
نوــعرف ىده
 ءاــضضقلا مامأا

اددـــجم

ةباضصعب ةحاطلا
ءاضسنلاب رهضشتو ددهت

50صصةلضشنخب
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لمأكلا ذيفنتلا ةرورشض ىلع ددشش
رأنلا قÓطا فقو قأفتل

كلهتشسŸا مهفل تأشسشسؤوŸا قفارت ةئيه ءأششنإا ¤إا أعد
:«مÓشسلا»ـل نورأه رمع Òبÿا ،يقيرفإلا

ÚمهأشسŸا رششتشست ⁄ «لأيشس» ةكرشش نأا دكأا
Òخألا أهنأيب رادشصإا لبق

فأنينوكـل رلود نويلم03ـب تازأيتما حنم ةيشضق يف

قاوضسألا يف رانيد002 ـب نيدرضسلا

مأظنلأب صسأشسملا أهنأأشش نم روهمجلا نيب ةبذأك رأبخا جيورت مهتب صصأخششأا8 ىلع بشصن أيئأشضق قوبشسم فيقوت

50صص

،نورأه رمع يدأشصتقلا ريبخلا لأق
ةرطيشسلل نآلا نم لمعلا أادبن نأا بجي

ي˘ف اد˘كؤو˘م، ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا قو˘˘شسلا ىل˘˘ع
مأمشضنلا عوشضوم نع هثيدح مشضخ

ةيقيرفإلا ةرحلا ةرأجتلا ةقطنم ىلإا
أنحجن نأا نكل ةديدشش ةشسفأنملا» نأا
تاداريإا ق˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ن˘يردأ˘ق نو˘ك˘ن˘شس
ن˘˘˘˘˘م أ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘تادار˘˘˘˘˘يإا د˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ت وأا يوأ˘˘˘˘˘˘شست
.«تأقورحملا

ةيباهرإلا تامظنŸا ةمئاق نمضض «كاŸا»و «داضشر» فنضصي نمألل ىلعألا سسلÛا
30 صصتأيعيرششتلأب ةلشصلا تاذ تاÒشضحتلا رخآل قرطتو ةقلغم ةيÈلا دود◊ا ءأقبإأب ىشصوأا

قوضسلا ىلع انرطيضس اذإا»
تاداريإا ققحنضس ةيقيرفإلا
«تاقورÙا ليخادم زواجتت

ةداعإا وحن :يبوهيم
هايŸا ةÒعضست ‘ رظنلا

وعدي مودقوب
ÚلتاقŸا بحضس ¤إا
ايبيل نم ةقزترŸاو

30صص

30صص

.. ءÓغلا نم تاونشس دعب

لشصوتي ⁄ يذلا نمألا صسل‹ للشش دعب
ةزغ ‘ دئأشسلا عشضولا نأأششب لشصفلل

دقع ‘ حجنت رئاز÷ا
ةضشقانŸ ةدحتŸا ∙ألل عامتجا

Úطضسلفب يواضسأاŸا عضضولا
30صص

50صص

كمضسلا راعضسأل رح طوقضس
40صص

«ما ويدار» ريدم
 ناضسحإا يضضاق

ةباينلامامأا

40صص



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ديحولا يجانلا

تيأار يننأ’ ،ديحولا يجانلا يننأا ملعأا»
..«توملا ىتح يمامأا نافزني يبأاو يمأا
ز˘يز˘ع ل˘ف˘ط˘لا ا˘ه˘ب ّر˘˘صسأا تا˘˘م˘˘ل˘˘ك ع˘˘صضب
هتدلاو داهصشتصسا دعب همع ىلإا كلوكلا
يماحملا هدلاوو ،ةتحلا ءا˘عد ة˘صسد˘ن˘ه˘م˘لا

4) مدآاو (تاونصس8) ديز هيقيقصشو ،تزع
ةرزجم ىلع نايع ادهاصش نوكيل ،(تاونصس
.هر˘م˘ع تاو˘ن˘صس ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ع˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘صس
،صسمأا لوأا ،لÓ˘ت˘ح’ا تار˘˘ئا˘˘ط تف˘˘صصقو
هتلئاعو زيزع هيف نطقي ناك يذلا ىنبملا

زيزع ىقبيل ،هينكاصس صسوؤور ىلع هترمدو
هترصسأا نم ديحولا يجانلا (تاونصس01)
.ةراغلا يف هيوخأاو هيبأاو همأا داهصشتصسا دعب

رخآا يرئازج عادبإا
لصصاوي
نويرئازجلا
ي˘˘˘˘˘˘ف عاد˘˘˘˘˘˘˘بإ’ا
هذ˘˘هو ،جرا˘˘خ˘˘˘لا
ع˘˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ةا˘ج˘ن ةرو˘ت˘كد˘لا

ي˘˘ت˘˘˘لا صشو˘˘˘كع
بق˘˘˘˘ل تق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
يف ةبلاط نصسحأا
ىد˘حإا˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘كلا
تا˘ع˘ما˘ج ر˘˘ب˘˘كأا

نأا لبق ،ا˘يز˘ي˘لا˘م
تققحو يصسفنلا جÓع˘ل˘ل ا˘ه˘تدا˘ي˘ع ح˘ت˘ف˘ت
.اهاصضرم ىدل يفاع˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘ع ة˘ب˘صسن
تقلطنا ةيملاع ةيصسفن ةجلاعم ةروتكدلا
ةنصس02 ةدمل صسيردتو ةصسارد ةلحر يف
يف ريتصسجاملا ىلع تلصصح ،جراخلا يف
امدعب هاروتكدلا ةداهصش ىلع مث ايزيلام
ي˘ف ة˘ب˘لا˘ط ن˘صسحأا ما˘صسو ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘صصح
صسفنلا م˘ل˘ع تصسرد ،ة˘ي˘ل˘كلا˘ب هارو˘ت˘كد˘لا
صضقانم وه ام ةلبرغ يف تمهاصسو يبرغلا
ةدا˘ي˘ع تح˘ت˘ف ،ي˘مÓ˘صسإ’ا صسف˘ن˘لا م˘ل˘˘ع˘˘ل

ةئاملاب09 جÓع  يف تمهاصسو ةصصاخ
ىدل بائتك’او قلقلا ،فوخلا ت’اح نم
ةبصسنلاب ةئاملا˘ب001 وح˘نو صصا˘خ˘صشأ’ا

.لافطأ’ا تابارطصض’

سضئارعلا لدابتل ةيمقر ةيضضرأا

ةنرصصع ليعفتو ديصسجت ةلصصاوم راطإا يف
اهتجهت˘نا ي˘ّت˘لا ي˘ئا˘صضق˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لا بي˘لا˘صسأا

ميد˘ق˘ت م˘ت ،ة˘ن˘م˘قر˘لا لا˘ج˘م ي˘ف لد˘ع˘لا ةرازو
ةماعلا ةيريدملا رقمب ،صسمأا يليصصفت صضرع
لوانتيو .صسيار دارم ر˘ئ˘ب˘ب ة˘لاد˘ع˘لا ة˘نر˘صصع˘ل
تاحيصضوت ،يليصصفتلا صضرعلا اذه جمانرب

نو˘نا˘ق˘لا ة˘˘باو˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا روا˘˘ح˘˘م ةد˘˘ع لو˘˘ح
نيصسح˘ت را˘طإا ي˘ف هزا˘ج˘نإا م˘ت ا˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا

ثادحتصسا لÓخ نم ةباوبلا هذه رود ليعفتو
ةمولعملا ىلع عÓطإ’ا ليهصستل ثحب ةهجاو
فرط نم ةيئاصضقلا تادا˘ه˘ت˘جإ’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو نو˘نا˘ق˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ىلع عÓّط’ا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ن˘ي˘يدا˘صصت˘قإ’ا
ميدقت يف ةلادعلا عاطقل ققحملا بصسكملا

تاعلطت ىلإا ىقرت دعب نع ةيئاصضق تامدخ
.عمتجملا حئارصش فلتخم

ةينورتكللا ةمضصبلا

ةيرتمويبلا فيرعتلا ةقاطب ماظن تازيم نم
لعجيصس ماظنلا اذه ميمعت نأا ،رئازجلا يف
دعيو ،Óيحتصسم ةيوهلا قئاثو ريوزت ةيلمع
مهأ’ا ةينقتلا عباصص’ا ةمصصب ىلع فرعتلا
ربع م˘هز˘ي˘ي˘م˘تو صصا˘خ˘صش’ا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل
ةرداصصلا تاءاصصحإ’ا صضعب ريصشتو .ملاعلا

ةمصصب نا ىلإا لوبرتن’ا ةيلودلا ةطرصشلا نع
نم ةئاملاب27 ةيوه نع تفصشك عباصصأ’ا
امك ،ملاعلا ربع ةفلتخم اياصضق يف نيمهتملا

صصاخصش’ا نم ةئاملاب92 ةيوه نع تفصشك
تامولعم رفوتت مل نيذلا ىتوملا وأا ىلتقلا

م˘ه˘تا˘فو د˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘ه لو˘˘ح
.مهثثج فاصشتكاو

qarsana@essalamonline.com
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نيدموب يراوهب دجنتضسي ينيطضسلف لفط
،ارخؤوم ،ينيط˘صسل˘ف ل˘ف˘ط ر˘ه˘ظ
دجنتصسي وهو روصصم عطقم يف
يراو˘˘˘ه ل˘˘˘حار˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
بر˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ّكذ˘˘˘يو ،ن˘˘˘يد˘˘˘مو˘˘˘ب
لÓب لفطلا خرصصو .هت’وطبب
«لاعلا دبع لÓب«وأا ينيطصسلفلا
نيدموب ابطاخم ه˘تو˘صص ى˘ل˘عأا˘ب
:هدعب نم نيطصسلف لاح ايكاصشو
اهيأا ،تنأا نيأا نديموب يراوه اي»
نم اي ،لحارلا يرئازجلا صسيئرلا

هرن مل نم اي ،ةمولظم وأا ةملاظ نيطصسلف عم انأا ،خيراتلا اهدلخ ةملك تلقو ملاعلا مامأا تفقو
نيطصسلف لÓتحاب لبقي مل لجرلا كلذ ،ةيبرعلا ةمأ’ا نع هعافدو هت’وطب نع انعمصس نكلو
يراوه اي ،هدعب نم اهبعصشو نيطصسلف نونوخيصس ،برعلا ةداقلا نأاب ملعي ملو لحر ،اهنع عفادو
اي ،وهاينتنل اهادهأاو مهلاومأاب بمارت اهارتصشا ،برعلا ماكحلا اهعابو نيطصسلف تعاصض نيدموب
.«ةعاجصشلاو ةلوجرلاو ةوخنلا تعاصض..مكدعب نمف مكمايأ’ قاتصشن نيدموب يراوه

يضسايق مقر
ف’آا ةتصس وحن نأا نابصسإا نولوؤوصسم ركذ
ينوناق ريغ لكصشبو اولخد يبرغم رجاهم
ىلع ةحابصسلا قيرط نع ةتبصس ةنيدم ىلإا

صضي˘˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘حا˘˘˘صسلا لو˘˘˘ط
.ةي˘بر˘غ˘م˘لا قد˘ي˘ن˘ف ةد˘ل˘ب ن˘م ط˘صسو˘ت˘م˘لا

تادحو نأا ةينابصسإ’ا ةفاحصصلا تركذو
ىلوأ’ا تاعاصسلا يف ترصشتنا صشيجلا نم
يف ةدعاصسملل ةتبصس يف ءاثÓثلا موي نم
لظ يف ةنيدملا عراوصش ىلع ةرطيصسلا

تائملا كانه نيرجاهملا نيب نم هنأا رداصصملا صسفن تفصشك امك .ةقوبصسم ريغ ةرجه ةجوم
ةيلخادلا ريزو حرصصو .ةيطصسوتملا ةنيدملا ىلإا تلخد اهلمكأاب تÓئاع ىلإا ةفاصضإا رصصقلا نم
.رجاهم0051 يلاوح ةدوع نأاصشب برغملا عم صضوافتلا مزتعت ديردم نأا ،ينابصسإ’ا

ةقوبضسم ريغ ةلمح
ى˘ل˘ع ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا ناود˘˘ع˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘ت ع˘˘م
ةز˘غ عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ي˘˘صضارأ’ا
نما˘صضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصاو˘ت˘ت ،صصا˘خ ل˘كصشب
ةفاقثلاو نفلا موجن اهدوقي يتلا راكنتصس’او
’ود لمصشتل ةلمحلا تدتماو ،ناودعلا دصض
ن˘ي˘م˘عاد˘لا ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تنا˘˘ك ا˘˘طا˘˘صسوأاو
نم ددع عقو امك .دوويلوه لثم ليئارصسإ’
برغملاو صسنوت نم نييحرصسملاو نيفقثملا

ثدحي امب ديدنتو ةدناصسم ةصضيرع رئازجلاو
لتحملا ينويهصصلا نايكلا عم عيبطتلا مرجي نوناق نصس ىلإا نوعقوملا اعد ثيح ،نيطصسلف يف
صسنوت نم تقلطنا يتلا ةصضيرعلا .(ايصضاير ،ايميداكأا ،ايفاقث ،ايداصصتقا ،ايصسايصس) هلاكصشأا لكب
.«ةيرهوج ةيصضق ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نأا» رابتعا ىلع ،برغملاو رئازجلا يف اهل ىدصص تدجو

نيطضسلف ايحتو رئازجلا ايحت
ى˘ل˘ع ه˘ل ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
تاءادتع’ا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا
،لزعلا نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
نب فيان روتكدلا لاق
يف ذا˘ت˘صسأا و˘هو ،را˘ه˘ن

ي˘˘ف ،ر˘˘ط˘˘ق ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ل رو˘˘˘صشن˘˘˘˘م
نو˘صسئا˘ي˘لا »، ر˘ت˘يو˘ت˘لا
ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا
نيذ˘لا˘ك  م˘ه ى˘صصقأ’ا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘صسئا˘˘ي او˘˘نا˘˘ك
لتحا ،رئاز˘ج˘لا ر˘ير˘ح˘ت
ر˘ئاز˘ج˘لا نو˘ي˘صسنر˘ف˘˘لا

،ة˘ن˘صس ن˘ي˘ثÓ˘ثو ة˘ئا˘˘م
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ب اوءا˘˘˘جو
ن˘˘طو˘˘ت˘˘صسم نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ء’ؤوه لك برهو نويرئازجلا راث مث ،اًدبأا اهيف نوثكام مهنأا اونظ ىتح اهب اورقتصساو
.» ديعبب مهنع ةنياهصصلا بوره امو .اوتأا ثيح نم اوداعو نونطوتصسملا
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watan@essalamonline.com

صسمأا ،مودقوب يربصص ددصش
عامتج’ ةيحاتتف’ا هتملك يف
داحتÓل نمأ’او ملصسلا صسلجم
ي˘ف ع˘صضو˘لا لو˘ح ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ىلع ،رئازجلا ةصسا˘ئر˘ب ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل

عم دوه˘ج˘لا د˘ي˘حو˘ت ةرور˘صض
ةد˘عا˘صسم˘ل ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح
ي˘ف ل˘صضفأا ل˘كصشب ة˘ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا
ةيصسيئرلا تايولوأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ى˘ل˘ع كلذو ،ا˘ه˘ل˘م˘ع ة˘ط˘خ˘˘ل
ينمأ’او يصسايصسلا ىوتصسملا

.ي˘عا˘م˘ت˘ج’او يدا˘صصت˘˘ق’او
ى˘ل˘ع ه˘˘نأا مود˘˘قو˘˘ب ح˘˘صضوأاو
ذيفنتلا نأا ،ينم’ا ىوتصسملا
قÓطإا فقو قافت’ لماكلا
32 يف ع˘قو˘م˘لا م˘ئاد˘لا را˘ن˘لا
كلذ يف امب ،0202 ربوتكأا
ةقزترملاو نيلتاقملا باحصسنا
ةحلصسأ’ا رظح ذافنإاو بناجأ’ا
نمأ’ا صسلج˘م ه˘صضر˘ف˘ي يذ˘لا

ةوقل لاعفلا رصشنلا و ،يلودلا
قÓ˘طإا ف˘قو ة˘ب˘قار˘م ة˘ي˘˘لآا و
ةيمهأا هل ، ةيبيل ةدايقب رانلا
ىلع ظافحلا اندرأا اذإا ىوصصق
ةمÓصسو اهتدحوو ايبيل ةدايصس

.اهيصضارأا
نأا زربأا قايصسلا صسفن يفو

ن˘م د˘يز˘م ى˘لإا ة˘جا˘ح كا˘ن˘˘ه»
ل˘كصشب يد˘صصت˘ل˘˘ل دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ةيركصسعلا تارتو˘ت˘ل˘ل ل˘ما˘صش

ة˘يدا˘صصت˘ق’او ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلاو
ة˘مزأ’ا تذ˘غ ي˘ت˘لا ة˘ن˘ما˘كلا
عصضولا » نأا ادكؤوم ،«ايبيل يف
نم ارمتصسم امام˘ت˘ها بل˘ط˘ت˘ي
.«يلودلا عمتجملا

رانلأ قÓطأ فقو قافتل لماكلأ ذيفنتلأ ةرورشض ىلع ددشش

ايبيل نم ةقزترŸاو ÚلتاقŸا بحضس ¤إا وعدي مودقوب

خ.ةميشسن

،ايبيل يف رانلأ قÓطأ فقو قافتل لماكلأ ذيفنتلأ ىلإأ ، ،ةيجراخلأ نوؤوششلأ ريزو مودقوب يربشص اعد
.دÓبلأ ةدايشس ىلع اظافح ،بناجألأ ةقزترملأو نيلتاقملأ بحشس كلذ يف امب

هل افلخ دأرم ميهأربإأ Úيعت

سسنوي Ëرك ةيروهم÷ا طيضسو ماهم ءاهنإا

لشصفلل لشصوتي ⁄ يذلأ نمألأ سسل‹ للشش دعب
ةزغ ‘ دئاشسلأ عشضولأ نأاششب

∙ألل عامتجا دقع ‘ حجنت رئاز÷ا
Úطضسلفب يواضسأاŸا عضضولا ةضشقانŸ ةدحتŸا

,ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ع˘˘قو
صسما ,نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
نمصضتي ,نييصسائر نيموصسرم
ط˘˘ي˘˘صسو ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإا لوأ’ا
اميف ,صسنوي ميرك ةيروهمجلا
ميهاربإا نييعت يناثلا نمصضتي
هب دافأا ام بصسح ,هل افلخ دارم
.ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر˘ل نا˘ي˘˘ب
صسيئر عقو» نايبلا يف ءاجو

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ,ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ا˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر ا˘˘مو˘˘صسر˘˘م نو˘˘˘ب˘˘˘ت
ط˘˘ي˘˘صسو ما˘˘ه˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي
.«صسنو˘ي م˘ير˘ك ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
اموصسر˘م صسي˘ئر˘لا ع˘قو ا˘م˘ك»
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي ا˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر
ا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘صسو دار˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘˘بإا
.نايبلا فيصضي ،«ةيروهمجلل

ـه.دأوج

ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ت
اعامتجا ،ادغ ةدحتملا ممأÓل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ب
ي˘˘ف ع˘˘صضو˘˘لا ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
نا˘ي˘ف˘صس ما˘قو .ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
ىدل رئازجلا ريفصس ينوميم
صسي˘˘ئر ةد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘مأ’ا
رهصشل ةيبرع˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

مئادلا بودنملا اذكو يام
ةدحتملا مم’ا يف ر˘ج˘ي˘ن˘ل˘ل
صسيئر يراب هد˘ب˘ع ر˘ي˘ف˘صسلا

نواعتلا ةمظ˘ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ةلاصسر مي˘ل˘صست˘ب ي˘مÓ˘صسإ’ا
ةماعلا ةيعمجلا صسيئر ىلإا
ةيعمجلا عامتجا ىلإا وعدت
ر˘˘خآا ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف تارو˘ط˘ت˘لا
عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.«يراجلا

صسيئرل ةديرغت يف ءاجو
م˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘عد˘ت˘صسي˘صس ه˘نا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ةماعلل ةيعم˘ج˘ل˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا

ن˘م بل˘ط ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب اد˘˘غ
ةصشقانمل رجي˘ن˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘˘ف يوا˘˘صسأا˘˘م˘˘لا ع˘˘صضو˘˘˘لا
.نيطصسلف

ةيعمجلا عا˘م˘ت˘جا ي˘تأا˘يو
صسلج˘م ل˘ل˘صش د˘ع˘ب ة˘ما˘ع˘لا
ل˘صصو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا ن˘˘مأ’ا
ع˘˘صضو˘˘لا نأا˘˘صشب ل˘˘صصف˘˘ل˘˘˘ل
يصضارأ’او ةزغ يف دئاصسلا
اذكو ةلتحملا ةينيط˘صسل˘ف˘لا

ه˘ل صضر˘ع˘ت˘ي يذ˘لا ع˘˘م˘˘ق˘˘لا
.نوينيطصسلفلا

لودلل عامتج’ا حيتيصسو
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا˘ب ءا˘صضعأ’ا
ع˘˘˘صضو˘˘˘لا ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ي˘˘˘ف د˘˘˘ئا˘˘˘صسلا ر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘صضارأ’ا
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ةو˘˘˘˘عدو صسد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا

د˘ح ع˘صضو˘ل م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم
ةفرتقملا ةعينصشلا لامعأÓل
.ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
ةثيثح ادوهج رئازجلا لذبتو
ةعومجملا ةصسيئر اهتفصصب
عمتجملا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا
م˘˘مأ’ا ا˘˘م˘˘ي˘˘˘صس’ ي˘˘˘لود˘˘˘لا
نأا˘صشب ل˘صصف˘ل˘ل ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
.نيطصسلف يف عصضولا

تعد دق رئازجلا تناكو
ةيبرعلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا م˘صسا˘ب
ئرا˘˘ط عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل
دقعنا يذلا نمأ’ا صسلجمل
هلÓخ تعد يصضاملا دحأ’ا
بع˘صشلا ع˘م˘ق˘ل د˘ح ع˘صضو˘ل
ل˘ح دا˘ج˘ياو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘ئادو لدا˘˘˘ع
حئاولل اقبط ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
.ةلصصلا تاذ ةيممأ’ا

ر.نوراه

تحشضف انوروك ةحئاج نإأ لاق
يف ةيداشصتقلأ ةشسايشسلأ
ةيشضاملأ ةرتفلأ

قودنضص :يدهملب
ففخ ةاكزلا
ةلودلا نع ءابعألا
ريزو يدهملب فشسوي لاق
نإأ ،فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوششلأ
يذلأ ةاكزلل ينطولأ قودنشصلأ

حبشصأأ ةنشس نيرششع لبق سسشسأات
ةلودلأ دفأور نم أًدفأر مويلأ

،اهئابعأأ نع فيفختلأ يف
ةاكزلأو فاقوألأ معد انيلعو
ةلودلأ نع فيراشصملأ ففخنل
فاشضأأو.«لاطبلأ بابششلأ نعو
ةودنلأ حاتتفأ لÓخ ريزولأ
ةاكزلأو فاقوأÓل ةيوهجلأ
نأأ ،يرئأزجلأ قرششلأ تايلول
عوشضوم ريوطتل ىعشسي عاطقلأ
لعف ةدأرإأ» اًحشضوم ، فاقوألأ
بولق يف ةشسورغم ريخلأ
ةحئاجو يرئأزجلأ بعششلأ

نماشضت ىلع ليلد ريخ انوروك
نأأ ىلإأ أًريششم ،«نييرئأزجلأ

مدع ىلع نهأر نم كانه
انوروك ةمزأأ نم رئأزجلأ جورخ
نييرئأزجلأ نماشضت نكلو
.مهرهبأأ

بعششلأ يدهملب اعد و
نم سصلختي نأأ يرئأزجلأ
لجأأ نم رئأزجلأ ءانبل هتينانأأ
ةبلطلاب أًدهششتشسم رأرقتشسلأ
أوكرت نيذلأ نييرئأزجلأ

بأرشضإلاب أوقحتلأو مهتشسأرد
نأأ أًربتعم ،6591 يام91 موي

رأرقتشسأ بحي ل نم كانه
يدهملب فشسوي فششكو .دلبلأ
تحشضف انوروك ةحئاج نأأ
يف ةيداشصتقلأ ةشسايشسلأ
نأأ ىلع أًدكؤوم ،ةيشضاملأ ةرتفلأ
جمانرب تايشساشسأأ نم ةيمنتلأ

نع أًديعب ةيروهمجلأ سسيئر
.لورتبلأ عير
ريزو دكأأ ،ىرخأأ ةهج نمو
فقوملأ ةينيدلأ نوؤوششلأ
يف ةيرئأزجلأ ةلودلل تباثلأ

ةينيطشسلفلأ ةيشضقلأ معد
معد دكؤونو معدن نحن»:Óئاق
نأل نيطشسلف ةيشضقل رئأزجلأ
ىشصقألأ دجشسملأ يف فاقوأأ انل
هتاحاشس يف ةدوجوم انلامآأو
.«هتاحابو

ط.ةراشس

تايعيرششتلاب ةلشصلأ تأذ تأÒشضحتلأ رخآل قرطتو ةقلغم ةيÈلأ دود◊أ ءاقبإاب ىشصوأأ

ةيباهرإلا تامظنŸا ةمئاق نمضض «كاŸا»و «داضشر» فنضصي نمألل ىلعألا سسلÛا
،ةيروهمج˘لا صسي˘ئر صسأار˘ت

صسمأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
صسل˘ج˘م˘ل˘ل ا˘يرود ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
.نمأÓل ىلعأ’ا

ة˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأاو
صسل˘ج˘م˘لا نأا ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
لا˘ع˘فأ’ا ،ة˘صسارد˘˘لا˘˘ب لوا˘˘ن˘˘ت
ة˘ي˘˘صضير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ع˘˘لا
ىمصسي ام لبق نم ةبكترملا
يتلا ،كاملاو داصشر يتكرحب
رارقت˘صسا ة˘عز˘عز ى˘لإا ي˘مر˘ت
.ا˘ه˘ن˘مأا˘ب صسا˘˘صسم˘˘لاو دÓ˘˘ب˘˘لا

عصضوب ،راطإ’ا اذه يف ررقتو
نمصض ،كاملاو داصشر يتكرح
،ةيباهرإ’ا تامظن˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
هذ˘ه˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
.نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘صضي ،ة˘˘ف˘˘˘صصلا

ر˘خآا ى˘لإا صسل˘ج˘م˘لا قر˘˘ط˘˘تو
ة˘ل˘صصلا تاذ تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
مويل ةيعيرصشتلا تاباختن’اب
بر˘˘˘عأاو .1202 ناو˘˘˘ج21
ه˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘ترا ن˘˘˘˘ع صسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘ل˘ل
نام˘صضل ،ة˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘م

يف يباختن’ا دعوملا ءارجإا
.ةمئÓمو ةديج فورظ

،عامتجإ’ا لÓخ ررقت امك
’إا ةقلغم ةيربلا دودحلا ءاقبإا
نأا ىلع ،ةرورصضلا ةلاح يف
ة˘ل˘صصف˘م˘لا تاءار˘جإ’ا دد˘ح˘ت
صسرد امك .يذيفنت موصسرمب
ةقلعتملا ريباد˘ت˘لا ،عا˘م˘ت˘جإ’ا
،ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ب
ا˘هر˘فو˘ت بجاو˘˘لا طور˘˘صشلاو
.نيرفاصسملا يف

ر.نوراه
ئراط يأل ابشس–

ةثيدح تايجولونكتب ةيركضسعلا ةيعانضصلا اهتدعاق ريوطت ¤ا حمطت رئاز÷ا
د˘ير˘ق م˘ي˘ل˘صس ءاو˘˘ل˘˘لا ف˘˘صشك

ةير˘كصسع˘لا تا˘عا˘ن˘صصلا ر˘يد˘م
نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ب
ر˘يو˘ط˘ت ى˘لا ح˘م˘ط˘ت ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيركصسعلا ةيعانصصلا اه˘تد˘عا˘ق
فدهب ،ةثيدح تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘ب
ةروطتملا لودلا بكر ةرياصسم»
عم ةيعافدلا اهلئاصسو ثيدحتو
نم عفرلاو اهيمدختصسم نيوكت

ئراط يأ’ ابصسحت ،مهتيزهاج
ل˘ك ن˘عو ا˘ه˘ب˘ع˘صش ن˘ع دوذ˘ل˘ل
ف˘ي˘صضي ،«ا˘˘ه˘˘بار˘˘ت ن˘˘م ر˘˘ب˘˘صش
.لوؤوصسملا

تا˘عا˘ن˘صصلا ر˘يد˘م ح˘˘صضوأاو
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ب ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘˘لا
اهاقلأا ةلخادم يف ديرق ،ينطولا

لو˘ح ة˘ي˘صسارد˘˘لا ما˘˘ي’ا لÓ˘˘خ
: ينطو˘لا جا˘مد’او ة˘لوا˘ن˘م˘لا»
ي˘˘ت˘˘لاو » قا˘˘ف’او تا˘˘نا˘˘هر˘˘لا
ةيركصسعلا ةصسردملا اهنصضتحت
جر˘ب˘لا˘ب تا˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
صشي˘˘ج˘˘˘لا نأا صسما ،ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ىلإا ىع˘صسي ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
ة˘صصا˘خ˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا جا˘˘مدا

تاكرصشلا اهيف امب ةيمومعلاو
ةريغصصلا تاصسصسؤوملاو ةئصشانلا

تاعانصصلا ي˘ف ،ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لاو
يف ،ةيركصسع˘لا ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا
ةي˘مار˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا را˘طإا

تا˘˘˘نو˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا لاد˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’
ة˘ج˘ت˘ن˘م ىر˘خأا˘ب ةدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

صشيجلا» نا ءاوللا دافأاو .ايلحم
ىلع لمعي ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
ةيكيناكيملا تاعانصصلا ةيقرت
جامد’ا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ذ˘ي˘ف˘ن˘تو
قيقحت نم نكمتلل يعانصصلا
صضا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ناو ر˘˘˘فاو دا˘˘˘صصت˘˘˘قا

تادراولا ةروتاف يف صسوصسحم
،ةبعصصلا ةلمعلا ىلع ظافحلاو
جا˘˘˘˘˘˘مدا لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘م كلذو
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تاكرصشلا اه˘ن˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لاو
ةريغصصلا تاصسصسؤوملاو ةئصشانلا

.«ةطصسوتملاو
ريدملا زربا ،قايصسلا اذه يفو

يف ةانبتملا ةديدجلا ةيؤورلا نأا
ةدا˘عا ى˘لا ي˘مر˘ت لا˘ج˘م˘لا اذ˘˘ه
تا˘صسصسؤو˘م˘لا صضع˘ب ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت
صضرغب ةيداصصتق’ا ةي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صص ةد˘˘˘عا˘˘˘ق ءا˘˘˘˘صشنإا

لكصش يف ةين˘طو ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م
ة˘ل˘ما˘كت˘مو ة˘ل˘ما˘صش ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘ل˘˘ل
ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا جا˘˘مدإ’ ة˘˘يرور˘˘˘صضلا

ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صس’ا تا˘˘˘نو˘˘˘كم˘˘˘˘لاو
.جراخلا نم ايلاح ةدروتصسملا

بصسح‐ ةلصسلصسلا هذه دتمتو
ة˘كا˘ب˘˘صسلا ن˘˘م ‐د˘˘ير˘˘ق ءاو˘˘ل˘˘لا

ح˘˘ئا˘˘ف˘˘صصلا م˘˘ت˘˘خو ةداد˘˘ح˘˘˘لاو
يلكلا عينصصتلا ىلا ةيندعملا
ريياعملل اقفو هتامزلتصسم لكب
فرط نم ةصضورفملا ةيملاعلا
صشيجلل نييجولونكتلا ءاكرصشلا
.يبعصشلا ينطولا

صشي˘˘ج˘˘˘لا نأا ءاو˘˘˘ل˘˘˘لا ر˘˘˘كذو
يف د˘م˘ت˘عا ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا
ىلع يريوطتلا هجمانرب راطا
وا ةقلغم تناك عقاوم لÓغتصسا
بارتلا ربع قÓغإ’ا روط يف
هذ˘ه ءا˘صسرا فد˘ه˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ةد˘عا˘ق˘لا
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صس’ا ةدا˘عإ’ ا˘يدا˘ف˘ت
.ةيتحتلا تاينبلا

نأا ،صصوصصخلا اذهب ربتعاو
لÓ˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘م
خ˘ي˘صسر˘ت˘ل ةر˘ي˘˘خ’ا تاو˘˘ن˘˘صسلا

جذو˘م˘ن˘˘ك ة˘˘كار˘˘صشلا جا˘˘ه˘˘ن˘˘م
تاصسصسؤوم ءاصشنا ربع يداصصتقا

ريوطتلاو ةعان˘صصل˘ل ة˘كر˘ت˘صشم
«ه˘ناوا ي˘ف ءا˘˘ج» ،ق˘˘يو˘˘صست˘˘لاو
يعانصصلا عاطقلا ىلع ظفاحيل
تاعا˘ن˘صصلا ا˘م˘ي˘صس’ ي˘ن˘طو˘لا
ةددهم تناك يتلا ةيكيناكيملا
تايوتصسملا عيمج ىلع لاوزلاب
.يلكيهلاو يجولونكتلا يلاملا

خ.ةميشسن

ءافولأو مدقتلأ نم ديزŸأ وحن يشضŸأو ءأدهششلأ ةنامأأ لم◊ مهاعد

ةبلطلل ةلاضسر هجوي ةيروهم÷ا سسيئر
Ãينطولا مهموي ةبضسان

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر مد˘˘ق
هيناهتب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ،ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ـل قفاوملا بلا˘ط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ربعو .ماع لك نم يام91
حاجنلاب ،ةبلطلل هتاينمت نع
ليصصحتلا برد ىلع قلأاتلاو
.يملعلاو يفرعملا

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر دروأاو
ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ن˘ه˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘صسر ي˘˘ف
يلاعلا ميلع˘ت˘لا ر˘يزو ا˘هر˘صشن

ع˘˘قو˘˘م˘˘ب ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
يتانبل ىن˘م˘تا» ،«كو˘ب˘صسيا˘ف»
حا˘ج˘ن˘لا ،ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘بأاو
ءادهصشلا ةنامأا لمحل ،قلأاتلاو
م˘˘˘كد˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘صضم˘˘˘˘لاو
وحن مكتاردق˘فو م˘كتاءا˘ف˘كو
ءا˘فر˘لاو مد˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا

ا˘ن˘ب˘ع˘صشو ة˘ي˘لا˘غ˘لا ا˘نر˘ئاز˘ج˘ل
صسي˘ئر˘˘لا فا˘˘صضأاو ،«م˘˘ير˘˘كلا
،دلاخلا مويلا اذه يف » نوبت
طارخنÓل ةبلطلا به نأا موي
ح˘˘˘ل˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘ف˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ف
صشي˘ج ل˘صساو˘ب˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’او
91 ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا يرر˘ح˘˘ت˘˘لا

صضو˘خ˘˘ي و˘˘هو ،6591 يا˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘صشلا˘˘ب ارزآا˘˘م
ةدا˘ع˘ت˘صسإ’ ر˘ير˘˘م˘˘لا ه˘˘حا˘˘ف˘˘ك
صسي˘ئر ع˘با˘تو ،«لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسإ’ا
اذه ي˘ف» Ó˘ئا˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
رصضحتصسن نحنو هجوتأا مويلا
ن˘م ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ثد˘ح˘لا كلذ
ةديجملا ريرحتلا ةروث ثادحأا
ةفاك ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا ى˘لإا

ةبلطلا ان˘ئا˘ن˘بأاو ا˘ن˘تا˘ن˘ب ى˘لإاو
.«يناهتلا صصلخأاب ةصصاخ

ر.نوراه
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كلهتشسملا مهفل تاشسشسؤوملا قفارت ةئيه ءاششنإا ىلإا اعد
:«مÓشسلا»ـل نوراه رمع ريبخلا ،يقيرفإلا

ققحنضس ةيقيرفإلا قوضسلا ىلع انرطيضس اذإا»
«تاقورحملا ليخادم زواجتت تاداريإا

لوشصحملا ينج تايلمع ىلوأا يف عورششلا

ةلمجلا قاوضسأا يف ارانيد05 ـب اطاطبلا

رمع يداصصتق’ا ريبخلا لاق
نم لمعلا أادبن نأا بجي ،نوراه
قو˘صسلا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘صسل˘˘ل نآ’ا
م˘صضخ ي˘ف اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

مامصضن’ا عوصضوم نع هثيدح
ةر˘ح˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا
ةديدصش ةصسفانملا» نأا ةيقيرفإ’ا
نيرداق نوكنصس انحجن نإا نكل

وأا يواصست تاداريإا ققحت ىلع
.«تاقورحملا نم انتاداريإا ديزت

ريبخلاو داصصتق’ا ذاتصسأا لاق
صصخ حيرصصت يف نوراه رمع
رئازجلا نأا» ،صسمأا «مÓصسلا» هب
تقو يأا نم رثكأا ةجاحب مويلا

ذ˘فا˘ن˘م ى˘ل˘ع ثح˘ب˘˘ل˘˘ل ى˘˘صضم
ةفلتخم˘لا ا˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل ةد˘يد˘ج
لخاد زاكترا تاحاصسم قلخو
ءا˘ن˘ي˘˘مو ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا ق˘˘م˘˘ع˘˘لا
راي˘صسلا ق˘ير˘ط˘لاو ة˘ي˘ناد˘م˘ح˘لا
دفاور مهأا نم بونج‐ لامصش
نكم˘ي˘صس يذ˘لا عور˘صشم˘لا اذ˘ه
ة˘باو˘ب نو˘كت نأا ن˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لاصصيإ’ ة˘يدا˘صصت˘ق’ا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
انربع ةدراولا ع˘ل˘صسلاو ا˘ن˘ع˘ل˘صس
مت˘ح˘ي ا˘م اذ˘ه»و «ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ى˘لإا

نم ل˘م˘ع˘لا ‐ ف˘ي˘صضي‐ ا˘ن˘ي˘ل˘ع
قو˘صسلا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘صسل˘˘ل نآ’ا
ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا م˘˘غر ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
د˘ي˘صسج˘ت نأا ازر˘ب˘م ،«ةد˘يد˘˘صشلا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘صس حا˘ج˘ن˘لاو كلذ
ن˘م ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘صصت˘˘ق’ا م˘˘عد
يواصست تاداريإا قيقحت لÓخ
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘تادار˘˘˘˘˘يإا د˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ت وأا
‐ثدحتملا‐ حلأاو.تاقورحملا

ةئيه بيصصنت يف عارصسإ’ا ىلع
تاصسصسؤوملا ة˘ق˘فار˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا

قاوصسأ’ا مهف ةي˘غ˘ب ة˘صصا˘خ˘لاو
نكميو ،يقيرفإ’ا كلهتصسملاو
ع˘م ل˘م˘ع˘ت نأا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
يدا˘˘صصت˘˘ق’ا ط˘˘بر˘˘لا بتا˘˘˘كم
ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’ا ن˘ي˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘لا

ل˘ي˘لذ˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع ادد˘˘صشم
لقنلا ةيلمعب ةصصاخلا تابقعلا

يتلاو ةيرئازجلا دودحلا جراخ
رمأ’ا وهو ةظهاب ’اومأا فلكت
ذإا هعم لماعتلا اننكمي» يذلا
ءارحصصلاب ريبك راطم قلخ مت
يذلا عورصشملا وهو ةيئازجلا
.«هقيبطت رظتننو هحرط مت

ةيمهأا ‐ريبخلا‐ لفغي ملو

يف يرئازجلا لوطصسأ’ا ريوطت
ةيناكمإا ةصساردو لقنلا ةيلمع
ىلع راوجلا لود عم هلامعتصسا

عم رج˘ي˘ن˘لاو ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م رار˘غ
تاصسصسؤو˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م ةرور˘صض
ةميق˘ل˘ل ة˘ق˘لا˘خ˘لا ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
ىلع ةرداقلا رئازجلاب ةفاصضملا
ةيابجلا ىوتصسم ىلع ريدصصتلا

ميد˘ق˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا مو˘صسر˘لاو
،ا˘ه˘ل تا˘صضي˘ف˘خ˘˘تو تاءا˘˘ف˘˘عإا

ةرفط قيقحت لجا نم اذه لكو
لودلا ةردق نأ’ داصصتق’ا يف
ىلع اهتردق ىدمب صساقت مويلا
اهطيحم ي˘˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
‐نوراه متخي‐.يجيتارتصساويجلا
صسي˘˘˘˘˘˘ئر نا˘˘˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘˘˘˘ل
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ع˘م روا˘صشت˘˘لا ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ب ر˘˘مأا

نييداصصتق’ا نيلعافلا فلتخم
ةقطنم يف لوخدلل ريصضحتلل
ةيقيرفإ’ا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا
بصسح صسيئرلا اعد و ،ةدعاولا
ةموكحلا ءارزولا صسلجمل نايب
برا˘ج˘ت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا ى˘لإا
ز˘يز˘ع˘تو ،ة˘ق˘با˘صسلا ة˘ل˘ثا˘م˘˘م˘˘لا
فلتخمل ةيمي˘ظ˘ن˘ت˘لا تارد˘ق˘لا
ر˘ي˘طأا˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تارادإ’ا
هذ˘ه را˘طإا ي˘ف ر˘ح˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
نا˘م˘صض ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ن˘يرد˘صصم˘ل˘ل ة˘لا˘ع˘ف ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
.نييرئازجلا

ةرورصض ىلع صسيئرلا حلأاو
ةصضياقملا تايلمع نيب زييمتلا
ع˘ل˘صسلا ن˘م ادد˘ع صصخ˘ت ي˘ت˘لا
لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘عو ،ةدود˘ح˘م˘˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م را˘طإا ي˘˘ف يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ح˘˘˘لا ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ددعلا يف ردصص دقو ،ةيقيرفإ’ا

ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘˘م63
331‐12  مقر يصسائر موصسرم
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘يد˘˘صصت˘˘لا ن˘˘م˘˘صضت˘˘˘ي
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل صسصسؤو˘م˘لا قا˘˘ف˘˘ت’ا
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ح˘˘˘لا ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةقطنملا هذه فدهتو ،ةيقيرفإ’ا
علصسلل ةدحوم قوصس قلخ ىلإا

ل˘ق˘ن˘ت˘ب ةر˘˘صسي˘˘م تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو
ق˘ي˘م˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م صصا˘˘خ˘˘صشأ’ا
ةرا˘ق˘ل˘ل يدا˘صصت˘ق’ا ل˘ما˘كت˘˘لا
ة˘˘يؤور˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ايقيرفإا» يف ةلثمتملا ةيقيرفإ’ا

«ةملاصسمو ةرهدزمو ة˘ل˘ما˘كت˘م
.3602 ةدنجأا يف تدرو امك

ز. شسواط

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا دا˘˘فأا
ر˘صضخ˘ل˘ل كر˘ت˘صشم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا

ى˘لوأا قÓ˘طإا ن˘ع ،مو˘˘ح˘˘ل˘˘لاو
لو˘صصح˘˘م ي˘˘ن˘˘ج تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةي’و يف ةيمصسوملا اطاطبلا
رظتنملا نم ثيح ،صسادرموب

ة˘ل˘م˘ج˘لا قاو˘صسأا ي˘ف ا˘ه˘خ˘صض
،نطولا عوبر رب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا

صضف˘˘خ ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘صسي˘˘˘صس ا˘˘˘م
.ةمداقلا مايأ’ا لÓخ راعصسأ’ا

هرصشن مت ناويدلل نايب بصسحو
،«كوبصسيا˘ف˘لا» ة˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع
ةقطنمب اطاطبلا ي˘ج˘ت˘ن˘م نا˘ف
ة˘ي’و ي˘ف ة˘ن˘صشخ˘˘لا صسي˘˘م˘˘خ
ةيلمع يف اوقلطنا ،صسادرموب

ةثÓ˘ث ل˘ب˘ق لو˘صصح˘م˘لا ي˘ن˘ج

تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ما˘˘يأا
راعصسأا عجارتب حمصستصس ينجلا
،ارانيد06 دودح ىلإا اطاطبلا

ةيلمعلا قÓطنا ذنمو هنا املع
نم رثكأاب قوصسلا ديوزت متي
ا˘طا˘ط˘˘ب ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق006
لكصشب اهينج متي كÓهتصس’ا
هذه لك لوحت نأا ىلع ،يموي
ةلمجلا قاوصسأا ىلإا تايمكلا
ةر˘قو˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘صشخ˘˘لا صسي˘˘م˘˘خ˘˘ب
ىلإا ادانتصساو.ديعلا موغلصشو
ر˘ع˘صس نا˘ف ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا صضع˘˘ب
يف  جد05 ـب ددح دق اطاطبلا
.ةلمجلا قاوصسأا

ز.شسواط

ةميقلا ءاطعإل هايملا ةريعشست يف Óبقتشسم رظنلا ةداعإا ةيناكمإا نع ،ةيئاملا دراوملا ريزو يبوهيم لامك نلعأا
ىدل ناك نإاو ،مئادو مظتنم عيزوت جمانربب ةليوط روهششل ءاقبلا نكمي ل هنأا ىلإا اريششم ،هايملل ةيقيقحلا

.هايملا حشش يف ةوجفلا شضيفخت يف مهاشسي ةيفوجلاو ةيحطشسلا هايملا نم نوزخم رئازجلا

هل حيرصصت يف ريزولا لاق
ةريعصست رييغت ةصسارد نإا صسمأا
طصسوتملا ىدملا ىلع هايملا
نيلعافلا لك كارصشإاب نوكيصس
يبو˘ه˘ي˘م رر˘بو .لا˘ج˘م˘لا ي˘ف
لوح ةريخأ’ا لايصس نايب ءاغلإا
ي˘ف ها˘ي˘م˘لا ع˘˘يزو˘˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ر˘صشت˘صسي م˘ل ه˘نأا˘ب ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لا
ناو˘يد˘لاو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اهنأا مكحب ريهطت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
نأا ازر˘ب˘م ،«ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف ة˘˘كر˘˘صش
ريفوت ىلع لمعتصس هحلاصصم
ءاو˘صس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘ل˘˘ل ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
.تاي’ولا يقاب وأا ةمصصاعلاب

يف بذبذتلا صصوصصخب امأا
عا˘ط˘ق˘˘ن’او ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت
لوؤوصسملا دكأا دقف ،رركتملا
ه˘صصر˘ح عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع لوأ’ا

ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
Óئاق . مئاد لكصشبو ةيويحلا
ا˘ند˘˘ه˘˘ج ىرا˘˘صصق لد˘˘ب˘˘ن˘˘صس»
ا˘م˘ك م˘ئاد ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ل
عيزوتلا جمانرب يف هانرطصس
قايصسلا تاذ يفو .«ليرفا7ـل
نكمي ’» هنأا يبوهيم فاصضأا
اذه˘ب ة˘ل˘يو˘ط رو˘ه˘صشل ءا˘ق˘ب˘لا
ي˘ف ر˘م˘ت˘صسن˘صسو ،ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
بصسح نكلو عيزوتلا ةموميد
احلم ،«ةيحطصسلا هايملا ةرفو
ددع ةفعاصضم ةرورصض ىلع
لÓخ نم ةي˘ل˘ح˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘م
دعب ،ةيلاملا تايناكمإ’ا داجيإا
،انوروك ةح˘ئا˘ج ن˘م جور˘خ˘لا

نم لوصصولا بجي هنأا افيصضم
هايملا نم ةئاملاب05 ىلإا71
هذ˘ه ن˘كل ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
ة˘˘م˘˘ئاد تصسي˘˘ل تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

.ةنايصصلل ايرود فقوتتو
ة˘كر˘صش تف˘صشك ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل

صسمأا لوأا اهل نايب يف «لايصس»
ا˘ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘صشن م˘˘ت
نيوم˘ت˘لا نأا «كو˘ب صسيا˘ف˘لا˘ب»
ةمصصاعلا يف بورصشلا ءاملاب
˘مو˘˘ي ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ح˘˘ب˘˘صصي˘˘صس
8 ةدملو طقف ايئزج ءاثÓثلا
عجارتت نأا لبق كلذو ،تاعاصس
دعب نم ني˘ت˘عا˘صس ر˘ب˘خ˘لا ن˘ع
هلدب رصشن˘تو نا˘ي˘ب˘لا فذ˘ح˘تو
ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي ر˘˘˘خآا
ر˘ه˘˘صشب صصا˘˘خ˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا

نود كلذو كرابملا ناصضمر
.ةيفاصضإا ليصصافت ةيآا ميدقت

نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ثد˘˘˘حأا د˘˘˘قو
لصصاوتلا عقاوم ىلع ةجصض
ربخلا لوادت مت ذإا ،يعامتج’ا

متي نأا لبق عصساو قاطن ىلع
تناكو .ريخأ’ا نايبلا رادصصإا

تزعوأا دق «لايصس» ةصسصسؤوم
يئزجلا ديوزتلا ماظن دامتعا
ىلإا ،ة˘عا˘صس42 ما˘ظ˘˘ن لد˘˘ب
ةيحطصسلا هايملا ةيمك عجارت
ءار˘ج ،دود˘صسلا ي˘ف ة˘نز˘خ˘م˘˘لا
3 لÓ˘خ ظ˘حÓ˘م˘لا فا˘ف˘˘ج˘˘لا
ج˘ت˘ن ثي˘ح ،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘˘صس

جاتنإ’ا ةيمك يف صصقن هنع
ايموي3م000.043 ـب رّدق
ىلإا ايموي3م نويلم2.1 نم)

نأا املع ،ايموي3م000.068
‐ناي˘ب˘لا ف˘ي˘صضي‐ ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ةلثمم دراوم ةثÓث نم دوزت
دود˘صسلا ها˘ي˘م ن˘˘م %06 ي˘ف
نم %02 ،(ةيحطصسلا هايملا)
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا) ة˘˘يزاو˘˘˘تر’ا را˘˘˘بآ’ا
هاي˘م˘لا ن˘م %02و (ةيفوج˘لا
.ةÓحملا

نم هناف ةصسصسؤوملا بصسحو
كÓ˘ه˘ت˘صس’ا د˘ي˘صشر˘ت م˘ه˘˘م˘˘لا

نم نماصضتلا حورب يلحتلاو
ها˘ي˘م˘لا ر˘ي˘فو˘˘ت نا˘˘م˘˘صض ل˘˘جأا
اج˘ما˘نر˘ب ّنأا ا˘م˘ل˘ع ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
حامصسلل هعصضو ّمت ايلاجعتصسا
،ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘ه ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ب
ي˘ف ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م˘˘ت˘˘يو
دراو˘˘م˘˘لا نوز˘˘خ˘˘م ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
001 زاجنإا لÓخ نم ةيفوجلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا ،يزاو˘˘ترا ر˘˘ئ˘˘ب
ثÓثل ةيجاتنإ’ا ةقاطلا عفرو
ل˘كي˘ه˘˘لا ة˘˘يدا˘˘حأا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
ئطاصش ر˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م ة˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل

.ةدلارزو ناينبلا نيع ،ليخنلا

خ.ةميشسن

Òخألا اهنايب رادشصإا لبق ÚمهاشسŸا رششتشست ⁄ «لايشس» ةكرشش نأا دكأا

هايŸا ةÒعضست ‘ رظنلا ةداعإا وحن :يبوهيم

نم ديزملا يفشضتشس اهنأا دكأا
:يراخب دمحم ريبخلا ،ةيفافششلا

قيدانضص ثادحتضسا»
حمضسي ةبوهنملا لاومألل
ةلءاضسملاب نييناملربلل

«اهريضصم نع
دمحم يلاملا ريبخلا لاق

ثادحتشسا رارق نأا ،يراخب
ةبوهنملا لاومأÓل قيدانشص

ةيلمع اذكو ةرداشصملا
اديزم حنمي يلاملا لومششلا

حمشسيو ةيفافششلا نم
Óبقتشسم نييناملربلل
نع ةلءاشسملا ةيناكمإاب
.اهتهجوو لاومألا هذه ريشصم
حيرشصت يف يراخب دافأا

ثادحتشسا نأا ،شسمأا يفحشص
ةبوهنملا لاومأÓل قيدانشص
شسيئر شصرح نمشض جردني
ةقلخأا ىلع ةيروهمجلا
لك ةبراحمو ةماعلا ةايحلا

جردنت يهو داشسفلا رهاظم
ةموكحلا ىعشسم نمشض
ةيفافششلا نم ديزم ءافشضإل
ةقلخأاو داشسفلا ةبراحمو
مجح نعو.ةماعلا ةايحلا
نآلا ىتح ةرداشصملا لاومألا

رلود نويلم058 ةردقملاو
اغلبم كلذ  –ثدحتملا–ربتعا

ةنزاوملاب ةنراقم اعشضاوتم
هجوت نأا احرتقم ،ةماعلا

تايلآا معدل لاومألا هذه
،داشسفلا ةحفاكمو ةيفافششلا

تحت لاومألا هذه عشضوت نأاو
ةئيهلا وأا لدعلا ةرازو ةياشصو
.داشسفلا ةحفاكمل ةينطولا

ةيروهمجلا شسيئر رارق نعو
قيدانشصلا ددع شصيلقتب
لخدي ةقباشسلا ةشصاخلا

ةعاجنلا ءافشضإا نمشض
شصيلقتو ةيداشصتقلا
نم ديزم حنمو تاقفنلا
.عيراششملا زاجنا يف ةنورملا

نم فدهلا نأا ،ريبخلا حشضوأاو
يلاملا لومششلا ةيلمع

ةيدقنلا ةلتكلا ءاوتحا
يف ةلوادتملا ةمهملا
ربع يزاوملا داشصتقلا
يتلا ةيلاملا تامدخلا

شصاشصتماو ةلودلا اهرفوت
حرط ربع ةيلاملا ةلتكلا
.نينطاوملل ةيلاملا تادنشسلا

ز.شسواط

.. ءÓغلا نم تاونشس دعب

كمضسلا راعضسأل رح طوقضس
قاوضسألا يف رانيد002 ـب نيدرضسلا

را˘ع˘صسأا ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه د˘˘ه˘˘صشت
،اظو˘ح˘ل˘م ا˘صضا˘ف˘خ˘نا كم˘صسلا

ر˘˘˘ع˘˘˘صس زوا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ’ ثي˘˘˘˘ح
ن˘˘م د˘˘حاو˘˘لا مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كلا
يف ارانيدÓ 053ثم نيدرصسلا
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،قاو˘صسأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ريثكب كلذ نم لقأاب تصضرع
ةيلحاصسلا تاي’ولا صضعب يف
فلصشلاو صسادرمو˘ب تا˘ي’و˘ك
002 ر˘ع˘صسب ه˘صضر˘˘ع م˘˘ت ن˘˘يأا
. طقف رانيد

ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘خأا كم˘˘˘صسلا دا˘˘˘ع
يرئازجلا كله˘ت˘صسم˘لا ة˘لوا˘ط
هتعطاقم نم ةليوط ةدم دعب
ثيح ،ةعفترملا هراعصسأا ببصسب
ي˘˘ف نو˘˘كل˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا د˘˘˘جو
ة˘˘صصر˘˘ف هرا˘˘ع˘˘صسأا صضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

د˘ي˘طو˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
دعب ،جوتنملا اذه عم ةقÓعلا
،ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘صس
را˘ع˘صسأ’ا صضا˘ف˘خ˘نا در˘ج˘م˘ب˘ف
لور˘˘ه ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘خ

ءا˘ن˘ت˘قا ى˘˘لإا نو˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
تاف ام صضيوعتل هنم تايمك
ا˘˘˘م بصسحو ،با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ي˘˘ف را˘˘ع˘˘˘صسأا ن˘˘˘م ها˘˘˘ند˘˘˘صصر
نا˘˘ف ة˘˘م˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘كم˘˘˘صسم
ر˘ع˘صسب صضر˘˘ع «ير˘˘ب˘˘م˘˘ج˘˘لا»
امأا ران˘يد0002 ى˘لإا0041
صضرع دقف «نودابصس’ا «عون

ـب نيدرصسلا امأا رانيد0002 ب
تصضفخنا نيح يف رانيد053
ى˘لا ل˘صصت˘ل «ة˘نو˘ت˘لا» را˘ع˘صسأا

لحاوصس يف طقف رانيد008
.صسادرموب

ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كلا نا˘˘˘˘˘˘كو
اقباصس اوربع دق نيكلهتصسملا

ءÓغ نم ديدصشلا مهئايتصسا نع
ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ةدا˘م˘لا هذ˘ه نا˘م˘ثأا
رانيد0051 ىلإا تلصصو يتلا
ةبصسنلاب دحاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل
رارقتصسا مدعو نيدرصسلا عونل
ام ،ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م ذ˘ن˘م هرا˘ع˘صسأا
ط˘صسو˘ت˘م˘لا ل˘خد˘لا يوذ ع˘فد

نع يلختلا ىلإا صضفخنملاو
نم مغر˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘كÓ˘ه˘ت˘صسا
يفتكي ثيح ،ةيئاذغلا اهتميق
يف ةفيف˘خ ةر˘ظ˘ن˘ب نور˘ي˘ث˘كلا
ءار˘ج ءا˘ن˘ت˘˘ق’ا نود قاو˘˘صسأ’ا
قلعتي ام اميصس صشحافلا ءÓغلا
او˘لا˘ق ي˘ت˘˘لا عاو˘˘نأ’ا صضع˘˘ب˘˘ب

ءاير˘ثأÓ˘ل تح˘صضأا ا˘ه˘نأا ،ا˘ه˘ن˘ع
«يربمجلا» ةلكاصش ىلع طقف
يت˘لا «دارود˘لا»و «ي˘جور˘لا»و
را˘ن˘يد ف’آا4 اهن˘م˘ث زوا˘ج˘ت
تناكو ،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل
ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
ا˘ق˘با˘صس تما˘ق د˘ق ة˘م˘صصا˘ع˘ل˘˘ل
ةربتعم تايمك لازنإاو ديصصب
ن˘˘˘˘˘˘يدر˘˘˘˘˘˘صسلا كم˘˘˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘˘˘˘م
تح˘˘˘صضوأا ثي˘˘˘˘ح ،«صش’’ا»و
ءاقرزلا فانصصأ’ا مهأا نم اهنأا
عاو˘˘نأ’ا ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا
كلذ صسكعنيصس ام ابلط رثكأ’ا

.راعصسأ’ا رارقتصسا ىلع
ز.شسواط
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شصاخششأا8 ىلع بشصن ايئاشضق قوبشسم فيقوت

ةلضشنخب ءاضسنلاب رهضشتو ددهت ةباضصعب ةحاطلا
ةحفاكم ةقرف رصصانع تجلاع

ةحلصصملاب ةيتامولعملا ةميرجلا
نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا

ىلو’ا ،نيتيصضق ،ةلصشنخ ةي’و
نع ريهصشتلاو ديد˘ه˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

قلعتت ةيناثلاو ،تينرتن’ا قيرط
.بصصنلاب

دقعلا يف ةأارما تمدقت ثيح
ة˘قر˘ف˘لا ى˘لإا ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

صصو˘˘صصخ˘˘ب ىو˘˘كصش تم˘˘˘ّصسرو
نع ريهصشتلاب ديدهتلل ا˘ه˘صضر˘ع˘ت

بحاصص لبق نم ،تنرتنأ’ا قيرط
ة˘˘صصن˘˘م˘˘ب ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كلإا با˘˘˘صسح
،«كوبصسياف» يعامتج’ا لصصاوتلا

يتلا ةقÓعلا لغتصسا ريخأ’ا اذه
اهددهو ، ةيحصضلاب هطبرت تناك
رصشن ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ب ر˘ي˘ه˘صشت˘لا˘ب

غلابم نم هنكمت مل نإا ،اهروصص
.ةربتعم ةيلام

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جا د˘˘ع˘˘ب
تصضفأا ،ة˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘صسبÓ˘˘˘م
ديدح˘ت ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا

بحا˘صص ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه
ل˘ح˘م ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا با˘˘صسح˘˘لا
دقعلا يف صصخصش وهو قيقحتلا
ةنيدمب مي˘ق˘م ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا

هؤوا˘عد˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ
ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ما˘˘مأا ه˘˘لو˘˘ث˘˘مو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ة˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘ل
ل˘ع˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘ه˘˘جاو˘˘م و ة˘˘مزÓ˘˘لا
فرتعي˘ل ،ه˘ب˘كترا يذ˘لا مر˘ج˘م˘لا
.هيلإا بوصسنملا لعفلاب همايقب

تاءار˘˘جإا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘ب
يئازج فلم زاجنا م˘ت ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

،ةلصشنخ ةمكحم ةباينل هلاصسراو
.صصاصصتخ’ا ميلقإا

دو˘ع˘ت˘ف ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ا˘˘مأا
يف صصخ˘صش ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘كصشل
صصوصصخب رمعلا نم يناثلا دقعلا
ق˘ير˘ط ن˘ع بصصن˘˘ل˘˘ل ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت
بحا˘˘صص ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ،تنر˘˘˘ت˘˘˘نأ’ا

،مارغتصسنأا ىلع ينورتكلإا باصسح
با˘صسح ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط ن˘˘يأا
ىدحإاب ةصصاخلا ةينامتئ’ا هتقاطب
لاصسرإاب ماقو ، ةينورتكلإ’ا كونبلا

باصسحلا ىلإا ربتعم يلام غلبم
صصا˘˘خ˘˘لا يرا˘˘˘ج˘˘˘لا يد˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
ةقفصصلا مامتا دعب ،هيف هبتصشملاب
با˘صسح˘لا ق˘ل˘˘غ˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ما˘˘ق
ةيحصضل˘ل ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل ،ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

لبق نم بصصنلل ةصسيرف هعوقو
. ينورتكلإ’ا باصسحلا بحاصص

ق˘م˘ع˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘صضف˘بو
لامعتصسابو ةيصضقلا يف قيقدلاو
عبتتلاو ةثيدحلا ةينقتلا لئاصسولا
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ،ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

،ي˘نور˘ت˘كلإ’ا با˘صسح˘لا بحا˘صص
نم يناثلا دقعلا يف صصخصش وهو
تاي’ولا ىدحإا نم ردحني ،رمعلا
.ةيقرصشلا

تاءارـجإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا دـع˘˘بو
يئازج فـلم زاـجنإا مـت ،قـيقحتلا

عو˘صضو˘م˘ب ه˘ي˘ف هـب˘ت˘صشم˘لا دـصض
مت تنرتنأ’ا قيرط نع بصصنلا
تاهج˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب
. ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيئاصضقلا

تاوق تحاطأا ،ىرخأا ةهج نمو
يناثلا يرصضحلا نمأ’اب ةطرصشلا
يف صصخصشب ،ةلصشنخ ةي’وب نمأاب
قوبصسم ،رمعلا نم عبارلا دقعلا
80 ىلع بصصن˘لا˘ب ما˘ق ،ا˘ي˘ئا˘صضق
ءÓ˘ي˘ت˘صسإ’ا و ن˘ي˘ن˘صسم صصا˘خ˘صشأا

ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ةيبهذلا مهتاقاطب لÓغتصساب
.يلآ’ا فارصصلا ىوتصسم

دو˘˘ع˘˘ت ةـي˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘ح
يف ناتيحصض اهب مدقت ىوكصشل
نم ع˘با˘صسلاو صسدا˘صسلا ن˘يد˘ق˘ع˘لا

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم ما˘˘˘مأا ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
بصصنلل ام˘ه˘صضر˘ع˘ت صصو˘صصخ˘ب
صصخ˘˘صش ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او
صضر˘ع˘ب ما˘ق ،ه˘ت˘يو˘˘ه نÓ˘˘ه˘˘ج˘˘ي
يف نيتيحصضلا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘صسم˘لا
لجأا نم ،ةقرف˘ت˘م ة˘ي˘ن˘مز تار˘ت˘ف
امهغلابم بحصس نم ا˘م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت
د˘ير˘ب˘لا با˘صسح˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘كب صصا˘خ˘˘لا يرا˘˘ج˘˘لا
، نيتيبهذلا امهيتقا˘ط˘ب ة˘ط˘صساو˘ب

ةنيدمب نئاكلا يلآ’ا عزوملا ربع
ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘لو˘˘ت˘˘صسا م˘˘ث ،ة˘˘ل˘˘صشن˘˘˘خ
.امهلاومأا

ي˘˘ف ةأار˘˘ما ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
تناك ،رمع˘لا ن˘م ع˘با˘صسلا د˘ق˘ع˘لا

تا˘عزو˘م˘لا د˘حأا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
،ةبيطانوصس يح˘ب ة˘ن˘ئا˘كلا ة˘ي˘لآ’ا

نم هيف هبتصشملا اهنم مدقت ثيح
غ˘ل˘ب˘م بح˘صسل ا˘ه˘تد˘عا˘صسم ل˘˘جأا

يد˘ير˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘با˘˘صسح ن˘˘م ي˘˘لا˘˘م
ا˘ه˘ت˘قا˘ط˘ب ه˘ل تم˘ل˘صسف ،يرا˘ج˘˘لا
م˘قر˘لا ه˘ل تمد˘ق ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ب˘˘هذ˘˘لا
بحصسب موقيل اهب صصاخلا يرصسلا

ماق مث ، هايإا اهميلصستو يلام غلبم
اهتقاطب ىلع ءÓيت˘صسإ’ا˘ب ا˘هد˘ع˘ب
ةيبهذ ةقاطب اهميلصست و ةيبهذلا
دع˘ب ،ر˘خآا ا˘صصخ˘صش صصخ˘ت ىر˘خأا
ماق نيأا ، يرصسلا مقرلا نم هنكمت
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘م بح˘˘صسب كلذ د˘˘ع˘˘ب
.هيلع ءÓيتصسإ’ا و ربتعم

يف صصخصش ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا
ناك ،رم˘ع˘لا ن˘م صسدا˘صسلا د˘ق˘ع˘لا

صسف˘˘ن ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ˘˘˘ك
تاذ ه˘ن˘م مد˘ق˘ت ،ي˘لآ’ا عزو˘˘م˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع صضر˘ع و ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا
نم هنيكم˘ت ل˘جأا ن˘م ةد˘عا˘صسم˘لا
ه˘با˘صسح ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م بح˘صس
هل ملصس نأا دعب ، يراجلا يديربلا
همقرو ةيبهذلا هتقاطب ةيحصضلا
ه˘˘م˘˘هوأا ،ه˘˘˘ب صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ير˘˘˘صسلا
نم نكمتي مل هنأاب هيف هبتصشملا
ببصسب كلذ يلاملا غلبملا بحصس
ماق يذلا يلآ’ا فارصصلا يف للخ
مث  ةيبهذلا هتقاطب ىلع كاصسمإ’اب
نم ديربلا زكرم ىلإا ههيجوتب ماق
،ةيبهذلا هت˘قا˘ط˘ب عا˘جر˘ت˘صسا ل˘جأا
يلام غلبم بحصسب ماق كلذ دعب
.هيلع ءÓيتصسإ’او ةيحصضلل ربتعم

ةقمعملا تاقيقحتلا لÓخ نم
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘بو ،ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
لبق نم ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘ف˘صصاو˘م˘لا
ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ،ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلا
طصسو هفيقوت متيل ،هيف هبتصشملا

فارصصلاب صصاخلا نئابزلا روباط
ا˘ب˘ي˘طا˘نو˘صس ي˘ح˘ب ن˘ئا˘كلا ي˘لآ’ا
ةيلمعل هعا˘صضخإا د˘ع˘ب .ة˘ل˘صشن˘خ˘ب
هتزوحب رث˘ع يد˘صسج˘لا صسم˘ل˘ت˘لا

ي˘لآ’ا بح˘صسل˘ل ن˘ي˘ت˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع
ناك نييرخأا نيت˘ي˘ح˘صضل (ة˘ي˘ب˘هذ)
ر˘ت˘فد ،ا˘م˘ه˘لاو˘˘مأا بح˘˘صس دد˘˘صصب
،ه˘ب صصا˘خ طا˘ي˘ت˘ح’او ر˘ي˘فو˘ت˘˘لا

.جد000,97 ـب ردقي يلام غلبم
،ةرمتصسملا تاقيقح˘ت˘لا تف˘صشكو
ةدع يف هيف هبتصشملا طروت نع
اياحصض ةتصس تصسم ةلثامم اياصضق
ءÓيتصسإ’ا مت  ،نينصسملا ةئف نم
مهلاومأا و ةيبهذلا مهتاقاطب ىلع
ةيديربلا مهتا˘با˘صسح˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
تاءارجإا لامكتصسا دعب .ةيراجلا
80 هد˘صض تز˘ج˘˘نأا ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةحنج عوصضومب ةي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م
لوثملا تاءارجإا بجومب ،ةقرصسلا
عاديإا رمأا هقح يف ردصص يروفلا
.ةيباقعلا ةصسصسؤوملاب

يداعشس يون

مامأا ،نوعرف ناميا ىده ،اقباشس ،لاشصتلاو مÓعلا تايجولونكتو ديربلا ةريزو ،شسمأا ةحيبشص ،تلثم
.دمحما يديشسب ةيداشصتقلاو ةيلاملا داشسفلا اياشضق يف شصشصختملا يئازجلا بطقلا يشضاق

نم نوعرف ىده عامتصس’ا مت
ة˘فر˘غ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘صضا˘˘ق ل˘˘ب˘˘ق
تازايتما حنم فلم يف ،ةثلاثلا

«كنيليبوم» ةكرصشل ةينوناق ريغ
،فا˘ن˘ي˘نو˘ك ةو˘خإÓ˘ل ة˘كو˘ل˘م˘م˘لا
ةلودلا ة˘ن˘يز˘خ دّ̆ب˘ك يذ˘لا ر˘مأ’ا
و .ر’ود نو˘ي˘ل˘م03 ن˘م د˘˘يزأا
ةر˘يزو نو˘عر˘ف ىد˘˘ه˘˘ل تب˘˘صس˘ُ̆ن
مÓع’ا تايجو˘لو˘ن˘كتو د˘ير˘ب˘لا

داصسف مهت ةدع ،اقباصس ،لاصصت’او
ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت
ةيمومع لاومأا  ديدبت و ةقحتصسم
.ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإاو

نم ةمهتملا بلج مت ،ةراصشإÓل
نم ةمكحملا ىلإا ةعيلقلا نجصس

ينطولا كردلا رصصانع فرط

خ.ةميشسن

فانينوكـل رلود نويلم03ـب تازايتما حنم ةيشضق يف

اددجم ءاضضقلا مامأا نوعرف ىده

ةبذاك رابخا جيورت مهتب
اهنأاشش نم روهمجلا نيب
ماظنلاب شساشسملا

«ما ويدار» ريدم
مامأا ناضسحإا يضضاق
ةباينلا

ثاحبألا ةقرف تمدق
باب» ينطولا كردلا
،ةمشصاعلاب «ديدجلا
،«ما ويدار» ريدم يفحشصلا

مامأا لوثملل ،ناشسحإا يشضاق
ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو
.دمحما يديشسب حنجلا

دعب ينعملا ميدقت يتأايو
تاذ فرط نم هعامشس
،ةينمألا حلاشصملا

قلعتت عئاقو شصوشصخب
ةبذاك رابخا جيورت مهتب
اهنأاشش نم روهمجلا نيب
.ماظنلاب شساشسملا

ةمهت هل تهجو امك
ةاشسأاملا حارج لامعتشسا
شساشسملل ةينطولا

ةيروهمجلا تاشسشسشسؤومب
قبشسو .ةلودلا فاعشضاو
ىقلت ناو هيف هبتششملل
تاذ فرط نم ًءاعدتشسا
رهشش ةينمألا حلاشصملا
مت نيأا ،مرشصنملا ربوتكأا
.يمشسر رشضحم يف هعامشس

م.ةزمح

سصخضش ةافو
نيرخآا ةباضصإاو
ثداح يف حورجب
ةليضسملاب رورم
ةيامحلا حلاشصم ،تلجشس

شصخشش ةافو ،شسمأا ،ةيندملا
يف نيرخآا نينثا ةباشصإاو

ةيلو يف رورم ثداح
ثداحلا عقوو .ةليشسملا

07 مقر ينطولا قيرطلاب
نيب طبارلا هرطشش يف
فايشضوب دمحم يتيدلب
ىوتشسم ىلع ،رورشس نبو

.دوليم نب نيع
م.ةزمح

ةŸاق ‘ ةلفاح هتشسهد ينيعبرأا ةافو

جيريرعوب جÈب ةّيئابرهك ةقعضصل سضرعت باضش محفت
ةقع˘صصل با˘صش صضر˘ع˘ت

جر˘ب˘ب ة˘ف˘ي˘˘ن˘˘ع ة˘˘ّي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك
هلمع هئادأا لÓخ ،جيريرعوب
ةطحم مامأا صسوكرفلب يحب
ناتو˘ب˘لا زا˘غ ر˘يراو˘ق ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
ىلا ىدأا ا˘م ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو
نم قورحل هصضرعتو همحفت
لقن ةيحصضلا ،ةثلاثلا ةجردلا

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا فر˘˘ط ن˘˘م
جر˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةعرصسلا حانج ىلع جيريرعوب
تايلمعلا ةفرغ ىلا لخدا و
يد˘˘˘يزو˘˘˘ب» ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘˘ب
ةرادا  نأا ’ا ،«ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
هليوحت  تررق ىفصشتصسملا
ةريودلا ىفصشتصسم ىلا اروف
.هتلاح ةروطخل ةمصصاعلاب

ح˘˘لا˘˘صصل ل˘˘م˘˘ع˘˘ي با˘˘˘صشلا
يدؤويناك ،ة˘ّي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘كر˘صش
ى˘ت˘ح ،يدا˘ع ل˘كصشب ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
ن˘ع ه˘ف˘قو˘ت˘ب ةرا˘م˘لا أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت
ا˘ق˘صصت˘ل˘م هود˘ها˘صشو ل˘م˘ع˘˘لا
ثي˘ح ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا دو˘م˘ع˘˘لا˘˘ب
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب او˘ل˘صصتا
نا˘˘كم ى˘˘لا تل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةعرصسلا حانج ىلع ثداحلا

يف ةمدصص تكرت ةثداحلا
ن˘يذ˘لا ي˘ح˘لا نا˘كصس  ط˘˘صسو
ه˘ل او˘ن˘م˘تو ه˘ع˘م او˘˘ف˘˘طا˘˘ع˘˘ت
يفوت هنكل ،ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘صشلا

ةيئابرهكلا ةمد˘صصلا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م
اهتفلخ يتلا ةغيلبلا قورحلاو
.هدصسج ءاحنأا فلتخم يف

تل˘خد˘ت ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘˘فو
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘˘لا
ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ن˘لا ما˘م˘ح ة˘ي˘ند˘م˘لا
ل˘خد˘˘م˘˘ب ،صسما لوأا ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ثداح لجأ’ ،ةراوهدلا ةيدلب

بصسحو .صصخصش ةافو فلخ
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
يف ثداحلا ل˘ث˘م˘ت ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
04» صصخ˘صشل ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح صسهد
يف هتافو ىلإا ىدأا امم ،«ةنصس
ل˘˘ق˘˘ن م˘˘تو .نا˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ة˘صسصسؤو˘م˘لا ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ةيراوجلا ةحصصلل ةي˘مو˘م˘ع˘لا

.محصشلا يداو
تاقاطب روزمب ةحاطإلا

شسادرموبب ةينورتكلإا
ن˘مأ’ا ة˘ير˘يد˘˘م تف˘˘صشك

نأا ،صسمأا صسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل
ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘˘صصم
نيبÓجيت ة˘يد˘ل˘ب˘ل ير˘صضح˘لا
ريبخ˘ب ة˘حا˘طإ’ا ن˘م تن˘كم˘ت
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا تا˘قا˘ط˘ب ر˘يوز˘˘ت
قيرط نع نينطاوم تايوهو
جارختصساب ماق ثيح ،تنرتنأ’ا
ز˘كر˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م لاو˘˘مأا
.ديربلا

˘ما˘مأا ي˘نا˘ج˘لا م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘تو
،ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا
لام˘ع˘ت˘صساو ر˘يوز˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب
،ةيمصسر تاررحم يف روزملا
.ريغلا ةيوه لاحتنا ،بصصنلا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ي˘˘صضا˘˘ق ه˘˘˘عدوأاو
.صسبحلا صسادرموب

نم5.1 نم ديزأا زجح
ةدشسافلا كامشسألا

تليشسمشسيتب
ةطرصشلا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

نم تليصسمصسيت ةي’و نمأاب
كامصسأ’ا نم غلك061 زجح
كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘˘ي˘˘غ
بتكم نايب بصسحو .يرصشبلا
نإا˘ف ،ة˘ي’و˘لا ن˘مأا˘ب لا˘صصت’ا
ةبقارم لÓخ تءاج ةيلمعلا
مت نيأا ،ةنيدملا ءايحأا طصسوب
اهبحاصص ناك ةبكرم فيقوت
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك صضر˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
مدعنت ةقيرطب عيبلل كامصسأ’ا
،ةفاظنلا دعاوقو طورصش اهيف
لبق نم اهتنياعم دعب ثيح
اهنأا دكأات ،ةصصتخملا تاهجلا
ة˘˘ح˘˘لا˘˘صص ر˘˘˘ي˘˘˘غ تح˘˘˘ب˘˘˘صصأا
مدع˘ل ير˘صشب˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل
مدعو نيزختلا طورصش مارتحإا

ةداهصشلا ىلع اهبحاصص ةزايح
بجو˘˘˘م˘˘˘بو ،ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
فÓتإا مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا
زاج˘نإاو ةزو˘ج˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا

.فلاخملا دصض رصضحم
م.ةزمح

ممشستب شصاخششأا9 ةباشصإا
شصارقأا اولوانت امدعب

ترايتب ةششوششغم ةشسولهم
،صسمأا لوأا ةلي˘ل ،ل˘ب˘ق˘ت˘صسا

«يجرمد فصسوي» ىفصشتصسم
دعب صصاخصشأا9 ،ترايت يف
ة˘ج˘ي˘ت˘ن م˘م˘صست˘ل م˘ه˘صضر˘˘ع˘˘ت
دقتعُي بوبح˘ل م˘ه˘كÓ˘ه˘ت˘صسا
تدا˘˘فأاو .ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نأا

ةل˘ح˘صصم نأا˘ب ة˘ي˘ب˘ط ردا˘صصم
يف تلبقتصسا ت’اج˘ع˘ت˘صس’ا

،ًءاصسم ةنماثلا ةعاصسلا دودح
،ة˘ياد˘ب˘لا ي˘˘ف صصا˘˘خ˘˘صشأا4
دعب9 ىلإا اعابت ددعلا عفتراو
ثي˘ح ،ةر˘ي˘صصق ة˘ي˘ن˘مز ةر˘ت˘˘ف
ي˘ف م˘ه˘ب˘ل˘˘غأا‐ ء’ؤو˘˘ه ر˘˘ع˘˘صش
م’آاب ‐رمعلا نم تانيرصشعلا

ا˘مد˘ع˘ب ،م˘ه˘نو˘ط˘˘ب ي˘˘ف ةدا˘˘ح
ةصسوله˘م ا˘بو˘ب˘ح او˘كل˘ه˘ت˘صسا
وأا ة˘صشو˘صشغ˘م ا˘ه˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
مهلقن متيل ،ةيحÓصصلا ةيهتنم
حانج ىلع ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا ى˘لإا
مقاطلا دن˘ج˘ت ثي˘ح ،ة˘عر˘صسلا
م˘˘˘ه˘˘˘˘ل تمد˘˘˘˘ُقو ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
اوعصضوو ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا
نأا لبق ،ةيبطلا ةبقارملا تحت
ىفصشتصسم˘لا م˘ه˘صضع˘ب ردا˘غ˘ي
يقب ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ل˘ي˘ل˘لا صسف˘ن ي˘ف
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا تح˘˘˘ت نور˘˘˘خآ’ا
م˘ه˘ت˘لا˘ح تف˘صصوو ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
تاذ تفا˘صضأاو .ةر˘ق˘ت˘صسم˘˘لا˘˘ب
اوعنتما نيرخآا نأاب رداصصملا

ل˘˘˘˘˘˘خاد صصح˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘ع
يأا ن˘م ا˘فو˘خ ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
م˘˘ه˘˘طرو˘˘˘ت د˘˘˘ق تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت
ةيحصصلا ةصسصسؤوملا اورداغو
مهت’اح نأاو ةصصا˘خ ،ا˘ع˘ير˘صس
حت˘ف˘ت˘ل ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا˘ب ن˘كت م˘ل
اقيقحت نمأ’ا حلاصصم اهدعب
.ثداحلا تاصسبÓم يف

نولشسارم :اهعمج
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ينيطصسلفلا بعصشلا قحب ةيزانلاو باهر’ا سسرامي لÓتح’ا

نينطوتصسملا تاءادت˘عا ل˘صصاو˘ت˘ت
نينطاوملا ىلع لÓتح’ا دونجو
ة˘ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا صسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف
يجمهلا ناودعلا ةريتو دعاصصتتو
د˘ع˘صصي ثي˘˘ح ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
هتاصسراممو هناودع نم لÓتح’ا
ه˘تاءاد˘ت˘عاو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘با˘هر’ا

نآ’ا ى˘ت˘ح˘ل ناود˘ع˘لا ف˘ل˘˘خ ثي˘˘ح
ءايربأ’ا اياحصضلا نم اديهصش791
51و ةديصس43و لفط85 مهنم
ن˘ع د˘يز˘˘ي ا˘˘مو ن˘˘صسلا را˘˘ب˘˘ك ن˘˘م
ا˘ه˘ت˘ن˘صش بر˘ح ي˘ف ح˘ير˘ج5321
تصسرامو يزانلا لÓتح’ا تاوق
م˘ظ˘ن˘م˘لا ا˘ه˘با˘هرا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘لود
ة˘ن˘يد˘م˘لا د˘يو˘ه˘˘ت˘˘ل فد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لا
اهيف ةفئاز عئاقو صضرفو ةصسدقملا

ةيمÓ˘صسإ’ا تا˘صسد˘ق˘م˘لا˘ب صسم˘لاو
رارمت˘صسا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ح˘ي˘صسم˘لاو
دجصسملل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘ما˘ح˘ت˘ق’ا
قار˘˘˘˘حإا ت’وا˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو ى˘˘˘˘˘صصقأ’ا
.ةيمÓصسإ’او ةيحصسملا تاصسدقملا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘ب
نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح نا˘ج˘˘لو ي˘˘لود˘˘لا

تاءاد˘ت˘ع’ا كل˘ت ة˘نادا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
رارمتصسا مدعو نينطاوملل ةيلودلا
لخدتلا ةرورصضو بيرملا تمصصلا
ع˘˘صسو˘˘ت˘˘لا تا˘˘ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ف˘˘˘قو˘˘˘ل
ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا يرا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صس’ا يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ءÓ˘˘˘خإا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘عو
م˘ه˘لزا˘ن˘م مد˘هو ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

لدي يذلاو مهتاكلتمم ةرداصصمو
لÓتح’ا فده نأا حصضاو لكصشبو
ىلع ينوناقلا ريغلا ءÓيتصس’ا وه
ي˘˘˘˘˘صضارأ’ا ن˘˘˘˘˘م رد˘˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كأا
˘ما˘ع دود˘ح و˘ح˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

قيقحتل اهنع ىنغ ’ يتلا7691
. نيتلودلا لح
بعصشلا ءانبا لصصاوي لباقملا يف
ةلتحملا يصضار’ا يف ينيطصسلفلا

ة˘صسد˘ق˘م˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خو
نا˘ع˘ط˘˘قو لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل م˘˘ه˘˘يد˘˘صصت
ةلوطبو ةعا˘ج˘صشب ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا

يتلا مهتاططخم لاصشفإا لجا نم
ينامزلا ميصسقتلا صضرف فدهتصست

ى˘صصقأ’ا د˘ج˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘كم˘˘لاو
ةينيط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ةردا˘صصمو
رطاخم نم كلذ يلع يوطني امب

دو˘˘جو˘˘لا دد˘˘ه˘˘ت تتا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
. صسدقلاب ينيطصسلفلا
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘لا د˘ها˘˘صشم˘˘لا كل˘˘ت
باب يف ناديملا ةحاصس يف دصسجتت
عراو˘صشو ة˘قزأاو تارا˘حو دو˘م˘˘ع˘˘لا
لك لمصشتو دتمتلو ةميدقلا صسدقلا

ءان˘با ىد˘صصت˘ي ثي˘ح ن˘طو˘لا عو˘بر
مهناميا ةوقب ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

م˘هرار˘صصإاو م˘ه˘ت˘م˘يز˘عو م˘ه˘˘تدارإاو
نع مه˘عا˘فدو م˘ه˘قو˘ق˘ح ل˘ي˘ن ى˘ل˘ع
يف ينيطصسلفلا ينطولا عورصشملا

ري˘م˘صض ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ي˘لو˘ط˘ب د˘ه˘صشم
كلتو ينيطصسلفلا بعصشلا نادجوو
ىدصصتي يتلاو ةيلاصضنلا فقاوملا

ء’ؤو˘˘ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
يف نوثب˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا
نو˘˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘يو ادا˘˘˘˘˘˘صسف صضر’ا
صسورد˘˘˘م ل˘˘˘كصشب م˘˘˘ه˘˘˘تاءاد˘˘˘ت˘˘˘˘عا

ينيطصسلف وه ام لك ىلع جهنممو
ل˘˘صشف د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م نود˘˘كؤو˘˘ي ثي˘˘ح

ديوهت يف ةيليئارصسإ’ا تاططخملا
ناهذأ’ا ىلإا ديعتو ةصسدقملا ةنيدملا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘عور˘˘م˘˘لا د˘˘ها˘˘صشم˘˘لا كل˘˘ت
نينطوتصسملا تا˘با˘صصع ا˘ه˘ت˘صسرا˘م
ةبكنلا لÓخ لÓتح’ا صشيج ةاونو
. نيطصسلف لÓتحاو
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ط˘خ˘م ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت

تاعومجم مايقل ةصصرفلا ةحاتإ’
ن˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘فر˘˘ط˘˘ت˘˘م
د˘ج˘صسم˘لا تا˘حا˘ب ل˘خاد ةÓ˘صصلا˘ب
د˘˘صش ن˘˘م د˘˘ب ’ كلذ˘˘لو ى˘˘˘صصقأ’ا
ى˘صصق’ا د˘ج˘˘صسم˘˘لا ي˘˘لا لا˘˘حر˘˘لا

ل˘صصاو˘ت˘م ل˘كصشب ه˘ي˘˘ف طا˘˘بر˘˘لاو
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صصع˘˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘˘عو
لمعلاو هيف ثبعلل نينطوتصسملا

هذ˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تاعومجمل ةريطخ˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘لا
ةدناصسم ةي˘م˘هأاو دد˘ج˘لا ن˘ي˘يزا˘ن˘لا
. مهدومصص معدو صسدقلا يلاها
ةيباهر’ا اهل ةمظنم عابتأا لصصاوي
اهناودع وهاينتن مهكيرصشل ةعباتلا

بع˘˘˘˘صشلا د˘˘˘˘صض ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تاءاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عاو
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب مو˘ق˘ت ثي˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ريطخلا ناودعلا جمارب نم ةلصسلصس
ة˘ن˘ت˘ف˘لا تاءاد˘ن˘ل ا˘ه˘˘ث˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
˘مو˘ق˘تو ة˘ي˘هار˘كلاو ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لاو
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ب

ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع م˘ه˘فو˘ف˘˘صص
نم عمصسمو ىأارم تحت يعامتج’ا
دكؤوي يذلا رمأ’ا لÓتح’ا ةطرصش
عم اهلها˘صستو ا˘هؤو˘طاو˘تو ا˘ه˘لذا˘خ˘ت
. ةيباهر’ا تاصسرامملا هذه
ةنصضاحلا يه و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ة˘مو˘كح نا

ةيناهاكلا ةمظنملا هذه˘ل ة˘م˘عاد˘لاو
تامظنم˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘با˘هر’ا

تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو ع˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا تاودأاو
صسد˘ق˘لا ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو ة˘ير˘صصن˘ع˘˘لا

اذه يفو انهو ىصصقأ’ا دجصسملاو
ن˘م رذ˘ح˘˘ن نا ن˘˘م د˘˘ب ’ قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا
قارت ةديدج تامزأا لاعتفا ويرانيصس
يمصسر رييغتل ةئطو˘ت ءا˘مد˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ىصصقأ’ا دجصسملا يف مئاقلا عصضولل

˘مر˘ح˘لا ةرز˘ج˘م بق˘˘ع ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك
م˘ي˘صسق˘ت˘˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب’ا
ى˘ل˘ع مر˘ح˘ل˘ل ي˘نا˘مز˘لاو ي˘نا˘كم˘˘لا

. يلودلا عمتجملا ىأارمو عمصسم
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بيحنلاو رانلا قÓطإا :ةيصسودنهلاو ةينويهصصلا ططخم
فنعلا نم ةعورملا دهاصشملا نإا
نوينيطصسلفلا اه˘ل صضر˘ع˘ت˘ي يذ˘لا

«ةعبرأا اوناك» .بولق˘ل˘ل ة˘م˘ط˘ح˘م
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بأ’ا خر˘˘صص اذ˘˘كه
هلافطأا عيمج دقف يذلا بوعرملا
يل˘ي˘ئار˘صسإا ي˘خورا˘صص مو˘ج˘ه ي˘ف
ة˘ي˘ن˘˘كصسلا ي˘˘نا˘˘ب˘˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا
ةيصشحو˘لا هذ˘ه .ةز˘غ ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا
اًع˘يور˘ت ر˘ث˘كأا ح˘ب˘صصت ةر˘م˘ت˘صسم˘لا
يب» لثم مÓعإ’ا لئاصسو دوجوب
«نإا نإا يصس»و (CBB) «يصس يب
(NNC) 42 صسنار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف»و�
(42ecnarF) د˘˘˘˘عا˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةاورلاو ةطلصسلا تادايق صضرحتو
در˘ج˘ت ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
كانه .مهتيناصسنإا نم نيينيطصسلفلا
ن˘ي˘ب ه˘با˘صشت˘لا ه˘جوأا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ريمصشك ي˘ف ة˘ي˘صسود˘ن˘ه˘لا ة˘ي˘صشا˘ف
ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلاو
ر˘ث˘كأا نإا˘ف كلذ ع˘˘مو .ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
اميظنتو اًعاد˘خ تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا
ا˘ت˘ل˘ك ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘صست ي˘ت˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘˘ب
ة˘صسا˘ي˘صس عا˘ب˘تا ي˘ه ن˘ي˘ت˘ل˘ي˘صصف˘لا

’ ي˘ت˘لاو تا˘صضقا˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘م
ا˘ه˘نإا ذإا .ا˘ه˘ع˘م ف˘طا˘ع˘ت˘˘لا زو˘˘ج˘˘ي
جراخلا لود فاطعتصسا يف لثمتت
صسانلا ةايح عيورتب ناموقت امنيب
.امهلÓتحا تحت نيدوجوملا

مهيدل حب˘ق˘لا ن˘م ه˘صسف˘ن رد˘ق˘لا˘بو
،ع˘˘قاو˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب نو˘˘˘هو˘˘˘صشي قر˘˘˘ط
ر˘يو˘صصت˘˘ل بيذا˘˘كأÓ˘˘ل نو˘˘جور˘˘يو
ماق .ةيحصضلا اهنأا ىلع ليئارصسإا

وهاينت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ءارزو˘لا صسي˘ئر
حقولا هبولصسأاب قئاقحلا فيرحتب
ةلباقم لوأا يف داتعملا فيزملاو
ءاد˘ت˘ع’ا ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت
اذ˘ه نا˘ك» :ا˘ي˘عّد˘م ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا

ن˘م ن˘ي˘بو نو˘نا˘ق˘لا ن˘ي˘ب ا˘˘ًعار˘˘صص
رمأ’ا اذه ل˘ع˘ج˘ي ا˘مو .«ه˘ل˘ها˘ج˘ت˘ي
قدصشتي هنأا وه ةبيرلل ةراثإا رثكأا
تايقافتا كهتني وه امنيب نوناقلاب

.ةدحتملا ممأ’ا قاثيمو فينج
نأا ةصشهدلا ريثي ’ يذلا رمأ’او
ا˘تا˘نا˘ج ا˘ي˘تارا˘ه˘˘ب بز˘˘ح ة˘˘مو˘˘كح

دق دنهلا يف يدوم اردنيران ةدايقب
˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا قد˘˘˘صص ل˘˘˘كب تد˘˘˘يأا
،نيينيطصسلف˘لا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا

ايتاراهب بزح ولثمم ثدحت ثيح
هاجت باهر م˘ه˘يد˘ل ن˘يذ˘لا ،ا˘تا˘نا˘ج
نيطصسلفو ري˘م˘صشك ن˘ع ،مÓ˘صسإ’ا
ىلع برحلل نيتهب˘ج ا˘م˘ه˘ف˘صصو˘ب
.مÓصسإ’ا
هجوأا نم ريثكلا كانه ةقيقحلا يف
يف ةيصسودنهلا ةيصشاف نيب هباصشتلا

نيطصسلف يف ةينويهصصلاو ريمصشك
ر˘ث˘كأا نإا˘ف كلذ ع˘˘مو .ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
اميظنتو اًعاد˘خ تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا
ا˘ت˘ل˘ك ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘صست ي˘ت˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘˘ب
ة˘صسا˘ي˘صس عا˘ب˘تا ي˘ه ن˘ي˘ت˘ل˘ي˘صصف˘لا

’ ي˘ت˘لاو تا˘صضقا˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘م
ا˘ه˘نإا ذإا .ا˘ه˘ع˘م ف˘طا˘ع˘ت˘˘لا زو˘˘ج˘˘ي
جراخلا لود فاطعتصسا يف لثمتت
صسانلا ةايح عيورتب ناموقت امنيب
.امهلÓتحا تحت نيدوجوملا

د˘˘ق ة˘˘ي˘˘جاودز’ا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا هذ˘˘ه
يف ميروي» مصساب ةيربعلاب تفِصصُو
را˘˘˘ن˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا يأا ،«م˘˘˘ي˘˘˘˘صشتو˘˘˘˘ب
ليئارصسإا يف اهليعفت متي .بيحنلاو
،نيينيِمَيلا نينطوتصسملا لبق نم
ي˘حا˘ف˘صس ل˘ب˘˘ق ن˘˘م د˘˘ن˘˘ه˘˘لا ي˘˘فو
.ة˘ل˘ت˘ق˘لا غ˘نا˘صس كا˘˘ف˘˘ي˘˘صسما˘˘ياو˘˘صس
ق˘˘ح˘˘صس ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘هÓ˘˘˘كف
مث ،نييريمصشكلاو نيين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
نولوقيو مهتاناعم ىلع نورصسحتي
اي ،مÓصسلل ةصصرف مهانحنم دقل»
.«اهولغتصسا مهتيل

اذ˘ه ه˘ي˘ف ى˘ل˘ج˘ت˘ي نا˘كم د˘جو˘˘ي ’
موجهلا نم رثكأا حوصضوب قافنلا
رر˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غ ح˘قو˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا

ن˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف˘˘صسع˘˘ت˘˘لاو
يفو ،ةÓصصلا ءانثأا نيينيطصسلفلا
احÓصس ءابولا مدختصسي ثيح دنهلا
نع رطخلل نييريمصشكلا صضيرعتل

ةيبطلا تادادمإ’ا نم دحلا قيرط
صسود˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا «ج˘˘˘ح» ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشتو
.يعامجلا
ةلثمت˘م˘لا يدو˘م ة˘صسا˘ي˘صس نإا ،’وأا
يه «بيحنلاو رانلا قÓطإا» يف

معدلا جاردت˘صس’ ي˘ف˘طا˘ع ح˘ل˘صست
’ دنهلا عم يجراخلا فطاعتلاو
‐ديفوك» ءابو يصشفت ءانثأا اميصس
يف ىصضوفلا ثادحإ’ يلاحلا «91
نم ةيريم˘صشكلا ة˘ير˘ح˘لاو ةا˘ي˘ح˘لا

لبقو .ءابولا راصشتنا ليهصست لÓخ
ديوزت ىلإا ءابولا روهظ ىدأا كلذ
ه˘جا˘ت˘ح˘ي يذ˘لا ءا˘ط˘˘غ˘˘لا˘˘ب يدو˘˘م
ة˘ج˘ح˘ب ر˘ي˘م˘صشكل قÓ˘غإا صضر˘ف˘˘ل
.يحصصلا رجحلا

ت’ا˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صصت ع˘˘˘˘˘مو نآ’او
ي˘ت˘لا ر˘ي˘˘م˘˘صشك ي˘˘ف «91‐ديفوك»
ةموكحلا ططخت ،دن˘ه˘لا ا˘ه˘ل˘ت˘ح˘ت
اتاناج ايتاراهب بزح ةدايقب ةيدنهلا

ي˘ف ي˘صسود˘ن˘˘ه˘˘لا ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإ’
هنأا ليختت نأا كل .ارتاي ثانرامأا
تايفو3 ه˘ي˘ف ل˘˘ج˘˘صست تقو ي˘˘ف
بغر˘ت ،ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ل˘قأ’ا ى˘ل˘˘ع
اذ˘ه ة˘ما˘قإا ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست ي˘˘ف د˘˘ن˘˘ه˘˘لا
صضر˘˘م˘˘لا ر˘˘صشن˘˘ي يذ˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘لا
ريثأاتب اًديج ملعلا عم ،قئاف لكصشب
تÓيو مقافت ىلع «Óيم هبموك»
دع˘ب بج˘ع ’و .د˘ن˘ه˘لا ي˘ف ءا˘بو˘لا

ehT) «تيصسن’ اذ» ةلجم ةفرعم
tecnaL) نأا ءارجإ’ا اذهب ةيبطلا
.ءابولا دصصل يدوم ريبادت نيدت
«ار˘˘تا˘˘ي ثا˘˘نرا˘˘مأا» ثد˘˘ح مو˘˘˘ق˘˘˘ي
ام ةكراصشم ليهصست ىلع يونصسلا
نيلصصملا نم فلأا006 نع ديزي
ثا˘نرا˘مأا» ة˘ل˘حر ي˘ف صسود˘˘ن˘˘ه˘˘لا
ح˘ير˘صض ف˘ه˘ك و˘˘ه يذ˘˘لا ،«ار˘˘تا˘˘ي
ى˘ل˘عو .ة˘يد˘ي˘ل˘ج د˘عاو˘صص يو˘ح˘ي
عورملا انوروك صسوريف نم مغرلا
ةموكحلا نإاف ،دنهلا حاتجي يذلا
ج˘˘ح˘˘لا نأا˘˘ب تحر˘˘صص ة˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا
ي˘ف ه˘ل رر˘ق˘م و˘ه ا˘م˘ك ير˘ج˘˘ي˘˘صس
ىتح ناريزح/وينوي82 نم ةرتفلا

.1202 بآا/صسطصسغأا22
ةرا˘˘يز ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست نأا ي˘˘˘ف كصش ’و
فهك حيرصضل صسودنهلا نيلصصملا
اًرتم0883 عافترا ىلع ثانرامأا
حطصس قوف (اًمدق037و افلأا21)
يدؤويصس ،اي’اميهلا لابج يف رحبلا
صسور˘ي˘ف ن˘م ةر˘مد˘˘م ة˘˘جو˘˘م ى˘˘لإا

يوتحت يتلا ريمصشك يف انوروك
ةيحصص ةياعر قفارم ىلع لعفلاب

.اقلطم ةزهجم ريغ
ى˘ل˘ع ثد˘ح˘˘لا اذ˘˘ه فا˘˘ق˘˘يإا بج˘˘ي
ة˘مو˘كح˘لا را˘ب˘جإا بج˘˘يو ،رو˘˘ف˘˘لا
هذ˘ه ثود˘ح ع˘ن˘م ى˘ل˘ع ة˘يد˘ن˘˘ه˘˘لا
يدؤوتصسو .ةيناصسنإ’ا دصض ةميرجلا

ى˘لإا لا˘م˘˘عأ’ا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م بقاو˘˘ع
ي˘ت˘ي˘قا˘ف˘ت’ ة˘م˘ي˘صسج تا˘كا˘ه˘˘ت˘˘نا

يف امب ،ةع˘بار˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ف˘ي˘ن˘ج
،ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإاÓ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘˘لا كلذ
ةديدصش ةاناعم يف ادمع ببصستلاو
وأا دصسجلا يف ةريطخ ةباصصإا وأا
ىلإا يدوم ةموكح فدهت .ةحصصلا
صضيرعتو ءابو˘لا ةرو˘ط˘خ م˘ي˘ظ˘ع˘ت
رو˘ه˘ت˘م ل˘كصشب ر˘ط˘خ˘˘ل˘˘ل حاورأ’ا

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسر˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘يزو
عزا˘ن˘ت˘م˘لا ي˘صضارأÓ˘ل ير˘كصسع˘لا

لÓخ نم صسناجتلا صضرفل اهيلع
ارتاي ثانرامأا جح ةلحرب حامصسلا
نأا نكمي يذلا ا˘م˘ف .ة˘ي˘صسود˘ن˘ه˘لا
ليه˘صست ن˘م ة˘ي˘ثرا˘ك ر˘ث˘كأا نو˘كي

ريطخ لكصشب ءابولا رصشني ثدح
؟هيلع عزانتملا ريمصشك ميلقإا يف
ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا ل˘ي˘ع˘ف˘ت م˘ت˘ي ،ا˘ًي˘نا˘ث
وهاينتنل «بيحنلاو رانلا قÓطإا»
صسدقلا يف لبق نم ثدحي مل امك
ةيبرغلا ةفصضلاو ةلتحملا ةيقرصشلا

عصضولا دعاصصت دقو .ةزغ عاطقو
نولصصملا صضرعت امد˘ن˘ع ي˘لا˘ح˘لا
د˘ج˘صسم˘لا ي˘ف نو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ءان˘ثأا ة˘حا˘قو˘ب ءاد˘ت˘عÓ˘ل ى˘صصقأ’ا

لئاصسو تل˘ها˘ج˘تو .ر˘ج˘ف˘لا ةÓ˘صص
نويل˘ي˘ئار˘صسإ’او ة˘ي˘بر˘غ˘لا مÓ˘عإ’ا

او˘ما˘قو ،ل˘ما˘كلا˘ب ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا هذ˘ه
اهتابرصضو صسامح ىلع ز˘ي˘كر˘ت˘لا˘ب
ند˘م˘لا د˘صض ة˘ج˘ف˘لا ة˘ي˘˘ما˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
.ةيليئارصسإ’ا
021» نم رثكأا كانه ناك ،’امجإا
،حيرج0001 ي˘˘لاو˘˘حو Ó˘˘ي˘˘ت˘˘ق
002 ريمدتو ةصسردم42 فصصقو
ي˘˘صضارأ’ا ي˘˘ف «ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘˘حو
درصشت دقو .ةلتحملا ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
يني˘ط˘صسل˘ف ف’آا01 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

هذ˘˘ه ى˘˘˘ت˘˘˘حو .ف˘˘˘صصق˘˘˘لا بب˘˘˘صسب
نوينيطصسلف˘لا صضر˘ع˘ت˘ي ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
ى˘ل˘ع اوؤور˘ج˘ت م˘˘ه˘˘نأ’ مو˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘ل
لع˘ف ى˘ل˘ع او˘م˘ت˘صش م˘ث ة˘موا˘ق˘م˘لا
ائيصش صضغبي ’ ةيغاطلا نإا ذإا .كلذ
كلت ،مولظم˘لا ة˘موا˘ق˘م ن˘م ر˘ث˘كأا
ه˘تو˘صسق ف˘صشكت ي˘ت˘لا ة˘موا˘ق˘م˘˘لا
تاوعدلا نم مغرلا ىلعو .ملاعلل
عيمج˘ل يرو˘ف˘لا ف˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا
ةو˘عد ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
صسيئر نإا˘ف ،صشير˘ي˘تو˘غ و˘ي˘نو˘ط˘نأا
ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا ءارزو˘˘لا
˘مو˘ج˘ه˘لا نأا˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘ت و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب» ه˘˘نأ’ ر˘˘م˘˘ت˘˘صسي˘˘˘صس
ة˘˘˘لود ي˘˘˘ف ءود˘˘˘ه˘˘˘لا ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
لاثم اذ˘ه ىر˘خأا ةر˘مو .«ل˘ي˘ئار˘صسإا

ل˘˘ي˘˘ل˘˘صضت˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘خآا ح˘˘˘صضاو
هنأا وها˘ي˘ن˘ت˘ن ي˘عد˘ي ذإا ،د˘م˘ع˘ت˘م˘لا
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،مÓ˘صسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ى˘ع˘صسي
صضفر˘يو ة˘م˘حر Ó˘ب ةز˘غ ف˘صصق˘ي
قÓ˘طإا ف˘قو˘ل تاو˘عد˘لا بصضغ˘˘ب
فيخم لكصشب فولأام اذهو .رانلا
ةرم تاذ ريئام ادلوغ هتبتك امل
يذ˘لا بب˘˘صسلا لو˘˘ح عذ’ ل˘˘كصشب
مهنكمي ’» نييلي˘ئار˘صسإ’ا ل˘ع˘ج˘ي
ةئصشنت ىلع برعلا ةحماصسم اًدبأا

ل˘˘ت˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘لا˘˘ف˘˘طأا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
لتقلا نيدايم يف ءاوصس .«مهلافطأا
،ريمصشك وأا ةلتحملا نيطصسلف يف
نأا˘ب يوا˘˘صسأا˘˘م صسرد م˘˘ل˘˘ع˘˘ت م˘˘ت˘˘ي
باهرإ’ا .صضيرم انملاع لبقتصسم
ِفكي مل نإاو صضرملا لثم دلوي
باكترا يف لثمتملا حقولا لعفلا

وأا ة˘ي˘كل˘م˘لا عز˘ن وأا بر˘ح م˘ئار˘˘ج
لتقلا وأا يصضارأ’ا ىلع ءÓيتصس’ا
يلودلا عمتجملا رابجإ’ حيرصصلا

،صضرملا اذه هاجت فرصصتلا ىلع
امك .كلذ نولعفيصس نيرخآ’ا نإاف
تاذ ةمكحب Óيدنام نوصسلين بتك
قحلا نم لجرلا مرحُي امدنع» :ةرم
نمؤوي يتلا ةايحلا صشيعي نأا يف
نأا ىو˘صس ه˘ما˘مأا را˘˘ي˘˘خ Ó˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ب
.«نوناقلا ىلع اًجراخ حبصصي

كاشش دهاجم ناحرف  : ملقب
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اهتيحÓشص مدع ءارج مهيلع ارطخ لكششت تراشص

ةنتاب ىرق ينطاق ةاناعم ديزي تاقرطلا ءاÎها
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا و˘˘ن˘˘طا˘˘ق دد˘˘ج
تايدلب نم ديدعلاب ةينكصسلا

ن˘م م˘هاو˘كصش ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و
ي˘ت˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
يتلا تاقرطلا اهيلع دجاوتت
ند˘˘م˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت
تا˘فا˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو
تارصشعب انايحأا ردقت ةدعابتم
.تارتموليكلا

نا˘˘˘˘˘˘˘كصسلا صضع˘˘˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘˘˘كذو
،راز˘ج˘˘لا ،رذ˘˘ع˘˘م  ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
لعب˘ل ،را˘م˘ع د’وأا˘ب ةدا˘ي˘صصلا
،ة˘˘كير˘˘ب˘˘ب با˘˘ب˘˘خ ،ل˘˘م˘˘ي˘˘˘كب
تاقرطلا ةيعصضو نأا ،اهريغو
مهيلع ارطخ لكصشت تراصص
نأا دعب ،اهتيحÓصص مدع ءارج
ةيوجلا تابلقت˘لا ر˘ثإا تلو˘ح˘ت
لاحوأاو ةيئام كرب ىلإا ةريخأ’ا
يف اهلامعتصسا مهيلع لاحتصسا

ىلإا نيري˘صشم ،ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘كر˘ح
تاطلصسلا ةفاك اولصسار مهنأا
قرطلل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا د˘صصق
نم نكمتصس يتلا ةررصضتملا
ىلع ةصضور˘ف˘م˘لا ة˘لز˘ع˘لا كف
ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
صشا˘ع˘˘نإا ي˘˘ف ا˘˘صضيأا م˘˘ها˘˘صستو
 .يحÓفلا لمعلا

ثد˘˘ح˘˘˘ت ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ع،ناكصسلا نم رخآ’ا صضعبلا

ةيحÓ˘ف˘لا كلا˘صسم˘لا با˘ي˘غ ن
ىدأا يتلا ةيف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلاو
ةا˘ي˘ح˘لا صسير˘كت ى˘لإا ا˘ه˘با˘ي˘غ
ن˘˘ع Ó˘˘صضف اذ˘˘ه،ة˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ب˘˘˘لا

ة˘ل˘صص تاذ ىر˘˘خأا تا˘˘قو˘˘ع˘˘م
مغر ،ةيمويلا مهتايحب ةرصشابم
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىوا˘˘˘كصشلا تار˘˘˘˘صشع
نيلوؤوصسملا فلتخ˘م˘ل ته˘جو
نيصسحتو مهبلاطم˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
د˘صشا˘نو .ي˘صشي˘ع˘م˘لا م˘˘هرا˘˘طإا
،تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نا˘˘كصسلا
ذاخ˘تا ن˘ع نÓ˘عإ’او ل˘خد˘ت˘لا
نم ليلق˘ت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج تاءار˘جإا

نأاو اصصوصصخ ،ةاناعملا مجح
نم تمدق يتلا دوعولا مظعم
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘ب˘˘ق
صضرأا ىلع دصسجت مل تلازام
.عقاولا

نولوؤو˘صسم د˘كأا ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،تايدلبلا صضعب يف نويلحم
ةيصصولا تاهجلل م˘ه˘ت˘ل˘صسار˘م
،ةد˘يد˘ج ع˘يرا˘صشم ل˘ي˘ج˘˘صست˘˘ل
را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإا ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ت

ليهصستل ،ةئرتهملا كلا˘صسم˘ل˘ل
ةاناعم نم دحلاو لقنتلا ةكرح
 .ناكصسلا
بلطم ةيحÓف˘لا ءا˘بر˘ه˘كلاو..
ب ةلمارملا ناكصس

نينطاوملا نم ديدعلا فصشك
ةلمار˘م˘لا ة˘ت˘صشم˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
را˘م˘ع د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
ةرركتملا تاءادنلا نأا ،ةنتابب
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
يتلا تاجاجتح’او نيقباصسلا
نيحلا نيب ناكصسلا اهب موقي
نم ةلمج نع ريبعتلل ،رخآ’او
مهتايح تقرأا يتلا لكاصشملا

داد˘عأا˘ب نو˘حز˘ن˘ي م˘ه˘ت˘ل˘˘ع˘˘جو
رفوت يتلا قطانملا ىلإا ةريبك
ل˘˘صضفأا صشي˘˘ع فور˘˘ظ م˘˘˘ه˘˘˘ل
يتلا بعات˘م˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘ن˘غ˘تو
نأا مه˘ي˘لؤو˘صسم ا˘ه˘ي˘ف اور˘ظ˘ت˘نا
ةدع تاونصسل  ادح اهل اوعصضي
عفرو.ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كأا تأا˘˘˘ت م˘˘˘ل
ى˘لإا Ó˘جا˘ع ءاد˘ن نو˘ن˘طاو˘م˘لا
يف رظنلل ةيئ’ولا تاطلصسلا
ذن˘م ة˘عو˘فر˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشن’ا
ل˘كصشم رار˘غ ى˘ل˘ع تاو˘ن˘˘صس
،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا با˘˘ي˘˘غ
ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
ى˘ل˘ع ي˘ل˘ك ل˘كصشب دا˘م˘ت˘ع’ا

،ايدام ةفلكملا توزاملا ةدام
صصل˘ق˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘صس نا˘˘ك ا˘˘م
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا

حر˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ر˘˘˘خآ’ م˘˘˘صسو˘˘˘م
˘ماد˘ع˘نا ة˘ل˘كصشم نو˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
ل˘با˘ق˘م ،ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا كلا˘˘صسم˘˘لا
نم دحلل اهيلإا ةصساملا ةجاحلا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘صصلا
ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘نود˘˘˘ج˘˘˘ي
ثي˘˘ح ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن
ة˘ي˘بار˘ت˘لا كلا˘صسم˘لا ل˘˘حو˘˘ت˘˘ت
در˘ج˘˘م˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
،راطمأ’ا نم لي˘ل˘ق˘لا ط˘قا˘صست
لا˘م˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع م˘هر˘ب˘ج˘ي ا˘م
ل˘جأ’ ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا تارار˘˘ج˘˘لا
بلاطملا تددعت امك .لقنتلا

لئاصسو ري˘فو˘ت ن˘ي˘ب تعو˘ن˘تو
بنا˘ج ى˘لإا ،ها˘ي˘˘م˘˘لاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يرور˘˘˘صضلا صضع˘˘˘ب
نم يتلاو ،مهتقطنم ىوتصسم
ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘صسم ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
ت’اح نم دحلاو رارقتصس’ا
..ةرواجملا ندملا وحن حوزنلا

م.ءامشسأا

ةيهيفرتلاو ةيشضايرلا قفارملا فلتخمل يحلا داقتفا ببشسب
ةيراوج ةيضضاير بعلمب نوبلاطي لجيجب ةدادحلا يح ناكضس
ةدادح˘لا ي˘ح نا˘كصس ي˘كت˘صشي
ةن˘يد˘م ي˘لا˘عأا ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا

ربكأا دحأا ربتعي يذلاو لجيج
ي˘ف ة˘ي˘نا˘كصس ة˘فا˘ث˘ك ءا˘ي˘˘حأ’ا
رثكأا غلبت ثيح  ،لجيج ةيدلب
بايغ نم ، ةمصسن فلأا02 نم
ىلع ةيراوجلا بعÓملل يلك
ىل˘ع كلذو ، م˘ه˘ي˘ح ىو˘ت˘صسم
ىرخأ’ا ندملاو ءايحأ’ا صسكع
رفوتت يتلاو ،ةيدلبلل ةعباتلا

تآا˘˘˘صشن˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ،ة˘يراو˘ج˘لا بعÓ˘˘م˘˘لاو
ل˘˘ك ي˘˘ف ةر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م ترا˘˘˘صص
ىوتصسم ىلع ةريبكلا ءايحأ’ا
ي˘ح نأا اود˘ب˘˘ي ن˘˘كل ،ن˘˘طو˘˘لا
،ءا˘ن˘ث˘ت˘صسإ’ا ع˘ن˘˘صصي ةداد˘˘ح˘˘لا

بايغ نم هبابصش يناعي ثيح
ة˘يراو˘ج˘لا بعÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ك

ام ، ايعانطصصإا ة˘ب˘صشو˘صشع˘م˘لا
هذه مهتياوه نوصسرامي مهلعج
ط˘صسوو ة˘ي˘ل˘مر ق˘طا˘ن˘˘م ي˘˘ف
مهنم ديدعلا لعج ام ،ةراجحلا
ةر˘ي˘ط˘خ تا˘با˘صصإ’ صضر˘ع˘ت˘˘ي
ناكملا ةيحÓصص مدع ببصسب
.بعلل
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘˘صش د˘˘صشا˘˘ن˘˘يو
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا

صسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘صسأار
،ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

ةصضايرلاو با˘ب˘صشلا ة˘ير˘يد˘مو
ةيراوج بعÓم زاجنإا ،ةي’ولل
فلتخم نأاصش اهنأاصش ةقطنملاب
،ةنيدم˘لا ي˘ف ىر˘خأ’ا ءا˘ي˘حأ’ا

صسفن˘ت˘ي با˘ب˘صشلا نأاو ة˘صصا˘خ
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
.ىرخأ’ا هيفرتلا قفارم

ميهارب ع

قيرطلا ةئيهت يف قÓطنÓل ،ميتنشس رييÓم40 نم ديزأا شصيشصخت نع ،دباعم دمحأا ،ةياجب ةيلو يلاو فششك
نم حايشسلاو راوزلا نيكمتل  ةديدج ذفانم حتف عم ،(ناكربأا ميملقأا) ةيحايشسلاودافكأا ةريحب ىلإا يدؤوملا

.ةليمجلا ةيعيبطلا  ةقطنملا هذهب عاتمتشسلا

بصصانم رفويصس عورصشملا
ة˘ه˘ج ن˘م با˘ب˘صشل˘ل ل˘˘غ˘˘صش
عاطق ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف م˘ه˘صسيو
يذ˘لا ة˘ي’و˘لا˘˘ب ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا
دراو˘˘˘م بل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘صسي
.ةيلحملا ةنيزخل˘ل ة˘ي˘فا˘صضإا

يف ةحايصسلا ةيريدم لّوعتو
ثع˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع نأا˘˘˘صشلا اذ˘˘˘˘ه
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘˘صسلا ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ديصسجت را˘طا ي˘ف ة˘ي’و˘لا˘ب
يتلا ةينطولا ةيجيتارتصس’ا
لاجم يف ةلودلا اهجهتنت
،لا˘ج˘م˘لا ي˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا

قطانم قلخ لÓخ نم كلذو
ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ع˘˘˘صسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه’او
تاذ ةي˘م˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
،يناويحلاو يتابنلا عونتلا

ةريظحلا عم نأاصشلا وه امك
.اياروقل ةينطولا

عور˘صشم˘لا اذ˘ه ثع˘ب د˘ع˘يو
ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل ءا˘ي˘حإا ة˘با˘ث˘م˘˘ب
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا

فيصضي نأا هنأاصش نم ام وهو
لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ن˘˘ب˘˘ل
،يحايصسلا عا˘ط˘ق˘لا ر˘يو˘ط˘ت
ءا˘صشنإا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘˘ي يذ˘˘لاو
ر˘˘فو˘˘ت ة˘˘يد˘˘عا˘˘ق ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه
قفو ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا تا˘مد˘خ˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ف˘˘صصاو˘˘˘م˘˘˘لا
.ةدوجلا

ةيا˘ج˘ب ة˘ي’و نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م
ةلئاه ةيعيبط ةورثب عتمتت
ق˘طا˘ن˘مو ة˘بÓ˘خ ر˘˘ظا˘˘ن˘˘مو
.. عونتم يتابن ءاطغ تاذ
ة˘ع˘ج˘صشم ر˘صصا˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك
ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف ا˘مد˘ق ي˘صضم˘ل˘ل
ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
نع رظنلا صضغ˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا
ام يت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تارد˘ق˘لا
دح ىلإا ةلغتصسم ريغ لازت
اد˘ه˘ج ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘تو ،ة˘˘عا˘˘صسلا
ا˘م˘ب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صس’ ا˘ي˘فا˘صضإا

را˘م˘ث˘ت˘صس’ا عا˘˘ط˘˘ق مد˘˘خ˘˘ي
 . فداهلا
ودافكأا ةريحب نإاف ،ةراصشإÓل
ىمصست ي˘ت˘لاو‐ ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا
دجاوتت ‐«ءادوصسلا ةريحبلا»

ةينطو˘لا ة˘ق˘يد˘ح˘لا  ن˘م˘صض
يزيت ي˘ت˘ي’و ن˘ي˘ب ةر˘جر˘ج
تيمصس يتلاو ةياجبو وزو
،«نا˘كر˘بأا م˘ي˘م˘ل˘˘قأا» م˘˘صسا˘˘ب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ع˘˘˘صسو
در را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةيمحملا قطانملل رابتع’ا
.يحايصسلا عباطلا تاذ

ةياجب نمأا
ةملاكم7119 لبقتشسي

 ليرفأا رهشش لÓخ
ن˘مأا ح˘لا˘صصم تل˘ب˘ق˘ت˘صسا

اهطوطخ ربع ةياجب ةي’و
ر˘˘ه˘˘˘صش لÓ˘˘˘خ ،ءار˘˘˘صضخ˘˘˘لا
ا˘˘م ،ي˘˘صضق˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ير˘˘˘فأا

يفتاه لاصصتا7119 هددع
نمأÓل رصضخأ’ا مقرلا ىلع
م˘˘˘˘˘قرو ،84‐51 ي˘ن˘˘طو˘˘لا
401 م˘˘قر˘˘˘لاو ،71 ةدج˘ن˘لا

تائفلاو ر˘صصق˘لا˘ب صصا˘خ˘لا
 .ةصشهلا

˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘˘خ تح˘˘صضوأاو
،يئ’ولا ن˘مأÓ˘ل لا˘صصت’او
لاصصتإا244 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا نأا

غÓ˘بإ’ا د˘صصق نا˘ك ي˘ف˘تا˘ه
ءا˘ن˘ثأا م˘ئار˘جو ثداو˘ح ن˘˘ع
ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘˘لا وأا ا˘˘ه˘˘عو˘˘قو
ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘˘عإ’ا ت’وا˘˘ح˘˘م
تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو صصا˘خ˘صشأ’ا
ا˘م˘ك ،ة˘صصا˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
لاصصتا8068 تل˘˘˘ج˘˘˘صس
ةدجنلا بلط د˘صصق ي˘ف˘تا˘ه
ح˘˘لا˘˘صصم ن˘˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو
عاط˘ق ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘طر˘صشلا
بل˘˘˘˘˘ط وأا صصا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘خ’ا

را˘صسف˘ت˘صس’اوأا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
م˘تو .دا˘صشرإ’او ه˘ي˘جو˘ت˘˘لاو
يفتاه لاصصتا36 ليجصست
ثداوح عوقو نع غيلبتلل
،ة˘ث˘ج فا˘صشت˘˘كاوأا رور˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ف˘تا˘ه ت’ا˘˘صصتا40و
.رصصقلا ءافتخا نع غيلبتلل
ن˘˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تد˘˘˘˘˘كأاو
ةدنجم ىقب˘ت ا˘ه˘نأا ،ة˘ي’و˘لا

ا˘م˘ك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مد˘˘خ˘˘ل
ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا رود تن˘˘˘˘م˘˘˘˘ث
ي˘ف ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشمو
رارقت˘صس’او ن˘مأ’ا د˘ي˘طو˘ت
يف كلذو ةي’ولا عوبر يف
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا
.ةماعلا ةحلصصملا

بابصشلا نم ةعومجم بلاط
ةيدلبل ةعباتلا نيرتعزيت ةيرقب
ةهجلا يف ةعقاولاو رصصنلا ةينث
جر˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘صشلا
ةيدلبلا تاطل˘صسلا ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ةلثمتملا مهبلاطم ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ف
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘˘تو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير
ةيرقلاب  يراوج بعلم اهصسأار
.اهب لتاقلا غارفلا ىلع ءاصضقلل
نيرتعزيت ةير˘ق با˘ب˘صش صشي˘ع˘ي
ىندأا مادعنا ءارج ةمات ةلزع يف
نمو ،ةميركلا ةايحلا تابلطتم
ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا ق˘فار˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةعومجم ربع ثيح ،ةيفاقثلاو
ة˘ئ˘ف˘لا ن˘م ة˘ير˘ق˘لا نا˘كصس ن˘˘م
صصقنلا نم مهفصسأا نع ةينابصشلا
ي˘˘˘˘˘˘˘ف ظو˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا
،ةيباب˘صشلا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو ق˘فار˘م˘لا
ةزهجملا ةيهيفر˘ت˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

با˘ط˘ق˘ت˘صسا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘˘ت˘˘لا
يف  ةير˘ق˘لا˘ب ة˘با˘صشلا بهاو˘م˘لا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لا صصر˘˘ف با˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ
ةلا˘ط˘ب˘لا را˘صشت˘ناو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ثيح ،بابصشلا ىلع ةصضورفملا
يف داحلا صصقنلا اذه ىحصضأا
مهيلع رثؤوي ةيهيفرتلا قفارملا

.مهتايح صصغنيو
ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا د˘˘ه˘˘صشم˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘مأا

لكايهلاو ةي˘فا˘ق˘ث˘لا  ق˘فار˘م˘لاو
ذإا ،جرح ’و ثّدحف ،اهل ةعباتلا
اصشيمهت ةيرقلا بابصش يكتصشي

تا˘ط˘ل˘صسلا فر˘ط ن˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
دو˘˘˘جو Ó˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ةيصضاير ’و ةيهيفرت  قفارمل
يف ، مهغارف تقو هيف نوصضقي

، ةيرقلا يف ةلاطبلا راصشتنإا لظ
ىلإا لقنتلا مهيلع متحي ثيح
ر˘˘ي˘˘غ عراز˘˘˘م˘˘˘لاو لو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
تا˘قوأا ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ة˘ثور˘ح˘˘م˘˘لا

بابصش لوازي نيح يف ،ةيهافرلل
ي˘ف تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ل˘˘ك ند˘˘م˘˘لا
ل˘كل ة˘صصصصخ˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘مأا

ء’ؤوه هربتعا ام اذهو ،ةصضاير
فر˘ط ن˘م ةر˘ق˘˘حو ا˘˘صشي˘˘م˘˘ه˘˘ت
ام ءارج نيينعملا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ثي˘ح ، ة˘ير˘ق˘لا با˘ب˘صش ه˘ي˘نا˘ع˘ي
ةيدلبلا تاطلصسلا ء’ؤوه بلاطي
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صشلا ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘مو
جر˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل  ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
ع˘يرا˘صشم جاردإا˘ب  ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب
،ء’ؤوه اهنم ديفتصسي  ةيصضاير
ن˘صسح˘م عر˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘ب ة˘صصا˘˘خ
بعلم د˘ي˘ي˘صشت˘ل صضرأا ة˘ع˘ط˘ق˘ب

ديدجتل بابصشلا عفد ام ،يراوج
ةينعملا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
عور˘˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘ب
ة˘صسرا˘˘م˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
.مهتياوه

فيرشش نب قوراف

ت . Ëرك

زايتماب ةيحايشس ةقطنم  دعت

ةياجببودافكأا ةريحب ةئيهتل ميتنضس رييلم4

هيفرتلا تاءاشضف بايغ نوكتششي ةيرقلا بابشش

ةيضضاير قفارم نودب  جيريرعوب جربب نيرتعزيت ةيرق

تاونق بايغ
يحشصلا فرشصلا

يعيبطلا زاغلاو

سشواردلا يح ناكضس
تاوزغلاب

نوثيغتضسي ناضسملتب
ةرداصصلا تاميلعتلا مغر
تائيهلا فلتخم نع
ىلإا ةفداهلاو ةلوؤوصسملا
راطإ’ا نيصسحت ىلع لمعلا
نأا ’إا ،ناكصسلل يصشيعملا

يح تانكصس نم اددع
تاوزغلا ةيدلبب صشواردلا

،ةيمنتلا نع ةديعب لاز’
فرصصلا تاونق بايغ ليلدب
نع ديزي ام نع يحصصلا

ناكصس دمتعي ثيح ’زنم05
ةقيرطلا ىلع يحلا
يف ةلثمتملاو ةيديلقتلا
.ريماطملاو رفحلا

تانكصسلا نع بيغي امك
بصسح‐ ةروكذملا
‐مهنع نيلثمم تاحيرصصت
لاز’ ثيح يعيبطلا زاغلا

نودمتعي ناكصسلا ء’ؤوه
.زاغلا تاروراق ىلع
نيذه  ىلع ةدايزو

ىقبت  ،نيريبكلا نيلكصشملا
ةجاحب ،يحلا ةقزأاو عراوصش
يدافتل ةئيهتلا ىلإا ةصسام
رياطتو رفحلا راصشتنا
عاصضوأ’ا هذه مامأاو  .بارتلا
اهنودباكي يتلا ةيرزملا
صشواردلا يح ناكصس بلاطي
نيلعافلا لك تاوزغلاب
مهلاصشتنإ’ لجاعلا لخدتلا

ديدعل ةاناعملاو نبغلا نم
.تاونصسلا

ششاتيلتوب .ع
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نيياكوكلاو تاشسولهملا يف رجاتت
ةمظنم ةيمارجإا ةعامج فيقوت

 نارهوب دودحلل ةرباع
رداقلا دبع لوترف
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ثحبلا ةقرفب ةطرصشلا

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ،ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘˘صشل˘˘ل
نم ،نارهو ةي’و نمأاب
صصاخصشأا30 في˘قو˘ت
نيبام مهرامعأا حوارتت
ىلع ةنصس93و ةنصس53
يوذ ن˘˘˘م ،ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يف ةي˘لد˘ع˘لا ق˘باو˘صسلا
،اهريغو ةلثمم اياصضق
ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف او˘˘طرو˘˘ت
تاردخملا يف ةرجاتم
ةعامج نمصض ،ةبلصصلا
ةرباع ةمظنم ةيمارجإا
ةبكرمب اهلقن ،دودحلل
اهنيز˘خ˘ت ،كر˘ح˘م تاذ
،اهيف ةرجاتملا صضرغل
ة˘جرد ى˘ل˘ع بير˘ه˘ت˘˘لا
د˘˘يد˘˘ه˘˘ت ،ةرو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
.ةيمومعلا ةحصصلا

تءاج فيقوتلا ةيلمع
تامولعم˘ل ’Ó˘غ˘ت˘صسا

ةحل˘صصم˘لا ى˘لإا ةدراو
يجور˘م ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘ب تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ة˘˘ب˘˘ل˘˘صصلا تارد˘˘خ˘˘˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت د˘˘˘˘صصق
،ةيعرصش ريغ ةق˘ير˘ط˘ب

با˘ب˘صشلا ة˘˘ئ˘˘ف ط˘˘صسو
.ةنيدملا ءايحأ’ا لخاد
’Óغتصساو
ةيناديملا تامولعم˘ل˘ل
ةبقار˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو
م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن د˘˘˘صصر˘˘˘تو
ع˘صضو م˘ت ،هو˘˘ب˘˘صشم˘˘لا

لبق نم ةمكحم ةطخ
تصضفأا ن˘˘˘˘مأ’ا دار˘˘˘˘فأا
ةلاح يف مهفيقوت ىلإا
ن˘˘ت˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع صسب˘˘˘ل˘˘˘ت
تايصس عون نم ةبكرم
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ،از˘ي˘˘با

م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،لا˘˘فار˘˘˘م ي˘˘˘ح
ة˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘صضخإا

م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لاو
صشيتفت ةيلمعل ثÓثلا

قيقد يدصسج صسملتو
ط˘ب˘صض ن˘ع تر˘˘ف˘˘صسأا
مارغ741 مهتزو˘ح˘ب
تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
،(ني˘يا˘كو˘ك) ة˘ب˘ل˘صصلا

ن˘˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘م
ردق حيورت˘لا تاد˘ئا˘ع
مت˘ي˘ل ،جد00002 ـ˘˘ب
يئاصضق ءارجإا ر˘ير˘ح˘ت

هبجومب ليحأا مه دصض
ردصص نيأا ةلادعلا مامأا
ر˘˘˘˘مأا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
.عاديإ’اب

ب.شس

 دادشسنا عقو ىلع ششيعي شسلجملا
ةيئاشضق تاعباتم ببشسب

عبضسلا داو ةيدلب سسلجم ءاضضعأا
«ريملا» فيقوتب نوبلاطي سسابعلبب

ن˘˘˘م ءا˘˘˘صضعأا ه˘˘˘جو
ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
يداو ةيد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا
ةلجاع ةخر˘صص ع˘ب˘صسلا
لجا نم ةي’ولا يلاول
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا
نم44 و34 نيتداملا
د˘صض ة˘يد˘ل˘ب˘لا نو˘˘نا˘˘ق
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م «ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا»
رود˘صص د˘ع˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت

هطروتل هدصض نيمكح
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ا˘˘يا˘˘صضق ي˘˘ف
˘ما˘ع˘لا لا˘م˘لا د˘يد˘ب˘ت˘˘ب
 .ريتاوف ميخصضتو
نو˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا دد˘˘هو
يف مهتجهل ديعصصتب

عا˘˘صضوأ’ا ءا˘˘ق˘˘ب لا˘˘ح
ناو ةصصاخ اهلاح ىلع
دح ىلإا لصصو عصضولا

م˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأا ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م
عم صسلجملا تاصسلجل
ىلع عيقوتلا  مهصضفر
ّل˘˘صش ا˘˘م ،ت’واد˘˘م˘˘لا

دمجو صسلجم˘لا ل˘م˘ع
ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نوؤو˘˘صش
يام9 خ˘يرا˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م
.يراجلا

ن˘ع ءا˘صضعأ’ا لءا˘˘صستو
ل˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘˘˘صست
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ة˘يا˘صصو˘لا
ة˘صصا˘خ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا صصن
مه˘صسف˘نأا اود˘جو م˘ه˘نأاو
ن˘يردا˘ق ر˘ي˘غ ن˘ي˘ل˘ب˘كم
نم ةق˘ث˘لا بح˘صس ى˘ل˘ع
مهدرج امد˘ع˘ب «ر˘ي˘م˘لا»

ديدجلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا نو˘نا˘ق
.ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا هذ˘˘ه ن˘˘م
رانلا  ء’ؤوه حتف ثيح
يذ˘˘لا «ر˘˘ي˘˘م˘˘لا» ى˘˘ل˘˘ع
بصسح ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘˘صص
نيمكح ةصضيرعلا صصن
ة˘˘ت˘˘صسب ي˘˘صضق˘˘˘ي لوأ’ا
ذفان ر˘ي˘غ ا˘صسب˘ح ر˘ه˘صشأا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘مار˘˘˘غ ع˘˘˘م
ة˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل
ة˘˘˘ف˘˘˘ق ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘ت˘˘˘˘لا

م˘˘كح ا˘˘هÓ˘˘ت ،نا˘˘صضمر
ر˘˘ه˘˘صشلا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ر˘˘˘خآا
ثي˘˘˘˘˘ح مر˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م ترد˘˘˘˘صصأا
امكح صساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس
هقح يف ذفان صسبح ماعب

ريخأ’ا اذه عولصض بقع
م˘ي˘خ˘صضت˘لا ة˘ي˘صضق ي˘ف
ر˘ي˘تاو˘ف ي˘ف بعÓ˘ت˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو .ما˘˘˘ع˘˘˘طإ’ا
بصسح ي˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صست
يلاولا كرحت ءاصضعأ’ا

د˘˘˘ح ع˘˘˘صضو ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
ل˘˘˘م˘˘˘ح ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،كلذ˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘صسم ءا˘˘˘صضعأ’ا
ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا داد˘˘صسن’ا
ى˘لإا صسل˘ج˘˘م˘˘لا  ة˘˘قورأا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا تم˘˘˘˘صص
نع اهيصضاغتو  ةيلحملا
34 ن˘ي˘تدا˘م˘لا  ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت
ةيدلبلا  نوناق نم44و
عارصصلا  ججأا يذلا رمأ’ا
.نيبختنملا نيب

ودبع.شص

امم ةنيكشسلاو ةنينأامطلا ،ةريوبلا برغ ،ةيرشضخلا يلاعأاب ةدوجوملا ةلوزعملا ةيلبجلا ربربزلا ةيدلب تداعتشسا
نم ددع قÓطإا لÓخ نم كلذو ،ءادوشسلا ةيرششعلا لÓخ باهرإلا تÓيو تششاع نأا دعب ومنلا وحن اهقيرط قشش نم اهنكم

.نييلحملا ناكشسلل ةيششيعملا فورظلا نيشسحت فدهب اهب عيراششملا

ةرجه ربربزلا ةقطنم تدهصشو
لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصسل ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج
ببصسب تاي˘ن˘ي˘ع˘صست˘لا تاو˘ن˘صس
نيدئاصسلا فنعلاو نمأ’ا مادعنا
تصشاع يت˘لا ا˘هار˘ق ر˘ب˘ع كاذ˘نآا

ي˘˘ف تار˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ت و رزا˘˘˘ج˘˘˘م
نأا ل˘ب˘ق ،ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اه˘حار˘ج د˘ي˘م˘صضت ن˘م ن˘كم˘ت˘ت
صسصسأا ءا˘˘˘˘صسرإا ي˘˘˘˘˘ف عر˘˘˘˘˘صشتو
 .اهينطاق ةدئافل ةيمنتلا

يبعصشلا صسلجملا صسيئر دكأاو
يف ،دم˘ح˘م صشو˘طو˘ب ،يد˘ل˘ب˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه نا دد˘صصلا اذ˘˘ه
ةدو˘ع ا˘ي˘لا˘ح د˘ه˘صشت ة˘ي˘ل˘ب˘˘ج˘˘لا

ن˘˘يذ˘˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصسل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
ءادوصسلا ةيرصشعلا مايا اهورداغ
ءوده˘لاو ة˘ن˘ي˘كصسلا ةدو˘ع د˘ع˘ب
ةبصسنلاب نأا˘صشلا و˘ه ا˘م˘ك ا˘ه˘ي˘لإا
و مصساق د’وو ةيرباوز ىرقل
.«ديمامح ةروادقو ةصسبيصسب
اذه يف لوؤوصسملا تاذ راصشأاو
ةلجع ثعب ةداعإا يلا ،قايصسلا
يلاوح ذنم ةقطنملاب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

لÓ˘˘خ ن˘˘م ، تاو˘˘ن˘˘˘صس ةر˘˘˘صشع
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘صشلا
اهفده تاي˘ل˘م˘ع˘لاو ع˘يرا˘صشم˘لا
ةقطن˘م˘لا هذ˘ه ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف
تا˘كب˘صشب ا˘ه˘ط˘بر و ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا
ءا˘˘م˘˘لاو زا˘˘غ˘˘˘لا و ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
. بورصشلا

يدلبلا صسلجملا صسئر رّكذ و
تماق يتلا تاردابملا فلتخمب
ق˘صشك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا
اهتيفزتو تاقرطلا نم ديدعلا

ةيحصصو ةيوبرت لكايه زاجناو
ه˘نا ا˘ف˘ي˘صضم نا˘كصسلا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ةلجصسملا صصئاقنلا نم مغرلاب
قطانملا طبر نم اننكمت دقف
د’و و مصساق د’وب ةلوزعملا
ة˘˘نار˘˘كلاو ة˘˘ير˘˘باوزو مر˘˘كو˘˘ب
ة˘˘˘صسب˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسبو ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘نر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لو
عيزوت ةكبصش ىلإا ،ناصشوكوبو
تاكبصش زا˘ج˘نإاو بر˘صشلا ها˘ي˘م
اذ˘˘ك و بر˘˘صشلا ها˘˘ي˘˘م ع˘˘يزو˘˘˘ت

نو˘م˘ت ي˘ت˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘ناز˘˘خ
عوب˘صسأ’ا ي˘ف ن˘ي˘تر˘م نا˘كصسلا
ر˘ج و را˘بآا زا˘ج˘نا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

ةيلمع زيزعت لجأ’ عيبانيلا هايم
. نيومتلا

زاجنإاب لوؤوصسملا صسفن دافأا امك
يف ،ةنماركلاب ةيئادتبا ةصسردم
ةيدلبلا رقم لجصس يذلا تقولا
نم يحصصلا لاجملا يف انصسحت

ي˘ح˘صص ز˘كر˘م حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا لÓ˘˘خ
بط ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم˘˘˘˘ل بت˘˘˘˘كمو
حا˘ت˘ت˘فا ع˘م ةازاو˘م ، نا˘˘ن˘˘صسأ’ا

د’و˘ب ل˘ثا˘م˘م ي˘˘ح˘˘صص ز˘˘كر˘˘م
ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ير˘˘باوز˘˘لاو م˘˘صسا˘˘ق
.ةقطنملا هذه ىصضرمب لفكتلا

نازخ...ةحÓفلا
ةقطنملا بابشش ليغششتل
،4ـلا اهارقب ربربزلا ةيدلب رفوت
،لظلا قطانم نمصض ةفنصصملا
ةقطنملا با˘ب˘صشل ة˘ما˘ه ا˘صصر˘ف
يف را˘م˘ث˘ت˘صس’ا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا
رهتصشت ثيح يحÓفلا لاجملا
بن˘˘ع˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

د˘˘قو .ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو
نم ،ارخؤوم ،ةيدلبلا تدافتصسا

ةهجو˘م را˘ت˘كه02 ة˘حا˘˘صسم
.ةرمثملا راجصشأ’ا ةعرازل
،را˘م˘ع د˘كأا ،دد˘صصلا اذ˘ه ي˘˘فو
نأا ناصشوكوب ةيرق ناكصس دحأا
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘صش م˘˘ظ˘˘ع˘˘م»
صسيل مهنأ’ ةحÓفلا نو˘ن˘ه˘ت˘م˘ي
م˘˘ه˘˘ن˘˘كل ،ر˘˘خأا را˘˘ي˘˘خ م˘˘ه˘˘يد˘˘ل
لجا نم رثكأا لئاصسوب نوبلاطي
.«لاجملا اذه يف حاجنلا

ظحÓي نأا ةيرقلا رئازل نكميو
ة˘طا˘صسب ىد˘م ى˘لوأ’ا ة˘ل˘هو˘ل˘ل
فورظلا ةبوعصصو اهيف صشيعلا
اهناكصسل ةبصسن˘لا˘ب ة˘ي˘صشي˘ع˘م˘لا
م˘ل اذ˘ه ن˘كل .م˘ه˘ت˘لز˘ع بب˘˘صسب
ريبعتلا نم رامع باصشلا عنمي

دوفولا ةرايز ءازإا  هلؤوافت نع
يلاولا اهصسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘لا
،مÓ˘صسلا د˘ب˘˘ع طا˘˘ي˘˘ع ل˘˘ح˘˘كل
هنا ادكؤوم ،ربربزل نييفحصصلاو
، لؤوا˘ف˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ثع˘˘ب˘˘ي» ر˘˘مأا
بجاولا صصئا˘ق˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
» ى˘لإا ار˘ي˘˘صشم » ا˘˘ه˘˘كارد˘˘ت˘˘صسا
تايلمعلا نم د˘يد˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
زا˘˘ج˘˘نا لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘بر˘˘بز˘˘لا˘˘ب

بعÓ˘˘مو صسراد˘˘مو تا˘˘˘قر˘˘˘ط
ز˘˘كار˘˘˘مو بع˘˘˘ل˘˘˘ل تاءا˘˘˘صضفو
. «ةيجÓع
باصشلا فصسأات كلذ نم مغرلاب
ة˘ه˘جو˘م˘لا ها˘ي˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ»  ـل
ذنم ام˘ي˘صس ،ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘ق˘صسل˘ل
،نودر˘صسا ة˘يدو˘˘ك د˘˘صس زا˘˘ج˘˘نا
ل˘ك ه˘ي˘لإا لو˘ح˘ي ح˘ب˘صصأا يذ˘˘لا

يتلا ةيعيبط˘لا يرا˘ج˘م˘لا ها˘ي˘م
،ةيلبجلا يصضارأ’ا يورت تناك
ديدعلا ةميزع ىلع ابلصس رثأا ام
يذلا رمأ’ا وهو .«نيحÓفلا نم
ربتعا يذلا ةيدلبلا صسيئر هدكأا
يحÓفلا يقصسلا هايم صصقن «نأا

نمو ربربزلاب ةصصيوع ةلكصشم
ل˘ئا˘صسو˘لا نا˘م˘˘صض يرور˘˘صضلا
ل˘˘جا ن˘˘م لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا با˘˘ب˘˘صشل˘˘ل
يف رامثتصس’ا ىلع مهعيجصشت
.«دعاولا لاجملا اذه
تل˘ج˘صس ،ر˘خآا د˘ي˘ع˘˘صص ى˘˘ل˘˘عو
ة˘ثÓ˘ث زا˘ج˘نا ر˘بر˘بز˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
تاءاصضف ةعبرأاو ةيدلب بعÓم
لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘ل
زاجنا ىلا ةفاصض’اب  بابصشلاو
متي مل يراوج يصضاير زكرم
ببصسب دعب ةمدخلا زيح هعصضو

بصسح «تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
.صشوطوب

ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تم˘ها˘صس ا˘م˘˘ك
ي˘ف ي˘ف˘ير˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك دد˘˘˘ع ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت
ى˘˘˘لإا نا˘˘˘كصسلا و تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ،ر˘بر˘بز˘˘لا
ءانبل˘ل ة˘نا˘عإا003 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
      .3102 ذنم يفيرلا
تدافت˘صسا ،ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘ف
0007 دعت يتلا ،ربربزلا ةيدلب
يصضام˘لا ي˘ف تل˘كصشو ن˘كا˘صس
دصض ة˘موا˘ق˘م˘لا ل˘قا˘ع˘م ىد˘حإا
ن˘م ،ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا

ةرانإ’ا ةكبصش عيصسوتل عيراصشم
ل˘˘ك ط˘˘برو ا˘˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا

.ءابرهكلا ةكبصشب اهنكاصسم
،نيرفاشسŸا لقنلا بايغ

ةÒبك ةلشضعم
نيب نم لقنلا ريفوت ربتعي و
هذ˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘كصس بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م م˘˘˘˘هأا
دعبت يتلا ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةن˘يد˘م ن˘ع م˘ل˘ك03 يلاو˘ح˘ب
ةيدلبلا نا ملعلا عم ةيرصضخ’ا
لقنلل تÓفاح01 ىلع رفوتت
صسئر بصسح ،ي˘˘˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع ا˘م و˘ه و .ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
(ةنصس72)د˘˘م˘˘ح˘˘م با˘˘صشلا
يذلا ،مصساق د’و نم ردحنملا
لقن لئاصسو بايغ نع فصسأات
رار˘˘˘ط˘˘˘صضا»و ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ة˘ط˘صساو˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل نا˘˘كصسلا
نإا اذ˘˘˘˘ه ، ةر˘˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
Óئاصستم ،فاصضأا امك «تدجو
ن˘م م˘غر˘لا˘ب صصق˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ءازإا

.ةقطنملا ىلإا ةنيكصسلا ةدوع
صسي˘˘ئر ح˘˘صضوأا ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
لكصشمب قلعتي رمأ’ا نأا ةيدلبلا

يلاولا نا ىلا اريصشم ،صصيوع
داك يناميل ىفطصصم قباصسلا
حتف صصيخرتب ، Óح هل دجي نأا
لÓخ ن˘م ل˘ق˘ن طو˘ط˘خ ثÓ˘ث
ةينطولا ةلاكولل ةعبات عيراصشم
م˘ت˘ي ،با˘ب˘صشلا ل˘ي˘غ˘صشت م˘˘عد˘˘ل
تÓفح ثÓ˘ث ءار˘صش ا˘ه˘ل˘صضف˘ب
ن˘˘كل ، ن˘˘ير˘˘فا˘˘صسم˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل
ي˘ق˘ب و ق˘ق˘ح˘ت˘ي م˘ل عور˘صشم˘˘لا
.«ارمتصسم لاكصشإ’ا

نيلقانلا صضعب دكأا مهرودب و
دع˘ب» نأا ،ة˘ير˘صضخ’ا ة˘ط˘ح˘م˘ب
و (م˘˘ل˘˘˘ك03)ربر˘بز˘لا ة˘يد˘ل˘ب

ة˘˘قا˘˘صشلا ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘صضلا ا˘˘˘ه˘˘˘قر˘˘˘ط
بابصسأ’ا نيب نم ةدعاصصتملاو
نيلقانلا ينثت ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا

دجلا ةه˘جو˘لا هذ˘ه را˘ي˘ت˘خا ن˘ع
.«ةبعصص

ب. شضاير

     فلختلاو باهرلا تÓيو نم تناع

ومنلا وحن اهقيرط قضشت ةريوبلاب ربربز

 تليشسمشسيت
بضص  راود ناكضس
نوبلاطي  نمضسلا
  ةيمنتلا يف مهقحب

،نمشسلا بشص راود ناكشس ششيعي
يرامع ةيدلب رقم نع ملك01
نم ديدعلا ،تليشسمشسيت ةيلوب
مهتعفد يتلا شصئاقنلا
قلحملا رقم قلغو جاجتحÓل
ءاشصقإا مت نأا دعب ،يدلبلا

جمارب نم ةيفيرلا مهتقطنم
كف اهنأاشش نم يتلا ةيمنتلا
نم مهشصيلختو مهنع ةلزعلا
. اهنوششيعي يتلا ةاناعملا

تاطلشسلا راودلا ناكشس بلاطي
داجلا رظنلا ةرورشضب ةيلحملا
تلاغششنلاو لكاششملا فلتخمل
ترثأا يتلاو اهنوناعي يتلا

،مهتايح ىلع ريبك لكششب
مهبلاطم ةمدقم يف يتأاتو
،برششلل ةحلاشصلا هايملا ريفوت
راودلا ونطاق حبشصأا نيأا

ءارج ةبعشص تايموي نوششيعي
ذإا ،ةيويحلا ةداملا هذه بايغ
ةردن نم ناكشسلا ءلؤوه يكتششي

تحبشصأاو ةيويحلا ةداملا هذه
ءانتقا ىلإا رارطشضا مهعفدت

تلقثأا ةيلام غلابمب جيراهشص
ريشصم نع اولءاشستو ،مهلهاك
شسلجملا اهرقأا يتلا دوعولا
هايم ريفوتب اقباشس يدلبلا
اذه ،تقو برقأا يف برششلا

يف ريبك فعشض ىلإا ةفاشضإلاب
تلاشصتلا ةكبششب ةيطغتلا
يتلاو راودلاب ةيكلشسÓلا

.ةثÓثلا نيلماعتملا  اهرفوي
نأاششلا اذه يف ناكشسلا حشضوأاو
لاشصتلا ةلزع نوناعي مهنأا

يواكشش ةدع مغر لشصاوتلاو
ةينعملا تاهجلا ىلإا ةمدقم
يأا نود ةيراجتلا تلاكولاو
ديكأات مغر حيشضوت وأا ةباجتشسا
ريفوت ةينعملا ةرازولا
ةفاكل فتاهلا ةمدخب ةيطغتلا

لظ يفو ةيلولاب لظلا قطانم
ناكشس دششان ةاناعملا هذه

نم   ةينعملا تاطلشسلا راودلا
شصئاقنلا ةجلاعم لجا
مهتاعمجت زيزعتو ةيومنتلا
ةيومنت عيراششمب ةينكشسلا

يف مهتيبثت دشصق ةيفير
. هتقطنم

ديمح .ز
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وتاكريملا يف همجن لاقتنإا نمث ددحي نوتيارب
،امو˘صسي˘ب صسي˘ف˘ي˘ي ه˘ب˘ع’ ر˘ع˘صس نو˘ت˘يار˘ب دد˘ح
ةرتف لÓخ لوبرفيلو لانصسرآا لبق نم دراطملا
بع’ ربتعيو ،ةلبق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

هز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف ل˘˘صضفأ’ا ن˘˘م نو˘˘ت˘˘يار˘˘ب ط˘˘صسو
هب طرفي نلو ،مصسوملا اذه ،يزيلجنإ’ا يرودلاب
ريرا˘ق˘ت ه˘تر˘كذ ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،صسخ˘ب ر˘ع˘صسب ه˘يدا˘ن

ر˘ب˘ع «ن˘صص اذ» ة˘ف˘ي˘خ˘صص تد˘كأاو  ،ة˘ي˘ف˘ح˘صص
04ـب بلاطي نوتيارب نأا ،ينورتكلإ’ا اهعقوم
نع يلختلا لجأا نم ين˘ي˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
.اماع42 رمعلا نم غلابلا اموصسيب

مصسوملا ةيادب ذنم اموصسيب لوبرفيل بقاريو
وينيجرو˘ج˘ل ل˘يد˘ب ن˘ع ثح˘ب˘ي ثي˘ح ،ي˘لا˘ح˘لا
هدقع ءاهتنا دنع قيرفلل هكرت حجرملا مودلانيف
ليكي˘م لا˘ن˘صسرآا برد˘م ا˘مأا ،م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
ةكارصش نيوكت هنكمي بع’ نع ثحبيف ،اتيترأا

،بعلملا فصصتنم يف يتراب صساموت يناغلا عم
صصخصشلا امو˘صسي˘ب ي˘لا˘م˘لا ي˘لود˘لا ي˘ف ىر˘يو
نوتيارب بردم ناكو.هتيؤور قيقحتل بصسانملا

هنأاب قباصس تقو يف حرصص دق ،رتوب ماهارج
مصسوملا يف قيرفلا عم ىقبيصس اموصسيب نأا نمؤوي
ةرادإا نأا ىلع تددصش «نصص اذ» نكل ،لبقملا
بعÓلا عيب ةهجاوم ىلع ردقت ’ دق نوتيارب
تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م ل˘جأا ن˘˘م ،ر˘˘غ˘˘م ر˘˘ع˘˘صسب
.«انوروك » ةحئاج اهتصضرف يتلا ةيداصصتق’ا

مضسوملا ةياهن ناموك ةلاقإل هجتي ةنولضشرب
يدنلوهلاب ةحاطإ’ا ىلع ةنولصشرب يدان رقتصسإا

،قيرفلل ينف ريدمك هبصصنم نم ،ناموك دلانور
.يلاحلا مصسوملا ةياهن بقع
يدانلا نإاف ،ةينابصسإ’ا «1 كار» ةعاذإا بصسحبو
رار˘م˘ت˘صسا مد˘˘ع %99 ةب˘صسن˘ب رر˘ق ي˘نو˘لا˘ت˘كلا

،هد˘ق˘ع ي˘ف ر˘خآا ا˘ًما˘ع كل˘م˘ي ه˘نأا م˘غر ،نا˘مو˘ك
يصضاملا صسيمخلا ءاقل مغر» :ةعاذإ’ا تفاصضأاو
د˘لا˘نورو ا˘صسرا˘ب˘لا صسي˘ئر ا˘ترو˘ب’ ناو˘خ ن˘˘ي˘˘ب

رهظأا يذلاو ،ةنولصشرب معاطم دحأا يف ناموك
نأا ةقيقح نأا ’إا ،نيفرطلا نيب اديج اماجصسنا
ذاقنإا هنأاصش نم ،ناموكل Óًيدب دجي مل يدانلا

.«ناموك بصصنم
يصصخصشلا هناهر رصسخ اتروب’ نأا تحصضوأاو
يتلا ةريخأ’ا تايرابملا يف ةصصاخ ناموك ىلع
اذ˘ه يرود˘لا بق˘˘ل ةرا˘˘صسخ ا˘˘صسرا˘˘ب˘˘لا تف˘˘ل˘˘ك
ل˘يد˘ب دا˘ج˘يإا ا˘ترو˘ب’ مز˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ،م˘صسو˘˘م˘˘لا

.لبقملا مصسوملاب ةنولصشرب ةدايقل بصسانم
يف اًيمصسر هتصصرف دقف ةنولصشرب نأا ىلإا راصشي
دعب ،مصسوملا اذه ينابصسإ’ا يرودلا بقلب زوفلا
، ي˘صضا˘م˘لا د˘ح’او ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘صس ما˘مأا ةرا˘صسخ˘لا
.ةقباصسملا نم73 ةلوجلا يف ،1‐2 ةجيتنب

نم قثاو دنومترود سسيئر
لبقملا مضسوملا ريهامجلا ةدوع

يذيفنتلا صسيئرلا ،هكصستاف ميخاوي زناه دقتعي
دوعتصس ريهامجلا نأا ،دنومترود ايصسوروب يدانل
يف  يناملأ’ا يرودلا تايرابم يف تاداتصسÓل
هصسفن تقولا يف فرتعا هنكل ،لبقملا مصسوملا
ريهامجلا روصضح ةيناكمإا يف كصشي لازي ’ هنأاب
ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘ف ،تا˘جرد˘م˘لا ة˘˘ع˘˘صس ل˘˘ما˘˘كب
تاحيرصصت يف هكصستاف لاقو.انوروك صسوريف
:ءاثÓثلا مويلا ةيمÓعإ’ا «هكنوف» ةعومجمل
يف ريهامج˘لا د˘جاو˘ت ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب د˘م˘ت˘عأا»
رودي لاؤوصسلا نكل ،لبقملا مصسوملا يف داتصسإ’ا

:فاصضأاو.«هروصضحب حمصسيصس يذلا ددعلا لوح
نم ةدحاو ةعفدب صسانلا نم %03 ميعطت ىرج»
ىرجيصسو ،انوروك صسور˘ي˘ف˘ل دا˘صضم˘لا حا˘ق˘ل˘لا
كلذ لبق حاقللا نم ةيناثلا ةعرجلاب مهميعطت
ء’ؤوه نامرح كناكمإاب نوكي نل اهدعبو ،تقولا
نأا بج˘ي» :ع˘˘با˘˘تو.«ءي˘صش ل˘ك ن˘˘م صسا˘˘ن˘˘لا
.«ديدج نم ةيعيبطلا ةايحلل ةدوعلا اوعيطتصسي
روصضحب نيلرب نوينوي يدانل حامصسلا ىرجو
ةررقملا غيزبي’ مامأا هتارابم لÓخ عجصشم يفلأا
نم ةريخأ’ا و43ـلا ةلحرملا يف تبصسلا موي
نيباصصملا دادعأا عجارت لظ يف ءاج اغيلصسدنوبلا
ندم نكل.نيلرب ةمصصاعلا يف انوروك ىودعب
دعب لج˘صست م˘ل ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ىر˘خأا

حمصست ي˘ت˘لا ة˘صضف˘خ˘ن˘م˘لا ة˘با˘صصإ’ا ت’د˘ع˘م
.تاداتصس’ا يف ريهامجلا روصضحب

 هيبعل نع عفادي ليخوت
  يتيضس Îضسيل امأا طوقضسلا دعب

برد˘˘م ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت صسا˘˘مو˘˘˘ت لا˘˘˘ق
يف ةقثلا دقفي مل هنإا ،يصسليصشت

نم1‐0 ةراصسخلا بقع هيبع’
صسأاك ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل
هنأا ىلإا اًريصشم ،يزيلجنإ’ا داحت’ا
ةكرع˘م ل˘جأا ن˘م هاو˘ق ع˘م˘ج˘ت˘صسي
.ابوروأا لاطبأا يرودل لهأاتلا

يئاهن ىلإا يصسليصشت ،ليخوت داقو
مدقتلا يف هدعاصسو لاطبأ’ا يرود
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا لود˘˘ج˘˘˘ب
نم ةمهملا ملصست بقع ،زاتمملا
ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج ي˘˘˘ف درا˘˘˘ب˘˘˘م’ كنار˘˘˘ف
تح˘ت ح˘ب˘صصأا ه˘˘ن˘˘كل ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

.نيتيلاتتم نيتميزه بقع طغصض
ن˘م ة˘ئ˘جا˘ف˘م˘لا ةرا˘صسخ˘˘لا د˘˘ع˘˘بو
حبصصأا ،يصضاملا عوبصسأ’ا لانصسرآا
ةطقن46 يصسل˘ي˘صشت د˘ي˘صصر ي˘ف
ةطقن˘ب ا˘مد˘ق˘ت˘م ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب
ءا˘ق˘ب ع˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘˘ع ةد˘˘حاو
يناملأ’ا بردملا غلبأاو ،نيتارابم
ةعومجملا هذه» يصسليصشت عقوم
كيكصشتلل ببصس دجوي ’و ،ةيوق
اًدهج انلذب» عباتو.«نيبعÓلا يف
رصشاعلا زكرملا نم مد˘ق˘ت˘ل˘ل اًد˘ي˘ج
صسأاك يئاهن˘ل لو˘صصو˘لاو ،ع˘بار˘ل˘ل
يرود ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نو دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ت’ا
ةيفاك ةوق انيدل» فاصضأاو،«لاطبأ’ا
ف˘قاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،اً̆ل˘ه˘صس صسي˘ل اذ˘هو ،تا˘يد˘ح˘ت˘˘لاو
نم ريثكلا كانهو ،عتمم رمأا هنكل
.«اندراطت قرفلا

520311ددعلا ^2441 لاوشش7ـل قفاوملا1202 يام91ءاعبرألاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

لاطبألا يئاهن يف ةكراضشملا لجأا نم يننولتقيضس نوبعللا :لويدراوغ

،’و˘يدراو˘ج بي˘ب ي˘نا˘ب˘صسإ’ا لا˘˘ق
ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس ر˘˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘˘م برد˘˘˘˘م
ه˘ي˘ب˘ع’ نإا ا˘حزا˘م ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
لو˘صصح˘لا ل˘جأا ن˘م «هو˘ل˘ت˘ق˘ي˘˘صس»
ق˘ير˘ف˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ،نا˘كم ى˘ل˘˘ع
لاطبأا يرودل ةيئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل
92 مو˘ي ي˘صسل˘ي˘صشت ما˘˘مأا ،ا˘˘بوروأا

.يراجلا يام
ةيناطيربلا ءا˘ب˘نأ’ا ة˘لا˘كو تل˘ق˘نو
’ويدراوج ثيدح «ايديم هيأا يب»
م˘ه˘˘نإا» لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘ع
لجأا نم يننولتقيصس ،كلذ نوديري
كردأا اذل ،ةارابملا يف ةكراصشملا
يغبن˘ي» ع˘با˘تو،«ع˘ئار و˘هو ،ر˘مأ’ا

نكميو ،كلذب اورعصشي نأا مهيلع
لك اذ˘ه ، كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
ا˘ب˘˘ع˘˘صص ارار˘˘ق نو˘˘كي˘˘صس ..ءي˘˘صش
نيعتي نكل ،» يل ةبصسنلاب ةياغلل

ديد˘ح˘تو ،م˘صصخ˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت ي˘ل˘ع
،ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط ل˘˘˘صضفأا

.«لواحنصسو
مهنأا ملعأا» يتيصسلا بردم ددصشو
ةلواحمل ،ءيصش ل˘كب نو˘مو˘ق˘ي˘صس
قيرفلا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم˘ب زو˘ف˘لا
ي˘ف ن˘كل ..ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ةرا˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ىرأا نأا ي˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ،ه˘˘صسف˘˘ن تقو˘˘لا
،اه˘ب بع˘ل˘لا د˘يرأا ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا

،هب عفادأا نأا ديرأا يذلا بولصسأ’او

ن˘˘يذ˘˘لا صصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خاو
ل˘كصشب ط˘غ˘صضلا ع˘م نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘ي
يف» :فدرأاو ،«نيرخآ’ا نم لصضفأا
نو˘كأا نأا لوا˘حأا ،ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا كل˘˘ت

،قيرفلا عمو يصسفن عم احيرصص
ع˘م ،ن˘كم˘م را˘ي˘خ ل˘صضفأا ذ˘خ˘تأاو
ة˘ت˘صس وأا ة˘صسم˘خ ا˘ن˘يد˘ل نأا م˘ل˘˘ع˘˘لا
.«يئاهنلا يف تÓيدبت
نوكي نأا بجي» ’ويدراوغ دكأاو
،يئاه˘ن˘لا ه˘نأ’ اد˘ع˘ت˘صسم ع˘ي˘م˘ج˘لا

،ةر˘ي˘ث˘ك ءا˘ي˘صشأا ر˘ي˘غ˘ت˘ت نأا ن˘كم˘˘ي
.«ىرخأا رومأا ثدحت نأا نكميو
ىلع افيصض يتيصس رتصسصشنام لحيو
نأا لبق ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا د˘غ د˘ع˘ب ،نو˘ت˘يار˘ب
يلحملا يرودلاب هتا˘يرا˘ب˘م م˘ت˘ت˘خ˘ي
دد˘˘صشيو ،نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا ه˘˘ف˘˘ي˘˘˘صض ما˘˘˘مأا
رتخي مل هنأا ىلع ينابصسإ’ا بردملا
..ةركف يد˘ل» فا˘صضأاو ،د˘ع˘ب ه˘ق˘ير˘ف
نو˘ب˘ع˘˘ل˘˘ي ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘عأا ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ةر˘كف يد˘ل ،ط˘ب˘صضلا˘ب

كلذل ،نارايخ يدل نكل ،مهموجه
ريغ رومأ’ا تلاز ام» متخو ،«ىرنصس
صصوصصخب) ي˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ح˘صضاو
هذه ينربختصسو ،(يبوروأ’ا يئاهنلا
ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ىد˘˘م ن˘˘ع تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةحاتملا صصرفلاو مخز˘لا ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
اننأا نم دكأات˘م ي˘ن˘ن˘كل ..بع˘ل˘ل م˘ه˘ل
ةصسفانملل نيدعتصسم نوكن نأا بجي
د˘˘صض ة˘˘ن˘˘كم˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ل˘˘صضفأا ي˘˘˘ف
.«يصسليصشت

ر .ق ^

برد˘م ي˘نو˘ي˘م˘ي˘صس و˘˘غ˘˘ي˘˘يد بر˘˘عأا
لوصصول هنانتما نع ،ديردم وكيتلتأا
نأا د˘ع˘ب ،ز˘يراو˘صس صسيو˘ل ى˘˘لإا ةر˘˘كلا
يف اًفد˘ه ياو˘غوروأا م˘جا˘ه˘م ل˘ج˘صس
ىلع1‐2 زوفلا لÓخ ،88 ةقيقدلا
هقيرف ىلع ىقبأا يذلاو ،انوصساصسوأا
.اغيللا بقل زارحإا وحن هقيرط يف
اذه وكيتلتأا فاده زيراوصس زهي ملو
،تايرابم5 رخآا يف كابصشلا ،مصسوملا

ي˘ف صصر˘ف˘لا ن˘م ة˘ل˘˘صسل˘˘صس عا˘˘صضأاو
م˘صسو˘م˘لا˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ل˘˘ب˘˘ق ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
نأا اد˘˘بو ،با˘˘صصعأÓ˘˘ل ة˘˘م˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
زو˘ف˘لا ة˘صصر˘ف ي˘ف طر˘ف و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا
ريميدوب يت˘نأا ح˘ن˘م ا˘مد˘ن˘ع ،بق˘ل˘لا˘ب
،ئجافم وحن ىلع انوصساصسوأ’ مدقتلا
برقأا اًصضيأا هيف مدقت يذلا تقولا يف
.وابليب ىلع ديردم لاير هيقحÓم
نانير يليزاربلا رصسيأ’ا ريهظلا نكل
ظفاحي نأا لبق ةجيتنلا لداع ،يدول
هبا˘صصعأا ءود˘ه ى˘ل˘ع اًر˘ي˘خأا ز˘يراو˘صس

ة˘ي˘صضر˘˘ع لو˘˘ح˘˘يو ،ى˘˘مر˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا
دجي نأا لبق كابصشلا ىلإا وكصساراك
،هئÓمز داصسجأا نم رحب لفصسأا هصسفن
زيراوصس نييفحصصلا ينويميصس غلبأاو
هنم لصضفأا نمو ،ةريبك ةربخ كلتمي
ادب امدنع هذهك ةارابم ةرفصش كف يف
«؟انيديأا نيب نم تلفت رومأ’ا نأا

،ةعئار احور زيراوصس رهظأا» فاصضأاو
هنكل ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف لجصسي مل
فد˘˘ه ى˘˘ق˘˘بأاو ،«بار˘˘ت˘˘ق’ا ل˘˘˘صصاو
قرافب وكيتلتأا مدقت ىلع ،زيراوصس
هيدهيصسو ،ديردم لاير ىلع نيتطقن
ديلولا دلب ىلع رايدلا جراخ زوفلا
دحأ’ا ،مصسوملل ةريخأ’ا ةلوجلا يف
ينويميصس ناكو ،اغيللا بقل ،لبقملا
ي˘˘ف ز˘˘يراو˘˘صس ةر˘˘ب˘˘خ ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘˘ت
.ءاقللا لبق ىربكلا تايرابملا

نوكت نأا عقوتي مل هنإا زيراوصس لاقو
فا˘صضأاو.ة˘بو˘ع˘صصلا هذ˘ه˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

نإا كل لوقي لكلا» ياوغوروأا مجاهم

ينكل ،وكيتلتأا ةيوه نم ءزج ةاناعملا
،«ةجردلا هذهب يناعنصس اننأا نظأا مل
اذه هلوح رودي ام اذه نكل» عباتو
لذبي ،ةي˘ح˘صضت˘لاو د˘ه˘ج˘لا ..ق˘ير˘ف˘لا
اقح اريب˘ك اد˘ه˘ج صسا˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
نآ’ا .يدانلا فادهأا قيقحت نامصضل

ةاراب˘م˘ل˘ل د˘ع˘ت˘صسنو حا˘تر˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ريها˘م˘ج˘لا ع˘ط˘ت˘صست م˘لو.«ةمداقلا

،انوروك دويق ببصسب ةارابملا روصضح
و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا ي˘˘ع˘˘ج˘˘صشم صضع˘˘ب ن˘˘كل
اد˘˘˘ناو دا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف او˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
نم قيرفلا ةيح˘ت˘ل ،و˘نا˘ت˘ي˘لو˘بور˘ت˘ي˘م
و˘صسو˘مر˘ي˘ه و˘يرا˘˘م لا˘˘قو ،جرا˘˘خ˘˘لا

نكمي ’ ءيصش اذه» وكيتلتأا عفادم
نيرخأاتم انك امدنع» ددصشو ،«هريصسفت
ا˘ن˘ع˘˘فد ،ا˘˘ند˘˘صض ءي˘˘صش ل˘˘كو1‐0
مل مهنأا مغر مامأ’ا ىلإا نوعجصشملا
متأاو ،«بعل˘م˘لا لو˘خد ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي
نأا كيلعو ،ديردم وكيتلتأا وه اذه»
.«اقح مهفت ىتح لخادلا نم هصشيعت

ينايوغورولا مجنلا ةيلاتق و ةربخب ديضشي ينويميضس

672.1 ةميقب ديردم لاير لصصاوي
ف˘˘ي˘˘ن˘˘صصت رد˘˘صصت ورو˘˘˘ي را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
مدقلا ةرك ةيدنأ’ ةيراجتلا تامÓعلا
يذلا ،1202 ماع يف ةميق رثكأ’ا
تارا˘˘˘صشت˘˘˘صس’ا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘صش ه˘˘˘˘تد˘˘˘˘عأا
هيل˘ي صسصسن˘يا˘ف د˘نار˘ب ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا
وروي رايلم662.1 ةميقب ةنولصشرب
رايلم31.1 د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘˘مو
م˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ق˘ي˘ثو˘لا تد˘˘كأاو.وروي
هذه نأا ،ن˘ي˘ن˘ث’ا مو˘ي ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإ’ا
اذه صسأار ىلع تلاز ام ةثÓثلا ةيدنأ’ا
ءابو ببصست ،ريرقتلل اقفوو ،فينصصتلا

ةرا˘صسخ ي˘˘ف  د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
برقي ام ةيدنأÓل ةيراجتلا تامÓعلا

نم مغرلا ىلعو ،وروي نييÓم3 نم
وهو ،ديردم لاير لظي ،ءابولاب هرثأات
ة˘م˘ي˘ق˘لا ثي˘ح ن˘م ي˘نا˘ب˘˘صسإا دا˘˘ن لوأا
،(وروي راي˘ل˘م031.3) ةيدا˘صصت˘ق’ا
ةمÓعلا ،يلاوتلا ىلع ثلاثلا ماعلل
مدق ةرك يدانل ةميق رثكأ’ا ةيراجتلا

ةمزأ’ا نأا نم مغرلا ىلع ،ملاعلا يف
ن˘˘م %1.01 دقفي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘ي˘ح˘صصلا
.ةيراجتلا هتمÓع ةميق
يصضاملا ماعلا ناك ،2102 ماع ذنمو
ههاجتا هيف صسكعنا يذلا لوأ’ا وه
يذ˘لا يدا˘ن˘لا ن˘كم˘˘ت ،يد˘˘عا˘˘صصت˘˘لا
ةفعاصضم نم زيريب ونيتنرولف هصسأارتي
يف (وروي نويلم486) ةميقلا هذه
نا˘كو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ر˘صشع˘لا تاو˘ن˘صسلا
ةيدنأ’ا نيب ديحولا يدانلا وه ةيليبصشإا
هتمÓع ةميق تعفترا يذلا ةينابصسإ’ا
ثيح ،%21 اهردق ةدايزب ،ةيراجتلا
.32 ىلإا23 نم زكارم9 عفترا

يتلا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لود˘لا ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا د˘ع˘تو
ةميق ثيح نم ةبصسن ربكأاب مهاصست
%34 ةبصسن دعب ةيراجتلا تامÓعلا
.ةدحتملا ةكلمم˘لا ا˘ه˘ب م˘ها˘صست ي˘ت˘لا

ن˘م %02 ةينابصسإ’ا ة˘يد˘نأ’ا ل˘ث˘م˘تو
،05 ـلا ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا ة˘م˘ي˘ق˘لا

ةميقلا ي˘ف ا˘ه˘ت˘م˘ها˘صسم تصضف˘خ˘ناو

%11 ةبصسن˘ب ف˘ي˘ن˘صصت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا
.0202 ماعب ةنراقم
دنارب» ةكرصشل ةيرادإ’ا ةريدملا ىرتو
،صسوميل يد ازيريت ،اينابصسإا «صسنونيف
يف زاف دجتصسملا انوروك صسوريف نأا

صسيل نكلو مدقلا ةرك دصض ةكرعم
يف ةدراولا ماقرأ’ا دكؤوتو.«برحلا
لازي ’ دتيانوي رتصسصشنام نأا ةقيثولا
رايلم31.1) ةميق ةيدنأ’ا رثكأا ثلاث
نم هتاناعم نم مغرلا ىلع ،(وروي
يدان ققحو ،%41 ةبصسنب صضافخنا

يصسورلا جر˘ب˘صسر˘ط˘ب تنا˘صس تي˘ن˘يز
ةيراجتلا هتمÓع ةميق يف ومن ربكأا
.%53 ةبصسنب
عورصشملا نأا ىلإا اصضيأا ريرقتلا ريصشيو
ي˘بوروأ’ا ر˘بو˘صسلا يرود˘ل ل˘صشا˘ف˘لا

ةمÓعلا ةوق ىلع يبلصس ريثأات هل ناك
ةكراصشملا21 ـلا ةيدنأÓل ةيراجتلا
نويلم006 نم رثكأا ةراصسخب ،هيف
.ةيلامجإ’ا اهتميق نم وروي

ملاعلا يف ةميق رثكألا يدانلا ديردم لاير
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ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم نو˘˘˘كي
او˘˘ج˘˘لا˘˘ع د˘˘˘ق طا˘˘˘ب˘˘˘صضن’ا
قا˘فو˘لا تازار˘ت˘حا ة˘˘ي˘˘صضق
بع’ باصسح ىلع ةنلعملا
ر˘ي˘خ˘لو˘ك ناز˘ي˘˘ل˘˘غ ع˘˘ير˘˘صس
ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف كرا˘صش يذ˘˘لاو
ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت و˘هو ،قا˘فو˘لا
نو˘˘كت ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
اد˘ي˘ج تصسرد د˘ق ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ةينعم˘لا تÓ˘با˘ق˘م˘لا قاروأا
ر˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘كصس بلا˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا
اهتعجارم ةرورصضب قافولا
د˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نو˘˘كل
كل˘˘ت ي˘˘ف تاراذ˘˘نإا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
قحي ’ يلاتلابو تاءاقللا
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘˘لا ه˘˘ل
لو˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا ق˘˘فو
را˘صصن’ا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ا˘˘ه˘˘ب
صسما ةر˘˘˘ه˘˘˘صس اور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا

تارار˘ق ة˘فر˘˘ع˘˘م ل˘˘جا ن˘˘م
نو˘˘كت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا
نيتيفاصضا ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن ح˘ن˘م˘ب
4 م˘˘˘صصخ ع˘˘˘˘م قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
. عيرصسلل طاقن

بلاطم يماملا طÿا
يتيزو ةشضافتنلاب

قاروأا ةنبل نبو
ةحاتم

صشي˘˘ع˘˘ي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘مزا ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ق˘ير˘ف
يمام’ا ط˘خ˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك

ىحصضا يدانلا ناو ةصصاخ
و˘˘هو ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ل˘˘˘ج˘˘˘صسي ’
م˘قا˘ط˘لا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بلا˘ط˘ي ي˘ن˘˘ف˘˘لا
صضا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن’ا ةرور˘˘˘˘˘صضب
ة˘˘˘˘كصسلا ى˘˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو
ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصلا
فرط نم مد˘ق˘م˘لا دودر˘م˘لا

ى˘ل˘عو ،ر˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
ن˘كي م˘˘ل ةرو˘˘م˘˘ع م˘˘ه˘˘صسأار
نا ركذي .بولطملا ءيصشلاب
ة˘ن˘ب˘ل ن˘بو ي˘ت˘يز ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا
ةكراصشم˘ل˘ل حا˘ت˘م نو˘كي˘صس
نا ىلع صسا˘ب˘ع˘ل˘ب ءا˘ق˘ل ي˘ف
ى˘˘لاو˘˘با˘˘ج ةدو˘˘ع ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘ت
. ةصسفانملا
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نازيلغ مامأا هتازارتحا طاقن ىلع لضصحت دق نوكي قافولا
فيطشس قافو
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ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ر˘˘صصا˘˘ن˘˘˘عود˘˘˘ح˘˘˘ت
نم ةريبك ة˘م˘يز˘ع ةد˘كي˘كصس
ىلع راصصتن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا

ي˘˘ف جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘ها با˘˘˘صسح
تبصسلا موي ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
تابيردت دوصسي ثيح  ،مداقلا
يعوو ريب˘ك ز˘ي˘كر˘ت ق˘ير˘ف˘لا
ىل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا˘ب

ةرادإ’ا ناو ة˘صصا˘خ م˘ه˘ق˘تا˘˘ع
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘ب تما˘˘˘ق
ةقلاعلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ت’ا˘كصشإ’ا

ة˘م˘يد˘ق˘لا ح˘ن˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘صست˘˘ك
رظتن˘ت ا˘ه˘نا ى˘ت˘ح ةد˘يد˘ج˘لاو
ينويزفلتلا ثبلا ةناعا لوخد
ن˘˘ي˘˘تر˘˘جا د˘˘يد˘˘صست ل˘˘جا ن˘˘م
د˘كؤو˘ي كلذ ل˘ك .ن˘ي˘ت˘ير˘ه˘˘صش
دازلا قيقحت يف عيمجلا ةبغر
يل˘هأ’ا با˘صسح ى˘ل˘ع Ó˘ما˘ك
. ريخأ’ا اذه بعلم يف

زيهجتل ىعشسي يروبجم
رشصانعلا لك

مقاطلا لذبي هتاذ قايصسلا يف

م˘˘˘ه˘˘˘صسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
يروبجم ي˘ند˘ب˘لا ر˘صضح˘م˘لا
دصصق تادوهجملا نم ديزملا
ةد˘ئا˘ع˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت

ي˘˘ف ة˘˘با˘˘صصإ’ا ن˘˘م ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
لوعي نم اذكو ياب ةروصص
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع را˘˘˘ج˘˘˘ح صشتو˘˘˘كلا

ي˘ب˘عÓ˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘˘ي˘˘صس’
كردي ثيح ،ةيمام’ا ةرطاقلا
رر˘ح˘ت ة˘ي˘م˘هأا ىد˘م ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ليجصست لجا نم نيمجاهملا
قيرفلا ل˘ج˘صسي˘صسو .فاد˘هأ’ا

راجح ينقتلا نم لك ةدوع
ىلا قاو˘ت˘لو˘ب ع˘فاد˘م˘لا اذ˘كو
يدا˘˘ع ل˘˘كصشب ة˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا

راذ˘˘˘نا ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ثا كلذو
يئانثلا هاقلت يذلا جاجتح’ا
ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف
ىلا قيرفلا عم Óقنتي مل ثيح
ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل را˘˘صشب
صسأا˘˘˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةروا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا
      .ةطبارلا
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تابيردت ةليلم ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج را˘صصنا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تر˘صضح
ةريخأ’ا تارثعتلا بابصسأا حيصضوتب عيمجلا تبلاطو ،قيرفلا

ةصصاخ تابصسانملا ديدع يف هناهر رصسخي يدانلا تلعج يتلاو
ةرئاد لخدي قير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘صس ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘صصاو˘ت ناو
ةيوقلا ةدوعلا لظ يف هدصشا غلب صسفانتلا ناو اميصس’ تاباصسحلا
نيبعÓلا بلغا لواح دقو .طوقصسلاب ةددهملا ةيدنأ’ا صضعبل
اهدعب عيمجلا لمعيصس غارف ةرتفو ةرثع درجم اهنا ىلع ديكأاتلا

.تايدحتلا مداق يف عيرصسلا صضيوعتلا ىلع
ةوقلا حنمتشس كاكحوبو يليÓب يئانثلا ةدوع

يفلخلا طخلل
ارصشاب دق كاكحوبو يليÓب يئانثلا نوكي ،هتاذ قايصسلا يف
مقاطلا هايإا امهحنم مت يذلا جمانربلا قفو ،يدجلا امهلمع
امهتامدخ ةداعتصس’ ابصسحت يدج لكصشب نÓمعيصس ثيح ،ينفلا
ديري ’ ين˘ق˘ت˘لا ناو ة˘صصا˘خ ة˘صسما˘خ˘لاوا ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
نأاب نيقي ىلع هنوك نم مغرلاب امهتامدخ ةداعتصسا يف عرصستلا

ةريثك ةيعافدلا ءاطخأ’ا لعج ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف يئانثلا بايغ
بصصنم يف ءاوصس قير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘م لو˘ل˘ح دو˘جو مد˘ع م˘كح˘ب
. روحملا ىتحوا نميأ’ا ريهظلا
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ةدكيكشس ةبيبشش

جربلا يف راضصتنلا قيقحت ىلع نومزاع «اداكيضسور ءانبأا»

ةليلم نيع ةيعمج

جئاتنلا ةيبلضس سصوضصخب تاحيضضوتب اوبلاطي راضصنألا

لم˘ع˘لاو˘ج ى˘لإا ،صسما ة˘ي˘صشع ،ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ة˘ل˘ي˘كصشت تدا˘ع
ثيح ،ةركصسب داحتا ماما تبصسلا دعومل اريصضحت يدجلا
لصضفا قيقحت ةلصصاوم يف ،صسابع زيزع بردملا لمأاي
كرديو .طوبهلا بتارم نم رثكا بورهلا دصصق جئاتنلا
رم’ا ةركصسب داحتا ماما مداقلا يدحتلا ةبوعصص بردملا
يذلا لذاختلا ىلع ’وأا هرصصانع خيبوتل ىعصسي هلعج يذلا

ةرورصض ىلا رورملا لبق ،يناثلا طوصشلا لÓخ دودرملا زيم
بلاطمو دع˘ب هءا˘ق˘ب ن˘م˘صضي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا نا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا
.ةمداقلا ديعاوملل ابصسحت زيكرتلا ةرورصضب

 ةفاشضإلا مدق مدقتشسملا يئانثلا
ةليكششتلل ةوجرملا

ريصسملا مقاطلاو ةرقم مجن راصصنا داصشأا ،ىرخأا ةهج نم
امدق نيذللا ينادم اذكو ةلحروب يئانثلا تاناكمإاب اريثك
يذلا رم’ا طصسولاو عافدلا طخل ةيوقو ةريبك ةفاصضإا

ةرورصض ىلع دكؤويو امهيلع ينثي صسابع زيزع ينقتلا لعج
ةيندبلا ةيزهاجلا عفر لجا نم امهبناج ىلا لمعلا ةلصصاوم
نأا ركذي .ةمروفلا يف امود دجاوتلاب امهل حمصسي ىتح
نم دارفنا ىلع لمعلا لصصاوي ،صشويز ،ثلاثلا مدقتصسملا
رظتنت يتلا ةمداقلا ديعاوملل ابصسحت هصسفن زيهجت لجا
.ةطبارلا صسأاك ىلع هعارصص يف مجنلا
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ةرڤم مجن

ةعفترم تايونعمب تابيردتلل دوعي مجنلا

ةبوقع صضرف ىلع ينفلا مقاطلا لمعي نا رظتنملا نم
ىلع لكصشلا كلذب هجاجتحا رثا ميصسن وطي بعÓلا ىلع
‐ ثيح ةلباقملا ينفلا مقاطلا اهب ريصس يتلا ةقيرطلا

ةبقاعم ررق دق نوكي صشتوكلاف ‐تامولعملا بصسحو
قيرفلا رصضيصس ام وهو فلصشلا لقنت نع بايغلاب بعÓلا

يدانلا لعجتصس ةرم لك يف تابايغلا ناو ةصصاخ اريثك
«ةلحكلاو ةرصضخلا» قاصشع لعج اموهو هتاناهر رصسخي
نيبعÓلا نامرح ىلع ةيلاملا تابوقع صضرفب نوبلاطي
عجقل هليمز عم ثدح املثم تاءاقللا يف ةكراصشملا نم
.وداراب ءاقل يف

 فلششلا ماما بيدو دادح كارششا وحن
عقو يتلا ءاطخأ’ا حيحصصت ىلع ينفلا مقاطلا رصصيو
يذلاو طصسولا طخل ةب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ نو˘ب˘عÓ˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ة˘عا˘ن˘صص ي˘ف م˘ي˘هار˘بإا بيد ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةدو˘ع د˘ه˘صشي د˘˘ق
ل˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع ،ع˘˘جر˘˘ت˘˘صسم ط˘˘صسو˘˘ك داد˘˘ح اذ˘˘كو ،بع˘˘ل˘˘لا
،ةيباجيإا ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ف˘ل˘صشلا ى˘لا با˘هذ˘لا

هنا ا˘م˘ب ما˘ه جر˘ع˘ن˘م ما˘ما نو˘كي˘صس ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘صصا˘خ
ام وهو عوبصسأا فرظ يف ةمهم دج تاءاقل ثÓث بعليصس
اهيلع بع˘ل˘ي˘صس ي˘ت˘لا فاد˘هأ’ا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب دد˘ح˘ي˘صس
.قيرفلا
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ةنيطنشسق بابشش
نامرح ىلع تابوقعب نوبلاطي رفانضسلا

تاءاقللا يف ةكراضشملا نم نيبعللا

ةمقل اريصضحت صسما اهتابيردت ةركصسب داحتا ةليكصشت تفنأاتصسا
راصصتنا ليجصست نع يدوج تيا بردملا ثحبي ثيح ةرقم مجن
ىلا رورملاو ةقثلا بصسكب قيرفلل حمصسي ةدوعلا ةلحرم يف لوا
هناو ةصصاخ قيرفلا جئاتن نيصسحت لجا نم ىوصصقلا ةعرصسلا
نامصض ديري لكلا نا امب ةمداقلا تاءاقللا ةبوعصص اديج يعي
ديري صشتوكلاف يلاتلابو طوقصسلا تاباصسح نم بورهلاو ءاقبلا
ءاقل طاقن بصسك لجا نم هرصصانع تايونعم يف رامثتصس’ا

. تبصسلا اذه ةرقم
ناودعو يراشضÿ عم عمتجيشس يدوج تيا

عم ينقتلا عمتجي نا ادج حصشرملا نم هتاذ قايصسلا يف
يتلا هتارايخ نع ثيدحلا دصصق يراصضخلو ناودع يئانثلا
ء’دبلا دعاقم يف امهاقبا نيا ةيرصصنلا ءاقل يف اهب ماق
اموهو امهدودرم نع هاصضر مدع نع هنم اريبعت كلذو
ىلع لمعلاو داهتج’ا ةرورصضب عن˘ت˘ق˘ي ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘صس

صشتوكلا بصسح قيرفلا ناو ةصصاخ اددجم امهتناكم نامصض
» ةلوقمب لمعيوهف يلاتلابو رصصانعلا لكل ةجاح يف ىقبي
. » بيصصن دهتجم لكل
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 تابيردتلل اوداع نابيزلا ءانبأا
ةرقم طاقن ىلع نورضصيو

ةركشسب دا–ا
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فرتحم لوألا مشسقلا نم22ـلا ةلوجلا ديعاوم طبشضت ةطبارلا
ةبيبضشلاو بابضشلا نيب وكيضسلكلا ليجأات

ةيدولوملاو «كابلا» نيب يبرادلاو

فلضشلا مامأا ةÁزهلا دعب ةبوعضص تدادزا ةيعضضولا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا كرا˘˘صشي
يف لاق˘ث’ا ع˘فر˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
عمزملا ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةينيكلا ةمصصا˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘ما˘قا
42 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ي˘بور˘ي˘ن
51 ـب لبقملا يام13 ىلا

 ايصضاير
. ‐تاديصسو لاجر رباكأا‐
ر˘خآا ، ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘تو
باعل’ا ىلا ةيلي˘هأا˘ت ة˘ط˘ح˘م
،0202ويكوط ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م بصسح
.صسمأا ةيلاردفلا

ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسحو
نإاف ،لاقث’ا عفرل ةيرئازجلا
لاحرلا دصشي يرئازجلا دفولا
يام12 مو˘ي  ي˘بور˘ي˘ن ى˘˘لا
نم مايأا ةثÓث لبق يأا ،لبقملا
،ي˘ق˘ير˘ف’ا ثد˘ح˘لا قÓ˘ط˘نا

د˘˘صشي» :نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘˘جوو
ىلا لاحرلا ير˘ئاز˘ج˘لا د˘فو˘لا
ىلع  ييام12 موي  يبورين
لاوزلا دع˘ب52:51 ةعا˘صسلا

ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه را˘ط˘م ن˘˘م
ةحودلا ىلا ا˘ه˘ج˘ت˘م ي˘لود˘لا

ي˘˘˘بور˘˘˘ي˘˘˘ن ى˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
يف لاق˘ث’ا ع˘فر˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا
يام13 ىلا42 نم ةرتفلا

1202«.
نيعابرلا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا كرا˘صشتو
55) فوؤور˘لا د˘ب˘ع يو˘ي˘˘ت˘˘صش
، (غك16) رمع ينف ، (غك
،(غك76) لدا˘˘˘ع ن˘˘˘صسح˘˘˘˘ل
جرف ،(غك37) عفان كايريصس
يريوط ،(غك18) ريمصس هللا
ميلصس روقبلا ،(غك98) صسراف
˘ماد˘صص يوا˘صسي˘م ،(غ˘ك98)
201) ديرف يدعصس  ،(غك69)

901+) د˘ي˘لو ي˘ناد˘ي˘˘بو (غ˘˘ك
.(غك

تا˘˘عا˘˘بر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا
رمأ’ا قلع˘ت˘ي˘ف ،تا˘كرا˘صشم˘لا
95) ءارهزلا ةمطاف يطاوغلب

،(غك46) ماركا ةرارصش ،(غك
،(غك18) ىر˘˘صشب صشر˘˘˘ي˘˘˘ح
(غك67) ة˘ي˘ن˘غ˘˘م يدا˘˘م˘˘ح
.(غك17) ةريخومحو
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا ق˘˘˘فار˘˘˘يو
نو˘برد˘م˘لا ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

بردم) رصصانلا دبع ةنيوع
د˘ب˘ع يوا˘˘ي˘˘ح˘˘ي ،(ي˘˘صسي˘˘ئر
،(ي˘صسي˘ئر برد˘م) م˘ع˘ن˘م˘لا

برد˘˘˘م)را˘˘˘م˘˘˘ع صشي˘˘˘غز˘˘˘م
د˘˘˘ب˘˘˘ع راوز˘˘˘مو (د˘˘˘عا˘˘˘˘صسم
عا˘˘بر˘˘لا برد˘˘م) ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا
ى˘لا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب ،(ي˘˘ناد˘˘ي˘˘ب
،تاديصسلل نير˘خآا ن˘ي˘برد˘م
يركصشو يلع يموت امهو
.فصسوي
صسي˘ئر نو˘كي˘صس ،ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،ةيحلوب ليعامصسا ،ةيداحت’ا

ىيح˘ي يد˘ياز ة˘ق˘فر ار˘صضا˘ح
يف ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
.اينيكل ةهجوتملا ةثعبلا

طيمز.ع

ةعابرو اعابر51 ـب كراضشي ينطولا بختنملا
ةركل ةينطولا ةطبارلا تطبصض
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م د˘˘ي˘˘عاو˘˘م ،مد˘˘ق˘˘لا
لوأ’ا مصسقلا نم22ـلا ةلوجلا

نأا رظتنملا نم يتلاو ،فرتحم
يراجلا عوبصسأ’ا ةياهن بعلت
.يام22ـل قفاوملا

ىل˘ع ا˘نا˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لا تر˘صشنو
نم تدكأا يم˘صسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م
ن˘ي˘ب ا˘م ة˘لو˘ج˘لا بع˘ل ه˘لÓ˘˘خ

،00:81ـلاو00:71ـلا ةعاصسلا
لود˘˘˘ج˘˘˘لا نو˘˘˘˘كي نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
امهو نتياراب˘م ن˘م ا˘صصو˘ق˘ن˘م
ةكراصشملا قرف˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘صصا˘خ
قلعتيو ةيراقلا ةصسفانملا يف
بابصش ةارابم نم لكب رمأ’ا
يدان ،لئابقلا ةبيبصش ‐ دادزولب
.رئازجلا ةيدولوم ‐وداراب

ب.م.يرشسيإا

ناشسملت دادو

ةبقلا دئار
  ةبوقعلا ناذفنتضسي ديعضسوبو يميهارب

ةراصسخ ناصسملت دادو دبكت
،فلصشلا ةيعمج دصض ةيصساق
لباقم فادهأا ةثÓث ةج˘ي˘ت˘ن˘ب
ر˘ي˘غو˘يرا˘ن˘ي˘صس ي˘ف ن˘ي˘˘فد˘˘ه
دادولا نأا نم مغرلاب ،عقوتم
ة˘ن˘ي˘م˘ث ة˘صصر˘ف كل˘م˘˘ي نا˘˘ك
رطخلا ةقطنم نع داعتبÓل
ة˘ط˘بار˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘˘ف
يف ةصصر˘ف ا˘ع˘ي˘صضم ى˘لوأ’ا
.لوانتملا

«نو˘˘ي˘˘نا˘˘يز˘˘لا» ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘صساو
لكاصشملاب لقث˘م˘لا ف˘ي˘صضلا

يتلا ةيعصضولا لغتصسي ملو
اهيلإا فصض ،ريخ’ا اهب رمي
هجوب ترهظ يتلا ةليكصشتلا
نم ديدعلا تبكتراو بحاصش
لعج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،تاو˘ف˘ه˘لا
ي˘ف ة˘ق˘ث نو˘ب˘صست˘كي راوز˘˘لا
رفظلا نم نونكمتيو صسفنلا
هذ˘ه بق˘عو ،Ó˘˘ما˘˘ك داز˘˘لا˘˘ب
لجصس «دادولا» نإاف ةجيتنلا
راوصسأا لخاد ةثلاثلا ةميزهلا

دع˘ب ي˘ف˘ط˘ل د˘ي˘ق˘ع˘لا بع˘ل˘م
ةبيبصش دصض اق˘با˘صس ه˘ماز˘ه˘نا
،ودارا˘˘ب يدا˘˘نو ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا
طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا دد˘˘˘ع ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘ل
،ةلماك12 ى˘لإا ةرود˘ه˘م˘˘لا

يذ˘˘لا ه˘˘صسف˘˘˘ن دد˘˘˘ع˘˘˘لاو˘˘˘هو
،ةلوج12 يف قيرفلا هلصصح
ةيرومأام نم اريثك دقعي ام
ملصس ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا
ع˘˘جار˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
هذه دعب نيتبترم  نييزكرمب
.ةلوجلا
بر˘ت˘ق˘ي ،ل˘صصت˘م بنا˘ج ي˘˘ف
قرز’ا ن˘ي˘نو˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا

ةقط˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا صضي˘ب’او
د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘˘لاو ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ةطقن ىوصس اهنع مهلصصفت

يأا نأاب ينعي ام ،طقف ةدحاو
بعصصأ’ا ءاقللا يف ةراصسخ
دا˘˘ح˘˘˘تا د˘˘˘صض ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا
زو˘˘ف ل˘˘با˘˘ق˘˘م  ة˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
قيرفلا دجي˘صس ،ن˘ي˘ق˘حÓ˘م˘لا
نيددهملا نمصض نم هصسفن
.يناثلا مصسقلا ىلإا لوزنلاب
حّرصص ،ةلصص يذ قايصس يف
د˘ع˘˘ب ،داو˘˘ج لدا˘˘ي برد˘˘م˘˘لا
دقل»: Óئا˘ق ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
رظنلاب ،ةّرم ةرا˘صسخ ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت
ةيناثلا ةلحرملا تايرجم ىلإا
صسكع ،نصسحأا اهيف انك يتلا
لخدن مل نيأا لوأ’ا طوصشلا
حمصس ام ،دّيج لكصشب ءاقللا
فدهلا لي˘ج˘صست˘ب صسفا˘ن˘م˘ل˘ل
،«ةتباث ةرك قيرط نع لوأ’ا

نّصسحت ءادأ’ا نأا ريغ »:عباتو
ن˘يأا ،ا˘هد˘ع˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب

صصرفلا نم ديدعلا انل تناك
،ةجي˘ت˘ن˘لا ي˘ف ةدو˘ع˘لا د˘صصق
نيفده انيقل˘تو ا˘ند˘ع ا˘م˘ن˘ي˘ب
ي˘ف ن˘يأا˘ط˘خ بب˘صسب ن˘ير˘˘خآا
ن˘ح˘ن»:ل˘صصاوو ،«ة˘ب˘قار˘م˘˘لا
لجأا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ل˘صصاو˘ن˘صس
ءاطخأ’او صصئاقنلا حيلصصت
ةبيه ديع˘ن ي˘كل ،ةدو˘جو˘م˘لا
ن˘˘ح˘˘ن ف˘˘صسأÓ˘˘لو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘ل˘˘ل د˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘ن
نإا مهفن مل نيح يف ،اناغتبم
ان˘ع˘م فار˘طأ’ا صضع˘ب تنا˘ك
ي˘˘ف م˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘ل ،«ا˘˘˘ند˘˘˘صضوأا
ق˘ير˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه نأ’ »:ر˘˘ي˘˘خ’ا

،ناصسملت ةي’و لماكل كلم
نأاو˘ه نآ’ا ها˘ّن˘م˘ت˘ن ا˘م ل˘˘كو
ي˘ف ن˘صسحأا دودر˘م˘˘لا نو˘˘كي
.«تاءاقللا مداق
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مامأا ةميزهلا بقع
دمحم ،ةمشصاعلا داحتإا

:مهتي ،يطاورز
بارعأا مكحلا»

ىلع هريثأاتب فورعم
«تايرابملا جئاتن

، ةروا˘شسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش شسي˘˘ئر م˘˘ه˘˘تا
،ي˘لود˘لا م˘ك˘ح˘لا ،ي˘طاورز د˘م˘˘ح˘˘م

ز˘˘ّي˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب بار˘˘˘عا قازر˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
با˘˘شسح ىل˘˘ع ة˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإل
«ةراطشسوشس ءانبا» قوفت ذإا ،هقيرف
نود نيفدهب ،ةرواشسلا ةبيبشش ىلع
ة˘لو˘ج˘لا تا˘ه˘جاو˘˘م ن˘˘م˘˘شض ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ر˘˘م˘˘ع بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘˘ل12ـلا

.يدامح
يدا˘ن ن˘ع لوألا لوؤو˘شسم˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
مكحلا تارارق ،يرئازجلا بونجلا
يف تمهاشسو ةيقطنم ريغ بارعا

م˘ك˘ح˘لا اذ˘ه» :لا˘قو ،دا˘ح˘تلا زو˘˘ف
ىلع ريثأاتلاب تاونشس ذنم فورعم
د˘قو ل ف˘ي˘ك ،تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

يف ةيعرشش ءازج ةلكر نم انمرح
ىل˘ع د˘ها˘شش ل˘ك˘لاو ،33ـلا ةقيقد˘لا

ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر بشست˘˘حاو ،ثد˘˘ح ا˘˘˘م
دعب ةهباششم ة˘ط˘ق˘ل ي˘ف شسفا˘ن˘م˘ل˘ل

.«قئاقد رششع
ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تا نإا˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ي˘˘˘ف ع˘˘˘بار˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ىلا ىق˘˘˘˘ترا
53 ديشصرب ةلوطبلل ماعلا بيترتلا
د˘˘˘ي˘˘˘شصر د˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
ن˘˘ع ةروا˘˘شسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ف˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘لا
.93 ةطقنلا
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ديمحلا دب˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘لا با˘غ
ةبق˘لا د˘ئار صسرا˘ح ي˘م˘ي˘هار˘ب
نع ديع˘صسو˘ب ق˘ي˘فر ه˘ل˘ي˘مزو
نم61ـلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ةعومجملا ةاوه يناثلا مصسقلا
اهيف لبقتصسا يتلا ،ىطصسولا
دا˘˘˘ح˘˘˘تا ف˘˘˘ي˘˘˘˘صضلا د˘˘˘˘ئار˘˘˘˘لا
ديه˘صشلا بع˘ل˘م˘ب ة˘ير˘صضخأ’ا
.ةبقلاب «دادح نب دمحم»
يقلتل يئانث˘لا با˘ي˘غ دو˘ع˘يو
ىلع ءارفصص ةقاطب امهنم لك
ي˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘براد˘لا صشما˘˘ه
راجلاب ،ةبقلا دئار عمج يذلا

دا˘ح˘تا ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘˘غ˘˘لاو
نم51ـلا ةلوجلا يف صشارحلا
.ةلوطبلا

رازخ يداهلا بردملا لمعو

ىلع  ةيصضاملا مايأ’ا يف ةوقب
نأا ’إا ،زها˘ج˘لا ل˘يد˘ب˘لا دا˘ج˘يإا

بعÓ˘˘˘لاو صسرا˘˘˘ح˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع
يف ةب˘ق˘لا ةو˘ق ن˘م ناد˘يز˘ي˘صس
.ةمداقلا تاقاقحتصس’ا
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ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘ت
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
تاجايتح’ا يوذل ةيرئازجلا
ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي˘˘لا  ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
احابصص00:11 ن˘م  ة˘˘ياد˘˘ب
ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ة˘نا˘م’ا ن˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
.ةيلارديفلا ةئيهلل ةماعلا

ةررقم ةيعمجلا هذه تناكو
د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب ي˘صضا˘م˘˘لا د˘˘ح’ا
˘مو˘ل˘ع˘ل ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘صضا˘ير˘˘لا ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كتو
ي˘˘لاد˘˘ب «ق˘˘˘يار˘˘˘ح د˘˘˘ي˘˘˘صشر»
دقعت مل  اهنأا ’إا ، ميهارب
ن˘م ة˘عا˘ق˘لا ما˘ح˘ت˘قا بب˘صسب
نيلهأاتملا نيي˘صضا˘ير˘لا ل˘ب˘ق
ة˘ي˘ب˘م˘لارا˘ب˘لا با˘ع˘˘لأ’ا ى˘˘لا
.(0202‐ويكوط)
،نيي˘صضا˘ير˘لا ء’ؤو˘ه بصسحو
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘ف
دقعت نأا نكمي ’ ةيباختن’ا
نيحصشرتمبو ،ةقيرطلا هذهب

ةءافكلاو ةربخل˘ل نود˘ق˘ت˘ف˘ي
ةدا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يرور˘˘˘صضلا
.ةيداحت’ا

ري˘غ و˘يرا˘ن˘ي˘صسلا اذ˘ه ما˘مأاو
نم مغرلا ىل˘عو ،ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ةرازو˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م تÓ˘˘خد˘˘ت
كصسمت ،صصاخصش’ا صضعبو
،م˘ه˘ف˘˘قو˘˘م˘˘ب نو˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

ا˘˘ت˘˘ن˘˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب˘˘ق˘˘˘ع تما˘˘˘قو
نو˘ع˘˘ط˘˘لاو تا˘˘ح˘˘ي˘˘صشر˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ي˘جأا˘ت حار˘ت˘قا˘˘ب
42ـب ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةرازو لثمم روصضحب ةعاصس
حصشرتمو ةصضايرلاو بابصشلا
ناميلصس ةيدا˘ح˘ت’ا ة˘صسا˘ئر˘ل
اذ˘˘ه ءا˘˘ق˘˘˘ب ع˘˘˘م ،و˘˘˘صشا˘˘˘ع˘˘˘م
نم لوبقلاب انوهرم حارتق’ا

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا فر˘˘ط
تائ˘ي˘ه˘لا د˘يد˘ج˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
ةعباتلا ةيصضايرلا ةيلاردفلا
يف تجمرب يتلاو ،ةرازولل
ةي˘ع˘م˘ج˘لا ،فا˘ط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
.مويلا ةيباختن’ا

قحلا دبع صضفر ،هتهج نم
رخآ’ا حصشرت˘م˘لا و˘كر˘ح ن˘ب
ةكراصشملا ،ةئيه˘لا ة˘صسا˘ئر˘ل
كلذ ارر˘ب˘م عا˘م˘ت˘˘ج’ا ي˘˘ف
اه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تازار˘ت˘ح’ا˘ب

رخآ’ا حصشرتملا ةمئاق لوح
ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف

.هنوعط
ةصسائر دعقم نإاف ،ةراصشإÓل
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
تاجايت˘ح’ا يوذ ة˘صضا˘ير˘ل
ه˘ي˘ل˘ع صسفا˘ن˘ت˘˘ي ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ن˘ب ق˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

ة˘ن˘تا˘ب ة˘ط˘بار ن˘˘م ،و˘˘كر˘˘ح
بتكملا يف قباصس وصضعو
نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صسو ،يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا

ثيح ‐راصشب ةطبار‐وصشاعم
ةلكصشملا امهيتمئاق نادوقي

احصشرتم31 نم ،اهنم لك
يذيفنتلا بتكملا ةيوصضعل
ي˘طا˘ي˘ت˘حا ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
.ةمئاق لك نع دحاو
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مويلا ةحيبضص ةيباختنلا ةيعم÷ا دقع ةداعإا
ةشصاخلا تاجايتحلا يوذ ةيداحتا

ةي˘ب˘ن˘جأا لود4 تح˘ن˘˘م
ةكراصشملا ىل˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ةرود˘˘لا ي˘˘ف
و˘ب˘قأا ة˘ن˘يد˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ت
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لاو
،ة˘عا˘˘ق˘˘لا ل˘˘خاد ة˘˘يو˘˘صسن˘˘لا

82ـلا نيب ام يرجت يتلاو
ة˘يا˘غ ى˘لإا مدا˘ق˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
.ربمفون رهصش نم حتافلا

ميظنتل وبقأا ةنيدم ىعصستو
دي˘ع ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

ةقيرطب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل ،ةرو˘ث˘لا
لمعت اهلعج ام وهو ،ةزيمم
ةدعل ةو˘عد˘لا ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع
،ا˘ي˘نا˘ب˘صسا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع لود
ا˘صسنر˘فو بر˘غ˘م˘˘لا ،صسنو˘˘ت
تد˘˘كأا ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا ي˘˘هو
رظتن˘م˘لا ن˘مو.اهتكراصشم
حتافلا يف يئاهنلا بعلي نأا

عم انمازت ربمفون رهصش نم
.ةديجملا ةروثلا ديع

ب.م.يرشسيإا

 اهتكراضشم دكؤوت لود4
ةياجبب وبقأاب ةعاقلا لخاد ةيوشسنلا مدقلا ةركل ةيلودلا ةرودلا
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لقأا ينطولا بختنملا لخد
ةلحر˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘صس02 ن˘˘م
صصبر˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ينطولا زكرملاب يريصضحتلا
ابصسحت ىصسوم يديصسب ينقتلا
اذهو ةمداقلا تاقا˘ق˘ح˘ت˘صسÓ˘ل
ىلإا يرا˘ج˘لا يا˘م71ـلا ن˘م
ناو˘ج ر˘ه˘صش ن˘م3 ـلا ة˘˘يا˘˘غ
.لخادلا

د˘˘م˘˘ح˘˘م ،برد˘˘م˘˘لا ه˘˘جوو
،«فافلا» نايب بصسح ،تاصس’
مهنم اب˘ع’43 ى˘لإا ةو˘عد˘لا

مصسقلا يف نوطصشني نيبع’
ةقباصس يهو تاهجلا نيب ام
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
فوقو˘لا ل˘جأا ن˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

مهمييقتو نيبعÓلا ءادأا ىلع
لبق تايوتصسملا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
.ةلبقملا تاقاقحتصس’ا

ءاقل جمÈي تاشسل
هيبعل Úب ايقيبطت
’ ديد˘ج˘لا برد˘م˘لا نأا ا˘م˘ب

نا˘ك ه˘نو˘ك ،داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا فر˘˘ع˘˘ي
ةنصس71 نم لقأا ةئفل ابردم
بت˘كم˘لا ع˘م ه˘ت˘ي˘˘قر˘˘ت تم˘˘تو

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل د˘يد˘˘ج˘˘لا
ن˘يا˘ع ه˘نأا ع˘مو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ى˘صضم تقو ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ي˘ف ه˘تا˘يو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ف˘˘قوو
م˘˘مأا صسأا˘˘كل تار˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا
يتلا ةنصس71 نم لقأا ايقيرفإا

ا˘م و˘هو ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا˘˘ب تي˘˘غ˘˘لأا
مقاطلا نأا ’إا ،ةركف هحنميصس
ةارا˘ب˘م ة˘ج˘مر˘ب ل˘صضف ي˘ن˘ف˘لا

نم هيبع’ نيب ةيقيبطت ةيدو
مهتيزهاج ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ل˘جأا
.ةوقب ريصضحتلا ةلصصاوم لبق

ب.م.يرشسيإا

قلطنت ةنضس02 نم لقأا رضضخلا سصبرت نم ةيناثلا ةلحرملا

،لئابقلا ةبيبصش قيرف هجاوي
ي˘˘صسقا˘˘ف˘˘صصلا يدا˘˘ن هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
رودلا بايإا باصسحل ،يصسنوتلا

صسا˘˘ك ن˘˘م ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘بر
ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلارد˘ف˘نو˘كلا
ةيادب يام32 دحأ’ا موي مدقلا

اءاصسم00:71 ة˘˘عا˘˘صسلا ن˘˘م
يز˘ي˘ت˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا بع˘ل˘م˘ب
 .وزو

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لا نو˘˘˘كت˘˘˘صسو
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
لبق تار˘ي˘صضح˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
مويلا نم ةيادب ماهلا دعوملا
ةصصاخ ،رهظلا دعب ام ءاعبرأ’ا

ح˘ن˘م ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا نأاو
ةرايزل هيب˘عÓ˘ل ن˘ي˘مو˘ي ة˘حار
ى˘ل˘ع رذ˘ع˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘يوذ

ءا˘˘صضق «يرا˘˘ن˘˘˘كلا» ي˘˘˘ب˘˘˘ع’
ع˘م ر˘ط˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
.مهتÓئاع

تداع د˘ق ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا تنا˘كو
دعاوقلا جراخ نم نيمث زوفب
باهذلا ةارابم˘ب تزا˘ف ا˘مد˘ع˘ب

بع˘ل˘م˘ب ي˘˘صسقا˘˘ف˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع
،صسقافصصب «يريهم˘ل بي˘ط˘لا»
برد˘م˘لا لا˘ب˘صشأا ن˘صسحأا ثي˘ح
،نا˘˘˘ف’ صسي˘˘˘نود ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةصصاخ ةلباقملا راوطأا رييصست
عيصض نيح ءاقللا جرعنم دعب

ي˘ف ءاز˘ج ة˘ل˘كر نو˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
طوصشلا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ق˘ئا˘قد˘لا
دازلاب «يرانكلا» دوعيل ،لوأ’ا

قاصشعل ادعوم ا˘برا˘صض Ó˘ما˘ك
رفصصأ’ا و رصضخأ’ا ن˘ي˘ي˘نو˘ل˘لا
ن˘ل ي˘ت˘لا ةدو˘ع˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
امنإاو طقف ةدوع ةارابم نوكت

عرا˘˘صص ق˘˘ير˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف ةدو˘˘ع
دعب يبهذلا عبرملل ،لكاصشملا

.نمزلا نم دقع
يدبع نب ءايركز

:«Ãشصيمق لمح درج
نم براحتشس ةبيبششلا

«ناديŸا قوف هلجا
ةبيبصش ناديم طصسوتم ربع

نع ،يدبع نب ءايركز ،لئابقلا
ةدوعلا بقع ةريبكلا هتداعصس
صسنو˘˘ت ن˘˘˘م Ó˘˘˘ما˘˘˘ك داز˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر با˘˘هذ با˘˘صسح˘˘ل

ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا صساك
زوفب تهتنا يتلا ، مدقلا ةركل
د˘ع˘ب م˘ي˘ت˘ي فد˘ه˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صشلا
ءازج ةبرصضل نييلحملا عييصضت
نم لوأ’ا طوصشلا ةياهن لبق
ن˘م تع˘صضو ي˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ي˘ف ا˘مد˘ق ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
.«فاكلل» يبهذلا عبرملا

،لÓم فيرصش رارغ ىلع و

ىد˘˘بأا يذ˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر
نيبعÓلا ىوتصسم ىلع هاصضر
نم ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لاو
يدبع نب ءايركز دكأا ،مهفرط
مهيدل ام لك اومدق هءÓمز نأا
ل˘ي˘ن˘ل ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘صضرأا قو˘˘ف
ةقحتصسم تناك ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا
ةمحلم يف ديكأاتلا راظتنا يف
ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا» بع˘˘ل˘˘م˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا
ثي˘ح ،وزو يز˘ي˘ت˘ب «ر˘ب˘م˘فو˘˘ن
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘˘كصشت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس

ة˘ل˘صصاو˘م و ل˘هأا˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘صض
رفاظتب ققحتيصس يذلا ملحلا
ةبيبصشلا ةيار ءÓعإ’ دوهجلا

صصيمق لمح درجمب » افيصضم
براحيصس بعÓلا نإاف ةبيبصشلا

،قمر رخآا ىلإا ناولأ’ا لجا نم
ىلع ءÓمزلا هب ماق ام وهو
فارصشإا تحت ناديملا ةيصضرأا
بعÓ˘لا د˘كأا ا˘م˘˘ك «برد˘˘م˘˘لا
لهأاتلا نآا ةبقلا دئارل ،قبصسأ’ا
ةرك نأا و ةصصاخ دعب مصسحي مل
تائجا˘ف˘م˘لا˘ب ة˘فور˘ع˘م مد˘ق˘لا

ىلع ةليكصشتلا لمعتصس ثيح
نيعأا مامأا لهأاتلا ةقرو فطخ
نونوكيصس نيذ˘لا ا˘ه˘ير˘صصا˘ن˘م
ط˘ي˘ح˘م ي˘ف ةو˘ق˘ب كصش نود˘ب
. ةارابملا موي ،بعلملا

قÓع.ع

ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا تا˘يو˘ت˘صسم˘لا
دادغب اهميدقت˘ب ر˘م˘ت˘صسي ي˘ت˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب
د˘˘˘صسلا م˘˘˘ج˘˘˘ن و ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ديدعلا طحم هتلعج ،يرطقلا

هتيصص عاذ نأا دعب قرفلا نم
ةيوايصسأ’ا ةراقلاو رطق جراخ
.ابوروأا ةراقل  دمتيل

لئاصسول «حافصسلا» فصشك و
صضر˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل نأا ،مÓ˘˘˘˘ع’ا

يدان ةرادإا نم هلصصو ايمصسر

طصشانلا يزي˘ل˘ج˘نإ’ا نو˘ت˘يار˘ب
نم يذلاو ،«غيلريميربلا» يف
يف ه˘ي˘ف ل˘صصف˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
لاقو ،ةمدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘ي’ا
دا˘˘˘ح˘˘˘تإ’ ق˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’ا بعÓ˘˘˘˘لا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘˘ف صشار˘˘˘ح˘˘˘لا

: صضرعلا صصوصصخب ةيفحصص
ن˘م ا˘ي˘˘م˘˘صسر ا˘˘صضر˘˘ع كل˘˘مأا»
ي˘ف ،«يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا نو˘˘ت˘˘يار˘˘ب
ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ح˘ير˘صص د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
.ربخلا

نوكت نل هنأا عقوتملا نمو
نبا دارأا لاح يف ةلهصس روم’ا

راوصسأا ةردا˘غ˘م نار˘هو ة˘ن˘يد˘م
ة˘˘ب˘˘غر ل˘˘ظ ي˘˘ف د˘˘صسلا يدا˘˘ن
هفاده ىلع ءاقبإ’ا يف ريخ’ا
مج˘ن ع˘فد˘ي د˘ق ا˘م ،ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
نم ةريبك لاومأا عفدل رصضخلا
ةد˘يد˘ج ةر˘ما˘غ˘م صضو˘˘خ ل˘˘جأا

.رطق جراخ
طيمز.ع

لئابقلا ةبيبشش
  نمزلا نم دقعل ةيقيرفلا ةحاشسلا نع هبايغ دعب

بهذلا عبرمل اددجم ةدوعلا عم دعوم ىلع «يرانكلا»

4202 ةياغل يرطقلا دشسلا عم هدقع ددم رشضخلا مجن

«يزيلجنإلا نوتيارب نم ايمضسر اضضرع كلمأا» :حاجنوب

رارق رظتنت يلوبان
مشسحل ديدجلا بردملا

هلبقتشسم

لخدي سسانو
يدان تاباضسح
«ايزيبضس»
يلودلا ،شسانو مدآا دجاوت
يدان بعلو يرئازجلا

ةمئاق شسأار ىلع ينوتورك
ةرادإا ىعشست يتلا نيبعÓلا
هعم دقاعتلا يف ايزيبشس

لبقملا وتاكريملا لÓخ
.ديدجلا مشسوملل اريشضحت
ةيمÓعإا ريراقت تفششكو
مجنلا لوخد نع ،ةيلاطيا
تاباشسح يف يرئازجلا
ديرت يتلا ايزيبشس ةرادإا

بعÓب اهفوفشص معد
امشسوم مدق يذلا «رشضخلا»

،ينووتورك عم هب شسأاب ل
ةلشسلشس نم مغرلاب
اهل شضرعت يتلا تاباشصإلا

.همودق ذنم
ياكشس» تاونق ةكبشش تناكو
ةيلاطيإلا «شستروبشس
نع قباشس تقو يف تثدحت
ةرادإا لبق نم ةين دوجو
بردملا حنمل يلوبان
يذلا قيرفلل ديدجلا
،وزوتاج ورانيج فلخيشس

ريشصم ريرقت ةيرح
ءاوشس يرئازجلا بعÓلا

.ليحرلاب وأا ءاقبلاب
لازي ل شسانو نإاف ،ةراششإÓل
يدان عم دقع هطبري
ةياغ ىلإا دتمي يلوبان

لاح يفو ،2202 فيشص
ديدجلا بردملا شضفر
ىلع ظافحلا «يروزآÓل»
ةرادإا نإاف ،ءارحشصلا براحم
رعشس تددح دق يلوبان
نويلم51 غلبمب  هعيب
.وروأا

جاحلب اشضر

4202 فيشص يتح ودروب يدان عم طبتريةمداقلا تاقاقحتشسÓل ةوقب نولمعي «نوبراÙا»
  يزيلجنإا دان تامامتها نمضض لخدي ناقرز

بع’و ،ينطولا بختنملل ديدجلا دفاولا ناقرز يدهم لخد
ةبغارلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا مامتها نمصض ،يصسنرفلا ودروب يدان
.مداقلا يفيصصلا وتاكريملا لÓخ هعم دقاعتلا يف

مامتها لحم ناقرز يدهم نأا «بيكيل » ةفيحصص تفصشكو
ماق يدانلا نأا تراصشأا ثيح ،يزيلجنإ’ا Óيف نوتصسأا يلوؤوصسم
نم نيبعÓلا صضعب ةنياعم لجأا نم اصسنرف ىلإا ثوعبم لاصسرإاب
يدان فوفصصل مهمصض لبق مهعم صضوافتلل اديهمت ،ناقرز مهنيب
«غيلريميربلا» رود يف رصشع يداحلا زكرملا بحاصص  Óيف نوتصسأا

.Óبقتصسم
نوتصسأا» يدان نأا ةيزيلجنإا مÓعإا لئاصسو تدكأا ،ىرخأا ةهج نم

لجأا نم اصضرع لصسريصسو بعÓلا دقع ةرتف هقيعي نل «Óيف
.هتامدخ نم ةدافتصس’ا

اذه ةهجاوم62 يف ودروب عم ةنصس12 ـلا بحاصص رهظو
هنأا ام˘ك ،ة˘با˘صصإ’ا بب˘صسب تاءا˘ق˘ل˘لا صضع˘ب ن˘ع با˘غو م˘صسو˘م˘لا
.4202 ةياغل دتمي دقعب يصسنرفلا قيرفل عم طبتري

طيمز.ع
«غيلزنويبماششلا» نم يئاهنلا عبر باهذ تاشسفانم نمشض

ةيلاثملا ةليكضشتلا ىلعرطيضسي دادزولب
لاطبألا يرودل

ةيلاثملا ةليكصشت˘لا ن˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ن˘ل˘عأا
ثيح ،ايقير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود ة˘صسفا˘ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر با˘هذ ة˘لو˘ج˘ل
ةليكصشتلا يف دادزولب بابصش رصصانعل ايوق ادجاوت ةمئاقلا تلجصس
.ةفيظن ةيئانثب يجرتلا مامأا ققحملا زوفلا دعب

:يلاتلا وحنلا ىلع فاكلا هراتخإا يذلا يلاثملا ليكصشتلا ءاجو
ىيحي :عافدلا يف ،«يلهأ’ا» يوانصشلا دمحم ىمرملا ةصسارح يف
،«رئازجلا ةيدولوم» يعيبر دوليم  ،«يبرغملا دادولا» هللا ةيطع
،«دادزولب بابصش» رثيخلب راتخم ‐ «زفيصشت رزياك» وهوثام كيرإا
جنايد ويلأا ‐ «يبرغملا دادولا» ناربج ىيحي :طصسولا طخ يف
بابصش» يوارد ايركز ،«دادزولب بابصش» دويعصس ريمأا ،«يلهأ’ا»
ورتصساك ديفيدو صشتي˘فو˘كرو˘ن ر˘ي˘م˘صس :مو˘ج˘ه˘لا ي˘فو ،«دادزو˘ل˘ب
.«زفيصشت رزياك»

دادزولب بابصش زوف تدهصش دق باهذلا تايرابم نإاف ،ريكذتلل
صسفنب زنواد نصص ىلع يلهأ’او ،ةف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ي˘جر˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ينازنتلا ابميصس ،هفيصض ز˘ف˘ي˘صشت رز˘يا˘ك ح˘صست˘كا ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
فدهب رئازجلا ةيدولوم عم دادولا لداعتو ،رفصص لباقم ةيعابرب
.هلثمل

لاطبألا ةطبار يئاهن عبر بايإا ءيدعوم ددحت «فاكلا»
 ةيلارديفنوكلا شسأاكو

بايإ’ا تايرابم ءارجإا ديعاوم فاكلا تددح ،رخآا قايصس يف
صسأا˘كو لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار ي˘ت˘˘صسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘ل
دادزولب بابصش ،رئازجلا ةيدولوم مهو ،ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا

.لئابقلا ةبيبصشو
يبرغملا يواصضيبلا دادولا يدان رئازجلا ةيدولوم هجاوتصسو

ةهجاومل صسنوتل داذولب بابصش لقنتيصس و ،ريخ’ا بعلم يلع
موي ،يئاهنلا عبر رودلا نم بايإ’ا ءاقل مصسرب ،يصسنوتلا يجرتلا

.ءاصسم00:71 ةعاصسلا نم ةيادب يراجلا يام22
موي يصسنوتلا يصسقافصصلا يدان لئابقلا ةبيبصش لبقتصست اميف

يزيتب ربمفون لوأا بعلمب ،ءاصسم00:71 ةعاصسلا ىلع يام32
.وزو

طيمز.ع
شضماغ لبقتشسم ةهجاوم يفو هتاكراششم تشصلق ةباشصإلا

نويل كيبملوأا ةرداغم باتعأا ىلع يرمعلب
يصسنرفلا نويل مجن و يرئازجلا يلودلا يرمعلب لامج هجتي

،ةيصسنرفلا ةلوطبلا تاصسفانم ماتخ عم يدانلا راوصسأا ةرداغمل
هدقع ديدمتل قيرفلا ةرادإ’ ةين دوجو ةدع لظ يف اصصوصصخ
نأا ةيصسنرف مÓعإا لئاصسو تفصشك ام بصسح و.لبقملا مصسوملا
يف عرصش «وينينوج» نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف˘ل ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا
صضعب عم ديدجتلل صضوافتلا لÓخ نم مداقلا مصسوملل ريصضحتلا
ةرداق «لاول » قيرف اهاري ىرخأا رصصانع عم دقاعتلا وأا نيبعÓلا

ةيصسنرفلا «بيكيل » ةفيحصص.كيبملوأ’ا عم لصضفأ’ا ميدقت ىلع
يدان بع’ عم ةيئاهن ةقفاوم ىلع لصصح «ونينوج» نأا تفصشك
ه˘يدا˘ن ع˘م هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ،د˘جاو˘ت˘م˘لا «ا˘ف˘ل˘ي˘صس اد نا˘ي˘ماد» نار
.نيمصسوم ةدمل نويل ىلإا ةنصس33 غلابلا عافدلا بلق مصضنيصسو

نيعفادملا عبار نوكيصس نايماد نإاف ،ردصصملا صسفن نع Óقنو
يلان˘ي˘صسو ،ر˘يا˘ن˘يد نو˘صسي˘ج ،و˘ل˘ي˘صسرأا ن˘م ل˘ك د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف
ظحي مل يذلا وهو ةرداغملل يرمعلب لامج هجتي اميف يدنامويد
ارخؤوم هتدعبأا ةباصصإ’ هصضرعت ىلإا ةفاصضإ’اب ةريثك بعل ةرتفب

.نويل تايرابم نع
خصسف دعب يصسنرفلا نويل فوفصصل مصضنأا دق صشارحلا نبا ناكو

لباق دحاو مصسومل هل عقو يذلاو ،يدوعصسلا بابصشلا عم هدقع
.يصضاملا يفيصصلا وتاكريملا مايأا رخأا يف ديدجتلل

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

.. ةلكضشم ل
دبع عفادملا عم هراجصش دعب
صسراح د˘كأا ، ةز˘م˘ح م˘ي˘حر˘لا
نيمل دمحم ،ةمصصاعلا داحتإا

ا˘م  ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي ه˘˘نأا ،صشو˘˘ما˘˘مز
ملاع يف ايعيبط ارمأا ثدح
بب˘˘صسب كلذو ،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك
ي˘ف ة˘ب˘غر˘لاو بع˘ل˘لا ةرار˘ح
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نأا اد˘كؤو˘˘م ،زو˘˘ف˘˘لا

،ريغصصلا هيخأا ةباثمب ةزمح
ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل را˘˘ج˘˘صشلا نأاو
طقف ر˘صضخأ’ا ل˘ي˘ط˘ت˘صسم˘لا
ل˘جأا ن˘م ه˘ب˘تا˘˘ع ه˘˘نأا Ó˘˘ئا˘˘ق
قيرفلا ةحلصصمو هتحلصصم
ةردا˘˘غ˘˘م د˘˘˘ن˘˘˘عو ،ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ’
ر˘˘˘صضخأ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ادد˘ج˘م ه˘ق˘يد˘صص ح˘ب˘صصي˘˘صس
.ثدحي مل ائيصش نأاك

اتضسينا ةقيرط ىلع يدنام
هل ءاقل رخآا  ةياهن بقع
عدو ،صسيتيب لاير ناولأاب
،يرئازجلا يلودلا بعÓلا

بع˘˘ل˘˘م يد˘˘نا˘˘م ى˘˘صسي˘˘˘ع
«ن˘يرا˘مÓ˘˘ي˘˘ف و˘˘ت˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب»
ينابصسإ’ا قيرفلاب صصاخلا
ى˘ل˘ع ه˘ل ةارا˘ب˘م ر˘خآا د˘ع˘˘ب
.يصسلدنأ’ا قير˘ف˘لا بع˘ل˘م
قحتل˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
يرئازجلا يلودلا عفادملا
لاير ايف د˘يد˘ج˘لا ه˘ق˘ير˘ف˘ب
يوركلا مصسوملا نم ةيادب
لاقتنإا ةقفصص يف ،ديدجلا

بعلم ىلع قئاقدل اديحو يدنام ىصسيع صسلج ،ةراصشإÓل .صسيتيب لاير عم هدقع ةياهن دعب ةرح
.قيرفلا بعلم ىلع هل ةارابم رخآا دعب يصسلدن’ا يدانلاب صصاخلا نيرامÓيف وتينيب

قافولا ذقنم ةضشغ

ي˘ف ةو˘ق˘ب ،ة˘صشغ ،ف˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو بع’ دا˘˘ع
يف قافولا ذاقنا يف قفو ثيح ةريخ’ا ةنو’ا

يف فادها عبرا لجصس نيأا تابصسانملا ديدع
ظفاحي قافولا لعج ام وهو ،تايرابم صسمخ
صضرعت دق بعÓلا ناكو ،ام اعون هنزاوت ىلع
داعتب’ا ىلع هتربجا قباصس تقو يف ةباصصإا ىلا

رهصشا ثÓ˘ث لاو˘ط ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع
ةداعصسوب نبا نكمت ،كلذ نم مغرلاب و ةلماك
رم’ا ،هيفاعت دعب ةرصشابم هقطنم صضرف نم
ةيرغملا صضورعلا صضعب ى˘ق˘ل˘ت˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا

بعÓلا ةنيط دكؤوي ام وهو ابوروا نم ةصصاخ
يف نيمجاهملا لصضفأا نم دحاو ربتعي يذلا
. يرئازجلا يرودلا

فقاو ةدكيكضس ءانيم
سسامضسايجلا عم

لوؤو˘صسم ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي ة˘ي˘با˘ج˘˘يا د˘˘ج ة˘˘ف˘˘قو
ق˘ير˘ف ع˘م ةد˘كي˘كصسب ة˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا
هعصسو يف ام لك لذبي ثيح ةدكيكصس ةبيبصش
تحت ينفلا مقاطلا ج˘ما˘نر˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جا ن˘م
يف ةبيتكلا عصضو ىلع رصصي امك ،راجح ةدايق

ىلع لمعلا لÓخ نم ةبصسانمو ةديج فورظ
لا˘كوا ق˘ي˘ن’ا ءا˘ق˘˘فر رو˘˘جا و ح˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘صست

عصضت روم’ا هذه لثم نا كردي هنا و اميصس’
ةمهم حاجنا لجا نم ةروصصلا يف نيبعÓلا
ربتعت يتلا ءاقبلا ةقرو نامصض لجا نم بعللا
مغر اداكيصسور راصصن’ ةبصسنلاب ريبك يدحت
.ةمهملا ةلوهصسب مهكاردا

qarsana@essalamonline.com
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... رامين روزي لتخم
لتخ˘ُم ل˘ل˘صست ،ة˘ب˘ير˘غ ة˘ثدا˘ح ي˘ف
،يليزاربلا مجنلا لزنم ىلا ايلقع
نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘˘صس صسيرا˘˘˘˘ب بع’
، ا˘ف˘ل˘ي˘صس يد را˘م˘ي˘˘ن ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تف˘˘صشكو .صسيرا˘˘˘ب˘˘˘ب
صصاخلا نمأ’ا نأا ،صسمأا ،«بيكيل»
نم ابيرغ اصصخصش عنم رامين Óيفب
.راوصسأ’ا هقلصست دعب لزنملا لوخد
ةطرصشلا نأا فاصضأا ردصصملا تاذ
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع تصضب˘˘ق ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا
ع˘ت˘م˘ت˘ي ’ ه˘نا ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل صصخ˘˘صشلا
رر˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا هاو˘˘ق ل˘˘˘ما˘˘˘كب
لواحي ناك هنأاب ،هفرصصت للصستملا
بع’ ى˘لإا «ة˘ي˘ن˘يد ل˘ئا˘صسر» ل˘ق˘ن
.«ابماصسلا بختنُم»

15

ةيعون ةكراضشم
ةرود˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘صض
ةيوصسنلا مدقلا ةركل ةيلودلا
ا˘˘ه˘˘ترود ي˘˘ف ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا ل˘˘خاد
اه˘ن˘صضت˘ح˘ت˘صس ي˘ت˘لا ،ة˘ع˘بار˘لا

ام ةياجب ة˘ي’و˘ب و˘ب˘قأا ة˘ن˘يد˘م
ة˘يا˘غ ى˘لا ر˘بو˘ت˘كأا82 ن˘ي˘˘ب
ةنصسلا هذه نم ربمفون  حتافلا
ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر د˘˘كأا˘˘˘ت ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا

،لود ع˘˘˘˘˘˘˘˘برأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘˘˘صشم
صسنوت اينا˘ب˘صسإا ،ا˘صسنر˘ف :ي˘هو
قرف ىلإا ةفاصضإ’اب ،برغملاو
،ةرودلل ةفيصضتصسملا رئازجلا

عم يماتخلا ءاقللا نمازتيصس و
ةرو˘˘ث˘˘لا د˘˘ي˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حإا ىر˘˘˘كذ
.ةيريرحتلا

ىفضشتضسملا رداغي رازن

بابصش قيرف صسيئر ،صسما ةحيبصص ،رداغ
ىفصشتصسملا نم ،رازن ديرف ،قباصسلا ةنتاب
جÓع ةرت˘ف د˘ع˘ب كلذ و ة˘ن˘تا˘ب˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ي˘ف بت˘ك د˘ق و عو˘ب˘صسا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’ تماد
ي˘˘ف ي˘˘صصخ˘˘صشلا ه˘˘با˘˘صسح ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت
ى˘ل˘ع ى˘لا˘ع˘ت ه˘ل˘لا ر˘كصشا » : كو˘ب˘صسيا˘˘ف˘˘لا
.«نيملصسملا لكل ءافصشلا ىنمتأاو يئافصش
ءا˘˘صسؤور˘˘لا ةرا˘˘يز راز˘˘ن صسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ينفلا مقاطلاو نيبعÓلا ىتحو نيقباصسلا

ةرخفملاب راصصن’ا ناجلو راصصن’ا اذكو
.هتحصص ىلع نئمطيل ءاج لكلا نوكل ،هل

يذلا ناكملل لحريصس هنأا صسيئرلا دكا امك
ةحارل نوكرلا لجا نم ةيدابلا يف هيف ربك
د˘صصق ف˘صصن و ر˘ه˘صشل د˘ت˘م˘˘ت˘˘صس ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
. ةنيدملا بخصصو جيجصض نع داعتب’ا

سسأاكلاب ملحي رضصان نب

صسأاك ةعرق ،ةرڤم مجن قيرف صسيئر ربتعا
لبقتصسيصس هقيرف نأ’ لوانتملا يف  ةطبارلا
ةوخ’ا» بعلم يف ةرواصسلا ةبيبصش فيصضلا
ةحاتم ةيناكمإ’ا لعجي ام وه و «قيلصشوب
ف˘صصن˘لا رود˘˘لا ى˘˘لا لو˘˘صصو˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
لهأاتلا ةيناكماب اصضيا داصشا امك .يئاهنلا
لبقتصسيصس هنا امب يئاهنلا رودلا ىلا اهدعب
ةراطصسو˘صس ءا˘ق˘ل ن˘م ل˘هأا˘ت˘م˘لا ىر˘خأا ةر˘م
ةي˘تاو˘م ة˘صصر˘ف هر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘م و˘هو ة˘يد˘م˘لاو
ربتعيو ، باقل’ا لوا ةنصضحلا ءانبا ءاده’
و يصس صسا يصسلا يصصقي نم نأا رصصان نب
و يدح˘ت˘لا ع˘فر ى˘ل˘ع ردا˘ق ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘با

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ا˘م˘ب راو˘صشم ى˘ل˘حا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ىلع ةمزاع ةبيتكلا و ةدوجوم ةيباجي’ا
داهتج’ا عم ةصسفانملا يف اديعب باهذلا
.ءاقبلا نامصض يف اصضيا
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ةلضصلا تيقاوم

  يزيل‚إا دان تامامتها نمضض لخدي ناقرز̂ 
نويل كيبŸوأا ةرداغم باتعأا ىلع يرمعلب̂ 

  نمزلا نم دقعل ةيقيرفلا ةحاشسلا نع هبايغ دعب

عم دعوم ىلع «يرانكلا»
بهذلا عبرمل اددجم ةدوعلا
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ةمداقلا تاقاقحتشسÓل ةوقب نولمعي «نوبراÙا»

 ةرواشسلا ةبيبششلئابقلا ةبيبشش

ˆ,Æ Î0Ç†ð˚ Î0ÜTã†Ì
كلمأا» :حاجنوب

ايمضسر اضضرع
نوتيارب نم
«يزيلجنإلا

دشسلا عم هدقع ددم رشضخلا مجن
4202 ةياغل يرطقلا

قلطنت ةنضس02 نم لقأا رضضخلا سصبرت نم ةيناثلا ةلحرملا

دمحم ،ةمشصاعلا داحتإا مامأا ةميزهلا بقع
:مهتي ،يطاورز

فورعم بارعأا مكحلا»
«تايرابملا جئاتن ىلع هريثأاتب

«غيلزنويبماششلا» نم يئاهنلا عبر باهذ تاشسفانم نمشض

رطيضسي دادزولب
ةيلاثملا ةليكضشتلا ىلع

لاطبألا يرودل


