘ي˘ج
ي˘˘ف»: لا˘˘ق ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
يف ءادأ’ا ناك يناثلا طوسشلا
تاريسضحتلل رظنلاب ىوتسسملا
نيرسضاح انك ،اه˘ب ا˘ن˘م˘ق ي˘ت˘لا

كلذ˘كو ي˘ند˘ب˘لا بنا˘ج˘لا ن˘˘م
روسضحلل ةفاسضإ’اب اذه ينفلا
ا˘ح˘سضاو نا˘ك يذ˘لاو ي˘ن˘هذ˘لا
ةيناثلا ةلحرم˘لا تا˘ير˘ج˘م ي˘ف
ا˘ن˘مد˘ق  »:فدرأاو ،«ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م
هذ˘ه ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا
د˘˘˘ير˘˘˘ي ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘سصر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،اهعيي˘سضت نا˘ب˘سشلا نو˘ب˘عÓ˘لا
عيمج نم ديج قيرف مامأا انبعل

بعلي هناو اسصوسصخ يحاونلا
ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سس ةر˘˘˘ك
لكلاو ةريسصق˘لا تار˘ير˘م˘ت˘ل˘ل
.«هتسصرف ذخا

ةي˘لا˘غ ن˘كا˘مأ’ا نأا را˘سشأا ا˘م˘ك
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسي ن˘˘مو
،رثكأا لمعلا هي˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

قيرفلا عورسشم نأاو اسصوسصخ
يو˘ق ق˘ير˘ف ل˘ي˘كسشت˘ل فد˘ه˘ي
ل˘ك ى˘ل˘ع سسفا˘˘ن˘˘ي ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت
ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا تا˘ه˘ب˘ج˘˘لا

يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا» نأاو ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ
ةيقيرفإ’ا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا هر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ل˘˘ما˘˘ك بع˘˘ل د˘˘˘ير˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
.اهيف هظوظح
ةيحانلأ هجأوي «يرانكلأ»

ىلوأ’أ ةيركسسعلأ
لئابقلا ةبيبسش قيرف نوكيسس

ءاقل ءارجإا عم مويلا دعوم ىلع
ي˘˘قÓ˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع د˘˘يد˘˘ج يدو
ى˘لوأ’ا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا
.03:41ـلا ةعاسسلا نم ةيادب
ل˘سصاو˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو
يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ةهجاوملا يف نيبعÓلا لكل
ى˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘˘ج
ءا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خأ’ا ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصتو
ا˘ه˘ي˘ف ع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ر˘ف˘سصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘سصأا

تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘سضخأ’او
ءا˘ق˘ل ي˘فو ة˘ما˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا
ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خأ’ا ودارا˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘ن
نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘ل سصا˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘كسشب
ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ن’ از˘˘ها˘˘ج يدا˘˘ن˘˘˘لا
.ةينطولا ةلوطبلا

قأزرلأ دبع طيمز/ب.م.يرسسيإأ
ر˘˘˘يذ˘˘˘ن برد˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘سس
ةسصرف عم دعوم ىلع يوانكل
ةيزهاج ىلع فو˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘هذ

لÓ˘˘خ ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م ه˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’
اهسضوخي يتلا ةيدولا ةارابملا
ة˘قÓ˘ط˘ن’ ار˘ي˘سضح˘ت ق˘ير˘ف˘˘لا
.ديدجلا يوركلا مسسوملا

نيسسح رسصن قيرف هجاويسسو
ة˘با˘ن˘ع ي˘ف د˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ياد
يريسضحت˘لا سصبر˘ت˘لا لÓ˘خ
ق˘ير˘ف˘لا ه˘ل˘خد يذ˘لا ثلا˘ث˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف
ة˘يو˘ق ة˘ه˘جاو˘˘م ع˘˘م د˘˘عو˘˘م

يقÓي امدنع يمسسر عباطب
ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف
.ةبانعب
مقاطلا حنمي نأا رظتنملا نمو
هيبع’ عيمجل ةسصرفلا ينفلا
ىلع فوقول˘ل مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف
ا˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘˘سس’ م˘˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘ها˘˘ج
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘مد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘سضو˘خ˘ي˘سس
يت˘لا ى˘لوأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا تي˘غ˘لأا

قا˘˘˘فو ما˘˘˘مأا ةرر˘˘˘ق˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘ك
.ةلوهجم بابسسأ’ فيطسس

ب.م.يرسسيإأ

يأد Úسسح رسصن

 ةيرصصنلإ ةيزهاج ىلع فقي يوانكل
«يصس.سسأإ.يصسلإ» ةيدو يف

دادزولب بابسش قيرف لسصاوي
مسسوملا ةقÓط˘ن’ ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
نع عافدلا لجا نم ،ديدجلا
باحسصأا هدسصح يذلا بقللا
يف سضيبأ’او رمحأ’ا نينوللا
.يسضقنملا مسسوملا

ةيمسسرلا ةحفسصلا ترسشنو
تاريسضحتلل ويديف قير˘ف˘ل˘ل
امدعب قيرفلا ا˘هر˘ي˘ج˘ي ي˘ت˘لا
ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت
لا˘˘˘ب˘˘˘˘سشأا˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘سصع يذ˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘مود كنار˘˘ف برد˘˘م˘˘لا
ىلع رثأا ام ةيسضاملا مايأ’ا
سصبرتلا لÓخ تاريسضحتلا

ءا˘ير˘كز ه˘ل˘خد يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا
تقو ي˘˘˘ف هؤوÓ˘˘˘˘مزو يوارد
.مناغتسسم ـب ىسضم
ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ر˘ي˘˘سستو اذ˘˘ه
اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ءاوجأا

د˘سشأا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،ةز˘ي˘م˘˘م
ةردقب Óئا˘ف˘ت˘م ن˘ي˘م˘ئا˘سشت˘م˘لا
ر˘م˘حأ’ا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

ةقÓطنا قيقحت ىلع سضيبأ’او
ةلسصاومو ةلوطبلا يف ةيلاثم
ةيادب ةيباجي’ا جئاتنلا دسصح
هبعل ررقملا ربوسسلا سسأاك نم
.مداقلا ربمفون12ـلا يف

ب.م.يرسسيإأ

ةزيمم ءإوجأإ يف ريصست تابيردتلإ

sport@essalamonline.com
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ودإراب ةيدو يف ةراصسخلإ مغر ةليكصشتلإ نع هاصضر دكؤوي ينافلزلإ

لئابقلأ ةبيبسش

ءد˘ب˘ل ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف د˘عا˘سسي
تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ةلوط˘ب˘لا تا˘سسفا˘ن˘م سضو˘خ˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
يتلا ةحارلا ةرتف دعب ىلوأ’ا ةفرتحملا
ةيا˘ه˘ن بق˘ع نو˘ب˘عÓ˘لا ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘سسإا
.تادادعتسس’ا نم لوأ’ا رطسشلا

او˘ط˘ح د˘ق ل˘ي˘غ˘يإا نا˘يز˘م لا˘ب˘سشأا نا˘ك و
لو˘خد˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب لا˘حر˘˘لا
هتجمرب يذلا يناثلا يدادعإ’ا ركسسعملا
نم بردملا هسصسصخيسس يذلاو ةرادإ’ا

بنا˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م رو˘˘˘مأ’ا ط˘˘˘ب˘˘˘˘سض ل˘˘˘˘جأا
ةري˘خأ’ا تا˘سسم˘ل˘لا ع˘سضوو ي˘كي˘ت˘كت˘لا

اذه اهب بعلي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ى˘ل˘ع
كراسشي نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘م˘ك.مسسوملا
يتلاو ةرغسصملا ةرودلا يف «روسسنلا»
ةيدنأ’ا نم ةعومجم ةكراسشم دهسشتسس
رظتنملا نمو ،لوأ’ا مسسقلا يف ةطسشانلا
نود نم يتلاو مويلا ةيسسمأا نم ادبت نأا
ل˘ث˘م˘م˘ل اد˘ي˘ج ارا˘˘ب˘˘ت˘˘خا نو˘˘كت˘˘سس كسش
ةيزهاج ىلع فوقولا لجأا نم بونجلا

اهكرادتو سصئاقنلا ة˘فر˘ع˘مو ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
اهقÓطنا ررقم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا سضو˘خ ل˘ب˘ق
.لباقملا ربمفون رخاوأا

هسصبرتب ما˘ق ق˘ير˘ف˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
رثكأا ماد يذلاو راسشب يف يريسضحتلا

نم ةعوم˘ج˘م ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘ت ثي˘ح ر˘ه˘سش ن˘م
امك ،نيبعÓلا نيب ةيقيبطتلا تايرابملا
نا˘ك سصبر˘ت˘لا نأا يدا˘ن˘˘لا ور˘˘ي˘˘سسم د˘˘كأا
.هل اططخم ناك امك ىرجو احجان

طيمز.ع

ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تف˘˘سشك
نع كوبسسيافلا يف ةي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
دعب انوروك سسوريفب ت’اح5 ةباسصا
ليبق داحت’ا دفو هب ماق يتلا تافوسشكلا
لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ا˘مار˘ت˘حا سصبر˘ت˘لا ءا˘ه˘ت˘نا
با˘ب˘سشلا ةرازو ه˘ت˘سضر˘ف يذ˘لا ي˘ح˘˘سصلا

يف ادجاوتم دفولا ناك نأا دعب ةسضايرلاو
، سصبرتلاب مايقلل اموي41 ذنم مناغتسسم
ءا˘م˘سسأا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادا ف˘˘سشكت م˘˘لو اذ˘˘ه
نيباسصم˘لا م˘ق˘طأ’ا ءا˘سضعأا وأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

نيباسصملا نأا ةفيسضم يجاتلا سسوريفلاب
امك يمسسرلا رجحلا ةرتفل نوعسضخيسس
. يحسصلا لوكوتوربلا يف سصوسصنم وه
ةارابم لوأا ءاغلا دحأ’ا ةيسسمأا متو اذه
تنا˘ك ي˘ت˘لاو ةرا˘ط˘سسو˘˘سس ءا˘˘ن˘˘بأ’ ة˘˘يدو
داحتا مامأا ربوتكأا52 دحأ’ا ةيسسمأا ةررقم
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘با˘˘سص’ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ةر˘˘كسسب
رسضت دق ىودع يأ’ ايدافتو سسوريفلاب
. نيقيرفلا ءاسضعأاب

ب.ع

ةمسصاعلاب صسمأأ تلح ةليكسشتلأ

يناثلإ يريصضحتلإ سصبرتلإ يف نوقلطني «روصسنلإ»

ةرواسسلأ ةبيبسش

ايمسسر ىغلت ةيدولأ ةركسسب ةأرابم

انوروك سسوريفب ةيباجيإ تلاح5 لجصست «ةراطصسوصس»

ةمسصاعلأ داحتأ

دأدزولب بابسش

عبسس ىفطسصم بردملا هجتي
قيرفل ةينفلا ةسضراعلا يلوتل
بردملل افلخ ،ةياجب ةيدولوم
برد يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘˘ح ف˘˘˘ير˘˘˘سش
.يسضقنملا مسسوملا يف يدانلا

ةيم˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘سشكو
يف دجاوتت ةرادإ’ا نأا ،يدانلل
ع˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘˘م
ىوسس قبي ملو ،عبسس بردملا
اهيلع قافتÓل ،رومأ’ا سضعب
عب˘سس ي˘لو˘ت م˘ي˘سسر˘ت ل˘جأا ن˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘سضرا˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘مز
ر˘سضخأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘سصأ’
.ديدجلا مسسوملا يف دوسسأ’او
ةيا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا ر˘سصتو

رداق بردم عم دقاعتلا ىلع
فاد˘˘˘هأ’ا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ىلع بعللا يدافتو ةرطسسملا
يف لاحلا هيلع ناك امك ءاقبلا
ىناع نيأا ،يسضقنملا مسسوملا
ناكو اريث˘ك يوا˘ج˘ب˘لا يدا˘ن˘لا

فيقوت ’ول طوقسسلل احسشرم
يتلا انوروك ببسسب ةلوطبلا
.«بوملا» تذقنأا

مامتإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
ادغ وأا مويلا رظتنم ةقفسصلا

لÓخ نم ،ريدقت ىسصقأا ىلع
بردمك عبسس ني˘ي˘ع˘ت م˘ي˘سسر˘ت

.بوملل ديدج
ب.م.يرسسيإأ

«بوملإ»ـل ديدجلإ بردملإ نوكيل هجتي عبصس
ةياجب ةيدولوم

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تذ˘خ˘˘تا
سصو˘سصخ˘ب ارار˘ق مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل

سسي˘˘ئر راود˘˘م م˘˘ير˘˘˘كلا د˘˘˘ب˘˘˘ع
دع˘ب كلذو ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ةئيهلا سسأار ىلع هتدهع ءاهتنا
بق˘تر˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لاو ة˘يور˘˘كلا
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا دا˘ق˘ع˘˘نا
مدقلا ةركل ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل

تنا˘كو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع تح˘ن˘˘م «فا˘˘ف˘˘لا»
ل˘جأا ن˘م ا˘سصا˘خ Ó˘ي˘كو˘ت رود˘م
سسأار ى˘ل˘ع ه˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ىلإا يئان˘ث˘ت˘سسا ل˘كسشب ة˘ط˘بار˘لا

ةيباختن’ا ةيعمجلا داقعنا ةياغ
تدكأاو ،ديدج سسيئر باختناو
لي˘كو˘ت˘لا اذ˘ه نأا ي˘سشطز ة˘ئ˘ي˘ه
ءا˘˘سضعأا نود سسي˘˘ئر˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ
ءاف˘سضإ’ فد˘ه˘ي يذ˘لاو ه˘ب˘ت˘كم

لكسشب هماهم لامكإاو ةيعرسشلا
فر˘ظ˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ي˘ع˘ي˘ب˘ط
هب رمت يتلا سساسسحلا يحسصلا
اذ˘ه نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا .دÓ˘˘ب˘˘لا
ةركل يرئازجلا داحتإ’ا نم رارقلا
ءاهت˘نا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ءا˘ج ،مد˘ق˘لا

ةط˘بار˘ل˘ل سسي˘ئر˘ك راود˘م ةد˘ه˘ع
. طرافلا سسيمخلا موي ةفرتحملا

طيمز.ع

«غيل ل» سسأإر ىلع رإرمتصسÓل Óيكوت رإودم حنمت «فافلإ»
ةطبأرلأ صسأأر ىلع هتدهع ءاهتنأ دعب
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ينيعبسس نب يمار نوكيسس
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ي˘ف خا˘بدÓ˘غ˘سشنو˘م ا˘ي˘سسور˘ب
لا˘ير ما˘مأا ةر˘ي˘˘ث˘˘م ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
اف˘ي˘سض ل˘ح˘ي˘سس يذ˘لا د˘يرد˘م
ايسسور˘ب» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع Ó˘ي˘ق˘ث
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘سض «كرا˘˘˘ب
تاءا˘ق˘ل ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘ه نو˘˘˘كي˘˘˘˘سس
وه «رسضخلا» مجاهم ينادوسس
ةقفر بعسص لقنت يف رخآ’ا
ينانويلا سسوكاي˘ب˘م˘لوأا ه˘يدا˘ن
لا˘غ˘تر˘ب˘ل˘ل بع˘سص ل˘ق˘ن˘ت ي˘ف
تاءاقل نمسض وتروب ةهجاومل
تاذ نم ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.ةلوجلا

ءاقللا ناقيرفلا سضوخيسسو
لخدي ثيح ،ةن˘يا˘ب˘ت˘م فاد˘هأا˘ب
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا
ةدوعلا دعب ةعفترم تايونعمب
لداعتب «يروزتينلا» لقعم نم
ثيح ىلوأ’ا ةلوجلا يف نيمث
وكرام بردملا لابسشأا لوعي
ة˘˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘˘طإ’ا ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع زور
ل˘ج˘سس يذ˘لا «ي˘غ˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا»ـب
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ث˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب

ةراسسخ هدبكت دعب ةيحاتتف’ا
يناركو’ا راتخسش مامأا ةيسساق
لخدي هبناج نم ،هبعلم ىلع
ءاقللا «سسومار» دئاقلا ءاقفر
اسصوسصخ ةعفترم تايون˘ع˘م˘ب
و˘˘˘كي˘˘˘سسÓ˘˘˘كلا م˘˘˘سسح د˘˘˘ع˘˘˘ب
مهني˘عو ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب م˘ه˘ح˘لا˘سصل

زوا˘ج˘تو طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘لا ى˘ل˘ع
حي˘ح˘سصتو ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لا ة˘ياد˘ب˘لا

ة˘سسفا˘ن˘˘م ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘سسم
 .«غيلزنيبماسشلا»

نوكيل حسشرم ينأدوسس
 وتروب ةهجأوم يف Óيدب

ةثلاثلا ةعومجملا يف امأا
ينادوسس يبرعلا لÓه دسشيف
سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا ة˘ق˘فر لا˘حر˘˘لا
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا و˘ترو˘ب ةا˘˘قÓ˘˘م˘˘ل

ة˘لو˘ج˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض
ءاقفر لخدي˘سس ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
زوفلا فدهب يرئازجلا يلودلا
ىلع لداعتلا ةطقن فطخ وأا
«و˘غارد˘لا» ل˘ق˘ع˘م ن˘م ل˘˘قأ’ا

يتلاو ةيرومأاملا ةبوعسص مغر
ج˘˘ير˘˘خ˘˘ل ة˘˘سصر˘˘˘ف نو˘˘˘كت˘˘˘سس
ل˘˘جأا ن˘˘م ف˘˘ل˘˘سشلا ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوأا
اذه ىلوأ’ا هتكراسشم ليجسست
ن˘˘م ه˘˘تدو˘˘ع د˘˘ع˘˘ب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
م˘˘ل ه˘˘ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ة˘˘با˘˘˘سصإ’ا
ى˘لوأ’ا ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘سشي
ةكد ىلع سسولج˘لا˘ب ى˘ف˘ت˘كاو
لباقم˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف ،ء’د˘ب˘لا
يبيب عفادم˘لا ءا˘ق˘فر نو˘كي˘سس
زوفلا قيقح˘ت ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م
˘˘ما˘˘مأا ةرا˘˘سسخ˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب لوأ’ا
 .يتيسسلا

ىلع زرحم دجأوت وحن
 ايليسسرام مامأأ ةكدلأ

هسشيعي دق ر˘ي˘سصم˘لا سسف˘نو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير
رت˘سسسشنا˘م يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا
مويلا ءاقل يف يزيلجن’ا يتيسس
يدان ىلع اف˘ي˘سض ل˘ح˘ي ا˘مد˘ن˘ع
لÓخ نم ،يسسنرفلا ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م
.ء’د˘ب˘لا ة˘˘كد ى˘˘ل˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا

«درو˘كسسو˘ه» ع˘˘قو˘˘م ف˘˘سشكو
ءا˘˘˘˘سصحإ’ا ي˘˘˘˘ف سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا نأا ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لاو
نو˘كي˘سس ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

،ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ء’د˘ب˘لا ة˘كد ى˘ل˘˘ع
ي˘نا˘ب˘سس’ا برد˘م˘لا رر˘ق ثي˘˘ح
ىلع دام˘ت˘ع’ا ’و˘يدراو˘غ بي˘ب
ىنميلا ةهج˘لا ي˘ف ن˘يدو˘ف ل˘ي˘ف
 .يتيسسلا موجه نم

ع.طيمز/ب.م.يرسسيإأ

اكراسش نايرئأزجلأ
 ةقيقد09ـل

افإده ةيلوب
قلأاتي اجديكوأإو

 ىرخأإ ةرم
ة˘˘ي’و˘˘ب د˘˘ير˘˘ف ل˘˘ج˘˘سس

نايلودلا ةجديكوأا ردنسسكلأاو
ا˘˘م˘˘هرو˘˘سضح نا˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يدان ةلي˘كسشت ي˘ف نا˘ي˘سسا˘سسأا

اهجاو يتلا ةارابملا يف زتيم
ةيسسمأا نايتا تناسس يدان اهيف
تنا˘˘˘˘سس بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘حأ’ا
ةلوجلا راطا يف نايروفماسس
يسسنرفلا يرودلا نم ةنماثلا

ةي’و˘ب ق˘لأا˘ت تد˘ه˘سش ي˘ت˘لاو
ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘لو˘˘خد د˘˘ع˘˘ب
يف فدهل هليجسستب ةرسشابم
قيرط نع ةسسماخلا ةقيقدلا

ل˘سصاو˘ي˘ل ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ف˘لا˘خ˘˘م
طسسو˘لا ط˘خ ى˘ل˘ع ه˘ت˘ن˘م˘ي˘ه
ةارابملل Óجر هسسفن ابسصنم
ع˘قو˘˘م بسسح7.8 طيق˘ن˘ت˘ب
تا˘ي˘ئا˘˘سصحÓ˘˘ل درو˘˘كسسو˘˘ه
تفر˘˘عو اذ˘˘ه. ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
سسرا˘˘ح˘˘لا ظا˘˘ف˘˘ح ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
هكابسش ةفاظن ىلع يرئازجلا
مسسوملا اذه ىلوأ’ا ةارابملل
تايرابم لج يف هقلأات مغر
ولع ىرخأا ةرم ادكؤومو هقيرف
ذنم همدقي يذلا ءادأ’اب هبعك
ريدجلا. يسضام˘لا م˘سسو˘م˘لا
لسصاوي زتيم يدان نأا ركذلاب

سسمأا هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ه˘˘تو˘˘ح˘˘سص
ةسسماخلا ةارابملا يف لخديل
ا˘ي˘ق˘˘تر˘˘مو ة˘˘م˘˘يز˘˘ه نود ن˘˘م
مل˘سس ي˘ف ةر˘سشا˘ع˘لا ة˘ب˘تر˘م˘ل˘ل
 . ةطقن11ـب بيترتلا

ب.ع

يتيصسلإ دوقي زرحم..ديردم لايرب مدطصصي ينيعيصس نب
 وتروب يقÓي ينإدوصسو ايليصسرام ةهجإوم يف

ن˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج را˘˘سشأا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ير˘م˘˘ع˘˘لا

نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا ع˘˘˘فاد˘˘˘مو
ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ف˘˘˘˘قو هرار˘˘˘˘ق سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب
سضوخو جيلخلا يف هترماغم
ا˘بوروأا ي˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘بر˘ج˘ت
ءارو تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘فاود˘˘˘لاو
.هرارق

هار˘˘جأا يذ˘˘لا راو˘˘ح˘˘لا ي˘˘فو
قا˘˘˘فو˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا بعÓ˘˘˘˘لا
تاو˘ن˘ق˘لا ىد˘حإا ع˘م ف˘ي˘ط˘سس
ثد˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا

،رومأ’ا نم ديدعلا نع اهلÓخ
عا˘˘فد ةر˘˘خ˘˘سص قر˘˘ط˘˘ت ثي˘˘ح

هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا بب˘˘سسل «ر˘˘سضخ˘˘لا»
تايرودلا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ
كيبملوأا ةباوب نم ةيبوروأ’ا
بخا˘˘ن˘˘لا نأا د˘˘كأا ن˘˘˘يأا نو˘˘˘ي˘˘˘ل
ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
د˘˘حأ’ لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا˘˘˘ب ه˘˘˘ح˘˘˘سصن
»:Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘يرود˘لا
لا˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا
قاحتلÓل ينحسصن ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ل˘م˘ع ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،«ا˘بوروأا˘˘ب
د˘ع˘ب «سشتو˘˘كلا» ة˘˘ح˘˘ي˘˘سصن˘˘ب
رخآا لÓخ «لاول »ـل همامسضنا
،ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ما˘˘يأا

يف سشارحلا ةنيدم نبا لمأايو
هقيرف هقفر ديج مسسوم ميدقت

تا˘يو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘تو د˘يد˘ج˘˘لا
لكسشب سسكعنتسس يتلاو ةيلاع
ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ئادأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘يا
ي˘˘ف «ءار˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘˘م»
.ةلبقملا تاقاقحتسس’ا

بحاسص نأا ةراسشإ’اب ريدجلا
هدقع خسسف دق ناك ةنسس13
يدوعسسلا «بابسشلا» يدان عم
تثد˘ح ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا بق˘ع
دعب «ثويللا» ةرادإا نيبو هنيب
،مسساوم ةثÓثل هناولأا لمح نأا
نو˘ي˘ل فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف ع˘˘قو˘˘ي˘˘ل
لباق دحاو مسسو˘م˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا
.ديدجتلل

طيمز.ع

موجه طخ ةيعسضو تمزأات
ذ˘ن˘م ي˘سسنر˘ف˘لا و˘كا˘نو˘م يدا˘˘ن
مجاهم يناميلسس مÓسسإا ليحر
دعب˘ف ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل
يدان اهيف ه˘جاو ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا يدا˘˘ن ةرا˘˘مإ’ا
يذ˘لا ي˘مو˘ج˘ه˘لا م˘ق˘ع˘لا د˘كأا˘˘ت
ه˘ترا˘سسخ د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ه˘ي˘نا˘ع˘ي
مغر دحاو فدهل فادهأا ةعبرأاب
يف سساغير˘با˘ف ءا˘ق˘فر ةر˘ط˘ي˘سس
لو˘ل˘ح˘لا نأا ’إا ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا

،ةدو˘جو˘م ن˘كت م˘ل ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ع˘˘جرأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
وكانوم موجه فعسض يسسنرفلا
نع يدان˘لا ةرادا ءا˘ن˘غ˘ت˘سسا ى˘لإا

˘˘مÓ˘˘سسا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘˘خ
اعئار ايئانث لثمي يذلا يناميلسس
فاد˘˘ه رد˘˘ي ن˘˘ب ما˘˘سسو ة˘˘ق˘˘˘فر
اهئات هسسفن دجو يذلا قيرفلا
،م˘سسو˘م˘لا اذ˘˘ه تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
لاومأ’ا نأا تدكأا بيكيل ةديرج
ي˘˘ف ةراد’ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘سص ي˘˘ت˘˘˘لا

عطتسست مل يفيسصلا وتاكريملا
ميلسس ر˘بو˘سسلا با˘ي˘غ سضيو˘ع˘ت
قيرفلل ةيموجهلا ةر˘طا˘ق˘لا ي˘ف
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل تنا˘˘˘˘ك ةراد’ا نأا م˘˘˘˘غر
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا
ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ةرادا نأا ’ا بعÓ˘˘لا
بعÓ˘لا كر˘˘ت تل˘˘سضف د˘˘ن˘˘لو˘˘ف
كلاملا يتيسس رتسسيل ىلا دوعيل
ة˘سسرد˘م ن˘با قاروأ’ ي˘م˘سسر˘لا
 .ةقارسش

ب.ع

 «لأول»ـل ةفاسضإ’أ Ëدقت فدهتسسي هنأأ دكأأ

 «يصضاملب بردŸإ ةحيصصنب تلمع» :يرمعلإ نب

 هليحر ذنم ايموجه يناعي ةرامإ’أ قيرف

يصسنرفلإ مÓعإلإو يناميلصس عايصض ىلع رصسحتي وكانوم
 يدانلإ ةرإدإإ دقتني

 يسسنرفلأ قÓمعلأ ت’افتحأ نمسض00:12ـلأ نم ةيأدب مويلأ ابوروأأ لاطبأأ يرود نم2ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

يف رصضخلإ ةروطصسأإ راتخي يبابم
 «يج.سسأإ.يبلإ» ـل ةيخيراتلإ ةليكصشتلإ

ناسس سسيراب مجنو يسسنرفلا يلودلا يبابم نايليك لازي ام
ن˘م˘سض كلذو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘لو˘سصأ’ ه˘لو˘ي˘م ر˘ه˘ظ˘ي نا˘مر˘˘ي˘˘ج
ىلع ةنسس05 رورم ىركذ يف ةمسصاعلا يدان ت’افتحا
.مايأ’ا هذه«نويسسيرابلا» اهسشيعي يتلاو قيرفلا سسيسسأات

ريطاسسأا ةليكسشت راتخا دق قباسسلا وكانوم مجاهم ناكو
اورم نيذلا ابع’11 لسضفأا نم نوكتت يتلاو «يجسسايبلا»
قÓمعلا لافتحا نمسض يتأات يتلاو ،خيراتلا ربع يدانلا ىلع
نم ناك يتلاو ،هدÓيم ىلع نرق فسصن رورم ىلع ىسسيرابلا

يذلاو قباسسلا يرئازجلا يلودلا بلحد ىفطسصم اهنمسض
ةارابم603 نم رثكأا «ةمسصاعلا» قيرف فوفسص يف بعل
4891 ‐4791 نيب ةدتمملا ةرتفلا يف افده89 اهلÓخ لجسس
ناولأا هلمحل ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،سسي˘ن ي˘ف ه˘تر˘ي˘سسم م˘ت˘ت˘خ˘ي نأا ل˘ب˘ق
رخاوأا لزتعيو3891‐1791 يماع نيب يرئازجلا بختنملا

.«يجسسايبلا» ريطاسسأا نم ربتعي امك5891
رارغ يلع «ةكيدلا» مجن ا˘هرا˘ت˘خا ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا تل˘م˘حو

يعابرو ام’ درانرب ىمرملا سسراح نم Óك يرئازجلا يلودلا
،ليوسسكامو سسبيي ويرام ،افليسس وغايت ،سسيفلأا يناد عافدلا
بلحد ىفطسصم «رسضخلا» ةروطسسأا يبابم راتخا طسسولا يف
يرو˘ي ي˘سسنر˘ف˘لاو ،ا˘تو˘م و˘غا˘ي˘ت ي˘لا˘ط˘يإ’ا ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ق˘˘فر
نا˘ت’ز ،و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ ى˘˘ف ا˘˘مأا ،ف˘˘ي˘˘يا˘˘كرو˘˘ج
 .اتيلواب ورديبو سشتيفوميهاربإا

طيمز.ع
 ةأرابملأ يف نيليدبك اكراسش نايرئأزجلأ

«1غيللإ» يف ةكراصشملل دوعي لاطع
 قئاقد رصشعل كراصشي يوإدوبو

راطإا يف دحأ’ا ةيسسمأا ليلو سسين يدان ةارابم تدهسش
لداعتلاب تهتنا يتلاو يسسنرفلا يرودلا نم ةنماثلا ةلوجلا
يلودلا لاطع فسسوي ةدوع ةكبسش لك يف افده يباجي’ا
دعب يسسنرفلا يرودلا تايرابم يف ةكراسشملا ىلا يرئازجلا

يف اهل سضرعت يتلا ةباسص’ا ببسسب رهسش نم ديزأ’ ماد بايغ
تفرعو اذه ،يسضاملا رهسشلا نامريج ناسسيرابو هقيرف ةارابم
،ابموتول هليمز ناكم يرئازجلا ريهظلا لوخد37 ةقيقدلا
نر˘يا˘بو ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ي˘ف كرا˘سش د˘ق لا˘ط˘ع نا˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
يرودلا تايرابم را˘طا ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا نزو˘كر˘ف˘ي˘ل
بسسحو ،ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘سس ع˘˘بر˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘بوروأ’ا
دمعتي ارييف كيرتاب سسين يدان بردم ناف يسسنرفلا مÓع’ا
قئاقد عسضبل هكارسشاو طايتح’ا يسسرك يف يرئازجلا كرت
.بعÓلاب ةرماغملاو ويرانيسسلا سسفن ةداعا مدعل

ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو ط˘خ يوادو˘ب ما˘سشه نا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
18 ةقيقدلا يف هلوخد دعب اسضيأا Óيدب كراسش دق يرئازجلا

ةيرئازجلا ءارحسصلا نبا ،غربلود يكرامنادلا هليمز ناكم
ىو˘ت˘سسم˘لا د˘˘ع˘˘ب برد˘˘م˘˘لا تارا˘˘ي˘˘خ بب˘˘سسب Ó˘˘يد˘˘ب كرا˘˘سش
 .غيل ابورويلا يف هب رهظ يذلا عسضاوتملا

ب.ع
 ةمرتحم ريغ ةقيرطب هعم تلماعت ةيداحت’أ نأأ دكأأ

لخدت لولو .. ملظلل تصضرعت :لاحرب
 لإزتعلإ رإرق نع تعجإرت امل ةرإزولإ

يوذ˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا ل˘ط˘ب˘لا لا˘حر˘ب د˘م˘ح˘م د˘˘كأا
لبق نم ه˘ل سضر˘ع˘ت يذ˘لا م˘ل˘ظ˘لا نأا ،ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
هراو˘سشم˘ل اد˘ح ع˘سضو رر˘ق˘ي ه˘ل˘ع˘ج ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
.يسضايرلا

ة˘يدا˘ح˘ت’ا» :ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف لا˘˘حر˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ببسس نود بردملا نع يلختلا ين˘م او˘ب˘ل˘ط د˘ق˘ل..ي˘ن˘ت˘م˘ل˘ظ
يئاسصقإا تررق ةيداحت’ا مهبلط يسضفر دعب» :عباتو ،«عنقم
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ن˘كم˘ي ’» :م˘ت˘خو ،«ة˘مر˘ت˘ح˘م ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘بو
تعجارت امل ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو لخدت ’ولو ةيداحت’ا

 .«يرارق نع
ب.م.يرسسيإأ

 نيبع’ ةباسصإأ نÓيم ةرأدإأ نÓعإأ دعب

 إددجم رصصان نب ددهت انوروك
مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا رسصان نب ليعامسسإا تاب

امدعب «انوروك»ـب ةبا˘سصإ’ا˘ب ،ادد˘ه˘م ي˘لا˘ط˘ي’ا نÓ˘ي˘م يدا˘ن
نم نيبع’ ةباسصإا ،سسمأا يمسسر نايب يف يدانلا ةرادإا تنلعأا
،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يف بع’ لسضفأا عسضخو.نÓيملا

،ةيناثلا ةرملل ،ةديدج تاسصوحفل ،هئÓمز ةيقب رارغ ىلع
 .ىرخأا تاباسصإا دوجو مدع تدكأا يتلاو

ب.م.يرسسيإأ
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

لكصشملإ ىهتنإ
+̆˘˘˘å̆˘˘˘د H˘˘˘˘í̆˘˘˘اK9Ñ˘˘˘˘تا
H˘˘و˘˘:اراĬ˘©̆ةراد)ا ن̆©˘+ ة
HدولوMلا ةq~ر(ا، +ï©ةدا
عH ،ر8Ñا°لا دg> س6امل&ا
لاو̆: نا˘م˘ث̆> ي̆(ا̆°˘ث˘˘لا

KH˘˘˘§˘˘˘ا˘˘̆-رو˘˘˘لا يدĬ˘ي،
د˘©˘مå̆˘˘لا ةراد)ا ò˘˘°lم˘˘-
ىل)ا ل8Ñوkلا نH ار©1&ا
ل/&ا نH̆ قاí̆̆-ا ة̆©˘9Ñر&ا
DÄÑx لاåïد Hي(ا°ثلا ع،
د©˘مå̆˘لا ةراد)ا ل˘8Ñاو˘k˘ل
ل˘مt̆˘لا نH̆ سk˘˘w˘õÇ˘˘لا
سü +˘˘åÉ˘˘̆>د˘˘˘ل د˘˘˘(ا~˘˘˘لا
تا̆>اÄÑ̆لا يF̆~ D̆ار˘م˘لا
.و-اFر©ملا نH ةïõ©õلا

ابغوب لإزتعإ ببصس مÓصسإلإ
Dي Eرار Híا/d Hن Egل
Ĭq˘ü H˘اIÅÑÄÑ˘k̆ر M˘وI˘اMkد
د˘F̆&ا ي}˘˘لا ا˘ğ˘̆=و˘˘+ لو˘̆+
˘˘مد˘̆>K ا˘̆©˘˘لKد ه˘˘لا~˘˘k˘˘>ا
فو8Ñí يD اددHq بõåلا
،يIÄÑ̆ر˘˘í˘˘لا بk˘˘w˘˘°˘˘م˘˘لا

KFÅÑ˘˘íl 8Ñ˘˘t˘˘©˘˘í̆ا3^ ة
ن&ا ة̆©˘Iا˘M˘Üر˘g˘˘لا [ن˘ÇÑ̆لا
Eلا رار°qü لاíرIÄÑءا/ ي
<˘ïب -̆å̆õ̆©˘ï̆تا HÄÑ̆©cة
H˘˘ر˘˘لا ن)̆˘©Äلا س˘í˘رIÄÑ̆ي
ا}˘J نKر˘FاH̆ ل˘Mو˘Iا˘˘م˘˘M)ا
موM م6Ñœ)’ا ü/اJ ر©1&’ا
وJ̆ هĬ&ا ادF̆'و˘H ةå̆˘م˘q˘لا

HÇÑر)’ا ردJاi دلاKيل
Hرا.&ا ا =ÉÑب Hk6وÑط
H©دلا^ نادMòة].

لهصس بوبيصش ليهأات

-˘˘˘˘°˘˘˘k˘˘˘â˘˘˘ر˘˘˘لا يدا˘˘˘°˘˘˘لا ةراد)ا رM˘˘˘9اÑ˘˘˘ي
ب>œ˘˘لا جKر˘˘1 ة˘˘EرK ي˘˘°˘˘©˘˘ïÄÑ˘˘°˘˘Ü˘˘˘لا
ة˘˘Mدا˘˘t˘˘-’ا ن˘˘i Hو˘˘7Ñ˘˘©˘˘g ي˘˘Iادو˘˘˘ÄÑلا
ي˘D بå˘ل ب>œ˘لا نا ر˘M˘{F ،ة˘©˘Iا~˘Iا˘k˘˘لا

8Ñíفو J{لا اíرM1 قœلا لÄÑk7ا ةÑ§ر
ىلا مدKE ناو/ ىلا يIíا/ نH ة©9Ñاملا
اH وKJ دï> ةMا§tl I- وKJ ةروwÉÑلا
6Ñ˘˘©ÄÑ˘˘§˘˘ل H˘˘م˘> ن˘õ˘©˘ا˘- ة&J˘©˘õ˘ه Kلا˘k˘ي
6Ñ˘kò˘نو E˘g˘ا لI˘Ü˘œلا ق˘g˘Ü8ا1 ةلوÑة
Kنا F7 لÑءي HÉÑgوà +wÇÑ8وÑه.

ديدجلإ «فوصصوب» يلهاج
يكوكلإ ةبيتك يف

Mا&Hا لIÇÑرا KD6 قاÑÜ©ف Dنا ي Mòنو
قارK&’ا ن˘˘H اد˘˘0اK ي˘˘˘J˘˘˘õا˘˘˘/ ب>œ˘˘˘لا
ث©6Ñü 0وملا ا}J ةÅÑò©õ- يD ةم§ملا
MرMلا دqنا ع©م Mâ§لا رœ<ب Hا Dي

/ågkل ه©ò1 نوõ©íلا ةœ<8و+ بÑفو
ةر©Fg ةg=ر كkõمM ي°åملا ناK ة8Ñا1
Dي -ïدMü Fل Hدل اMه Hل/ا ن -tÇÑ©ل
I˘˘íÄس H˘0 اÇÑ˘õ˘ز هH˘©˘õ˘لا هÄÑ˘ق˘+ا K3كل
لوïلا نòمKM ا}J جراwلا يD فار0k’ا+
ه˘-ا˘Hد˘1 ي˘D ي˘Fو˘òلا iرد˘م˘لا ة˘ï˘. نا
6Ñ˘k˘q˘å˘م˘لا ل˘å˘°˘ي M˘رHي +òل .ïõه Hن
.ة©6Ñا6Ñ&’ا ةkÅÑò©õلا يD د/اوkلا ل/ا

 بيرق يفيرصش
فإرتحلإ نم

H1 نœا ل’-íقا <õلا ع©م/ ىÅÑرKà +تا
7Ñ˘رM˘í˘9ر يÑ˘لا ناو˘œ<لا بÄÑ˘ق˘+ا ’-˘t˘دا
يD ةدMد/ ة+رq- س9و1 نH اMgرE ةم8Ñاåلا
يدا˘°˘لا ة˘+او˘+ ن˘H ،ة˘˘Mر˘˘ÇÑم˘˘لا ة˘˘لو˘˘g˘˘Ü˘˘لا
رMراKFÅÑ˘íl -˘ï ،ير˘ÇÑم˘لا ي˘õ˘©˘>ا˘م˘6Ñ’ا
داt-’ ق+اÄÑلا ب>œلا ن&ا ةMرHÇÑ ة©œH>)ا
ناو˘ل&ا ل˘م˘0 ن˘H ا˘M˘gر˘˘E تا˘˘+ ،ة˘˘م˘˘8Ñا˘˘å˘˘لا
.يرÇÑملا يدا°لا

ةعجوم ةبرصض

-˘õ˘ïl -ÅÑò˘©˘õ˘ة I˘q˘ü H˘ï˘9 ةرÑ˘ة+ر Hو/åة
+è©اi ملاkقل&ا D8 يÑíلا فوíرMلا قœ<ب
I˘وD˘ر لM˘è˘ن˘+ا ي H˘دM˘°˘لا ةqÄÑملا روåõïة
K3كل +˘å˘د -˘õ˘ï˘©˘ل هÉÑ˘ة˘+ر D˘ة˘§˘/او˘م˘لا ي
،ةد6Ñò©ò ة7Ñg©g ماHا Mlر/&ا يkلا ةMدولا
M˘˘{F˘˘م˘˘لا نا ر˘˘§˘õ˘ا ة’&Kلا ى˘ل˘k˘ي K9Ñ˘å˘§˘ا
ة.œ˘ث˘ل ي˘°˘å˘م˘لا ب©˘6Ñ˘k˘è ي˘Ü˘g˘لا E˘üا˘Ü˘لا
ةHروíلا ىõ> ر.'و©6Ñ اH وKJ ةHõاF ع©+ا6Ñ&ا
ن˘> اد˘©˘å˘+ ه˘6Ñ˘˘©ÉÑ˘å ا˘˘م˘˘F ه˘˘+ ة˘˘8Ñا˘˘w˘˘لا

0ÄÑلا تا+اkï°7ا+ يÑا Dلا يqا ت’و’&Kىل.

qarsana@essalamonline.com
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ةرم لوأل
+̆˘å˘˘د DÅÑ˘ل D̆رM̆ق Ĭ§ÉÑ̆ة
ي˘˘D ي˘˘+ر˘è̆˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘Fر˘˘̆+
يD يراïلا بõïلا+ جMوkkلا
نòم- ،يïÉÑ°ملا 6Ñüوملا
ن˘H̆ ي˘̆+ر˘è̆˘˘م˘˘لا يدا˘˘˘°˘˘˘لا
-˘˘˘˘t̆˘˘˘ï˘˘˘©̆˘˘ل ق˘˘˘ïب F˘˘˘س6&ا
ة©MïرD)’ا ة©˘لارد̆©I˘í̆و˘òلا
هè̆õğ- بï˘> ،مد˘ï˘لا ةرò̆ل
Dي(ا§°لا ي <õار©+ ىH©زد
،در نKد فد§+ يرÇÑملا

J{ا K<رDl ملاgدر: ةارا
رò+ ناFر+ ةI§ÉÑ ب>’
ءارمtلا ةEاgÜلا+ يلœ§لا
D̆˘˘د˘˘˘لا يE˘˘˘ةر˘̆©˘1̆&’ا ق˘̆(ا،
.ةMر(ا~qلا يداو°ل ةEgاåلا

15

ايدو ءاقل21
ةد6Ñò©ò ة7Ñg©g ةÅÑò©õ- ل1د-
ثلا. سÇ+ر- يD د= موM نH اءد+
جHاIرgلا نم9Ñ فÅÑõلا ة°Mدم+
لEg نH رÄÑ˘Üم˘لا ير˘©˘k˘tÉÑ˘لا
ف˘ث˘Mò ي}˘لاK ي˘°˘í˘لا E˘˘üا˘˘Ü˘˘لا

F˘˘ار˘©˘ث H˘م˘لا ن˘g˘راM˘دو˘لا تاM̆ة
ل˘˘/&ا ن˘˘H [ءا˘˘ï˘˘ل21 ج˘˘Hر˘̆+^
ة˘˘˘J˘˘˘~Mا˘˘˘q˘˘˘لا ى˘˘˘ل)ا لو˘˘˘8Ñو˘˘˘لا
را˘م̆= س9و˘1 ل˘E˘g ة˘+و˘Ü̆õ˘م˘˘لا

H˘°˘اDÄÑ˘لا ة˘g˘Ü˘ا ة˘لو&M˘ن M̆k˘°̆ï˘ل
ى˘ل)ا ن˘©˘0ÄÑ ن˘+ د˘(اï̆˘˘لا ءا˘D˘˘ï̆ر
نH ةلو/ لK&ا يD ةرÄÑò+ داt-ا

قMرíلا نا رM{F ،ةلوgÜلا رم>
6Ñ˘©˘w˘س9و H˘ة˘§˘/او KدMةثلا. ة
.قاDولا ماHا مو©لا
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ةÓصصلإ تيقإوم

إددجم رصصان نب ددهت انوروك̂ 
«يج.سسأإ.يبلإ» ـل ةيخيراتلإ ةليكصشتلإ يف رصضخلإ ةروطصسأإ راتخي يبابم  ̂ 

تصضرعت :لاحرب
لخدت لولو..ملظلل

تعجإرت اŸ ةرإزولإ
لإزتعلإ رإرق نع

 ةمسصاعلاب صسمأأ تلح ةليكسشتلأ

‘ نوقلطني «روصسنلإ»
Êاثلإ يÒصضحتلإ سصبÎلإ

 مويلأ ايدو ¤وأ’أ ةيركسسعلأ ةيحانلأ يقÓي «يرانكلأ»

هيبعل ىوتصسم ىلع سضإر Êافلزلإ
 ودإراب ةيدو ‘ةراصسÿإ مغر

 ايدو دوسسأ’أ رسسنلأ هجأوي «أداكيسسورلأ»

فلصشلإ سصبرت ىلع لوعي ناصسيتفإ
ديج لكصشب تإÒصضحتلإ ءاهنإل

هعم تلماعت ةيداحت’أ نأأ دكأأ
 ةمرتحم ريغ ةقيرطب
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00:12ـلأ نم ةيأدب مويلأ ابوروأأ لاطبأأ يرود نم2ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

مدــطصصي يـنيعيصس نـب
دوـقي زرـحم..ديردم لاــيرب

ايليصسرام ةهجإوم يف يـتيصسلإ
وتروب يقÓي ينإدوصسو

 لئابقلأ ةبيبسش ةرواسسلأ ةبيبسش ةدكيكسس ةبيبسش


