
دصض حيقلتلإ ‘ ةيولوأ’إ
نصسلإ رابكل ةيمصسوŸإ إزنولفنأ’إ

ةنمزŸإ سضإرمأ’إ باحصصأإو

ةمكاحم ليجأات
خوز رداقلإ دبع

يراجلإ ربمفون91 ىلإإ
30صص
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ةينطو ةيجيتاÎسسإا عسضو وحن
ةرهاظلا هذه نم ةياقولل

ةئاملاب14 هردق صضافخناب
9102 نم ةرتفلا صسفن عم ةنراقم

يلامجإاو ءافسش ةلاح491 ليجسست
17704 ىلإا لسصي نيفاعتملا

ةديدج ةباصصإإ504و تايفو9
30صصرئإزجلإ يف «انوروك» ـب

لكو نيدلا يحم ةلئاع نم دارفأا اهيف عباتم ةيسضقلاحاقللا اذه ىلع يŸاع طغسض دوجو دكأا راروف
داسسفلاب ةلسص تاذ مهتب لÓسسو ىيحيوأا نم

دوهسشلا صضعبو مهتملا يماحم بايغ ببسسب

50صص

ريزو ،راطع ديجملا دبع فسشك
تاد˘˘ئا˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت ن˘˘ع ،ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
تاقورح˘م˘لا تاردا˘سص ن˘م ة˘لود˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ر’ود را˘ي˘ل˘م6.41 ىلإا
يأا ،0202 ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
،ةئاملاب14 هرد˘˘ق صضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا˘˘˘ب
ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا صسف˘˘˘ن ع˘˘˘م ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م
.ةيسضاملا ةنسسلا

دإدح ةيصضق يف نيمهتملإ ىلع تابوقعلإ سضيفخت
50 صصنجسسلا رداغي صسنوي نب ةرامعولÓسسو ىيحيوأا نم لكل تاونسس8و يلعل اذفان انجسس ةنسس21

نم رئإزجلإ تإدئاع عجإرت
رايلم6.41 ىلإإ تاقورحملإ
0202 ربمتبصس ةياهن عم ر’ود

مإدعإ’إ وأإ دبؤوŸإ نجصسلإ
يــبكترم دــصض
فاطتخ’إ مئإرج

30صص

40 صص

جيوفتلا ءانثتسساب تايئادتب’ا ‘ قبطي ⁄ يحسصلا لوكوتوÈلا نإا تلاق

لامعأ’إ لجر ةمكاحم فانئتصسإ
عامتصس’اب توكحط

نيقباصس نيلوؤوصسم ىلإإ

جÓعلل بيجتسسي هنأا دكأا يّبطلا مقاطلا
يجيردت نسس– ‘ هتحسص نأاو

نوبت سسيئرلإ
سسوÒفب باصصم

«اــــنوروـك»
30 صص

40 صص

50صص

يئإدتب’إ ميلعتلإ ةذاتصسأإ ةيقيصسنت
ةيميلعتلإ تاصسصسؤوملإ قلغ عقوتت

اهب حيرصصتلإ متي ⁄ ÚملعŸإ طصسو يجاتلإ سسوÒفلاب تاباصصإإ^
يوناثلإو طصسوتملإ يف ةصسإردلإ دعاقمب مويلإ نوقحتلي ذيملت نييÓم4 نم ديزأإ^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 رهبُم مظعأ’إ

،ملاعلا لوح لودلا لج ينطاوم لاح هلاح
ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘يدو˘ع˘سسلا د˘حأا ر˘ه˘ب˘˘نا
دجسسملا زاجنإا ةقدو لامج نم ،رئازجلا
يف دجسسم ربكأا ثلاث ربتعي يذلا ،مظعألا
نوسصتخملا لعف امك هفسصو ثيح ،ملاعلا

ل ،«ةردانلا ةينفلا ةفحتلا» ـب ملاعلا لوح
ةعانسص وهو ،ةÓسصلا ةعاقب داجسسلا اميسس
لثمت ةعئار ةينف تاحول هب نأا ذإا ،ةيرئازج
رهبأا امو ،هتكايح يف تكراسش ةيلو61
رخزي يذلا يدوعسسلا نطاوملا اذه رثكأا
ةنيدم˘لا د˘ج˘سسم) د˘جا˘سسم˘لا ل˘م˘جأا˘ب هد˘ل˘ب
«ايرثلا» و˘ه (مار˘ح˘لا د˘ج˘سسم˘لاو ةرو˘ن˘م˘لا
يملاعلا ىوتسسملا ىلع ربكألا دعت يتلا

اهنو˘ك صسي˘ن˘ي˘غ ة˘عو˘سسو˘م تل˘خد ي˘ت˘لاو
.ملاعلا يف ربكألا

رئإزجلإ نوبحي برع

ع˘م نو˘ي˘ندرأاو نو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف ل˘˘ف˘˘ت˘˘حا
ىركذب ربمفون نم لوألا  يف نييرئازجلا
˘مو˘ي˘لا اذ˘ه ن˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ةرو˘˘ث˘˘لا علد˘˘نا
ةبسسنلاب طقف صسيل اميظع اموي يخيراتلا
ثيح ،برعلا لكل لب ،بسسحو رئازجلل
ديسشنلا نيددرم ،ةيرئازجلا تايارلا اوعفر
تاوعد وه ،هلك اذه نم عورألاو ،ينطولا

ةير˘ئاز˘ج˘لا ةرو˘ث˘لا جاردإا ةرور˘سضب ءلؤو˘ه
 .ةيبرعلا تاعماجلا يف ةسساردلل  ةدامك

نوكت إذكه ام
! ... ةنايصصلإ

ة˘ق˘يد˘ح ن˘م ة˘ط˘ق˘ت˘ل˘م ا˘ن˘يد˘يأا ن˘˘ي˘˘ب ةرو˘˘سصلا
،لجيج ةيلو يف ةناوعلا ةيدلبب تاناويحلا
حو˘ل˘ب دود˘سسم ي˘ند˘ع˘م˘لا جا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف غار˘˘ف
ةرادإا ىلإا ... «يديلقت عيقرت» كلسسو يبسشخ
ن˘كم˘ي ،ة˘نا˘ي˘سصلا م˘ت˘ت اذ˘كه ا˘م ... ة˘ق˘يد˘ح˘˘لا
دحأا وأا هاف جرخُي نأا جايسسلا ءارو ناويحلل
ةمÓسس كلذب ددهيو ،ةيلك وه جرخي وأا هفارطأا
.لافطألا مهنم ةسصاخ راوزلا

رحاصسلإ حلفي ’و
...ىتأإ ثيح

،يعام˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م داور ل˘سصاو˘ي
لا˘م˘˘عأا كفو ن˘˘يذو˘˘ع˘˘سشم˘˘لا ف˘˘سشكو ح˘˘سضف
ثيح ،نينطاوملا فلآا فدهتسست يتلا رحسسلا
نينطاومل ديدج ويديف عطقم مهسضعب لقانت
،د˘ج˘سسم ما˘مإا م˘ه˘مد˘ق˘ت˘˘ي ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يلو ن˘˘م
،ةقطنملا يف رباقملل ريهطت تÓمحب نوموقي

ر˘ب˘ق˘م˘ب ر˘ح˘سس م˘˘سسÓ˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع اور˘˘ث˘˘ع ثي˘˘ح
م˘ل لا˘ف˘طأا ى˘ت˘حو ،لا˘جرو ءا˘سسن˘ل  ،نا˘ي˘ب˘سصلا
.رسشلا اذه نم اوملسسي

qarsana@essalamonline.com
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؟ رايمأ’إ بصساحُي نم
ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا
ةليوط ةفا˘سسم ي˘سشم˘ي
هيف يمريل اناكم دجيل
ر˘فو˘ت م˘غر ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا

ل˘كب كلذ˘ل ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م
نيب ةروسصلا ،تايدلبلا
نيع ةيدل˘ب ن˘م ا˘ن˘يد˘يأا
لا˘ح ع˘قاو ... ة˘ج˘ع˘ن˘˘لا
لؤوا˘˘سست˘˘ل˘˘ل ا˘˘ن˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ي
را˘˘ي˘˘مألا ل˘˘ع˘˘ف اذا˘˘م»:
ةسصسصخملا ةينازيملاب
تÓ˘˘˘سس بي˘˘˘سصن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
قفارملا يف تÓ˘م˘ه˘م˘لا
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
... »؟ صصو˘˘˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
.دوعينأا بجي «لجنملا»

! ...  ةفآ’إ لصصإوتتو
اه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘لا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
ةرهاظ ىلع ءاسضقلل ةسصتخملا تاطلسسلا

ةرسشتنملا ،ةيئاو˘سشع˘لا تارا˘ي˘سسلا ر˘ئا˘ظ˘ح
ةفآلا هذه ّنأا ّلإا ،نطولا عوبر فلتخم ربع
لاطب با˘ب˘سش ،ة˘ل˘سصاو˘ت˘م لو˘ق˘لا ح˘سص نإا
رك يف يوسضوفلا «غنيكرابلا» نوئسشني
لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م ر˘˘فو
ريغ مهطاسشن˘ل د˘ح ع˘سضو˘ل ةرا˘ب˘ج ادو˘ه˘ج
ةريبك لكاسشم ببسس يذلا اذه يعرسشلا
دح ىلع ةينع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو ن˘طاو˘م˘ل˘ل
«غنيكرابلا» لسصاوي ىتم ىلإاف ... ءاوسس
.مهلاومأا نينطاوم بلسس يئاوسشعلا

! ... ثيغتصسي ةحايصسلإ عاطق
تاعاطقلا نم ديدعلا هيف تسسفنت تقو يف
ةيمومعلا تاطلسسلا عفر بقع ءادعسصلا
ع˘م ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘كسشب
ل ،طاسشنلا ىلإا ةدوعلاب تاكرسشلل حامسسلا
يف ،نيرمألا يناعي ةحايسسلا عاطق لازي

،ةيوجلاو ةيربلا دودحلا قلغ رارمتسسا لظ
نم ديدعلاب «انوروك» ةمزأا تعفد ثيح
تلا˘˘كو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ح˘ير˘سستو ا˘ه˘باو˘بأا ق˘ل˘غ ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا

ي˘ف ة˘حا˘ي˘سسلا عا˘ط˘ق ف˘˘ّن˘˘سصو،ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع
نم ،ملاعلا لود عيمج رارغ ىلع ،رئازجلا
.ةحئاجلا نم اررسضت رثكألا تاعاطقلا نيب

ريوزتلإ باغ
خيرات يف ةرم لوأل
تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ي˘˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا

،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع
ةليئسض ريوز˘ت ة˘ب˘سسن

ا˘ه˘ل˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت اد˘˘ج
عارتقلا ةيلمع لÓخ
ءاتفتسسلاب ة˘سصا˘خ˘لا

روتسسدلا ليدعت ىلع
عوبر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
ةدا˘˘ه˘˘سشبو ،ن˘˘طو˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ةلقتسسملا
كلذو ،تا˘با˘خ˘ت˘نإÓ˘ل
ايجو˘ل˘ن˘كت˘لا ل˘سضف˘ب
يف اهجاردإا مت يتلا
.ةيلمعلا



watan@essalamonline.com
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لÓ˘˘˘خ ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘سضوأا
نوناقلا عورسشم صسمأا هسضرع
ة˘ن˘ج˘ل ما˘مأا ،ر˘كذ˘لا ف˘˘لا˘˘سسلا
ةيرادإلاو ةينو˘نا˘ق˘لا نوؤو˘سشلا

يبعسشلا صسلجملاب تايرحلاو
عيمج مرجي هسصن نأا ،ينطولا
نمسضتيو فاط˘ت˘خلا لا˘كسشأا

ى˘لإا ل˘سصت ةدد˘سشم تا˘بو˘ق˘ع
،ماد˘عإلاو د˘˘بؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ج˘˘سسلا

ل˘ع˘ف˘لا ةرو˘ط˘خ بسسح كلذو
ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا را˘ثآلاو بكتر˘م˘لا

ة˘مار˘غ˘لا ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ه˘ي˘ل˘ع
ى˘لإا ل˘سصت د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

امك ،يرئازج را˘ن˘يد ي˘نو˘ي˘ل˘م
يذ˘لا عور˘سشم˘لا تاذ دد˘˘ح˘˘ي
ةم˘سسق˘م ةدا˘م45 ن˘م˘سضت˘ي

يتلا فورظلا رواحم7 ىلع
،ةبوقعلا ديدسشت اهيلع بترتي
وأا لعافلا ةفسصب قلعتت يتلاو
راذ˘عألا دد˘˘ح˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
اذكو ةبو˘ق˘ع˘لا ن˘م ة˘ي˘ف˘ع˘م˘لا
يت˘لا ا˘ه˘ل ة˘ف˘ف˘خ˘م˘لا راذ˘عألا
ن˘م ءا˘ف˘عإلا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع بتر˘˘ت˘˘ي
ةبوقعلا صضيفخت وأا باقعلا

ءا˘˘˘ه˘˘˘نإلا ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف كلذو
ام وهو ،فاطتخÓل يئاقلتلا

‐يتامغز لوقي ‐ هنأاسش نم
ع˘ي˘ج˘سشتو ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘يا˘م˘˘ح
ن˘ع لود˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
.ةميرجلا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا صصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةدد˘˘˘سشم˘˘˘لا
لوؤوسسملا حسضوأا ،عورسشملا
يف ةلادعلا عاطق ىلع لوألا
تابوقع˘لا ل˘م˘ج˘م نأا ،ا˘ندÓ˘ب
دعت هنمسض اهيلع صصوسصنملا

ام لاح يف هنأا ازربم ،ةيئانج
،لفط فاطت˘خا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت
نيت˘بو˘ق˘ع ن˘سس عر˘سشم˘لا نإا˘ف
وأا دبؤوملا نجسسلا امه طقف
ددسصلا اذه يف لاقو ،مادعإلا
ةيعدرلا تاءارجإلا فقوتت ل»
اهزواجتت لب ،دحلا اذه دنع
اذ˘ه ي˘˘ب˘˘كتر˘˘م نا˘˘مر˘˘ح ى˘˘لإا
ن˘˘م م˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا
فور˘˘˘ظ ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا
مهتدافتسسا مدع عم فيفختلا

يأا ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت ن˘˘م
عتمتلا مهل قحي ل رخآا ىنعمب
ةير˘ح˘لا وأا جور˘خ˘لا ة˘سصخر˘ب
ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لا وأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصن˘˘لا

ةدافتسسلا وأا ةيجراخ ةسشرو
،طور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا جار˘˘˘˘فإلا ن˘˘˘˘م
ءاسضقب نومزلم مهف يلاتلابو
طسسو يف اهلم˘كأا˘ب ة˘بو˘ق˘ع˘لا

.«قلغم
عور˘سشم˘لا د˘ع˘ب˘ت˘سسيو اذ˘˘ه

فا˘ط˘ت˘خلا م˘ئار˘ج ي˘ب˘كتر˘˘م
نم ةداف˘ت˘سسلا ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

اذإا اميسسل ،فيفختلا فورظ
ةب˘كتر˘م م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه تنا˘ك
لام˘ع˘ت˘سسا˘ب وأا لا˘ف˘طألا د˘سض
يسسنجلا فن˘ع˘لا وأا بيذ˘ع˘ت˘لا
اذهل ادانتسساو ،ةيدف بلطب وأا
ر˘˘يزو ح˘˘سضو˘˘ي‐ عور˘˘سشم˘˘˘لا
ةماعلا ةباينلل نكمي ‐لدعلا

ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت نم
با˘ي˘غ ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ،ىو˘˘˘˘˘كسشلا
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةيا˘م˘ح لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا

ى˘سضت˘ق˘م˘ب ،نا˘سسنإلا قو˘ق˘˘ح
ىو˘كسش م˘يد˘ق˘˘ت ،صصن˘˘لا تاذ
ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا

عم يندم فر˘ط˘ك صسسسأا˘ت˘لاو
.صضيوعتلاب ةبلاطملا

را˘˘˘˘سشأا ،ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
عور˘˘سشم نأا ى˘˘لإا ،ي˘˘تا˘˘م˘˘˘عز
Ó˘˘˘سصف صصسصخ نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
فاط˘ت˘خلا ا˘يا˘ح˘سض ة˘يا˘م˘ح˘ل

لفكتلا ريفوت لÓخ نم كلذو
ي˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا

لمعلا بناج ىلإا يعامتجلاو
ى˘لإا م˘ه˘ئو˘ج˘ل ر˘ي˘ي˘سست ى˘˘ل˘˘ع
.ءاسضقلا

بنا˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
صصني عورسشملا نإاف ،يئاقولا

ع˘سضو ة˘لود˘˘لا ي˘˘لو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةياقولل ةينطو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا

فا˘˘ط˘˘ت˘˘˘خلا ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج ن˘˘˘م
غاسصت ةيلحم تايجيتارتسساو
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ذ˘˘ف˘˘ن˘˘تو
عمتجملا ةكراسشمب ةيمومعلا
ةياقولا لمسشت ا˘م˘ك ،ي˘ند˘م˘لا

تايلآا دامتعا ،ريزولا بسسح
ف˘سشكلاو راذ˘نإلاو ة˘ظ˘ق˘˘ي˘˘لا
لوح تاسسارد ءارجإاو ركبملا
ع˘فاود م˘ه˘ف فد˘ه˘ب ا˘ه˘با˘ب˘˘سسأا
˘ما˘ظ˘ن ع˘سضو ع˘م ،ا˘ه˘˘با˘˘كترا

مئارج لوح ينطو يتامولعم
ليه˘سست ل˘جا ن˘م فا˘ط˘ت˘خلا

ة˘ف˘ل˘كم˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘م˘˘ع
.ةياقولاب

ن˘˘م˘˘ث ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
اذه نومسضم ةنجللا ءاسضعأا
ـب هو˘ف˘سصو يذ˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
ار˘خأا˘ت˘م ءا˘ج ه˘ن˘˘كل ،«ما˘˘ه˘˘لا»
مهلمأا نع ني˘بر˘ع˘م ،م˘ه˘ب˘سسح
يد˘سصت˘لا ي˘ف م˘ها˘سسي نأا ي˘ف
م˘˘ئار˘˘ج لا˘˘كسشأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘سست˘˘م ،فا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘خلا
قيبطت ةيناكمإا نع ةبسسانملاب

اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ماد˘˘عإلا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع

ل هنأاب ،يتامغز در ،ددسصلا
ن˘م ي˘نو˘نا˘ق ع˘نا˘م يأا د˘جو˘˘ي
يهف ،مادعإلا ةبوقع قيبطت
ينطولا انعيرسشت نم حمت مل
ةحلم ةرورسض تحبسصأا اذإاو
.اهقيبطت نكمي

ةرهاظلا هذه نم ةياقولل ةينطو ةيجيتاÎضسإا عضضو وحن

فاطتخ’إ مئإرج يبكترم دصض مإدعإ’إ وأإ دبؤوŸإ نجصسلإ

ح.نيدلا رمق

مئارج نم ةياقولاب قلعتملا نوناقلا عورضشم نأا ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو ،يتامغز مضساقلب ّدكأا
نيب لافطأ’ا يفطتخم ةبوقع رضصح اهنم ةددضشم تابوقع نمضضتي اهتحفاكمو لافطأ’ا فاطتخا

.مادعإ’ا وأا دبؤوملا نجضسلا

ءافضش ةلاح491 ليجضست
لضصي نيفاعتملا يلامجإاو
17704 ىلإا
504و تايفو9
ـب ةديدج ةباصصإإ
رئإزجلإ يف «انوروك»
ةديدج ةباضصإا504 تلجضس
9و ،«انوروك» سسوريفب

42 ـلا لÓخ ةافو ت’اح
،رئازجلا يف ةريخأ’ا ةعاضس
هيف لثامت يذلا تقولا يف
.ءافضشلل اضضيرم491
،راروف لامج روتكدلا فضشك
دضصر ةنجلل يمضسرلا قطانلا

،«انوروك» سسوريف ةعباتمو
يمÓعإ’ا ءاقللا لÓخ

سضرعل سصضصخملا يمويلا
يف ةيئابولا ةيعضضولا روطت
ت’احلا يلامجإا نأا ،اندÓب
ةلاح979.85 غلب ةدكؤوملا

يأا) ةديدج ةلاح504 اهنم
9.0ـب ردقت ثودح ةبضسنب

،(ةمضسن فلأا001 لكل ةلاح
يلامجإ’ا ددعلا غلب اميف
اولثامت نيذلا سصاخضشأÓل
امك ،ةلاح177.04 ءافضشلل
تايفولل يلامجإ’ا ددعلا غلب
زربأا امك ،ةلاح9891
اضضيرم34 نأا ،راروف
يف ايلاح نودجاوتي
.ةزكرملا ةيانعلا

راضشأا ،هتاذ قايضسلا يف
دضصر ةنجلل يمضسرلا قطانلا

،«انوروك» سسوريف ةعباتمو
تلجضس ةي’و51 كانه نأا

22و ت’اح9 نم لقأا اهب
،ةلاح يأا لجضست مل ةي’و
ىرخأا ةي’و11 تلجضس اميف
دكأاو ،ت’اح01 نم رثكأا

ةيعضضولا نأا ةبضسانملاب
نم يعدتضست ءابولل ةيلاحلا
مارتحاو ةظقيلا نينطاوملا

ةفاضسملاو ةفاظنلا دعاوق
ىلإا مهايإا ايعاد ،ةيدضسجلا
رجحلا دعاوقل لاثتم’ا
ءادتراب مازتل’او يحضصلا
.يقاولا عانقلا

ـه.داوج

اهراطإا ‘ ” يتلا ةهازنلاو ةيفافضشلاب تداضشأا
ةكراضشŸا ميخضضت نع اديعب ءاتفتضس’ا

جئاتنلإ نمثت ينطولإ ءانبلإ ةكرح
يروتصسدلإ ءاتفتصسÓل ةيلوأ’إ

حاقللا اذه ىلع يŸاع طغضض دوجو دكأا راروف

رابكل ةيمصسوŸإ إزنولفنأ’إ دصض حيقلتلإ ‘ ةيولوأ’إ
ةنمزŸإ سضإرمأ’إ باحصصأإو نصسلإ

نأاو جÓعلل بيجتضسي هنأا دكأا يّبطلا مقاطلا
يجيردت نضس– ‘ هتحضص

«انوروك» سسوÒفب باصصم نوبت سسيئرلإ

ءا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح تن˘˘˘م˘˘˘ث
ة˘ي˘لوألا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ل˘يد˘ع˘ت˘لا لو˘ح ءا˘ت˘ف˘ت˘سسÓ˘˘ل
تأان˘ه ا˘مد˘ع˘بو ،يرو˘ت˘سسد˘لا
تدا˘˘˘سشأا ،ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
مت يتلا ةهازنلاو ةيفافسشلاب
اديعب ءاتفتسسلا اهراطإا يف
.ةكراسشملا ميخسضت نع

ةكرحلل نايب يف ءاجو اذه
نب رداقلا دبع اهدوقي يتلا
اهبتكم عامتجا جوت ،ةنيرق
ددجت» ،ي˘ن˘طو˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

اهتئنهت ينطولا ءانبلا ةكرح
ىر˘كذ˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشل˘ل
ءا˘˘فو˘˘لاو ر˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث
ديسشتو ،ءادهسشل˘ل ر˘م˘ت˘سسم˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا كسسم˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ةلودلا يف ربمفون عورسشمب
يد˘˘سصت˘˘لاو ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو
ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سصقإا تلوا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
،«هيف كيكسشتلا وأا ةرركتملا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا تن˘˘م˘˘˘ث ا˘˘˘م˘˘˘ك
ءاتفتسسلا ،اه˘تاذ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

تزربأا يذلا روتسسدلا ىلع
هقح هيف داعتسسا بعسشلا نأا

بعسشلا ىلإا ةدوعلل ةطحمك
ة˘ي˘عر˘سش رد˘سصم هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو صصو˘˘سصن˘˘لا

تر˘ب˘ت˘عإا ا˘م˘ك ،تا˘ط˘ل˘سسلاو
ًارارمتسسا ديد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا
ةلحرمو يروتسسدلا راسسملل
را˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م
تاباختنلا دع˘ب ي˘حÓ˘سصإلا
تم˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا» ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
عقيو ةيروهم˘ج˘لا رار˘م˘ت˘سسا

،«ة˘با˘سصع˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ه˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو
ةيفافسشلاب د˘ي˘سشت» ة˘كر˘ح˘لا»
اهراطإا يف مت يتلا ةهازنلاو
ميخسضت نع ًاديعب ءاتفتسسلا
بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لا وأا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
تانو˘كم و˘عد˘تو ،ج˘ئا˘ت˘ن˘لا˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘سسلا
صسرد ن˘˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسلا
ةنطاوملا ديسسجتو ءاتفتسسلا
ىلع قيرطلا عطق˘ل ة˘ل˘عا˘ف˘لا
مسسا˘ب ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ةر˘جا˘ت˘م˘لا
صشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘لإاو ،بع˘˘˘˘سشلا

د˘يد˘ج نو˘نا˘ق لو˘ح ع˘سساو˘˘لا
جاتنإا˘ب ح˘م˘سسي تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ةيعر˘سشلا ل˘ث˘م˘ت تا˘سسسسؤو˘م
بازحأÓل نو˘نا˘قو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
ةيبز˘ح˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا ع˘سسو˘ي
ن˘كم˘يو م˘كح˘لا ةد˘عا˘˘ق ي˘˘ف
ةينطولا اهراودأا نم بازحألا

يف كارحلا علطتل بيجتسسيو
ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصع˘˘˘˘لا دار˘˘˘˘˘فأا لز˘˘˘˘˘ع
.«اهتاميظنتو

ءانبلا ةكرح نايب دروأا امك
محÓتلا حور نمثن» ،ينطولا
صشي˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

يد˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل بع˘˘˘˘˘˘سشلاو
را˘سسم˘لا ف˘˘قو تلوا˘˘ح˘˘م˘˘ل
دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘سصإلا

ةطق˘ن ى˘لإا دÓ˘ب˘لا˘ب ةدو˘ع˘لاو
و˘˘عد˘˘ت» فا˘˘سضأاو ،«ر˘˘ف˘˘سصلا

را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح
د˘يد˘ج˘˘ت ى˘˘لإا ير˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن˘˘لا
لجأا نم قيسسنت˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا
رئازج˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

كارحلا تاعلطت لامكتسساو
حاجن نأل كرابملا ينييÓملا

ينطولا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح را˘ي˘خ
مامأا ًاسصقان ىقبي روتسسدلل

هاجت ًافقوم ةرولب يف انزجع
عم روتسسدلا ىلع تيوسصتلا
قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا ي˘ف ا˘ن˘ئا˘كر˘˘سش
را˘ي˘ت˘لا ل˘ك ع˘مو ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
تاطح˘م˘لا ي˘ف ير˘ب˘م˘فو˘ن˘لا
ىلع تد˘كأا ا˘م˘ك ،«ة˘ق˘با˘سسلا

ةيسسايسسلا ةسسفان˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح
عار˘˘˘سصلاو فر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
يدا˘م˘لاو ي˘ظ˘ف˘ل˘لا ف˘ن˘ع˘لاو
ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘سست ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأل
ةقل˘خأا ي˘ف صسفا˘ن˘ت˘لا فر˘سشو
ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘حا˘سسلا

ة˘ه˘ب˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘م˘˘ت ةرور˘˘سض
رطاخملا ةهجاومل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
يتلا ة˘يدا˘سصت˘قلاو ة˘ي˘ن˘مألا
ليجعتلاب كلذو نطولا ددهت
د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا ي˘˘˘ف
ءانبو ةيروهمجلا تاسسسسؤوم
ىدسصتت ةيليثمت مكح ةدعاق
تاسشرحتلاو ةيمن˘ت˘لا نا˘هر˘ل
.ةيبنجألا

ك.اضضر

،ةيروهمجلا صسيئر لسصاوي
ي˘ق˘ل˘ت ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
تايفسشت˘سسم˘لا د˘حأا˘ب جÓ˘ع˘لا
بقع ةسصسصختملا ةي˘نا˘م˘لألا
‐ديفو˘ك» صسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘سصإا

دافأا ام بسسح ،دجتسسملا «91
ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب صسمأا ه˘˘˘˘ب
بيجتسسي هنأا دكأا ،ةيروهمجلا
يف ةيحسصلا هتلاحو جÓعلل
ا˘م ق˘˘فو ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ن˘˘سسح˘˘ت
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘˘سضت˘˘˘ق˘˘˘ي
.يحسصلا

صسي˘ئر صسمأا ى˘˘ق˘˘ل˘˘تو اذ˘˘ه
نانئمطإا تايقرب ،ةيروهمجلا

ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘سشلا˘ب تا˘ي˘ن˘م˘تو
لود ءا˘˘˘˘˘˘˘سسؤور ن˘˘˘˘˘˘˘˘م تدرو
قلع˘ت˘يو ،ة˘ق˘يد˘سصو ة˘ق˘ي˘ق˘سش
نايب يف ءاج امل اقفو رمألا

و˘بأا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘˘ل
ةعماجل ماعلا نيمألا ،طيغلا
ةفيلخ خيسشلا ،ةيبرعلا لودلا
ةلود صسيئر ،نايهن لآا دياز نب
،ةدحت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا
لآا د˘سشار ن˘ب د˘م˘ح˘م خ˘ي˘˘سشلا

ة˘لود صسي˘˘ئر بئا˘˘ن ،مو˘˘ت˘˘كم
ةدح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا

مكاح ءارزولا صسلجم صسيئرو
لآا دياز نب دمحم خيسشلا ،يبد
،ي˘ب˘ظو˘بأا د˘ه˘ع ي˘لو ،نا˘ي˘ه˘ن
تاوقلل ى˘ل˘عألا د˘ئا˘ق˘لا بئا˘ن
تارا˘مإلا ة˘لود˘ب ة˘ح˘ل˘˘سسم˘˘لا
يلهسس اذكو ،ةدحتملا ةيبرعلا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر ،يدوز قرو
ةيلارديفلا ايبويثأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
.ةيطارقميدلا

ـه.داوج

،راروف لامج روتكدلا دكأا
ةرازوب ةياقولل ماعلا ريدملا
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا
ةيو˘لوألا نأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ازنولفنألا د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ي˘ف
راب˘كل نو˘كي˘سس ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا
صضار˘مألا با˘˘ح˘˘سصأاو ن˘˘سسلا
ل˘˘˘ماو˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

.ةحسصلا يمدختسسمو
لÓخ ،راروف حسضوأاو اذه

صسمأا اهطسشن ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن
نع نÓعإÓل ،ةحسصلا ةرازوب
ةلمحل˘ل ي˘م˘سسر˘لا قÓ˘ط˘نلا
د˘سض ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نأا ،ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا از˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نألا
هنأاو فاك صسيل هدحو ءاقللا
ة˘ي˘ئا˘قو ر˘ي˘باد˘ت ع˘سضو بج˘˘ي
دحلل ةيمارلا تاءارجإلا لثم
نم «91 ‐ديفوك» يسشفت نم
ر˘كذو ،تا˘ما˘˘م˘˘كو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
طغسض دجوي هنأا ،ثدحتملا

داسضملا حاقللا ى˘ل˘ع ي˘م˘لا˘ع
اهّنأاو اسصوسصخ ،از˘نو˘ل˘ف˘نأÓ˘ل
صسوري˘ف ي˘سشف˘ت ع˘م ن˘ماز˘ت˘ت
افيسضم ،ملاعلا ربع «انوروك»
نو˘ي˘ل˘م تن˘˘ت˘˘قا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا

دسض حاقل ةعرج فلأا008و
.ةيمسسوملا ازنولفنألا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو˘˘ب ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ن˘كم˘ي ه˘نأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
او˘ب˘ي˘سصأا ن˘يذ˘لا صصا˘خ˘سشأÓ˘ل
ذ˘˘خأا ،«ا˘˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
،از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نألا د˘˘سض حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا

هجوم حاقللا اذه نأا احسضوم
دسض صسي˘لو از˘نو˘ل˘ف˘نألا د˘سض
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح نأاو «91‐ديفوك»
ةياغ ىلإا رمتسست˘سس ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا
.لبقملا ليرفأا رهسش

ك.اضضر



،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘سس ى˘˘سسو˘˘م د˘˘كأا
ةذتاسسأا ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت ي˘ف و˘سضع
حيرسصت يف ،يئادتبلا ميلعتلا

نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا» ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب صصخ
م˘ل ي˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
صسراد˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي
موي˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
لو˘خد˘لا ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لاو لوألا
ه˘ي˘ف ىر˘ج يذ˘لا ي˘سسرد˘˘م˘˘لا
ام نأا احسضوم ،ماسسقألا ميقعت
و˘ه نآلا د˘ح˘ل ه˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت م˘˘ت
 .طقف ماسسقألا جيوفت

ليجسست ،ينامي˘ل˘سس ع˘قو˘تو
ـب تابا˘سصإلا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع
ي˘˘˘ف ءاو˘˘˘˘سس ،«91 ‐د˘ي˘فو˘ك»

نيلماعلا وأا ذيمÓتلا فوفسص
ار˘ظ˘ن ،ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
لوكوتوربلا قيبطت ةبوعسصل
ن˘˘يرو˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ءار˘ج ،يو˘نا˘ث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا
يذلا رمألا ،ةي˘ناز˘ي˘م˘لا صصق˘ن
ق˘ل˘˘غ ى˘˘لإا ه˘˘ب˘˘سسح يدؤو˘˘ي˘˘سس
عيمجل ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا
نأا ،انثدحم حسضوأاو ،راوطألا
اهيف رفوتي ل صسرادملا صضعب

˘مد˘ع بنا˘ج ى˘لإا ،ءا˘م˘لا ى˘ت˘ح
نأا د˘كأاو ،ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت
قلغ ةر˘كف د˘سض ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
ة˘يا˘م˘ح ة˘ط˘ير˘سش ،صسراد˘˘م˘˘لا
نم يرادإلا مقاطلاو ذيمÓتلا
عاف˘ترا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سسل ،ءا˘بو˘لا

ن˘م ار˘خؤو˘م تا˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع
تايناكمإلا رفوت مدعو ،ةهج
قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘يدا˘م˘لا
،تا˘م˘ق˘ع˘م˘لاو تا˘ما˘˘م˘˘كلا˘˘ب
صسÓ˘فإا بب˘سسب ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
اذه ،ىرخأا ةهج نم تايدلبلا

ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت ي˘ف و˘سضع زر˘˘بأاو
نأا ،يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأا

تماق  ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
ملو ماسسقأÓل جيوفتلاب طقف
يذ˘لا ر˘مألا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا˘˘ب م˘˘ق˘˘ت
ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشي
 .ذيمÓتلا

ي˘˘ف و˘˘˘سضع بر˘˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘˘ت
ن˘م ه˘فو˘خ˘ت ن˘ع ،ي˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا م˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت
،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا˘˘ب

تامولعم كان˘ه نأاو ا˘م˘ي˘سسل
اذهب تاباسصإا ليجسست دكؤوت
فوفسصب  ي˘جا˘ت˘لا صسور˘ي˘ف˘لا
ن˘˘يد˘˘عا˘˘سسمو ن˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘˘لا
صسرادملا صضعب يف نييرادإا

ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ت˘يلو رار˘غ ى˘ل˘ع
،‐هلوق دح ىلع‐ صسادرموبو
مل هنأا ،هتاذ قايسسلا يف دكأاو
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
نم هنأا ا˘ح˘سضو˘م ،تا˘با˘سصإلا
لاح يفو ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
‐ديفو˘ك» ـب ة˘با˘سصإا ل˘ي˘ج˘سست
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت «91
،مايأا01 ةد˘م˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

اهل قبسس ةنجللا نأا ىلإا راسشأاو

ةسساردلا ليجأاتب تبلاط نأاو
ىلع اظافح «انوروك» ببسسب

   .عاطقلا لامع ذيمÓتلا ةحسص
ءا˘ي˘لوأا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا نا˘˘كو

لوكوتربلا نأا اودكأا ،ذيمÓتلا
ةرازو ه˘تر˘قأا يذ˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ةنجللا ةيعمب ةينطولا ةيبرتلا
ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ىلإا ةدوعلا راطإا يف ،انوروك
بب˘˘سسب ة˘˘سسارد˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م
امر˘ت˘ح˘م صسي˘ل ،«91‐ديفوك»
تاسسسسؤوم يف يفاكلا ردقلاب
تاسسسسؤوم˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘يو˘بر˘ت
تلؤواسست اوحرط امك ،ىرخأا

اذ˘ه دو˘م˘سص ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا لو˘˘ح
لاح يف ةسصاخ لوكوتوربلا
ىرخأا رهسشأل صسوريفلا ءاقب
 .تاباسصإلا ددع عافتراو

ةي˘ئاد˘ت˘با صسراد˘م نأا ر˘كذ˘ي
،ةيلخادلا قطانملا صضعب يف
قاحت˘للا ن˘م ا˘هءا˘ن˘بأا تع˘ن˘م
مدع ببسسب ةسساردلا دعاقمب
،يحسصلا لوكوتوربلا قيبطت
ةحاسسلاو ماسسقأÓل ميقعت نم
و˘˘ل˘˘خو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ماد˘˘˘ع˘˘˘ناو

 .ميقعتلا تاودأا نم مهسسرادم
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مويلإ نوقحتلي ذيملت نييÓم4 نم ديزأإ
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9102 نم ةرتفلا صسفن عم ةنراقم ةئاملاب14 هردق صضافخناب
رايلم6.41 ىلإإ تاقورحملإ نم رئإزجلإ تإدئاع عجإرت

0202 ربمتبصس ةياهن عم ر’ود
،راطع ديجملا دبع فسشك

ع˘جار˘ت ن˘ع ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع
ىلإا تا˘قور˘ح˘م˘لا تاردا˘سص
ةياهن عم رلود رايلم6.41
يأا ،0202 ربم˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش
،ةئاملاب14 هردق صضافخناب
نم ةرتفلا صسفن عم ةنراقم
.ةيسضاملا ةنسسلا

لÓ˘˘˘خ ،را˘˘˘ط˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘سضوأا
ةنجل مامأا صسمأا هل ةلخادم
صسلجملاب ةينازيملاو ةيلاملا
م˘ت ه˘نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا
كÓهتسسا ىلع مسسر صسيسسأات
تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل دو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا

جورخ لك دنع تانحاسشلاو
ة˘يدود˘ح˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
نيب قرافلا ن˘ع صضيو˘ع˘ت˘ل˘ل
ر˘ع˘سسلاو دد˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ع˘˘سسلا
نيزنبلا» دوقول˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

اذه فدهي ثيح «توزاملاو

ةر˘ها˘ظ ءاو˘ت˘حا ى˘لإا ءار˘˘جإلا
تايلولا يف دوقولا بيرهت
.ةيدودحلا

ع˘م˘ج˘م صصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو
تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ،«كار˘طا˘˘نو˘˘سس»
معد˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا نو˘يد˘لا
درو˘ت˘سسم˘لا دو˘قو˘لا را˘ع˘˘سسأا

نيب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
بسسح0202و5102
ر˘يزو ه˘مد˘ق يذ˘لا صضر˘˘ع˘˘لا
رايلم798 يلاوح ،ة˘قا˘ط˘لا
541 ا˘ه˘ن˘م ،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد
،0202 يف جد رانيد رايلم
صضيو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘مو
،راطع را˘سشأا ،«كار˘طا˘نو˘سس»
يف جاردإا حرتقا مت هنأا ىلإا
معد1202 ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق
نكل ، جد رايلم831 ـب ردق
ةرازولا لبق نم هسضفر مت
رفو˘ت مد˘ع˘ل كلذو ة˘ي˘سصو˘لا
.دراوملا

،«زا˘غ˘ل˘نو˘سس» ة˘كر˘سش ا˘˘مأا
ةيلاملا اهرئاسسخ تردق دقف
رانيد را˘ي˘ل˘م413 ة˘بار˘ق˘ب

ام ةدتمملا ةرتف يف يرئازج
9102و5102 ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
زجعلا اذه ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘لو
راعسسأا نع جتانلا يلكيهلا
ةسضفخنملا زاغلاو ءابرهكلا

ةفلكت رعسس يطغت ل يتلاو
‐ عاطقلا رداب ،ةقاطلا هذه
ميدقتب ‐ةقاطلا ريزو لوقي
ة˘ن˘سسل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘˘نا˘˘ق ي˘˘ف
ه˘ت˘م˘ي˘ق م˘عد بل˘˘ط1202
يرئازج ران˘يد را˘ي˘ل˘م601
كلذو ،«زا˘غ˘ل˘نو˘سس» ةد˘ئا˘ف˘ل
ا˘ه˘نزاو˘˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
ةيلاملا ةرازو نكلو ،يلاملا

دراوملا رفوت مدعل هتسضفر
.ةيلاملا

ح.نيدلا رمق

نييÓم4 نم رثكأا مويلا قحتلي
نيروط˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم ذ˘ي˘م˘ل˘ت
،نطولا ربع يوناثلاو طسسوتملا
فورظ طسسو ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب

تاءار˘جإاو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ىود˘ع يدا˘ف˘ت˘ل ة˘مرا˘سص ة˘ي˘ئا˘قو
.«انوروك»

يف ذي˘مÓ˘ت˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب˘يو اذ˘ه
يونا˘ث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا ن˘يرو˘ط˘لا
مهسسرادمب م˘ه˘قا˘ح˘ت˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
نم اذيم˘ل˘ت176.097.4 مو˘ي˘لا

اذيملت763.590.01 ن˘˘م˘˘˘سض
ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا ي˘ف Ó˘ج˘سسم
5 ن˘م د˘˘يزأا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

12ـلا يف اوقحتلا ذيملت نييÓم
تاسسسسؤو˘م˘لا˘ب ي˘سضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
.يئادتبلا روطلا يف ةيوبرتلا

دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي راو˘˘˘طألا بسسحو
روطلا يف نيل˘ج˘سسم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
مهرطؤوي844.313.3 طسسوتملا

ىلع نيعزو˘م ،اذا˘ت˘سسأا86.961
غلب نيح ي˘ف ،ة˘ط˘سسو˘ت˘م0875
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا دد˘˘ع
781.774.1 يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا رو˘˘ط˘˘˘لا
،ذاتسسأا009.901 مهرطؤوي اذيملت
.ةيوناث3752 ىلع نيعزوم

لو˘˘˘خد˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘تو
4 ىلإا هليجأات مت يذلا ،يسسردملا
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
يوناثلاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا ن˘يرو˘ط˘ل˘ل
،«91˘‐د˘ي˘فو˘˘ك» را˘˘سشت˘˘نا بب˘˘سسب
صسرام21 ذنم ةسساردلا فقوتو
ةيبرتلا ةرازو ترطسس ،يسضاملا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا تا˘ط˘ط˘خ˘م ار˘خؤو˘˘م
ي˘˘˘ف ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسل
طسسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ةرورسض عم ا˘يرو˘سضح يو˘نا˘ث˘لاو
ذيمÓتلا ةحسص ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

م˘ه˘ت˘مÓ˘سسو ن˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
يوبرتلا مقاطلل بوؤودلا لمعلاو
ذيمÓت˘لا ة˘ق˘فار˘مو ة˘ي˘عو˘ت ى˘ل˘ع
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب ءا˘˘ي˘˘لوألا صسي˘˘سسح˘˘˘تو
.كلذ يف مهنواعت

ير˘يد˘م ع˘م عا˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خو
ير˘يد˘م م˘ه˘لÓ˘خ ن˘مو ،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م
دمحم اعد ،ةسصاخلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو
لوكوتوربلل مراسصلا مارتحلا ىلإا
تقداسص يذلا ي˘ح˘سصلا ي˘ئا˘قو˘لا

ةرازو˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع
ام لك ذيفنتب مازتللاو ةحسصلا

يف ةيئاقو تاءارجإا نم هيف ءاج
،ريزولا دكأاو ،تاطحملا فلتخم
ل˘ك ر˘ي˘ه˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا ق˘˘فار˘˘م
نم˘سضي ا˘م˘ب ا˘ه˘تاءا˘سضف ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ذيمÓتلا ةكرحو يدسسجلا دعابتلا
ني˘ب كا˘كت˘حلا بن˘ج˘ي ها˘ج˘تا ي˘ف
تا˘عا˘ق ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ع˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
تلوا˘ط˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ة˘˘سسارد˘˘لا

قيبطت تامز˘ل˘ت˘سسم ل˘ك ر˘ي˘فو˘تو
ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا تاءار˘جإا

امك ،ةظقيلا ة˘ي˘ل˘خ رود ل˘ي˘ع˘ف˘تو
يسسفنلا بناجلاب لفكتلا ىلإا اعد
يراسشتسسم فر˘ط ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ي˘سسرد˘م˘لا دا˘سشرإلاو ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا

ريطأاتلا ريفوت ةرورسضو ينهملاو
ل˘ك ى˘ل˘عو ةدا˘م ل˘كل يو˘بر˘˘ت˘˘لا

.ىوتسسم
ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ُم˘˘˘˘لا صصن˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه

ةسساردلا فانئت˘سسل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
يف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا صسرد˘م˘ت م˘ي˘ظ˘ن˘تو
ما˘ع˘لا يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م
ة˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
ىلع1202‐0202 ة˘ي˘سسارد˘˘لا
ميسسقتب قلعتت ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ي˘باد˘ت

ةيعرف جاوفأا ىلإا ةيوبرتلا جاوفألا
نيب جوف لك ذيمÓت ددع حوارتي
نم اينث˘ت˘سسم اذ˘ي˘م˘ل˘ت42و02
يذ˘لا يو˘بر˘ت˘لا جو˘ف˘لا م˘ي˘سسق˘ت˘لا
يواسسي هيف ذيمÓتلا ددع نوكي
وه ام لثم اذيملت42 نم لقأا وأا
،ة˘ي˘ب˘ن˘جأا تا˘˘غ˘˘ل بع˘˘سشل لا˘˘ح˘˘لا
،يسضاير ين˘ق˘ت˘لاو ،تا˘ي˘سضا˘ير˘لا

ي˘ف ج˘يو˘ف˘ت˘لا ن˘ع ءا˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘سسلاو
ةيقي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘م˘عألا تاذ داو˘م˘لا

م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘عألاو
ةيميلعتلا ةسصح˘لا ةد˘م صضي˘ف˘خ˘ت
ةيسسمأا لÓغتسسا عم ةقيقد54 ىلإا
.ةسساردلل ءاثÓثلا

ن˘ي˘جذو˘م˘ن ط˘ط˘خ˘م˘˘لا صصخو
ةبسسنلاب ذيمÓتلا صسردمت ميظنتل
ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘ل˘˘˘ل
دد˘ع نو˘كي ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘˘ب
ا˘ي˘فا˘ك ا˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘سسارد˘˘لا تا˘˘عا˘˘ق

جاوفألا دد˘ع ف˘سصن با˘ع˘ي˘ت˘سسل
م˘ت˘ي دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو ،ة˘ي˘عر˘ف˘˘لا
ةيعرفلا جاوفألا عومجم ميسسقت
نم نيتنزاوتم ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م ى˘لإا
نامسضو ،(2 ف)و (1 ف) جاوفألا
نيتعومجملا نيب ةسساردلا بوانت
ةيحابسصلا ني˘تر˘ت˘ف˘لا ن˘ي˘ب ا˘ي˘مو˘ي
تيقوتلا نوكي ثيحب ،ةيئاسسملاو
ةيحابسصلا ةرتفلل ةبسسنلاب يمويلا

ةعاسسلا ىلإا00:80 ةعاسسلا نم
صصسصح تسس يف مظنت ،04:21
ةرتفلا امأا ،د03و تاعاسس4 ةدمل
03:31 ة˘عا˘سسلا ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘سسم˘˘لا

يف مظنت ،ءاسسم52:71 ىلإا لاوز
تاعاسس3 ةدمل صصسصح صسمخ
.د54و

يتلا تايو˘نا˘ث˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا
اهب ة˘سسارد˘لا تا˘عا˘ق دد˘ع نو˘كي
دد˘ع عو˘م˘˘ج˘˘م ف˘˘سصن ن˘˘م ل˘˘قأا
ميسسقت نكميف ،ةيعرفلا جاوفألا
ةيعرف جاوفأا ىلإا ةيوبرتلا جاوفألا

ع˘م ،د˘حاو جو˘ف ي˘ف اذ˘ي˘م˘ل˘ت42
تا˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ن˘ي˘جو˘ف ج˘مد ع˘م ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
ةسساردلا ةجمربو رثكأا وأا نييعرف
ة˘سسارد˘لا تا˘عا˘ق وأا جرد˘م˘لا ي˘ف
دعابتلا مارتحا ةط˘ير˘سش ة˘ع˘سساو˘لا
يف ططخملا عنمي ملو ،يدسسجلا

جاوفألا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه
نأا ى˘ل˘ع صصر˘ح˘لا ع˘م ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
ن˘م ادد˘ع ل˘قألا ن˘ي˘ب ن˘˘م نو˘˘كت
.ذيمÓتلا

ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا ا˘˘مأا
يف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا صسرد˘م˘ت م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
عقوتيف ،طسسوتملا ميلعتلا ةلحرم
زواجتي يوبرت جوف لك ميسسقت

ىلإا اذي˘م˘ل˘ت24 ه˘تذ˘مÓ˘˘ت دد˘˘ع
دنع ةيعرف جاوفأا ةثÓث وأا نيجوف
دد˘˘ع نو˘˘كي ثي˘˘ح˘˘ب ءا˘˘سضت˘˘˘قلا
ي˘عر˘ف جو˘ف ل˘ك ي˘ف ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

هنأا ازر˘ب˘م ،اذ˘ي˘م˘ل˘ت02 ي˘لاو˘˘ح
يتلا ةيوبرتلا جاوفألا ءافعإا نكمي
تاعاق يف ةسساردلا ىلع بوانتت

نم ةبتكملا وأا جردملا لثم ةريبك
مارتحا نامسض ةط˘ير˘سش م˘ي˘سسق˘ت˘لا

.يدسسجلا دعابتلا ريياعم
ـب ةيميلعتلا ةسصحلا ةدم ردقتو

ى˘لإا مو˘ي˘لا م˘سسق˘يو ة˘ق˘˘ي˘˘قد54
6 ن˘م ة˘ي˘حا˘ب˘سص ةر˘ت˘ف ،ن˘ي˘تر˘ت˘˘ف
4 يواسسي ينمز مجحب صصسصح
ةيئا˘سسم ةر˘ت˘فو ف˘سصنو تا˘عا˘سس
ي˘ن˘مز م˘ج˘ح˘˘ب صصسصح5 ن˘˘˘م
،ةقيقد54و تاعا˘سس3 يوا˘سسي
عوبسسألا نم مايأا5 لÓغتسسا عم
ى˘˘لإا د˘˘حألا ن˘˘م) ة˘˘سسارد˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.(صسيمخلا

ـه.داوج

تاعانسصلا ت’اجم يف نواعتلا زيزعتل
ةددجتملا ةقاطلاو ةيئاذغلا

ةطسسوتملاو ةريغسصلا تاسسسسؤوملاو

لامعأإ ىدتنم
يلاطيإ‐يرئإزج
1202 علطم
رئإزجلاب
ريفسس ،اريريف لاكسساب نلعأا
ميظنت نع ،رئازجلاب ايلاطيإا

‐يرئازج لامعأا ىدتنم
عيراسشم ةسساردل يلاطيا
علطم نيدلبلا نيب ةكارسشلا
زكري ،رئازجلاب لبقملا ماعلا

تاعانسصلا ت’اجم ىلع
ةددجتملا ةقاطلا ،ةيئاذغلا
ةريغسصلا تاسسسسؤوملا

.ةطسسوتملاو
يف ،يلاطيإ’ا ريفسسلا دكأا

لÓخ ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
،صسمأا اهارجأا عادو ةرايز
،ميهاربإا يلع تيآا تاحرفل
،ةرازولا رقمب ،ةعانسصلا ريزو

،رئازجلاب هماهم ءاهتنا بقع
ديدجلا يلاطيإ’ا ريفسسلا نأا
لمعلا لسصاويسس رئازجلا ىلإا

نواعتلا زيزعت لجأا نم
تاعاطقلا يف اميسس’ ،يئانثلا
ىلع بجي يتلا ةيجيتارتسسإ’ا
داسشأا امك ،اهيف صضوخلا نيدلبلا

«ةقسسانتملا» ريزولا ةبراقمب
ىلإا فدهت يتلا «ةسسوردملا»و
خانم ىلع رارقتسس’ا ءافسضإا
ازربم ،رئازجلا يف لامعأ’ا

ةكارسشلا زيزعت ةرورسض
رئازجلا نيب ةيعانسصلا

.ايلاطياو
ريزو لاق ،هتهج نم

نيرمثتسسملا نإا ،ةعانسصلا
رثكأا ةرظن نيوكت مهناكمإاب
ينوناقلا ماظنلا لوح احوسضو
نامسض هنأاسش نم يذلاو
خانم يف ةيفافسشلاو رارقتسس’ا
ركذو ،رئازجلاب لامعأ’ا

نم ةذختملا ريبادتلا فلتخمب
اذكو ةيرازولا هترئاد فرط

اهنمسضتي يتلا رواحملا مهأاب
نم ديدجلا رامثتسس’ا نوناق
تارامثتسس’ا عفد لجأا
يف اميسس’ ةيبنجأ’ا
ةميقلا تاذ تاعاطقلا
صصخي اميف ةيلاعلا ةفاسضملا

قلخو جاتنإ’ا تاينقتو تاقاط
.لغسشلا بسصانم

ح.نيدلا رمق



ة˘فر˘غ˘˘لا صسف˘˘ن تنادأاو اذ˘˘ه
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘يزو ،لو˘˘˘غ ر˘˘˘م˘˘˘ع
،قبسسألا ةيمومعلا لاغسشألاو
اميف اذفان انجسس تاونسس7 ـب
صسفنل نوقباسسلا ءارزولا نيدأا
،نÓعز ين˘غ˘لا د˘ب˘ع عا˘ط˘ق˘لا
نب ةرامعو ،يعل˘ط ة˘ع˘م˘جو˘ب
وهو اذفان اسسبح ةنسسب ،صسنوي
ىلع ط˘ل˘سسم˘لا م˘كح˘لا صسف˘ن
،نيقبسسألا ة˘عا˘ن˘سصلا ير˘يزو
بوجح˘مو ي˘ف˘سسو˘ي ف˘سسو˘ي
3 ـب م˘˘˘كح بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ةد˘˘˘ب
قح يف اذفان انجسس تاونسس
ر˘يزو ،ي˘سضا˘˘ق ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
.قبسسألا ةيمومعلا لاغسشألا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضق˘لا صسف˘ن ي˘فو
مهتب نومه˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي
لÓغتسساو داسسفلاب ةلسص تاذ
ريغ تازايت˘ما ح˘ن˘مو ذو˘ف˘ن˘لا

م˘كح راد˘سصإا م˘ت ،ة˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم
ذافنلا ة˘فو˘قو˘م ا˘سسب˘ح ة˘ن˘سسب
ةبانعو ةديعسس ييلاو قح يف
ن˘ب ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سسلا

،ينامÓسس دم˘ح˘مو ،رو˘سصن˘م
ةئربت ةفرغلا صسفن تررق امك
م˘هو داد˘ح ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م دار˘˘فأا

نا˘˘ي˘˘ف˘˘سسو د˘˘م˘˘ح˘˘˘مو حو˘˘˘بر
.نايزمو

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تنا˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك
دق ،دمحمأا يديسسل ةيئادتبلا
ةيليوج يف ،دادح يلع تنادأا

ةنسس81 ة˘بو˘ق˘ع˘ب طرا˘˘ف˘˘لا
ةنادإا تمت اميف ،اذفان انجسس
و˘عد˘م˘لا ر˘م˘ع ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘˘فأا

نايفسسو دمحم ،نايزم ،حوبر
8و ،اذفان اسسبح تاونسس4 ـب
رماوأا عم ،ةمارغ رانيد نويلم
ا˘م˘ي˘ف ،صسب˘ح˘لا ي˘ف عاد˘يإلا˘˘ب

نيلوألا نيريزولا ىلع مكح
ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا ،ن˘ي˘ق˘˘ب˘˘سسألا

ةبوقعب ،لÓسس كلاملا دبعو
جد نويل˘مو ا˘سسب˘ح ة˘ن˘سس21
.ةذفان ةمارغ

تنادأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
يسضاق ،ةيئادتبلا ة˘م˘كح˘م˘لا

تاونسس5 ةبوقعب رداقلا دبع
ا˘م˘ك ،ة˘مار˘غ جد ف˘لأا005و
ن˘˘ب ةرا˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ن˘˘˘يدأا
،ي˘ع˘ل˘ط ة˘ع˘م˘˘جو˘˘بو ،صسنو˘˘ي
ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس3 ة˘بو˘ق˘ع˘ب

ا˘مأا ،ة˘˘مار˘˘غ جد ف˘˘لأا005و
،لوغ رام˘ع ،ق˘ب˘سسألا ر˘يزو˘لا
ةبوقعب ةمكحملا تسضق دقف
نويلمو ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس01
ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘˘بو ،ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘غ جد
ةد˘ب ن˘ي˘ق˘ب˘سسألا ن˘˘ير˘˘يزو˘˘ل˘˘ل
،يفسسوي فسسو˘يو بو˘ج˘ح˘م
نيماع ةبوقعب امهتنادإا مت دقف
جد ف˘لأا005و اذفا˘ن ا˘سسب˘ح
.ةذفان ةمارغ

3 ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع راد˘˘˘سصإا م˘˘˘تو
ى˘ل˘ع اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘سس
يناغ˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘سسألا ر˘يزو˘لا

اذفان اسسبح ةنسس02و ،نÓعز
د˘˘ب˘˘ع براو˘˘سشو˘˘˘ب ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ة˘مار˘غ جد نو˘ي˘ل˘مو ،مÓ˘سسلا

ر˘˘˘مألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘˘بإلا ع˘˘˘˘م
اسسبح نيماع اذكو ،صضبقلاب
نب صضيبلا يلاو قح يف اذفان

ي˘لاوو ،ه˘ل˘لا د˘˘ب˘˘ع رو˘˘سصن˘˘م
.دمحم ينامÓسس ةبانع

watan@essalamonline.com
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لÓسسو ىيحيوأا نم لكل تاونسس8و هتلئاع دارفأا ةئربتو يلعل اذفان انجسس ةنسس21

دإدح ةيصضق يف نيمهتملإ ىلع تابوقعلإ سضيفخت
هتبوقع ذافنتصسإ دعب نجصسلإ رداغي سسنوي نب ةرامع ^

ط.ةراسص

عم اذفان اسسبح ةنسس21 ةبوقعب ،لامعأ’ا لجر ،دادح يلع ،رئازجلا ءاسضق صسلجمل ةيئازجلا ةفرغلا صسمأا تنادأا
كلاملا دبعو ،ىيحيوأا دمحأا ،نيقباسسلا نيلوأ’ا نيريزولا ىلع مكح اميف ،ةيلاملا ةدسصرأ’او هكÓمأا ةرداسصم

.داسسفلاب قلعتت مهتب اذفان اسسبح تاونسس8 ـب ،لÓسس

دار˘فأا صسمأا ة˘ي˘سشع ن˘كم˘ت
ة˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘تلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
ي˘ف تارد˘خ˘م˘ل˘˘ل ي˘˘عر˘˘سشلا

ة˘ع˘برأا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘با˘˘ن˘˘ع
نم˘سض نو˘ط˘سشن˘ي صصا˘خ˘سشأا
ر˘˘جا˘˘ت˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ ة˘˘˘كب˘˘˘سش
ةدعل دادتما اهل تاردخملاب
.ةيقرسش تايلو

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأاو اذ˘˘˘ه

هبتسشملا رسصانعلل في˘قو˘ت˘لا
را˘كوأÓ˘ل  صشي˘ت˘˘ف˘˘تو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
نع اهنوداتري يتلا لزانملاو
مارغوليك01 قوفي ام زجح
تناك ،جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
ةد˘˘ع ي˘˘ف ما˘˘كحأا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘˘م
عيبلل ةأايهمو ةفلتخم عقاوم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ب˘ع ج˘يور˘ت˘لاو
.ءايحألا

خ.رسصان

ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘˘سصم تط˘˘˘ب˘˘˘حأا
تلواحم4 ،فراطلا ةيلو
اقÓطنا ةيعرسش ريغ ةرجه
يتيدلبب حاطبلا يئطاسش نم
فيقوت عم ،ة˘لا˘ق˘لاو ط˘سشلا
.اسصخسش06 نم ديزأا

ةطرسشلا ط˘فا˘ح˘م ح˘سضوأا
م˘ير˘ك د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘ي˘ل˘˘خ لوؤو˘˘سسم،يد˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ل
ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتلا
يف ،يماظنل كلسسلا تاذب
ىلدأا ةي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
دي˘سسج˘ت م˘ت ه˘نأا˘ب ،صسمأا ا˘ه˘ب
لÓغتسسا ر˘ثإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ريسضحتلاب ديفت تا˘مو˘ل˘ع˘م
تلوا˘˘ح˘˘م ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسل

ة˘ف˘سضلا و˘ح˘ن ر˘ح˘ب˘لا رو˘ب˘ع
ر˘ح˘ب˘لا صضو˘ح˘ل ة˘ي˘لا˘م˘˘سشلا
تنا˘ك ط˘سسو˘ت˘م˘لا صضي˘˘بألا

،طرا˘ف˘˘لا تب˘˘سسلا ة˘˘ع˘˘مز˘˘م
نمألا حلاسصم تنكمت ثيح
هذ˘˘ه طا˘˘ب˘˘حإا ن˘˘م ي˘˘ئلو˘˘لا
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا تلوا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ن˘˘م د˘˘حاو نآا ي˘˘ف ةرر˘˘˘ق˘˘˘م
تن˘كم و ،ة˘˘لا˘˘ق˘˘لاو ط˘˘سشلا
نم ديزأا فيقوت نم ةيلمعلا

ريغ ةرج˘ه˘ل˘ل ا˘ح˘سشر˘م06
دد˘˘سصب او˘˘نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا

لوسصولا لجأا نم ريسضحتلا
نيل˘مآا ىر˘خألا ة˘ف˘سضلا ى˘لإا
ح˘لا˘سصم ة˘ظ˘ق˘ي ع˘جار˘ت ي˘ف
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘ئلو˘لا ن˘مألا
ق˘ب˘سست ي˘ت˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
ىركذلا ءا˘ي˘حإاو ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلا
1 ةرو˘˘˘ث علد˘˘˘نل66 ـ˘˘˘لا
.4591 ربمفون

ءلؤوه عيمج ردحني و اذه
تحوارت نيذلا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
ةنسس06 و02 نيب مهرامعأا

ن˘م صصو˘سصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع دÓ˘ب˘لا قر˘سش تا˘يلو
رارغ
ةبانع،ةنيطنسسق،فراطلا

هر˘كذ ا˘م بسسح ،ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خو
د˘م˘ح˘م ة˘طر˘سشلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
راسشأا يذلا ،يدي˘ب˘ع˘ل م˘ير˘ك
ابيرق لثمي نأا رظتني هنأا ىلإا

مت نيذلا صصاخسشألا ءلؤوه
حتافلا ةل˘ي˘ل ن˘ي˘ب م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
مامأا ،لوألا صسمأاو ر˘ب˘م˘فو˘ن
يتمكحمب قيقحتلا ييسضاق
ة˘م˘ه˘ت˘ب نا˘عرذ˘لاو ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا
ر˘ي˘غ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
.رحبلا ربع ةيعرسش

  زوزع ايليماك

ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا صسمأا تل˘˘˘جأا
ةر˘م˘ل˘ل ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
دبع ةمكاحم ا˘ي˘لاو˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ةمسصاعلا يلاو ،خوز رداقلا
ةيسضق ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘لا ،ق˘ب˘سسألا
ربمفون91 مو˘˘ي ى˘˘لإا دا˘˘سسف
ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع كلذو ،يرا˘ج˘لا

اذكو مهتم˘لا ي˘ما˘ح˘م با˘ي˘غ
.دوهسشلا صضعب

قبسسألا يلاولا مكاحيو اذه
ةزابيت ةمكحم يف ،ةمسصاعلل
زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما تاءار˘˘˘جإل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
عئاقو ترج ثيح ،يسضاقتلا
.رئازجلا ةيلو ميلقإاب ةيسضقلا

م˘ه˘ت˘م˘لا بنا˘ج ى˘لإا ل˘ث˘˘مو
،خوز رداقلا د˘ب˘ع ،ي˘سسي˘ئر˘لا
ةمكحم˘ب ح˘ن˘ج˘لا ة˘فر˘غ ما˘مأا
،دو˘ه˘˘سشلا ن˘˘م دد˘˘ع،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت
،ل˘ما˘ه ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع م˘هزر˘بأا
نمأÓل قبسسألا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
اياسضق ي˘ف ناد˘م˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
.ىرخأا داسسف

،خوز رداق˘لا د˘ب˘ع ه˘جاو˘يو
يدمعلا ديدبتلاب قلعتت امهت

فر˘ط ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘˘مأل
ه˘جو نود ي˘مو˘م˘ع ف˘˘ظو˘˘م
يعرسش ر˘ي˘غ لا˘م˘ع˘ت˘سسا ،ق˘ح
ةيمومع لاومأاو تاكل˘ت˘م˘م˘ل

،هتف˘ي˘ظو م˘كح˘ب ا˘ه˘ي˘لإا د˘ه˘ع
وأا ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف اد˘˘˘م˘˘˘ع بسصن˘˘˘˘م
وحن ىلع هتف˘ي˘ظو ة˘سسرا˘م˘م
تاميظنتلاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا قر˘خ
عفانم ىلع لوسصحلا صضرغب

وأا ة˘سصا˘خ ة˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
.رخآا نايكل

راسشتسسملا عسضخأا ةراسشإÓل
اي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل ق˘ق˘ح˘م˘لا

يف ،قبسسألا ةمسصاعلا يلاو
ة˘با˘قر˘لا ما˘ظ˘ن˘ل ق˘˘با˘˘سس تقو
عباتملا اياسضقلا يف ةيئاسضقلا
  .اهب

ب.نيرسسن

دوهسشلا صضعبو مهتملا يماحم بايغ ببسسب

خوز رداقلإ دبع ةمكاحم ليجأات
يراجلإ ربمفون91 ىلإإ

ةيقرسش تاي’و ةدعل دادتما اهل

تإردıاب ةرجاتŸإ ةكبصش فيقوت
ةبانع ‘

مهرامعأا حوارتت اسصخسش06 نم ديزأا فيقوت
ةنسس06 و02 نيب

ةيعرصش ريغ ةرجه ت’واحم4 طابحإإ
فراطلإ يف ةلاقلإ و طصشلاب

داسسفلاب ةلسص تاذ مهتب لÓسسو ىيحيوأا نم لكو نيدلا يحم ةلئاع نم دارفأا اهيف عباتم ةيسضقلا

نيقباصس نيلوؤوصسم ىلإإ عامتصس’اب توكحط لامعأ’إ لجر ةمكاحم فانئتصسإ

نم ةدحو0071 طبسض
ةيلام غلابم زجحو رومخلا

ةينطولا ةلمعلا نم
ترايتب ةيبنجأ’او

سصرق0084 زجح
يف يلقع رثؤوم
ةمصصاعلاب سشإرحلإ
ةقرف رسصانع صسمأا فقوأا
ةعباتلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا

ةيرادإ’ا ةعطاقملا نمأ’
نيمّهتم صصاخسشأا4،صشارحلل
يف تاردخملا جيورتب
0084 زجحو ،اهتاذ ةنيدملا

،يلقع رثؤوم صصرق
نولمعتسسي اوناك نومهتملا
هذه جيورتل ةيحايسس ةرايسس
يداب نسسح يحب مومسسلا

.اديدحت
صسمأا تنكمت اهتهج نم
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا
ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا

ةيمك طبسض نم ،ترايت
تابورسشملا نم ةربتعم
غلابم زجح عم ،ةيلوحكلا

ةينطولا نيتلمعلا نم ةيلام
.ةيبنجأ’او

ةيمك زجح ةيلمع
ةيلوحكلا تابورسشملا
تمت ةدحو0071 ـب ةردقملا
تاذ ىلإا تدرو تامولعم رثإا
اهدافم ،ةينمأ’ا حلاسصملا

ةيمك لقنب نيسصخسش مايق
ةبكرم نتم ىلع رومخلا نم
ريغ ةقيرطب اهب ةرجاتملل

فيقوت دعبو ،ةينوناق
رثع اهسشيتفتو ةرايسسلا

ةمخسض تايمك ىلع اهلخادب
ترفسسأاو اذه ،رومخلا نم
نكسسم دوجو نع تاقيقحتلا

مهيف هبتسشملا هيف يفخي
ةيمكلا لسصتل ىرخأا ةيمك
ةدحو0071 ىلإا ةزوجحملا

عاونأ’ا فلتخم نم
.افنآا انركذ امك ماجحأ’او
نيفوقوملا ةزوحب طبسض امك
ةلمعلا نم ةيلام غلابم
نمو ،ةيبنجأ’او ةينطولا
ميدقت متي نأا رظتنملا
ليكو مامأا نيمهتملا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

.مهتيسضق يف رظنلل ترايت
ـه.رثوك / صشواسش دامع

ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا صسمأا تف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سسا
رئازجلا ءاسضق صسلجمل ةيئازجلا
ل˘جر ة˘م˘كا˘ح˘˘م ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
،توكحط نيدلا يحم لامعألا
هتلئاع نم دارفأا ةقفر عباتملا

،نيقبسسألا نيلوألا ن˘ير˘يزو˘لاو
كلاملا د˘ب˘عو ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا
ة˘˘˘ل˘˘˘سص تاذ م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب ،لÓ˘˘˘سس
ءاردم ىلإا عامتسسلاب ،داسسفلاب
مجانملاو ة˘عا˘ن˘سصل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘سس
م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت نا˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف ءا˘˘سضعأاو
تامد˘خ˘لا ناو˘يد˘ب تا˘ق˘ف˘سصلا
.ةيعماجلا

مهتملا ركنأا راطإلا اذه يفو
مييقتلا ةنجل نم ،ماسشه قيوسش
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ناو˘يد˘ب
،هيلإا ةهجوم˘لا م˘ه˘ت˘لا ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب
لقنلا تÓفاح ةبقارم نأا ادكؤوم
لبق نم ةكول˘م˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا

متت تناك توكحط ةسسسسؤوم
ة˘˘ي˘˘ل˘˘سسل˘˘سست˘˘لا ما˘˘˘قرألا ق˘˘˘فو
نم تلاقو ،ةيدامرلا تاقاطبلل

،داهن ةداب˘ع ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج
تنك » ،ةنجللا صسفن يف وسضع
ر˘ت˘فد ة˘ق˘با˘ط˘م ى˘˘ل˘˘ع صصر˘˘حأا
.«طورسشلا

دمحم ي˘ن˘غر˘م ى˘ف˘ن هرود˘ب
قباسسلا ةعانسصلا ريدم ،حلاسص
،هيلإا ةهجوملا مهتلا ،ةنيطنسسقب
را˘˘ق˘˘ع ح˘˘ن˘˘م م˘˘ت ه˘˘˘نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م

ةديدجلا ةنيدم˘لا˘ب تو˘كح˘ط˘ل
يف هنييعت لب˘ق ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع
.هبسصنم

ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ءارد˘˘م در ا˘˘م˘˘ك
،ةدكيكسسو فيطسسب نيقباسسلا

،لسصيف ةبحو ،دمحم صشوتيمح
ىلع ،ىسسيع ةفيلخ ،ةدعيسسو
مهلوقب ةمكحملا ةئ˘ي˘ه ة˘ل˘ئ˘سسأا
را˘ق˘ع˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط د˘˘يد˘˘ح˘˘ت نأا
مهسصاسصتخا نم صسيل يحÓفلا

.مهتايحÓسصو
ةباتك ةياغ ىلإا لسصاوتت اذه

ةمكا˘ح˘م˘لا هذ˘ه ،ر˘ط˘سسألا هذ˘ه
ربوتكأا82 يف تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا
ة˘ي˘ئا˘سسم ة˘سسل˘ج ي˘˘ف طرا˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘سسم ى˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب
.نيرخآا نيقباسس

يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘كو
م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا تنادأا د˘˘ق ،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا
ةنسس61 ـب ،توكحط يسسيئرلا

اهردق ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح
ةنادإا تمت امك ،جد نييÓم8
د˘˘ي˘˘سشر تو˘˘كح˘˘ط ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
تاونسس7 ـب ،لÓ˘بو د˘ي˘˘م˘˘حو
8 اهردق ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
رسصان نيدأا امنيب ،جد نييÓم
انجسس تاونسس3 ـب ،توكحط
،جد نييÓم8 اهردق ةمارغو
ا˘سضيأا ة˘م˘كح˘م˘لا تسضق ا˘˘م˘˘ك
ةيكنبلا تاباسسحلا لك ديمجتب

ةرداسصمو توكحط تاكرسشل
اهئاسصقإا ىلإا ةفاسضإلاب ،اهداتع
ةدمل ةيمومعلا تاقفسصلا نم
ةمكحملا تنادأا امك.تاونسس5
ن˘ير˘يزو˘لا ة˘ي˘سضق˘لا صسف˘ن ي˘ف
د˘م˘˘حأا ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘سسألا ن˘˘ي˘˘لوألا
ـب ،لÓسس كلاملا دبعو ،ىيحيوأا

005و اذفان اسسبح تاونسس01
اميف ،امهنم لكل ةمارغ جد فلأا
،براوسشو˘ب مÓ˘سسلا د˘ب˘ع ن˘يدأا

،ق˘˘ب˘˘˘سسألا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو
02 ـب رارف ةلاح يف دجاوتملا
جد ينويلمو اذفان اسسبح ةنسس
نم ل˘ك ة˘نادإا م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘مار˘غ
ر˘˘˘يزو ،ي˘˘˘ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ف˘˘˘سسو˘˘˘˘ي
يزو˘فو ،ق˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ةد˘كي˘˘كسس ي˘˘لاو ،ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ل˘˘ب
3و ،اذفان اسسبح نيماعب ،قباسسلا
را˘م˘ع˘ل اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘˘ن˘˘سس
ةيمومعلا لاغسشألا ريزو ،لوغ
.قبسسألا

ينغلا دبع ةئربت تمتو اذه
لقنلل قبسسألا ريزولا ،نÓعز
مهتلا نم ،ةيمومعلا لاغسشألاو
ترد˘˘سصأاو ،ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
ةيسضق˘لا صسف˘ن ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘لا
ةنيزخلا صضيوعتب يسضقي ارارق
.جد رايلم903 غلبمب ةيمومعلا
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ى˘ل˘ع ةرو˘ع˘سسم˘لا ة˘ل˘م˘ح˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
،اسسنرف يف نيملسسملاو مÓسسلا
،فسصنملا قح˘لا تاو˘سصا تر˘ب˘نا

،ن˘ي˘ي˘بر˘غ با˘ت˘كو ن˘ير˘كف˘م ن˘˘م
ام نأاب مهريكذتو ،صسانلا ديسشرتل
لخدي ،نوركام ةموكح هب موقت
ة˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا عا˘˘م˘˘طأا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف

ط˘ق˘ف صسي˘ل ر˘˘سضت د˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘فر˘˘سض
رسشتنت لب يسسنر˘ف˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب
نم دعبأا ىلإا هللا ردق ل اهاياظسش
و ر˘سضخلا ى˘ل˘ع ي˘˘تأا˘˘ت د˘˘ق ،كلذ
مكملكأا » ناونع تحت و ،صسبايلا

بت˘ك ،«ل˘ب˘ق˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘ف˘˘نلا ن˘˘ع
اوسسنارف ريبكلا يسسنرفلا ركفملا
صسي˘ئر˘˘لا با˘˘ط˘˘خ د˘˘ع˘˘ب ،ةا˘˘قرو˘˘ب
نييسسنر˘ف˘ل˘ل صضر˘ح˘م˘لا نور˘كا˘م
لاقف ،نيملسسملا و مÓسسلا دسض
،نملا ةزهجأا و اسسنرف ةموكح نأا
ىلع لبقت˘سس ،با˘ط˘خ˘لا اذ˘ه د˘ع˘ب
نيملسسملا تويب ىلع تامهادم
صضعبب ةيحسضتلا و مهتاسسسسؤوم و
عرا˘سشلا فا˘ط˘ع˘ت˘سسل ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

ءانبأا ني˘ب نار˘ي˘ن˘لا مر˘سضت اذ˘كهو
نحن اه Óعفو «..دحاولا بعسشلا
هفسصو امك ويرانيسسلا اذه صشيعن
.. يسسنرفلا ركفملا هثودح لبق
كانه انتيلاجل ةمÓسسلا هللا لأاسسن
مايلا لباق يف ،ةماع ابوروأا يفو
   .هللا لوحب
ديزأا ذنم بتك قايسسلا صسفن يف
ركفملاو فوسسلي˘ف˘لا عو˘ب˘سسا ن˘م
ادد˘˘ن˘˘˘م ،ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سشلا ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ا˘ها˘حر ر˘يد˘ت ي˘ت˘لا ا˘ير˘ي˘ت˘سسه˘لا˘˘ب

ه˘مÓ˘ك ا˘ه˘˘جو˘˘م ،هدÓ˘˘ب ة˘˘مو˘˘كح
و نور˘كا˘م ي˘سسنر˘ف˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل

نولبنقت مت˘نأا»: ه˘لو˘ق˘ب ،ه˘ت˘ي˘سشا˘ح
م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا لود يأا) م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لود
..مهتÓئاع نوقزمت و ،(يمÓسسلا
ةئيسسم روسصب مهلوسسر نومسسرت
نوعجسشت ،مهنم و هنم اومكهتتل
و ة˘˘˘قرا˘˘˘فألا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
يف نيملسسملا لتقل  مهنوحلسست
و ..،ىطسسولا ايقيرفأاو يلام ةلود
عراوسش يف مايلا هذه نورهاظتت
ىر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كلا ند˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو صسيرا˘˘˘˘˘ب

اوؤوز˘˘ه˘˘ت˘˘سست ل ؟؟ ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘سضلا˘˘˘ك
لا م˘كقد˘سصي ن˘ل˘ف  ؟؟م˘كسسف˘˘نأا˘˘ب
«.قفانملا وأا يبغلا

برغلا دÓ˘ب ي˘ف صشي˘ع˘ي م˘ل˘سسم˘ك
صضع˘ب ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘لا ن˘˘مو
 تائيهلا

تا˘سسسسؤو˘م تدد˘˘ن ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ي˘لود تا˘ي˘˘سصخ˘˘سشو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسا
مÓسسإÓل ةيئادعلا اسسنرف فقاومب
ا˘ن˘هو ،نور˘ق ذ˘ن˘م ،ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘˘لاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تا˘نا˘ي˘ب ا˘ن˘ف˘قو˘ت˘˘سست
نومسضم صصيخلت لواحن تائيهلا

دقف ،ادج ةريثك اهنأل ،اهيف ءاج ام
را˘ط˘قأا ل˘ك ي˘ف نو˘م˘ل˘˘سسم˘˘لا به
دوذ˘ل˘˘ل ،يو˘˘ف˘˘ع ل˘˘كسشب ،صضرألا
م˘˘ه˘˘فر˘˘˘سش جا˘˘˘ت ن˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سسلا

انلوسسر ،مهنيعأا ةرقو ،مهدجمو
،ملسسو هي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص د˘م˘ح˘م
.نيملاعلل ةمحر ءاج نيذلا

برغلا دÓب يف صشيعي ملسسمكو
هذه صضعب ىلع نيفرسشملا نمو
يلاتلابو ،دÓبلا هذه يف تائيهلا

بئذلا ةءاربب لءاسستن نأا انل قح
مهيلع بوقعي نب فسسوي مد نم
نع اسسنرف رذتعت ىتم» ، مÓسسلا

د˘˘ق˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه اذا˘˘م˘˘لو «؟ا˘˘ه˘˘مر˘˘ج
اذه اذاملو ؟مÓسسإلا ىلع ءادعلاو
يف ني˘م˘ل˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘سضت˘لا
نأا نم مغرلاب ؟مهرئاعسش طسسبأا

هنأا هيف صضرتفي يناملعلا ماظنلا
لكسشب تايرحلاو قوقحلل لفاك
؟ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل يوا˘سست˘˘م
صصخسش بب˘سسب نو˘ب˘قا˘ع˘ي اذا˘م˘لو
ة˘ل˘ئ˘سسأاو ...؟مر˘جأاو أا˘ط˘خأا م˘ه˘˘ي˘˘ف
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ع˘˘سضت ىر˘˘خأا ةر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
،ما˘ه˘تلا صصف˘ق ي˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ن˘˘طاو˘˘م ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ف˘˘سشكتو
نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ي˘ت˘لا ،ه˘ي˘˘ف ف˘˘ع˘˘سضلا
لفكي اماظن نوكي ىتح كردتسست
قو˘ق˘ح˘لاو نا˘مألاو ن˘˘مألا Ó˘˘ع˘˘ف
زيي˘م˘ت نود ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
.مهنيب
:قيفوتلا هللاب و ،لوقأا يلاتلاب و
ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘م ا˘˘سسنر˘˘ف تي˘˘سسن ل˘˘ه ‐
بر˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘˘لا
ا˘ه˘تز˘غ ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
طقف مايأا3 يف  ةيناملألا ةيزانلا
م˘ه˘ن˘م بهذو ،ة˘ف˘طا˘خ بر˘ح ي˘˘ف
يف كلذل اياحسض فلآلا تارسشع
ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ نأا ن˘˘ي˘˘ح
ةينام˘لأا ع˘م ا˘ن˘ل˘عو ار˘سس او˘نوا˘ع˘ت
لا مكن˘م ا˘ه˘موا˘ق˘ي م˘لو ،ة˘يزا˘ن˘لا
لا˘˘ط˘˘بألا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قأا
دونج ةقفر ،ة˘بو˘ع˘سصب صسوا˘سشلا

ي˘بر˘ع˘لا ا˘ن˘بر˘غ˘م ن˘م ن˘ي˘م˘˘ل˘˘سسم
اسسنرفل ناوألا نآا Óهف ....ريبكلا
انل رذ˘ت˘ع˘تو ا˘ن˘ل ر˘كسشلا مد˘ق˘ت نأا

.؟انيف هلعفت تلاز امو هتلعف امع
هب ماق ام اسسنرف تيسسن له ‐

ير˘ئاز˘ج˘لا ،صسيرا˘ب د˘ج˘سسم ما˘˘مإا
ذقنأا يذلا ، يلسصم رداقلا دبع
تقولا يف دوهيلا نم اريبك اددع
يطعت ةموكحلا هيف تناك يذلا
ىفنملل مهذخأل ودعلل  مهمئاوق
مامإلا اذه مهاوآا دقل ؟ مادعإلا وأا
ن˘˘ل˘˘عأاو هد˘˘ج˘˘سسم ي˘˘ف عا˘˘ج˘˘سشلا
د˘سصق نو˘م˘ل˘سسم م˘ه˘نا ة˘ط˘ل˘سسل˘˘ل

مامإلا اذه رطا˘خ د˘ق˘ل .م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح
ةا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م ه˘تا˘ي˘ح˘˘ب ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ل صصاخسشأا لجأا نم ، نيرخآلا
نور˘كف˘ي ل˘ب ه˘ن˘يد˘˘ب نود˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
املو .امامت هنع فلتخم لكسشب
ة˘طر˘سش ى˘لإا ه˘˘ب ة˘˘يا˘˘سشو˘˘لا تم˘˘ت
م˘ث ه˘ب˘يذ˘ع˘ت م˘˘ت ،«و˘˘با˘˘ت˘˘سسي˘˘ق˘˘لا»
و˘˘سشاد ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘˘ت
Óهف .4491 ويلوي يف يناملألا
ركسشلا مدقت نأا اسسنرفل ناوألا نآا
امو هتلع˘ف ا˘م˘ع ا˘ن˘ل رذ˘ت˘ع˘تو ا˘ن˘ل
.؟انيف هلعفت تلاز
ا˘نداد˘جأا نأا ا˘سسنر˘ف تي˘˘سسن ل˘˘ه ‐
بي˘حر˘ت˘لا د˘ح ى˘لإا او˘ب˘هذ ا˘نءا˘بآاو
ي˘ف م˘ه˘ت˘يا˘م˘حو دو˘ه˘ي˘لا ءلؤو˘˘ه˘˘ب
،برغملا لود يف ةيلسصألا اندÓب
مهلتق ةفاخم مهليحرت اوسضراعو
ناوألا نآا Óهف ؟ةيزانلا فرط نم
ا˘˘ن˘˘ل ر˘˘كسشلا مد˘˘ق˘˘ت نأا ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘ل
تلاز امو هتلعف امع انل رذتعتو
.؟انيف هلعفت
ن˘ح˘ن ا˘ن˘نأا ا˘˘سسنر˘˘ف تي˘˘سسن ل˘˘ه ‐
ةداعإا يف م˘ها˘سس ن˘م ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا
ا˘ًما˘ع ن˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ب
يناعي دلبلا ناك امدنع ةديجملا

لمع دق˘ل .ة˘عا˘ج˘م˘لاو ر˘ق˘ف˘لا ن˘م
ةدا˘عإل ةر˘با˘ث˘م و د˘ج˘ب ا˘ن˘˘فÓ˘˘سسا
ه˘˘ت˘˘بر˘˘خ يذ˘˘لا دÓ˘˘ب˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قا
يسسنرفلا جاتنإلا فقوو ،برحلا

انفÓسسا اهمايأا كرتو ،هيمدق ىلع
و ءامدلا و قرعلا نم اًريبك اًردق
لب طقف اذه صسيل ، كانه مجامجلا
ل يت˘لا ة˘قا˘سشلا لا˘م˘عألا˘ب او˘ما˘ق
.ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا ن˘م د˘حأا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
مدقت نأا اسسنرفل ناوألا نآا Óهف
هتلعف امع انل رذتعتو انل ركسشلا

.؟انيف هلعفت تلاز امو
ةيقÓ˘خأاÓ˘لا ن˘يزاو˘م˘لا هذ˘ه ا˘م ‐
نيملسسملا ىلإا اهب نورظنت يتلا

نونمتو ،مه˘ع˘م ا˘ه˘ب نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘تو
ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج وأا ة˘˘ما˘˘قإا˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيأابو ،متئسش ىتم اهنم مهنودرجت
ام ؟متئسش ةكرب˘ف˘م ة˘ي˘هاو ة˘ع˘يرذ
.؟صسانلا اهيأا نومكحت فيك مكل
ةيقÓ˘خأاÓ˘لا ن˘يزاو˘م˘لا هذ˘ه ا˘م ‐
دلوأا ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ب نور˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘ب نو˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘تو ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا

دلوأا˘ك نو˘ح˘ج˘ن˘ي ا˘مد˘ن˘ع،م˘ه˘ع˘م
و ليقارعلا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ن˘ير˘خآلا
ير˘سصن˘ع˘لا ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو تا˘ب˘ق˘ع˘لا
مويلا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا ن˘كل ،ي˘مو˘ي˘لا
، لاجرو ءاسسن اوراسص ، انلافطأا

نوحارجو نوسسد˘ن˘ه˘مو نو˘ما˘ح˘م
مهحاجن ... نويسسايسسو نوملعمو
مهيديا  ىلع دسشن كلذل مكجعزي
امثيح مهب ر˘خ˘ت˘ف˘نو ،م˘هد˘نا˘سسن و
ا˘ن˘ت˘باو˘ث ى˘ل˘ع نو˘ع˘˘فاد˘˘ي اود˘˘جو
نومكحت فيك مكل ام .ةيناسسنإلا
.؟صسانلا اهيأا
نو˘نزاو˘ت˘م ن˘ي˘م˘ل˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن ‐
اًمئاد حفاكن˘سس ا˘ن˘نأل نو˘ي˘ط˘سسوو
صسؤوبلاو ةاوا˘سسم˘لا مد˘عو م˘ل˘ظ˘لا

عيمج اهنم يناعي يتلا رورسشلاو
يف زييمت نود ةرومعملا ناكسس
و نا˘˘سسل˘˘˘لا و ن˘˘˘يد˘˘˘لا و قر˘˘˘ع˘˘˘لا
اذه ءايوقأا جعزي اذهو ... صسنجلا
.هترسسامسس و ،ملاعلا
نور˘˘مذ˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن
: نوؤواتسسمو
نور˘مذ˘ت˘م ن˘ي˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن ‐
زجع ةأاطو لمحت نم نوؤواتسسمو
نورد˘ق˘ي ل م˘ه˘نأل ،ا˘ن˘م˘كح˘ي ن˘م
لب ،مهتايحسضتو نيرخآلا دوهج
نور˘يد˘ي ف˘ي˘ك ى˘ت˘ح نو˘فر˘ع˘˘ي ل
ءابو دهع يف تامامكلا نوزخم
تارارق نوذختيو ،دفاولا انوروك
ةهجاوم يف نوزجا˘ع ،ة˘سضقا˘ن˘ت˘م
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف نوز˘جا˘ع ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا

نوز˘جا˘ع ،تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘سشا˘سشه
م˘˘قا˘˘ط ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف
ةهجاوم يف نوزجاع ،صضيرمتلا
ي˘˘˘ف نوز˘˘˘جا˘˘˘ع ،ن˘˘˘˘كسسلا ة˘˘˘˘مزأا

يف نوزجاع ،نيدرسشملا ةهجاوم
صسرادملاو ميلعتلا ةمزأا ةهجاوم
ي˘˘ف ا˘˘هاو˘˘ت˘˘سسم ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،رخآل ماع نم يندتلا و روهدتلا

ة˘ي˘سشحو ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف نوز˘˘جا˘˘ع
هدو˘ق˘ت ع˘م˘ت˘ج˘م ي˘ف ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ف نوز˘جا˘ع ،ة˘ي˘نا˘نألاو ءاو˘˘هألا

ي˘ت˘لا بئار˘سضلا ل˘ي˘سس ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
قر˘ع و را˘م˘ث و دو˘ه˘ج صسل˘˘ت˘˘خ˘˘ت
ةقب˘ط˘لا و ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا و لا˘م˘ع˘لا
ةمدخلا نيسسحتل صسيلو ، ةحداكلا
ن˘م ة˘˘ل˘˘ق ءار˘˘ثإل ن˘˘كلو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
نو˘م˘كح˘ت ف˘ي˘ك م˘كل ا˘م .صسا˘ن˘لا
.؟صسانلا اهيأا
نور˘مذ˘ت˘م ن˘ي˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن ‐
ن˘م نورا˘ت˘ح˘مو ل˘ب نوؤوا˘˘ت˘˘سسمو
ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘ل˘˘ل م˘˘كر˘˘يد˘˘ق˘˘ت مد˘˘ع
ةءا˘ف˘كلا مد˘ع ن˘مو ، ن˘ما˘ن˘ها˘ج˘˘ت
دو˘˘عو˘˘لا ن˘˘˘مو ،بيذا˘˘˘كألا ن˘˘˘مو
ن˘م م˘ه˘نورا˘ت˘خ˘ت ن˘م˘ل ة˘ف˘يز˘˘م˘˘لا

نو˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘سستو ةرادإل ي˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
ة˘˘ف˘˘ي˘˘خ˘˘˘سسلا م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ل
ف˘ي˘ك م˘˘كل ا˘˘م˘˘ف .ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لاو
.؟صسانلا اهيأا نومكحت
ةليللا هبسشأا امف ،هذه ةلاحلاو امأا
ذ˘ن˘م ،ط˘ق˘ف صسمألا˘ب ،ة˘حرا˘˘ب˘˘لا˘˘ب

دوهيلا نأا ىلإا مترسشأا ،تلخ دوقع
رورسشلا لك نع نولوؤوسسملا مه

ىلإا نوريسشت مويلاو ،اسسنرف يف
ةئبوألا لك ببسسوه مÓسسإلا نأا
ببسسبو ،مويلا انوروك مهيف امب
عا˘سضوألاو ة˘سضر˘غ˘م˘لا ة˘يا˘˘عد˘˘لا
ىلع اًيموي رسشتنت يتلا ةفيزملا
مكمÓعإا لئاسسو ربع عسساو قاطن
ن˘م را˘سص ،جر˘˘ه˘˘م˘˘لاو ن˘˘جد˘˘م˘˘لا
ة˘ما˘˘ع مÓ˘˘سست˘˘سسا مد˘˘ع بع˘˘سصلا
م˘حر ن˘م لا ءا˘ير˘بلا ن˘م صسا˘ن˘˘لا

ة˘˘سضر˘˘غ˘˘م˘˘لا م˘˘كتا˘˘يا˘˘عد˘˘ل ،كبر
ةكهتنملاو ،فو˘ف˘سصل˘ل ة˘قز˘م˘م˘لا
.قوقحلل
نور˘مذ˘ت˘م ن˘ي˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن ‐
ن˘م نورا˘ت˘ح˘مو ل˘ب نوؤوا˘˘ت˘˘سسمو
فين˘ح˘لا ا˘ن˘ن˘يد نو˘كل ،م˘كف˘قاو˘م
لك نع دا˘ع˘ت˘بÓ˘ل ع˘فادو ة˘ل˘ي˘سسو
و  ي˘˘قÓ˘˘خألا صشر˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا عاو˘˘˘نا
و مو˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘سسلا

،عمتجملا و ةلودلا يف مهتسصاخ
ءاسسؤور نم ةلودلازومرف متنأا امأا

ن˘˘˘م ،لولا ف˘˘˘سصلا ن˘˘˘م ءارزوو
،را˘˘˘ب˘˘˘غ م˘˘˘ه˘˘˘ل ق˘˘˘سشي ل ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
مغر ،ةرم اميا ةلادعلا مهتحسضف
نولازي ل ،يدانت نمل ةايح ل كلذ
.. مهيغ يف
نور˘مذ˘ت˘م ن˘ي˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن ‐
ن˘م نورا˘ت˘ح˘مو ل˘ب نوؤوا˘˘ت˘˘سسمو
انيلع بسسحي نأا  ةفاخم مكفقاوم
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا لاو˘˘حألا ءو˘˘˘سس ى˘˘˘ت˘˘˘ح
،مايلا هذه صسيراب يف راطمألاو
ر˘˘خآل ن˘˘ي˘˘ح ن˘˘م ل˘˘قر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

تلد˘˘ب˘˘لا با˘˘ح˘˘˘سصأا تار˘˘˘ي˘˘˘سسم
مهقيرفتل عمقلا تاوق و ءارفسصلا
.. مهعيورت وأا مهسضيورت وأا
نور˘مذ˘ت˘م ن˘ي˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ح˘˘ن ‐
ن˘م نورا˘ت˘ح˘مو ل˘ب نوؤوا˘˘ت˘˘سسمو
انيلع بسسحي نأا  ةفاخم مكفقاوم
و ،اسسنرف نيجسسكأل انسسفنت ىتح
نع ةلمنأا ديق لزانتن نلو ل نكل

مامأا قح ةملك» لوق نع ،انمÓك
.» رئاج ناطلسس
رذتعن ن˘ل و ل ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا ن˘ح˘ن

هترارم تناك امهم قحلا لوق نع
:انايحأا

ن˘˘ح˘˘ن ... اًر˘˘ي˘˘خأا ... ن˘˘كي ا˘˘م˘˘ه˘˘م
لوق نع رذتعن نل و ل نيملسسملا
!انايحأا هترارم تناك امهم قحلا
:تكسسن نل معن
نع تكسسن نل نيملسسملا نحن ‐
ن˘ل و بنا˘˘جألا نو˘˘هر˘˘كي ن˘˘يذ˘˘لا
˘˘مÓ˘˘سسإÓ˘˘ل ن˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا رذ˘˘˘ع˘˘˘ن
..نيملسسملاو
رارمتسسلا مكنكمي صسأاب ل معن
، انب ري˘ه˘سشت˘لاو ،ا˘ن˘ت˘ق˘يا˘سضم ي˘ف
ى˘لإا ي˘ع˘سسلاو ، ا˘ن˘ي˘ل˘ع ءار˘ت˘فلاو
،بيذا˘˘كألاو تا˘˘نا˘˘هإلا˘˘ب ا˘˘ن˘˘للذإا

ى˘ل˘ع م˘كت˘ئ˘ن˘ه˘ن ل˘ب ،م˘كئا˘سضرإل
ةيلاوتملا  ةيسصخسشلا مكتاقافخإا
.مكتينابز و متنا
لوقن نأاب رخفن نيملسسملا نحن ‐
م˘كب˘يذا˘كأا ه˘˘جو ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
نورو˘˘˘خ˘˘˘ف ن˘˘˘ح˘˘˘ن .ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
قد˘˘˘ن˘˘˘خ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘˘ب
ةد˘عا˘سسم د˘سصق ن˘ي˘ف˘ع˘سضت˘سسم˘لا
ن˘ح˘ن .ن˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا
ن˘˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب نورو˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ف
نو˘ل نا˘ك ا˘م˘ه˘م ف˘˘ع˘˘سضت˘˘سسم˘˘لا
.هلسصف و هلسصأاو هترسشب
ي˘ف ا˘ن˘ت˘عا˘ج˘سشب نورو˘خ˘ف ن˘˘ح˘˘ن
نودقتع˘ي ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا ة˘ه˘جاو˘م
لثم ، مهلثم ،مهنكلو ءايوقأا مهنأا
و نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ي ،باود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب
.هللا قلخ يقابك نوطوغتي
هيلع نحن امب نوروخف نحن ‐

هللا ءاسضقب نينمؤو˘م ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘ك
انلوسصأا˘ب نورو˘خ˘ف ن˘ح˘ن ،هرد˘قو
ن˘ح˘ن ،ة˘˘ي˘˘بورولا وأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
نوروخف نحن ،انناميإاب نوروخف
هللا لسسرب نوروخف نحن ،اننيدب
» ،اعيمج مÓسسلا مهيلع هءايبنا و
.» هلسسر نم دحأا نيب قرفن ل
) دمحم اني˘ب˘ن˘ب ة˘سصا˘خ نورو˘خ˘ف

ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ل ه˘˘مد˘˘˘ق ا˘˘˘م ل˘˘˘كبو (صص
، ر˘ب˘سص ن˘م ةد˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا ه˘˘لا˘˘سصخ
ة˘ب˘ح˘م˘لاو ، ن˘˘ير˘˘خآلا˘˘ب ة˘˘م˘˘حرو
نود مهل مارتحلاو ،ةفاك صسانلل
زيكرتلاو ، لاذتبلا ذبن و ،زييمت

ةبراحم و صسفنلا و تاذلا ىلع
لا ءيسشل ل .نيملاظلا و ملظلا

نوبراحت يذلا ،دمحم انديسس نأل
ة˘ي˘سصخ˘سشلا و˘ه ،مو˘ي˘لا ه˘ت˘لا˘˘سسر
ر˘ب˘كأا ا˘ه˘ل نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
،موي لكو مويلا ملاعلا ىلع ريثأات
و باب نم) برغلا ءاملع ةداهسشب
لوسسر .( اهلها نم دهاسش دهسش
ة˘م˘حر و˘˘ه ،(صص ) د˘˘م˘˘ح˘˘م ه˘˘ل˘˘لا
مرهب حاطأا نم رخآا وهو نيملاعلل
«ءا˘يو˘قألا» م˘ه˘˘نأا نو˘˘م˘˘عز˘˘ي ن˘˘م
ررح نم ر˘خآاو ،م˘هد˘ي˘ب˘ع ح˘لا˘سصل
بحاسص و˘ه ،م˘هدو˘ي˘ق ن˘م صسا˘ن˘لا
اذ˘˘ه ل˘˘ك .ة˘˘م˘˘تا˘˘خ˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘سسر˘˘˘لا
اراكنإاو ه˘ل˘هأاو ر˘ي˘خ˘ل˘ل ا˘ع˘ي˘ج˘سشت
كلذ ل˘˘˘ك ،ه˘˘˘ل˘˘˘هاو ر˘˘˘˘كن˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ل نسسحا يه يتلابو فورعملاب
.نسشخا  يه يتلاب
خيراتلا˘ف .. صسرد˘لا م˘ت˘ي˘عو ل˘ه˘ف
بت˘˘كي ل ه˘˘ن˘˘كل ه˘˘سسف˘˘ن د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي
ربتعتم نم لهف ،رسضاحلا ةغيسصب
.؟؟
ءا˘ن˘با ءا˘˘سسنو لا˘˘جر ن˘˘ح˘˘ن ،م˘˘ع˘˘ن
يفو اسسنرف يف ،مÓسسلا تانبو
ا˘ن˘ن˘يد˘ب نورو˘خ˘ف ،ة˘ما˘ع بر˘غ˘˘لا

انداهتجابو ،انراسسم˘بو ا˘ن˘خ˘يرا˘تو
صشي˘ع˘ن ي˘ت˘لا ا˘ن˘ناد˘ل˘ب ة˘مد˘خ ي˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ن˘˘مأا ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘فو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
،ع˘ي˘ط˘ت˘سسن ا˘م ل˘كب ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا

ة˘ي˘نا˘سسنإلا م˘ي˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ي˘˘فو
ل ي˘ت˘لا ،ةر˘سصا˘ع˘م˘لا ةرا˘سضح˘ل˘˘ل
بسسح ىلع نينطاوملا نيب زيمت
م˘هد˘ئا˘ق˘عو م˘ه˘قار˘عأاو م˘˘ه˘˘ناو˘˘لأا

،مهسسانجأاو مهنطاومو مهرهاظمو
تا˘ب˘جاو˘لاو قو˘ق˘ح˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م
نأل ،ةيعامت˘جلا تا˘ي˘لو˘ئ˘سسم˘لاو
نأا˘ب ا˘ن˘م˘ل˘ع˘ي م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘سسإلا
نم لماكتلاو فÓتخلاو عونتلا

ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘ئا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط
ي˘ف كلذ ءا˘ج ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘تارور˘˘سضو
اsنِإا ُصساsنلا اَهtيَأا اَي ) :ميركلا نآارقلا

ى˘˘َث˘˘نُأاَو ٍر˘˘˘َكَذ ن˘˘˘uم م˘˘˘ُكا˘˘˘َن˘˘˘ْق˘˘˘َل˘˘˘َخ
َل˘ِئا˘˘َب˘˘َقَو ًا˘˘بو˘˘ُع˘˘ُسش ْم˘˘ُكا˘˘َن˘˘ْل˘˘َع˘˘َجَو
ِهsل˘لا َد˘ن˘ِع ْم˘ُك˘َمَر˘ْكَأا sنِإا او˘ُفَرا˘َع˘َت˘ِل
ٌر˘ي˘˘ِب˘˘َخ ٌم˘˘ي˘˘ِل˘˘َع َه˘˘sل˘˘لا sنِإا ْم˘˘ُكا˘˘َق˘˘ْتَأا
ق˘˘ب˘˘ط د˘˘˘قو .[31 : تار˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا]
م˘ه˘ترا˘سضح ي˘ف اذ˘ه نو˘م˘ل˘سسم˘لا
لا˘˘ق ى˘˘ت˘˘ح ،ن˘˘مز˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘نور˘˘˘ق
نوبل فاتسسوغ ريبكلا مكفوسسليف
محرأا احتاف خيراتلا فرعي مل »
لبق ،نيملسسملا يأا » برعلا نم
مهدئاقع نم ريثكلا اودسسفت نأا

ءايعدأا نيأاف ،مهكولسسو مهقÓخأاو
ةيطارقميدلاو ةثادحلاو ةيناملعلا

ة˘ثاد˘ح˘لاو ة˘ي˘نا˘م˘ل˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م
لو ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لاو
مÓسسإلا ميق نم متنأا نيأا لوقن
˘مÓ˘سسلا نأل ،مÓ˘˘سسإلا ةرا˘˘سضحو
ُه˘sل˘لاَو} ؟ ة˘ي˘نا˘سسنإÓ˘ل ى˘ل˘عأا ق˘فأا

َر˘َث˘ْكَأا sن˘ِك˘˘َلَو ِهِر˘˘ْمَأا ى˘˘َل˘˘َع ٌب˘˘ِلا˘˘َغ
..{َنوُمَلْعَي اَل ِصساsنلا

ارسسيوسس ‐ فينج :صسباح ىفطسصم دمحم : ملقب



culture@essalamonline.com

يلحم 4882ددعلا ^2441  لوأ’ا عيبر81ـل قفاوملا0202 ربمفون4ءاعبرأ’ا 08
عسضو نم اريثك اودافتسسا ةبعسشلا هذه وحÓف
 ةمدخلا زيح ةمغÓتب يقسسلا طيحم عورسشم

 راطنق فلأإ004 نم رثكأإ جاتنإإ
ةليم يف ةيمصسوملإ سسطاطبلإ نم

ةدام نم ةليم ةيلو جاتنإا غلب
م˘سسو˘م˘لا م˘سسر˘ب صسطا˘ط˘ب˘˘لا
ام9102/0202 يحÓ˘ف˘لا
مت راطنق فلأا004 نع ديزي

ةيلامجإا ةحاسسم ىلع اهينج
راتكه959 ـب ترد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ ز˘˘كر˘˘م˘˘ت˘˘ت
ةي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ه˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم
تايدلب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يلو˘ل˘ل
،ةمغÓتلا ،ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لا يداو
نيأا ،ةريسشملاو ،ناقسس يداو
اميسسل يق˘سسلا ها˘ي˘م ر˘فو˘ت˘ت
طيحم عورسشم عسضو دعب
ز˘ي˘ح ة˘م˘غÓ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ق˘˘سسلا
ةريخألا تاونسسلا يف ةمدخلا
.ةيسضاملا
ريدم˘لا،يزا˘ن˘ف ي˘ل˘ع ح˘سضوأا
،ةيحÓفلا حلاسصملل يلحملا
لÓ˘خ ق˘ق˘ح˘م˘لا جا˘ت˘نإلا نأا˘ب
عزوتي9102/0202 مسسوم
كÓهتسسÓل هجوم جاتنإا نيب
098و ف˘˘لأا973 ـب رد˘˘˘˘˘ق
ةحاسسم ىلع هينج مت راطنق
ةيقب امأا ،راتكه009 قوفت
صصسصخم و˘ه˘ف لو˘سصح˘م˘لا

متو صسطاطبلا روذب ريفوتل
65 ة˘˘حا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج
ي˘˘˘˘ف ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشم ،را˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كه
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ةجتنملا ةيمكلا ّنأا ،صسمأا لوأا

ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا تفر˘˘˘ع
/8102 يحÓف˘لا م˘سسو˘م˘لا˘ب
جاتنإلا هيف غلب يذلا9102
اهنم ،راطنق05و فلأا793
راطنق058و ف˘˘˘لأا753
كÓهتسسÓل ةهجوم صسطاطب

ـب تردق ةحاسسم ىلع تينج
002و فلأا93و راتكه248
روذ˘ب˘ل ة˘سصسصخ˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
ىل˘ع ا˘ه˘ي˘ن˘ج م˘ت صسطا˘ط˘ب˘لا

،راتكه001 تبراق ةحاسسم
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م ع˘˘˘جرأاو
ةلجسسملا ةدايز˘لا ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ى˘لإا ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف
ةسصسصخملا ةحاسسملا عافترا
ة˘ب˘˘ع˘˘سشلا هذ˘˘ه ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل
اهيف طسشني ي˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ام ةليم ةيلو ىوتسسم ىلع
.حÓف004 نع ديزي

ق.ةديلخ

ةقباسسلا ةلمحلا اهسسمت مل ةيسشام صسأار فلأا93 فدهتسست
ةلڤروب ةينإويحلإ سضإرمأ’إ دصض حيقلتلل ةيكإردتصسإ ةلمح

ة˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
صسوؤور حيقلتل ةيكاردتسسلا
ءا˘جرأا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ي˘سشاو˘م˘لا

صضار˘مأا د˘سض ة˘ل˘˘قرو ة˘˘يلو
ةريغسصلا تارتجملا نوعاط
ءاد و ة˘ي˘عÓ˘ق˘لا ى˘˘م˘˘ح˘˘لا و
هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘سستو ،بل˘˘˘كلا
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
حيقلت لوكوتورب اهن˘م˘سضت˘ي
3 نم ديزأا) زعاملا و مانغألا
000.93  عوم˘ج˘م˘ب (ر˘ه˘سشأا

ةلمح اهسسمت مل يتلاو صسأار
ترج يتلا ةقباسسلا حيقلتلا

ني˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
نم ناوج و صسرام يرهسش
.ةيراجلا ةنسسلا

يونسسلا حيقلتلا اذه فدهيو
هتمل˘ع ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ي˘نا˘ج˘م˘لا
ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م ،«مÓ˘˘˘˘سسلا»
ةيريدمب ةيرطيبلا ةيسشتفملا
ةيلوب ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ة˘عا˘ن˘م ز˘يز˘ع˘ت ى˘˘لإا،ة˘˘ل˘˘قرو
تار˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م ي˘سشاو˘˘م˘˘لا
ي˘هو ،را˘ق˘˘بألاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
01 وحن اهذفني يتلا ةيلمعلا
ن˘˘يذ˘˘˘لا صصاو˘˘˘خ ةر˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا م˘˘ه˘˘تد˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا
ةرطايبلا ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.عاطقلل نيعباتلا نييمومعلا
ح˘˘سضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ر˘˘يد˘˘م ،ةر˘˘ما˘˘خ ي˘˘˘طو˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيريدمب ةيرطيبلا ةيسشتفملا
ةيلوب ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،ة˘˘ل˘˘˘قرو
،صسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ريسسلا نامسض لجأا نمو هنأا
ةيئاقولا ةيلمعلا هذهل نسسحلا
علطم تقلطنا دق تناك يتلا
، طرا˘˘ف˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ةيحÓفلا حلاسصملا تسصرح
نيلعافلا عيمج كارسشإا ىلع
و نوبرملا اميسسل نيينعملا

مت هنأا زربأا و ، ةحÓفلا ةفرغ

حاقل ةعرج000.04 ريفوت
ةيناثلا ةيئاقولا ةلمحلا هذهل
ةظفاحم˘لا ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا

ةيناوي˘ح˘لا ةور˘ث˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
.ةيلولاب

ة˘ي˘ئا˘قو ة˘ل˘م˘ح تق˘ل˘طأا ا˘م˘ك
دسض راقبألا حيقل˘ت˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م
ءادو ةيعÓقلا ىمحلا صضرم
ة˘ل˘م˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف بل˘˘كلا
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل ة˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘سسلا
.ةيناويحلا صضارمألا

ةهج نم ةلمحلا هذه فدهت و
عومج˘م ة˘عا˘ن˘م ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا

ي˘ه ا˘˘م˘˘ك ، را˘˘ق˘˘بألا صسوؤور
ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
ةيناويح صضارمأا نع فسشكلل
جÓ˘ع˘ب ح˘م˘˘سسي ا˘˘م˘˘ب ىر˘˘خأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ط˘˘لا

اهريغو راقبأÓ˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لاو
ة˘ف˘˘ي˘˘لألا تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ةيلمعلا هذه صسمتو ،ىرخألا
نع اهرمع ديزي يتلا راقبألا
007 داد˘ع˘ت˘ب ر˘˘ه˘˘سشأا ثÓ˘˘ث
ةهجوم ةرقب004 اهنم صسأار
. نيمسستلل
نأا ،ةرماخ دكأا ةبسسانملاب و
يسشاوملل ةيحسصلا ةيعسضولا
ةنراقم ةلوبقم ةلقرو ةيلوب
اذه و ةي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا˘ب
ى˘˘لإا ‐فا˘˘سضأا ا˘˘م˘˘ك ‐ ع˘˘جار
فرط نم ةرطسسملا جماربلا

ة˘ي˘لا˘ع˘فو عا˘ط˘ق˘لا ح˘لا˘˘سصم
ةظ˘ق˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ةز˘ه˘جألا

صضار˘˘˘˘مألا د˘˘˘˘سض راذ˘˘˘˘نإلاو
رمألا قلعتي ام˘ك،ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا

ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا بسسح ‐ كلذ˘˘ك
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب ‐ه˘تاذ
ظاف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘مÓ˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
د˘سض ي˘سشاو˘م˘˘لا نا˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل
اميسسل ةيناوي˘ح˘لا صضار˘مألا
. ةيلولل ةيدودحلا قطانملاب

ط.باهولا دبع

ةيزاوترإ’ا رابآÓل ةكرتسشملا رجلا ةانق ىوتسسم ىلع بطع ببسسب

ةلصشنخ يف راباب ةيدلبب ناكصس قرؤوي برصشلإ هايمب نيومتلإ ةيلمع يف بذبذت
ببسسب كلذ و ،برسشلا هايمب نيومتلا ةيلمع يف ابذبذت نيموي ذنم ةلسشنخ ةي’وب راباب ةيدلب ءايحأا فلتخم لجسست

ةداملا هذهب ةنيدملل ةنومملا6B و3B و7B ةثÓثلا ةيزاوترإ’ا رابآÓل ةكرتسشملا رجلا ةانق ىوتسسم ىلع بطع
.اتقؤوم رابآ’ا هذه نم خسضلا فيقوت ىلإا ىدأا امم ةيويحلا

˘مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ تح˘سضوأا و اذ˘ه
ة˘ي˘ئلو˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب لا˘˘سصتلاو
يف ،هايملل ةيرئازجلا ةسسسسؤومل
حلاسصملا نأاب ،صسمأا لوأا اهل نايب
د˘جاو˘ت˘ت ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
˘مو˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح بط˘˘ع˘˘لا نا˘˘كم˘˘ب
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ه˘حÓ˘سصإا˘˘ب

رابآلا نم اقÓطنا خسضلا ةيلمع
ءل˘˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘˘عإل ة˘˘˘˘˘˘يزاو˘˘˘˘˘˘ترلا
.ايجيردت تانازخلا

هيف ترذتعا يذلا تقولا يفو
اذه نع اهنئابز نم ةسسسسؤوملا
مت اهقاطن نع جراخلا بذبذتلا
لا˘غ˘سشألا ما˘م˘تإا نأا˘˘ب د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
رجلا ةانق ىوتسسم ىلع ةيراجلا
بر˘قأا ي˘ف م˘ت˘ي˘سس ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ةيلمع فنأاتسست نأا ىلع لاجآلا
راباب ةيدلب ءايحأا ناكسس ديوزت
 .اقحل برسشلا هايمب

يقرسش رثوك

تÓئاعل تحنم ةيولوأ’ا
قطانمب ةنطاق ةجاتحم

ةي’ولاب ةيئان

ةبيقح0001 عيزوت
لافطأإ ىلع ةيصسردم

ةلڤروب نيزوعمو ىماتي
‘‘ري˘خ˘لا ر˘ئاز˘ج‘‘ ة˘ي˘ع˘م˘ج تعزو
ةيسسردم ةبي˘ق˘ح000.1 ةل˘قرو˘ب

يف نيزوعم و ىماتي لافطأا ىلع
هذ˘ه فد˘˘ه˘˘ت و ،صسرد˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘سس
عم تنمازت يتلا ةيريخلا ةردابملا
روطلل ديدجلا يسسردملا لوخدلا
ءانبأا عم نماسضتلا ىلإا يئادتبلا
لظ يف اميسسل ةزوعملا تÓئاعلا
ةمجانلا ةنهارلا ةيحسصلا فورظلا

.«انوروك» ةحئاج يسشفت نع
صسيئر ،ةديرق نمحرلا دبع حسضوأا
نأا ،اهتاذ ةيعمجلل يئلولا بتكملا
تيطعأا ةردابملا هذه يف  ةيولوألا
قطانمب ةنطاق ةجاتحم تÓئاعل
ةيعمجلا تناك ثيح ،ةيلولاب ةيئان
توأا ر˘˘˘ه˘˘˘سش ذ˘˘˘ن˘˘˘م تعر˘˘˘سش د˘˘˘ق
ة˘ي˘ناد˘ي˘م تارا˘يز ي˘ف ي˘سضا˘˘م˘˘لا
و لظلا قطان˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘م˘سش
ءاسصحإا دسصق ةيلو˘لا˘ب ة˘لوز˘ع˘م˘لا

ل˘ف˘كت˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه
.نيسسردمتملا اهئانبأاب
«ريخلا رئازج» ةيعمج موقت و اذه
بتكلا عيمجتب كلذ عم ةازاوملاب
ةسصاخلا ةل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
فدهب ةثÓثلا ةيميل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا˘ب
تÓئاعلا ءانبأا ىلع اهعيزوت ةداعإا
يئلولا بتكملا نأا ركذي.ةزوعملا
يف هدامتعا مت يذلا ةيعمجلا هذهل
ريطسستب ايونسس موقي5102 ربوتكأا
ميظنت ىلع لمتسشي لمع جمانرب

يتلا ةعونتملا ةطسشنألا نم ةلمج
رفوتيو،ةفلتخم تلاج˘م ل˘م˘سشت
ى˘ل˘ع ة˘ل˘قرو عر˘ف ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
تر˘˘ق˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب عور˘˘˘ف ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
، ةر˘ي˘˘ج˘˘ح˘˘لاو دو˘˘ع˘˘سسم ي˘˘سسا˘˘حو
022 نآلا د˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘سصح˘˘˘˘يو
اعوطتم051 بناج ىلإا اطرخنم
ةطسشنألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف نو˘كرا˘سشي
.ةنسسلا رادم ىلع مظنت يتلا

صش.رداقلا دبع

ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا مو˘˘ق˘˘ت
تاجرخب صضيبلاب ن˘يدا˘ي˘سصل˘ل
فلتخ˘م ر˘ب˘ع ة˘يرود ة˘ي˘ناد˘ي˘م
صسي˘سسح˘ت˘ل˘ل ة˘يلو˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م
هرثأاو يئاوسشعلا ديسصلا لوح
.ةيناويحلا ةروثلا ىلع يبلسسلا
صسي˘ئر ،ر˘ي˘سشب ةز˘عو˘ب ح˘˘سضوأا
ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لارد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا تاذ
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
قÓطنا صشماه ىلع صسمأا لوأا

نأا ،ةيسسيسسحتلا ةردابملا هذه
تءاج ةيناديملا تاجرخلا هذه
تا˘ط˘ل˘˘سسلا رار˘˘ق˘˘ل ا˘˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘ت
ةدا˘عإا˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،يربلا ديسصلا طاسشن فانئتسسا

ةسصاخ تاجرخلا هذه صسمتو
ا˘ه˘ي˘ف ر˘ث˘كت ي˘ت˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘ئاو˘سشع˘لا د˘ي˘سصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
راسشأا و ،ةيلولا بونج اميسسل

د˘˘ي˘˘سصلا نأا ى˘˘لإا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘عو ي˘˘ئاو˘˘˘سشع˘˘˘لا
د˘ي˘سصلا م˘سساو˘مو تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأا

ةيرانلا تاجاردلا لا˘م˘ع˘ت˘سساو
مدعو دئارطلا ديسص ةيلمع يف
ةور˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا˘˘˘ب ي˘˘˘عو˘˘˘لا
،ىر˘خأا ل˘ماو˘عو ة˘ي˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ىلع ريبك لكسشبو ابلسس ترثأا
ة˘يلو˘ب ة˘˘ي˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةور˘˘ث˘˘لا
.صضيبلا

ةيئلولا ةيلارد˘ف˘لا مو˘ق˘ت ا˘م˘ك
نم رثكأا مسضت يتلا،نيدايسصلل
اهنمسض اطرخنم ادايسص007
تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ءارجإاب ،يربلا ديسصلل ةيلحملا
ة˘˘ير˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت تارود
عم قيسسنتلاب ةيقيبطت ىرخأاو
ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع
تاباغلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م م˘ه˘ت˘مد˘ق˘م

فلتخم لوح نيدايسصلا ةدئافل
اهب ماملإلا بجي يتلا بناوجلا
ا˘م ءاو˘سس د˘ي˘سصلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
د˘ي˘سصلا تا˘ي˘˘قÓ˘˘خأا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو د˘˘ئار˘˘ط˘˘لا عاو˘˘˘نأاو
ع˘ير˘سشتو حÓ˘سسلا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا
.كلذ ريغو يربلا ديسصلا

ةظفاح˘م ترا˘سشأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ءارجإا ى˘لإا ،صضي˘ب˘لا˘ب تا˘با˘غ˘لا
تقو ي˘ف ن˘ي˘ن˘يو˘كت ن˘˘ي˘˘ترود
ةيلاردفلا عم قيسسنتلاب قباسس
ةيوزنملا نيداي˘سصل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ةينطولا ةيلارد˘ف˘لا ءاو˘ل تح˘ت
براقي ام ةد˘ئا˘ف˘ل ن˘يدا˘ي˘سصل˘ل
لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك ،ادا˘ي˘˘سص041
821 ح˘ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سص ة˘˘˘˘˘سصخر
.نيدايسصلا

ط.نامثع

يربلا ديسصلا طاسشن فانئتسسا ةداعإاب ارخؤوم لئاقلا ةيمومعلا تاطلسسلا رارقو ايسشامت
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ءاد دسض حيقلتلا ةلمح فدهتسست
تقلطنا يتلا ةيعÓقلا ىمحلا

˘مر˘سصن˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ف˘سصت˘ن˘˘م
فلأا511 صسارهأا قوسس ةيلوب
تر˘خ˘سس و ،را˘˘ق˘˘بألا ن˘˘م صسأار
نم ةيلولل ةرط˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م
ابيبط04 نم ديزأا ةيلمعلا لجأا
،صصاخ˘لا عا˘ط˘ق˘لا ن˘م ا˘ير˘ط˘ي˘ب
ءابطألا نم ددع ىلإا ةفاسضإلاب
يمومعلا عاطقلا نم ةرطايبلا

.حاقل ةعرج فلأا25 اذكو
صشتفملا ،عطيقم دمحأا حسضوأا
ي˘˘ف ،ة˘˘˘يلو˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
هذه حي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،صسمأا
،ةنسسلا هذه لÓخ ةيناثلا ربتعت
لÓ˘خ تر˘ج ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
نأا ىلإا اريسشم ،يسضاملا عيبرلا

راقبألا فدهت˘سست ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه
ا˘هر˘م˘ع قو˘ف˘ي ي˘ت˘لا ة˘يلو˘لا˘˘ب
.نيرهسشلا

يتلا ةل˘م˘ح˘لا هذ˘ه فد˘ه˘ت ا˘م˘ك

13 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘سس
ى˘لإا ا˘سسا˘سسأا ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد
هذهب ةيناوي˘ح˘لا ةور˘ث˘لا ة˘يا˘م˘ح
دسض اميسسل ةيدودحلا ةيلولا
اريثك يذلا ةيعÓقلا ىمحلا ءاد
نم ددع قوفن يف ببسست ام
يف يندت اذكو راقبألا صسوؤور
يتلا ةيلولا هذهب بيلحلا جاتنإا
هذ˘˘ه جا˘˘ت˘˘نإل ا˘˘سضو˘˘ح ل˘˘˘كسشت
ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا

ىلع ريثأاتلا اهن˘كم˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو
.ينطولا داسصتقلا

تقلطنا ،كلذ عم يزاوتلابو
حيقلت ةلمح ةرتفلا صسفن لÓخ
نو˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط د˘˘˘˘˘سض ما˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘غألا
يتلاو ةر˘ي˘غ˘سصلا تار˘ت˘ج˘م˘لا
ن˘˘م صسأار ف˘˘لأا55 صسم˘ت˘سس
اهرامعأا حوارتت يتلا مانغألا
ركذ ثيح ،رهسشأا8و4 نيب
،ةيلول˘ل ير˘ط˘ي˘ب˘لا صشت˘ف˘م˘لا
ا˘ي˘لا˘ح ي˘سصح˘ت ة˘˘يلو˘˘لا نأا˘˘ب
نم صسأار فلأا003 نم ديزأا

ح˘سضوأا و ،ز˘عا˘م˘لاو ما˘˘ن˘˘غألا
جردنت ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب

ةينطولا ةيجيتارتسسإلا نمسض
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو˘˘ل
نو˘عا˘ط ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘غ˘سصلا تار˘ت˘ج˘˘م˘˘لا

ايعاد ،ةيلاتتم تاونسس3 ىدم
˘˘ما˘˘ن˘˘غألاو را˘˘˘ق˘˘˘بألا ي˘˘˘بر˘˘˘م
ن˘م بر˘ق˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ز˘˘عا˘˘م˘˘لاو
ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا عور˘˘ف˘˘لا
م˘ه˘ت˘ي˘سشا˘م ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘˘ل˘˘ل
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ا˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘˘م
.ةيسصعتسسملا صضارمألا

فيلكت مت كلذ ىلإا ةفاسضإلابو
بÓكلا حيقلت ةيلمعب ةرطايبلا

ى˘˘ل˘˘ع ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا ط˘˘ط˘˘ق˘˘لاو
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
نم يسشاوم˘لا ي˘بر˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ءاد د˘سض كلذو ما˘˘ن˘˘غأاو را˘˘ق˘˘بأا
ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل بل˘˘˘كلا

 .مهتيسشامو
خ.رسصان

ةريغسصلا تارتجملا نوعاط دسض مانغأ’ا حيقلت ةلمح قÓطنا
راقبأ’إ نم سسأإر فلأإ511 فدهتصست سسإرهأإ قوصسب ةيعÓقلإ ىمحلإ دصض حيقلتلإ ةلمح
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ىودج نود اهب ةيومنت عيراصشم قÓطإ’
ةلئاع52 ن˘م د˘يزأا بلا˘ط˘˘ت
،تياحيحات ةق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ط˘ق˘ت
ة˘ع˘با˘ت˘لا فو˘ع دلوأا ة˘ي˘ل˘˘ب˘˘ب
ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد˘˘ل ا˘˘يرادإا
يلاو ل˘خد˘ت˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشنا
،تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا

مهعاسضوأا نيسسحتب نيبلاطم
يتلا ةيئانلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
يف ةد˘ع تاو˘ن˘سسل ا˘هور˘ج˘ه
اودا˘عو ءادو˘˘سسلا ة˘˘ير˘˘سشع˘˘لا
.ارخؤوم اهيلإا

ا˘ن˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ا˘ن˘ترا˘يز لÓ˘˘خ
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ى˘لإا ار˘˘خؤو˘˘م
دلوأا لابج يلاعأا يف ةعقاولا
ةلمج اهناكسس عفر ،ناطلسس
مهتقرأا يتلا تلاغسشنلا نم
مغر ،مهتايح مهيلع تسصغنو
ي˘ت˘لا يوا˘كسشلاو تاءاد˘˘ن˘˘لا
نمل ةايح ل نكلو ترركت
ثي˘ح، ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل يدا˘ن˘˘ت

ة˘مد˘ق˘م ي˘ف نا˘كسسلا بلا˘˘ط
،«مÓسسلا» ةديرجل مهيواكسش
يف ر˘ظ˘ن˘لا ةرور˘سضب ي˘لاو˘لا

˘مد˘ع˘ن˘˘م˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘كسشم
ر˘˘ط˘˘˘سضي ثي˘˘˘ح، م˘˘˘هد˘˘˘ن˘˘˘ع
يف ةيرقلا هذهب نو˘ن˘طاو˘م˘لا

هذه نع ثحبلا ىلإا موي لك
نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘يو˘ي˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
د˘حاو˘لا ج˘ير˘ه˘سصلا ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت
جد فلأا021 ىلإا لسصت ءاملل
ر˘سصن˘ع ءا˘م˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘بو،

صشي˘ع˘ل˘ل يرور˘سضو يو˘ي˘˘ح
اذه حبسصأا، نطاوملل ميركلا
. لحلا رظتني ملحك بلطملا

هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كسس حر˘˘˘ط ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ل˘كسشم ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

ايئاهن مهنع ءابرهكلا بايغ
تاودأا لامعتسسل مهعفد ام
هذه صضيوعتل ةيئادب لئاسسوو
حيباسصملا رارغ ىلع ،ةقاطلا

«يكناكلا» لا˘م˘ع˘ت˘سسا اذ˘كو
ار˘ظ˘ن ة˘ي˘ئاد˘ب د˘ج ل˘˘ئا˘˘سسوو
م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘كسسم˘˘ت˘˘ل
ىلإا،اهنع لي˘حر˘لا م˘ه˘سضفرو
ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سض ظ˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسي نأا
امك ،نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

لÓ˘خ نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط
تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ن˘ي˘لإا م˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
ط˘بر˘ل˘ل عور˘سشم ة˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘ب
نم مهريغك  يعيبطلا زاغلاب
ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘ق˘˘لاو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةقاطلا هذه نم تدافتسسا

ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كسس ع˘˘فر و اذ˘˘ه
لا˘كسشإا ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب تيا˘ح˘ي˘حا˘ت
مهيلإا يدؤوملا قيرطلا ءارتها

ليحتسسملا نم حبسصأا يذلاو
وهو هئارتهل ارظن هب ريسسلا
ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘˘قو يذ˘˘لا ءي˘˘سشلا
تارا˘˘˘˘˘˘˘سسكنلا نأا ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح،

ةزيمملا ةفسصلا يه ةبرتألاو
ي˘ت˘لا كر˘ب˘لا ن˘ع كي˘ها˘˘ن ه˘˘ل
لÓ˘˘خ ه˘˘ل ارو˘˘كيد ع˘˘ن˘˘˘سصت
.ءاتسشلا لسصف

نامثع راعرع

ةلوهجم ىقبت بابسسأ’ تفقوت هب لاغسشأ’ا
نوبلاطي ةياجب يف ورمعأإ ةقطنم راجت

يصسيئرلإ قيرطلإ ديبعت لاغصشأإ مامتإاب
ور˘م˘عأا ة˘ق˘ط˘ن˘م را˘ج˘˘ت ا˘˘عد
تا˘ط˘ل˘سسلا ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب
ةيريدم اهسسأار ىلعو ةيلحملا
مام˘تإل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا
نيب طبار˘لا ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت
ة˘يا˘غ ى˘لإا ور˘م˘عأا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
،ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا ةد˘حو˘لا بع˘ل˘م
م˘ث لا˘غ˘سشألا ه˘ب تأاد˘ب يذ˘˘لا
اهل نأا ليق بابسسأل تفقوت

تاعاطق˘لا لا˘غ˘سشأا˘ب  ة˘قÓ˘ع
ى˘˘كت˘˘˘سشا و اذ˘˘˘ه.ىرخألا

رياطتملا راب˘غ˘لا ن˘م را˘ج˘ت˘لا
قيرطلا تيفز˘ت مد˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن
عق˘ي يذ˘لاو ،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘سسلا

ةسضورعملا علسسلا ىلع ابلاغ
م˘ه˘تÓ˘ح˘م تا˘ه˘جاو ى˘ل˘عو
كلذ ى˘لإا ف˘سض ،ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةيبايسسنا ىلع يبلسسلا ريثأاتلا

نأا نول˘مأا˘يو ،رور˘م˘لا ة˘كر˘ح
لوخد لبق هيف عورسشلا متي
 .ءاتسشلا لسصف

ميرك.ت

نييلحملا نيلوؤوسسملل ةرركتملا مهيواكسش مغر
نوكتصشي لجيجب ةيليملإ ةيدلب ونطإوم
ةنيدملإ لخإد ةمامقلل ريبكلإ راصشتن’إ
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م نا˘˘˘كسس ي˘˘˘كت˘˘˘سشي
راسشتنلا نم لجيجب ةيليملا
خاسسوألاو ةما˘م˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف تاروذا˘˘ق˘˘لاو
ي˘ف ى˘ت˘حو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأا

فرعت ثيح ،ةنيدملا ةمسصاع
تاقرطلا فاو˘حو ة˘ف˘سصرألا
ل˘باز˘م˘˘ل˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ارا˘˘سشت˘˘نا

رظنم يف ةما˘م˘ق˘لا صسا˘ي˘كأاو
طسسو صسوفنلا هن˘م ز˘ئ˘م˘سشت
ة˘ه˘ير˘كلا ح˘˘ئاور˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا

ةسصاخ ،ةراسضلا تارسشحلاو
.ةرارحلا تاجرد عافترا دنع
ل˘˘˘ع˘˘˘ج اذ˘˘˘ه لا˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘قاو
فلتخمل ةسضرع نينطاوملا
ة˘سصا˘خ ة˘ئ˘˘بوألاو صضار˘˘مألا
ن˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘ف˘˘طألا

ماو˘كأا ى˘ل˘ع نور˘م˘ي ن˘يذ˘لاو

ا˘حا˘ب˘سص ا˘ي˘مو˘˘ي تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
تاءاد˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘غرو ، ءا˘˘˘˘˘سسمو
تا˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةمامقلا عفر لجأا نم ةيلحملا

ع˘˘ن˘˘م˘˘ي ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ع˘˘˘سضوو
يف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ا˘ه˘سسد˘كت
ةرملاب يجولوكيا ريغ رظنم
اهنأا لإا ةيلو مجحب ةرئاد يف
صشي˘م˘ه˘ت˘لا ي˘نا˘˘ع˘˘ت ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
عجرأا نيح يف ، ةلابمÓلاو
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘م لوؤو˘˘سسم
يمرلا ىلإا ةلكسشملا ةيليملا
مدعو ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل ي˘ئاو˘سشع˘لا
تيقاوم ني˘ن˘طاو˘م˘لا مار˘ت˘حا

مدعو ةيدلبلا تانحاسش رورم
ةياهن ةلطع اسضيأا مهمارتحا
 .(ةعمجلا موي) عوبسسألا

ميهارب.ع

رحسصتلا ةحفاكمل هجوملا رسضخأ’ا دسسلا عورسشم زاجنإا ةلسصاومل هجوت

سسابعلب يديصسب فافجلل ةمواقملإ راجصشأ’إو تاتابنلإ جاتنإ’ ةيبيرجت ةطحم ثإدحتصسإ وحن
فافجلل ةمواقملا ةرمثملا راجسشأ’او ةيوعرلا تاتابنلا تÓتسش جاتنإ’ ةيوهج ةيبيرجت ةطحم ثادحتسسا بقتري
مجرا ةيدلبب اهؤواسشنإا متيسس يتلا ةطحملا هذه حمسستسسو ،ةمداقلا ةنسسلا نم ةيادب كلذو ،صسابعلب يديسس ةي’وب
قتسسف ةرجسش فلأا2 و ةسصفلاو ءافلحلاو حيسشلاو فطقلا تÓتسش نم نويلم2 جاتنإاب راتكه5.2 ةحاسسم ىلع صشومد

.نوتيز و زول و بورخ و يبلح

،و˘سشا˘ع˘م با˘هو˘لا د˘ب˘ع ح˘سضوأا
،صسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لوألا ل˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لا
ريوط˘ت˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ة˘ب˘حا˘سص ،ةد˘ي˘˘ع˘˘سسل بو˘˘ه˘˘سسلا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

نأا ،صسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحسص
م˘ها˘سسي˘سس يذ˘لا عور˘سشم˘لا اذ˘ه
،لغسش بسصنم021 ريفوت يف
ءا˘ط˘غ˘لا عا˘جر˘ت˘سسا ى˘لإا ي˘˘مر˘˘ي
ةيبهسسلا قطانملا رب˘ع ي˘تا˘ب˘ن˘لا
اتيلو ديفتسستسسو ،ةرو˘هد˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘م˘كلا˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لاو صضي˘˘ب˘˘لا
متيسس يتلا راجسشألا نم ةمزÓلا
ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا
زا˘ج˘نا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘˘ت˘˘لا

هجوملا رسضخألا دسسلا عورسشم
.رحسصتلا ةحفاكمل
كلذك ةطحملا هذ˘ه م˘عد˘ت˘ت˘سسو
د˘ع˘ب ن˘ع را˘˘ع˘˘سشت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ب
يتابنلا ءا˘ط˘غ˘لا ة˘لا˘ح ة˘ب˘قار˘م˘ل
قيرط نع ةيبهسسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ىلإا ةفاسضإا ،يعانطسصلا رمقلا

ةيملعلا ثوحب˘لا ءار˘جإل ر˘ب˘خ˘م
ةيلحملا تاتا˘ب˘ن˘لا صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ب˘ه˘سسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب

ةبلط مامأا اهباوبأا ةطحملا حتفت
ز˘كار˘˘مو د˘˘ها˘˘ع˘˘مو ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ءار˘˘جإل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
زاج˘نإاو ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا م˘ه˘تا˘سصبر˘ت
تاتابنلا لوح ةيملعلا ثوحبلا
.ةيوعرلا

ا˘ع˘ب˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘ت و

ترداب يتلا ةحجان˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘ل˘ل
مجرا ةيدلبب ةظفاحملا تاذ اهب
ءاسشنإا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ،صشو˘مد
تÓتسش جاتنإل ةيبيرجت ةلتسشم
تحمسس ثيح ةيوعرلا تاتابنلا

ميعدتب ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ
صسا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس تا˘˘˘يلو

صضي˘ب˘لاو ة˘ما˘ع˘ن˘لاو ةد˘ي˘˘ع˘˘سسو
تابن ةلتسش فلأا005 نم ديزأاب
ةيلمع˘لا تاذ تم˘ها˘سسو ،ف˘ط˘ق
ن˘م را˘ت˘كه526 صسر˘˘˘غ ي˘˘˘ف
عونلا اذهب ةي˘ب˘ه˘سسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا
مانغألا فلعل هجو˘م˘لا ي˘تا˘ب˘ن˘لا

.ةروكذملا تايلولا ربع

لوترسش ةميعن

رفحو زاغلاب طبرلا
ديدج يزاوترا رئب

بلاطملا زربأا
ةماه ةيومنت عيراصشم

مامتهإ بلصص يف
ةيدلب ينطإوم
ةنتابب ةرمصشلإ

ةيدلب ارخؤوم تدافتسسا
نمسض ،ةنتاب ةيلوب ةرمسشلا

ةنسسلل ةيمنتلا تاططخم
عيراسشملا ديدع نم ةيراجلا
تاعاطقلا ديدع يف ةيومنتلا

،يرلا ،ةيبرتلا رارغ ىلع
اذك و ،مجانملاو ةقاطلا
.ةيمومعلا لاغسشألا
ةعلطم دج رداسصم ترسسأا

ةيدلب رقم طيحم نم
صساسسق ةقطنم نأا ،ةرمسشلا
يزاوترا رئب نم تدافتسسا

دح عسضو هنأاسش نم ديدج
دوزتلا بذبذت لكسشمل
هايملا اذكو ،بورسشلا هايملاب
،يحÓفلا يقسسلل ةهجوملا
تدافتسسا يذلا تقولا يف
نم ،نارمع دلوأا ةقطنم هيف
ناكسسلا هرظتنا عورسشم
لثمتي يذلاو ةدع تاونسسل
يدؤوملا قيرطلا ةئيهت يف
ناك يذلاو ةنيدملا ىلإا
ببسسب مهل اسسجاه لكسشي
يف ،هيلع ناك يذلا ءارتهلا
ةجمرب هيف مت يذلا تقولا
طبرلا عيراسشم نم ديدعلا
ةحلاسصلا هايملا اذكو زاغلاب
نم ديدعلا يف برسشلل
.ىرخألا ءايحألاو قطانملا

 نامثع راعرع

ءابطأا ،صسمأا لوأا حابسص مسصتعا
زكرملا يف يبطلا هبسش لامعو
زتنارف» ،يعماجلا يئافسشتسسلا
ةسصاخ ،ةديلبلاب اقباسس «نوناف
لابق˘ت˘سسا ح˘لا˘سصم˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا

ن˘ي˘با˘سصم˘لا ى˘سضر˘م˘لا جÓ˘عو
˘‐د˘ي˘فو˘ك» صسور˘ي˘ف صضار˘˘عأا˘˘ب
مهتيقحأا ءاغلإا رارق دسض ،«91
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘ل˘ط˘˘ع ي˘˘ف
اموي51 ـب ةردقم تناك يتلاو
اذه ،مايأا7 ىلإا اهسصيلقت مت و
ديعسصتلاب نومسصتع˘م˘لا دد˘هو
ن˘ع لود˘ع˘لا م˘ت˘ي م˘ل لا˘˘ح ي˘˘ف
ر˘ي˘غ» ـب هو˘ف˘سصو يذ˘لا رار˘ق˘لا
نع نول˘ث˘م˘م لا˘قو.«لوبقملا
ي˘˘ف صضي˘˘بألا صشي˘˘˘ج˘˘˘لا ةر˘˘˘سسأا

ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا نأا˘˘˘سشب ةد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ر˘ي˘˘غ ن˘˘م ه˘˘نأا ،ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
نم مهنامرح متي نأا ،لوقعملا
نوديفتسسي اوناك يتلا ةلطعلا

طسسو يف مهلمع مكحب ،اهنم
ح˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ه˘˘˘تر˘˘˘قأا ،ي˘˘˘ئا˘˘˘بو
زع يف تقثبنا يتلاو ،ةيسصولا
م˘ث ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزألا
لازعنلا نم مهعنم رارقب مهنأا
ةد˘م˘ل˘ل ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
لقأا يف يهو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا
يف نوببسستيسس ،مايأا7 لاوحألا
روهظ لاح يف ىودعلا راسشتنا
ةسصاخ ،مهنيب صضرملا صضارعأا

ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم نأاو
تلاح فرعتو تفرع يعماجلا

صسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م تا˘˘با˘˘سصإا
ةجيتن مهنيب تايفو ىتح تفلخ
اونوكي نأا نوسضفري مهو ،كلذ
ناك يأل ىودعلا رسشن يف اببسس
. مهتÓئاع مهيف نمب
نع ،نوجتحملا لءاسست و اذه
رارقلا اذه ل˘ث˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت بب˘سس
ةيقب لازتل  امنيب ،ةديلبلا يف
تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘لاو ز˘˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
بار˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسلا

ءار˘جإا ق˘ب˘ط˘ت ن˘طو˘˘لا تا˘˘يلو
اميف ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘ل˘ط˘ع
ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘ن˘م˘م˘ه نو˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسي
«لوبقملا ريغ رمألا» ـب هوربتعا

.«لداعلا ريغ»و
بوهيسش ماسستبإا

اموي51 ـب ةردقملا يحسصلا رجحلا ةلطع يف مهتيقحأا ءاغلإا رارقب اديدنت
ةديلبلإ يف «نوناف زتنرف» ىفصشتصسم يصضرممو ءابطأإ ماصصتعإ

ةيلو يلاو ،صسمأا لوأا فرسشأا
ىلع ،يتلوم هللا اطع نازيلغ
يسسردم لقن ةلفاح82 عيزوت
صسراد˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
ةدجاوتملا ام˘ي˘سسل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا

حبسصيل لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ا˘ه˘ن˘م
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ام وهو ةلفاح313 يسسردملا
ل˘كل تÓ˘فا˘˘ح8ـلا لدا˘˘ع˘˘ي
21 عيزوت ىلإا ةفاسضإا ،ةيدلب
ن˘م ة˘ي˘سسرد˘˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ح ف˘˘لأا

ى˘ل˘ع ةدا˘يز ة˘يلو˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م
ة˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘م ي˘˘سسار˘˘ك ع˘˘يزو˘˘ت
يوذ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ب˘˘ط تارا˘˘ظ˘˘نو
.ةسصاخلا تاجايتحلا

تلافتحلا راطإا يف مت امك
علدنل66 ـلا ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ن˘ي˘سشد˘ت ،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘˘لا

يراوه يحب يسسردم عمجم
لابقتسسل للي ةيدلبب ،نيدموب
امك ،صسردمتم002 نم رثكأا
ةيلمع قÓطنا ةراسشإا تيطعأا
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا تي˘فز˘ت
ق˘ير˘ط˘لاو ة˘ع˘ل˘ق˘˘لاو را˘˘م˘˘سسلا
ةفاسسم ىلع21 مقر يئلولا
ةفلكتب رتموليك8.5 نع ديزت
رييÓم7 ن˘ع د˘˘يز˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
.ميتنسس

ةبسسانم˘بو ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
يو˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا ىر˘˘˘كذ
بت˘˘كم˘˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘ن ،ف˘˘˘ير˘˘˘سشلا
دا˘سشرإلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘˘سصإلاو
ة˘سسسسؤو˘م˘ل ةرا˘يز ،ناز˘ي˘ل˘ي˘غ˘ب
ةديهسشلا» ةفعسسملا ةلوفطلا
ىفسشتسسمب «ةرهز يلÓي˘ج˘ل˘ب

ةمسصاعب «فاي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م»
ميدقت مت نيأا ،نازيليغ ةيلولا

ةباين اهتملتسسا لافطأÓل اياده
و ة˘سسسسؤو˘م˘لا ةر˘يد˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
تاذ˘˘˘˘˘ل يرادإلا م˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف و ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
را˘˘ع˘˘سش تح˘˘تو ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةبسسانمبو «م˘ل˘ع˘تأل ي˘ند˘عا˘سس»
ىر˘كذو ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا
ترداب ،فيرسشلا يوبنلا دلوملا
05 عيزوت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ذيمÓتلا ىلع ةيسسردم ةظفحم
م˘ت ن˘يأا ن˘يزو˘ع˘˘م˘˘لا و ما˘˘ت˘˘يألا
تويبل ظ˘فا˘ح˘م˘لا هذ˘ه لا˘سصيإا
ي˘ل˘ث˘م˘م ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
.ءايحألا يف ةيعمجلا

بويأا.صس

ذيملت002 نم رثكأا لابقتسس’ للي ةيدلبب نيدموب يراوه يحب يسسردم عمجم نيسشدت
نإزيلغ ةي’و تايدلب ديدع ىلع يصسردم لقن ةلفاح82 عيزوت
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زديل حصستكي رتصسيل
يقتريو ةيعابرب

«غيل ريميربلإ» ةفاصصول
ي˘˘˘ف ه˘˘˘تارا˘˘˘صصت˘˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ر˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘ل ل˘˘˘˘صصاو
دتيانوي زديل حصستكا امدعب ،«غيلريميربلا»
يف ،سسمأا لوأا ،(4-1) ةجيتنب هراد رقع يف

يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ
.زاتمملا يزيلجنإلا

«بلاعثلا» سضقنا ،«دور نÓيإا» بعلم ىلعو
او˘ل˘ج˘صسو لوألا ا˘˘ه˘˘طو˘˘صش ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع
سسي˘نرا˘ب ي˘فرا˘ه ق˘ير˘ط ن˘ع اءا˘ج ن˘ي˘فد˘˘ه
ي˘ف سسنا˘م˘ي˘ل˘ي˘ت يرو˘ي ي˘لود˘لا ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘˘لاو
.12و2 نيتقيقدلا

ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا طو˘˘˘صشلا ق˘˘˘ئا˘˘˘˘قد ىلوأا ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘لو
قرافلا زديل سصلق ،84 ةقيقدلا اديدحتو
.سسلاد تراويتصس لصضفب
با˘ح˘صصأا ه˘ي˘ف ىع˘صسي نا˘ك يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘فو
م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق ،لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا كاردإل سضرألا
ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا يدرا˘˘ف ي˘˘م˘˘ي˘˘ج مر˘˘صضخ˘˘م˘˘˘لا

عفر يذلاو ،67 ةقيقدلا يف ثلاثلا فدهلاب
مجنلا ا˘ه˘ب لدا˘ع فاد˘هأا7 ىلإا هد˘ي˘صصر ا˘ه˘ب
.حÓصص دمحم يرصصملا

دا˘ع ،ي˘ل˘صصألا تقو˘لا ن˘م ة˘ق˘ي˘قد ر˘˘خآا ي˘˘فو
با˘ح˘صصأا كا˘ب˘صش ةرا˘يز˘ل ادد˘ج˘م سسنا˘م˘ي˘ل˘˘ي˘˘ت
عبارلاو ينا˘ث˘لا ي˘صصخ˘صشلا ه˘فد˘ه˘ب ة˘فا˘ي˘صضلا
.ءازج ةلكر نم رتصسيلل
ىل˘˘ع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا هرا˘˘صصت˘˘˘نا د˘˘˘صصح نأا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ع˘˘فر ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه سسما˘˘خ˘˘لا ،ي˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا
اهب زفق˘ي ة˘ط˘ق˘ن51 ىلإا هد˘ي˘صصر ر˘ت˘صسي˘˘ل
ةد˘ي˘حو ة˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل

.لوبرفيل ردصصتملا فلخ
وليصسرام يني˘ت˘ن˘جرألا مر˘صضخ˘م˘لا ق˘ير˘ف ا˘مأا

،مصسوملا اذه ةثلاثلا هتراصسخ دبكتف اصسليب
دنع اثيدح دعاصصلا قيرفلا ديصصر لظيل
.رصشع يناثلا زكرملا يف طاقن01

بيترتلإ :ماهلوف بردم
ائيصش ينعي ’ يلاحلإ

يرودلا يف طوبهلا ةقطنم ماهلوف رداغ
ىلع0-2 هزو˘ف˘ب ،زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

سسمأا لوا ةرهصس نويبلأا سشتيمورب تصسو
نإا لا˘˘˘ق ر˘˘˘كرا˘˘˘ب تو˘˘˘ك˘˘˘صس برد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل
تقو˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ئ˘ي˘صش ي˘ن˘˘ع˘˘ت ل ز˘˘كار˘˘م˘˘لا
.مصسوملا نم ركبملا

ي˘˘˘˘ف لوألا هرا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘نا ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘حو
ي˘˘فد˘˘˘ه ل˘˘˘صضف˘˘˘ب م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه يرود˘˘˘لا

ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘يأا لوأاو د˘˘ير-ا˘˘فودرو˘˘ك˘˘˘يد ي˘˘˘بو˘˘˘ب
.لوألا طوصشلا

طاقن ديصصرب71 زكرملا ىلإا ماهلوف زفقو
ىلع دحاو زكرمو ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘ن˘ب ا˘مد˘ق˘ت˘م
.تايرابم7 دعب سشتيمورب تصسو
ل نآلا انز˘كر˘م» :ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصلا ر˘كرا˘ب غ˘ل˘بأاو
يف ريصسي قيرفلا نأا وه مهي ام .ائيصش ينعي
.«مامأÓل مدقتيو نصسحتيو حيحصصلا هاجتلا

.ةي˘صضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘صسألا ي˘ف كلذ تيأار» :لا˘قو
نأا فاخأا لو تارثعلا نم ديدعلل سضرعتنصس
.«كلذ لوقأا

ن˘ح˘نو اد˘ج اد˘˘ي˘˘ج ا˘˘ق˘˘ير˘˘ف كل˘˘مأا» :فا˘˘صضأاو
.«ةبعصص نوكتصس رومألا نأا كردن
دتيانوي ماه تصسو ىلع افيصض ماهلوف لحيو
.لبقملا تبصسلا موي41 زكرملا بحاصص

ةديدج انوروك ت’اح4
«غيلريميربلإ»ـب

يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘˘بار تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
تلاح4 ن˘ع ،ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي˘لا ،زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا
ي˘ف ،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘صصإا
نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل ع˘˘˘صضخ سصو˘˘˘ح˘˘˘ف ثد˘˘˘حأا

.يصضاملا عوبصسألا ،ةينفلا مقطألاو
نإا زا˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار تلا˘˘˘˘قو
ةر˘صشع˘ل ا˘ي˘تاذ م˘ه˘لز˘ع م˘ت˘ي˘صس ،ن˘ي˘با˘صصم˘لا
يرودلا دكؤوي» :نايب يف تفاصضأاو.مايأا
نيب˘عÓ˘لا ن˘م6441 نأا مو˘ي˘˘لا زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

نيب سصوحفل او˘ع˘صضخ ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طألاو
ربمفو˘ن لوأاو (لوأا ن˘ير˘صشت) ر˘بو˘ت˘كأا62
سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘˘صشك˘˘˘ل˘˘˘ل (نا˘˘˘ث ن˘˘˘ير˘˘˘صشت)
تلا˘ح ع˘برأا م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظو ..ا˘˘نورو˘˘ك
.«91-ديفوكب ةديدج ةباصصإا

ع˘صست ي˘˘ف ،ىود˘˘ع˘˘لا˘˘ب لا˘˘م˘˘جإا84 بي˘˘˘˘صصأاو
مصسوملا قÓطنا ذنم ،سصوحفلا نم تلوج

.يصضاملا لوليأا ربمتبصس يف ديدجلا

هفقوم ددحي سسومإر
سسوتنفو÷ لاقتن’إ نم

نامÒج ناصسو

˘مو˘ي˘لا ،ي˘نا˘ب˘سسإا ر˘ير˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
نأاسشب ديدج روطت نع ،ءاثÓثلا

دئاق ،صسومار ويجريسس لبقتسسم
.ديردم لاير
ع˘˘م صسو˘˘مار د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب «ي˘غ˘نر˘ي˘م˘˘لا»
بعÓ˘لا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسيو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
لÓخ ٍدان يأا عم اًناجم عيقوتلا

.لبقملا يفناج
«وتيغنر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو
كل˘م˘ي صسو˘مار نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘˘سسإلا

نا˘˘سس صسيرا˘˘˘ب ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘ع
اذ˘˘ه ،صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘يو نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج
يف ءاقبلا لسضفي هنكل ،مسسوملا

.ديردم لاير
ةينابسسإا ريراقت تركذ نأا قبسسو
لاير صسيئر ،زيريب ونيتنرولف نأا

صسومار عم صشقانتي مل ،ديردم
.ديدجلا دقعلا لوح دعب
نيب لاسصتا رخآا نأا ىلإا تراسشأاو
ف˘˘ي˘˘سصل˘˘ل دو˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا
د˘يد˘ح˘ت ه˘فد˘ه نا˘كو ،ي˘سضا˘م˘˘لا
،طقف ديدجلا دقعلا نأاسشب اياونلا

امع ٍصضار ريغ صسومار نأا امك
.هعم ثدحي

488211ددعلا ^2441  لوألا عيبر81ـل قفاوملا0202 ربمفون4ءاعبرألاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

هدقع ةياهن عم ثوغربلا عم دقاعتلا ديري رتنإلا

ليحرلإ ةطخ ذيفنتل يصسيم يرغي داج سضرع

ةرادإا عم مادسصلا ءاوجأا ءوده مغر
عم هئاقب نأاسشب ةقباسسلا ةنولسشرب
لي˘نو˘ي˘ل ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ق˘ب˘ي ق˘ير˘ف˘لا

ة˘ع˘ل˘ق ي˘ف مو˘سسح˘م ر˘ي˘˘غ ي˘˘سسي˘˘م
.ون بماك
ي˘ف مÓ˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو تثد˘˘ح˘˘تو
ةليلقلا تاعاسسلا لÓ˘خ ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
يو˘˘ق صضر˘˘ع ن˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
يف ةنولسشرب ةرو˘ط˘سسأا ه˘كل˘ت˘م˘ي
ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل˘˘ل ن˘˘هار˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
.هدقع ةياهنب ةنولسشرب
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
نآلا كلتمي يسسيم نإاف ،ينابسسإلا

نÓيم رتنإا نم ةياغلل ايوق اسضرع
انا˘ج˘م و˘ي˘سشت˘لا˘كلا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
.لبقملا فيسصلا

نأا ىلع ينابسسإلا جمانربلا ددسشو
يذلا يسسي˘م د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ة˘لأا˘سسم
ل ،يراجلا مسسوملا ماتخب يهتني
.ةياغلل ةدقعم لازت
عم رتوتم ةقÓعب يسسيم طبتراو
صسيئرلا ،ويموتراب ايرام بيسسوج
ةلاقتسسا نأا لإا ،ةنولسشربل قباسسلا

نم ثوغربلا فقوم ريغت مل ريخألا
.ينولاتكلا يدانلا ةرداغم
نأا تدكأا دق ةدع ريراقت تناكو

مسضب نيمتهملا زربأا نÓيم رتنإا
هليحر ريخألا نلعأا نيح يسسيم
يرود نم نيهملا جورخلا بقع

يسضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف لا˘ط˘بألا
يف (2‐8) خنويم نرياب دي ىلع
.يئاهنلا عبر

ر .ق ^

لوبرفيل بردم بولك نغروي sدر
ىلإا ةهجوملا تاماهتلا ىلع ةوقب
طو˘ق˘سسلا ءا˘˘عدا˘˘ب حÓ˘˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘م
لÓ˘خ ءاز˘ج ة˘ل˘كر ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
ي˘ف ما˘˘ه تسسو ى˘˘ل˘˘ع (1‐2) زوف˘لا
،تب˘سسلا مو˘ي يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
صضرعت يرسصملا مجاهملا نإا Óئاق

.كلذ تبثت حورج هيدلو ةقاعإل
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد حÓ˘˘سص ط˘˘ق˘˘سسو
ن˘م رو˘ه˘ت˘م ل˘خد˘ت د˘ع˘˘ب ءاز˘˘ج˘˘لا
مجاهملا مدقتو .وكاوسسام روترأا
ةلكر ذيفنتل كلذ دعب يرسصملا
لداعتلا فده اهنم لجسسيل ءازجلا
.لوبرفيل حلاسصل
تسسو بردم ،صسيوم ديفيد ىدبأاو

ةلكر باسستحا رارق نم هبسضغ ،ماه
يأا هرواسست ل بولك نكل ءازجلا
.ةقاعإل حÓسص صضرعت يف كوكسش

ةيناطيرب مÓعإا لئاسسو بولك غلبأاو
دقتعي ابيرقت ةبعللا دهاسش نم لك»
ىلإا ثدحت هنأا افيسضم «ةفلاخم اهنأا

.ةيندبلا هتقايل لوح حÓسص
3 كانه» :ينا˘م˘لألا برد˘م˘لا ع˘با˘تو
فقوم نم اهادحإا همدق يف تامدك
.«ءازجلا ةلكر
تÓكر نع اريثك ثدحتن ل» :دازو
نكل اهيلع لسصحن ل يتلا ءازجلا
ثدحتن ةارابملا نم نيموي دعب نآلا

كاكتحا كانه ناك .ةبعللا هذه نع
.«تاداقتنلا مهفتأا ل .حسضاو
اتنلاتأا ىلع افيسض لوبرفيل لحيو
ابوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإلا
.ءاثÓثلا مويلا قحل تقو يف

حÓصص ةءإرب ليلد مدقي بولك

نا˘˘تلز يد˘˘يو˘˘سسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا مد˘˘ق˘˘˘ي
نÓيم عم Óهذم ءادأا صشتيفوميهاربإا
ةرادإا زفحي امم ،ةريخألا ةنوآلا يف
ديد˘ج ءار˘جإا ذا˘خ˘تل «ير˘ي˘نو˘سسور»
.امهنيب ةيلبقتسسملا ةقÓعلا نأاسشب
عم دق˘ع˘ب (ا˘ًما˘ع93) ار˘بإا ط˘ب˘تر˘يو
،يلاحلا مسسوملا ةياهن ىتح نÓيم
.وروأا نييÓم7 يونسس بتارب
و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غل» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘˘فوو
يلوؤوسسم نإاف ،ةيلاطيإلا «تروبسس
ونيم عم اًبيرق ءاقل نودقعيسس نÓيم
،صشت˘ي˘فو˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا ل˘˘ي˘˘كو ،لو˘˘يار
ىتح بعÓلا دقع ديدجت ةسشقانمل

نأا ى˘˘لإا ترا˘˘˘سشأاو.2202 ف˘ي˘سص
يزينيدوأا ةارابم بقع حرسص ناتلز
نأا ينيدلا˘م ر˘ب˘خأا˘سس نآلا» :ةر˘ي˘خألا
بعلأا نل لإاو ،اًديدج اًدقع ينحنمي
.«ةيلاتلا ةارابملا

ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ار˘بإا تا˘م˘ل˘ك تءا˘˘جو
ةق˘ي˘ق˘ح ح˘ب˘سصت د˘ق ا˘ه˘ن˘كل ،حاز˘م˘لا

نÓيم عم يديوسسلا مجنلا رمتسسيو
هنأا اميسسل ،04ـلا هماع غلبي ىتح
لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف بع˘ل˘ل صشط˘ع˘ت˘˘م
.ابوروأا

ح˘ن˘م˘ي˘سس د˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا نأا تح˘˘سضوأاو
ىلع ةيفاسضإا ايازم بعÓلاو يدانلا

نو˘نا˘˘ق˘˘لا نأل ،بئار˘˘سضلا ىو˘˘ت˘˘سسم
يب˘ن˘جألا بعÓ˘ل ءا˘ف˘عإا ي˘ط˘ع˘ي
.نيماعل هدقع دتمي يذلا
رد˘˘سصت˘˘ي ار˘˘بإا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي

يرود˘لا ي˘فاد˘˘ه لود˘˘ج
7 د˘ي˘سصر˘ب ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
بيغت هنأا مغر ،فادهأا
بب˘سسب ن˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘ل
صسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘˘با˘˘سصإا

.انوروك

سشتيفوميهإربإإ نأاصشب نÓيم يف ةديدج ةطخ

نينوتنأا يكيسشتلا طسسولا بعل داق
ىل˘ع زو˘ف˘ل˘ل ا˘نور˘ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ،كارا˘ب

صس˘˘˘مأا لوأا ،(1‐3) وتنيفنيب ه˘ف˘ي˘سض
يرودلا نم ةسسداسسلا ةلحرملا يف
.مدقلا ةركل يلاطيإلا

ن˘ي˘فد˘ه˘لا كارا˘ب ن˘ي˘نو˘ت˘نأا ل˘˘ج˘˘سسو
نيتقيقدلا يف انوريفل يناثلاو لوألا

يف لاعف لكسشب مهاسسيل36و71
.ةيلاغ طاقن3و نيمث زوف
ليجسستب لودابل اكولنايج لفكتو
ةقيقدلا يف وتنيفنيبل ديحولا فدهلا

ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘ج صضر˘ع˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،65
ف˘ي˘سضلا ق˘ير˘˘ف˘˘لا بعل يرار˘˘با˘˘ك
.37 ةقيقدلا يف درطلل

صصقنلا صشتيفوزل وكراد لغتسساو
و˘ت˘ن˘ي˘ف˘ن˘ي˘ب فو˘ف˘˘سص ي˘˘ف يدد˘˘ع˘˘لا

يف انوريفل ثلاثلا فدهلا لجسسو
د˘ي˘سصر ع˘فر زو˘ف˘لا.87 ةقي˘قد˘لا
زكرملا يف ة˘ط˘ق˘ن11 ىلإا ا˘نور˘ي˘ف
وتنيف˘ن˘ي˘ب د˘ي˘سصر ف˘قو˘تو ،ع˘با˘سسلا

.رسشع عبارلا زكرملا يف طاقن6 دنع

ويصشتلاكلإ يف ةيثÓثب وتنيفنيب مزهي انوريف
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ةرادإا صسلجم صسيئر بارعأا
يف هلمأا نع فيطسس قافو
مسسوملا اذ˘ه قا˘فو˘لا ل˘ع˘ج
مغرلاب ،ديج لكسشب ريسسي
ى˘ل˘ع ه˘مز˘ع هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ن˘˘م
تاعاسسلا لÓخ باحسسنلا
يهني نأا دعب كلذو ،ةمداقلا

،ةكئاسشلا لكاسشملا ع˘ي˘م˘ج
يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
يبدألاو يلاملا هريرقت ررم
ار˘ظ˘ن ،ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘لا ة˘ق˘فاو˘م˘ب
تر˘˘˘ه˘˘˘ظ رو˘˘˘مألا نو˘˘˘˘كل
اذ˘ه ،ة˘ق˘ل˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سشب
رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ثح˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سسو
نع يفيا˘ط˘سسلا ي˘سضا˘ير˘لا

را˘˘سسم كير˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ك
يذلا ل˘كسشلا˘ب ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
راودألا ةقرو بعلب حمسسي
. ىلوألا
لسصاوي ينفلا مقاطلا

ÚباسصŸا ةداعتسسا
مقاطلا لسصاوي هتهج نم

نع ثحبلا ةيلمع ينفلا
صضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘سسا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك
بسسحو ،ن˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
د˘ع˘ب ه˘نإا˘ف تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ق˘˘ي˘˘نألا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ةدو˘˘˘ع
يئا˘ن˘ث˘لا اذ˘كو ي˘سشكا˘كب

وه اه ،طينح˘جو ي˘ل˘ها˘ج
نع ثحبي ينفلا مقاطلا

نم لك ةدا˘ع˘ت˘سسا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ن˘˘يذ˘˘لا ،يرا˘˘˘بدو يرو˘˘˘ت
ة˘يو˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع نÓ˘˘م˘˘ع˘˘ي

لجأا نم يندبلا امهبناج

ع˘م ل˘م˘ع˘لا ي˘ف عور˘˘سشلا
نأا ر˘كذ˘˘ي ،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
حسشرم ينوديعلا بعÓلا
لÓ˘˘خ ادد˘˘ج˘˘م ةدو˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘˘˘˘مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا صصسصح˘˘˘˘˘لا
. ةيعامجلا تابيردتلل

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

ينفلا مقطلا حيرت نيباسصملا ةداعتسسا

يدانلإ لكاصشم ءاهنإإ دعب ليحرلإ ىلع رصصي بإرعأإ

فيطسس قافو

صسمأا ةيسشع ةيدجلا اهتاريسضحت ةنيطنسسق ةيدولوم ةليكسشت ترسشاب
ترهظأا يتلاو نيبعÓلا تلاح ىلع اهفوقو دعب ةيوارعبلا ةباغب
نوقع بردملا عمتجا دقو اذه ،انوروك صسوريف نم عيمجلا ةمÓسس
ظافحلا دسصق لئاسسرلا نم ديدعلا ريرمت لواح ثيح رسصانعلا لكب

لواح دقو ،يعامجلا لمعلاب فرعي هنأاو ةسصاخ ،ةعومجملا ماظن ىلع
نم ةديج ةروسص يف ريسضحتلا ةرورسض ىلع ديكأاتلا ينتابلا ينقتلا
. دوعسصلا ةقرو بعل لجأا

كلاملا دبع نب يبعلم نيب قبطيسس لمعلا جمانرب
ةيوارعبلا ىتحو صسباركلاو

طبسض ىلإا ةنيطنسسق ةيدولومل ينفلا مقاطلا ىعسسي هتاذ قايسسلا يف
دبع نب تايسضرأا نيب نوكيسس ،ةقلعملا روسسجلا ةنيدمب يلوأا جمانرب
صسيئرلا ىعسسيسس امك ،ةيوارعبلا يف ىرخأا انايحأاو صسباركلاو كلاملا
ل ىتح اذهو نيبعلملا يريدم ةقفرب لمعلا تاقوأا ديدحت ىلإا ةغيمد
بابسش قيرف دجاوت نأاو ةسصاخ جمانربلا يف كابترا يأا كانه نوكي
انايحأا رطسضي دق ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ هتاريسضحت يف ةنيطنسسق
. صسكعلا وأا ةيسسمألا ىلإا حابسصلا نم جمانربلا رييغت ىلإا ةرادإلا

صشامر ماسشه

طابسضن’ا ىلع رسصي نوقع

تإريصضحتلإ يف عرصشت «كوملإ»

ةنيطنسسق ةيدولوم

دوعسصلا ةقرو بعل ىلع رارسصإا

«باكلإ» سسإرح عم هلمع رصشابي ةراب

ةنتاب بابسش

بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا تط˘ب˘سض
،ةيئاهن ة˘ف˘سصب ق˘ير˘ف˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م
دبع ريجانملا لمع نأا دعب كلذو
لجأا نم عوطت˘م˘ك صسا˘م˘خ ق˘ح˘لا
نأاو ةسصاخ ،هذاقنإا نكمي ام ذاقنإا
هل ةمهملا تلكوأا فارطألا صضعب
بل˘غأل ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘ت˘فر˘ع˘م˘ل ار˘ظ˘ن

ام وهو ،ةينطولا ةلوطبلا رسصانع
رومألا ءا˘ه˘نإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ه˘ل˘ع˘ج
هيبرقم عم لسصاوت ثيح ،اعيرسس
يف وتاكريم˘لا ي˘ه˘ن˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م
لك طبسض مت ثيح ةينوناقلا هلاجآا

ي˘ت˘ئ˘ف صصخ˘ت ةر˘ي˘غ˘سصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ل˘ي˘هأا˘ت˘ب ما˘قو ف˘يدر˘˘لاو ر˘˘با˘˘كألا
. صسمأا موي عيمجلا

رازخ عم دقاعتلا ىلع رارسصإا
نإاف ةينفلا ةسضراعلا دوقيسس يذلا بردملا صصوسصخبو هتهج نم
رازخ يداهلا بردملاب قباسسلا يف لسصتا صسامخ قحلا دبع ريجانملا

صضرأا ىلإا هتدوع لاكسشإا ىقبيل ،ليسصافتلا ةفاك ىلع هعم قفتاو
ى˘ع˘سسي˘سس ثي˘ح ،تارا˘مإلا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘م ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ب ا˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘طو˘˘لا
ءاهنإا لجأا نم هلوخد عيرسست ةيناكمإا يف ثحبلا ىلإا نولوؤوسسملا

نأاو ةسصاخ ،يدجلا لمعلا يف اهدعب عورسشلاو هدقع ليسصافت ةفاك
. لبقملا عوبسسألا رحب هطبسض متيسس تاريسضحتلا دعوم

صشامر ماسشه

ةيولوأا رازخ عم دقاعتلا

 وتاكريملإ ناهر يف حجني سسامخ
«اكصسي’» ةليكصشت طبصضيو

بورخلا ةيعمج

رييغت ىلإا ناسسيتفا بردملا ريسسي
نÓعإا دعب كلذو دعاسسملا همقاط
صسارحلا بردم نم لك باحسسنا

دجو دقف يلاتلابو ،هدعاسسم اذكو
قيرفلا صصبرت يف هسسفن صشتوكلا

مقاط نيي˘ع˘ت م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،اد˘ي˘حو
،ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ هل ديدج
تسضفر ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ةرادإا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
تدأا يتلا بابسسألا نع فسشكلا
ةد˘كؤو˘م ،ي˘ئا˘ن˘ث˘لا با˘˘ح˘˘سسنا ى˘˘لإا
نأا ثيح ،امهتارارقل ماتلا اهمارتحا
بب˘سس نأا تد˘˘كأا فار˘˘طألا صضع˘˘ب
˘˘˘مد˘˘˘ع ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي با˘˘˘ح˘˘˘سسنلا
صضعب لوح ينقت˘لا ع˘م ا˘م˘ه˘قا˘ف˘تا
صضع˘ب تب˘هذ ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
لكاسشم دوجو ديكأات ىلإا فارطألا

. ريسسملا مقاطلا عم
دجاوتلا ىقبي فدهلا

ةمروفلا يف
ةلوطبلا قÓطنا لبق

ي˘ف ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا عر˘˘سشت˘˘سسو اذ˘˘ه
ثيح ،مويلا نم اءدب داجلا لمعلا
ءا˘ق˘ل لوأا نو˘ب˘عÓ˘˘لا صضو˘˘خ˘˘ي˘˘سس
لبق جمانربلا اذه لÓخ يقيبطت
صضع˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سض ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘سشلا

،ةبيت˘كلا مد˘خ˘ت˘سس ي˘ت˘لا تا˘يدو˘لا
برد˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
لمعلا مجح عفر لجأا نم ناسسيتفا

طباوسضلا صضعب طبسضو ،ةهج نم
ليهسست لجأا نم ةينقتلاو ةينفلا

ةسصاخ ،ةعومجملا ماجسسنا ةيلمع
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لا نأاو
ا˘ب˘سسح˘ت ة˘مرو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا

. ةلوطبلا قÓطنل
صشامر ماسشه

ةعمجلا ةرڤم مامأا ةيدو ةهجاوم

ديدجلإ مصسومل ابصسحت تإريصضحتلإ يف عرصش يلهأ’إ

جربلا يلهأا

ي˘ف جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ة˘ل˘ي˘كسشت تعر˘˘سش
،يريسضحتلا ي˘نا˘ث˘لا صصبر˘ت˘لا داد˘عإا

» زكرم يف قيرفلا هميقيسس يذلاو
اهسصسصخيسس ثي˘ح ،» ا˘ي˘لو˘غ˘نا˘ط˘سس
ينفلا لمعلل يريزد لÓب بردملا

نم ةبيتكلا زيهجتل كلذو ينقتلاو
عرسشيسس هنأاو ةسصاخ يحاونلا عيمج
ي˘ت˘لا تا˘يدو˘لا صضع˘˘ب ط˘˘ب˘˘سض ي˘˘ف
نأا هركذ ريدجلا ،ةعو˘م˘ج˘م˘لا مد˘خ˘ت
يلوؤوسسم عانقإا يف تحجن ةرادإلا
ةعمجلا موي ءاقل صضوخب ةرقم مجن

نيأا فيطسس صسيلو جربلا ةنيدم يف
. هسصبرت صسفانملا ميقي

جمانربل عسضخيسس حوناب
هزيهجت دسصق فثكم لمع

بعÓ˘˘لا نو˘˘كي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ةرادإا ه˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا فاد˘˘ه˘˘لا
ةرطاقلا ةرفسش كف لجأا نم يلهألا
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ن˘م مد˘ق˘ت˘سسم˘لاو ة˘ي˘ما˘مألا
صسمأا ةيسشع لح دق حوناب لئابقلا
تافو˘سشكلا ءار˘جإا ل˘جأا ن˘م جر˘ب˘لا˘ب

انوروك صسوريفب ةسصاخلا ليلاحتلاو
ثيح ،تاريسضحتلا ةرسشابم مث نمو
ة˘ق˘فر˘ب صصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب˘ل ع˘سضخ˘ي˘˘سس
ةدا˘ع˘ت˘سسا د˘سصق ي˘ند˘ب˘لا ر˘سضح˘˘م˘˘لا

هكارسشإل ابسسحت هتقايل اذكو هتيويح
لاز˘˘ت ل ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘يدو˘˘لا مدا˘˘ق ي˘˘˘ف
بعÓ˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ةرادإلا
جر˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا لا˘˘بر˘˘غ˘˘˘لا ي˘˘˘نادو˘˘˘سسلا
يدجلا لمعلا يف رخآلا وه هعورسشل
. يريزد ةبيتك عم
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تقلطنا يتلا ةليكسشتلا ةقفرب داجلا هلمع ةراب صسارحلا بردم رسشاب
تعراسس يطيوع قباسسلا صسراحلا فسسأات دعبو ثيح ،صسمأا لمعلا يف
ءانبأا نم ربتعي رخآا صسراح نييعت ىلإا ينومحر بردملا ةيعمب ةرادإلا
ةريبك لك تطبسضو تهنأا دق ةرادإلا نوكت ةوطخلا هذهبو ،يدانلا

يف لمعلاب عيمجلل حمسسيسس يذلا رمألا ،دادعتلا صصخت ةريغسصو
نيسسحت لجأا نم مهيلع ةقلعم لامآلا لك نأاو ةسصاخ ةديج فورظ
. دوعسصلا ةقرو بعلو يدانلا جئاتن

دوعي يحوفسسب بعللا ‘ Òكفتلا
يذلا بعلملا رايتخا يف ةددرتم يدانلا ةرادإا تلاز ل ىرخأا ةهج نم
لك صضوخب يلوأا رارق د˘ع˘بو ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ه˘ي˘ف بع˘ل˘ت˘سس
صضعب تأاترا ،ةيبوبلا عم ةفسصانم ربمفون لوأا بعلم يف تاءاقللا
بعلم رايتخا دسصق  ةنيغز صسيئرلا ىلع ديدج نم طغسضلا فارطألا
لسصفلا متيسسو اذه ،هيف بعلل ةبيتكلا دوعت ىتح وأا هرغسصل يحوفسس
لسسارت نأا رظتنملا نم ثيح ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ ةيسضقلا يف
. ديدج نم بعÓملا ليهأات ةنجل يلوؤوسسم ةرادإلا

صشامر ماسشه
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صسيئر صساملأا رسصانلا دبع دنف
ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ةرادإا صسل˘ج˘˘م
يتلا تا˘ع˘ئا˘سشلا ل˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا

يف هتبغر لوح ارخؤوم تجار
يدان˘لا ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا م˘يد˘ق˘ت

رمي يتلا لكاسشملا ةيفلخ ىلع
،ةريخألا ةنوآلا يف قيرفلا اهب
ل˘كا˘سشم˘لاو تا˘˘مزألا تتا˘˘بو
ةسصاخ ،ةيدولوملا ةرادإا قحÓت
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سضق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
،ياوكناو ينور ينور˘ي˘ما˘كلا

د˘˘ب˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘نادو˘˘˘سسلاو
.«لابرغلا» فسسوي نمحرلا

يبلط تاعاسشإا»
..ينتأاجاف ةلاقتسس’ا

رئازجلا ةيدولومو
«ةفدهتسسم

لوؤوسسملا دكأا هتاحيرسصت يفو
أاجافت هنأا «ديمعلا » نع لوألا
نع تثدحت يتلا تا˘ع˘ئا˘سشلا˘ب
»:Óئاق هبسصنم نم ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا
اد˘˘بأا مد˘˘ق˘˘تأا م˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘نأا د˘˘˘كؤوأا
ةرادإا صسل˘ج˘م˘ل ي˘ت˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ا˘قÓ˘طإا ر˘كفأا لو ،ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ادحأا حنمأا ملو ،ةلاقتسسلا يف
،عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م
يتأاي نيأا نم ملعأا ل يلاتلابو
رابخألا هذهب صصاخسشألا صضعب
فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘˘بذا˘˘˘كلا
هذ˘ه نأا اد˘كؤو˘م ،«ا˘نرار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ه˘سصخ˘سش فد˘ه˘ت˘سست را˘˘ب˘˘خألا

ةنتفلا عرز ىلع لمعت يتلاو
صضعب» :افيسضم ،قيرفلا لخاد
،رابخألا هذه اوبرسس صصاخسشألا

يقتلأاسس ين˘نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا ير˘˘ي˘˘سسم˘˘ب
،ئطاخ رمألا اذهو ،ةلاقتسسلا

ي˘˘˘سصق˘˘˘ت˘˘˘ب ءلؤو˘˘˘ه بلا˘˘˘˘طأاو
:فدرأاو «اهرسشن لبق قئاقحلا
فارطألا صضعبف ،ديكأات لكب»
ي˘ف دا˘ي˘ط˘سصلا ا˘م˘ئاد لوا˘ح˘ت
رارقتسسا برسضو ،ركعلا ءاملا
صسف˘˘ن ي˘˘ف ة˘˘جا˘˘ح˘˘ل يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
يننأا ةيناث ةرم دكؤوأاو ،بوقعي
انأاف ،ةلاقتسسلا يف ادبأا ركفأا مل
لمحتأاو ،يلمع مرتحأا صصخسش
ادد˘سشم ،«ا˘م˘ئاد ي˘تا˘ي˘لوؤو˘˘سسم
ة˘يدو˘لو˘م˘ل ه˘ئ˘ي˘ج˘˘م نأا ى˘˘ل˘˘ع
لمع˘لا ل˘جأا ن˘م نا˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا
ىتسشب انلواح » فرسشو ةهازنب
يتلا فارطألا لك داعبإا قرطلا
،انتاحومط ىلع ابلسس رثؤوت دق
م˘ل ر˘مألا اذ˘ه نأا ود˘ب˘˘ي ن˘˘كلو
.«نيريثكلا بجعي

لوؤوسسملا يه ةطبارلا»
ةحيسضف نع لوأ’ا

تاعزانملا ةنجلو ...ينور
«نوناقلا قبطت مل

ةرادإا نأا صسا˘م˘لأا حر˘سص ا˘˘م˘˘ك

اطوغ˘سض تسشا˘ع ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ىلع ةريخألا ةرتفلا يف ةبيهر
م˘جا˘ه˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
،ياوكناو ينور ينوريماكلا

د˘˘ب˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘نادو˘˘˘سسلاو
هنأا اري˘سشم ،ف˘سسو˘ي ن˘م˘حر˘لا

لح ىلع ةرادإلا ةقفر مزاع
قر˘ط˘لا˘ب رو˘˘مألا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
»:لوقلاب احسضوم ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
خسسفب ة˘ط˘بار˘لا ا˘ن˘ب˘لا˘ط د˘ق˘ل

هتزاجإا ءاغ˘لإاو ،بعÓ˘لا د˘ق˘ع
،نيناو˘ق˘لاو تا˘ح˘ئÓ˘ل ا˘ق˘ب˘ط
ديكأات ىلع انلسصحت نأا دعب
مدعب ينوريماكلا داحتلا نم
،ةيلود ةزاجإا بعÓلا كÓتما
ارارق تردسصأا ةطبارلا نكل
نأا ا˘هد˘ي˘كأا˘ت م˘غر ،ا˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م
ةزا˘˘جإا كل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي ل بعÓ˘˘˘لا
كلذ دعبو »:لسصاوو «ةيلود
ة˘ن˘ج˘ل ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا ا˘˘نرر˘˘ق
نم دقعلا خسسفل تاعزانملا

ق˘ح ةدا˘ع˘ت˘سساو د˘˘حاو بنا˘˘ج
ة˘ي˘ح˘سض نا˘ك يذ˘لا ،ق˘ير˘ف˘˘لا

فسسأÓل نكل ،ريوزت ةيلمعل
نوناقلا قبطت مل ةنجللا هذه
لسصفلاب تفتكاو ،هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب
ي˘˘نا˘˘ترو˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف
» ةرادإا نأا ادد˘˘˘˘سشم ،لاو˘˘˘˘˘طو
ي˘˘˘˘ه تسسي˘˘˘˘ل «د˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ىرج ام لك نع ةلوؤوسسملا

تأاطخأا نم يه ةطبارلا نأاو
تا˘ع˘˘ب˘˘ت ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةفرتحملا ةطبارلا» :ة˘ي˘سضق˘لا

،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ل˘˘قأا ة˘˘˘جرد˘˘˘بو
اذ˘ه ي˘ف ح˘˘سضاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا˘˘ف
ابعل بدتني دان يأاو ،نأاسشلا
كل˘˘ت˘˘م˘˘ي نأا بج˘˘ي ا˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘˘جأا
ىلع نيتنسسل ةيلودلا ةقاطبلا
ةطبارلاب اًريدج ناكو ،لقألا
ةيداحتلا ةل˘سسار˘م˘ب مو˘ق˘ت نأا
و ،«بعÓلا ةزاجإا نم دكأاتلل
مقت مل ةطبارلا نكل »:فاسضأا
لا˘˘˘سصتلا رر˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘ل ،كلذ˘˘˘˘ب
ثيح ،داحتÓل ماعلا نيمألاب
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ع˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت
ةزاجإلا نأا دكأاو ،نوريماكلا

ىلإا انعفد رمألا اذهو ،ةروزم
ثيح ،«ةديدج تاءارجإا ذاختا
˘˘مد˘˘ق˘˘ت «د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘˘لا» نأا د˘˘˘كأا
ةلادعلا ىدل ةيمسسر ىوكسشب
ةيسضقلا يف لسصفلا لجأا نم
د˘ق˘ع خ˘سسف˘ب ا˘هرار˘ق د˘ي˘يأا˘تو
.دحاو بناج نم بعÓلا
صصوسصخب ثدحتم˘لا م˘ت˘خ˘ي˘ل
ةيدولوم˘لا ةرادإا نأا «لا˘بر˘غ˘لا»
دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا بل˘˘˘ط˘˘˘ب تمد˘˘˘ق˘˘˘˘ت
انمدقتو ،كلذب انمق دقل»:Óئاق
دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘سسر بل˘˘˘ط˘˘˘ب
بعÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دعب ةرسشابم ،ةيئانثتسسا ةفسصب
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل رار˘˘˘ق ا˘˘˘ن˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسا
راظتناب انلز امو ،تاعزانملا
.ةظحللا دحل درلا

طيمز.ع
وبكوك نÓ˘سسرا˘م د˘يد˘ج˘لا ه˘ب˘عل دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف مد˘ق
ريخألا اهارجأا يتلا ةيبطلا تاسصوحفلا بقع ينينيبلا يلودلا
ع˘قو˘م˘لا ر˘سشنو .ةر˘سشا˘ب˘م ق˘ير˘ف˘لا داد˘ع˘ت ى˘لإا ما˘م˘سضنلا ل˘ب˘˘ق
:لاق نيأا ديدجلا دفاولا تاحيرسصت ،يدادزولبلا قيرفلل يمسسرلا
،ةريخألا ايقيرفإا ممأا صسأاكب زاف دلب يف يدجاوتب ديعسس دج انأا »
قيرفلا اذه عم يئاسضمإاب رختفا امك ،موجنلا نم ديدعلا كلميو
قيرفلا »:عباتو .«بناوجلا لك نم امظنم هتدجو يذلا قيرعلا
ينأل قيرفلا اذه ترتخا انأاو ،ةريبك عيراسشمو تاحومط كلمي
يف ةمهاسسملل حمطا انأاو ،ينرظتنت يتلا تايدحتلاب تبجعأا
يه مسسوملا اذه ةيولوألا»:لسصاوو .«هتقفرب ديج مسسوم قيقحت
تقولا صسفن يفو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘ب˘لا ة˘ق˘فر عا˘فد˘لا
لاطبأا ةطبار ةسسفانم يف اديعب باهذلل تايناكمإا كانه نوكتسس
حاجنإل تاي˘نا˘كمإلا ل˘ك ر˘فو˘ت ةراد˘غ˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
غولبل دجب لم˘ع˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ح˘ن ا˘ن˘ي˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘يو عور˘سشم˘لا
عافد قارتخل ةمزÓ˘لا تارا˘ه˘م˘لا كل˘م˘ي ه˘نأا اد˘كؤو˘م .«فد˘ه˘لا
.صصرفلا ةعانسصو ،فادهألا ليجسستو مسصخلا

جاحلب اسضر

دادزولب بابسش
مسسوملا اذه ةبيقعلا ءانبأا تايولوأا مهأا بقللا نع عافدلا

«ةريبكلإ تايدحتلإ ببصسب يبرايصسلإ ترتخإ»:وبكوك نÓصسرام

بايغ ،وديجلل ينطولا بختنملل ينفلا ريدملا ةسشبطوب ميلسس دكأا
لاجر» ،ةينوري˘ما˘كلا يد˘نوا˘ي˘ب ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا ةرود˘لا ن˘ع بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ءانتقا رذعت ببسسب يراجلا ربمفون8و7ـلا يموي ةررقملا «تاديسسو
:Óئاق ةيفحسص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ة˘سشب˘طو˘ب ح˘سضوأاو.رفسسلا ركاذ˘ت
ةرودلا يف ةكراسشملا ددسصب تناك ،وديجلل ةيرئازجلا ةيداحتلا»
عبرأا مهنم ،ن˘ي˘عرا˘سصم8 كارسشإا لÓخ ن˘م يد˘نوا˘ي˘ب ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا
ريخألا يف نكل ،ةيرادإلا تاءارجإلا لكب انمق انبناج نمو ،تاديسس
.«يقيرفإلا دلبلا اذه ىلإا رفسسلا ركاذت ءانتقا ببسسب كلذ انل نسستي مل
مدع لظ يفو ،ةمداقلا تاقاقحتسسÓل ريسضحتلا ةلسصاوم لجأا نمو
ينقتلا مقا˘ط˘لا ج˘مر˘ب ،يد˘نوا˘ي ةرود ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا
ةدجكيت زكرمب ،ربمفون8 ىتح دتمي ،ايريسضحت اعمجت وديجلل
يدنواي ةرود فر˘ع˘ت˘سسو.ينطولا ينفلا ر˘يد˘م˘لا بسسح ،ةر˘يو˘ب˘لا˘ب
رمألا ،افلتخم ادلب61 نم ،ةديسس05 مهنم اعراسصم621 ةكراسشم
،ةمداقلا ةرتفلل اديج ريسضحتلا ىلع بختنملا رسصانع دعاسسيسس يذلا

ةحئاج ببسسب ةيلاحلا ةرتفلا يف تاطاسشنلا فقوت لظ يف اسصوسصخ
.نيعراسصملا ىلع رثؤويسس وديجلل رسضخلا بايغ نأا لإا ،«انوروك»
،ىر˘خأا ةرود ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘كي˘سسو اذ˘˘ه
رسضخلا دجاوت نأا لإا ،يراجلا ربمفون رهسش فسصتنم لاغنسسلاب
.ردسصملا تاذ فسشك امبسسح ركاذتلا رفوتب نوهرم

ب.م.يرسسيإا

ينطولإ بختنملإ مرح ركإذتلإ بايغ :ةصشبطوب
ةحوتفملإ يدنواي ةرود نع ةكراصشملإ نم وديجلل
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488213ددعلا ^2441  لوأ’ا عيبر81ـل قفاوملا0202 ربمفون4ءاعبرأ’اةصضايرلا
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«لابرغلإ سصوصصخب ةيداحت’إ در رظتننو ..ةحصصلإ نم راع يتلاقتصسإ ربخ»:سساملأإ

رئازجلا ةيدولوم

لمعلا ءاوجأا ىلإا صسابعلب داحتا قيرف داع
ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘لا برد˘م˘لا فار˘سشإا تح˘ت
مسسوملا ة˘قÓ˘ط˘نل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
ةيبيردتلا ةسصحلا ترجو.ديدجلا يوركلا
اهلÓخ ز˘كر ي˘ت˘لاو ،ير˘ف˘ي˘ف42 بعل˘م˘ب
نحسشل يندبلا بناجلا ىلع ينفلا مقاطلا
ةقÓطنل مهزيهجتو ،نيب˘عÓ˘لا تا˘يرا˘ط˘ب
ىلع بردملا رسصي ثيح ،يوركلا مسسوملا
نوكيل ةريبكو ةريغسص لك ىلع فوقولا
ة˘قÓ˘ط˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع اردا˘˘ق يدا˘˘ن˘˘لا
.ديدجلا مسسوملا ةيادب دنع ةوجرملا

يف ريسست تاريسضحتلا :فرتم
اودجي مل ددجلاو ةديج فورظ

جامدن’ا يف تابوعسص

داحتا قيرف بعل ليبن دولوم فرتم دكأا
ءاوجأا يف ريسست تا˘ب˘يرد˘ت˘لا نأا صسا˘ب˘ع˘ل˘ب

مقاطلا ه˘ل ر˘ط˘سس ا˘م ق˘فو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةد˘ي˘ج
،قيرفلا زيهجت ىلع لمعي يذلا ينفلا

ا˘ه˘ب صصخ تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف فر˘ت˘م لا˘˘قو
تاريسضحتلا» :يدانلل ةيمسسرلا ةحفسصلا
ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو ةد˘˘ي˘˘ج فور˘˘ظ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘سست
ى˘ع˘سسنو ،ل˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا
م˘سسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نل ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج نو˘˘كن˘˘ل
دجب لمعن اننأاو اميسسل ديدجلا يوركلا

ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ق˘˘ب˘˘ط˘˘نو
.«اهريفاذحب
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا لو˘ح لاؤو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو
لمعي دادعتلا نأا ىلع فرتم ددسش ،ددجلا

اسصوسصخ ةعومجملا يف مهجامدنا ىلع

اميف نوفراعتي ابيرقت نيبعÓلا لج نأاو
ليهسست ىلع انلم˘ع» :در˘ط˘ت˘سساو ،م˘ه˘ن˘ي˘ب
اننأاو ام˘ي˘سسل ،دد˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا جا˘مد˘نا
عم انبعل نأاو قبسس ثيح انسضعب فرعن
نحنو ،انسضعب دسض انبعل ىتح وأا انسضعب
نيوكت ىلع لمعن صسابعلب يف انلك انه
غولبل كلمن ام لك ميدقتو يسسفانت قيرف
.«ةرطسسملا فادهألا

نأا ناديملا طسسوتم ددسش ،ريخألا يفو
فور˘˘ظ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘سست تار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا

ةبئاغ تاباسصإلا نأاو اميسسل ،ةيلاثم
لج يف لو˘ل˘ح ق˘ير˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ي ا˘م و˘هو
ل˘م˘ع˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج˘يو بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

.صصبرتلا حاجنإل
ب.م.يرسسيإا

بعلمب تابيردتلا ةرجرج دوسسأا فنأاتسسا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج نا˘كو ،ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن1
،هذه فانئ˘ت˘سسلا ة˘سصح لÓ˘خ ن˘ير˘سضا˘ح
ةينهذ ةلاحو ةبيط ءاوجأا يف تميقأا يتلا

ليعامسسا موحرملا ةرودل ادادعتسسا ،ةديج
يف  ةرديحب ماقتسس يتلا ةيدولا وطابخ
ىلإاو ربمفون صسماخلا نم ءادتبا ةمسصاعلا

ةكراسشمب ،رهسشلا صسفن نم عباسسلا ةياغ
،ودارب يدا˘ن ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ن˘م ل˘ك
.ةبيبسشلاو ياد نيسسح ةحÓم
دعوم ىلع «يرانكلا» نوكيسس و اذه
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن ي˘ف ة˘يو˘ق ةارا˘˘ب˘˘م ع˘˘م
تاذ يف ياد نيسسح رسصن عم هعمجت
ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا صسي˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي ةرود˘˘لا

ريسضحتلل ةبسسانم ةرودلا هذه نوكتسس
نيبعÓلا ةيزهاج ىلع فوقولاو ديجلا
ةيا˘ه˘ن ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ي˘ب˘ق
قرفلا ن˘م ل˘هأا˘ت˘م˘لا و ،ي˘لا˘ح˘لا ر˘ه˘سشلا
ىر˘خأا ةارا˘ب˘م ع˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي
.ةرودلا يئاهن ربتعتسس

ب.أا

يوركلإ مصسوملإ قÓطن’ «ةركملإ» زيهجت ىلع لمعي ةرإرغوب
صسابعلب داحتا

«وطابخ» ليعامصسإ ةرودل إدإدعتصسإ تابيردتلإ فنأاتصسي «يرانكلإ»
لئابقلا ةبيبسش

لاغنسسلاب ربمفون فسصتنم ىرخأا ةرود عم دعوم ىلع رسضخلا

صسمأا لوأا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
صضا˘˘ير ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا

بعÓ˘˘لا صشي˘˘ن˘˘˘ك
عفادمو يرئازج˘لا
نيواطيت
،قباسسلا يسسنوت˘لا

د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع
ع˘م ن˘ي˘م˘˘سسو˘˘م˘˘ل
ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا يدا˘˘˘ن
.ةيدملا

ىسضمأا دق يبملولا ينطولا بختنملا دئاق نأا ةيمÓعإا لئاسسو ت
امداق ،2202 فيسص ةياغ ىلإا دتمي دقع ىلع يبملوألا عم ايمسسر
.يسسنوتلا نيواطيت يدان نم
اذه ماول تامادقتسسا رخآا ناك صشينك نإاف ردسصملا تاذ بسسحو
نأا اقباسس راجح بردملا دعاسسم يرماوع دكأا امك ،وتاكريملا

مدقيسس  ةيسسنوتلا ةلوطبلا يف يسضاملا مسسوملا بعل يذلا صشينك
.يفلخلا طخلا ىوتسسم ىلع ةسصاخ قيرفلل  ةمزÓلا ةفاسضإلا

نم ةوطخ دعب ىلع رئازجلا ةيدولومل قباسسلا بعÓلا ناكو اذه
قافتا دعب ،يناثلا مسسقلا يف طسشني يذلا ةبقلا دئار عم عيقوتلا
رخآا يف هرارق نع ريخألا عجارتيل ،ليسصافتلا لك ىلع نيفرطلا
عفادملا عنقي فيك فرع يذلا ،يبملوألا عم عيقوتلا ررقيو ةقيقد
.يفيسصلا وتاكريملا قلغ نم تاعاسس لبق يروحملا

جاحلب اسضر

ةبقلا دئار ةرادإا عم قافت’ا مغر

ةيدملإ يبملوأاب ايمصسر قحتليو دوعولإ رصسكي سشينك

ةيدملا يبملوأا
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ة˘ب˘تر˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا تل˘˘ت˘˘حا
ةمئاق ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘سسما˘خ˘لا
ةميقب نيبعÓل ةيلاملا ةميقلا

بسسح وروأا نويلم36.591
«تكرا˘˘مر˘˘ف˘˘سسنار˘˘ت» ع˘˘قو˘˘˘م
ثيح ،تايئاسصحإÓل يم˘لا˘ع˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق تداز
يف ةي˘ق˘يو˘سست˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘سصا˘خو ةر˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘سسلا

ايقيرفإا صسأاكب جيوتتلا بقع
از˘فا˘ح تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لاو9102
مهتاقاط ريجفتل نيبعل ةدعل
،ةيلاملا مه˘ت˘م˘ي˘ق ة˘ف˘عا˘سضمو
دقف بيترت˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘بو
دع˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ج
،لاغنسسلا ن˘م ل˘ك تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
راو˘˘ف˘˘يد تو˘˘ك ،ا˘˘ير˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن
كلذ˘˘ب نو˘˘˘كي˘˘˘ل بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لاو
ةبترملا يف ءارحسصلا وبراحم
نييÓم3 قرافب ايبرع ةيناثلا
.«صسلطألا دوسسأا» نع وروأا

صسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا ر˘˘ثأاو اذ˘˘ه
ةميق عفر ىلع9102  ايقيرفإا
نأا دعب نييرئازج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

021 ز˘جا˘ح ىد˘ع˘ت˘ت ل تنا˘˘ك
ثيح ،كلذ لبق وروأا نويلم
ى˘ل˘ع ذو˘ح˘ت˘˘سسي زر˘˘ح˘˘م نا˘˘ك
ةيلكلا ةميقلا نم ةريبك ةبسسن
ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
ناكلا نكل ،يتيسس رتسسسشنامل
ى˘ل˘ع ا˘با˘ج˘˘يإا ر˘˘ثأا ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
،انيفرتحمل ةيقيوسستلا ةميقلا
رسصان نب ليعامسسإا لاقتنا دعب
ن˘يأا ،نÓ˘ي˘م ى˘لإا ي˘لو˘ب˘مإا ن˘م
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كسشب رو˘˘˘ط˘˘˘ت
هتميق اعفار ق˘با˘سسلا م˘سسو˘م˘لا

ة˘ق˘ف˘سص ف˘˘ع˘˘سض ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأل
امك ، يرينوسسورلا ىلا هلاقتنا
ن˘م ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
او˘عا˘ط˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

عفرل ةريسصق ةرتف يف روطتلا
هلاقتنا دعب ةيقيوسستلا مهتميق
خابدÓغنسشنوم ايسسوروب ىلإا
ديعسس م˘ها˘سسو اذ˘ه ،ي˘نا˘م˘لألا
ىلإا هتميق ةدايز يف ةمحر نب
هتميق فاعسضأا ةعبرأا نم رثكأا
همسسوم دعب يسضاملا مسسوملا
قباسسلا هقيرف عم يئانثتسسلا
بيسشنويبماسشلا يف دروفتنيرب
يف يرئازجلا قلأات مهاسس امك ،
لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي صسي˘˘ن يدا˘˘˘ن
ةيقيوسستلا هتمي˘ق ة˘ف˘عا˘سضم˘ب
همدقي يذلا ءادألا دعب اسضيأا

.هلاقتنا ذنم هيدان عم
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف و

نييرئازجلا نيبعÓلا رارقتسسا
مهتميق مدخي ل مهتيدنأا يف
نم مهلاقتنا نأل ،ة˘ي˘ق˘يو˘سست˘لا
ةقير˘ط˘ب غ˘ل˘ب˘م˘لا ةدا˘يز ه˘نأا˘سش

ةيدنألا تاسضوافم دعب ،ةيلايخ
لثم بعÓلا ىلع ةسسفانملاو
يذلا رسصان نب عم لسصحي ام
م˘غر نÓ˘ي˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا د˘ير˘ي
ن˘م ه˘ت˘ل˘سصو ي˘ت˘لا صضور˘ع˘˘لا
ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م ،ىر˘˘خأا ة˘˘يد˘˘نأا
يسسنرفلا نامريج ناسس صسيراب
،يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنامو
رثكأل امهسضرع لسصو نيذللا

ليبسس يف وروأا نويلم04 نم
نسسحأا تامدخ ىلع لوسصحلا

.9102 رسصم ناك يف بعل
بختنملا نأا ركذلاب ريدجلا

52 ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘حا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ي˘ق ي˘ف ا˘ي˘م˘لا˘ع
ةرادسص تفرع يتلاو ىلغألا
ةئامثÓثو رايلم ةميقب ارتلجنا
اسسنرف نم لكب ةقفرم ،وروأا

. ايناملأاو ليزاربلاو

ب.ع

لتحا رسضخلا مجن
8ـلا زكرملا

ريطاصسأ’إ نمصض بلحد
تايرودلإ يف ايقيرفإإ
خيراتلإ ربع ةيبوروأ’إ

بل˘حد ى˘ف˘ط˘سصم د˘جاو˘ت
ةيقيرفإلا ةركلا ريطاسسأا نمسض
يف هدجاوت دع˘ب خ˘يرا˘ت˘لا ر˘ب˘ع
اوكرت ابعل41 مسضت ةمئاق
تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سصب
يذلا رير˘ق˘ت˘لا ي˘ف ،ة˘ي˘بوروألا
«روبسس اكيرفأا» ة˘ل˘ج˘م ه˘تد˘عأا
ر˘ي˘طا˘˘سسألا زر˘˘بأا صصو˘˘سصخ˘˘ب
يف ريثأات اهل ناك يتلا ةيوركلا
نا˘ك و.ةيبوروألا تايرود˘لا
نم يرئازج˘لا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا ن˘م˘سض
يبوروألاو يسسنرفلا يرودلا
،يسضاملا نرقلا تانينامثلا يف
ة˘ق˘فر ه˘تر˘ي˘سسم تأاد˘ب يذ˘لاو
لاقتنلا لبق يسسنرفلا ناديسس
صسيراب يسسنرفلا قÓمعلا ىلإا
هعم ققح يذلا نامريج ناسس
يذ˘لاو ن˘ي˘تر˘˘م صسأا˘˘كلا بق˘˘ل
يف بعل لسضفأا يناث ربتعي
ةفاسضإلاب ،«يجسسايبلا» خيرات
ا˘سسنر˘ف ل˘ط˘ب بق˘ل ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
صسين يدان عم ةيناثلا ةجردلا
هلع˘ج˘ي ا˘م و˘هو5891 ة˘ن˘سس

او˘ق˘لأا˘ت ن˘يذ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م˘˘سض
ن˘ي˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
.نيفلتخم

ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘سشإلا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت و
ي˘ف د˘جاو˘ت بل˘حد ى˘ف˘ط˘˘سصم
بي˘تر˘ت ي˘ف ن˘ما˘ث˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ردسصت تدهسش يتلاو ،ةمئاقلا
م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘يو˘˘˘ما˘˘˘سص و˘˘˘ت˘˘˘يإا
قباسسلا بعÓ˘لا ي˘نور˘ي˘ما˘كلا
جرو˘جو ،ر˘ت˘نإلاو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
يذلاو ا˘ي˘نا˘ث ير˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ه˘ي˘يو
«ي˘ج˘˘سسا˘˘ي˘˘ب˘˘لا» ناو˘˘لأا ل˘˘م˘˘ح
يراوفيإلا لح ا˘م˘ي˘ف ،نÓ˘ي˘مو
يسسليسشت مجن ابغورد هييديد
.اثلاث

طيمز.ع

«ءإرمصسلإ ةراقلإ» يف بختنم ىلغأإ سسماخ ءإرحصصلإ وبراحم

بردم ،نوبود بيليف  عفاد
ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا

ءاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘فو˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘م
قلق ريغ هنأا لاقو  يرئازجلا

هدسض تريثأا يتلا ةعبوزلا نم
يتلا ةسسرسشلا ةلمحلاو ،ارخؤوم
ةيسسنر˘ف˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا ا˘ه˘ت˘ن˘سش
كلذو ،لطبلا ةروسص هيوسشتل
اداوم هتزايح ىلإا اهحيملت دعب
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م تنا˘˘كو ،ة˘˘ط˘˘˘سشن˘˘˘م
ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا (3 صسنار˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف)

ةيلمع تلوا˘ن˘ت د˘ق ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
ناو˘˘˘يد˘˘˘لا كرد˘˘˘ل صشي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت
صساسسملا ةحفاكم˘ل يز˘كر˘م˘لا
رهسشلا ةماعلا ةحسصلاو ةئيبلاب
ينطولا د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا
،صسيراب يف ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘سضا˘ير˘ل
ةد˘˘ير˘˘ج˘˘˘ل نو˘˘˘بود ثد˘˘˘ح˘˘˘تو
Ó˘˘ئا˘˘ق ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا بي˘˘˘كي˘˘˘ل
دقل ،هسسفن نم قثاو قيفوت»:
لمحت ل هتبيقح نأاب يل دكأا
فدرأاو «ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م داو˘˘م يأا

:ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا برد˘˘˘م
عفاديسس هنأاب ينملعأا قيفوت»
د˘˘ع˘˘ت˘˘سس˘˘ُم و˘˘هو ،ه˘˘سسف˘˘ن ن˘˘ع
ن˘م ا˘نأا ،ا˘سسنر˘ف ي˘ف د˘جاو˘ت˘ل˘˘ل

ىلع ا˘ظ˘فا˘ح˘م لازأا ل ي˘ت˘ه˘ج
» هلاوقأا يفو هيف يتقث

انأا يتهج نم»: بيليف متخو
ل ،بيرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف صصت˘˘˘خ˘˘˘ُم
تاءار˘جإاو صسا˘ن˘˘لا ي˘˘ف كسشلا
.«تاقيقحتلا

ب.أا

ف˘سسو˘ي د˘جاو˘ت ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي
نود يرئازجلا يلودلا يليÓب
ع˘م هد˘ق˘ع خ˘سسف د˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف
رهسشأا لبق يدوعسسلا يلهألا

ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ةئيه تل˘سصف ي˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
ةيسضقلا يف هحلاسصل «افيفلا»
يرطقلا رطق يدان عم عقويل
.نيمسسومل

ي˘جر˘ت˘لا م˘ج˘ن نأا ود˘ب˘˘يو
ىلع ربجم قباسسلا يسسنوتلا
ةرتف حتف نيح ىلإا راظتنلا
، ةمداقلا ةيوتسشلا تلاقتنلا
د˘يد˘ج˘لا ه˘ق˘ير˘ف˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘˘ل
د˘˘˘ق˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘قو يذ˘˘˘˘لا
د˘ع˘ب كلذو ه˘ع˘م ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلا
ةيفيسصلا تÓيوح˘ت˘لا قÓ˘غإا

لبق ،ةقلاعلا هتيسضق لح لبق
يمسسرلا دقعلا ىلع عيقوتلا

،لبقملا ماعلا ي˘ف˘نا˘ج ع˘ل˘ط˘م
نب لا˘م˘ج نأا ة˘قرا˘ف˘م˘لا ن˘مو
«ر˘سضخ˘لا» ع˘فاد˘˘م ير˘˘م˘˘ع˘˘لا

خسسف دق ناك يسسنرفلا نويلو
يدوعسسلا بابسشلا عم هدقع
ريغ ،ةرتفلا صسفن يف ابيرقت
ق˘با˘سسلا «يرا˘ن˘كلا» م˘ج˘˘ن نأا
ناكو دان نع ثحبلل عراسس
ذا˘˘ق˘˘نإا عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا ذإا ،كلذ ه˘˘ل
ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب ه˘˘م˘˘سسو˘˘م
ر˘˘خآا ي˘˘ف ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘˘لا «لاو˘˘˘ل»
،وتاكريملا رمع نم تاظحللا

ةبر˘ج˘ت صضو˘خ را˘ت˘خا يذ˘لاو
ىل˘ع ي˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف
ي˘ف ق˘لأا˘ت˘ي˘ل لاو˘مألا با˘˘سسح

.«نويل» ناولأاب ءاقل لك
رظتني يليÓب ىقبي اميف

نم ةيلاملا صضورعلا لوسصو
صضورعلا Ó˘ها˘ج˘ت˘م ج˘ي˘ل˘خ˘لا
ن˘م قر˘ف ن˘م ه˘ت˘ل˘سصو ي˘˘ت˘˘لا
تنا˘سسك ،ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘˘لا
يلهألا ىلإا  ةفاسضإلاب نايتيإا
يسسنوتلا يجر˘ت˘لا ،ير˘سصم˘لا

دهوسش ثيح ،يبرغملا دادولاو
صضو˘˘خ˘˘ي «ر˘˘سضخ˘˘˘لا» م˘˘˘ج˘˘˘ن
ةنيدمب ءايحألا نيب تاءاقللا

ه˘قا˘ح˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف نار˘هو
يرطقلا رطق قير˘ف˘ب ا˘ي˘م˘سسر
تقو ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
.قباسس

طيمز.ع

ةروظحم داوم يأا لوانت مدع دكأا

مهصضرأإ ىلع مهتهجإومل زهاجو نييصسنرفلإ ىدحتي يفولخم

طرافلا ربوتكأا رهسش وتاكŸÒا ةÎف قلغ دعب

لبقŸإ ماعلإ علطم ¤إإ ةصسفانم ’و قيرف نود يليÓب

تاعومجملا يرود نم ةثلاثلا ةلوجلا نمسضايبرع يناثلا زكرملا يف يسضاملب لابسشأا

سسراف بايغ نم فوختم يغإزنأإ
«تينز» ةإرابم يف

ويزل  بعلو يرئازجلا يلودلا ،صسراف ميلسس دمحم راثأا
تينز ةهجاوم لبق يغاز˘نإا ي˘نو˘م˘ي˘سس ه˘برد˘م ق˘ل˘ق ي˘لا˘ط˘يإلا
ةسسفانمل تاعومجملا يرود نم3 ةلوجلا راطإا يف يسسورلا
ةلوجلا ذنم اهنم يناعي يتلا ةباسصإلا ببسسب ،ابوروأا لاطبأا
.يلاطيإلا يرودلا نم ةيسضاملا

مدع نم فوختم يغازنإا نأا ةيلاطيا ةيفحسص ريراقت تفسشك
هعمجتسس يتلا مويلا ةارابمل ينطولا بختنملا ريهظ ةيزهاج
يف ةفيفط ةباسصإل صضرعت يذلا وهو ،يسسورلا تينز يدانب
.ونيروت دسض اهسضاخ يتلا ةارابملا

هلوسصو ذنم «يروزأا وكنايب» عم ءارحسصلا براحم قلأات
ةسصاخ ،تامدقم نود قيرفلا يف ةيسساسسأا ةناكم بسستكي هلعج
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ناو˘لأا ن˘ع ع˘فاد˘ي ف˘ي˘ك اد˘ي˘ج فر˘ع ه˘˘نأاو
رمألا ،لاطبألا ةطبار وأا ةلوطبلا يف تناك ءاوسس تايرابملا
يف قباسسلا لابسس مجن عاجرتسسا يف لمأاي ،يغازنإا لعج يذلا

.مويلا ةارابم
جاحلب اسضر

ةمئاقلا هذه نع ربكأ’ا بئاغلا صسين يئانث

ةليكصشتلإ يف رولودو ةجديكوأإ
يصسنرفلإ يرودلل ةيلاثملإ

نا˘ي˘لود˘لا رو˘ل˘يد يد˘نأاو ،ة˘˘جد˘˘ي˘˘كوأا رد˘˘ن˘˘سسكلأا د˘˘جاو˘˘ت
يرودلا نم ةعسساتلا ةلوجلل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف نايرئازجلا
.يئانثلا نم ريبك قلأات بقع ،يسسنرفلا

زتيم ىمرم ةسسارح يف ينطولا بختنملا صسراح قلأات و
،ةريطخ اهنأا اهنع لاقي ام لقأا يتلا تاركلا ديدعل هيدسصتب
ىلع زوحيو ،ةنيمث طاقن ثÓث قيقحتل قيرفلا كلذب دوقيل
.01 نم7.7 لدعمب ةيلاثملا ةليكسشتلا ةناكم

ىلع وكانوم هقيرف زوف يف روليد يدنأا مهاسس هتهج نمو
اذه1 غيللا يف هل ةثلاثلاو ،ةمسساح ةريرمتب ،نايتا تناسس يدان
نم8 طيقنتب ةيلاثملا ةليكسشتلا موجه كلذب دوقيل ،مسسوملا

.ةرسشع
نع يوادوب ماسشهو لاطع فسسوي صسين يئانث باغ اميف

ىلعف .اهيلع مهئامسسأا اومسصب ام اريثك يتلا ةيلاثملا ةليكسشتلا
ءاقللا تايرجم عيمج يف راسشب ةنيدم نبا ةكراسشم نم مغرلا
كلذ نأا ىلإا Óيمج ءادأا مدقو ،هيجنوأا يدانب هقيرف عمج يذلا
هل نكي ملف لاطع امأا ،ةليكسشتلا هذه يف دجاوتلاب هل حمسسي مل
ةجديكوا عم ةناكم نمسضيل ةلوجلا هذه لÓخ يفاكلا تقولا

ربمتبسس02 يف اهل صضرعت ةباسصإا نم دئاعلا وهو ،روليدو
.يسضاملا

جاحلب اسضر
رسضخلا ريهظ نع عفاد يسسنرفلا ينقتلا

سسين مقاط لكو انأإ» : إرييف
«لاطع فصص يف

يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي اهثدحأا يتلا ةروثلا دعب
بردملا نم نماسضتلا ريخألا يقل ،يسسنرفلا صسين يدان بعلو
براحم فسص يف عيمجلا نأا دكأاو هيلع عفاد يذلا اريف كيرتاب
.ءارحسصلا

طلخ بجي ل »: مÓعإلا لئاسسول  يسسنرفلا بردملا لاقو
ةرادإلا صصوسصخب ءيسشلا صسفنو فسسوي فسص يف انأا ،رومألا

رذتعا هنكل ،اجذاسس ناك لاطع هب ماق ام نأا حيحسص ،نيبعÓلاو
.ىهتناو هفرسصت نع

ى˘ل˘ع با˘ج˘عإا˘ب ل˘عا˘ف˘ت د˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا نا˘˘كو اذ˘˘ه
رو˘ن بي˘ب˘خ ي˘سسور˘لا عرا˘˘سصم˘˘لا ه˘˘ع˘˘سضو يذ˘˘لا رو˘˘سشن˘˘م˘˘لا

بسضغأا يذلا رمألا ،نوركام يسسنرفلا صسيئرلا دسض ،فودمحم
ةمجه نسشي ،يسسنرفلا مÓعإلا لعجو نييسسنرفلا نم اريثك
يسسنرفلا نيمي˘لا بلا˘ط˘ي˘ل ،ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘م ى˘ل˘ع ة˘سسر˘سش
 .تقو برقأا يف نميألا ريهظلا دقع صضف  ةرورسضب فرطتملا

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

«براحملإ يرمعلب»
لا˘˘م˘˘ج ق˘˘لأا˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب
ي˘˘لود˘˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب
لوأا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

هق˘ير˘ف ع˘م ه˘ل ة˘جر˘خ
كي˘ب˘˘م˘˘لوأا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا نو˘˘˘ي˘˘˘ل
هر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشن بق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عو
ل˘خاد ن˘م ه˘˘ترو˘˘سصل
هباسسح ربع ،بعلملا
ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘لا
عرا˘˘سس ،مار˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسنإا
ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن
مهتداعسس نع ريبعتلل
هايإا نيفسصاو ،ريخأÓل
.براحملاب

«ينبرصضي بح ليغيإإ»:اكلينأإ
هتبرجت نأا نم مغرلا ىلع
يرودلا يف Óيوط مدت مل
ر˘˘سصن ع˘˘˘م  ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

لوكين نأا لإا ياد نيسسح
نع ثيدح هل ناك اكلينأا

نيأا ،ةريسصقلا ةرتفلا هذه
قبسسألا مجا˘ه˘م˘لا ف˘سشك
هباسسح ربع ديردم لايرل
مارغتسسنإا ىلع ي˘م˘سسر˘لا

يذ˘˘˘˘لا ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا ن˘˘˘˘˘ع
فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ل صضر˘˘˘ع˘˘˘ت
،ل˘ي˘غ˘يإا نا˘يز˘م برد˘م˘لا

نيبعÓلا عم هثيدح بقع
صسي˘˘ئر ن˘˘م بل˘˘ط د˘˘ع˘˘˘ب
يذلا رمألا وهو  ،قيرفلا
دارأاو بردملا بجعي مل
.هبرسضي نأا

ءافصشلإ بيجي يبر

قر˘سشلا ي˘ف ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا صضع˘˘ب
كلذو ر˘ط˘خ˘لا صسو˘قا˘ن تقد ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نب ةركسسب داحتا قيرف صسيئر صضرعتل

ةليلم نيع ةيعمج صسراح اذكو ىسسيع
ا˘م و˘هو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘˘ل ف˘˘ي˘˘ط˘˘لو˘˘ب

ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا ن˘˘ع نلز˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ي˘هو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘˘ف ناد˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
عراسست ةيدنألا لك تلعج يتلا ةوطخلا
ة˘سسرا˘م˘م ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘˘مز˘˘لا
تاع˘م˘ج˘ت˘لاو طÓ˘ت˘خلا يدا˘ف˘ت ر˘ي˘باد˘ت
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا صضر˘ع˘ت ى˘لإا يدؤو˘ت ي˘ت˘لاو
. تاباسصإÓل

إددجم بحصسني ديصص نب

ةرم ديسص نب ةليلم نيع ةيعمج صسيئر جرخ
ةرورسضب عيمجلا ابلاطم هتمسص نع ىرخأا
نأاو ةسصاخ ،ةلبقملا ةرتفلا ةيلوؤوسسم لمحت
ديدج نم يدانلا برسضتسس ةيلاملا ةمزألا
يف طقف رومألا صضعب ىوسس قيرفلا نأا امب
تا˘ه˘ج ن˘م صضر˘ت˘قا ن˘ي˘ح م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ط˘ب˘˘سضب تح˘˘م˘˘سس ة˘˘فور˘˘ع˘˘م
نأا ىلع صسيئرلا دكأا دقو اذه ،تاطحملا
وأا ه˘ي˘ل˘ع ف˘ق˘ت لو ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا
ن˘م ل˘ك ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
لا˘˘م˘˘عألا لا˘˘جرو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا
. لخدتلا ةرورسضب

 سسيلإوكلإ
ةيفياطصسلإ قرؤوت

،ه˘ئاو˘ل تح˘ت ر˘ي˘ي˘سست˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ل˘جأا ن˘˘م
تا˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م فار˘˘˘طألا صضع˘˘˘˘ب تف˘˘˘˘سشك
ثح˘ب لÓ˘خ ن˘م ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ي˘لوؤو˘˘سسم
،يواهلا يدانلا صسأار ىلع طايعلب نييعت
ةرور˘سضب ه˘˘سسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ن˘ي˘ب ر˘ي˘سست ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا كر˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
فرط نم ءاوسس ،يدانلا ةسسائرل نيحسشرتملا

يذلاو ةرخ ءايركز هسسفانم وأا ريخألا اذه
عسساولا بابلا نم لوخدلل رخآلا وه ىعسسي
هل ح˘م˘سست ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م ق˘فو ق˘ير˘ف˘لا ة˘مد˘خ˘ل
. قافولا ةمدخب
ددجلإ ليهأاتل رايلم8.2

نيبعÓ˘لا تازا˘جإا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا ل˘جأا ن˘م
ابلاطم ةبانع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف نو˘كي˘سس دد˘ج˘لا
مه˘ل˘ي˘هأا˘تو نو˘يد˘لا ن˘م˘ث د˘يد˘سست ةرور˘سضب
صضع˘ب ترا˘سشأا د˘قو اذ˘ه ،ة˘ي˘م˘سسر ة˘˘ف˘˘سصب
،رايلم8.2 ل ةميقلا لوسصو ىلإا تايطعملا

صسي˘ئر˘لا ى˘ع˘˘سسي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘هو
لÓخ اهعمج ىلإا هيدعاسسم ةقفرب ميعزلا
ح˘ي˘ح˘˘سصت ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا

ة˘˘كسسلا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ع˘˘سضوو ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘سسم
ه˘تا˘ه لÓ˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فو˘خ˘ت نأاو ة˘سصا˘خ
ام قفو ريسست ل تاريسضحتلا لعجي ةرتفلا
. زناغيلوهلا اهانمتي

qarsana@essalamonline.com
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جرحم فقوم
صضرعت جرحم فقوم
بردم زغيغ نايار هل
امدعب ،ز˘ل˘يو بخ˘ت˘ن˘م
ه˘ي˘ل˘ع صضب˘ق˘لا ي˘˘ق˘˘لُأا
هباكترا يف هابتسشÓل
م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘˘ق ،ءاد˘˘ت˘˘عا
م˘˘˘لو ،ه˘˘˘ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإلا
نع ة˘طر˘سشلا ف˘سشكت

لإا ،ةيسضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ردا˘˘سصم˘˘˘لا صضع˘˘˘ب نأا
ةطرسشلا هابتسشا تدكأا
ةأار˘˘˘ما صضر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل

ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسسشنا˘˘˘˘˘م بعل
.قباسسلا دتيانوي
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ىفصشملإ يف انودإرام
ل˘˘خد ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م ر˘˘ب˘˘خ ي˘˘˘ف
ينيتنجرألا ةركلا ةروطسسأا
ا˘نودارا˘م ود˘نا˘مرأا و˘غ˘˘ي˘˘يد
صسنوي˘ب» ي˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا د˘˘˘كأاو ،«صسر˘˘˘˘يأا
ا˘نودارا˘م نأا ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا
صضع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
زا˘ه˘ج˘لا ي˘ف تا˘بو˘˘ع˘˘سصلا
ر˘ثؤو˘ي ا˘م و˘هو ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘سسو ،ة˘˘˘يد˘˘˘سسج˘˘˘لا
يف ةيانعلا تحت «وغييد»
هلثامت ةيا˘غ ى˘لإا ى˘ف˘سشم˘لا
تر˘كذ ا˘م بسسح ،ءا˘ف˘سشل˘ل
.رداسصملا تاذ
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ةÓصصلإ تيقإوم

«تينز» ةإرابم يف سسراف بايغ نم فوختم يغإزنإ^
مهصضرأإ ىلع مهتهجإومل زهاجو نييصسنرفلإ ىدحتي يفولخم^

دوعسصلا ةقرو بعل ىلع رارسصإا

هــلمع رــصشابي ةراـب
«باـــكلإ» سسإرــح عـم

نود يليÓب
’و قيرف

علطم ¤إإ ةصسفانم
لبقŸإ ماعلإ

ديمعلا رارقتسسا ةعزعز ىلع لمعلاب صصاخسشأ’ا صضعب مهتا

راع يتلاقتصسإ ربخ »: سساملأإ
در رظتنن و... ةحصصلإ نم

«لابرغلإ سصوصصخب ةيداحت’إ

ةيولوأا رازخ عم دقاعتلا

حجني سسامخ
طبصضيو وتاكريملإ ناهر يف

اكصسي’ ةليكصشت

رهسش وتاكريملا ةرتف قلغ دعب
طرافلا ربوتكأا
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ايبرع يناثلا زكرملا يف يسضاملب لابسشأا

«ءإرمصسلإ ةراقلإ» يف بختنم ىلغأإ سسماخ ءإرحصصلإ وبراحم
خيراتلإ ربع ةيبوروأ’إ تايرودلإ يف ايقيرفإإ ريطاصسأ’إ نمصض بلحد

بورÿا ةيعمج ةنتاب بابسش رئاز÷ا ةيدولوم


