
ضشيجلا ةليسصح هذه..ماقرأ’اب
باهرإ’ا دسض هبرح يف

عوبسسأا يف مارجإ’او

يسسنرفلا ءاسضقلا مامأا يرئازج
ءافخإاو هنبا لتق ‘ هابتسشÓل

50صصماع نم Ìكأ’ هتثج
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باهرإلا ةحفاكم لاجم يف ةققحملا جئاتنلا نأا دكأا
صشيجلل ةقداسصلا دوهجلا مجح ىلع دهسشت

نيب فÓتخا لحم ةئاملاب4 طرسش نإا لاق
دراو رمأا هؤواغلإا ةيناكمإاو بازحألا

اياسضق نم ءزج نع صضيوعتك
اقباسس اهتجلاعم تمت يتلا داسسفلا

فلأا05 عجرتسست ةلودلا
يتلا لاومأ’ا نم رايلم

30 صص«ةباسصعلا» اهتبهن

اراطنق91 نم ديزأا زجحو «ةمزاك» ريمدت
جلاعملا فيكلا نم

«ÒيŸÓا»ـب ةهوبسشم تاقفسص ماربإاب نوعباتم تاونسس صسمخ ¤إا اهخيرات دوعي ةيسضقلا

50صص

ة˘ن˘ج˘ل˘لا صسي˘ئر ة˘بار˘ع˘ل د˘م˘حأا لا˘˘ق
نو˘نا˘˘ق عور˘˘سشم داد˘˘عإا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘لا
د˘يد˘ج˘لا نو˘نا˘ق˘˘لاّ نأا ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ّف˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضي
ةلمحلا ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ف˘يرا˘سصم˘لا
ادكؤوم ،بابسشلا ةدئافل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا

طرسش ءاغلإا ةيناكمإا ىرخأا ةهج نم
ىلإا رظ˘ن˘لا˘ب ه˘ل˘يد˘ع˘ت وأا ة˘ئا˘م˘لا˘ب4
. بازحألا نيب فÓتخلا

دود◊ا ةيام◊ لحاسسلا لود Úب حيرسصو حسضاو نواعت ¤إا وعدت رئاز÷ا
30 صصةيتايلمعلا ناكرألا ةن÷ ‘ لامعألا قيسسنتو دوه÷ا رفاسضت ةرورسض ىلع تددسش

تÓمحلا ليومت :ةبارعل
نوكيسس بابسشلل ةيباختن’ا

ةلودلا قتاع ىلع

نيمدختسسملا ثحي ةحيرقنسش
تاجرد ىلعأا باسستكا ىلع نييركسسعلا

ةيتايلمعلاو ةيلاتقلا ةيزهاجلا

30 صص

30 صص

ةداعلا Òغ ىلع ةئيطب ةيكرح فرعت قاوسسألا

«دارط رفسسا»ـل ماعلا ريدŸا
مامأا نورخآا نومهتمو

مويلا ءاسضقلا

كفب اميسس تقلعت تازاجنا ةدع ديسسجت
جÓعلاو صسردمتلا فورظ نيسسحتو ةلزعلا

391 دسصرت ةموكحلا
31 نم رثكأا ليومتل رايلم
لظلا قطانمب عورسشم فلأا

40 صص

50صص

! رايهن’ا ¤إا نجاودلا راعسسأا دوقت رويطلا ازنولفنأا
نينطاوملل مسشتحم لابقإاو ةئاملاب04 ـب جاجدلا راعسسأا ضضافخنا :«مÓسسلا»ـل راجت^

ةبقلاو ةجرملا ةلاسست تÓحم يف مارغوليكلل رانيد082^
40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةردان ةروسص

داور ر˘صشن ،ا˘ه˘ف˘صصو ن˘كم˘ي ’ ةردا˘ب˘م ي˘˘ف
ةذاتصسأ’ ةروصص يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم
ةن˘صس م˘ه˘ت˘صسرد ن˘يذ˘لا ا˘هذ˘ي˘مÓ˘ت˘ب ي˘ق˘ت˘ل˘ت
ةذاتصسأ’ا ،ةنصس05 براق قارف دعب م1791
ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع˘لا صسرد تدا˘عأا «ح˘ق˘يو˘ق»
عيمجلاو واودوبـب وحد ةطصسوتمب اهذيمÓتل
لبق يقيقح صسرد يف مهنأاكو اهعم لعافت
كحصضلاو عومدلا نم ةجوم ةعاقلا رمغت نأا

اهل نكمي ’و ةردانو ةليمج تايركذ اهنوك
نم ريثكلا باجعأا تيقل ةروصصلا..رركتت نأا
يف اهميمعت متي نأا اونمت نيذلا نيقلعملا

جذوم˘ن ءا˘ط˘عإ’ ةو˘ط˘خ ي˘ف ىر˘خأا صسراد˘م
ملعلا نومرتحي نيذلا نييق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
.ةذتاصسأ’او نيملعملاو

..انعقاو نم

ةيعماجلا تاماقإ’ا يف بلاطلا أاجلي امدنع
نأا ملعاف هتفرغ يف يهطلا ىلا ،رئازجلاب

نوموقي نم فرط نم ،تمصضه هقوقح
داو˘م˘لاو تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ك به˘نو ة˘˘قر˘˘صسب
يف «ج’وكوريبلا» ىلإا ةفاصضإ’اب ةيئاذغلا

حلصصت ’ تابجو ميدقتو يهطلا ةيلمع
ةافو ةثداح ،هللا مكمركأا تاناويحلل ىتح
ربكأا تياف د’وا ةماقإاب ةيعماجلا ةبلاطلا
اهصشيعي يتلا ةيرزملا فورظلا ىلع ليلد
هذ˘ه ر˘م˘ت˘صسي ى˘ت˘م ى˘لا˘ف ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا ء’ؤو˘˘ه
.؟رئازجلا بابصش ةريخب راتهتصس’ا

! ةقيقحلاو ةعاسشإ’ا نيب

يذيفنت ريدم بصصنم يف هنييعت بقع ةرصشابم
ةبلاطملل ريدملا عراصس ،ةنيطنصسق ةي’و يف
بل˘ط˘لا اذ˘ه ارر˘ب˘م ،ة˘ي’و˘لا هذ˘ه ن˘م ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ب
ةيريدملا اهيف دجوت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘لا˘ح˘لا˘ب
ام ببصسب صسيلو ،هفرعت يذلا رييصستلا ءوصسو
ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ة˘م˘يد˘ق تا˘فÓ˘خ دو˘˘جو˘˘ب عا˘˘صشي
ءاقبلا ىلع دعاقتلا لصضفي هنأا ادكؤوم ،يلاولا
.ةنيطنصسق ةي’و يف

زايتماب ةيلحم ةعانسص

ةعانصصب ةصصاخلا تاكرصشلا ىدحإا تصضرع
’ رعصسب ةداملا هذه ،ةديلبلا ةي’و يف ركصسلا
ه˘˘ل تجور ا˘˘م بصسحو ،ارا˘˘ن˘˘˘يد54 زواج˘ت˘ي
عابي ،ةيلحم ةعانصص جوتنملا اذه نإاف ةكرصشلا
ةنراقم اران˘يد03 ـب رد˘ق˘ي صضف˘خ˘ن˘م ر˘ع˘صسب
ةدكؤوم ،قوصسلا يف دوجوملا داتعملا ركصسلاب
طيصسبلا نطاوملاو كلهتصسملا لوانتم يف هنا

’إا هريغ نع زيمتي ’و يحصص هناو ةصصاخ
ه˘نا اذ˘ه ل˘ك ن˘م م˘هأ’او ،هر˘ع˘صس صضا˘ف˘˘خ˘˘نا˘˘ب

داصصتق’ا صشاعنإا يف مهاصست دق ةيلحم ةعانصص
هذه داريتصسا تايلمع نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
. Óبقتصسم ةداملا

qarsana@essalamonline.com
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«!ريزولا يديرك ينراك»
ةلاقب رجات ظفتحي مويلا ىلإا..
ةيلخاد ةي’وب يبعصش يح يف
ه˘ن˘ئا˘بز˘ب صصا˘خ نو˘يد ر˘ت˘فد˘ب
دو˘˘ع˘˘ي «يد˘˘˘ير˘˘˘ك ي˘˘˘نرا˘˘˘ك»
،تاونصس01 وح˘ن˘ل ه˘خ˘يرا˘ت
رتفدلا نأا رمأ’ا يف بيرغلا

وه ،نوبز نويد هيلع نودم
رجاتلا ،ريزو بصصنم يف نآ’ا
ا˘ف˘ظو˘م نا˘ك ر˘يزو˘˘لا نإا لا˘˘ق
،داكلاب يرهصشلا هبتار هيفكي
ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ق’ ر˘˘˘ط˘˘˘˘صضي نا˘˘˘˘كو
يديركلاب هت˘ي˘ب تا˘مز˘ل˘ت˘صسم
ر˘يزو˘لا د˘ي˘صسلا ر˘كذ˘ت˘ي ل˘ه˘ف
ر˘كذ˘ت˘يو ،ة˘جا˘ح˘˘لا تاو˘˘ن˘˘صس
.؟يديركلا لهأا نم ءارقفلا

«ةثÓثلا ةباسصع»
ةيع˘م˘ج صسي˘ئر ط˘صشن˘ي
نين˘ثا ن˘ي˘ف˘ظو˘م ة˘ق˘فر
ريدم امهد˘حأا ،ن˘ي˘م˘ه˘م
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض ة˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م
لمحت تتا˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م
،«ةثÓثلا ةباصصع» بقل
ىلإا تامول˘ع˘م ر˘ي˘صشتو
نادمتعي نيف˘ظو˘م˘لا نأا

ةيع˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ى˘ل˘ع
ع˘˘صست˘˘ي ’ ما˘˘˘ه˘˘˘م ي˘˘˘ف
ببصسب اهر˘كذ˘ل ما˘ق˘م˘لا
.«اهتيقÓخأا ’»

..رسشابملا ىلع ةقرسس
ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا داور لواد˘˘˘˘˘˘ت
ويدي˘ف ط˘ير˘صش ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
رصشابملا ىلع ةقرصس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
باصش اهلطب ،نارهو ةي’و يف
لاقن فتاه ةقرصسب ماق صصل
ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘صضت تنا˘˘ك ةا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل

كلت رعصشت نأا نودو ،اهتبيقح
نم قراصسلا نكمت ،ةيحصضلا

رارفلا˘ب ذ’و ا˘هزا˘ه˘ج ف˘ط˘خ
قفر ةيران ةجارد نتم ىلع
هءارو صضكر ةيلمعلا روصصي ناك نم نأا ،ىربكلا ةأاجافملا نكل ،هراظتناب ناك يذلا هقيدصص
  .«قراصس.. قراصس»: عفترم توصصب حيصصي وهو هترايصس نتم ىلع

ةيبيرسض ةقيثو34
ري˘باد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةرازو ا˘˘ه˘˘تذ˘˘˘خ˘˘˘تا
ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

،بئارصضلا حلاصصم
ةرازو˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘صشك
ر˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ف
ة˘ن˘صسل ا˘ه˘تا˘طا˘˘صشن
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ،0202
وأا ليمحت ةيناكمإا

ةقيثو34 بل˘˘˘˘ط
ر˘˘ب˘˘ع ةرا˘˘م˘˘ت˘˘صساو
نود تنر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن’ا
حلاصصم ىلإا لقنتلا
قئا˘ثو˘لا بئار˘صضلا

ريرقتلا فصشكو ،ةيئابجلا تÓماعملاو ةيبيرصضلا تاحيرصصتلاب قلعتت ،ةبولطملا تاررحملاو
اهعبطو اهليمحت نكمي ةرامتصسا34 نم ةعومجم تنرتن’ا ىلع تعصضو بئارصضلا ةرادإا نأا

ةقلعتملا حيراصصتلا ميدقتب بئارصضلا يعفادل حامصسلا فدهب ،اهنم ةعصست ءلم نكميو
مصسرلاو ةديحولا ةيفازجلا ةبيرصضلاو يلامجإ’ا لخدلا ىلع ةبيرصضلاو حابرأ’ا ىلع ةبيرصضلاب

.يراقعلا مصسرلاو ةفاصضملا ةميقلا ىلع مصسرلاو ينهملا طاصشنلا ىلع
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watan@essalamonline.com

يف ةح˘ير˘ق˘ن˘صش ق˘ير˘ف˘لا لا˘ق
عم يهيجوت ءاقل لÓخ هتملك
ةيحانلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسمو تارا˘طإا
ةنيطنصسقب ةصسماخلا ةيركصسعلا

ل˘˘م˘˘˘ع ةرا˘˘˘يز صشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهعبات ،ة˘ي˘حا˘ن˘لا ى˘لإا صشي˘ت˘ف˘تو
ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا دار˘˘فأا
اذ˘˘ه» د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ر˘˘صضا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
هناكرأا تززعت يذلا رارقتصس’ا
ىلع ،0202 ةنصس رثكأاف رثكأا
ة˘ي˘با˘ج˘يإا د˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘صصح˘لا ر˘˘ثإا
ةحفاكم لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا
،ةمظنملا ة˘م˘ير˘ج˘لاو با˘هرإ’ا

د˘كؤو˘ت ة˘يو˘ق تار˘˘صشؤو˘˘م ي˘˘هو
ءابولا اذه ثاثتجا ىلع انتدارإا
دكؤوتو ،اندÓب نم ةيئاهن ةفصصب
ماكحإا ىلع تباثلا انمزع اصضيأا
ةلصصاوتملاو ةمئاد˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا

.«ةينطولا اندود˘ح ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع
ه˘˘نأا نا˘˘كرأ’ا صسي˘˘˘ئر فا˘˘˘صضأاو
ن˘م در˘ف ل˘ك ي˘ع˘ي نأا ن˘ي˘ع˘˘ت˘˘ي
مجح نأاب ،ني˘ير˘كصسع˘لا ا˘ندار˘فأا
،اهبصسك نيعتي ي˘ت˘لا تا˘نا˘هر˘لا

بجاو˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘˘طو
نود لم˘ع˘لا ي˘صضت˘ق˘ت ،ا˘ه˘ع˘فر
ى˘ل˘ع د˘يد˘صش رار˘صصإا˘˘بو ةداو˘˘ه
تا˘˘˘جرد ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا با˘˘˘˘صست˘˘˘˘كا
،ةيتايلمعلاو ةيلاتقلا ة˘يز˘ها˘ج˘لا

يف ةيفارتح’ا تاجرد ىلعأاو
نع Óصضف ،ةلكوملا ماهملا ءادأا
ةظقيلا تاجرد ىلعأاب يلحتلا

ىلع اظفح رذح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لاو
انامصضو اندÓب رارقتصساو ةدايصس

،ي˘بأ’ا ا˘ه˘ب˘˘ع˘˘صش ة˘˘حارو ن˘˘مأ’
«ةيباجيإ’ا» جئاتنلا نأا احصضوم

لاجم يف0202 ةنصس ةققحملا
مجح صسكعت ،باهرإ’ا ةحفاكم
«ةصصلخملاو ةقداصصلا» دوهجلا
صشيج˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘ي ئ˘ت˘ف ا˘م ي˘ت˘لا
ل˘جأا ن˘م ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يف رارقت˘صس’او ن˘مأ’ا م˘ي˘م˘ع˘ت

نأا دا˘فأاو .ن˘طو˘لا عو˘بر ع˘ي˘م˘ج
يف ةققحملا ةيباجيإ’ا جئاتنلا
ة˘ح˘فا˘كم لا˘ج˘م ي˘ف ناد˘ي˘م˘˘لا
ي˘حاو˘ن˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع با˘˘هرإ’ا
يدصصتلاب ةزيمتملا ،ةيركصسعلا
ت’وا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كل مرا˘˘˘˘صصلا
ىلإا ،هليومتو هنيومتو هحيلصست

ه˘م˘عد تا˘كب˘صش بر˘صض بنا˘ج
تاردخملا را˘ج˘ت ن˘م هدا˘ن˘صسإاو
يه ،ةمظنملا ةميرجلا صسوؤورو
مجح ىلع اهعيمج دهصشت جئاتن
ةصصلخملاو ة˘قدا˘صصلا دو˘ه˘ج˘لا
صشيجلا يف اهلذبن انئتـف ام يتلا
صشيج ليلصس ،يبعصشلا ينطولا
صصر˘ح˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

كÓ˘صسأ’ا ة˘فا˘ك ة˘ق˘˘فر د˘˘يد˘˘صش
ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا
ةيروهمجلا صسي˘ئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ةحلصسملا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا

.ينطولا عافدلا ريزو
دو˘ه˘ج˘لا هذ˘ه» Ó˘ئا˘ق ع˘با˘˘تو

صسح˘لا كلذ ا˘ه˘ل د˘ه˘صشي ي˘˘ت˘˘لا
،لوؤو˘صسم˘لاو ع˘ي˘فر˘لا ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
رثكأاف رثكأا ز˘ي˘م˘ي ح˘ب˘صصأا يذ˘لا

ةحفاكمب نيينعملا ةفاك دوهج
اهل دهصشتو ،نيمرجملا ء’ؤوه
ءاوصس ،ةيطابصضن’ا حورلا كلت
بل˘˘صصب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ةانبتملا ةيتا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا

يرجي ام عم فيكتلا ةعرصسو
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف وأا ،صضرأ’ا ى˘˘ل˘˘˘ع
ىلع ديدصشلاو يوقلا رارصصإ’ا
ن˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا صضرأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت
م˘ي˘م˘ع˘تو ،ي˘ج˘م˘ه˘˘لا با˘˘هرإ’ا
نا˘˘˘˘˘مأ’او ن˘˘˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ن
عوبر ع˘ي˘م˘ج ي˘ف رار˘ق˘ت˘صس’او

يف انبعصش صشيعي ىتح نطولا
نانئمط’او ةماتلا ةحارلا فنك
.«لماكلا

صشيجلل ةقداسصلا دوهجلا مجح ىلع دهسشت باهرإلا ةحفاكم لاجم يف ةققحملا جئاتنلا نأا دكأا

باسستكا ىلع نييركسسعلا نيمدختسسملا ثحي ةحيرقنسش
ةيتايلمعلاو ةيلاتقلا ةيزهاجلا تاجرد ىلعأا

خ.ةميسسن

ةرورسض ىلع نييركسسعلا نيمدختسسملا عيمج ،يبعسشلا ينطولا صشيجلا ناكرأا صسيئر ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا ثح
ةيفارتحلا تاجرد ىلعأاو ،ةيتايلمعلاو ةيلاتقلا ةيزهاجلا تاجرد ىلعأا باسستكاو ةينسضملا دوهجلا نم ديزملا لذب

.يبألا اهبعسش ةحارو نمأل انامسضو ،اندÓب رارقتسساو ةدايسس ىلع ظافحلا لجأا نم ةلكوملا ماهملا ءادأا يف

دراو رمأا هؤواغلإا ةيناكمإاو بازحألا نيب فÓتخا لحم ةئاملاب4 طرسش نإا لاق

ةيباختن’ا تÓمحلا ليومت :ةبارعل
ةلودلا قتاع ىلع نوكيسس بابسشلل

ينيسصلا هÒظن عم لوطم ايفتاه لاسصتا ىرجأا
ةيئانثلا تاقÓعلا زيزعت لوح

عم نواعتلل ةدعتسسم رئاز÷ا :موداقوب
ايبيلب ةتقؤوŸا ةيذيفنتلا ةطلسسلا

ةنجللا صسيئر ةبارعل دمحأا لاق
نوناق عور˘صشم داد˘عإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ديدج˘لا نو˘نا˘ق˘لا ّنأا ،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ل˘˘كب ة˘˘لود˘˘لا ل˘˘ّف˘˘كت ن˘˘˘م˘˘˘صضي
ةلمحلا نع ةبترتملا فيراصصملا
ادكؤوم ،بابصشلا ةدئافل ةيباختن’ا

ءا˘غ˘لإا ة˘ي˘نا˘كمإا ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
رظنلاب هليدعت وأا ةئاملاب4 طرصش
. بازحأ’ا نيب فÓتخ’ا ىلإا

هل حيرصصت يف ةبارعل حصضوأا
عورصشم لوح يصسارد موي لÓخ
تاباخ˘ت˘نÓ˘ل يو˘صضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
دبع تارمتؤو˘م˘لا ر˘صصق ه˘ن˘صضت˘حا
ةفلكملا ةنجللا نأا ،لاحر فيطللا
يه تابا˘خ˘ت˘ن’ا عور˘صشم داد˘عإا˘ب
لمعلا نم ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف
84 نم تاحر˘ت˘ق˘م تق˘ل˘ت ا˘مد˘ع˘ب

اهنأاو ،رئازجلا ي˘ف اد˘م˘ت˘ع˘م ا˘بز˘ح
ذنم اهتصسارد ةلحرم يف تعرصش
نأا ريغ ،يراجلا عوبصسأ’ا ةيادب
بازحأ’ا نيب نيابتلا وه ظحÓملا
ةئاملاب4 طر˘˘˘صش صصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
ءاقبإ’ا حرتقا اهصضعب ّنأا ًافيصضم
ىرخأا تبلاط اميف ،طرصشلا ىلع
.اهصضيفخت وأا اهئاغلإاب

تقلطنا ةنجللا نأا ةبارعل لاقو
نو˘˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘صشم ة˘˘˘˘صسارد ي˘˘˘˘ف
91 يف اهبيصصنت ذنم تاباختن’ا
تما˘˘˘˘˘ق د˘˘˘˘˘قو ،0202 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد ة˘˘˘صسارد˘˘˘ب
لود˘لا صضع˘ب ي˘˘ف تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ينوناقو ،ة˘ي˘بوروأ’او ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

نع نÓعإ’ا لبق9102و6102
اعدو ،ةديدجلا تÓيدعتلاو داوملا
ةين˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐
ةيدأا˘ت˘ل تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا
ةلمح نوكت نأا بجي» Óئاق اهرود
رودو عارتق’ا طمنلا اذه ريصسفت
هذه يف ريبك تاباختن’ا ةطلصس
تا˘ي˘حÓ˘صص ا˘ه˘يد˘لو ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا

اميفو ،«لاج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ع˘صساو
ىلإا05 نم اهددع صصيلقتب قلعتي
ددع05» ةبارعل لاق اوصضع02
ةيلاعفلل لوصصولا ا˘ن˘فد˘هو ر˘ي˘ب˘ك
دد˘ع صصي˘ل˘ق˘ت˘ل ما˘ع قا˘ف˘تا ا˘ن˘هو
اريصشم ،«ةطلصسلا صسلجم ءاصضعأا
كانه ةي’و لك يف نأا ىصسنن ’»

يف كراصشتو م˘ها˘صست تا˘ي˘بود˘ن˘م
دكأا هبناج نمو.«تايلمعلا هذه
رارقلا نأا ،نوقع ديلو ةنجللا ررقم
تاحارتق’ا لكب قلعتملا ريخأ’ا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا صصا˘˘صصت˘˘خا ن˘˘م صسي˘˘ل»
صسي˘˘˘˘ئر م˘˘˘˘ي˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘كلو
،ةنجللا وصضع ا˘مأا ،«ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نأا دكأا دقف ،صشواصش صسلي ريصشب
دعاوق» داجيإا ديرت تناك ةنجللا

بخانلا لعجتو «ةفافصشو ةمراصص
يف كراصشيو ةصسايصسلا ىلإا عجري»
هنأا افيصضم ،«ةيباخت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تم˘صسر ي˘ت˘لا فاد˘˘هأ’ا م˘˘كح˘˘ب»
ةمئاقلا بولصسأا ىلع انفقوت ةنجلل
وصضعلا عفار نيح يف ،«ةحوتفملا
نم465 ةدا˘م˘لا ح˘لا˘˘صصل عرد˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع تصصن ي˘˘ت˘˘لا ،عور˘˘صشم˘˘˘لا
لÓخ نيتيدلب ن˘ي˘ت˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘كصشت
فلكت ةدحاو ،ةيلحملا تاباختن’ا
ةيبعصشلا صسلاجملا تاوصصأا زرفب
ةيبصشعلا صسلاجملل ىرخأاو ةيدلبلا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
ةطلصسل ةي˘لوؤو˘صسم˘لا صصو˘صصخ˘لا
ةطلصس رود لخدي انه«تاباختن’ا
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘ج˘˘ن تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

حرصشو صسيصسح˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘صص
.«باختن’ا ةفاقث خيصسرتو

لمعلا ةق˘ل˘خأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ةنجللا و˘صضع ر˘ب˘ت˘عا ،ي˘صسا˘ي˘صسلا

ةنجل ءاصشنإا نأا ،يجدارك ىفطصصم
،تاباختن’ا ةطلصس ىدل ةلقتصسم
نو˘˘كت˘˘صس ،ةا˘˘صضق ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘كصشم
تاباصسح˘لا ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع ةردا˘ق»
لوبقب امإا ايهاجو ارارق ردصصتو
،«هليدعت وأا هصضفر وأا باصسحلا

ةيئاهن تارارق تصسيلو» افيصضم
ة˘ط˘ل˘صس ما˘مأا ن˘ع˘ط˘ل˘ل ة˘ل˘با˘˘ق ل˘˘ب
ةريخأ’ا هذه تارارقو تاباختن’ا
.«ةلودلا صسلجم مامأا نعطلل ةلباق
رر˘ق˘˘م د˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو
مظنلا لك» نأا نوقع ديلو ةنجللا
ن˘م رو˘مأ’ا هذ˘ه ا˘ه˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا
ادكؤوم ،«تاعيقوتلا عمجو ةبتعلا
ةنجل˘ل صسي˘ل رار˘ق˘لا» نأا˘صشلا اذ˘ه˘ب
صسي˘˘˘˘ئر م˘˘˘˘ي˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘كلو
.«ةيروهمجلا

ز.صسواط

ريزو موداقوب يربصص فصشك
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘صشلا

ةط˘ل˘صسلا ع˘م نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ةد˘ع˘ت˘صسم
ققحي امب ايبيلب ةتقؤوملا ةيذيفنتلا
.دلبلا اذه يف رارقتصس’او نمأ’ا

ىلع هل ةديرغت يف ريزولا لاقو
ع˘˘قو˘˘م˘˘ب ي˘˘˘صصخ˘˘˘صشلا ه˘˘˘با˘˘˘صسح
ايفتاه ’اصصتا ىرجأا هنا ،«رتيوت»
يصسائرلا صسلجملا صسيئر بئان عم
،ينوكلا ىصسوم بختنملا يبيللا

رئازجلا دادعتصسا نع هل برعأاو
ة˘ط˘ل˘صسلا ع˘م نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ل˘˘ما˘˘كلا
نمأ’ا ققحي امب ةتقؤوملا ةيذيفنتلا

اد˘كؤو˘م ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف رار˘ق˘˘ت˘˘صس’او
بعصشلا عم مئادلا رئازجلا نماصضت
ر˘يزو˘لا دد˘صشو .ق˘ي˘ق˘صشلا ي˘ب˘ي˘ل˘لا

عم تباثلا رئازجلا نماصضت ىلع
اهفقومو قيقصشلا يبيللا بعصشلا
لخدتلا لاكصشأا ع˘ي˘م˘ج˘ل صضفار˘لا
نا˘كو .ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ه˘˘نوؤو˘˘صش ي˘˘ف
’اصصتا اقباصس ىقلت دق موداقوب
ءارزو˘˘لا صسي˘˘ئر ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه

ديمحلا دبع ايبيل ةلودل بختنملا
نواعتلل هدادعتصسا ىدبأا نيأا ةبيبد
ن˘مأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘˘ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
برعأا امك ،ايبيل يف رارقتصس’او
عم تباثلا رئازجلا نماصضت نع هل
اهفقومو قيقصشلا يبيللا بعصشلا
لخدتلا لاكصشأا ع˘ي˘م˘ج˘ل صضفار˘لا
.ةيلخادلا هنوؤوصش يف

ريزو ىر˘جأا ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
ايفتاه اثيد˘ح ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘صشلا

غناو ينيصصلا هريظن عم ’وطم
ةديرغت يف ءاج ام بصسحبو.يي
ي˘˘ف ه˘˘با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع مودا˘˘قو˘˘ب˘˘˘ل
لبصس ،نافرطلا لوانت دقف ،«رتيوت»
اهتيوقتو ةيئانثلا تاقÓعلا زيزعت
م˘ت ا˘م˘ك ،ت’ا˘ج˘م˘لا ى˘˘ت˘˘صش ي˘˘ف
رواصشتلا ةنصس زيزعت ىلع قافت’ا

قيقح˘ت˘ل ة˘ن˘هار˘لا ا˘يا˘صضق˘لا لو˘ح
يف قيصسنتلا نم ىلعأا تايوتصسم
.ةيلودلا لفاحملا

ز.صسواط

ةيتايلمعلا ناكرألا ةن÷ ‘ لامعألا قيسسنتو دوه÷ا رفاسضت ةرورسض ىلع تددسش

دود◊ا ةيام◊ لحاسسلا لود Úب حيرسصو حسضاو نواعت ¤إا وعدت رئاز÷ا
يدياق د˘م˘ح˘م ءاو˘ل˘لا دد˘صش

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا ةر˘˘˘ئاد صسي˘˘˘ئر
صشيج˘لا نا˘كرأ’ ر˘ي˘صضح˘ت˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يف دوهجلا رفاصضت ةرورصض
حيرصصو حصضاو نواعت راطإا
ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ءا˘˘˘صضعأا لود ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘˘كرأ’ا
ة˘صصا˘خ ز˘كتر˘ي ،ة˘كر˘ت˘˘صشم˘˘لا

تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
يفرط ىلع لامعأ’ا قيصسنتو
ىلع ’وأا ،دامتع’اب ،دودحلا
.ةيتاذلا ىوقلاو لئاصسولا

يدياق دم˘ح˘م ءاو˘ل˘لا د˘كأاو
عا˘م˘ت˘جا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت لÓ˘˘خ
ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صضعأا لود صسل˘ج˘م˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘˘كرأ’ا
يلام يف وكامبب ،ةكرتصشملا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا صصر˘ح ى˘ل˘ع
ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘˘ل
نواعتلا راطإا ىلع ةظفاحملل
ناكرأ’ا ةن˘ج˘ل ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
يذلاو ،ةكرتصشملا ةيتايلمعلا

ءا˘صسؤور لدا˘ب˘˘ت˘˘ي ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ناد˘˘ل˘˘ب صشو˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ل نا˘˘˘كرأ’ا
لكب ءارآ’او ليلاحتلا ناديملا

ع˘˘ي˘˘صضاو˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘ح ة˘˘˘ير˘˘˘ح
يف ينمأ’ا لاجملاب ةقلعتملا

صسي˘ئر زر˘بأا ا˘م˘ك .ا˘ن˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
ريصضحتلاو لامع˘ت˘صسإ’ا ةر˘ئاد

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘لا نا˘˘˘كرأ’
رفاصضت ةرورصض ىلع يبعصشلا
نوا˘˘ع˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

لود˘لا ن˘ي˘ب ح˘ير˘صصو ح˘صضاو
ىلع ةصصاخ زكتري ،ءاصضعأ’ا
قيصسنتو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا لدا˘ب˘ت
،دودحلا يفرط ىلع لامعأ’ا
لئاصسولا ىلع ،’وأا ،دامتع’اب
.ةيتاذلا ىوقلاو

نا˘˘كرأا ن˘˘م د˘˘˘فو كرا˘˘˘صشو
،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘˘ج˘˘لا
،يدياق دم˘ح˘م ءاو˘ل˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا ةر˘˘˘ئاد صسي˘˘˘ئر
صشيج˘لا نا˘كرأ’ ر˘ي˘صضح˘ت˘لاو
ه˘ت˘ف˘صصب ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

د˘˘ي˘˘ع˘˘صس ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل Ó˘˘ث˘˘م˘˘˘م
نا˘كرأا صسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ڤ˘˘ن˘˘صش
يف ،يبعصشلا ينطولا صشيجلا
ءاصضعأا لود صسلجمل عامتجا
ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا˘كرأ’ا ة˘ن˘ج˘˘ل
،يلام يف وكامبب ،ةكرتصشملا

ورما ديمعلا نم ةوعدب كلذو

ةماعلا ناكرأ’ا صسيئر ،ةرايد
صسيئرلاو ،ةي˘لا˘م˘لا صشو˘ي˘ج˘ل˘ل
ءا˘˘صسؤور صسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةن˘ج˘ل ءا˘صضعأا لود˘ل نا˘كرأ’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘˘كرأ’ا
.ةكرتصشملا

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘˘ه ز˘˘˘˘كرو
رئازجلاو يلام ناكرأا ءاصسؤورل
ةصساردل رجينلاو اي˘نا˘ت˘يرو˘مو
يف ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘لا˘ح˘لا م˘ي˘ي˘ق˘تو
ليلا˘ح˘ت˘لا لدا˘ب˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ذنم ةصصلختصسملا صسوردلاو
صسل˘ج˘م˘ل ر˘ي˘خأ’ا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ءاصضعأا لودل ناكرأ’ا ءاصسؤور
ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا˘كرأ’ا ة˘ن˘ج˘˘ل
موي دقعنا يذ˘لا ،ة˘كر˘ت˘صشم˘لا

9102 ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘صس03
اذ˘ه نا˘ك ا˘م˘ك ،تصسار˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ب
ءار˘˘ثإ’ ة˘˘صصر˘˘ف عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

ناكرأ’ا ةنجل لمع قيمعتو
ة˘كر˘ت˘صشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

صسل˘ج˘م ة˘صسا˘˘ئر م˘˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘لو
ءاصضعأا لودل ناكرأ’ا ءاصسؤور
ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا˘كرأ’ا ة˘ن˘ج˘˘ل
.ايناتيرومل ةكرتصشملا

ر.نوراه

نم ءزج نع صضيوعتك
تمت يتلا داسسفلا اياسضق
اقباسس اهتجلاعم

05 عجرتسست ةلودلا
لاومأ’ا نم رايلم فلأا
«ةباسصعلا» اهتبهن يتلا
،ةسصتخملا حلاسصملا تدافأا
ةيمومعلا ةنيزخلا نأا
05 براقي ام عجرتسستسس
نم ،ميتنسس رايلم فلأا
ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا
لامعألا لاجرل ةلوقنملا

يف نيقباسسلا نيلوؤوسسملاو
اياسضق يف نيعباتملا ةلودلا

.داسسف
ةلسص تاذ رداسصم بسسحو
ةنيزخلا نإاف ،فلملاب
غلابم عجرتسستسس ةيمومعلا

005 يلاوح ردقت ةيلام
ءزج نع صضيوعتك جد رايلم
تمت يتلا داسسفلا اياسضق نم
يف ةدكؤوم ،اقباسس اهتجلاعم
زجحب رمأا ءاسضقلا نأا قايسسلا
ةيكنبلا ةدسصرألاو تاراقعلا
لامعألاو لاملا لاجرل
نيقباسسلا ءارزولاو
تافلم يف نيطروتملا
تايلمع لمسشتسسو .داسسفلا
نم تازوجحملا عاجرتسسا

يف نيطروتم لامعأا لاجر
تارايسسلا بيكرت اياسضق
ةحونمملا تازايتملاو
ىلإا ةفاسضإلاب ،عناسصملل
عبوت يتلا ىرخألا اياسضقلا

ءارزولا نم ديدعلا اهيف
.لامعألا لاجرو نيقباسسلا

تاقيقحتلا لازت لو
يئازجلا بطقلاب ةلسصاوتم
اياسضق يف صصسصختملا
ةيلاملا داسسفلا

ةمكحمب ةيداسصتقإلاو
نم ديدعلا يف دمحما يديسس
.ةلثامملا اياسضقلا

ـه.داوج



صسمأا دار˘م م˘ي˘هار˘بإا ح˘صضوأا
ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن ي˘˘صسارد مو˘˘ي لÓ˘˘خ
تاصساردلل ين˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
لوح ةلماصشلا ةيج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا

˘‐ر˘صضخأ’ا د˘صسلا» عو˘˘صضو˘˘م
تا˘˘نا˘˘˘هر ل˘˘˘ظ˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
ةمادتصسملا ةيمنتلا تايدحتو
نأا ،«ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘˘ل
صشاعنإاو ةيمن˘ت ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا

اهفده تق˘ق˘ح ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ل˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘لاو .لوأ’ا
ينطاومل ةيصشيعملا فورظلا

بنا˘˘ج ى˘˘لإا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه
تقلعت تازاجنا ةدع ديصسجت
لÓخ نم ةلزعلا كفب اميصس
،ةد˘يد˘ج قر˘ط تا˘كب˘صش ح˘ت˘ف
ةحلا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لاو
تا˘كب˘صش ل˘ي˘˘هأا˘˘تو بر˘˘صشل˘˘ل
ءابرهكلاو ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا

،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’او زا˘غ˘لاو
فورظ نيصسح˘ت ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع
تاءاصضفو جÓعلاو صسردمتلا
.هيفرتلا

فلم نأاب ‐ثدحتملا‐ ركذو
ردصصت لظلا ق˘طا˘ن˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت
ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر تا˘يو˘لوأا

ددصش يذلا ،نوبت  ديجملا دبع
هنأا مكحلا ةدصس هئÓتعا ذنم

ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ي ’»
ةيمنت نود ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

.«لظلا قطانم
هنأا قايصسلا صسفن يف راصشأاو

ةيمنتلا زكرمت نع صضخمت»
زكارملاو ندملا ىوتصسم ىلع
يف احصضاو Óلخ ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
ع˘صضوو ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا نزاو˘˘ت˘˘لا

صشما˘ه ى˘ل˘ع ل˘ظ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ا˘ه˘نا˘كصس ل˘ع˘˘جو ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نورقتف˘يو ة˘لز˘ع˘لا نو˘صشي˘ع˘ي

عفد امم ،ةايحلا طورصش ىندأ’
ى˘لإا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ب

صصا˘˘˘خ ف˘˘˘ل˘˘˘م صصي˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت
ي˘ف ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه جا˘˘مدإ’
فدهب ةيلحملا ةيمنتلا راصسم
ءاهنإاو عاصضوأ’ا كلت ةيوصست
زر˘بأاو .«قراو˘ف˘لا هذ˘ه ا˘ما˘م˘ت
ة˘صسا˘ئر˘ب ة˘م˘ه˘˘م˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ةه˘ج ن˘م ،دار˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هذه نم لعج ةرورصض ،ىرخأا
ةليصسو» ةققحم˘لا تازا˘ج˘نإ’ا
ا˘ه˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو ،«را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘صسا˘ي˘صس ع˘صضو˘ب

فد˘ه˘ب ا˘ه˘ل ة˘ق˘فار˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع
،لظلا قطانم نا˘كصس ز˘ي˘ف˘ح˘ت

ثعب ىلع ،بابصشلا ةئف اميصس
ةمئÓتم ةيداصصت˘قا تا˘طا˘صشن
ط˘صسو˘لا تا˘˘ي˘˘صصو˘˘صصخ ع˘˘م
قلخب حمصست ،ةورثلل ةجتنمو
صصا˘صصت˘ماو ل˘غ˘صش بصصا˘ن˘م
.ةلاطبلا
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جÓعلاو صسردمتلا فورظ نيسسحتو ةلزعلا كفب اميسس تقلعت تازاجنا ةدع ديسسجت

فلأا31 نم رثكأا ليومتل رايلم391 دسصرت ةموكحلا
لظلا قطانمب عورسشم

ز.صسواط

391 تغلب ةيلام ةميقب اعورسشم243.31 ليومت مت هنأا ،ةيروهمجلا ةسسائرب ةمهمب فلكملا دارم ميهاربإا فسشك
مت يتلا تاجايتحلا صصيخسشتو لظ ةقطنم587.31 ديدحت مت هنا ادكؤوم ،لظلا قطانمب يرئازج رانيد رايلم

.لاجم51 لمسش يومنت عورسشم007.23 يف اهتمجرت

هعم ديد÷ا ريدŸا بواŒ نمث

ةلسصاوم ¤إا هيبسستنم وعدي «فاتاسس»
ةعوفرŸا بلاطŸا ةيبلت ةياغل لاسضنلا

رلود ةئاŸا ةبتع اهلوسصو تاعقوت ةحسص نم للق

راعسسأا عافترا رارمتسسا :نايزوب Òبÿا
ءطبب نكلو طفنلا

عا˘ط˘ق تا˘با˘ق˘ن ل˘ت˘كت ا˘˘عد
،ف˘˘ل˘˘صشلا ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

صصر ىلإا هيطرخنمو هيبصسنم
ة˘ل˘صصاو˘م ل˘جأا ن˘م فو˘ف˘صصلا
ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا لا˘˘صضن˘˘لا
 .ةعوفرملا بلاطملا

نا˘ي˘ب ي˘ف ل˘˘ت˘˘كت˘˘لا ن˘˘م˘˘ثو
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» تعلطا

ر˘يد˘م˘لا بوا˘˘ج˘˘ت ،صسمأا ه˘˘ن˘˘م
بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م كلذو ،ة˘عو˘فر˘˘م˘˘لا
راد˘˘صصإا ها˘˘ج˘˘تا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس
ح˘لا˘صصم˘˘لا ى˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ة˘ج˘لا˘ع˘م ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
 .عاطقلل

تاباقن لتكت ولثمم عمتجاو
ةيبرتلا ريدم˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
ثيح ،لمع ةصسلج يف ،ديدجلا
م˘هأا ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت
كÓ˘صسأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ت’ا˘˘غ˘˘صشنا

اهتمدقم يف ،عاطقلا يفظوم
،ةيقرت نم ،ةيلاملا تافلخملا
ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘صسأ’ا بتاور ،تا˘˘˘˘جرد
،نيدقاعتم˘لاو ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘ت˘صسم˘لا
،ةينهم˘لا ةر˘ب˘خ˘لا تا˘صضيو˘ع˘ت
تا˘˘ن˘˘كصسلا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
مت يتلا ةيمازلإ’او ة˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لا
فرط نم ا˘ه˘ي˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘صس’ا
ءانب بناج ىلإا ءابرغ صصاخصشأا
لخاد يف ة˘يو˘صضو˘ف تا˘ن˘كصس
.ةيبرتلا عاطقل ةعبات تاراقع

،ديدجلا ةيبرتلا ريدم دكأاو
ةحوتفم راوحلا باوبأا لك نأا
ل˘جأا ن˘م ،ءا˘كر˘صشلا ل˘˘ك ما˘˘مأا
،لتكتلا ت’ا˘غ˘صشنا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

. ة˘حا˘ت˘م˘لا تا˘نا˘كمإÓ˘ل ا˘ق˘˘فو
تافلخملا فلم نأا ىلإا راصشأاو
ى˘ظ˘ح˘ي ،ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ىلع هفار˘صشإا د˘ع˘ب ،ة˘يو˘لوأ’ا˘ب
ل˘˘كل ق˘˘˘ي˘˘˘قد ءا˘˘˘صصحإا ءار˘˘˘جإا
اذه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
ة˘ل˘ي˘صصح داد˘عإا ل˘ب˘ق ف˘ل˘˘م˘˘لا

تا˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘كل ة˘˘ل˘˘ما˘˘صش
ةيصصولا ة˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ع˘فرو
ةيبر˘ت˘لا ةرازو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
نم يتلا ةيلا˘م˘لا تادا˘م˘ت˘ع’ا
.فلملا اذه ةيوصست اهنأاصش

هنأا ،هتاذ لوؤوصسملا فاصضأا و
،ةيصضقلا هذه اي˘صصخ˘صش ع˘با˘ت˘ي
،لماكلا هدادعتصسا نع برعأاو
لجأا نم ،ءاكرصشلا عم لمعلل
ةقلاعلا لكاصشملل لولح داجيإا
،عاطق˘لا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا

يتلا تاصسلجلا راطإا يف كلذو
،تاباقنلا عم اهميظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘صس
اهدادعإا مت يتلا ةمانزرلل اقفو
.صضرغلا اذهل

نيمأ’ا ،واوزع ىيحي ناكو
ةل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ل
،فل˘صشلا˘ب «فا˘تا˘صس«ن˘يو˘كت˘لا

،دا˘˘صسف تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ن˘˘ع ف˘˘˘صشك
ةعبات تاراقب ليوحتب قلعتت
ىلا ،ةي’ولاب ةي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ل
ىلا ،ةصصاخ تانكصسو تÓيف
تاقحتصسم يف تادايزلا بناج
حتفب بلا˘ط ثي˘ح ،ل˘ي˘ج˘صست˘لا
ةبصساحمو ،ةيصضقلا يف قيقحت
.ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ءابرغ كانه نأا واوزع فاصضأاو
ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘كصسلا نو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
قايصسلا يف اري˘صشم ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا
يف ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لا ،ه˘تاذ
لÓخ نم تانكصسلا هذه طمن
بناج ىلا ،ءانبلا ةداعاو مده
لخاد ةيوصضوف لاغصشأا ةرصشابم
اذكو ،ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ي˘˘ماز˘˘لا ن˘˘كصسم لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسا
ماق نيأا ،صسنت يف ةطصسوتمب
لزا˘ع راد˘ج ءا˘ن˘ب˘ب صصا˘˘خ˘˘صشأا
ح˘˘صضاو قر˘˘خ ي˘˘ف ن˘˘˘كصسل˘˘˘ل
. نوناقلل

 يمولد Ëرم

ريبخلا هامهم نايزوب عقوت
عاف˘ترا رار˘م˘ت˘صسا ،ة˘قا˘ط˘لا ي˘ف
ن˘كل  ط˘ف˘ن˘لا ل˘ي˘مر˘ب را˘˘ع˘˘صسأا
ةحصص نم للقو ،ءيطب لكصشب
ةئاملا ةبتع اهلوصصو تاعقوت
لماوعلا لظ يف اميصس ،ر’ود
ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسو˘˘ي˘˘ج˘˘لا
رثؤوت نأا اهنأاصش نم يتلا ةيملاعلا

. طفنلا قوصس ىلع
ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف نا˘˘يزو˘˘ب د˘˘كأا
ايلاح مهي ام نأا ،صسمأا يفحصص
ر˘صسك ل˘ي˘مر˘ب˘˘لا ر˘˘ع˘˘صس نأا و˘˘ه
،ار’ود06 ـل ةيصسفنلا ةبتعلا

ريراقتلا ثدحأا نأا ىلإا اريصشم
ر’ودلا راع˘صسأ’ ة˘فر˘صشت˘صسم˘لا
ليمربلا ر˘ع˘صس لو˘صصو ع˘قو˘ت˘ت
ادكؤوم ،ر’ود001 وأا08 ىلإا
طفنلا راعصسأا عافترا رارمتصسا
لد˘ع˘م نأا ى˘لإا را˘صشأاو  .ءط˘˘ب˘˘ب
’ طفنلا ليمرب رعصس عافترا
’إا ،ايموي ر’ود5.0 زواجتي
اذه يف هرارقتصسا ىلإا راصشأا هنأا
 موي001 تقاف ةدمل ىوتصسملا

ةيلكيهلا لماوعلا مهأا نعو

ىلع Óبق˘ت˘صسم ر˘ثؤو˘ت د˘ق ي˘ت˘لا
طفنلا رع˘صس دو˘ع˘صص رار˘ق˘ت˘صسا

ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لا ح˘صضوأا ،ا˘ي˘م˘˘لا˘˘ع
ةينبم اهلوأاو ،ةريثك اهنأا ،ةقاطلا

ن˘م ي˘م˘لا˘ع˘لا ي˘فا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
همعدي ام اذهو ،انوروك ةحئاج
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا رار˘م˘ت˘صسا «ه˘˘ب˘˘صسح»
ل˘ب˘˘ق ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ةيبلاغ يف ةنصسلا هذه فصصتنم
ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
ةيباجيا اراثآا  تاحاقللا راهظإا

،ايملاع ناكصسلا ىوتصسم ىلع
رجحلا عفر ىلإا يدؤويصس ام وهو
ل˘ق˘ن˘لا ةدو˘ع ة˘ياد˘بو ي˘ح˘صصلا
،يوجلا لقنلا هيف امب يملاعلا

ل˘˘كصشب ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه ةدو˘˘˘عو
مجح نم ديزيصس ام وه فيثك
داصصتق’ا عجصشيو ،كÓهتصس’ا
ىلع بلطلا ةدايز ىلع يملاعلا
ةوهلا مدر ىلإا عفدي امب طفنلا
ي˘ف ة˘صضئا˘ف˘لا تا˘ي˘م˘كلا ن˘ي˘˘ب
 .يملاعلا بلطلا نيبو قاوصسأ’ا

د.Ëرم

ةداعلا ريغ ىلع ةئيطب ةيكرح فرعت قاوسسألا

! رايهن’ا ىلإا نجاودلا راعسسأا دوقت رويطلا ازنولفنأا
نينطاوملل مسشتحم لابقإاو ةئاملاب04 ـب جاجدلا راعسسأا ضضافخنا :«مÓسسلا»ـل راجت

ةبقلاو ةجرملا ةلاسست تÓحم يف مارغوليكلل ارانيد082
را˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسأا صسمأا تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش

ا˘صضا˘ف˘خ˘نا ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا
ةمصصاعلا قاوصسأاب اصسوصسحم
نم طقف دحاو موي دعب كلذو
صسور˘ي˘ف˘ل ةرؤو˘ب ن˘ع نÓ˘˘عإ’ا
˘مأا ة˘ي’و˘ب رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأا
را˘˘ثأا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘˘لا

را˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا فوا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘م
د˘ح ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لاو
.ءاوصس

ع˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘م تد˘˘˘ه˘˘˘صش
ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لاو ن˘جاود˘لا
ىلع ةمصصاعلا قاوصسأاب صسمأا

ة˘ئ˘ي˘ط˘ب ة˘ي˘كر˘ح ةدا˘ع˘لا ر˘˘ي˘˘غ
نم طقف دحاو موي دعب كلذو
ةرؤو˘ب فا˘صشت˘كا ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا

مأا ةي’وب رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأ’
يف مهاصس يذلا رمأ’ا ،يقاوبلا
جا˘˘جد˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأا صضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
ةئاملاب04 برا˘ق˘ت ة˘ب˘˘صسن˘˘ب

صضع˘ب ه˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
ـب ه˘صضر˘ع م˘ت ثي˘ح ،را˘ج˘˘ت˘˘لا

يف مارغوليكل˘ل ارا˘ن˘يد082
ة˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘صست تÓ˘˘˘ح˘˘˘م
فزع نيح يف ،ةبقلا قاوصسأاو
نع نيكلهتصسملا نم ريثكلا
ى˘ل˘ع ا˘˘فو˘˘خ ةدا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
،مه˘ت˘ح˘صص ى˘ل˘عو م˘ه˘ت˘مÓ˘صس
وهو ىصسوم يمع دكأا ثيح
د˘˘ت˘˘ع˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نا ،كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسم
نكل ةداملا هذه نع ءانغتصس’ا
اهئانتقا مد˘ع˘ل ر˘ط˘صضم مو˘ي˘لا

نهارلا تقولا يف لقأ’ا ىلع

ةمÓصسو هتمÓصس ىلع افوخ
تا˘ف˘عا˘˘صضم يأا ن˘˘م ه˘˘تر˘˘صسأا

.Óبقتصسم ثدحت دق ةيحصص
اذام رظتننصس ثدحتملا لاقو
دع˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا زر˘ف˘ت˘صس
ا˘ه˘ت˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
لجا نم ةصصتخملا حلاصصملا

ةداملا هذه كÓهتصسا ةلصصاوم
.اهمدع نم

تفر˘˘ع د˘˘ق˘˘ف ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘لو
ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا جا˘˘˘جد˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘صسأا

˘˘˘ما˘˘˘يأ’ا لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘صسو˘˘˘صسح˘˘˘م
ى˘لإا تل˘˘صصو ثي˘˘ح ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

،د˘˘حاو˘˘لا غ˘˘ل˘˘كل˘˘ل جد023
جد053 ى˘˘˘ت˘˘˘ح تز˘˘˘ف˘˘˘قو
ا˘م˘ي˘ف ،مر˘صصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا

نيبرملا ىد˘ل ا˘هر˘ع˘صس ل˘صصو
.جد012 ىلإا

نÓ˘عإ’ا م˘ت د˘ق˘ف ةرا˘صشإÓ˘˘ل
ن˘˘ع ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا˘˘ب صسمأا لوأا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ط ف˘˘لأا15 قو˘˘ف˘˘ن
تارمثتصسملا ىد˘حإا˘ب جا˘جد˘لا
نوركف نيع ةيدلبب ةصصاخلا

از˘نو˘ل˘ف˘نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا ءار˘˘ج
بصسح‐و ،رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
هذه قوفن ناف ‐ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
«يئاجف» لكصشب ءاج رويطلا
71 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف
دقو ،يصضاملا رياني12 ىلإا
جاجدلا نم ةنيع ليلاحت تنيب
ىلإا اهلاصسرإا مت يتلا قفانلا

نأا ،ةيناويحلا ةحصصلا رباخم
ة˘با˘صصإ’ا و˘ه قو˘ف˘ن˘˘لا بب˘˘صس

اقفو ،رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأا ءاد˘ب
ذاختا مت دقف ،ردصصملا تاذل

كلذو ةمزÓلا تاءارجإ’ا لك
ريهطتو قفانلا جاجدلا نفدب
اقفو اهب نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ن˘جد˘م˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا طور˘˘˘˘˘˘صشل˘˘˘˘˘˘ل
.ةمزÓلا ةيلوكوتوربلاو

نم ةحÓ˘ف˘لا ر˘يزو حر˘صصو
تاءارجإ’ا ذاختا مت هنا ،هتهج
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا
حلاصصمو ةيرطيبلا حلاصصملا
ةلÓصس راصشتنا عنمل تاباغلا
8نإا5صشتإا رو˘ي˘ط˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأا
نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م تر˘˘˘ه˘˘˘ظ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ي˘ف نو˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ا˘˘هد˘˘صصر
هذ˘ه نأا ى˘لإا ر˘ي˘˘صشت ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع تءا˘˘ج ةرؤو˘˘˘ب˘˘˘لا
.ةرجاهملا رويطلا

ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا »:Ó˘˘ئا˘˘ق ع˘˘با˘˘تو
دنع ذ˘خ˘ت˘ت˘صس ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا
ىلإا لقتني ’ صضرملا ،ةجاحلا
ىلإا دعب لقتني ملو ناصسنإ’ا
ي˘ف ن˘ح˘ن ،ىر˘خأ’ا تا˘ي’و˘لا

رد˘˘صصم مادا˘˘م بهأا˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح
،«ةرجاهملا رويطلا صسوريفلا

عا˘ط˘ق˘لا نإا˘ف ر˘يزو˘لا بصسحو
صسوريفلا عصضو روطت عباتي
صضع˘ب ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صضيأا
تلجصس يتلا ةيبوروأ’ا لودلا
.تاباصصإا

ز.صسواط

تاعاطق ةدع ةدئافل
ةيويح

«زنب ضسديسسرم»
رثكأا ملسست رئازجلا
ةبكرم007 نم
ت’امعتسس’ا ةددعتم
ةيحانلاب ترايتب صسمأا ّمت
ميلسست ،ةيناثلا ةيركسسعلا

ماهملا ةددعتم ةبكرم807
ةمÓع نم ةيعفن تارايسسو
نم ةعّنسصم ،زنب ‐صسديسسرم

ةيرئازجلا ةكرسشلا فرط
تاذ تارايسسلا جاتنإل

زنب صسديسسرم ةمÓعلا
«.»BM-VAFAS
عافدلا ةرازول نايب بسسحو
تابكرملا نإاف ،ينطولا

،دارفألا لقنل ةسصسصخم
عئاسضبلا لقنو فاعسسإلا

نم لك ةدئافل كلذو
داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا
،ينطولا عافدلا ةرازول
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةئيهتلاو ةيلحملا
ةماعلا ةيريدملا ،ةينارمعلا
ةفاسضإلاب ينطولا نمأÓل
ةيندم تاسسسسؤوم ىلإا

.ةسصاخو ةيمومع
،عافدلا ةرازو نايب راسشأاو
جردنت ةيلمعلا هذه نأا ىلإا

فلتخم ريوطت ىعسسم نمسض
ةيركسسعلا تاعانسصلا

يف اهنم ةيكيناكيملا اميسسل
يتلا ةيجيتارتسسإلا لظ

عافدلا ةرازو اهترطسس
تائيهلا فلتخم عم ينطولا

ةينعملا تاسسسسؤوملاو
ةعانسص ليعفتل ةفداهلاو
ةدوج تاذ تاجتنمو ةينطو
تافسصاومب ةيعونو

.ةيملاع
خ.ةميسسن



عا˘فد˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا
قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف» ه˘˘نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
زيزع˘ت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا دو˘ه˘ج˘لا
فلتخم يف ةنيكصسلاو نمأ’ا
تادحو تذفن ،نطولا ءاحنأا

ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘مو
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعصشلا

يرفيف90 ى˘˘˘˘لإا30 ن˘˘˘˘م
يتلا تايلمعلا ديدع ،1202
ةيفارتح’ا ىلع اهجئاتن دكؤوت
م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘صس’او ة˘ي˘لا˘ع˘˘لا
ةيامح ىلع ةحلصسملا انتاوقل
لا˘˘˘كصشأا ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ندÓ˘˘˘˘ب
تافآ’او ةين˘مأ’ا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا
.«ةلصصلا تاذ

ة˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
تاذ ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضي‐ با˘˘˘˘˘˘هرإ’ا
تر˘مدو تف˘صشك» ‐رد˘صصم˘لا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ة˘˘صسب˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

(1) أا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘كصسو
(1) ة˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘قو ن˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘هرإÓ˘˘ل
مت نيح يف ،عنصصلا ةيديلقت

ة˘يرار˘كت (1) ةيقد˘ن˘ب ط˘ب˘صض
ةبراحم لاجم يفو .«ةيدملاب
ةلصصاومو ةمظنملا ةم˘ير˘ج˘لا
ىلإا ةفداهلا ةثيثحلا دوهجلل
را˘ج˘ت’ا ة˘فآا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا
تفقوأا» ،رئازجلاب تاردخملاب
صشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم زرا˘˘ف˘˘م
قيصسنتلاب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

‐ نمأ’ا حلاصصم فلتخم عم
(61) ‐هيلع دي˘كأا˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ك
لÓخ تزجحو تاردخم رجات

فلتخم ربع ةقرفتم تايلمع
تايمك ،ةيركصسعلا ي˘حاو˘ن˘لا

جلا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
(05)و ارا˘ط˘˘ن˘˘ق (91)ـب رد˘ق˘ت

تلوا˘˘˘˘˘ح مار˘˘˘˘˘غو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ك
ة˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ع˘م دود˘˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا
.«برغملا

تف˘قوأا» ،دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ي˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
كرد˘لا ح˘˘لا˘˘صصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
دود˘˘ح˘˘لا صسار˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
ةثلاثلاو ةيناثلا نيت˘ير˘كصسع˘لا
تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘ت (11)
(11)و اراطنق (71) تطبصضو
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م ا˘˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
ا˘˘صصر˘˘˘ق (4215)و ج˘لا˘ع˘م˘˘لا

ن˘˘م مار˘˘غ (05.5)و اصسول˘ه˘م
فيقوت مت ام˘ي˘ف ،ن˘ي˘يا˘كو˘كلا
ز˘ج˘حو تارد˘خ˘˘م را˘˘ج˘˘ت (5)
فيكلا نم امارغوليك (932)
ا˘صصر˘˘ق (35637)و جلا˘ع˘م˘لا

ةفلتخم تايلمع يف اصسولهم
.«ىرخأا ةيركصسع يحاون ربع

صشيجلل زرافم تفقوأا امك
ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
جربو مازق نيعو تصسارنمت»
ةهج نم تناجو راتخم يجاب
تزجحو اصصخصش (57) ىرخأا
اد˘لو˘م (351)و ة˘ب˘كر˘˘م (91)

ة˘˘قر˘˘ط˘˘˘م (29)و ا˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك
ن˘˘م نا˘˘˘ن˘˘˘طأا (01)و ط˘˘غ˘˘صض
ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت تاد˘˘˘ع˘˘˘مو

يف لمعتصست ىرخأا تازيهجت
ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،«بهذ˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
نم انط (66)» ىلإا ةفاصضإ’اب
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا
فيقوت» مت امنيب ،«بيرهتلل
(41) زجحو رخآا اصصخصش (61)
(10) صسدصسمو ديصص ةيقدنب
ة˘ل˘ي˘صسم ة˘بو˘ب˘˘نأا (44)و ي˘˘˘لآا
ةد˘˘حو (018391)و عومد˘ل˘ل
تا˘بور˘صشم˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ةدا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو (0284)و
ةلصصفنم تايلمع لÓخ ،غبتلا
ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ن˘˘م ل˘˘كب تذ˘˘˘ف˘˘˘ن
فيطصسو ةبانعو ةني˘ط˘ن˘صسقو
ترا˘ي˘تو ةر˘كصسبو ة˘˘يادر˘˘غو
.«ةديعصسو

مت هناب كلذك نايبلا دافأاو
بير˘ه˘ت ت’وا˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا»
دو˘قو˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘م˘˘ك
ل˘كب ار˘ت˘˘ل (78903)ـب رد˘ق˘ت
قوصسو فرا˘ط˘لاو ة˘صسب˘ت ن˘م
ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘بو راردأاو صسار˘˘هأا

.«راتخم
ن˘كم˘ت» ،ر˘خآا قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو

طاب˘حإا ن˘م ل˘حاو˘صسلا صسار˘ح
ةيعرصش ريغ ةرجه ت’واحم

ىلع اوناك صصخصش (011)ـل
عنصصلا ةيديلقت براوق نتم
ف˘˘ل˘˘صشلاو نار˘˘هو ن˘˘م ل˘˘˘كب
،فرا˘ط˘لاو ة˘يا˘ج˘بو ة˘با˘˘ن˘˘عو
ارجاهم (961) فيقوت مت اميف
تا˘ي˘صسن˘ج ن˘م ي˘عر˘صش ر˘˘ي˘˘غ
جربو راردأا نم لكب ةفلتخم
نا˘˘صسم˘˘ل˘˘تو را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘˘ب
.«يزيلإاو ةماعنلاو

watan@essalamonline.com
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جلاعملا فيكلا نم اراطنق91 نم ديزأا زجحو «ةمزاك» ريمدت

عوبسسأا يف مارجإ’او باهرإ’ا دسض هبرح يف ضشيجلا ةليسصح هذه..ماقرأ’اب

ط.ةراسس

مت نيح يف ،عنسصلا ةيديلقت ةلبنقو نييباهرإÓل أابخم ةدكيكسسو ةسسبت نم لكب يبعسشلا ينطولا صشيجلل زرافم ترمد
.يراجلا رياربف9 ىلإا3 نم ةرتفلا لÓخ تاردخم رجات61 فيقوتو جلاعملا فيكلا نم اراطنق91 نم ديزأا زجح

رمعلا نم غلبي يرئازج لثم
تايانجلا ةمكحم مامأا اماع96
يف هابتصشÓل ،صسمأا اصسنرفب ايلعلا
 .هتثج ءافخإاو هنبا لتق

و˘˘ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تح˘˘˘صضوأاو
ةيصضقلا نأا ،ةيصسنرفلا «نايزيراب
صسم˘˘خ ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت دو˘˘ع˘˘˘ي
هنبا دلاولا نعط ثيح ،تاونصس
لخاد ماع نم رثكأ’ هتثج ىفخأاو
 .ناصس روصس ييون ةنيدمب هلزنم

هنأا ،اهتاذ ةفيحصصلا تفاصضأاو
تل˘˘صصو ،7102 ناو˘˘ج6 ي˘˘ف
،ةمكحملا رومأام ةقفرب ةطرصشلا
ةنيد˘م ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ة˘ق˘صش ى˘لإا
در˘ج˘م˘˘بو ،ن˘˘ي˘˘صس رو˘˘صس ي˘˘يو˘˘ن
ةلاح يف بأ’ا تدجو ،اهلوخد
 .هصسفن نعط امدعب ،ةجرح

يف ةحئارلا نأا ردصصملا عباتو
د˘ع˘بو ،قا˘ط˘ت ’ تنا˘˘ك ة˘˘ق˘˘صشلا

ةطرصشلا ترثع ،صشيتفتلا ةيلمع

يف ةداجصس يف ةأابخم ةثج ىلع
يفو .نفعتلا نم ةمدقتم ةلاح
ل˘ثا˘م˘ت نأا د˘ع˘ب ه˘ل ح˘ير˘˘صصت لوأا
،هنبا لتق مهت˘م˘لا ى˘ف˘ن ،ءا˘ف˘صشل˘ل
طقصس هصسفن ريخأ’ا نأا احصضوم
ن˘م هز˘ف˘ق ءا˘ن˘˘ثأا ن˘˘ي˘˘كصس ى˘˘ل˘˘ع
عم لادج يف لخد هنأاو ،هريرصس
ءاصضق يف بغري مل يذلا ،هنبا

 .رئازجلا يف دÓيملا ديع
ةيصسنرفلا ةفيحصصلا تراصشأاو

ه˘مد˘ق يذ˘لا ر˘˘ي˘˘صسف˘˘ت˘˘لا نأا ى˘˘لإا
وذ ود˘˘ب˘˘ي ’ ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا

نم غلابلا بأ’ا نكل ،ةيقادصصم
هنبا ةافو نأا دكأا ،اماع96 رمعلا
،هيدل ةريحلا نم ةلاح يف تببصست
كرتو ةدعاصسملا بلطي مل اذهلو
.ارهصش81 ةدمل للحتي دصسجلا

ل˘ب˘ق تع˘قو ة˘ثدا˘ح˘لا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ربمصسيد يف ةيصسردم˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا

 .5102 ماع نم
د.ميرم

تاونسس صسمخ ¤إا اهخيرات دوعي ةيسضقلا

هابتسشÓل يسسنرفلا ءاسضقلا مامأا يرئازج
ماع نم Ìكأ’ هتثج ءافخإاو هنبا لتق ‘

راّج˘ح˘لا ة˘م˘كح˘م د˘ي˘ع˘ت˘صس
ة˘˘ي˘˘صضق ف˘˘ل˘˘م ح˘˘ت˘˘ف مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ةهو˘ب˘صشم˘لا ل˘ق˘ن˘لا تا˘ق˘ف˘صص
رفصسا» ةكر˘صش ا˘ه˘ت˘مر˘بأا ي˘ت˘لا

ع˘ّم˘ج˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ،«دار˘˘ط
ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
ّمت نأا دعب كلذو «لاديمصسأا»
.قباصس تقو يف اهليجأات

ةّصصتخملا تاهجلا تجمرب
ا˘يا˘صضق˘˘لا ن˘˘م˘˘صض ة˘˘ّي˘˘صضق˘˘لا
مويلا اهيف لصصف˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
هذه ّنأا املع راّجحلا ةمكحمب
اهيف لصصفلا لّجأات دق ةّيصضقلا
بلطب يلاوّتلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘تّر˘م˘ل
.فارطأ’ا دحأا عافد نم

ماعلا ريدملا مه˘ت˘م˘لا ع˘با˘ت˘ي
بورغ دورو» ةكرصشل قباصسلا

نم مهتب »غ .ج» «صصايموصص
نأا ة˘صصا˘خ˘ب ،ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘˘لا
اهيف كلمي ةروكذملا ةكرصشلا

ةئاملاب54 «لادمصسأا» عمجم
ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘˘لاو ،م˘˘ه˘˘صسأ’ا ن˘˘م
كل˘˘م˘˘ي نا˘˘ك ،ه˘˘صسف˘˘ن تقو˘˘˘لا
م˘ه˘صسأا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأ’ا ة˘˘صصح˘˘لا
تزا˘ف ي˘ت˘لا «ي˘ج˘لأا» ة˘كر˘˘صش
ةدئاف˘ل ةد˘م˘صسأا ل˘ق˘ن ة˘ق˘ف˘صصب
هت˘ن˘كم ي˘ت˘لاو ،«دار˘طر˘ف˘صسأا»

ترد˘˘˘ق غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘م بصسك ن˘˘˘م
ر˘˘مأا بصسح˘˘بو ،ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
تم˘ت م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ة˘˘لا˘˘حإ’ا

ر˘ي˘غ ا˘ياز˘م ح˘ن˘م˘ب ه˘ت˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
تاقفصصلا راطإا يف ةقحتصسم
لÓغ˘ت˘صسا ةءا˘صسإا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تاءارجإ’ا ةفلاخم ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
دادعإا لاجم يف اهب لومعملا
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صصلا

ذ˘خأاو ،ح˘لا˘صصم˘˘لا صضرا˘˘ع˘˘تو
،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ف˘صصب د˘ئاو˘ف
،ةرربم ري˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘مو
ةيصضرع ةفصصب دوقع ماربإاو
،ةيمومعلا تاقفصصلا راطإا يف
ةكرصشل ماعلا ريدملا عباتي امك
»ن ع» وعدملا ،«دارط رفصسأا»
ةر˘˘يد˘˘م «م.ح» ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘كر˘صشلا˘ب ة˘ير˘صشب˘لا دراو˘م˘˘لا
اميصس’ ،مهتلا صسفنب ،اهصسفن
ةينوناق ريغ ةفصصب دئاوف ذخأا

نونا˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘ي ي˘ت˘لاو
عباتي اميف ،داصسفلا نم ةياقولا
ةكراصشملاب ،نارخآ’ا نامهتملا
ف˘ل˘م ي˘ف م˘ه˘ت˘لا م˘ظ˘ع˘م ي˘˘ف
.لاحلا

ط.ةراسس

ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م تف˘˘صشك
فيقوت نع ،صسابعلب يديصسل
نيلوؤوصسم3ـل ي˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت
يف ةصصصصختملا ةصسصسؤوملاب
رثإا ةي’ولاب ةيلقعلا صضارمأ’ا

ا˘نا˘ك ن˘ي˘صضير˘م ةا˘فو ة˘˘ثدا˘˘ح
تاذ˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل نا˘˘ع˘˘صضخ˘˘˘ي
.يحصصلا قفرملا

نأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تح˘˘صضوأاو
ردصص يظفحتلا فيقوتلا رارق
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘˘ك ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف
نييبطلا نيبقارملاو بوانملا
ر˘ثإا ،نا˘ن˘ثا ا˘م˘هو ن˘ي˘بوا˘ن˘م˘˘لا

نم يناثلا دقعلا يف نيصضيرم

.رحتنا امهدحأا رمعلا
دحأا نأا ةيريدملا تحصضوأاو

نا˘ك ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘صضير˘م˘لا
ةيلقع تابارطصضا نم يناعي
ام ناجيهلا نم ةلاحل صضرعتو
لزعلا ةفرغ ىلإا هلقن ىعدتصسا

ي˘ق˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف ،ي˘فو˘˘ت ثي˘˘ح
نأا دعب هفتح يناثلا صضيرملا
.ه˘ت˘فر˘غ ل˘خاد ا˘ق˘ن˘صش ر˘ح˘˘ت˘˘نا

تحتف ،ةثداحلا هذه رثإا ىلعو
يف اقيقحت ةينعملا حلاصصملا
فور˘ظ ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا

.نيصضيرملا ةافو تايثيحو
ر.رجاه

«ÒيŸÓا»ـب ةهوبسشم تاقفسص ماربإاب نوعباتم

نومهتمو «دارط رفسسا»ـل ماعلا ريدŸا
مويلا ءاسضقلا مامأا نورخآا

يحسصلا قفرŸا تاذب جÓعلل ناعسضخي اناك Úسضيرم ةافو ةثداح رثإا

ىفسشتسسÚ ÃلوؤوسسŸ يظف– فيقوت
ضسابعلب يديسس ‘ ةيلقعلا ضضارمأ’ا

ةوطÿا نم ةوجرŸا يه نكت ⁄ ىرخأا اداعبأا ذخأا رمألا نإا لاق

رايخ نع عفادي «ÿÒا باج ديعسس» ةيسضق ‘ ÊدŸا فرطلا
ةلادعلل ءوجللا

ةكبسش طاقسسإا نم انكمت
يف ةسصتخم ةيلود ةيمارجإا

ةيفاقثلا تاكلتمملا بيرهت

BRBـلا قرف
مأابLOPRETNIـلاو
’اثمتعجرتسست يقاوبلا
ضساملأ’ا نم رجحو اينوعرف
مارجإلا عمق ةقرف تنكمت
(BRB) ةيلخ عم قيسسنتلاب
(LOPRETNI) لوبرتنإلا

دعب ،يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب
تايرحتلاو ثاحبألا فيثكت
نازوحي نيسصخسش فيقوت نم

ةبرهم ةيرثأا ةعطق ىلع
دوعت جاعلا ةدام نم ةعونسصم
دسسجت ةينوعرفلا ةراسضحلل
.ةينوعرف ةكلم

حلاسصملا تتبثأا ثيح
ةميق تاذ اهنأا ةسصتخملا
،ةريبك ةيخيراتو ةيرثأا
صساملألا نم رجح ىلإا ةفاسضإا
«تيلادسسنول» يسسادسسلا
«ETIÉLADSNOL

NAMAID» .
رثإا ىلع ةيلمعلا تءاجو
ةكبسش دوجو اهدافم تامولعم
يف طسشنت ةيلود ةيمارجإا

راجحألاو راثآلا بيرهت
ءافيتسسا دعب .ةميركلا
مت ةينوناقلا تاءارجإلا

امهيف هبتسشملا ميدقت
مامأا90.20.2102:خيراتب
ءاسضيبلا نيع ةمكحم ةباين

صضرعو ةزايح » :ةيسضق نع
راثآلاب راجتلاو عيبلل
قيرط نع ةميركلا راجحألاو
ةعامج راطإا يف بيرهتلا
،ةيلود ةمظنم ةيمارجإا
يفاقثلا ثارتلاب صساسسملا

يمحملا يعيبطلاو
ةفلاخم ،ةيفاقثلا تاكلتمملاو
نيسصاخلا ميظنتلاو عيرسشتلا

.«فرسصلاب
م.ةزمح

ةرجيوب ريصشب روتكدلا لاق
يندملا فر˘ط˘لا ،قازر˘لا د˘ب˘ع
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف صسصسأا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ثحا˘˘ب˘˘لا د˘˘صض ة˘˘عو˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لا
رمأ’ا نأا ،ريخلا باج ديعصسلا
يه نكت مل ىرخأا اداعبأا ذخأا
.ةو˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م ةو˘˘˘جر˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘˘ي˘˘صشب رو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
ي˘˘ف قازر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ةر˘˘ج˘˘يو˘˘˘ب
ةصسلجلا نأا ،يفحصص حيرصصت
نوكتصس ةيصضقلا هذهل ىلوأ’ا
يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف52 مو˘˘˘˘˘ي
Óئاق ،دمحمأا يديصس ةمكحمب
صضفر صصخصش يأا قح نم هنإا
نأا ه˘˘˘˘˘لو ةر˘˘˘˘˘كف وأا ه˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت
’إا ىرخأا ةركف عم نماصضتي
ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘م˘˘˘˘كي لا˘˘˘˘˘كصشإ’ا نأا
كلانه نأا فاصضأا امك .حرطلا

نييف˘ح˘صصلا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ادد˘ع
عم نينماصضتملا ني˘ما˘ح˘م˘لاو
،ا˘˘صضيأا صسكع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا

،يعيب˘ط ر˘مأا كلذ نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
ه˘˘˘صضفر د˘˘˘كأا ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
نم ردصصت يتلا تازواجتلل

او˘ل˘ق˘ن ثي˘ح ،صضع˘ب˘˘لا فر˘˘ط
،ري˘ه˘صشت˘لاو بصسلا ى˘لإا ر˘مأ’ا

. ةيقÓخأا ريغ رومأا ركذو
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تو

ن˘˘˘ي˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا صصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
نأا اربت˘ع˘م ،ا˘ي˘لا˘ح ةدو˘جو˘م˘لا
نم2 مقر رركم441 ةداملا
ة˘ح˘صضاو تا˘بو˘ق˘ع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
حيصضوتل جا˘ت˘ح˘ت ’و ة˘ي˘ل˘جو
صسبحلاب بقاع˘ي ه˘نأا ا˘هدا˘ف˘مو
ى˘لإا تاو˘ن˘˘صس (3) ثÓ˘˘ث ن˘˘م
ةمارغ˘بو تاو˘ن˘صس (5) صسم˘خ
ى˘˘˘˘˘˘لإا جد000.05 ن˘˘˘˘˘˘م
ءاصسأا نم لك جد000.001
هيلع هللا ىلصص) لوصسرلا ىلإا

وأا ءا˘ي˘ب˘نأ’ا ة˘ي˘ق˘˘ب وأا (م˘˘ل˘˘صسو
نيدلا نم مول˘ع˘م˘لا˘ب أاز˘ه˘ت˘صسا
نم ةريعصش ةيأاب وأا ةرورصضلاب

ن˘ع ءاو˘صس مÓ˘صسإ’ا ر˘˘ئا˘˘ع˘˘صش
وأا م˘صسر˘لا وأا ة˘با˘ت˘كلا ق˘ير˘˘ط
.ىرخأا ةليصسو ةيأا وأا حيرصصتلا

ةرجيوب روتكدلا دهصشتصساو
يذ˘لا ف˘ير˘ظ ح˘بار ة˘ي˘˘صضق˘˘ب
ىلع ه˘ل رو˘صشن˘م ي˘ف ثد˘ح˘ت
نابع ةيصضق لوح «كوبصسيف»
ع˘م ه˘مÓ˘ك ا˘نرا˘ق˘م ،نا˘صضمر
باجل ةيلاتتملا تاحيرصصتلا
ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه »:Ó˘˘ئا˘˘ق ،ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ةين˘يد˘لا رو˘مأ’ا ن˘م صصق˘ت˘ن˘ي
ءا˘ي˘˘ب˘˘نأ’ا ثاد˘˘حأا نأا لو˘˘ق˘˘يو
ر˘ي˘طا˘صسأ’ا ن˘م ي˘ه ل˘صسر˘˘لاو
ح˘بذ ي˘ف ىر˘يو تا˘˘فار˘˘خ˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثو ارو˘˘˘مأا ي˘˘˘حا˘˘˘صضأ’ا

قل˘ع˘ت˘ت رو˘مأا ى˘ل˘ع م˘ج˘ه˘ت˘يو
صضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ’و ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
يف للخ كا˘ن˘ه˘ف ،تا˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل
.«نيناوقلا ديصسجت

م.نتاف
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د˘ب˘ع ن˘˘صسح ر˘˘صصا˘˘ن ر˘˘ي˘˘صسأ’ا ل˘˘خد
يف92ـلا هماع رورصس وبأا ديمحلا
هدلاو اهلÓخ دقف ،لÓتح’ا نوجصس
هنبا جورخب هتينمأا ققحتت نأا لبق
مصسا فذح .لÓتح’ا تÓقتعم نم
لدا˘ب˘ت تا˘ق˘ف˘صص ة˘فا˘ك ن˘م ر˘˘صصا˘˘ن
هتق˘ي˘ق˘صش نإا˘ف كلذ م˘غرو ،ىر˘صسأ’ا

نوكي نأا ىنمتت «حماصس مأا» دادو
ةيرحب ل˘مأاو ىر˘صشب د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا
،ه˘تد˘لاو نا˘صضحأ’ ه˘تدو˘عو ر˘˘صصا˘˘ن
نأا لمأاب صضرملا مواقت تلاز ام يتلا
برب انلمأا» فيصضتو .رصصان قناعت
لاو˘˘حأ’ا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ت نأا ،ن˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ماود ن˘˘م صصÓ˘˘خ˘˘لاو
اهانعرجت يتلا يصسآاملاو هنوجصسو
أادبت تاونصسلا تناكف ،ماع لك يف
ي˘نا˘مأ’ا صشي˘ع˘ن ن˘ح˘نو ،ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘تو
ا˘ي˘ند˘لا هذ˘ه ن˘م د˘ير˘ن ’و مÓ˘حأ’او
ة˘فا˘˘كو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘صشل جر˘˘ف˘˘لا ىو˘˘صس
.«نابصضقلا فلخ نم ىرصسأ’ا

رسصان ةايح
،محل تيب ةظفاحمب ةدياع ميخم يف
،ًاماع05 ل˘ب˘ق ر˘صصن ر˘ي˘˘صسأ’ا د˘˘لو
ةنوكملا هتلئاع يف صسماخلا دعيو
،هتقيقصش لوق˘تو .صصا˘خ˘صشأا8 ن˘م
لئاصصخ˘لاو تا˘ف˘صصلا ل˘كب ع˘ت˘م˘ت»
هيدلاو رب اهتمد˘ق˘م ي˘فو ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا

حو˘م˘ط˘لاو ه˘ن˘طوو ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع بحو
صسردف ،ميلعتلاو لبقتصسملاب ريبكلا
ق˘ق˘ح ى˘ت˘ح م˘ي˘خ˘م˘˘لا صسراد˘˘م ي˘˘ف
،لمكتو.«ةماعلا ةيونا˘ث˘لا˘ب حا˘ج˘ن˘لا
صصصصخت محل تيب ةعماجب قحتلا»
ىتح هتصسارد عباتو ،يزيلجنا بدأا

عط˘ق ا˘مد˘ن˘ع تاو˘ن˘صس ثÓ˘ث ى˘ه˘نأا
بلاط نم هلوحو هقيرط لÓتح’ا

.«ريصسأ’ ملع
مكحلاو لاقتعلا

ةا˘ي˘ح صشا˘ع ر˘˘صصا˘˘ن نأا ،دادو يور˘˘ت
ناك ،هتصساردب همامتها عمو ةيعيبط
ىمتنا يتلا » حتف» ةكرح يف ًاطصشان
خيراتبو ،بابصشلا ناعير يف اهيلإا
،3991 ماع يناثلا نوناك نم ثلاثلا
يف هل قيدصص لزنم لÓتح’ا محتقا
ة˘فر˘ع˘م نود ه˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘عاو ’ا˘˘ج تي˘˘ب
ةرتفل زج˘ت˘حا» ف˘ي˘صضتو ،با˘ب˘صسأ’ا

نجصسب قيقحت˘لا ة˘ي˘ب˘قأا ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط
را˘ب˘خأ’ا تع˘ط˘ق˘ناو ة˘˘ي˘˘بو˘˘كصسم˘˘لا

هتلزع تارباخملا» ،لمكتو .«هنع
اًرا˘صصح تصضر˘فو ه˘ترا˘يز تع˘ن˘˘مو
ة˘ل˘ئا˘ع˘ل˘ل بب˘صس ا˘م˘م ه˘لو˘ح ا˘ًل˘˘ما˘˘ك
د˘ع˘ب» ،ة˘ف˘ي˘صضم ،«ق˘ل˘ق˘لاو فو˘خ˘˘لا

ن˘ج˘صس ى˘لإا هو˘ل˘ق˘ن ،ة˘ب˘ي˘هر ةا˘نا˘ع˘م
ل˘ي˘جأا˘تو د˘يد˘م˘ت رر˘˘كتو ،ة˘˘ل˘˘مر˘˘لا

ىتح نيماع ن˘م ر˘ث˘كأ’ ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م
لكصش يذلا ،دبؤوملا نجصسلاب مكوح
هتميزع نم لني مل هنكل ،انل ةمدصص
.«هتايونعمو

يدحتلاو دومسصلا
ي˘˘لاو˘˘تو تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا رور˘˘˘م م˘˘˘غر
ن˘˘م ه˘˘م˘˘˘صسا بط˘˘˘صشب تا˘˘˘مد˘˘˘صصلا

لوقت ،تاقفصصلاو لدابتلا تايلمع
ةلوطبلل اًجذومن رصصان دصسج» دادو
ةاناعم نكي مل نجصسلاف ،يدحتلاو
ىدحت امنإاو ،ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةا˘صسأا˘مو
ل˘˘م˘˘كأا ،ةو˘˘قو نا˘˘م˘˘يإا˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا

ىل˘ع ل˘صصحو ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا هراو˘صشم
˘مو˘ل˘ع˘لا˘ب صسو˘يرو˘لا˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش
لك رمثتصسا» فيصضتو ،«ةيصسايصسلا
ع˘با˘ت˘ف ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا ة˘ل˘حر ي˘ف ة˘ظ˘ح˘ل
يف ريتصسجاملا ةداهصش ىلع لصصحو
صسدقلا ةعماج نم ةيصسايصسلا مولعلا
دعا˘صسيو فر˘صشي ا˘ًي˘لا˘حو ،صسيد و˘بأا
نا˘ب˘صضق˘لا ف˘ل˘خ ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا ىر˘˘صسأ’ا

ي˘ت˘لاو تار˘صضا˘ح˘م˘لا م˘ه˘ل مد˘˘ق˘˘يو
يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘لا˘˘صسر ر˘˘ب˘˘˘كأا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت
.«لÓتحÓل

ةباتكلا ةبهوم
ةبهومب رصصان عتم˘ت ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا ل˘ب˘ق
صصرح دقو ،رثنلاو رطاوخلا ةباتك
ي˘ت˘لا ة˘صسارد˘لاو ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هتاردقو هبهاوم ةيمنت يف هتدعاصس
فلأا هنأا ،ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘صش ر˘كذ˘تو ،ة˘ي˘بدأ’ا

ه˘تا˘ي˘ح ةر˘ي˘˘صسو ة˘˘صصق ن˘˘ع ا˘˘ًبا˘˘ت˘˘ك
ل˘خادو لا˘ق˘ت˘ع’ا ل˘ب˘ق ه˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘تو
فلأا كلذك ،ةي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا نو˘ج˘صسلا

اهزهج يتلا دئاصصقلا نم ةعومجم
متيصس هفيلأات نم صصاخ ناويد يف

يف هزيكرتل ةفاصضإا ،اًبيرق هتعابط
ا˘يا˘صضق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لو˘ح ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا
.ةيعامتج’او ةينطولا

دلاولا ليحر
ع˘م هد˘ي˘طو ة˘قÓ˘ع˘ب ر˘صصا˘ن ط˘ب˘ترا

لوقتو ،دبعلا وبأا ينيعبصسلا هدلاو
ف˘قوو ه˘ترا˘˘يز ى˘˘ل˘˘ع بظاو» دادو
مل ،ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م ع˘فر˘ي ه˘ب˘نا˘ج˘ب ا˘ًمود
يف كراصشي يقب لب هنع اًموي رخأاتي
ل˘جأا ن˘م ل˘صضا˘ن˘يو تا˘ما˘˘صصت˘˘ع’ا

يفوتو ةطلجل صضرعت هنكل ،هتيرح
تيقب» ،ف˘ي˘صضتو.«7991 ما˘˘ع ي˘˘ف
نأا هل˘مأا نا˘ك ثي˘ح ه˘ق˘فار˘ت ه˘ت˘ي˘ن˘مأا
لحرو ،هفافزو رصصان ةيرحب حرفي
لاز ام يذلا رصصانب انيصصوي وهو
ه˘ق˘ل˘ع˘تو ه˘ب˘ح˘ل ر˘صسح˘˘ت˘˘يو ي˘˘كب˘˘ي
ةينينامثلا يتدلاو» لمكتو ،«هدلاوب
تاونصس تصشاع ،«دبعلا مأا» ةنويزم
رظتنت نوجصسلا تاباوب ىلع اهرمع
اهنع رخأاتت مل يتلا هترايز دعوم
ة˘˘صضير˘˘م تنا˘˘ك و˘˘ل ى˘˘ت˘˘ح ،ا˘˘ًمو˘˘˘ي
يذلا لمأ’ا اهربتعت تناكف ،يناعتو
نأا ،دادو ركذتت.«هتيرح ىتح هصشيعت
اهتدلاول ةبصسنلاب ناك ةرايزلا موي

ةذلف ىرتصس اهنأ’ ةريبك ةحرفو ديع
لمحت ىلع تداتعا» ،رصصان اهدبك
بعا˘صصم˘لاو تا˘ب˘ق˘ع˘˘لاو قا˘˘صشم˘˘لا
ىلع هدونجو لÓتح’ا اهلعتفي يتلا
مغر هارت تنا˘ك ا˘مد˘ن˘عو ،ز˘جاو˘ح˘لا
،هتوصص عمصستو ة˘ي˘جا˘جز˘لا ةذ˘فا˘ن˘لا
.ةو˘ق دادز˘تو ا˘ه˘ي˘˘لإا ا˘˘ه˘˘حور دو˘˘ع˘˘ت
ر˘صصا˘ن ا˘˘ه˘˘ت˘˘يؤور در˘˘ج˘˘م» ،لو˘˘ق˘˘تو
ه˘ي˘ل˘ع ا˘ه˘نا˘ن˘ئ˘م˘طاو ةد˘ي˘ج ة˘ح˘˘صصب
اهتيصسفن ري˘غ˘ت˘تو حر˘ف˘تو ى˘فا˘صشت˘ت
صضار˘˘مأا بب˘˘صسب ن˘˘كل ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘˘حو
يف لصصافملاو يركصسلاو طغصضلا
يف ةط˘ل˘ج˘ل ا˘ه˘صضر˘ع˘ت و ن˘ي˘مد˘ق˘لا
،هترايز ىلع ةرداق دعت مل نينيعلا

بر˘ل ءا˘عد˘لا د˘ي˘˘حو˘˘لا ا˘˘ه˘˘حÓ˘˘صسو
حرفت ىتح اهرمعب دمي˘ل ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
.«اهناصضحأا نيب رصصان ةيؤورب

ىرخأا روسص
ل˘ب˘ق˘ت˘صسا ،«م˘يراد˘ه» ن˘˘ج˘˘صس ي˘˘ف

دقو ،ديدجلا هماع رصصان ريصسأ’ا
ءا˘ع˘مأ’ا كرا˘ع˘˘م ىر˘˘صسأ’ا كرا˘˘صش
ملأا نم يناعي لاز امو ،ةيواخلا

را˘ثآا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘ه˘ظ˘لا ي˘ف عا˘˘جوأاو
،نا˘مر˘ح˘لاو لز˘ع˘˘لاو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

هذ˘˘ه م˘˘غر» ه˘˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘صش لو˘˘˘ق˘˘˘تو
رصصان لاز ام ،ةليوطلا تاونصسلا
˘مار˘ت˘˘ح’او ة˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي
،ريبكلا لبق ريغصصلا نم ريدقتلاو
اغارف كانه حبصصأا هلاقتعا ذنمو
امنإاو انتلئاع يف طقف صسيل اريبك
م˘ي˘خ˘م˘لاو ةرا˘ح˘لاو ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ةنيهر ا˘ن˘حار˘فأا» ف˘ي˘صضتو.«ل˘كك
انجوزت امدنع ىتحف ،هعم رصسأ’ا
مويلا ملأاتتو ،هبايغل يتدلاو تكب
مهف ،اًديفح03 اهيدل نأا مغر رثكأا

نم ’إا مهمعو مهلاخ نوفرعي ’
مهتدجو هيورن امو روصصلا لÓخ
لمكتو ،«هدومصصو هت’وطب نع
رمع˘لا اذ˘ه لÓ˘خ اور˘ب˘ك ا˘نؤوا˘ن˘بأا»
ن˘م جر˘خ˘ت ن˘م م˘ه˘ن˘م ،ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا
رصصان لاز امو ،جوزتو تاعماجلا

نأا ىنم˘ت˘ن ن˘كل ،نا˘ب˘صضق˘لا ف˘ل˘خ
جاردإاو ةديدج ةقفصص كانه نوكي
تاظحل صشيعنل ،اهيف رصصان مصسا
ي˘ف دد˘ج˘ت˘م ل˘مأاو حر˘فو ةدا˘ع˘˘صس
.«انتايحو هتايح
نود صشيعي نأا ناصسنإ’ا ردقي ’
عاجوأ’ا زايتجا ىلع هدعاصسي ،لمأا

اهيف نوكي ،لصضفأا ةايحب ملحلاو
ن˘ي˘بو نا˘ب˘صضق˘˘لا جرا˘˘خ ر˘˘ي˘˘صسأ’ا
نوموكحم اننإا»ـف ،هتلئاع ناصضحأا
ي˘˘حر˘˘صسم˘˘لا لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك «ل˘˘مأ’ا˘˘ب
.صسونو هللا دعصس يروصسلا

صسدقلا ‐نينج ‐ يدومسس يلع :ريرقت

نأردجلأ فلخ نم ةباتكلأ ةيمهأأ

 يوارحصصلا ةحفن نجصس
ىتح رصسأ’ا يف لصضانملا عقي نأا ام
،صسوملم ديدج عقاو قلخ ىلإا عزني
دح ىلإا هبرقيو هنادقف نع هصضوعي
ه˘ن˘م تعز˘ت˘نا ي˘ت˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ن˘م ا˘˘م
ةباتكلا لوحتت ءانثأ’ا هذه يف ،هونع
ىرصسأ’ا دلُخ يف ةماع ةبغر ىلإا

هذه نأا ’إا ،مهلاقتعا ةيادب عم ةفاك
اهبيهل وبخي ام ناعرصس تاصصاهرإ’ا
تاردقلاب ةبغرلا ماد˘ط˘صصا در˘ج˘م˘ب
ى˘ح˘ن˘م ا˘ه˘ب ى˘ح˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘تاذ˘˘لا
ربعي يذلا عادبإ’ا ،يدرفلا عادبإ’ا

حارتجاب يلاق˘ت˘ع’ا عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع
عا˘ب˘صشإ’ ة˘ل˘يد˘ب ة˘ل˘ي˘صسو˘ك ة˘با˘ت˘كلا
ام˘ب ر˘ي˘صسأÓ˘ل ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا تا˘جا˘ح˘لا
لو˘˘ح تارو˘˘صصت ن˘˘م ه˘˘ل ى˘˘ئار˘˘ت˘˘ي
.هيلا وبصصي يذلا يلاثملا لبقتصسملا
ريصسأ’ا اهمه˘ل˘ت˘صسي ي˘ت˘لا را˘كفأ’ا˘ف
ى˘ل˘ع د˘ن˘ت˘صست د˘يد˘ج˘لا ه˘˘ع˘˘قاو ن˘˘م
نيوكتلا ةيلمعل ةينمصض تايطعم
يف ًايجيردت روط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ي˘صسح˘لا
،ةديدج ميق كاردإا ىلع هتردق ةيمنت
يف هيلإا ةبصسنلاب هصسوملم نكت مل

ةصصخاصش اهلوثم مغر ةيرحلا ملاع
ة˘ير˘ح˘لا ناد˘ق˘ف نأ’ ،ه˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع ما˘˘مأا
يذلا تقولا ي˘ف ،ًا˘ير˘ي˘م˘صض كب˘نؤو˘ي
ءايصشأ’ا مي˘ق ه˘ي˘ف كم˘ل˘ع˘يو كه˘ب˘ن˘ي
ي˘ف ا˘ه˘كرد˘ت˘ل ن˘كت م˘ل ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا

قصش انه !!رح تنأاو ةايحلا ناعمعم
،ةباتكلا ملاع يف هقيرط انم صضعبلا

ةايح نم ملظملا بناجلا اذه زاربإ’
ةبرجتلا ةنصسنأا :ني˘ي˘ن˘ع˘م˘ب ىر˘صسأ’ا
طبصضلاب اذهو ،ةيحان نم ةيلاقتعإ’ا

ىلإا لئاصسر» ةباتك ىلإا ينعفد ام
ةبرجتلا لقن ةيناث ةيحان نمو ،«رمق

جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ةدر˘˘˘ج˘˘˘م ةرو˘˘˘˘صصب
ردقلاب ا˘ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع ا˘هرا˘ه˘ظإاو
ةط˘ق˘ن حا˘صصف’ا ه˘ي˘ف ل˘كصشي يذ˘لا
ا˘م˘ب باو˘صصلاو أا˘ط˘خ˘لا ن˘ي˘ب نزاو˘ت
تاذ يف ءانبلاو دقنلا يتيلمع ززعي
ى˘ل˘ع ءو˘صضلا ط˘ي˘ل˘صست˘ف .ة˘ظ˘ح˘ل˘˘لا
يعقاو نيب تازيامتلاو تاهباصشتلا
اهيف صضرتفملا نم ،ةيرحلاو رصسأ’ا
تا˘كر˘ح ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت نأا
مومعلا هجو ىلع ينطولا ررحتلا
حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا طور˘˘صشل ها˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ى˘˘˘لإا

م˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ،ل˘˘صشف˘˘لاو
مهصسفنأا اوصضور مهنأا ول اهفاصشتكإا

نع Óًيلق نيحنت˘م ر˘ظ˘ن˘لا او˘ن˘ع˘مأاو
لثمت يتلا ةي˘صصخ˘صشلا تازا˘ي˘ت˘م’ا
ةقÓعلا رايهنا يف تايعادتلا ةيادب
ن˘ي˘بو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تادا˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
لوصصو ىلإا يدؤوي ا˘م˘م ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
!ا˘ه˘ت˘ج˘ه˘ب ءا˘ف˘ط˘ناو ةرو˘ث˘لا ج˘ي˘˘ه˘˘ب
مامأا ني˘ف˘قاو ا˘ن˘صسف˘نأا د˘ج˘ن ،ه˘ي˘ل˘عو
،ة˘ي˘ئاو˘صشع˘لاو ى˘صضو˘ف˘لا ة˘ل˘صضع˘˘م
حور˘ل لوأ’ا ود˘ع˘لا ا˘م˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
هتدارإا ميطحتب نÓيفكلاو ،ريصسأ’ا
كلذ˘ل ،ه˘تا˘ي˘ح ن˘م ا˘م˘هذ˘ب˘ن˘ي م˘˘ل اذإا
ةريصسأ’ا ةينيطصسلفلا ةكرحلا تأاجل
اهفيط ناولأا فلتخمب تايادبلا ذنم
هرابتعاب ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ى˘لإا ي˘صسا˘ي˘صسلا
اهكصسامت ةيامحل عج˘نأ’ا ة˘ل˘ي˘صسو˘لا

فدهتصسي يذلا لÓتحإ’ا رطخ نم
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يدر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ةدارإ’ا
خيصسف˘ت ى˘لإا ى˘ع˘صسيو ،صصو˘صصخ˘لا
ه˘جو ى˘ل˘ع ي˘عا˘م˘ج˘˘لا ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا
ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘فو .مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ًافلتخم ًادعب نمزلا ذخأاي ةمومحملا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘˘لا تاد˘˘˘حو˘˘˘لا ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م

هتادحو فتاكتتف ،اهيلع فراعتملا
رو˘ه˘˘صش ى˘˘لإا ىر˘˘صسأ’ا را˘˘م˘˘عأا ي˘˘ف
ةادأا ىلإا ةباتكلا لوحتتو ،تاونصسو
ة˘نا˘صصح˘لا ءا˘ن˘ب تاودأا ن˘م ة˘م˘˘ه˘˘م
،ة˘ي˘قÓ˘خأ’او ،ة˘ي˘ن˘مأ’او ،ة˘ير˘˘كف˘˘لا

ي˘ف م˘ه˘صستو ،ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو
صسرغب لصضانم˘لا ة˘ي˘صصخ˘صش ل˘ق˘صص
نادجوو لوقع يف ةفرعملاو يعولا
ة˘ير˘كف˘لا تا˘صسل˘ج˘لا ر˘ب˘ع ىر˘صسأ’ا
نم اهيف نوكراصشي يتلا ةيوبعتلا

ة˘ي˘لآا˘ب ي˘ماز˘لإ’ا م˘ه˘طار˘خ˘˘نإا لÓ˘˘خ
ةيلمع نم يصساصسأا ءزجك ،ةمظتنم
ةيلاقتع’ا ةاي˘ح˘لا ة˘يا˘م˘حو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةباتكلاف .اهيلا ةراصشإ’ا قبصس يتلا
هرصشن متي امع ًاديعب نوجصسلا لخاد
ةر˘م˘ت˘صسم ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف جرا˘خ˘لا ي˘ف
قا˘˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘كصشتو ،ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘مو
نم ًاعو˘ن ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا يرو˘صصلا
حا˘ف˘كلا ن˘ع يرا˘ع˘ت˘صس’ا ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا
لا˘صضن˘لا لا˘كصشا ى˘قرأا˘ك ح˘ل˘صسم˘˘لا

نيب يباتكلا حاف˘كلا˘ف ،ة˘موا˘ق˘م˘لاو
حافكلل يلمعلا فيدرلا وه ناردجلا

دحلا اذه ىلإا معن !!اهجراخ حلصسملا
اذإا ة˘صصا˘خ ،ة˘با˘ت˘كلا ة˘ي˘م˘هأا غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت
ل˘ئا˘صسو صضار˘ع˘ت˘صسإا ي˘ف ا˘ن˘ق˘˘م˘˘ع˘˘ت
ةدرجم ةروصصب اهتصساردو ةمواقملا
نييواصستم ريغ نييزاوتم نيقفن نيب
امهنكل ،فادهأ’او جئاتنلا ثيح نم
ةينطولا ةدارإ’ا ةيامح يف نايواصستي
حورلا صضاهنتصسا يفو ،رايهنإ’ا نم
ىلع ريهامجلاو ىرصسأÓل ةيونعملا

ة˘با˘ت˘كلا جرد˘ت˘ت اذ˘كهو ،ءاو˘صس د˘ح
ىلإا يفرع˘م˘لا يو˘ب˘ع˘ت˘لا ى˘ن˘ع˘م˘لا˘ب
يف ةمواقملا لاكصشا ىقرأا ىوتصسم
نإا  !؟نابصضقلا فلخ رئادلا عارصصلا

تايطعمل طصسبملا صصيخصشتلا اذه
لوحت ةيفيك حصضوي ،نوجصسلا بدأا
لا˘صصتإا ةا˘ن˘ق ى˘لإا ي˘با˘ت˘كلا ط˘بار˘لا

ف˘صشكيو ،جرا˘خ˘˘لا ع˘˘م ل˘˘صصاو˘˘تو
نايرصش لثمي هنأا ىلإا ةقدلا هجو ىلع
هاجتاب هرعولا هقيرط صسملتي ،ةايح
ءامت˘ن’او ة˘يا˘عر˘لاو ءا˘فو˘لاو بح˘لا
ةردقلا ريصسأ’ا حنمت يتÓلا قداصصلا

دومصصلا نم هنكمتو يدحتلا ىلع
ًا˘فاد˘ه˘ت˘صسا صسر˘˘صشأ’ا نا˘˘كم˘˘لا ي˘˘ف
يرو˘˘ث˘˘لا هاو˘˘ت˘˘ح˘˘مو ه˘˘ت˘˘نو˘˘ن˘˘ي˘˘˘كل
ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘تا˘˘ق˘˘م˘˘ك ي˘˘˘نا˘˘˘صسنإ’او
يف صشيعي ريصسأ’ا نا امبو  !!ةيرحلا

ن˘م ه˘ل د˘ب ’ ،ق˘ل˘غ˘م م˘˘لا˘˘ع ط˘˘صسو
نم ه˘يد˘ل ر˘فو˘ت˘ي ا˘م˘ب ًا˘م˘ئاد ر˘بد˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ع˘ق˘ي ،ةدود˘ح˘م داو˘˘مو تاودأا

،اهتيامحو ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج˘ت ءبع ه˘ق˘تا˘ع
ةيرصسو عقاولا مكحب هرثانتم اهنأ’
،اهل رم˘ت˘صسم˘لا فاد˘ه˘ت˘صس’ا م˘كح˘ب
ىلع نمأ’ا ةعيرذب اهقحÓي يتلاو
،ةبوتكم ةيصضيرحت داوم اهنأا ةيفلخ
نمأ’ ًاديدهت ةباتكلا حبصصت امدنعف

ىلإا اهمادخ˘ت˘صسا لو˘ح˘ت˘ي لÓ˘ت˘ح’ا
ةدا˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو ،حÓ˘˘˘صس
ةيامحو ،ينطو بجاو ىلإا ةبوتكملا
ةيجيتارتصسا ىلإا اهل جتنملا لقعلا

’ ر˘كف˘لا نأا د˘كؤو˘ي ا˘م˘م ،ة˘ي˘حا˘˘ف˘˘ك
ىتح نيجصس ىلإا لوحتي نأا نكمي
لكب هبحاصص دصسج ليبكت مت نإاو
ةيلقعلا اهتجتنا يتلا ةعصشبلا دويقلا
تبث دقو ،خيراتلا ربع ةيرامعتصس’ا

دصسجلا لا˘ق˘ت˘عا نأا˘ب ة˘بر˘ج˘ت˘لا ر˘ب˘ع
نم ريثكب عصسوأا ةيرح ركفلا حنمي

ناصسن’ا اهب عتمتي يتلا ركفلا ةيرح
ريغلا لودلاو تاعمتجملا يف رحلا
ةيبصسنب انذ˘خأا ا˘م اذا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ح˘˘بر˘˘لا ناز˘˘ي˘˘م ق˘˘˘فو ة˘˘˘لدا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

قا˘صصت˘لإ’ا ن˘ع ًاد˘ي˘ع˘˘ب ةرا˘˘صسخ˘˘لاو
يفرعملا جاتنإ’ا نإا .مادهلا قلطملاب

صسنجلا نع رظنلا صضغب ريصسأا يأ’
ًاراصصت˘نا د˘ع˘ي جا˘ت˘ن’ا اذ˘ه˘ل ي˘بدأ’ا
ةظحللا تاذ يف ناجصسلا ىلع ًايلعف
ديأا هلوادتت باتكك اهيف ثعبُي يتلا
تر˘ب˘ت˘عا ا˘˘م اذإا غ˘˘لا˘˘بأا ’و ،ءار˘˘ق˘˘لا
«ر˘م˘ق ى˘لإا ل˘ئا˘˘صسر» نأا ا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
ي˘جا˘ت˘نإا ت’وا˘˘ح˘˘م ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
يحلا ءزجلا ةباثمب يركفلاو يبدأ’ا

ًامغر ةيرحلا ىلإا للصست يذلا ،ينم
باتكلل ًاركصشف ،ناجصسلا فنأا نع
يف ةهجاوملا مصسح نم نكمت يذلا

ة˘ه˘ج˘لا ح˘لا˘صصل عار˘صصلا ة˘˘لدا˘˘ع˘˘م
ىوقأ’او ،ًا˘ي˘ئا˘يز˘ي˘ف ة˘ف˘ع˘صضت˘صسم˘لا

يدايأ’ا لكل ةلبقو ،ًايركفو ًايحور
ي˘ت˘لا نو˘ي˘ع˘لاو ،ه˘ت˘ن˘˘صضت˘˘حا ي˘˘ت˘˘لا
ةبحملابف ،نانحو ةبحمب هتحفصصت
ي˘˘فو ،ر˘˘صصت˘˘ن˘˘يو ر˘˘ي˘˘صسأ’ا ىو˘˘ق˘˘˘ي
!!رصسكنيو فعصضي ن’ذخلا

نيهاسش يدهز ماسسح : ىسسدقملا ريسسألا :ملقب
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ةيلولا ربع زكارم5 صسمت
جيريرعوب جرب انوروك ءابو دسض حيقلتلا ةيلمع قÓطنا
جيريرعوب جرب يلاو فرصشأا

ةقفر كلاملا دبع نب دمحم
ءاطعإا ىلع ،ةحصصلا ةريدم
ةيلمعل ةيمصسر˘لا ة˘قÓ˘ط˘ن’ا
انوروك ءا˘بو د˘صض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا»ب
21 تا˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

5 كلذ دعب صسمتل «راتكه
25 لصصأا نم ىرخأا زكارم
ةدا˘ف˘ت˘صسا د˘ع˘ب كلذو ،ز˘كر˘م
ةي’ولاب ةيحصصلا حلاصصملا

ةردقملا ىلوأ’ا ةصصحلا نم
ةصصصصخم˘لاو ة˘عر˘ج027
نينصسملاو ةي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأÓ˘ل
صضار˘˘˘˘˘˘مأ’ا با˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صصأاو
يلاو˘لا د˘كأا ثي˘ح ،ة˘ن˘مز˘م˘لا
لئاصسولا لك دينجت مت هنأا
،ةي˘كي˘ت˘صسي˘جو˘ل˘لاو ة˘يدا˘م˘لا

فرصشيصس ةيلمعلا نأا ادكؤوم
اوقل˘ت ا˘ب˘ي˘ب˘ط26 ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘صصا˘˘خ ا˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت
و ،صضرمم231 و ،ددصصلا

ةعاق ىلع يوتحت ةدايع25
راظتنÓل ةعاقو ةظ˘حÓ˘م˘ل˘ل
،حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘لا ذ˘˘˘˘خأ’ ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘قو
ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
.ديربتلا

ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘صصلا ةر˘˘يد˘˘م
تدكأا ،«ميحرلا دبع ةريصصن»
ةصصصصخم ىلوأ’ا ةعفدلا نأا
ةرازو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت بصسح˘˘ب
عم ةحصصلا لامعل ةيصصولا

نيذلا لامعلل ةيولوأ’ا حنم
ةنصس05 م˘˘ه˘˘ن˘˘صس قو˘˘ف˘˘˘ي
ةنمزملا صضارمأ’ا باحصصأاو
ىلع ةلصصاوتم ةيلمعلا نأاو
ي˘ف ة˘هو˘˘ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘صسلا راد˘˘م
ةرورصض ى˘ل˘ع ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا

ز˘كار˘م˘لا لا˘˘م˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘م
ة˘م˘˘ه˘˘م ا˘˘ه˘˘ل تل˘˘كوأا ي˘˘ت˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.يئ’ولا ىوتصسملا

فيرسش نب قوراف

ةقطنم93 لمسشتسس ةيلمعلا
 ةلقنتم ةيبط ةلفاق

ضسادرموبب لظلا قطانم ينكاسس حيقلتل
صسادر˘˘مو˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و تم˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةحصصلا ةيريدم عم قيصسنتلاب
نوكتت ةيبط ةلفاق ،ناكصسلاو
ن˘˘ي˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘مو ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا ن˘˘˘م
ن˘˘يز˘˘ه˘˘ج˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصخأاو
ناكصس حيقلتل ةيبط تادعمب
لمصشت˘صس ن˘يأا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ةقطنم93 حيقلت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
،ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘ظ
يلاو اهيلع فر˘صشا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ى˘˘ي˘˘ح˘˘˘ي صسادر˘˘˘مو˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و
صسلجملا صسيئر ةقفر نتايحي
نيدلا ز˘ع ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق
.ناكصسلاو
صسادرموب يلاو دكأا هتهج نم
تايناكمإ’ا لك ذاختا مت هنا
ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘ي˘كي˘ت˘˘صسجو˘˘ل˘˘لا
ديج لف˘كت نا˘م˘صضل ة˘يدا˘م˘لا
ق˘طا˘ن˘م نا˘كصسل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا˘˘ب
نم نوديفتصسيصس نيذلا لظلا
صسور˘ي˘ف˘˘لا د˘˘صض ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا

هذ˘ه جرد˘ن˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘نورو˘˘ك
صسيصسحت˘لا ن˘م˘صض ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

د˘صض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘م˘˘هأا لو˘˘ح
نيأا91 د˘ي˘˘فو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ى˘˘لوأا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ك صسم˘˘˘ت˘˘˘صس
لهأاو ةيبرا˘بر ىر˘ق ي˘ن˘كا˘صس
،نيبÓجي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يدو˘كلا
ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةداد˘حو ة˘غا˘˘بد
ل˘ي˘عا˘م˘صسو˘ب ىر˘˘ق ،نار˘˘م˘˘ع
،لامع ةيدلبب ومل نب د’وأاو
يلاب صشوحو ة˘جر˘ع˘لا ة˘ير˘قو
نأا ىل˘ع ،تا˘ن˘ج صسأار ة˘يد˘ل˘ب
62 لمصشتل ةيلمعلا لصصاوتت
.لظلا قطانم دجاو˘ت˘ت ة˘يد˘ل˘ب

هنأا عصضو مت هنا حصضوأا امك
ة˘ير˘يد˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘قر˘˘ف
ن˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘˘خأاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلا
،ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
صصيصصخت مت د˘قو ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا
،لمعلا بط مقاط بناج ىلإا
ى˘ل˘ع نو˘فر˘˘صشيو نور˘˘ه˘˘صسي
د˘صض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘˘ح ءار˘˘جإا
،ةي’ولا ىوتصسم ىلع ءابولا
نم د˘يزأا د˘يد˘ح˘ت ن˘ع Ó˘صضف

،ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط ة˘قر˘ف27
ناكصس حيقلت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘صس
فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
نأا احصضوم ،ةي’ولا تايدلب

ي˘ف تصسم ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
،ى˘لوأا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب
،ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
صصاخصشأ’او ةينمأ’ا ةزهجأ’ا
صصا˘˘خ˘˘˘صشأ’او ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صسم˘˘˘لا
صضار˘˘˘مأ’ا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا
.ةنمزملا

ةحصصلا ريدم دكأا هتهج نم
نأا صسابعوا ديعصس ناكصسلاو
صسوريف دصض حيقلتلا ةيلمع
ةعباتمل تحت يرجت انوروك
ل˘كل ة˘يرود˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
،حيقلت˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

ة˘فا˘ك ر˘ي˘خ˘˘صست ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإ’ا

حاجنإا ليبصس يف ،ةيرصشبلاو
قيصسنتلاب اذهو حيقلتلا ةلمح
ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ع˘˘˘م
تاءار˘جإÓ˘ل ن˘مأ’ا ةز˘˘ه˘˘جأاو
يف اهتذخ˘تا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
را˘صشت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
نينطاوملا يعوو ،صسوريفلا
عا˘˘ب˘˘تاو ءا˘˘بو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘˘ب
ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

د˘عا˘ب˘ت˘لاو ة˘ما˘م˘˘كلا ع˘˘صضو
ميقعتلا ةيلمعو يعا˘م˘ت˘ج’ا

لوقي ريصشن امك .فيظنتلاو
نينطاو˘م˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع ر˘يد˘م
هجوتلا حيقلتلا يف نيبغارلا
ةدد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع يا ى˘˘˘لإا
رقم ى˘لإا بر˘قأ’ا تا˘مد˘خ˘لا
لي˘ج˘صست ل˘جأا ن˘م م˘ها˘ن˘كصس
م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،م˘˘˘ه˘˘˘صسف˘˘˘نأا
فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘˘هؤوا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صسا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘فر˘˘صشم˘˘لا
صصاخلا حاقللا ذخأ’ حيقلتلا
نام˘صض ل˘جأا ن˘م اذ˘هو ،م˘ه˘ب
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ن˘˘صسح˘˘لا ر˘˘ي˘˘صسلا
ةديج فورظ ي˘فو ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع
بارت ربع ةعزوملا ةيحصصلا
.ةي’ولا

نيما .ةريسصن

حلاسصملا اهتقلع يتلا ةيمسسلا ةمئاقلا دسض ،صسابعلب يديسس ةيلوب موحرم ةيدلب يف نكسسلا نم نوسصقملا جتحا
،اهيقحتسسم ريغ نم ءامسسأا تلمحو مهمÓحأا تمطح يتلا ةمئاقلا هذه نم مهئايتسسا قيمع نع اوربعو ،ةينعملا

.اهيف قيقحتلاو ةمئاقلا ءاغلإا لجأا نم ةيلولا يلاو اودسشان ثيح

مهطخصس نع نوجتحملا ربع
ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘م˘˘˘صسأ’ا صضع˘˘˘ب ن˘˘˘م
ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘م˘ح
لخدتلاب ةي’ولا يلاو اوبلاطو
فصشكل قيقحت حت˘ف˘ل ل˘جا˘ع˘لا
ديدعلا تلظ نأا دعب ،روتصسملا

فلتخم صشيع˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م
صشي˘م˘ه˘ت˘لاو نا˘مر˘˘ح˘˘لا عاو˘˘نأا
تعزو ي˘ت˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب

نم نكصسم011ـب ردقت ةصصح
نوجتحم˘لا ر˘ب˘عو ،عو˘ن˘لا اذ˘ه
تاهجلل ا˘نو˘ع˘ط او˘مد˘ق يذ˘لا
تÓيولا اوناع م˘ه˘نأا ة˘ي˘صصو˘لا

هذ˘ه˘ل ل˘يو˘ط را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘بو
ءابرغلا صضعب تلم˘ح ة˘م˘ئا˘ق˘لا

مهعفد ام نيق˘ح˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘غو
نيبلا˘ط˘م ا˘هد˘صض صضا˘ف˘ت˘نÓ˘ل
اهيف رظنلا ةداعإاب ةي’ولا يلاو
 .ديدج نم

لبق ام دوقع لامعو..
نوبلاطي ليغسشتلا

 مهروجأا عفدب
لامع بلاط ،ىرخأا ةهج نم
يف ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع
ن˘م صسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي’و
نم لخدتلا ،ةيصصولا ةيريدملا
م˘˘هرو˘˘جأا ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإ’ا ل˘˘˘جا
ل˘خد˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
رهصشأا30 ذ˘ن˘م م˘ه˘تا˘با˘صسح˘ل
نو˘صشي˘ع˘ي م˘ه˘نأا˘ب ن˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
حر˘˘˘صصو ،ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صص ا˘˘˘فور˘˘˘ظ
ةغيصص يف نيفظوملا بابصشلا
اوبيصصأا مهنأاب ةتقؤوملا دوقعلا
˘مد˘ع˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘مأا ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘ب

ةمئاد بصصانم ىلع مهلوصصح
ةيداصصتق’ا مهفورظ نيصسحتل
دجوي هناو ةصصاخ ةيعامتج’او
ن˘ي˘ت˘قؤو˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
بابرأا تاونصس01 نم رثكأ’
زواجتت ’ ةديهز روجأابو رصسا

اذ˘˘˘ه ،ا˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘صش جد0008
ءاط˘خأ’ا ن˘م ء’ؤو˘ه ى˘كت˘صشاو
ي˘ت˘لا ة˘ن˘م˘قر˘لا ي˘ف ة˘˘حدا˘˘ف˘˘لا

م˘ي˘ح˘ج ى˘لإا م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح تلو˘˘ح
قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘يا˘˘صصو˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت˘˘ب
بصصو ءاطخأ’ا هذه حيحصصت
ةدد˘ح˘م˘لا ا˘ه˘لا˘جآا ي˘ف رو˘˘جأ’ا
ىلإا لام˘ع˘لا تÓ˘ق˘ن˘ت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت
رقم نع د˘ع˘ب˘ت ىر˘خأا ق˘طا˘ن˘م
 .تارتموليك ةدعب مهتانكصس

نيسضيرم راحتناو...
صضارمألا ىفسشتسسمب

ةيلقعلا
ة˘˘˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا تصشا˘˘˘˘˘˘˘˘ع
صضار˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسإ’ا
ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘صسف˘ن˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا
،صسمأا لوأا ةليل صسابعلب يديصس
˘˘ماد˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ة˘˘˘لا˘˘˘ح
را˘˘ح˘˘ت˘˘ن’ا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘صضير˘˘م
دقعلا يف نيصصخصشب قلعتيو
ي˘هو ،ا˘م˘هر˘م˘˘ع ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

حلاصصملا تحتف يتلا ةثداحلا
لجا نم اقيقحت اهنأاصشب ةينمأ’ا
.ع˘فاود˘لاو با˘ب˘صسأ’ا د˘يد˘˘ح˘˘ت

ةكلاحلا ةل˘ي˘ل˘لا كل˘ت ي˘ف ر˘ث˘ُع
رحتنا امهلوأا نيصضيرملا ىلع
قلعم صشامق ةع˘ط˘ق ة˘ط˘صساو˘ب
اقلاع لزعلا ةفرغ يف يناثلاو
بصسح ة˘يد˘يد˘ح نا˘ب˘صضق ن˘ي˘˘ب
ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م ،ردا˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ
ة˘˘لا˘˘ح فر˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘ت ن˘˘يأا ،ىو˘˘صصق را˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘صسا
ظفح ةحل˘صصم و˘ح˘ن ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن
تح˘˘˘ت˘˘˘ف تقو ي˘˘˘ف ثث˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةصصتخملا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا
ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
تز˘ه ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘لأ’ا ة˘ثدا˘ح˘لا
تد˘˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا
ةيرادإ’ا لكاصشملا نم ديدعلا

ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا صصق˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ةثÓث مادقإا اذكو ،نيصصتخملا

م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا ح˘˘لا˘˘صصم ءا˘˘صسؤور
رو˘ه˘صشلا لÓ˘خ م˘ه˘ت˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

باعيتصسا ةقاط هل ىفصشتصسملا
ن˘مو ،ر˘ير˘صس021ب رد˘ق˘˘ت

ة˘ح˘صصلا ر˘يد˘م حر˘صص ه˘ت˘˘ه˘˘ج
تماق هحلاصصم نأاب ناكصسلاو
د˘صض ة˘ي˘ئا˘˘صضق ىو˘˘عد ع˘˘فر˘˘ب
ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’ا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
تذختا امك ةيلقعلا صضارمأÓل
ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ف˘˘قو رار˘˘ق
ني˘ح ى˘لإا ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت بوا˘ن˘م˘لا
ةيرادإ’ا تاقيقحتلا لامكتصسا

ذا˘˘˘خ˘˘˘تا د˘˘˘˘صصق ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’او
.ةمزÓلا تاءارجإ’ا

ودبع.صص

اهيقحتسسم ريغل ءامسسأا تلمح اهنإا اولاق

ضسابعلب يديسسب ةمئاقلا ديمجتب نوبلاطي نكسسلا نم نوسصقم

ةي’وب ةحÓفلا ةفرغ تجمرب
يتلا ةيقافتإ’ا راطإا يف ،ةديلبلا
نيوكتلا ةير˘يد˘م ع˘م ا˘ه˘ت˘مر˘بأا
ةد˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ار˘خؤو˘م ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت تارود
يحÓفلا لاجملا يف نيطصشانلا

ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا با˘ب˘صشلا اذ˘˘كو
لوأا ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘˘صسح ،ه˘˘جو˘˘لو
رمعم ةفرغلل ماعلا نيمأ’ا صسمأا

فراعملا نييحت فدهبف يربع
لاجملا يف نيطصشانلل ةينقتلا
وأا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ءاو˘صس ي˘حÓ˘ف˘لا
ةلماعلا ديلا اذكو ةيفيرلا ةأارملا
ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘فر˘˘غ تر˘˘ط˘˘صس ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا
ا˘ي˘ن˘يو˘كت ا˘ج˘ما˘نر˘ب ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
تارود م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب ي˘˘˘صضق˘˘˘ي
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘بر˘تو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘لا
م˘ي˘ل˘˘ق˘˘تو ن˘˘جاود˘˘لاو ل˘˘ح˘˘ن˘˘لا
ةعارز اذكو ةرمثملا راجصشأ’ا
ا˘ما˘م˘ت˘ها د˘ه˘صشت ي˘ت˘لا ر˘ط˘ف˘˘لا

با˘˘ب˘˘صشلا فر˘˘ط ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
.لا˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا

هذه نم نوديفتصسملا ىقلتيو
فيصضي ‐‐ ةينيوكتلا تارودلا
ة˘ير˘ظ˘ن ا˘صسور ‐‐ ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا

ينطولا دهعملا ىوتصسم ىلع
ن˘يو˘كت˘˘لا ي˘˘ف صصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
،كيرافوبب ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
نيصصتخم ةذتاصسأا فارصشإا تحت
ةيقيب˘ط˘ت ىر˘خأاو لا˘ج˘م˘لا ي˘ف
ةمربملا ةيقافتإ’ا بجومب اذهو
ةرازو˘لا ة˘صسا˘˘ي˘˘صسل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا

اينقت حÓ˘ف˘لا ة˘ق˘فار˘م ةرور˘صض
.اينيوكتو
راجصشأ’ا ميلقت لاجم لكصشو
،تايصضمحلا ة˘صصا˘خ ةر˘م˘ث˘م˘لا

يتلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ب˘ع˘صشلا ي˘هو
هذه ىلوأا ،ةي’ولا اهب رهتصشت
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تارود˘˘لا
فرط نم اريبك ’ابقإا تدهصش
يحÓفلا لاجملا يف نيطصشانلا
اذكو مهئا˘ن˘بأاو ن˘ي˘حÓ˘ف ءاو˘صس

با˘ب˘صش ى˘ت˘حو تا˘ي˘ف˘ير ءا˘صسن
اذه يف ني˘صصت˘خ˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج
فاصضأاو .يربعل اقفو ،لاجملا
قلغ ىلإا ترطصضا ةفرغلا نأا
ةرتف لÓ˘خ تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا با˘ب
ريب˘كلا لا˘ب˘قإ’ا بب˘صسب ةز˘ي˘جو
يف نيلجصسملا ددع غلب ثيحب
،صصخصش003 ةرود˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ةرود˘˘لا هذ˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم
ةلماعلا ديلا ريفوت نم نكمتصس
لاجملا اذه ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا
فقوتي يذلا ،(راجصشأ’ا ميلقت)

تاذ ركذو .جاتنإ’ا مجح هيلع
هذه لÓخ متيصس هنأا ردصصملا
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تارود˘˘لا
مايأا ةثÓث رادم ىلع لصصاوتت
ثد˘حأا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ن˘ي˘ق˘ل˘˘ت
لاجم يف ةلمعتصسملا تاينقتلا
فرعتلا ةيفيكو راجصشأ’ا ميلقت

يتلا ةحيحصصلا ةقيرطلا ىلع
عاو˘˘نأا ن˘˘م عو˘˘ن ل˘˘˘ك م˘˘˘ئÓ˘˘˘ت
.ةرمثملا راجصشأ’ا

م. ق

ةيحÓفلا تاسصسصختلا فلتخم لمسشت
ةديلبلا نيحÓفلا ةدئافل ةينيوكت تارود

تقلطنا حيقلتلا ةيلمع
ةيلولا ةمسصاع نم

حاقل نم016 مÓتسسا
نازيلغ اكينيز ارتسسا

نازيلغ ،ةي’و يلاو ىطعأا
هللا اطع ،صسمأا لوأا

قÓطنا ةراصشا يت’وم
ءابو دصض حيقلتلا ةلمح
ةرصشابم91 ديفوك انوروك
ةمصصاع ىفصشتصسم نم
،فايصضوب دمحم ةي’ولا

رداصصم نم ملع امبصسحو
يف صسمت ةلمحلا نا ةميلع
يينهم ىلو’ا اهتلحرم
باحصصاو ةحصصلا عاطق
ةنمزملا صضارم’ا

حلاصصم تناكو نينصسملاو
ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم
تملتصسا دق نازيلغ ةي’ول
ارتصسا حاقل نم ةعفد لوأا

ةيصسمأا يزيلجن’ا اكينيز
تردق ثيح صسما لوا
016ب ىلو’ا ةعفدلا

عزوت فوصس حاقل ةعرج
تاصسصسؤوملا ىلع
تادايعلاو ةيئافصشتصس’ا
تامدخلا ةددعتملا
حيقلتلا ةيلمع ةرصشابمل
ريخصستو دينجت مت دقو
ةيداملا لئاصسولا عيمج
ةيلمعلا حاجن’ ةيرصشبلاو
ازكرم17 ريفوت اهنم
ربع حاقللا لابقتصس’
ةي’ولا قطانم فلتخم
 .نازيلغ

بويا صس
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نطولا جراخو لخادب طسشنت

نارهوب  تاردخملا جيورتل ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘صشلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب
،نارهو ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلا

ةيمار˘جإا ة˘كب˘صش كي˘كف˘ت ن˘م
جراخو لخادب طصشنت ةمظنم
بيرهتلا يف ةصصتخم ،نطولا
ةبلصصلا تاردخ˘م˘ل˘ل ي˘لود˘لا
،( كار˘˘˘˘ك ‐ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يا˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘ك)
،نيزختلا ،ل˘ق˘ن˘لا ،دار˘ي˘ت˘صس’ا
،ينطولا داصصتق’اب صساصسملا
80 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘˘صسأا
قباوصسلا يوذ نم ،صصاخصشأا
م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ة˘ي˘لد˘˘ع˘˘لا

.ةنصس25و ةنصس22 نيبام
دعب تءاج ةيعونلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةدكؤوم تامول˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا
ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ ىد˘˘ل
ماربإا ددصصب نيصصخصش دوجو
ءار˘˘˘˘صشو ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص
ةهجلاب ةبل˘صصلا تارد˘خ˘م˘ل˘ل
ر˘صشا˘ب˘ت˘ل ،ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘صشلا
دصصرتو ةبقارم ةيلمع ةقرفلا
،صصاخ˘صشأ’ا د˘حأا تا˘كر˘ح˘ت˘ل

د˘يد˘ح˘ت ن˘ع تر˘˘ف˘˘صسأا ثي˘˘ح
ةقفصصلا ماربإا ناكمو عقوم
ن˘ي˘صصخ˘صشلا ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ،صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف
د˘˘حأا˘˘ب ل˘˘خاد ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م
زا˘˘ج˘˘نإ’ا رو˘˘ط ن˘˘˘كا˘˘˘صسم˘˘˘لا

غلك10 امهتزوحب زجح عم
.نيياكوكلا نم
تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘مو

امهيف هبتصشملا عم ةقمعملا
ن˘˘ع ل˘˘صصو˘˘تو ف˘˘صشكلا م˘˘˘ت

نيياكوكلا ن˘م ىر˘خأا ة˘ي˘م˘ك
ل˘خاد ما˘كحا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘˘ك
ةرد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ،ن˘˘˘˘˘كصسم˘˘˘˘˘لا
ةيمكلا لصصتل ،غلك052.3ـب
ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا

. غلك052.4
نأا تا˘ير˘ح˘ت˘˘لا ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك
نمصض ناطصشني ني˘طرو˘ت˘م˘لا

ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج
،نطولا جراخو لخاد طصشنت
تاءارجإ’ا ةفاك ءافتصسا دعبو
را˘˘˘ط˘˘˘خإا يأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا

صشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإا راد˘صصت˘˘صساو
ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كو ن˘˘˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘˘˘˘صصلا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

دارفأا يقابب عاقيإ’ا مت ،نارهو
م˘˘ه دد˘˘ع غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ،ة˘˘كب˘˘صشلا

زجح عم ،نيرخآا صصاخصشأا60
رد˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م)
،ميتنصس نويلم008ورايلم3ـب
ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘ب˘˘كر˘˘م31
20 ،تا˘˘كرا˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
مجحلا نم نيتيران نيتجارد
عون نم ةنحاصش10 ،ريبكلا
01 ،ةروطقم نودب يزوصسيإا

ةميقلا لصصتل ( ةلاقن فتاوه
غ˘ل˘بو تارد˘خ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا
قو˘ف˘ي زو˘ج˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

م˘ت˘ي˘ل ،( م˘ي˘ت˘ن˘صس ر˘ي˘˘يÓ˘˘م01
د˘صض ي˘ئا˘صضق ءار˘جإا ر˘ير˘ح˘˘ت
نو˘لا˘˘ح˘˘ي˘˘صس ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ةلادعلا مامأا هبجومب

م .ق

رابآلاو هايملا رداسصم ليهأات ةداعإا اهسسأار ىلع
راسشبب تاحاولا تاءاسضف نيسسحتل جد نويلم51دسصر

ارامثتصسا صصيصصخت بقتري
نويلم51 ةميق˘ب ا˘ي˘عا˘ط˘ق
1202 ة˘˘˘ن˘˘˘صس م˘˘˘˘صسر˘˘˘˘ب جد
ن˘ي˘صسح˘ت لا˘غ˘صشأا ل˘يو˘م˘ت˘˘ل
ربع ة˘ي˘تا˘حاو˘لا تاءا˘صضف˘لا

دافأا ام بصسح ،راصشب ةي’و
ةيريدم ولوؤوصسم صسما لوأا
.ةيحÓفلا حلاصصملا

ل˘ف˘كت˘لا ا˘صضيأا م˘ت˘˘ي˘˘صسو
ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘˘عإا لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا˘˘˘ب
را˘˘بآ’او ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ردا˘˘˘صصم
ىوتصسم ىلع ىرخأا زاجنإاو
فد˘ه˘ب ل˘ي˘خ˘ن تا˘حاو تصس
دراو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لا
ريدم حرصش املثم ،ةيعيبطلا
.عاطقلا

لÓخ نم عاط˘ق˘لا ح˘م˘ط˘يو
ى˘˘˘˘˘لإا عور˘˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه
هذه نيمثت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا
اميصس ةيتاحاولا تاءاصضفلا
ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘صشنأ’ا
رارغ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ةر˘صشت˘ن˘م˘لا

ة˘ط˘صشنأاو ل˘ي˘خ˘˘ن˘˘لا ة˘˘عارز
هذه اهب زيمتت ىرخأا ةيحÓف
ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘˘˘م بصسح ،ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ىل˘ع در˘ي˘ب ي˘بر˘ع˘لا ح˘صضوأا

ى˘˘لإا ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘˘يز صشما˘˘˘ه
دوعت يتلا ل˘ي˘خ˘ن˘لا تا˘حاو
ة˘˘ي˘˘ف˘˘لأ’ا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ى˘˘˘لإا
. ةفيصصيفصص ةقطنمب
ل˘يو˘م˘ت˘لا اذ˘ه ح˘˘م˘˘صسي˘˘صسو
د˘يد˘ج˘ت لا˘غ˘صشأا د˘ي˘صسج˘˘ت˘˘ب
رابآا فيظنتو هايملا رداصصم
نع Óصضف ،ةديدج وأا ةميدق
ميعدت˘ل ةد˘يد˘ج را˘بآا زا˘ج˘نإا

هذه رب˘ع ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘ق˘صسلا
،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا
كلاصسم حتف ىلإا ةفاصضإ’اب
قطانملا هذ˘ه ر˘ب˘ع ر˘با˘ع˘مو
،ة˘يوار˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ل˘ي˘خاد˘م ن˘ي˘صسح˘ت صضر˘غ˘ب
، اهب نيطصشانلا نيعرازملا
.ثدحتملا تاذ فيصضي
حلاصصملا ةيريدم تنكمتو
ق˘با˘صس تقو ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

588.76 ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ن˘م
تا˘كب˘صش ن˘م ي˘لو˘˘ط ر˘˘ت˘˘م
(ةيقاصس) ةيديلق˘ت˘لا ي˘ق˘صسلا

ل˘ي˘خ˘˘ن ة˘˘حاو26 ر˘˘˘ب˘˘˘ع
اصضوح58و ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
بع˘كم ر˘ت˘م05) ي˘ق˘صسل˘ل
(ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘حاو ل˘˘˘˘˘˘كل
يديلقت ر˘ئ˘ب63 فيظ˘ن˘تو
ةراقف026.2 ليهأات ةداعإاو
رصشتنم ميدق يقصس ماظن )
بر˘˘˘غ بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ب ةر˘˘˘ث˘˘˘كب
.(دÓبلا

ة˘يا˘م˘ح كلذ ى˘˘لإا فا˘˘صضيو
تاد˘صصم) تا˘حاو˘لا صضع˘˘ب
ل˘˘ي˘˘هأا˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإاو (حا˘˘˘ير˘˘˘لا

ن˘م ي˘لو˘ط ر˘ت˘م387.41
ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا تاءا˘˘˘صضف˘˘˘لا

نم ةيئابرهك ةكبصش زاجنإاو
ي˘نا˘م˘ث ةد˘ئا˘ف˘ل م˘˘ل˘˘ك01
ن˘م م˘˘ل˘˘ك14و ،تا˘˘˘˘˘حاو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا كلا˘صسم˘˘لا

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب  ع˘˘صست ىو˘˘ت˘˘صسم
ة˘˘ي’و˘˘˘لاو را˘˘˘صشب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
بصسح ،صسابع ينب ةبدتنملا

.هيلإا ريصشأا ام
م .ق

ةيلوحك تابورسشمو تاردخم زجحو صصاخسشأا7 فيقوت ىلإا ةفاسضإا

ةنتاب ةدسسافلا ءاسضيبلا موحللا نم غك002 فÓتإاو زجح
نم ثلاثلا هدقع يف صصخسش فيقوت نم ،ةنتابب لسضاف دلوأاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا نكمت

.يرسشبلا كÓهتسسÓل ةحلاسصلا ريغ ءاسضيبلا موحللا نم نيراطنق زجحو رمعلا

ءانثأا تمت ،زج˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
تايرودب ةقرفلا دارفأا مايق
قيرطلا ربع ةبقارم طاقنو
ةرمصشلا يتيدلب نيب طبارلا

م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ،ل˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ف د’وأاو
اهل˘خاد˘بو ة˘ن˘حا˘صش ف˘ي˘قو˘ت
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ءا˘˘صضي˘˘ب مو˘˘˘ح˘˘˘ل
راصسف˘ت˘صس’ا˘بو ،ق˘يو˘صست˘ل˘ل
’ ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘ه˘ب˘حا˘صص ع˘م
صصحفلا ةداهصش ىلع زوحي
مادعنا عم يرطيبلا يبطلا
ناو ة˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘صش
لقنل ةزهجم ريغ ةبكرملا
ةزوجحملا موحللا .موحللا

˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ثا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
نم كÓهتصسÓل اهتيحÓصص
مت ةصصتخملا تاهجلا لبق
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘فÓ˘˘تا

              . ينعملا دصض يئازج
تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ةنتاب ةي’وب نمأ’ا حلاصصم
نم ةلصصفنم تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
تارثؤوملا نم تايمك زجح
تاردخملا،ةيلقعلا

.ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لاو
ة˘˘قر˘˘ف دار˘˘فأا ى˘˘ق˘˘˘لأا ثي˘˘˘ح
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘ت’ا ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
،تارد˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘صشم˘˘لا
يف نيصصخصش ىلع صضبقلا

،رمعلا نم يناثلا امهدقع
عيب ةقفصص دقع نيصسبلتم
ثيح تاردخملا نم ةيمكل
2نزوب ةحيفصص02زجح مت

امك ،مارغ051و مارغوليك
ي˘˘˘ف دار˘˘˘فأ’ا تاذ ن˘˘˘كم˘˘˘ت

فيقوت نم ةلثام˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
83 رمعلا نم غلبي صصخصش
ةيمك ةزايحب اصسبلتم ،ةنصس
نزوب جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
عبرأا لكصش ىلع مارغ063
.حئافصص
رصصانع تقلأا ،اهتهج نمو
،ل˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف
نم غ˘ل˘ب˘ي صصخ˘صش صضب˘ق˘لا
نتم ىلع ةنصس34 رمعلا
صسيدصسيفب ةريغصص ةنحاصش
0642 ـب ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م تنا˘˘˘ك
تا˘˘بور˘˘صشم˘˘˘لا ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو
عاونأ’ا فلتخمب ةيلوحكلا

ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ما˘˘ج˘˘حأ’او
00051 ـب ردقي يلام غلبم
عيب تادئاع نم ربتعي جد
امك.ةيلوحكلا تابورصشملا
ةلصصفنم ةيلمع يف تفقوأا
رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش
005 يحب ةنصس73و13
د˘ق˘ع دد˘صصب ا˘نا˘ك ،ن˘كصسم
ن˘م ة˘ي˘م˘كل ع˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
80 نع ةرا˘ب˘ع تارد˘خ˘م˘لا

.مارغ876 نزوب حئافصص
تنكمت ،رياغم قايصس يفو
ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم
ي˘صسا˘ي˘ق تقو ي˘ف ،ي˘نا˘ث˘˘لا

غل˘ب˘ي صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
قوبصسم ةنصس72 رمعلا نم
بل˘ط ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ا˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق
ةدجنلل تا˘ن˘طاو˘م˘لا ىد˘حإا
ا˘˘˘ه˘˘˘صضر˘˘˘ع˘˘˘ت صصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
ل˘ع˘ف˘لا ل˘صشن˘لا˘ب ة˘قر˘˘صسل˘˘ل
لاق˘ن˘لا ا˘ه˘ف˘تا˘ه لا˘ط يذ˘لا
،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘˘صسو˘˘˘ب
˘˘ما˘˘مأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ةصصتخملا

لقنلا صصقنو..
صسجاه يسسردملا
حراف دلوأا ينطاق

ماطيبب
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا ،دد˘˘˘ج
د’وأا ة˘ت˘صشم˘ب ن˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا
ماطيب ةيدلبل ةعباتلا حراف
م˘˘ه˘˘ئاد˘˘ن ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
ى˘لإا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسل˘˘ل
دد˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت
لقنلا تÓفاح نم يفاصضإا
ةاناعم ل˘ظ ي˘ف ي˘صسرد˘م˘لا
دعاقمب فا˘ح˘تإÓ˘ل م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
.ةيصساردلا
اودد˘˘ن ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘˘لوأا
نم لصصاوتملا صشيم˘ه˘ت˘لا˘ب
،ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ب˘ق
ىوا˘˘كصشلا تار˘˘˘صشع م˘˘˘غر
ةلكصشم ءاه˘نإا ة˘ن˘م˘صضت˘م˘لا
ي˘ت˘لا ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
تار˘˘˘˘˘صشع ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ي
فلتخم يف ني˘صسرد˘م˘ت˘م˘لا
.مصسوم لك راوطأ’ا

مهث˘يد˘ح ي˘ف م˘ه˘صضع˘ب د˘كأاو
مه˘ب˘لا˘ط˘م نأا ى˘ل˘ع ،مÓ˘صسل˘ل

ةقطنملا ديوزت اهمدقتي يتلا
تÓ˘فا˘ح ن˘م ي˘فا˘صضإا دد˘ع˘˘ب
نيد˘كؤو˘م ي˘صسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا
يف نيرمأ’ا نوناع˘ي م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
م˘˘هد˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’ا
نم نوكتصشي ثيح ،ةيصساردلا

يموي لكصشب لقنتلا ةبوعصص
ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإا م˘˘هر˘˘ط˘˘˘صضي ا˘˘˘م
ى˘ل˘ع ا˘ي˘صشم م˘ك5 ة˘فا˘صسم
مه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ماد˘قأ’ا
يف ةمج تا˘بو˘ع˘صص نود˘ج˘ي
م˘˘˘˘هراو˘˘˘˘صشم ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘م
ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ي˘˘صسارد˘˘لا
ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم˘˘لا م˘˘˘هر˘˘˘خأا˘˘˘ت
م˘˘ه˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘لإ’ا
نو˘˘ك ،ا˘˘حا˘˘ب˘˘صص ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
اهعصضو مت ي˘ت˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
،ةيفاك ريغ ةيدلبلا حلاصصملا

ة˘˘ل˘˘كصشم˘˘˘لا نأا او˘˘˘ح˘˘˘صضوأاو
بر˘˘˘صست˘˘˘لا لد˘˘˘ع˘˘˘م تع˘˘˘˘فر
،رخآ’ مصسوم نم يصسردملا

ىلإا ايموي نورطصضي مهنوك
،ر˘كب˘م تقو  ي˘ف صضو˘ه˘ن˘˘لا
قيرطلا روحم ىلإا لوصصولل
يفو ،لقن ةليصسو راظتنا يف
ىلإا نورطصضي اه˘با˘ي˘غ ة˘لا˘ح
اريصس ةليو˘ط تا˘فا˘صسم ع˘ط˘ق
نأا ىلإا نيريصشم ،مادقأ’ا ىلع
يف نورب˘ج˘م م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘صسو˘˘م ل˘˘ك ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن
.ةصساردلا نع فقوتلا

ثد˘˘ح˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
ن˘ع،ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا تاذ نا˘˘كصس
،بر˘صشلا ها˘ي˘م˘ب دوز˘ت˘لا ة˘مزأا

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘جأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
،جيراهصصلا هايمب داجنتصس’ا

نيدكؤوم اهراعصسأا ءÓغ مغر
ل˘˘كصشب رر˘˘˘كت˘˘˘ت ة˘˘˘مزأ’ا نأا

ةيلاملا ةفلغأ’ا مغر رمتصسم
تد˘صصر ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘صسح˘ت ل˘جأا ن˘م عا˘ط˘ق˘ل˘˘ل

ةمزأ’ا نأا ’إا ،نيومتلا ةيلمع
ا˘م ةد˘ح˘ب ة˘حور˘˘ط˘˘م تلاز’
مهتاناع˘م م˘ج˘ح ن˘م ف˘عا˘صض
تارصشع هيجوت ىلإا مهعفدو
ةيلحملا تاطلصسلل ىواكصشلا

،ايلحم عا˘ط˘ق˘لا ي˘لوؤو˘صسم و
يرذ˘ج ل˘ح دا˘ج˘˘يإا ل˘˘جأا ن˘˘م
ذنم هنوصشيعي يذلا عصضولل
مهت’اغصشناب ذخأ’او،تاونصس

عيراصشم ةجمربو،دجلا ذخأام
صشا˘ع˘نإا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ة˘يو˘م˘ن˘ت
ريفوتو ،مهت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةا˘ي˘ح˘لا
.تايرورصضلا

م.ءامسسأا

mahali@essalamonline.com

ةيحسصلا ةباقرلل عسضخت مل
 نيراطنق زجح

موحللا نم
يف ةدمجملا
ضسابعلب يديسس

ةرهاظ ةبراحم راطإا يف
تمدقأا ،ةيعرصشلا ريغ ةراجتلا
زجح ىلع ةطرصشلا تاوق
موحللا نم غلك312 نم رثكأا
ريغ ةدمجملا ءارمحلا

ةهجوم تناك ةموتخم
،يرصشبلا كÓهتصس’ا صضرغل

تاءارجإ’ا ذاختا مت ثيح
امك ،نيفلاخملا دصض ةينوناقلا
ةيئ’ولا ةحلصصملا تصصحأا
ةي’و نمأاب يمومعلا نمأÓل
اهتليصصح يف صسابعلب يديصس
32 مرصصنملا يفناج رهصشل

ةافو اهنع جتن ،رورم ثداح
نيرخآا22 ةباصصإاو نيصصخصش
ةروطخلا ةتوافتم حورجب
ثيح ،رصصق70 مهنم
ةيدؤوملا بابصسأ’ا مهأا صصخلتت
لماوعلا يف ثداوحلا هذه ىلإا
ـب  ىلوأ’ا ةجردلاب ةيرصشبلا

مدع يف ةلثمم ثداح71
اهيلت رورملا نيناوق مارتحا

يف ةبكرملاب ةقلعتم لماوع
(20)  يثداحب ةيناثلا ةجردلا

تاذ تلجصس امك ،رورم
ةرتفلا صسفن يف ةحلصصملا
ةقايصس ةصصخر108 بحصس
باكترا يف اهباحصصأا ببصست

ةيرورم تافلاخم ةدع
يروفلا بحصسلا بجوتصست
ةفاصضإ’اب ،ةقايصسلا صصخرل
ةفلاخم4381 ليجصست ىلإا

مت قايصسلا صسفن يف ةيرورم
55 و ةبكرم611 عصضو
رصشحملا يف  ةيران ةجارد
تافلاخم يف اهباحصصأا ببصست
.ةفلتخم ةيرورم
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ىلع هبسضغ بسصي يتنوك
ضسأاكلا ةعقوم دعب ضسوتنفوج
ينفلا ريدملا ،يتنوك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ق˘ل˘ع
نخاصسلا ثيدحلا ى˘ل˘ع ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإ’
صسيئر ،يلي˘ي˘نأا ا˘يرد˘نأا˘ب ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا

م˘كح˘لا قÓ˘˘طإا بق˘˘ع ،صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
فصصنب نيقيرفلا ةارابم ةياهن ةرفاصص
.ايلاطيإا صسأاك يئاهن
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘صصن با˘يإا ءا˘ق˘ل ى˘ه˘ت˘˘ناو
صسوتنفو˘ج ن˘كل ،ي˘ب˘ل˘صسلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب
نم اًديفتصسم ةيئاهنلا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت
ل˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف هزو˘˘ف
.(1‐2) وريصس ناصس يف «يروزتارينلا»
تاريماكلا تره˘ظأا ،ةارا˘ب˘م˘لا بق˘عو
وهو ،صسوتنفوج صسيئر يليينأا ايردنأا
هاجت ةيوق˘لا تا˘م˘ل˘كلا صضع˘ب ق˘ل˘ط˘ي
.يتنوك بردملا

يار» ةانقل حيرصصت يف يتنوك لاقو
لوقي نأا بجي صسوتنفوج» :«تروبصس
عمصس عبارلا مكحلا نأا دقتعأا ،ةقيقحلا

.«ةارابملا لاوط ثدح ام دهاصشو
اونوكي نأا بجي ،ييأار يف» :فاصضأاو
نم د˘يز˘م ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب م˘ه ،ا˘ًبدأا ر˘ث˘كأا
كئلوأ’ مار˘ت˘ح’او ة˘ي˘صضا˘ير˘لا حور˘لا
.«نولمعي نيذلا

Òسصم نأاسشب ديدج رارق
لانسسرآاو اكيفنب ةارابم

نمث يف باهذلا ةارابم ةماقإا تررقت
اكيفنب نيب يبوروأ’ا يرودلا يئاهن
،يرفيف81 ةرر˘ق˘˘م˘˘لا ،لا˘˘ن˘˘صسرآاو
،ا˘مور ي˘ف ي˘ب˘م˘˘ي˘˘لوأ’ا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب

ةركل يبوروأ’ا داحت’ا نلعأا امبصسح
.(افيوي) مدقلا

ةصضورفملا ةيحصصلا دويقلا تببصستو
ثادحإا يف91‐ديفوك ةحئاج ببصسب
يذلا ،ءاقللا ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا صضع˘ب

ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ارر˘˘ق˘˘˘م نا˘˘˘ك
.ةنوبصشل ةيلاغتربلا ةمصصاعلاب
متي يذلا ثلاثلا وه ءاقللا اذه دعيو
يتهجاوم دعب ،هءارجإا ناكم ليدعت

داد˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسو˘˘˘˘صس لا˘˘˘˘ير ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
ماقتصس يتلا ‐دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘مو
يف مو˘يدا˘ت˘صس صسو˘ت˘ن˘فو˘ج بع˘ل˘م˘ب
م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه ما˘مأا هد˘لو˘مو ،و˘ن˘يرو˘ت
بع˘˘˘ل˘˘˘م ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضت˘˘˘صسي˘˘˘صس يذ˘˘˘˘لا
.لايرايفب اكيماريصس
،لاطبأ’ا يرود تارييغتلا تلاط امك
نيب يئاهنلا نمث اتارابم بعلتصس ثيح
رتصسصشنامو خابدÓغنصشنوم ايصسوروب
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل د˘صض غ˘يز˘ب˘˘ي’و ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
.تصسبادوب يف انيرأا صشاكصشوب بعلمب
ءا˘ق˘ل بع˘ل˘م ل˘ق˘ن ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ا˘صضيأا ي˘صسل˘ي˘صشتو د˘يرد˘م و˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا
اينابصسإا اهتصضرف يتلا دويقلا ببصسب

،ايناط˘ير˘ب ن˘م د˘فاو˘لا نار˘ي˘ط˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ف ةر˘˘صشت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘لÓ˘˘صسلا ءاو˘˘ت˘˘ح’
.ةدحتملا ةكلمملا

يلنريب ئجافي ثومنروب
يزيلجنإ’ا داحت’ا ضسأاك يف
يرودب صسفانملا ثومنروب قيرف رجف
ةريبك ةأاجافم ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

رودلا نم ي˘ل˘نر˘ي˘ب ه˘ف˘ي˘صضم˘ب حا˘طأاو
يزي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا صسأا˘كل صسما˘خ˘لا
مويلا ،(0‐2) هيلع زوفلاب ،مدقلا ةركل
ةقاط˘ب ثو˘م˘نرو˘ب د˘صصحو .ءاثÓ˘ث˘لا
ة˘ق˘با˘صسم˘ل ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود˘ل ل˘هأا˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘˘ب با˘˘˘صسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع صسأا˘˘˘كلا
يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا˘˘ب صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
فدهب جديروصس ماصس مدقتو .زاتمملا
،(12) ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ثو˘˘م˘˘نرو˘˘ب˘˘ل
صسÓ˘صسي˘نا˘˘ت˘˘صس رو˘˘ي˘˘نو˘˘ج فا˘˘صضأاو
لبق ءازج ةبرصض نم يناثلا فدهلا
.ةياهنلا نم نيتقيقد
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يفاتيخ ءاقل يف مدقملأ ءأدألاب داششأأ

ريغتت نل تاداقتن’او ..ةياهنلل اغيللا ىلع لتاقنسس :ناديز

ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا بر˘˘˘عأا
لا˘ير˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ناد˘˘يز
راصصتن’ا˘ب ه˘تدا˘ع˘صس ن˘ع ،د˘يرد˘م
يف ،(0‐2) ةجيتنب يفاتيخ ىلع
تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض ل˘˘جؤو˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل
.اغيللاب ىلوأ’ا ةلوجلا

تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،ناد˘˘يز لا˘˘قو
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
انبعل اننأ’ ديعصس انأا» :ةينابصسإ’ا

انبعل ،تابايغلا مغر ةديج ةارابم
رو˘مأ’ا ن˘˘كل ،د˘˘يد˘˘ج بو˘˘ل˘˘صسأا˘˘ب
.«ديج لكصشب تراصس
اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك د˘˘ع˘˘ت˘˘صسن م˘˘ل» :فا˘˘˘صضأاو
ا˘ت˘˘قو ا˘˘ن˘˘ي˘˘صضق ن˘˘كل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةديدجلا ةقيرطلا مظننو ثدحتنل
نوبعÓلاو ،اهب مويلا انبعل يتلا
رمأا وهو ديج لكصشب اهوبعوتصسا

داتعت ’ ةقيرطب بعلت نيح ديج
.«ديج لكصشب رهظتو اهيلع
رهظ دقل» :حصضوأا ،وليصسرام نعو
ةبرصضل صضرعت هنكل ،ديج لكصشب

يف وأا ةيلصضع تناك اذإا ملعأا ’
ديج لكصشب بردتي هنكل ،لحاكلا

.«ةمهاصسملا ديريو
،ليدب˘ك و˘كصسيإا ة˘كرا˘صشم لو˘حو
د˘حاو نار˘م˘ل برد˘ت د˘ق˘ل» :با˘جأا

دامتع’ا بجي ناك كلذل ،طقف
.«رخآا ءيصش ’و ،ايجيردت هيلع
وكيتلتأا عم طاقن5 قراف» :عباتو
،انصسفنأا ىلع زكرن نحن ؟ديردم
،ةياهنلا ىتح لاتقلا وه انبجاوو
ي˘ف ة˘ط˘ق˘˘ن15 ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
.«ةلوطبلا

ام لك» :تاداقتن’ا نع هلاؤوصسبو
ريثأا˘ت ه˘ل ن˘كي جرا˘خ˘لا ي˘ف لا˘ق˘ُي
مايقلا اننكمي ام ،ريغتي نل اذهو
ا˘ن˘ل˘م˘ع ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘صس’ا و˘˘ه ه˘˘ب
.«ةداعلاك لاتقلاو
تن˘˘ك ؟صسو˘˘ي˘˘صسي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ف» :فدرأاو
ن˘ي˘فرا˘م ن˘كل ،ه˘جار˘خإ’ ط˘ط˘˘خأا

تر˘˘ي˘˘غ˘˘تو ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘˘ل صضر˘˘˘ع˘˘˘ت
.«يططخ
ىرت ريهامجلا نأا دقتعأا ’» :متأاو
مهف ،اغ˘ي˘ل˘لا بق˘ل ر˘صسخ˘ن˘صس ا˘ن˘نأا
ا˘ن˘نا˘كمإا˘ب ا˘ن˘نأا ا˘ًم˘ئاد نود˘ق˘ت˘ع˘˘ي
انلمعب مايقلا لصصاونصسو ،زوفلا

.«لاتقلاو

برد˘م و˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج ىد˘˘بأا
عم هف˘طا˘ع˘ت ،ر˘ي˘ب˘صستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ه˘ي˘ق˘ل˘ت بق˘˘ع ن˘˘يد كيا˘˘م م˘˘كح˘˘لا

امدعب ،لتقلاب تاد˘يد˘ه˘ت ه˘ت˘ل˘ئا˘عو
درطب لدجلل ةريثم تارارق ذختا

.نيتارابم يف نيبع’
درط بقع داقتنÓل نيد صضرعتو
نوتبماهثواصس عفادم كيراندب ناي

مامأا رفصص‐9 قيرفلا ةراصسخ لÓخ
دروفارت دلوأا يف دتيانوي رتصسصشنام
صسا˘مو˘تو ،ي˘صضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي
ماه تصسو طصسو بع’ كيصشتوصس
ي˘ب˘ل˘صسلا لدا˘ع˘ت˘لا لÓ˘خ د˘ت˘يا˘نو˘˘ي

˘مو˘ي ،ما˘ه˘˘لو˘˘ف ع˘˘م را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ
.يصضاملا تبصسلا

يرود˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ر˘يد˘ي ن˘˘لو
.لبقملا عوبصسأ’ا زاتمملا

مهنيب نيبعÓلا نم ددع صضرعتو
صسوكرام دتيانوي رتصسصشنام يئانث
ي˘˘ب˘˘يز˘˘ناو˘˘ت ل˘˘˘صسكأاو درو˘˘˘ف˘˘˘صشار
صسم˘ي˘˘ج صسير ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت بع’و

ي˘˘˘ف تنر˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ر˘˘˘ب˘˘˘ع تاءا˘˘˘˘صسإ’
.ةريخأ’ا عيباصسأ’ا

ع˘م ل˘صصاو˘ت ه˘نإا ،و˘ي˘ن˘يرو˘˘م لا˘˘قو
راعملا ،نوينيصسيصس نايار عفادملا
هفادهتصسا دعب ،يناملأ’ا مياهنفوهل

يف يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم نم
.يصضاملا ربمفون
لبق نييفحصصلل وينيروم فاصضأاو
يف رايدلا جراخ نوترفيإا ةهجاوم
دا˘˘ح˘˘ت’ا صسأا˘˘كل صسما˘˘خ˘˘لا رود˘˘لا

ثدحتن» :ءاعبرأ’ا ادغ يزيلجنإ’ا
.فقوملا دعاصصت اذإا نيبعÓلا عم
،نوينيصسي˘صس ع˘م تثد˘ح˘ت ةر˘م ر˘خآا
باصشو انبع’ هنكل ايناملأا يف هنإا
.«هتيامح بجي
ف˘صسأ’ا˘ب ر˘˘ع˘˘صشأا ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب» :دازو
ن˘˘˘يد كيا˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘صشلا

ن˘˘يد كيا˘˘م ل˘˘˘كو ي˘˘˘ب˘˘˘يز˘˘˘ناو˘˘˘تو
عوبصسأ’ا اذه .ملاعلا يف يبيزناوتو
ي˘˘˘ف نور˘˘˘خآا نا˘˘˘كو ،ا˘˘˘م˘˘˘ه ا˘˘˘نا˘˘˘ك
اذإاو .ه˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘صس يذ˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا
د˘ج˘ن˘صس عا˘صضوأ’ا هذ˘ه تر˘م˘˘ت˘˘صسا
.«لبقملا عوبصسأ’ا نيرخآا

نم هييروأا جريصس عفادملا» :متأاو
ةلحرلل ازهاج نوكي نأا حجرملا ريغ
نكل ،كراب نوصسيدوج بعلم ىلإا

راثآا يأا هيلع رهظي مل نيك يراه
ةباصصإ’ا نم هتدو˘ع د˘ع˘ب صضر˘م˘ل˘ل
تصسو ى˘ل˘ع ر˘ف˘˘صص‐2 زو˘ف˘˘لا ي˘˘ف
د˘˘حأ’ا مو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأا صشت˘˘ي˘˘مور˘˘˘ب
.«يصضاملا

يسسليسشت لوخدب حامسسلا اينابسسإا ةموكح ضضفر لقني وكيتلتأا
د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا يدا˘˘ن د˘˘˘كأا

يدان نأا ،ءاثÓثلا مويلا ،ينابصسإ’ا
عيطتصسي نل يزيلجنإ’ا يصسليصشت
ةارابم صضوخل اينابصسإا ىلإا رفصسلا
لاطبأ’ا يرود يئاهن نمث باهذ
.(وناتيلوبورتيم ادناو) بعلم ىلع
دويقلا ببصسب ،زولبلا رفاصسي نلو
ةينابصسإ’ا ةموكحلا اه˘ت˘ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا
ةديدجلا ت’Óصسلا راصشتنا لظ يف
،د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ن˘˘م
ن˘مو لود ةد˘ع ي˘ف تر˘ه˘ظ ي˘˘ت˘˘لا
.ايناطيرب اهنيب
ناي˘ب ي˘ف يد˘يرد˘م˘لا يدا˘ن˘لا د˘كأاو
ءا˘ع˘برأ’ا ع˘م˘ت˘ج˘ي˘صس ه˘نأا ،ي˘˘م˘˘صسر
ةركل يبوروأ’ا داحت’ا يلوؤوصسمب
نا˘كم˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ل ،(ا˘ف˘يو˘ي) مد˘˘ق˘˘لا
ةارابملا لبق˘ت˘صسي˘صس يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا
يرفيف32 يف ماقت نأا صضرتفملا
كا˘ن˘˘ه نو˘˘كت ن˘˘ل ثي˘˘ح ،يرا˘˘ج˘˘لا
وأا اينا˘ب˘صسإا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ما˘قإ’ ة˘ي˘نا˘كمإا

.ايناملأا وأا اصسنرف وأا لاغتربلا
،ةينابصسإ’ا ةموكحلا نأا حصضوأا امك
لصصحي نل» :يصسليصشت نأاب مهتغلبأا

ىلإا ندنل نم رفصسلل حيرصصتلا ىلع
رظح رارق ديدمت ببصسب ،«ديردم
ةمداقلا ةيرحبلاو ةيوجلا تÓحرلا

ا˘ي˘ق˘ير˘فأا بو˘ن˘جو ا˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب ن˘˘م
طابصش/رياربف61 ىتح ليزاربلاو
.يراجلا

يدانلا لخاد نم رداصصم تدكأاو
حا˘ب˘صص ع˘م˘ت˘ج˘ن نأا رر˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م»
ا˘ف˘يو˘ي˘لا ي˘لوؤو˘˘صسم ع˘˘م ءا˘˘ع˘˘برأ’ا

ناكم نأاصشب ،يئاهنلا رارقلا ذاخت’
.«روفلا ىلع هنلعنصسو ،ةارابملا

مايأا ذنم ثحبي» هنأا يدانلا فاصضأاو
ا˘ه˘ي˘ف ق˘با˘ط˘ت˘ت «ل˘˘ئاد˘˘ب ةد˘˘ع ن˘˘ع
يذلا بع˘ل˘م˘لا نأا ا˘ه˘لوأا ،طور˘صشلا
’ دلب يف نوكي ةارابملا نصضتحي
تÓحر لابقت˘صسا دو˘ي˘ق ا˘ه˘ب د˘جو˘ت
وهو ،ايناطيربو اينابصسإا نم ةمداق

يف بعلم يأا داعتبصسا» ينعي ام
ا˘˘صسنر˘˘فو لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لاو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘صسإا

.يدانلل اقفو ،«ايناملأاو
ويديفلا ل˘ّغ˘صشم ن˘ّكم˘ت˘ي م˘ل ،ارذ˘ع
:أاطخ˘لا ز˘مر).ف˘ل˘م˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت ن˘م
نأا فا˘˘˘˘صضأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب (201101
ةز˘ها˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا بعÓ˘˘م˘˘لا»
ىرخأا تايرابمب ةلوغصشم نوكتصس
.«ةارابملا دعوم يف
نأا ا˘صضيأا ح˘صضوأا ا˘ج˘ي˘ل˘لا رد˘صصت˘˘م
طور˘صشب ي˘ف˘ي نأا بج˘ي ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ة˘فا˘صضت˘صسا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي˘˘لا

ل˘ث˘˘م ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
دعاصسملا ويديفلا مكح ةينقت دوجو
«RAV»،ى˘مر˘م˘لا ط˘خ ة˘ي˘ن˘ق˘ت،

،ينويزفيلتلا ثبلل ةبصسانم فورظ
فور˘ظ ن˘ع Ó˘صضف ع˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب اذ˘˘ه
دجتصسملا انوروك صسوريف يصشفت
يف ةرارحلا تاجردو ،دلبلا اذه يف
ة˘لا˘حو ة˘فا˘˘صسم˘˘لا ،ءا˘˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف

لÓخ ررق دق افيويلا ناكو .بصشعلا
ةهباصشم بابصسأ’و ةيصضاملا مايأ’ا
يف2 ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م3 ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ي˘ف ىر˘خأاو «غ˘ي˘لز˘نو˘ي˘ب˘˘ما˘˘صشت˘˘لا»
.يبوروأ’ا يرودلا

غيزب˘ي’ ة˘ه˘جاو˘م˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا لو˘بر˘ف˘ي˘لو ي˘نا˘م˘˘لأ’ا
ر˘ه˘صشلا ن˘˘م61 ي˘˘ف ةرر˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
خابدÓغنصشنوم ايصسوروبو ،يراجلا
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘مو ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
صسف˘˘ن ن˘˘م42 ي˘ف يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ي˘˘ف نا˘˘ما˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ه˘˘˘صشلا
.تصسبادوب ةيرجملا ةمصصاعلا

ابورويلا ةهجاومب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا هد˘˘لو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب غ˘˘ي˘˘˘ل
باهذ يف ي˘نا˘م˘لأ’ا م˘يا˘ه˘ن˘فو˘هو
ى˘ل˘ع ما˘ق˘˘ت˘˘صس ثي˘˘ح ،23ـ˘˘˘لا رود
قيرف لقعم (اكيماريصس ’) بعلم
نم81 ي˘ف ي˘نا˘ب˘صسإ’ا لا˘يرا˘ي˘˘ف
.يراجلا رهصشلا

ر .ق ^

وينيروم بسضغ ريثت «لتقلا تاديدهت»
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رصسيأ’ا ريهظلا يرمعم ربع
نع ةنيطن˘صسق با˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘ل
ةدوعلا بقع ةريبكلا هتداعصس
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف بعÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘˘لإا
ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
مÓصسلا» اهب صصخ تاحيرصصت
ةمÓصسلا ىنمتأا ’وأا » :«مويلا

ي˘ح˘لا˘صص ي˘ل˘ي˘مز˘ل ة˘ي˘فا˘ع˘لاو
نأاو ة˘صصا˘خ ا˘ع˘ير˘صس ةدو˘ع˘˘لاو
لك ىلإا ةصسام ةجاح يف قيرفلا
اديعصس تنك ينأا امك نيبعÓلا
لمعلاو قيرفلا عم ةكراصشملاب

ي˘ف ي˘ئÓ˘مز ةد˘عا˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ةصصاخ ققحملا زوفلا نامصض
تقو ي˘˘ف نا˘˘˘ك ي˘˘˘لو˘˘˘خد نأاو
تل˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘يأا اد˘˘˘˘ج صسا˘˘˘˘صسح
عطقل ينفلا مقا˘ط˘لا ح˘ئا˘صصن˘ب

نم ةري˘ط˘خ˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا ل˘ك
يرود تيدأا هلل دمحلاو يتهج
ى˘ع˘صسأا˘صسو ه˘جو ل˘م˘كأا ى˘ل˘˘ع
مداق يف بيط لكصشب روهظلل
. ديعاوملا

ببسس ةعومجملا حور»
ةوسشن ةداعتسسا يف

لمأانو تاراسصتنلا
«يدمح عم لسضفألا
لوقي كيرافوب نبا فاصضأاو

ىلإا قيرفلا ةدوع صصوصصخب
دقتعأا» :لا˘ق ثي˘ح ة˘ه˘جاو˘لا
ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا حور نأا

ا˘ن˘ل˘ع˘ج ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘ما˘˘صضتو
لجا ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ن
نأاو ةصصاخ جئاتنلا نيصسحت
لصضفأ’ا نوقحتصسي رفانصسلا

انتيفاعل انتدا˘ع˘ت˘صسا ا˘مو˘م˘ع
يف رارمتصس’اب انل حمصسيصس
عم ةصصاخ جئات˘ن˘لا ة˘ل˘صسل˘صس
ر˘ي˘ظ˘ن˘لا ع˘ط˘ق˘ن˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا
راصصنأ’ا فر˘ط ن˘م مد˘ق˘م˘لا

يف صسفنلا ي˘ن˘م˘ن ا˘ن˘ك ا˘م˘ك
يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل صضو˘˘˘˘خ

تايونعملا يف رام˘ث˘ت˘صسÓ˘ل
هليجأات ىتح نكلو ةيباجيإ’ا
برد˘م˘ل˘ل ة˘صصر˘ف نو˘كي˘˘صس
نع دادعتلا ةفرعمل يدمح
ل˘˘˘ك ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’و بر˘˘˘˘ق
تاءاق˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت هر˘صصا˘ن˘ع
. ةمداقلا ت’وجلا

صشامر ماسشه

يدمح ديدجلا بردملا عم ةديج جئاتن دسصح فدهتسسي قيرفلا نأا دكأا

«رفانسسلا ىغتبم قيقحتو ررحتلاب انل حمسسيسس ةركسسبو ةرڤم ىلع ققحملا زوفلا» :يرمعم

ةنيطنسسق بابسش

ةيحيراب ةلبع لامك يلاولا ةجرخ فيطصس قافو وبع’ لبقتصسا
يوارق » قيرفلا يدئاقل ةيتاوم تناك ةصصرفلا نأاو ةصصاخ ةريبك
اميصس’ ةيلاملا بناوجلا صصوصصخب هعم لصصاوتلل » طينحجو
نيدت رصصانعلا لج نأا امب ةيقيقح ةمزأا صشيعت ةليكصشتلا نأاو
هيعصس دكؤوي يلاولا لعج يذلا رمأ’ا وهو رهصشأا01 نم رثكأاب
ةحيرم فورظ يف ةعومجملا عصضو ىلإا نيلوؤوصسملا ةقفرب
.ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ ماه ءزج ديدصستل ابصسحت

 يبيرعلو يرابدو يناحرف يثÓثلا
يتناسشأا ةمقب قاحللا ىلع نارسصي

يبيرعلو يناحرف يثÓثلا زيهجتل ينفلا مقاطلا ىعصسيصسو اذه
دجاوتلا ىلع يثÓثلا رصصي نيأا يناغلا يتناصشأا دعومل يرابدو
ىلإا لوصصولل امهدوهج نا˘ف˘ث˘كي ا˘م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘م˘ق˘لا ي˘ف
هتهج نم ةيصساصسأ’ا ةكراصشملاب امهل حمصست يتلا ةيزهاجلا
هناو ةصصاخ ةيداع ةفصصب ةمئاقلل هتدوع يفاوعل عفادملا لجصس
دوعي هلعجي ام وهو اقباصس اهنم ىكتصشا يتلا م’آ’ا نم ىفاعت
ةمصصاعلا ىلإا مويلا لقنتيصس دفولا نأا ركذي ةيصساصسأ’ا ةمئاقلل

.اناغ ىلإا ةعمجلا ةحيبصص ةصصاخ ةلحر يف ريطي نأا ىلع
صشامر ماسشه

فيطسس قافو
12

دعومل ةيدجلا هتاريصضحت ةدكيكصس ةبيبصش قيرف لصصاوي
ثيح ةفرتحملا ةينطولا ةلوطبلا نم رصشع ةثلاثلا ةلوجلا
قارز˘مو˘ب بع˘ل˘م˘ب م˘ه˘تار˘ي˘صضح˘ت ي˘قوزر˘م ءا˘ق˘فر ير˘˘ج˘˘ي
داعتب’ا لصضف يلعو˘ب داؤو˘ف ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأاو ة˘صصا˘خ ف˘ل˘صشلا˘ب
نع ربع يذلاو يدكيكصسلا عراصشلا تاطوغصض نع Óيلق
˘ما˘مأا را˘يد˘لا ل˘خاد ل˘ج˘صسم˘لا ر˘ي˘خأ’ا ر˘ث˘ع˘ت˘لا ن˘م ه˘˘ب˘˘صضغ
هرصصانع عصضو ىلإا صشتوكلا ىعصسيو اذه ةيدملا يبملوأا
عيرصسلا مامأا ةيباجيإا ةجيتن ليجصست لجأا نم ةروصصلا يف
.تبصسلا اذه

ةربخ ىلع لوعي يلعوب
راسسملا حيحسصتل رسصانعلا صضعب

ىلع ير˘صصا˘نو ي˘قوزر˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نو˘كي˘صس ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
امهلعجيصس يذلا رمأ’ا وهو يراقوز بعلمل ةدوعلا عم دعاوم
بيط دودرم ميدقت لجأا نم ةطقنلا هذه لÓغتصس’ نايعصسي
بلاط دقو اذه ةي˘صضا˘م˘لا ثاد˘حأ’ا زوا˘ج˘ت˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘صسي

حنم ىلع لمعلا ةرورصض يلعوب ينقتلا نم قيرفلا قاصشع
صضعب ىلع دامتع’ا نأاو ةصصاخ رصصانعلا صضعبل ةصصرفلا
وهو ةداعلا قوف نييصساصسأا مهنأاب نورعصشي مهلعج زئاكرلا
يرجي نأا ررقملا نم نيأا صشتوكلا هيلع بعليصس يذلا رمأ’ا
. يفلخلا طخلا يف ةصصاخ تÓيدعتلا صضعب

صشامر ماسشه

ثيح قيرفلا يمجاهم صضعبب عامتج’ا ةرقم مجن صسيئر لصضف
مجنلا نأاو اميصس’ مهصسفنأا نع رابغلا صضفن ةرورصض ىلع مهثح
نع دعتبي هلعجت ةيقيقح ةصضافتنا ىلإا ةصسام ةجاح يف ىقبي
ةصصاخ نيمجاهملا بينأات صسيئرلا لواح دقو اذه لوزنلا ةيدنأا

مك عييصضت ةجيتن عيرصسلا مامأا ثÓثلا طاقنلا اوعاصضأا مهنأاو
ةيلوؤوصسم هيبع’ ل˘م˘ح˘ي صشتو˘كلا تل˘ع˘ج صصر˘ف˘لا ن˘م ل˘ئا˘ه
قيقحت˘ب م˘ه˘صسي˘ئر قوزر˘م ن˘ب ءا˘ق˘فر د˘عو د˘قو اذ˘ه قا˘ف˘خإ’ا
. جربلا يلهأا مامأا تبصسلا اذه ةقÓطن’ا

ةهجاولل مجنلا ةداعإل جربلا مامأا بولطم نيمجاهملا ررحت
صضع˘ب ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع صشر˘ط˘ل برد˘م˘لا لو˘ع˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
جاحلا نم لك ةروصص ي˘ف ة˘با˘صصإ’ا ن˘م ن˘يد˘ئا˘ع˘لا ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
نم قئاقدلا صضعب يف كراصش يذلا يصشيروق ىتحو نامدو صشاقوب
نع ثحبي صشتوكلا لازي ’و اذه عيرصسلا مامأا ةيصضاملا ةهجاوملا
لÓخ يجياربلا صسراحلا كابصش زه ىلع ةرداقلا ةيموجهلا ةفيلوتلا

قيرفلا عصضتصس زوفلا ريغ ةجيتن يأا نأاو اميصس’ تبصسلا ةهجاوم
. اهنم جورخلا بعصصي ةيعصضو يف ةلاحم ’

صشامر ماسشه

تيا نيدلا زع بردملا ررق
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ح˘˘ت˘˘˘ف يدو˘˘˘ج
حيحصصت لجا نم تاصشرولا
هناو ةصصاخ يموجهلا لمعلا
ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا˘˘ب ن˘˘ق˘˘يأا

نم ريثكلا نيصسحت ىلإا ةجاح
لمعلا اهصساصسأا لعل بناوجلا
لمعلا ثيح نم ءاوصس ينقتلا

ى˘ل˘˘ع ةر˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
صصوصصخب ىتح وأا ةقورأ’ا

وحن ةركلاب لو˘خد˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ة˘˘ف˘˘خ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو ق˘˘م˘˘ع˘˘لا
اذهو راتخم ماصشه م˘جا˘ه˘م˘لا

ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘ك
يتلاو ةيمو˘ج˘ه˘لا ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ة˘ي˘ما˘˘مأ’ا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت
. فيدهتلا ىلإا

دويسس ةدوع فدهتسسي
ةمق Òيسستل يراسضÿو

مزÓلا لكسشلاب ةوارم◊ا

ةيبا˘ج˘يإ’ا رو˘مأ’ا ن˘ي˘ب ن˘م
صسمأا ةصصح ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

رصسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ةدو˘ع ي˘ه

ح˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ا˘˘م و˘˘هو دو˘˘ي˘˘صس
ىلع ادي˘ج ارا˘ي˘خ صشتو˘كل˘ل
ىر˘صسي˘لا ة˘ه˘ج˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
ةدو˘ع ق˘ير˘ف˘لا ل˘ج˘صس ا˘م˘˘ك
نأا د˘ع˘ب ة˘ي˘فا˘عو˘˘ب بعÓ˘˘لا
ةحار˘لا ى˘لإا نو˘كر˘لا ل˘صضف
صشتوكلا نأا ركذي صسمأا لوأا

رصصانعلا صضعب عاجرتصسابو
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘صسي˘˘صس
ر˘ي˘ي˘˘صست ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘تر˘˘ب˘˘خ
ةوارمح˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ن˘صسح
ةلي˘كصشت˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘ت˘صسو اذ˘ه
ن˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صص
ة˘ي˘ها˘ب˘لا و˘ح˘ن ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق
حيح˘صصت ل˘مأا ى˘ل˘ع نار˘هو
. اعيرصس راصسملا

صشامر ماسشه

ةرڤم مجن

ضضافتن’او زيكرتلاب مهبلاطيو نيمجاهملل ةيلوؤوسسملا لمحي رسصان نب

ةركسسب داحتا

ةيلعافلا حيحسصتل ةيموجهلا تاسشرولا نم ديدعلا حتف يدوج تيآا

نيبعÓلا تحارأا يلاولا ةجرخ
اناغ نم ةريسشأاتلا فسصن بسسك ىلع رارسصإاو

ةدكيكسس ةبيبسش

ةيلعف ةباجتسسا يف لمأات ةرادإ’ا
نازيلغ مامأا نيبعÓل

زيكرتلا ةرورصض اهيبع’ نم ةليلم نيع ريهامج تبلاط
ليصصحت ىلع عيمجلا رصصي نيأا ةراطصسوصس ءاقل ىلع رثكأا
نأاو ةصصاخ رايدلا جراخ «ماصص’» ةوق دكؤوت ةيباجيإا ةجيتن
بيترتلا ملصس يف رثكأا مدقتلا ىلع لمعلا ىقبي فدهلا

ةمهملا ةبوع˘صصب م˘ه˘ن˘ي˘ق˘ي م˘غر را˘ب˘كلا ة˘م˘حاز˘م ل˘جا ن˘م
عيجصشت اهناكمإا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف
ةبيتكلا ىوتصسم عفر لجا نم امدق يصضملا ىلع نيبعÓلا
.رثكأاف رثكأا

ةيرهسش ةرجأا ميدقت وحن
ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ

هرصصانعب عمتجا ديصص نب صسيئرلا نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت
تاعاصسلا لÓخ ةيرهصش ةرجأا طبصض لجا نم هيعصس دكأاو
ريفوت لجا نم ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘نا˘عإا لو˘خد ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘يأا ة˘مدا˘ق˘لا
عيمج˘لا بصسح ار˘ي˘ث˘ك تد˘ه˘ت˘جا ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ة˘لو˘ي˘صسلا

ربتعي مدعلا نم مويدوبلا نمصض ةبترم لÓتحا نأاو ةصصاخ
صشيعي بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا لمأايو اذه اريبك ازاجنا
يف مهأ’ا قيقحت لجأا نم ةمروفلا يف عيمجلا دجاوت يف
.ةراطصسوصس ءاقل

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج

 زيكرتلا ىلع نورسصي «ماسص’» راسصنأا
ةيباجيا ةجيتن نامسضل داحت’ا ةعقوم لبق
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رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن د˘صش
ى˘˘لإا لا˘˘حر˘˘˘لا صسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘صشع
ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘ل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ر˘˘صصم
ةعم˘ج˘لا د˘غ مو˘ي ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
راطإا يف كلامزلا يدان مامأا
رود ن˘˘م ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
لاطبأا يرودل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
دوصشح ءاقفر قلطناو.ايقيرفإا

نم00:51 ة˘عا˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع
يراو˘˘ه ي˘˘لود˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
وحن ةليوط ةلحر يف نيدموب
نوكتصس نيأا ،ةنعارفلا صضرأا
ةيدنأ’ا ديم˘ع ةر˘ما˘غ˘م ة˘ياد˘ب
رود ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
ق˘ير˘ف ما˘˘مأا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
.كلامزلا

تر˘جأا ،لا˘˘حر˘˘لا د˘˘صش ل˘˘ب˘˘قو
دبع ديدجلا بردملا ةليكصشت
ةحيبصصلا يف ينارمع رداقلا
صضرأا˘ب ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘صصح ر˘خآا
ةبقترملا ةمقلا ل˘ب˘ق ،ن˘طو˘لا

ةعاصسلا ىلع ةعمجلا ةيصشع
ءاقفر ديفتصسيصس امك ،00:02
ةيبيردت ةصصح نم يحلاصص
بع˘ل˘م ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا ةد˘˘حاو
ن˘صضت˘ح˘ي˘صس يذ˘لا ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا
.ةيحاتتف’ا ةارابملا

فÎعي Êارمع
لوعيو ةمهŸا ةبوعسصب

تايناكمإلا ىلع
هيبعÓل ةيدرفلا

ديدجلا ينفلا ريدملا دكأاو اذه
هجاوم نأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل
ابعصص ايدحت نوكيصس كلامزلا
:Ó˘ئا˘ق ،ه˘˘لا˘˘ب˘˘صشأ’ ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

ايدحت لثمت كلامزلا ةهجاوم»
نوكتصس ديكأاتلاب ةارابملا ،انل

نأا اني˘ل˘ع بج˘ي ن˘كل ،ة˘ب˘ع˘صص
ي˘ف ة˘صصا˘خ ن˘يز˘˘كر˘˘م نو˘˘كن
.«اهتيادب
نأا ي˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس» :فا˘˘˘˘صضأاو
مصسو˘م ي˘ف كلا˘مز˘لا ته˘جاو
تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،5102‐6102
زافو ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م بردأا

ةريبك ةبوعصصب (0‐2) انيلع

ةد˘عا˘صسم ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا صضغ˘˘ب
ق˘ير˘ف و˘ه» :فدرأاو ،«م˘كح˘لا
،مو˘ج˘ه˘لا ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ يو˘˘ق
هرد˘صصت كلذ ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد˘لاو
صسردنصس ،يرصصملا يرودلا
عصضنصسو هفعصضو هتوق طاقن

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لا ا˘ن˘ط˘ط˘˘خ
هقيرف ىتح نأا ادكؤوم ،«كلذ
نيبعÓلا نم ولخي ’ ديدجلا
،ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا يوذ

ةيفيك ةفرعم مهيلع ىقبيو
فر˘˘صصت تح˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘صضو
.ةعومجملا

نوكتصس يتلا ءامصسأ’ا نعو
،ةرهاقلا ىلإا ةثعبلاب ةينعم
ي˘˘ف لوأ’ا ل˘˘جر˘˘لا ح˘˘˘صضوأا
نأا دي˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
تح˘ت نو˘˘كي˘˘صس ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا اد˘ع ا˘˘م ،ه˘˘فر˘˘صصت
د˘ب˘عو ة˘ي˘ج˘ل˘ع ن˘ب يد˘˘ه˘˘م
عيصضيصس يذلا وباج نمؤوملا

ةاناعم بجومب ةلحرلا هذه
هلهجو ،ةباصصإ’ا نم لوأ’ا
.يناثلا بايغ ببصس

ةرادإل ةيبويثإا ةرفاسص
ديمعلا نيب ةمقلا

كلامزلاو
يقيرفإ’ا داحتإ’ا فصشكو
ة˘م˘ئا˘˘ق ن˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ةرادإا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ما˘˘كح˘˘لا

رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةارا˘ب˘م
يرصصملا كلامزلا قيرفو
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب نو˘˘كت˘˘صس ي˘˘ت˘˘˘لا
مكحلا «امي˘صسي˘ت كÓ˘ما˘ب»
نم لك ةناعإاب ،يبويثإ’ا
«ى˘˘˘صسو˘˘˘م يد˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك»
نوكيصس اميف ،«و˘ج˘نا˘تأا»و

.اعبار امكح «ىوكيتيم»
كلامزلا ري˘ها˘م˘ج ط˘ب˘تر˘تو
ع˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ئار ىر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ب
«اميصسيت كÓماب» يبويثإ’ا

صسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن رادأا ه˘˘نو˘˘ك
نيب9102 ةيلارد˘ف˘نو˘كلا
ة˘صضه˘نو صضي˘بأ’ا صسرا˘ف˘لا
يذ˘لاو ،ي˘بر˘غ˘م˘˘لا نا˘˘كر˘˘ب
ة˘ع˘ل˘˘ق˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب جو˘˘ت
.اهتقو ءاصضيبلا

جاحلب اسضر

559213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج92ـل قفاوملا1202 يرفيف11صسيمخلاةصضايرلا
كلامزلا هجاومل ابسسحت ةرهاقلاب لاحرلا طحي ديمعلا

...تاباسسحلا جراخ ةيجلع نبو وباج
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لئابقلا ةبيبسشل ةماعلا ةيعمجلا يغلي ءاسضقلا
ةي’و ءاصضق صسلجم ىغلأا
،صسمأا ةح˘ي˘ب˘صص وزو يز˘ي˘ت
ةماعلا ةيعمجلا داقعنا رارق
،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ة˘كر˘˘صشل
مويلا ةرر˘ق˘م تنا˘ك ي˘ت˘لاو
ئجافم رارق وهو ،صسيمخلا
ن˘ي˘م˘ها˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب را˘˘˘صصنأ’او
اهنوقلعي اوناك يتلا لامآ’ا

.ةيعمجلا هذه ىلع
د˘ع˘ب رار˘ق˘لا اذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو

ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘لا ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا
يرا˘ن˘كل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةرادإ’ا
يتلاو ،لÓم فيرصش ةدايقب
دو˘˘˘˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘˘˘صشأا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت
صسيئر هب مدقت يذلا بلطلا
تيآا رفع˘ج يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا

يفناج81 مو˘˘˘ي دو˘˘˘لو˘˘˘م
.يصضاملا

ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ةرادإا تح˘˘صضوأاو
ةح˘ف˘صص ى˘ل˘ع رو˘صشن˘م ي˘ف
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ءا˘صضق˘˘لا نأا ،كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا
يذ˘لا ن˘ع˘ط˘˘ل˘˘ل با˘˘ج˘˘ت˘˘صسا
تغلأا» :تبتكو ،هب تمدقت
ردا˘˘صصلا ر˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا
81/10/1202 خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
ي˘ئا˘صضق ر˘صضح˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب
ر˘ي˘غ ما˘ع عا˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘ع˘˘ل

ة˘كر˘صش ي˘م˘ها˘صسم˘˘ل يدا˘˘ع

خ˘يرا˘ت˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش
د˘ع˘˘ب كلذو ،11/20/1202
د˘صض مد˘ق˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صس’ا
ل˘ب˘ق ن˘م رو˘كذ˘˘م˘˘لا ر˘˘مأ’ا

ذا˘ت˘صسأ’ا يدا˘ن˘˘لا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م
خ˘يرا˘ت˘ب يزا˘˘غو˘˘ب بي˘˘ط˘˘لا

70/20/1202».
لصسلصسم لصصاوت˘ي اذ˘ه˘بو

ن˘ي˘ب ة˘يد˘يد˘ح˘لا ة˘˘صضب˘˘ق˘˘لا
ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش ةرادإا
اميف ،نيمهاصسملاو ةيلاحلا
مهقلق قيرفلا و˘ب˘ح˘م ىد˘بأا

يذلا قير˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘صضو ن˘م
ي˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ج ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ي
ل˘صضف˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘صسأ’ا
ةيباجيإ’ا جئات˘ن˘لا ة˘ل˘صسل˘صس
يتلاو ،اهق˘ق˘ح˘ي تا˘ب ي˘ت˘لا

عبارلا زكرم˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘صصن
نوري ذإا ،ةطقن12 ديصصرب
دق ةرادإ’ا يف ثدحي ام نأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صس صسكع˘˘˘ن˘˘˘ي
اهرظت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا

41 مو˘˘ي ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص ةارا˘˘ب˘˘˘م
بعلملا مامأا لبقملا يرفيف
،ريخأ’ا اذه ناديمب يلاملا
يئاهن نمث رودلا باصسحل
صسأا˘˘ك ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل رر˘˘˘كم
.ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا

نم ميكحت يثÓث
رسضخألا صسأارلا

 ةارابم ةرادإل
يلاملا بعلملا

تن˘ي˘˘ع ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو

ة˘ع˘با˘ت˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
و˘ي˘صسير˘با˘ف م˘كح˘لا ،مد˘ق˘˘لا
صسأار˘˘لا رز˘˘ج ن˘˘م ي˘˘˘تراود
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ةرادإ’ ر˘˘˘صضخأ’ا
ة˘ب˘ي˘ب˘صش ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا
بعلملا هفي˘صضمو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
لبقم˘لا د˘حأ’ا مو˘ي ي˘لا˘م˘لا

رودلا باصسحل ،يرفيف41
صسأاكل رركم يئاهنلا نمث
،ةيقيرفإ’ا ةي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘كلا

ه˘ما˘ه˘˘م ي˘˘ف هد˘˘عا˘˘صسي˘˘صسو
Óيرو˘ك ي˘جرو˘ج ها˘ن˘طاو˘م
وداغليدو وي˘ل˘ي˘ه ود˘ي˘م˘ي˘صس
نو˘˘صسل˘˘˘يو صشيد˘˘˘نا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ف
نوكيصس نيح يف ،يجروج
صسيتروف ليونام و˘ي˘نو˘ط˘نأا
ا˘˘م˘˘كح ز˘˘غ˘˘˘يردور ي˘˘˘نو˘˘˘ت
دو˘ل˘ك ي˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ،ا˘˘ع˘˘بار
صضو˘ف˘م يو˘كا˘˘ب و˘˘نو˘˘ها˘˘م
.ةارابملا

ةر˘˘جر˘˘ج دو˘˘˘صسأا ى˘˘˘ع˘˘˘صسيو
م˘ه˘تا˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صس’
ريخأ’ا مهزوف دعب ةيلاعلا
ياد˘˘ن ي˘˘ح˘˘صس ر˘˘˘صصن ما˘˘˘مأا
،رصصانعلاب توأا02 بعلمب
نطولا صضرأا ىلإا ةدوعلاو
مهدعاصست ةيباجيإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب

ةدو˘ع˘لا ةارا˘ب˘م بع˘ل ى˘ل˘˘ع
.طغصضلا نع اديعبو ةحارب

صش .ليسضف

...يلاحلا ريسسملا بتكملا نعط لبق

مجاهم صشاورد يدهم ىرجأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘صش
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘حار˘˘˘ج
يتلا ةبا˘صصإ’ا د˘ع˘ب ة˘ب˘كر˘لا
يذلا ءاقللا يف اهل صضرعت

ةرواصسلا ةبي˘ب˘صش ن˘ي˘ب ع˘م˘ج
03 مو˘ي نار˘هو ة˘يدو˘لو˘˘مو
11 ةلوجلا راطإا يف ،يفناج
ة˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ن˘˘م
.ىلوأ’ا

رو˘˘˘˘صسن ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘˘صشكو
ه˘˘با˘˘صسح ر˘˘ب˘˘˘ع بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
حا˘˘ج˘˘ن ن˘˘ع ،«كو˘˘˘ب˘˘˘صسي˘˘˘ف»
ي˘ت˘لا ة˘ي˘حار˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
موي ةيصسمأا همجاهم اهارجأا
.يصضاملا ءاثÓثلا

نأا ه˘تاذ رد˘صصم˘˘لا فا˘˘صضأاو
يصضا˘ير˘لا بط˘لا ي˘ئا˘صصخأا
ةدو˘˘ع نأا د˘˘كأا» ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
دعب ىلإا نوكت نل صشاورد
نم لقأ’ا ى˘ل˘ع ع˘ي˘با˘صسأا5
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ءار˘˘˘جإا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
.«ةيحارجلا

يمصسرلا باصسحلا حصضوأاو
ةيلمع نأا ةرواصسلا ةبيبصشل
اهل عصضخيصس يتلا ليهأاتلا

˘ما˘يأ’ا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م
نوكتصس ،ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
.ةمصصاعلا رئازجلاب
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع» :م˘˘ت˘˘خو

ءا˘ف˘صشلا ى˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ت ةروا˘˘صسلا
.«صشاورد يدهمل لجاعلا

برد˘ت˘ي ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
نا˘˘يز˘˘م برد˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘صشأا
ةعفترم تايو˘ن˘ع˘م˘ب ل˘ي˘غ˘يإا
يف هوققح يذلا زوفلا دعب
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

جرب يلهأا فيصضلاب مهتعمج
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
عيقوت تلمح ةفيظن ةيئانثب
.فيرصش ىيحي قلأاتملا

ةطبار˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘جو
تلجأا مدقلا ةركل ةفرتحملا

نيب31 ة˘لو˘˘ج˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
قا˘˘فوو ةروا˘˘صسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لاو ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس
اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ي˘˘ف ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م
بب˘˘صسب را˘˘صشب˘˘ب عو˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ةصسفانملا˘ب قا˘فو˘لا طا˘ب˘ترا
 .ةيقيرفإ’ا

جاحلب اسضر

...ةيباجيإا ةجيتنب ةسسفانملا نيسشدت ديري امود

لاحرلا دسشت دادزولب بابسش ةثعب
يبميزام ةهجاومل يسشابموبول ىلإا

...بونجلا روسسن تابيردت اهفرعت ةيلاع تايونعم

ةيحارج ةيلمع يرجي ضشاورد
ةبكرلا ىوتسسم ىلع

دادزولب بابصش ةثعب تدصش
ىلإا صسمأا ةحي˘ب˘صص ا˘ه˘لا˘حر
و˘˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘كلا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘ج
طب˘صضلا˘بو ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ي˘صشا˘ب˘مو˘بو˘ل ة˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘لإا
يب يت قÓم˘ع˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
تب˘˘صسلا مو˘˘ي ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يزا˘˘˘م
ة˘˘عا˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ةلو˘ج˘لا با˘صسح˘ل00:41
تاعومجم رود نم ىلوأ’ا

يهو ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
ةبيقعلا ءانبأ’ ةبعصص ةمهم
ةقÓطنا ىلع نولوعي نيذلا

را˘˘م˘˘غ لو˘˘خد˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘م
حصشرملا بوث يف ةصسفانملا
ع˘˘بر رود˘˘لا ى˘˘لإا رور˘˘م˘˘ل˘˘ل
.يئاهنلا

نع بابصشلا بايغ مغرو
02 ةدمل تاعومجملا رود
رو˘ه˘ظ ر˘خآا دو˘ع˘ي ذإا ،ة˘ن˘˘صس
،1002 ة˘ن˘صس ى˘لإا ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
برد˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشأا نأا ’إا
ا˘˘˘مود كنار˘˘˘ف ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

صضر˘˘˘ف ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘مزا˘˘˘˘ع
ةصسفانملا هذه يف مهدوجو
،م˘ه˘تو˘ق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘هر˘˘ب˘˘لاو
بعلم نم نوكتصس ةيادبلاو
يوق قيرف مامأا يصشابموبول
ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘صسحأا ن˘˘˘مو
.ءارمصسلا ةراقلا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت نو˘˘كت˘˘صسو
ا˘˘˘مود كنار˘˘˘ف ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

مجاهملا تامدخ نم ةروتبم

ناديملا ط˘صسو˘ت˘م ،ع˘ب˘يو˘صس
ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘م˘˘لا˘˘صس
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت ة˘˘با˘˘صصإا
˘˘ما˘˘مأا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا ةفاصضإا ،ةيدملا يبملوأا
لو˘ح˘ل˘بو يوارد ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
ن˘م د˘ع˘ب فا˘ع˘ت˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا
،ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا م’آ’ا
م˘ل يذ˘لا رار˘˘ج ن˘˘ع Ó˘˘صضف
دعب ةصسفانملا ءاوجأا دعتصسي
ةيحار˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا بب˘صسب
ة˘ياد˘ب ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘هار˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا
ع˘˘صضي ا˘˘م و˘˘هو ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ةيمتح ما˘مأا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
نكل ،ةمزÓلا لئادبلا داجيإا

ا˘˘˘˘˘˘˘˘مود نأا ’إا كلذ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘غر
ىلع هلابصشأا ةردقب لئافتم
ةجيتن˘ب را˘يد˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا
ة˘ي˘ق˘ب نأا ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘با˘ج˘˘يإا
ىلع ةارابملل ةزهاج زئاكرلا

،حا˘˘بر˘˘م ،دو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس رار˘˘˘غ
.خاصسن دئاقلاو تاكيرت

با˘ب˘صش ةارا˘ب˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
،فل˘صشلا ة˘ي˘ع˘م˘جو دادزو˘ل˘ب
7 موي ةررقم تناك يتلاو
م˘ت د˘ق ،ي˘صضا˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
ق˘ح’ د˘عو˘م ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت

ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ى˘˘ن˘˘صست˘˘ي ى˘˘ت˘˘˘ح
يت ةارابمل اديج ريصضحتلا
ىطعأا ام وهو ،يبميزام يب
ينفلا م˘قا˘ط˘ل˘ل ا˘ي˘فا˘ك ا˘ت˘قو
.ةجرخلا هذهل ريصضحتلل

صش .ليسضف
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˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه ط˘˘˘خ د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
لا˘ح ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةياغلل ةديج
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘˘ي ا˘˘م
احاترم يصضاملب نيدلا لامج
˘˘مÓ˘˘˘صسإا ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ءادأا ن˘˘˘م
،نويل يدان بع’ ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس
هييلبنوم مجاهم روليد يدنا

دصسلا مجاهم حاجنوب دادغبو
.يرطقلا

رصضخلا موجه نكمتو اذه
ميدقت نم يلاحلا مصسوملا يف
م˘غر م˘ه˘ت˘يد˘نأا ع˘م ر˘ي˘ب˘ك ءادأا
ةدد˘ع˘ت˘˘م با˘˘ب˘˘صسأ’ با˘˘ي˘˘غ˘˘لا
يف ةباصصإÓل حاجنوبو روليد
اديعب ناك يناميلصس نأا نيح
مصسوملا نم لوأ’ا فصصنلا يف
لبق رتصسيل عم ةكراصشملا نع
ه˘ت˘كرا˘صشم ط˘ير˘˘صش صصق˘˘ي نأا
ق˘لأا˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،نو˘ي˘ل ع˘م ةو˘ق˘ب
ويصسكاجأا مامأا ءاثÓثلا ةرهصس
2 هحنمو فده هنيودت بقع
ةيوق لئاصسرب ثعبيل تيصسيصسأا
نيدلا لامج ين˘طو˘لا بخا˘ن˘ل˘ل
قبصسأ’ا بعÓ˘لا نأا ي˘صضا˘م˘ل˘ب
لازي ’ دادزولب بابصش قيرفل
ءادأا ميدقتو ءاطعلا ىلع ارداق

نصسلا ي˘ف ه˘مد˘ق˘ت م˘غر ر˘ي˘ب˘ك
 .ةرم لك يف قرفلا هرييغتو

ةحبار ةقرو Êاميلسس
‘ حا‚وبو روليدو

ناكم زج◊ يوق عارسص
 ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘

ىلع اندت˘عا ا˘ن˘نأا ح˘ي˘ح˘صص
ينطولا بخانلا عم تآاجافملا

ذ˘ن˘م ي˘صضا˘م˘ل˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘˘ج
ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت
تاري˘ي˘غ˘ت˘لا ل˘ي˘لد˘ب ،ر˘صضخ˘ل˘ل
ج˘يو˘ت˘ت˘لا لÓ˘خ ه˘ب ما˘ق ي˘˘ت˘˘لا
رايدلا جراخ نم ايقيرفإا صسأاكب

نود ةارا˘˘˘ب˘˘˘م22 ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
كيصسكملا عم لداعتلا ،ةراصسخ
،ةراصسلا تآاجافملا نم اهريغو
ىطخب هجتي يناميلصس نأا ’إا
يف ةحبار ةقرو نوكيل ،ةتباث
دكأا يذلا ينطولا بخانلا دي
نل هنا تابصسانملا ديدع يف
،هم˘جا˘ه˘م ن˘ع اد˘بأا ي˘ن˘غ˘ت˘صسي
فاد˘ه˘لا ف˘˘ي˘˘صصو نأا ار˘˘ي˘˘صشم
ينطولا بختنمل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
م˘˘˘قر طا˘˘˘ق˘˘˘صسإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘˘ق
ح˘صضو˘ي ا˘م و˘˘هو توا˘˘ف˘˘صسا˘˘ت
ل˘ب˘ق˘م ي˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا
.تاقاقحتصس’ا

نو˘˘كي˘˘صس ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
يئانثلا نيب ادج ايوق عارصصلا
هيي˘ل˘ب˘نو˘م بع’ رو˘ل˘يد يد˘نأا

لجا نم دصسلا مجاهم حاجنوبو
ي˘ف ة˘ي˘˘صسا˘˘صسأا ة˘˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘˘ت

ينطولا بخا˘ن˘لا ناو ا˘م˘ي˘صس’
مجاهم ىلع دمتعا همودق ذنم
بع˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘م اردا˘˘˘˘˘نو د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو
يئانثلا لعجي ام ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘ب
زجح لجا نم يوق عارصص يف
ة˘ب˘ي˘كر˘ت ي˘ف ي˘صسا˘˘صسا نا˘˘كم
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فإا لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأا
 .ةمداقلا تاقاقحتصس’ا

ب.م.يرسسيإا

 رسضÿا موجه ‘ حا‚وبو روليدو Êاميلسس Úب دتسشي عارسصلا

ي˘صسنر˘ف˘لا نو˘ي˘ل يدا˘ن ق˘ق˘˘ح
يدان هلابقتصسا دنع Óهصس ازوف
صسمأا لوأا ةر˘˘ه˘˘˘صس و˘˘˘ي˘˘˘صسكا˘˘˘جأا
ةصسفانمل23 رود˘˘لا با˘˘صسح˘˘ل

ةجيتنب هيلع زافو ،اصسنرف صسأاك
بعلمب ترج ةارابم يف (1‐5)
 .نويل

ةكراصشم لوأا ةارابملا تفرعو
نييرئازجلا نيي˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘صسأا
ن˘ب لا˘م˘جو ي˘نا˘م˘ي˘ل˘˘صس مÓ˘˘صسإا
ى˘لإا ا˘ه˘ما˘م˘صضنا ذ˘ن˘م ير˘م˘ع˘˘لا
يوتصشلا وتاكريملا يف قيرفلا

 .يلاوتلا ىلع مصسوملا ةيادبو
اريبك ءادأا يناميلصس مدق دقو

هتاكر˘ح˘ت˘ب ق˘لأا˘تو ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
،نادي˘م˘لا ي˘ف د˘ي˘ج˘لا هز˘كر˘م˘تو
صضيرعلا هقيرف زوف يف امهاصسم
ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ه˘ل˘ي˘ج˘صست˘ب
نيتريرمت هميدقتو22 ةقيقدلا

لوأ’ا نيفده˘لا ي˘ف ن˘ي˘ت˘م˘صسا˘ح

،93و01 نيتقيقدلا يف عبارلاو
ةدا˘˘صشإا ي˘˘ق˘˘ل يذ˘˘لا ءادأ’ا و˘˘˘هو
لصصاوتلا عقاوم ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا
راصصنأ’ا ىنثأا ثيح ،يعامتج’ا

يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع
بابصشل قباصسلا بعÓلا هرهظأا
ل˘جر هرا˘ي˘ت˘خا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل دادزو˘˘ل˘˘ب
ى˘ل˘ع ه˘لو˘صصح د˘ع˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

 .3.9/01 ةمÓع
ي˘˘لود˘˘لا مد˘˘ق ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

نب نيدلا لامج رخآ’ا يرئازجلا
ىل˘ع ’و˘ب˘ق˘م ادودر˘م ير˘م˘ع˘لا
ة˘ق˘فو˘م˘لا ه˘تÓ˘خد˘ت˘ب ،مو˘م˘ع˘˘لا

،ة˘ي˘صضرأ’ا تار˘كلا ي˘ف ة˘صصا˘خ
املثم صصقن بكرم نودب بعلو
هرو˘ه˘ظ ي˘ف ر˘مأ’ا ه˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك
يف ليل يدان مامأا ريخأ’او لوأ’ا
ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ه˘ن˘كل ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
يدا˘ن˘ل ءاز˘ج ة˘ل˘كر ي˘˘ف بب˘˘صست
ةريخأ’ا ةقي˘قد˘لا ي˘ف و˘ي˘صسكا˘جأا

ةركلا صسمل امدعب ةارابملا نم
،تايلمع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘خاد هد˘ي˘ب
ي˘ف ر˘خآ’ا ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ل˘ج˘˘صس

يكي˘صسرو˘كلا يدا˘ن˘لا فو˘ف˘صص
بعÓلا لصصحيل ،يرون صضاير
ىلع ياد نيصسح رصصنل قباصسلا

 .9.6/01 ةمÓع
نو˘˘كي ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘ه˘˘˘بو

امدق دق يرمعلا نبو يناميلصس
ةصصاخ ،يدانلا يبحمل امهيصسفن
قيرفلاب قحتلا يذلا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس
بصسك دق نوكيو ،طقف ارخؤوم
امدعب هحلاصصل ة˘ي˘فا˘صضإا ا˘طا˘ق˘ن
لجر ريتخاو ةعصساو ةداصشإا يقل
ةلصصاوم يف هلمأا ايدبم ،ةارابملا
حر˘صص ا˘مد˘ن˘ع ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا
يليجصستب ادج ديعصس انأا» :Óئاق
نو˘ي˘ل يدا˘ن ة˘ق˘فر ي˘فاد˘˘هأا لوأا

يف ادد˘ج˘م ي˘ق˘ت˘ل˘ن نأا ى˘ن˘م˘تأاو
 .«بعلملا
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صسابعلب داح˘تا ق˘ير˘ف ه˘ج˘ت˘ي
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل
يف نيمها˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا
اذهو داحتÓل ةيصضايرلا ةكرصشلا

ةرادإا صسلج˘م با˘خ˘ت˘نا ل˘جأا ن˘م
حتف دعب كلذو نيديدج صسيئرو
لو˘˘خد˘˘˘ل ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا لا˘˘˘م˘˘˘صسأار
اذه ذاختا م˘تو دد˘ج ن˘ي˘م˘ها˘صسم
ل˘جا˘ع˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا ي˘ف رار˘ق˘˘لا
ءاصسم ةي’ولا يلاو هصسأارت يذلا
د˘ح ع˘˘صضو ل˘˘جأا ن˘˘م ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
صسلجم نيب ةبصشانلا تافÓخلل
د˘ب˘ع ة˘صسا˘ئر˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةرادإ’ا

ريصسملا مقاطلاو ينانهلا ينغلا
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل

صسأار˘ت˘ي يذ˘لا ي˘ل˘صسر˘م صسا˘˘ب˘˘ع
بب˘صستو اذ˘˘ه يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
ةد˘ع ذ˘ن˘م بصشن يذ˘لا فÓ˘خ˘˘لا
ةرادإ’ا صسلجم صسيئر نيب رهصشأا

دادعإا ر˘خأا˘ت ي˘ف ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لاو
يدانلا ةزاجإاب قل˘ع˘ت˘م˘لا ف˘ل˘م˘لا
نم قيرفلا تمرح امك فرتحملا

ي˘نا˘م˘ث ة˘ل˘ي˘ط دد˘ج˘لا ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
بجوتيو ةلو˘ط˘ب˘لا ن˘م ت’و˘ج
دقع يلاحلا ةرادإ’ا صسلجم ىلع
لجأا ن˘م ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي عا˘م˘ت˘جا

ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘˘لا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
ةزا˘جإا ف˘ل˘م ى˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل
هتطرتصشا املثم فرتحملا يدانلا

ةيلاملاو رييصستلا ةبقارم ةيريدم
اد˘˘غ ل˘˘جأا ر˘˘خآا تح˘˘ن˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا
فلملا اهحنمل يدانلل صسيمخلا

عصضوب ماعلا ريدملا فيلكت متو
ةياهن لبق ةيريدملا ىدل فلملا
ةبوقع بانتج’ ةددحملا لاجآ’ا

املثم هديصصر نم ةطقن مصصخ
ةميقب رهصش ذنم قيرفلا تمرغ
 .ةعيرذلا صسفنل جد000.002

قÓع.ع

 ءازج ةلكر ‘ يرمعلا نب ببسست اميف

 نويل ‘ هل ةيسساسسأا ةكراسشم لوأا ‘ قلأاتي Êاميلسس

 سسابعلب دا–ا

 ةكرسشلا لام ضسأار حتفو ضسيئر باختن’ ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج دقعل نوهجتي نومهاسسŸا

،نا“وب يثÓثلا دعب
 يحرفو يجيعن

خسسفي ةدايع نب
يدانلا عم هدقع

 يقيرفإ’ا
يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا خ˘صسف

ع˘م هد˘ق˘ع ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘˘صسح
ذإا ،يصسنوتلا يقيرفإ’ا يدانلا

˘˘˘مÓ˘˘˘عإا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صسو تف˘˘˘˘صشك
ارح تاب بعÓلا نأا ةيصسنوت
باب قيرف عم مازتلا يأا نم
ةرادإ’ا ز˘ج˘ع بب˘صسب د˘يد˘ج˘لا

لظ يف ،اينو˘نا˘ق ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ن˘ع
داحت’ا تامارغ ديدصست مدع
.مدقلا ةركل يلودلا

نأا اهتاذ رداصصملا تفاصضأاو
ق˘با˘صسلا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م
لصسرأا دق ةنيط˘ن˘صسق با˘ب˘صشل
ةرادإا ىلإا دقعلا خصسفب اهيبنت
ة˘ل˘ه˘م˘ب ي˘صسنو˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.يصضاملا نينثإ’ا موي تهتنا

ةرادإا تد˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘هرود˘˘˘˘˘بو
ربخلا اذه ةن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش
ارح تاب ةدايع نب نأا تلاقو
يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م ماز˘˘ت˘˘˘لا يأا ن˘˘˘م
ن˘˘ب تا˘˘ب اذ˘˘ه˘˘بو.يقيرفإ’ا

ير˘ئاز˘˘ج بع’ ع˘˘بار ةدا˘˘ي˘˘ع
باب ق˘ير˘ف ع˘م هد˘ق˘ع خ˘صسف˘ي
يثÓثلا نم لك دعب ديدجلا

ءايركز ،نا˘م˘تو˘ب ن˘يد˘لا ن˘يز
يذلا يحرف ميهاربإاو يجيعن
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع خ˘˘˘صسف
.هصسفن لكصشملل

ن˘ب ن˘ي˘صسح نإا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
ءاقل يأا يف كراصشي مل ةدايع
ةم˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن ع˘م ي˘م˘صسر
يف همامصضنا ذنم ةيصسنوتلا
.يصضاملا يفيصصلا وتاكريملا

جاحلب اسضر

 روهم÷ا لبق نم تيوسصت ةبسسن ىلعأا لان يسضاملب ىلع طغسضلا ديزي مهقلأات

ةهجاوم ‘ ءاقللا لجر بقلب جوتي لحكل
 يسس فأا ضسيراب

يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا لحكل روتكيف دصصح
تعمج يتلا ةهجاوملا يف ةارابملا لجر بقل يصسنرفلا رفاهول
.صسيراب يصس فأا يدانب هقيرف

ةبصسن ىلعأا ىلع لصصحيل ايصساصسأا يلودلا بعÓلا كراصشو
هذه يف ه˘ئادأا ر˘ي˘ظ˘ن ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز˘ب ة˘نرا˘ق˘م تيو˘صصت
 .0‐1 ةجيتنب هقيرف اهب زاف يتلا ةارابملا

ب.م.يرسسيإا
 ةداعسسوب لمأا

 مهتاقحتسسم ىلع مهلوسصح مدع ببسسب

 بارسضإا ‘ نولخدي «ضسايبأا» دادعت
اجاجتحا ،حوتفم بارصضإا يف صسمأا ةداعصسوب وبع’ لخد

ذنم ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتصسم ىلع مهلوصصح مدع ىلع
مداقلا تبصسلا ءاقل ةعطاقمب نوبعÓلا ددهو اذه ،مصسوملا ةيادب
.ةديلبلا داحتإا قيرف مامأا ررقملا

كرحتلا ةيمتح مامأا ةداعصسوب لمأا قيرف ةرادإا نوكتصسو اذه
ءاقللا ةراصسخ يدافتو يداملا لكصشمل لح داجيإا لجا نم
لعج اهنأاصش نم نويد نم يناعي يدانلا ناو اصصوصصخ ،لوأ’ا
 .فيدرلا قيرفلاب ءاقللا بعلي يدانلا

ب.م.يرسسيإا
 فيظن فدهب ةراسسÿا بقع

دتيانوي Îسسسشنام مامأا عدبي ةمحر نب
 ةطبارلا ضسأاك رداغيو

مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر نب ديعصس لصصاو
5ـلا رودلا نم ءاصصقإ’ا مغر ،هيدان عم قلأاتلا ماه تصسيو يدان
.فيظن فدهب دتيانوي رتصسصشنام دي ىلع ،ارتلجنا صسأاك نم
تبثأا ،ةياغلل ايوق ءادأا ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا مدقو
قارتخاو لغوتلا نصسحأا هناو اميصس’ ةيندبلاو ةينفلا هتوق هيف
هتردق مدع مغر لتاقلا مصسلا ةباثمب ناكو صسفانملا تاعافد
.ءاقللاب زوفلل هيدان ةدايقو ليجصستلا ىلع

قباصسلا دروفتنريب بع’ تبثأا مدقملا ءادأ’ا لÓخ نمو اذه
ليلدب يزيلجن’ا ماه تصسيو يدان عم دجاوتلا يف هتيقحأا
 .ريخأ’ا اذهب هقاحتلا ذنم همدق يذلا يقارلا ءادأ’ا

ب.م.يرسسيإا
 يريوغ فطخ لجأا نم كرحتت «ةكيدلا»

 ةديدج ةبهوم عييسضتل هجتي ينطولا بختنŸا
وكنارفلا يريوغ نيمأا فطخ ىلإا يصسنرفلا بختنملا هجتي

يرئازجلا داحتإ’ا نيعأا مامأا نم صسين يدان بع’و يرئازج
.كرحتلا صضفري يذلا

حصشرم  صسين مجاهم نأا ،ةينابصسا ةيفحصص ريراقت تفصشكو
فقوتلا ةرتف يف اصسنرف بختنم ةمئاق نمصض دجاوتلل ةوقب
.مداقلا صسرام رهصش يف نوكيصس يذلا ةلبقملا يلودلا

لوصصأ’ا تاذ ةبهوملا فطخل يصسنرفلا داحت’ا ىعصسيو
لجأا نم لبقملا صصبرتلل هئاعدتصساو ،رصضخلا نم ةيرئازجلا
هريظن دهاصشي ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تإ’ا ى˘ق˘ب˘ي تقو ي˘ف ه˘ن˘ي˘صصح˘ت
ةراصسخ دعبف ،ةدعاصصلا بهاوملا لصضفأا فطخي وهو يصسنرفلا

ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘ه˘صشأ’ا ي˘ف نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوا ة˘ب˘هو˘˘م راو˘˘ع ما˘˘صسح
يف بع’ يناث ةراصسخل ينطولا بختنملا هجتي ،ةيصضاملا

.ةيرئازجلا ةيداحت’ا لومخ ببصسب ،زيجو فرظ
 جاحلب اسضر

نارهو ةيدولوم بيردت نع رذتعي زيغن
بردملا نأا نارهو ةيدولوم تيب نم ةعلطم رداصصم تفصشك

قيرف بيردت نع رذتعا ،زيغن ليبن رئازجلا ةيدولومل قباصسلا
يرئازجلا ينقتلا اهربتعا بابصسأ’ ةيلاحلا ةرتفلا يف ةوارمحلا
صسيئرلا ةدايقب نارهو ةيدولوم ةرادإ’ قبصس دقو . ةيصصخصش
دعب ةرصشاب˘م ز˘ي˘غ˘ن برد˘م˘لا˘ب تل˘صصتا نأاو يوا˘ي˘ح˘م بي˘ط˘لا
تصضرعو ،رئازجلا ةيدولوم بيردت نم ريخأ’ا اذه ةلاقتصسا

نم ىقبت امل قيرفلل ةينفلا ةصضراعلا ىلع فارصشإ’ا ةركف هيلع
دعاصسم نأا ’إا ،يوطعلب رمع يلاحلا بردملا ةفÓخو ت’وج
،صضرعلا صضفر فوكروغ نايتصسيرك قباصسلا ينطولا بخانلا

نم طصسق ذخأا لصضفي هنأا ينارهولا يدانلا يلوؤوصسمل دكأاو
ببصسب ،قباصسلا هقيرف يف اهب رم ةبيصصع ةرتف دعب ةحارلا
نأا ركذي .هلوق دح ىلع اهنم ىناع يتلا ةريبكلا طوغصضلا
بردملا فارصشإا تحت ناك نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
هفلخيو هبصصنم ردا˘غ˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ي˘نوزا˘ك درا˘نر˘ي˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا

.يداع لكصشب هماهم لوازي لازام يذلا يوطعلب رمع هدعاصسم
سش .ليسضف

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

رظتنت ةيملاع تابختنم
مدقملا ءادأ’ا لصضفب
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ةزيمم جئاتن هدصصحو
،ريخأ’ا تاب ،ةيا˘غ˘ل˘ل
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ح˘˘صشر˘˘م
يف ةيملاع تابختنم
،ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

ناو ا˘˘˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘˘˘˘صصخ
د˘ير˘ي تا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘˘لا
˘ما˘˘مأا ه˘˘تو˘˘ق صسا˘˘ي˘˘ق
ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘ح˘˘م
رصضخأ’ا اولكأا نيذلا

يلو˘ت ذ˘ن˘م صسبا˘ي˘لاو
نوكي دق ديحولا لكصشملا نأا ’إا ،رصضخلل ةينفلا ةصضراعلا يصضاملب نيدلا لامج ينطولا بخانلا

.Óبقتصسم رصضخلا هفرعيصس يذلا فثكملا جمانربلا لظ يف ءاقللا ةجمرب دعوم

ةرم لوأ’
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا لو˘˘ط د˘˘ع˘˘˘ب
تا˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘ت
قيرف امجن نايرئازجلا
لامج ،يصسنرفلا نويل
ير˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا

˘˘˘مÓ˘˘˘صسإا ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘مزو
ن˘˘˘م ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘صس
نييصساصسأا ةكرا˘صشم˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف
ىلع قيرفلا اهيف زاف
فادهأا5ـب ويصسكا˘جأا
،د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل
ةرملا اه˘نأا ل˘ي˘م˘ج˘لاو
كرا˘صشي ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا
نايصساصسأا يئانثلا اهيف
.صضعب عم

 اديعب ةهجولا
رئازجلا نع

بايغ لظ يف هليهأات ةبوعصصب نقيا نا دعب
نب نيصسح يرئازجلا يلودلا خصسف لاومأ’ا

يصسنوتلا يقيرف’ا يدانلا عم هدقاعت ةدايع
بلاط دق صسما صسيئرلا نوكيو اذه كلذو
نم ءاقبلا ىلع لمعي نا نميأ’ا ريهظلا نم
م˘ث ن˘مو ف˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف نود
دق نوكي يذلا بلطلا وهو هليهأات نوكيصس
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب يذ˘لاو ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ه˘˘صضفر
ةيجيلخلا ةيدنأ’ا دحا عم عيقوتلل هجوتيصس
ناو ةصصاخ ةيدوعصسلا وا رطقب ءاوصس كانه
.كانه نودجاوتم هئاقدصصأا ةيبلاغ

«باكلا» ةرادإا طغسض

اهقحب ةكصسمتم ةنتاب بابصش ةرادا تلازام
ةلصشنخ داحتا ءاقل لبق تازاجإ’ا بحصس يف
يواه قير˘ف˘ك طر˘خ˘نا با˘كلا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
نأا ا˘م˘ك ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا م˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
عفدب ةيواه˘لا قر˘ف˘ل˘ل ح˘م˘صست ’ ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
تنعت ىلإا ةرادإ’ا ريصشت امك نيبعÓلا روجا
م˘ه˘صضفرو ن˘ي˘˘ن˘˘ئاد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا صضع˘˘ب
ةجحب تاصضوافملا ةلواط ىلع صسولجلا
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘˘ل او˘˘صضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘نا˘˘ه’ا
ام وهو ةقباصسلا مصساوملا لÓخ نيريصسملا
رخا ما˘ما مو˘ي˘لا ة˘ن˘ي˘غز صسي˘ئر˘لا ع˘صضي د˘ق
. نويدلا ةمزا ءاهنا لجا نم ةلهم

لسضفأا زرحم

ايقيرفإا صسأاكب جيوتتلل رئازجلا ةدايق ببصسب
د˘ئا˘ق زر˘ح˘˘م صضا˘˘ير ن˘˘كم˘˘ت ،9102 ة˘ن˘صس
،يتيصس رتصسصشنام مجن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

قا˘فو ق˘ير˘ف˘ل ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا بصسح
ير˘˘صصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع قو˘˘ف˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
،يزيلجن’ا لوبرف˘ي˘ل بع’ حÓ˘صص د˘م˘ح˘م
،نايواصستم نيبعÓلا نأا ،يكوكلا حصضوأاو
رصضخلا مجن عصضو يراقلا جيوتتلا نأا ’إا
.ةمدقملا يف

؟ضسردلا ظفح له

ةداعإا يناملأ’ا40 كلاصش يدان رارق دعب
قيرفلا عم بردتي ناك امدعب بعÓلا جمد
عيمج˘لا تا˘ب ،دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع ى˘ت˘حو ف˘يدر˘لا
قباصسلا دعاصصلا مجنلا ظفح له لءاصستي
ىلع ازكرم تابو ،صسردلا ماهنتوت قيرفل
باو˘بأا قر˘ط˘ل ط˘ق˘ف ر˘صضخأ’ا ل˘ي˘ط˘ت˘صسم˘لا
ةصصرفلا لغتصسي نل هنا وأا اددجم رصضخلا

؟رفصص’ ةطقنل دوعيصسو

qarsana@essalamonline.com
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توملا براوق راتخي يرزنم
ل˘صضف تو˘م˘لا براو˘ق ر˘˘ب˘˘ع
ةي˘ع˘م˘ج ناد˘ي˘م ط˘صسو بع’
ي˘˘ف قر˘˘˘ف ةد˘˘˘عو بور˘˘˘خ˘˘˘لا
ةروصص يف يرئازجلا قرصشلا
ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تاو جر˘ب˘لا ي˘˘ل˘˘ها
بوصص هجوتلا يرزنم ميهاربإا
تا˘˘عا˘˘صسلا لÓ˘˘خ ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
ر˘˘خا بصسحو ثي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
كا˘ن˘ه ن˘م ة˘مدا˘˘ق˘˘لا را˘˘ب˘˘خ’ا
دحا ةقفرب ق˘ح˘ت˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ف
ىرخأ’ا ةفصضلا ىلا هئاقدصصأا

لاقتعا نهر دجاوتي ن’ا وهو
يف ايلاطيإا يف لحاوصسلا رفخ
ة˘صسرا˘م˘م˘ل ه˘جور˘خ را˘ظ˘˘ت˘˘نا

.كانه هتايح
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لحلا وه فيدرلا يبردم عم قيسسنتلا
ي˘˘برد˘˘˘م بل˘˘˘غا عر˘˘˘صش
يف ةيناثلا ةجردلا ةيدنا
ي˘برد˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا
ل˘جا ن˘م ف˘يدر˘˘لا قر˘˘ف
يأ’ ةليكصشت˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت

ناو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ ئرا˘˘˘˘˘ط
ن˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا صضع˘˘˘˘ب
لجا نم تقولا اهيفكي
يلاتلابو نويدلا ديدصست
ةر˘˘˘ط˘˘˘˘صضم نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘صس
ةلوجلا تاءاقل صضوخل
ىر˘ج˘ت˘صس ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا

ق˘ير˘ف˘ب ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا اد˘˘غ
نورصصي تاعزانملا ةنجل ولوؤوصسم لازي ’و اذه طاقنلل مصصخ كانه نوكي ’ ىتح فيدرلا

. ىلوأ’ا ةجردلا ةيدنا ىوتصسم ىلع هب لمعلا مت املثم نيناوقلاو تارارقلا قيبطت ىلع
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رهظـلارجفلا
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برغŸا

17:34

ءاسشعلا
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ةÓسصلا تيقاوم

 نويل يف هل ةيسساسسأا ةكراسشم لوأا يف قلأاتي يناميلسس^
 يقيرفإ’ا يدانلا عم هدقع خسسفي ةدايع نب^

بيردت نع رذتعي زيغن
نارهو ةيدولوم

5592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج92ـل قفاوملا1202 يرفيف11صسيمخلا

 يسضاملب ىلع طغسضلا ديزي مهقلأات

لئابقلا ةبيبسشنارهو ةيدولوم رئاز÷ا ةيدولوم

بختنŸا
هجتي ينطولا
ةبهوم عييسضتل

 ةديدج

لجأا نم كرحتت «ةكيدلا»
 يريوغ فطخ

 حا‚وبو روليدو Êاميلسس Úب دتسشي عارسصلا
 رـــسضÿا موــجه ‘

...يلاحلا ريسسملا بتكملا نعط لبق

ةيعمجلا يغلي ءاسضقلا
لئابقلا ةبيبسشل ةماعلا

...تاباسسحلا جراخ ةيجلع نبو وباج

ةرهاقلاب لاحرلا طحي ديمعلا
كلامزلا هجاومل ابسسحت


