
30 صص

هنم تردسص تاقورخ ىلإا ريسشت طابسضنلا ةنجل

لجرو قيقر راتخم عاديإا
يجيتم نيسسح لامعأ’ا

50 صصتقؤوملا سسبحلا
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Úسسحتل ةيلود ةانق عورسشم نع فسشك
جراÿا ‘ رئاز÷ا ةروسص

نطولا عوبر لماك ةيطغت دكأا
4202 ةنسس يف لورتبلا تاقتسشم نم

ثراو دـمÙ افلخ

يدلاخ نيدلا رون بيسصنت
كرامجلل اماع اريدم

40 صص

  ةيزاوملا قوسسلا يف وروألا لوغت نم ةينطولا ةلمعلا ذاقنإل تعمتجا لماوع

لÓغتسساو رارسشأا ةعامج نيوكتب قلعتت مهت يف
لاومألا بيرهتو ذوفنلا

نيماحم ىلع ءادتعلاو ةيماظن ةئيه ةناهإا ةمهتب

ت’اسصتا» نمأا ناوعأا
مامأا نوجتحي «رئازجلا

ةيسصولا ةرازولا

نيفظومك مهميسسرتو مهتيعسضو ةيوسستب ةبلاطملل
ماعلا عاطقلل نيعبات

40 صص

ريدملا صسيئر˘لا ،را˘ك˘ح ق˘ي˘فو˘ت د˘كأا
نأا ،كار˘˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سشل ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسا تع˘˘˘˘سضو ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ثي˘˘ح ،را˘˘ع˘˘سسألا ع˘˘جار˘˘ت ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
جاتنإلا ىوتسسم ىلع ةظفاحملا متيسس
ةئاملاب01 اهردق ةفاسضإا يطعي امم
ة˘ن˘سسل صصسصخ˘˘ُي˘˘سس يذ˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإلا ن˘˘م
ي˘ف م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا ىلإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب0202
اهسضيفخت ةلواح˘مو جا˘ت˘نإلا ف˘ي˘لا˘ك˘ت
.ةدوجلاب صساسسملا نود

يسصقي يدنرأ’ا
ايئاهن باهسش قيدسصلا

بزحلا فوفسص نم
40 صص

اهتريعسست يف تادايز نودب

ةميسسق عيب يف عورسشلا
ءادتبا0202 تارايسسلا

سسرام حتافلا نم

اــسسبح ماــع سسامتلا
دسض ةمارغ رانيد فلأا05و

«ةرامع نسسحم» يماحملا
50 صص

ةيهارك ’و داسسف Óب ةديدج ةيروهمج ءانبل هدهع ددجي نوبت سسيئرلا
Ãا ىركذلا ةبسسانŸا صسيسسأاتل ةجودزŸا ميمأاتو ةيباقنلا ةيزكرÙ30 صصتاقور

لوسصو :رميحلب
ةمولعŸا ¤إا يفحسصلا

هليعفت بجي نكل لوفكم

30 صص

كارطانوسس :راكح قيفوت
ةهجاومل ةيجيتارتسسإا تعسضو

طفنلا راعسسأا عجارت

40 صص

40 صص

داسسفلا ةبراحمو داريتسس’ا عنم..انوروك
رانيدلا يقرٌتو راوكسسلا ايفام طقسسٌت



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةعماجو .. دارج

لسصاوتŸا نيوكتلا

ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘ج˘˘ير˘˘˘خ ف˘˘˘ل˘˘˘م
يمومعلا فيظولا حلاسصم عم لسصاوتملا
دبع ةموكحو باونلا نيب ،سشاقنلل دوعي
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘جو ثي˘ح ،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا
لوألا ر˘يزو˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ت˘˘ك ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأا باو˘˘ن˘˘لا
فلملا اذه ةجلاعم˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب ه˘نو˘ب˘لا˘ط˘ي
نم ديدعلا مامأا احوتفم تاونسسل لظ يذلا
ةرجلا ملسست لهف .. ةبقاعتملا تاموكحلا

 ؟ةرملا هذه

يداع نطاوم دارج

ىلع مزاع لوألا ريزولا دارج زيزعلا دبع
يدا˘ع˘لا ه˘تا˘ي˘ح ط˘م˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ي نأا

دعبف نينطاوم˘لا ع˘م ي˘مو˘ي˘لا كا˘كت˘حلاو
مولعلا ةيلك ىلإا مايأا لبق ةريخألا هتجرخ
˘ما˘ق ن˘يأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
،هتبلط عم ةيداعلا ةيسسيرد˘ت˘لا ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب
باب ةيدلبب ةميخ يف سسمأا لوأا ةليل دهوسش
وهو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا تلو˘كأا˘م˘لا مد˘ق˘ت راوز˘لا
لوكوتورب نودب ةخوسشخسشلا قبط لوانتي
ةيمسسر ةرايسس ىتح لو ةبرقم ةسسارح لو
مزتلم لوألا ريزولا نأا دكؤوي يذلا ءيسشلا
دبع ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت قيبطتب
لقنتلا ةرورسضب ةيسضا˘ق˘لا نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
نم نينطاوملل جاعزإا لو جيجسض نودب

ة˘سشي˘ع˘م˘لا ط˘م˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لاو ،ة˘˘ه˘˘ج
 .ىرخأا ةهج نم هيلع دوعت يذلا ةقباسسلا

اسسنرف فير Úب ناتسش
   ةديلبلا نجسسو

قباسسلا سسيئرلا قيق˘سش ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سسلا
ةنسس لك يسضقي ناك يسسايسسلا هراسشتسسمو
ةنيدمب يسسنرفلا فيرلا يف ةيفيسصلا هتلطع
ر˘خآا تنا˘ك ،ي˘سسل˘طألا ل˘حا˘سسلا ى˘ل˘ع ل˘ي˘˘فود

يه يسسنرفلا فيرلاب ديعسسلا اهيسضقي ةفئاسص
قدنف يف مايأا5 اهب ىسضق ثيح8102 ةفئاسص
هجوتل ،يسسلطألا طيحملا ىلع لطم لوزعم
ير˘كسسع˘لا ن˘ج˘سسلا ى˘لإا كلذ د˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ل˘˘ط˘˘ع
اهيسضقي ةلطع ةنسس51 هل جمرب نيأا ةديلبلاب
.. ديدمتلا ةيناكمإا عم هب

ىدتنŸ ةاي◊ا ةدوع
 دادح يلع

لاجر ىدتنم اهل سضرعت يتلا يسسآاملا دعب
ةمظنملل ةا˘ي˘ح˘لا تدا˘ع ،«و˘ي˘سسفألا» لا˘م˘عألا
ثيح ،تاونسسل دادح يلع اهيلع رطيسس يتلا

لابقت˘سسا بق˘ع ىد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ق˘م˘ل طا˘سشن˘لا دا˘ع
يف رامثتسسلا نع نيثحابلا بناجألا تارسشع
سسي˘ئر˘لا ي˘ل˘قا˘ع ي˘ما˘سس د˘كأا ثي˘ح ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يموي لكسشب لبقتسسي ه˘نأا ىد˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لا

نودكؤوي مهلك ،ةيبنجأا تاسسسسؤوم نع نيلثمم
امم ،ادج ةري˘ب˘ك را˘م˘ث˘ت˘سسا سصر˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل نأا
ناك ىدتنملا يف هتافرسصتب دادح نأا يحوي
ماسشرلاو ةديمح بعÓلا» يبعسشلا لثملا قبطي

.«ةديمح ةوهق يف ةديمح

qarsana@essalamonline.com
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«عيرسسلا توملا تÓحم»
ف˘ي˘ف˘خ˘لا ل˘˘كألا تÓ˘˘ح˘˘م

ةما˘قإلا ط˘ي˘ح˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
نامحرلا دبع بلاط ةيعماجلا
،ةم˘سصا˘ع˘لا ي˘ف نو˘ن˘كع ن˘ب˘ب
م˘يد˘ق˘ت ة˘˘مد˘˘خ ن˘˘م تلو˘˘ح˘˘ت
ة˘˘مد˘˘خ ى˘˘لإا ع˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘كألا
ةجيتن ،عيرسسلا توملا ميدقت

طورسشلا رتفدل اهمارتحا مدع
را˘سشت˘ناو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب سصا˘خ˘لا
تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لاو خا˘˘˘˘˘سسوألا
ع˘فد يذ˘لا ر˘مألا ،ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م˘ب
ر˘يزو ةد˘سشا˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا˘˘ب
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ىل˘ع ة˘مرا˘سص ة˘با˘قر سضر˘فو
    .تÓحملا هذه

بسصنŸا ىلع ظافحلل ةرهاسصŸا
كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘سس

تاون˘سس ل˘ب˘ق لÓ˘سس
ار˘˘˘˘يزو نا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نكمي» اديدج انوناق
ن˘ي˘ي˘ئلو˘لا ءارد˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
لثم˘ت˘ي «م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م
ناكسس ةرهاسصم يف
اهيف ءاقبلل ةقطنملا

حد˘م ى˘ل˘ع در ثي˘˘ح
نم قباسس رو˘تا˘ن˘ي˘سس
ريدمل ةيادرغ ةيلو
لÓخ ةيئاملا دراوملا

ريزولا اهب ماق ةرايز
اذ˘˘ه حارو ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
ريدملا ىلع يقبيو لÓسس ىلع ريثأاتلا نم نكمتي هلعل يئلولا ريدملا لاسصخ ددعي روتانيسسلا
مÓك ىلع باوجك «اهيف دعقي هوتيبح اذإا ةيادرغ نم هوجوز» لÓسس در ناكف  بسصنملا يف
 .مكدنع نم هوجوزف مكنيب ىقبي نأا متدرأا اذإاو هل عفسشي نل ريدملا ىلع ءانثلا ناب روتانيسسلا

 « هرسضب نامزلا كءاج اذإا»
ريدملا لماه ينغلا دبع دعاقتملا ءاوللا ماق ةنسس نورسشع لبق

يف دئار ةبتر لمحي يماسس طباسض درجم ينطولا نمأÓل قباسسلا
ة˘ق˘سش ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك دو˘ه˘ج˘م لد˘ب˘ب ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
ليحتسسملا لدب ثيح ،نارهو ةنيدم يف ةريبك ةيراقع تاينواعتب
ةدوجوملا ءانبلا يسضارأا نم نيديفتسسملا نمسض ليجسستلا لجأا نم
دبع لواحو ،قفوي مل هنكل ،نارهو يف نيتيراقعلا نيتينواعتلا يف
ىعسسو ،نارهو ةيلو نم ةينكسس ةقسش ىلع لوسصحلا لماه ينغلا

يلاولا نكل يبيرعلب يرداق ةرتفلا كلت يف يلاولا ةلباقمل نيترم
لوسصو ةياغ ىلإا هراظتنا لسصاوتو ،دعولا ققحي نأا نود هدعو
ناك ببسسلا اذهل امبرو ،9991 ماع يف ،يسسيردب يلع يلاولا

نم ديزملاو ديزملا ىلع لوسصحلا ىلع ارسصم لماه ينغلا دبع
.ةيادبلا يف ههجو يف اهباوبأا تلفقأا يتلا ةنيدملا يف تاراقعلا

 ىهتنأا «سشÓقتلا»
نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘ماوأا

ةبسسنلاب ةديدج تارايسس ءانتقا نم دحلا ةموكحلل
ةيا˘ه˘ن ن˘ع نÓ˘عإا و˘ه ،نآلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
ةيمومعلا تائيهلا هفرعت تناك يذلا «سشÓقتلا»
«رايزتلا»و فسشقتلاب رمأا نوبت سسيئرلا .قباسسلا يف
لمسشي نأا ىلع اددسشم ،ةيلاملا دراوملا رييسست يف
ةموكحلا عامتجا نوبت هب لهتسسا رارقلا ،عيمجلا
ىلع دارج زيزعلا دبع ءارزو لك ىلع ددسش نأا دعب

راجئتسسا وأا ءانتقا لاجم يف سصاخ لكسشب ،اهنم يرورسضلاب ءافتكلاو ةلودلا تاقفن ديسشرت ةرورسض
ةيسصخسش ةعانق نع اعبان نوكي نأا بجي رييغتلا نأا دكأاو ،ينطولا ءاسصحإلا ةيلمع ميظنتل تارايسسلا
ةرابعبو ،بعسشلا تاعلطتل بيجتسست ةديدج ةيروهمج ءانبو ،ةميدقلا تاسسرامملا ىلع ءاسضقلل
.«هناكم يف فرسصي رانيد لكو ريذبتلا انيلع اوسسبح» ىرخأا



ي˘ف نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا بت˘˘كو
ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘˘سسح
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
6591 يف هنأا» ،«كوبسسيافلا»
رامعتسسلا دسض لامعلا دسضاعت
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘سسأا˘ت˘ب
،ريديإا تاسسيع ديهسشلا ةدايقب
م˘ي˘عز˘˘لا بسسك1791 ي˘˘˘˘ف
نا˘˘˘هر˘˘˘لا ن˘˘˘يد˘˘˘مو˘˘˘ب يراو˘˘˘˘ه
ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘سسلا ةدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
يدهع ددجأا مويلاو انتاقورحم
ءا˘˘ن˘˘ب ى˘˘لإا عر˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ل م˘˘˘كع˘˘˘م
Ó˘ب ة˘يو˘ق ةد˘يد˘ج ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج
.«ةيهارك لو داسسف

دق ةيروهمجلا سسيئر ناكو
عا˘م˘ت˘جل ه˘سسأار˘ت لÓ˘خ مد˘ق˘˘ت
لوألا سسمأا ءارزو˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
بع˘سشل˘ل ة˘سصلا˘خ˘لا ه˘ي˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘ب
ةلماعلا ةئفلا ةسصاخو يرئازجلا
ةجودزم˘لا ىر˘كذ˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
لامعلل ماعلا داحتلا سسيسسأاتل
يرفيف42 مو˘ي ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

موي تاقورحملا ميمأاتو6591
لامعلا اثاح ،1791 يرفيف42
نيذه نم ربعلا ماهلتسسا ىلع
عفر يف  نييخيراتلا نيثدحلا

حلاسصلا فلسسلاب ءادتقا يدحتلا
رسشنب اوب˘ه ن˘يذ˘لا لا˘م˘ع˘لا ن˘م
طاسسوأا ي˘ف يرر˘ح˘ت˘لا ي˘عو˘لا
ح˘˘لا˘˘سصل م˘˘هد˘˘سشحو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
ليبنلا ينطولا فدهلا قيقحت
ةدايسسلا عاجرتسسا يف لثمتملا
لÓقتسسلا قيق˘ح˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ة˘˘لود˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلاو
أانه امك ،ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
عا˘ط˘ق لا˘م˘ع نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ميمأات ىركذ ةبسسا˘ن˘م˘ب ة˘قا˘ط˘لا
ةلث تحجن ن˘ي˘ح تا˘قور˘ح˘م˘لا

يف نيينفلاو نيسسد˘ن˘ه˘م˘لا ن˘م

يف ةيبنجألا تاكرسشلا يدحت
رييسستلا يلوتب1791 يرفيف
جات˘نإا ي˘ف م˘كح˘ت˘لاو ر˘سشا˘ب˘م˘لا

د˘ع˘ب تا˘قور˘ح˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘سصتو
ززع امم ،ميمأاتلا رارق رودسص
هررحو يداسصتقلا لÓقتسسلا

تاكرسشلا ةرطيسسو راكتحا نم
ةينطولا تاورثلا ىلع ةيبنجألا

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ل˘غ˘ت˘سساو
عيمجل ةوعدلا هجويل ةبسسانملا
يكل تانطاوملاو ني˘ن˘طاو˘م˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سضف او˘˘سسد˘˘˘ق˘˘˘ي
ر˘ب˘كألا دا˘ه˘ج˘لا ي˘ف قÓ˘خألاو

ةيروهمجلا ءانبل هسضوخن يذلا
ى˘˘ل˘˘ع اور˘˘م˘˘سشي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
مهتاقاط اورج˘ف˘يو  م˘هد˘عاو˘سس
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ب˘هاو˘˘مو
يف ةبولطملا ةي˘عو˘ن˘لا ةز˘ف˘ق˘لا

ينطولا جا˘ت˘نإلا ع˘يو˘ن˘ت لا˘ج˘م
دÓبلا سصي˘ل˘خ˘ت ي˘ف عار˘سسإلاو
تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
.تاقورحملا

watan@essalamonline.com
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Ãا ىركذلا ةبصسانŸا شسيصسأاتل ةجودزŸا ميمأاتو ةيباقنلا ةيزكرÙتاقور

ةيهارك ’و داسسف Óب ةديدج ةيروهمج ءانبل هدهع ددجي نوبت سسيئرلا

ح.ميلصس

شسبحلا نهر ايلاح دجوي
ةعيلقلا نجصسب

وباط ميرك ةمكاحم
مداقلا سسرام4 يف
قيقصش ،وباط رفعج فصشك
ميرك يصسايصسلا طصشانلا

نجصسب شسوبحملا ،وباط
ةمكاحم خيرات نع ،ةعيلقلا
وباط رفعج بتكو.هقيقصش
هتحفصص ىلع روصشنم يف
يعامتج’ا لصصاوتلا عقومب
وباط ميرك نأا ،كوبصسياف
يديصس ةمكحم مامأا لثميصس
شسرام4 ءاعبرأ’ا موي دمحما
وباط ميرك هجاويو.لبقملا

ىلع شضيرحتلا يه مهت3
ةدحولاب شساصسملاو رهمجتلا
ةعمصسب شساصسملاو ةينطولا
يف يبعصشلا ينطولا ششيجلا

هتكراصشم لÓخ هتاحيرصصت
.يبعصشلا كارحلاب

ح.شس
ىلإا ريصشت طابصضن’ا ةنجل

هنم تردصص تاقورخ

يسصقي يدنرأ’ا
نم ايئاهن باهسش قيدسصلا

بزحلا فوفسص
طابصضن’ا ةنجل تررق
ينطولا عمجتلا بزحل
اهل عامتجا يف ،يطارقميدلا
قباصسلا يدايقلا ءاصصقإا شسمأا
يئاهن لكصشب باهصش قيدصصلا

.بزحلا فوفصص نم
نأا يدنرأÓل نايب يف ءاجو
طابصضنÓل ةينطولا ةنجللا

اهيلإا لاحملا فلملا تصسرد
يبوهيم نيدلا زع فرط نم
بزحلل ةباينلاب ماعلا نيمأ’ا

يتلا «تاقورخلا» شصوصصخب
ارارق تردصصأاو ،هنم تردصص
بجومب ،ايئاهن هئاصصقإاب
ماظنلاو يصساصسأ’ا نوناقلا
.بزحلل يلخادلا

ز.لامج

ةروصص Úصسحتل ةيلود ةانق عورصشم نع فصشك
جراÿا ‘ رئاز÷ا

ةمولعŸا ¤إا يفحسصلا لوسصو :رميحلب
هليعفت بجي نكل لوفكم

ليجأاتلا لبقت ’ ةيمتح اهنأا دكأا

ةموظنم ءاسسرإ’ وعدي ةنيرق نب
ةديدج ةيوقاط

لامعلل ماعلا دا–’ا شسيصسأاتل ةجودزŸا ىركذلا ةبصسانÃ ،شسمأا ،ةيروهم÷ا شسيئر نوبت ديÛا دبع ددج
.ةيهارك ’و داصسف Óب ةيوق ةديدج ةيروهمج ءانبب Úيرئازجلل هدعو ،تاقورÙا ميمأاتو Úيرئاز÷ا

ةيلودلا ةئيهلل57ـلا ىركذلل ءايحا

ةدحتملا ممأ’ا ئدابمو ميق ةيقرت ىلإا وعدت رئازجلا

يروتصسدلا نوناقلا لوح يلودلا رمتؤوملا يف هتكراصشم لÓخ

رئازجلاب يراجلا ينطولا راوحلاب ديسشي ةيروتسسدلا تائيهلل ايسسينيف ةنجل سسيئر

ر˘يزو ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع د˘كأا
ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا لا˘˘سصتلا
نو˘نا˘ق نأا سسمأا ،ة˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
ى˘˘˘لإا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا لو˘˘˘˘سصو
دوجوم تامو˘ل˘ع˘م˘لا ردا˘سصم
افسشاك ،هليعف˘ت ي˘غ˘ب˘ن˘ي ن˘كل

ةا˘˘˘ن˘˘˘ق ءا˘˘˘سشنإا عور˘˘˘سشم ن˘˘˘ع
نيسسحت˘ل ة˘ي˘لود ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت

،جرا˘خ˘لا˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘سص
ني˘ت˘ن˘ثا ن˘ي˘تا˘ن˘ق ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
.ناملربلاو بابسشلل

لÓخ رميحلب رامع قرطت
ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ه˘لوز˘ن
ةا˘ن˘ق˘ل˘˘ل «حا˘˘ب˘˘سصلا ف˘˘ي˘˘سض»
ىلإا ،ىلوألا ةينطولا ةيعاذإلا
جمانرب يف طاقنلا نم ديدعلا
تا˘˘˘سشرو˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلا تا˘˘˘حÓ˘˘˘سصإلا
سساسسأا اهربتعا يتلا ،ةلجاعلا
يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘قا حÓ˘˘˘˘˘˘˘سصإا يأا

حتف نع افسشا˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘جاو
عا˘ط˘ق ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘سشرو
راطإلا زيزعت فدهب مÓعإلا
ة˘ق˘ث عا˘جر˘ت˘سساو ي˘ع˘جر˘˘م˘˘لا
نزاوت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ن˘طاو˘م˘لا
،ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لاو ة˘ير˘ح˘لا ن˘ي˘˘ب
ح˘م˘سست ة˘فا˘ف˘سش ة˘ئ˘ي˘ب ق˘ل˘خو
ةيددعتلاو ةهيزنلا ةيسسفانتلاب
ه˘عور˘ف˘ب مÓ˘عإلا عا˘ط˘ق ي˘˘ف
،ة˘˘ي˘˘ئر˘˘م˘˘˘لاو ،ة˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا

ةينور˘ت˘كللاو ة˘عو˘م˘سسم˘لاو
اهتاسشرو ىلوأا تقلطنا يتلا
اهريطأاتل يسضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا
ىلع ريزولا ددسش امك ،اينوناق

را˘˘˘˘طإلا ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سض ةرور˘˘˘˘سض
را˘˘˘ه˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلاو
،ة˘˘يرا˘˘سشت˘˘سسلا تلا˘˘كو˘˘لاو

لئاسسو ةيقر˘ت˘ل ة˘سشرو ح˘ت˘فو
عيرسستو ايجولو˘ن˘كت مÓ˘عإلا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ر˘˘قأاو .ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لا
ةيرح نأا ،ةموكحلل يمسسرلا

ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘سصو
ةلوف˘كم ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ردا˘سصم
اه˘نا ر˘ي˘غ ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ي˘نو˘نا˘ق
،نيناوقلا ليعف˘ت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت
ةرادإلا مزلي نوناقلا نأا ادكؤوم
˘ما˘مأا ر˘ب˘خ˘لا ردا˘سصم ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ةدا˘عإا ن˘ع ا˘ف˘˘سشا˘˘ك ،مÓ˘˘عإلا
ن˘يو˘كت قود˘˘ن˘˘سص ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
ف˘قو˘ت يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
.5102 ذنم هليومت

ن˘ع ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ف˘سشك ا˘م˘ك
ةيلود ةينويز˘ف˘ل˘ت ةا˘ن˘ق ءا˘سشنإا
يف رئازجلا ةروسص نيسسحتل
ى˘˘˘˘˘لإا فا˘˘˘˘˘سضت ،جرا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا

ح˘ت˘ف˘˘ل ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘عور˘˘سشم
با˘ب˘سشل˘ل ا˘م˘هاد˘حإا ن˘ي˘˘تا˘˘ن˘˘ق
ة˘ي˘نا˘م˘˘لر˘˘ب ةا˘˘ن˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
قايسس يف ايعاد ،ةسصسصختم
ءا˘ي˘˘حإا ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘سص يذ
.ةسصسصختملا تÓجملا

دبع تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘تو
سسي˘˘˘ئر نو˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا
عا˘م˘ت˘جا ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

نلعأا ،ريخألا ءارزولا سسلجم
ةانق ءاسشنإا نع رميحلب ريزولا
نيسسحت˘ل ة˘ي˘لود ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت

،جراخلا يف رئازجلا ةروسص
نيرخآا نيعورسشم ىلإا فاسضت
بابسشلل امهادحإا نيتانق حتفل
ة˘ي˘نا˘م˘˘لر˘˘ب ةا˘˘ن˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
قايسس يف ايعاد ،ةسصسصختم
ءا˘ي˘˘حإا ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘سص يذ
.ةسصسصختملا تÓجملا

 ح.ميلصس

،ةنيرق نب رداقلا دبع اعد
،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر
ة˘يو˘قا˘ط ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م ءا˘˘سسرإل
لا˘ق˘ت˘نلا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
يد˘عا˘سصت ع˘فرو يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا
يف ةددجتملا تاقاطلا ةبسسنل
.ةينطولا ةقاطلا جيزم

نايب يف ةنيرق نب حسضوأاو
لا˘ق˘ت˘نلا را˘ي˘خ نأا˘ب ،سسمأا ه˘ل
ةقاط˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا و˘ح˘ن
ل ةيم˘ت˘ح ى˘ح˘سضأا دد˘ج˘ت˘م˘لا
نأا بجي يذلاو ليجأاتلا لبقت
،ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ةدارإلا هد˘˘ن˘˘سست
نو˘كي ر˘مألا اذ˘ه نأا ا˘ف˘ي˘سضم
يف نيلعافلا لك ةكراسشم عم
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘سسلا
،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘سصت˘˘قلا
رث˘كألا جر˘خ˘م˘لا ل˘ث˘م˘ي و˘ه˘ف
طسسوتملا ىدملا يف ةعاجن
ربكألا يد˘ح˘ت˘لاو ،ل˘يو˘ط˘لاو
يف لايجألا تاجايتحا نيمأاتل
،لماسشلا نمألاب طبتري لاجم
ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح سسي˘ئر بلا˘طو
تاقيعملا لك ةحازإا ينطولا
مامأا يتاسسسسؤوملا عباطلا تاذ
،ةددجتملا تاقاطلا عيراسشم

عم ليو˘م˘ت ة˘يو˘لوأا حر˘ط ع˘م
عيراسشم زاجنا ةريتو عيرسست
ةيسسمسشلا تاقاطلا تاطحم
ءا˘بر˘ه˘كلا جا˘ت˘نإل ة˘يرار˘˘ح˘˘لا

ةيرامثتسسلا ةكار˘سشلا ج˘ه˘نو
،ة˘طو˘ب˘سضم˘لاو ة˘ح˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيسسامولبدلا ليعف˘ت˘ل ة˘فا˘سضإا
جمارب ريط˘سست˘ل ة˘يدا˘سصت˘قلا
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإا ة˘˘كار˘˘سشو نوا˘˘ع˘˘ت
با˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سساو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ثو
لا˘ج˘˘م ي˘˘ف تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
.ةددجتملا تاقاطلا

ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح سسي˘ئر ا˘عدو
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ماظن ءاسسرا ربع ةيلاجعتسسا
بابسشلل رسشاب˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ة˘ي˘لور˘ت˘˘ب˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا ي˘˘ف
قيرط نع ف˘ي˘ظو˘ت˘لا سضو˘ع
ةرورسضو ،ةلوانملا تاكرسش
يف لامسشلا دهاعم ةربخ لقن
ةيوقاطلا تاسصسصختلا لاجم
عم ،مهنيوكتل بونجلا ءانبأل
ي˘ف ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوألا
ي˘˘ف تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
.ةيلورتبلا تاكرسشلا

ز.لامج

ىدل مئادلا رئازجلا لثمم اعد
نايفسس ريفسسلا ،ةدحتملا ممألا

ةبسسانمب ،كرويوين˘ب ي˘نو˘م˘ي˘م
ممأÓل57ـلا ىر˘كذ˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حا
ميق ةيقرت ةرورسض ىلإا ةدحتملا

ةدحتملا ممألا قاثيم ئدابمو
ماظنو فارطألا ددعتم لمعلاو
.ةميلسس سسسسأا ىلع مئاق يلود

لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسلا حر˘˘˘سصو
ريغ رواسشتلل لوألا عامتجلا
قا˘ث˘ي˘م˘لا اذ˘ه لو˘ح ي˘م˘سسر˘˘لا
رطق هرييسست يف تكراسش يذلا

ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘˘لا نأا ،د˘˘˘˘يو˘˘˘˘سسلاو
57ـلا ىركذلا ءايحا نمسضتملا
سسيل هنأاسش نم ةدحتملا ممأÓل
˘ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف
لجأا نم ،ةيلود˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ديدحتل فارطلا ددعتم لمع
حو˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘لوألا

يف ريفسسلا حرتقاو تايدحتلاو
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا ،دد˘سصلا اذ˘ه
نزاو˘˘ت˘˘مو د˘˘حو˘˘˘م ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
امم ،لبقتسسملا وحن ع˘ل˘ط˘ت˘مو

يعامجلا لمعلا ةدايق هنأاسش نم
ءاسضعألا نادلبلل يل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
منتغا امك .ةدحتملا ممألا يف
ةسصرفلا هذه ينوميم ريفسسلا

يتلا ةيسساسسألا رسصانعلا زاربإل
نأا ح˘ير˘سصت˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع بح˘ي
كسسم˘ت ا˘م˘ي˘سس ،ا˘ه˘ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ي
ددعتم لمعلاب يلودلا عمتجملا
فاد˘˘هلا مار˘˘˘ت˘˘˘حاو فار˘˘˘طألا

قاثيم يف ةنل˘ع˘م˘لا ئدا˘ب˘م˘لاو
اهن˘م ة˘سصا˘خ ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا
ناد˘ل˘ب˘لا ةدا˘ي˘سس ي˘ف ةاوا˘سسم˘لا

ا˘ه˘نوؤو˘سش ي˘ف ل˘خد˘ت˘˘لا مد˘˘عو
ريسصملا ريرقت ق˘حو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

،تافÓخلل ةيملسسلا ةيوسستلاو
ىلع قايسسلا تاذ يف ادكؤوم
تا˘يد˘ح˘ت˘لا ه˘ه˘جاو˘م ةرور˘سض
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لاو ىر˘˘ب˘˘˘كلا
ىلع ةدحتم˘لا م˘مألا ا˘ه˘ه˘جاو˘ت

ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا رار˘˘˘غ
يبنجألا لÓت˘حلاو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لاو
با˘˘˘هرإلاو را˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلاو
ىلإا اريسشم ،فينعلا فرطتلاو

م˘˘˘ملا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘كت نأا ةرور˘˘˘˘سض
سسكعت ىتح اهلكايه ةدحتملا
نر˘˘ق˘˘لا ع˘˘قاو ل˘˘سضفأا ل˘˘˘كسشب
سسل˘ج˘م حÓ˘سصا ا˘م˘ي˘سس ،12ـلا
لاغسشا طيسشنتو يلودلا نمألا
ةئيهلا اهنوك ةماعلا ةيعمجلا
ةي˘طار˘ق˘م˘يدو Ó˘ي˘ث˘م˘ت ر˘ث˘كلا
ري˘خألا ي˘فو.ةدحتملا م˘مأÓ˘ل
ى˘˘لإا م˘˘ئاد˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا را˘˘˘سشأا

ةثÓثلا ةدمعألا زيزعت ةرورسض
ملسسلا يهو لأا ،ةدحتملا ممأÓل
قو˘ق˘حو ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ملاو
سصاخ لكسشب ديكأاتلاو ناسسنإلا

ظفحو ةطاسسولاو ةياقولا ىلع
د˘ي˘˘سسج˘˘تو مÓ˘˘سسلا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو
يف ةمادتسسملا ةيمنتلا جمانرب
قو˘ق˘ح مار˘ت˘حاو ،0302 قا˘˘فآا
ةيقرت ربع كلذ يف امب ناسسنلا
ةيرسصنعلا ةحفاكمو ةاواسسملا

ةادا˘ع˘مو ي˘قر˘ع˘لا ز˘ي˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لاو
.بناجألا

ر.نوراه

،ايسسينيف ةنجل سسيئر  داسشأا
رئازجلاب سسمأا ويكيكوب  ينايج
ح˘ير˘سصلا ي˘ن˘طو˘˘لا راو˘˘ح˘˘لا˘˘ب
نأا ىلإا اريسشم ،رئازجلاب يراجلا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘˘سس راو˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
˘مد˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا  ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.راهدزلاو

يف ويكي˘كو˘ب ي˘نا˘ي˘ج لا˘قو
ةودن لاغسشأا لÓخ اهاقلأا ةملك
يروتسسدلا ءاسضقلا لوح ةيلود
،تايرح˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ة˘يا˘م˘حو
لا˘ف˘ت˘˘حلا را˘˘طإا ي˘˘ف تم˘˘ظ˘˘ن
سسيسسأاتل03 ـلا ىر˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب

ةنجللا نأا يروتسسدلا سسلجملا
،رئازجلا روطت مام˘ت˘ها˘ب ع˘با˘ت˘ت
ي˘ن˘طو˘لا راو˘ح˘لا ي˘ح˘ت ي˘˘هو
لو˘˘˘ح يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصلا

يف راسشأاو ،رئاز˘ج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ةطسساوب هنأا ىلإا راطلا تاذ
ديزملا قيق˘ح˘ت ن˘كم˘ي راو˘ح˘لا

.رئازجلل راهدزلاو مدقتلا نم
سسلجملا نأاب ركذ نأا دعبو

كيرسش يرئاز˘ج˘لا يرو˘ت˘سسد˘لا
،ايسسي˘ن˘ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف ي˘سسا˘سسأا
اهمدقت يتلا تÓيهسستلاب داسشأا
لوسصولل اهين˘طاو˘م˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

يفو ،ةيروتسسدلا ةلادعلا ىلإا
حر˘ت˘ق˘م ن˘م ه˘ف˘قو˘˘م ن˘˘ع هدر
ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد ة˘˘م˘˘كح˘˘م ءا˘˘سشنإا

سسفن لاق ،رئازجلا˘ب Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
ي˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نإا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت مر˘˘ت˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘˘سسأار˘˘˘ي
نأا افيسضم ،دلب لك سصئاسصخو
نكل ةمز˘ل˘م ر˘ي˘غ ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءارأا
سسلاجملا عيسسوتب حسصنن امئاد
ى˘لا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘يرو˘ت˘سسد˘˘لا

طقف متهت ل ةيروتسسد مكاحم
.ةيباختنلا لئاسسملاب

ه.داوج



يف رلودلاو وروألا  عجارت
رانيدلا مامأا ةيزاوملا قوسسلا
ل˘سصي˘ل ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ر˘م˘ت˘سسي˘سس
ناك ام ىلإا نيعبتتملا بسسح
،تاو˘ن˘سس ة˘ت˘سس ل˘ب˘˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
4102 ة˘ن˘سس ى˘لإا ط˘˘ب˘˘سضلا˘˘ب

يوا˘سسي وروأا1 ناك ا˘مد˘ن˘ع
يواسسي رلود1و رانيد061
قو˘˘سسلا ي˘˘˘ف را˘˘˘ن˘˘˘يد031
اذ˘˘˘˘ه با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسأاو .ءادو˘˘˘˘˘سسلا
ةدفان تاهج هت˘ط˘بر ع˘جار˘ت˘لا
ى˘˘˘لإا راو˘˘˘كسسلا قو˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف
يف انورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا
تÓ˘حر˘لا ف˘˘قو˘˘تو ن˘˘ي˘˘سصلا
مهتلي ناك يذلا دلبلا اذه وحن
ةلمعلا ةميق نم ةئاملاب08
ن˘م راو˘كسسلا ي˘ف ة˘لو˘ح˘م˘˘لا

ى˘لإا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘ه˘˘ج
دحلا يف ة˘مو˘كح˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
نا˘˘ك يذ˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا ن˘˘˘م
˘ما˘مأا ة˘مرا˘ع ى˘سضو˘ف فر˘ع˘ي

نم دحلا اذكو ،ةباقرلا بايغ

يتلا ةلم˘ع˘لا بير˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘ف ا˘ب˘˘ي˘˘هر ارا˘˘سشت˘˘نا تفر˘˘ع
تح˘˘ت ،ةر˘˘ي˘˘˘خألا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا

را˘م˘ث˘ت˘سسلا ة˘سسا˘ي˘˘سس ءا˘˘ط˘˘غ
نم ركتبملا قوسسلا داسصتقاو

تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘با˘سصع˘لا فر˘ط
ةد˘جاو˘ت˘م˘لاو دÓ˘˘ب˘˘لا م˘˘كح˘˘ت
ن˘˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف نآلا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘˘غأا
وحن ةبعسصلا ةلمعلا ليوحتل
 .اهبيرهتو جراخلا

ثدحلا4 6762ددعلا ^1441 بجر1ـل قفاوملا0202 يرفيف52ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

  ةيزاوملا قوسسلا يف وروألا لوغت نم ةينطولا ةلمعلا ذاقنإل تعمتجا لماوع

رانيدلا يقرٌتو راوكسسلا ايفام طقسسٌت داسسفلا ةبراحمو داريتسس’ا عنم..انوروك

ل .ماهسس

،ةيزاوملا قوسسلا يف رانيدلا مامأا رلودلاو وروألا اميسسل ،ايلزانت ىنحنم ذخأات ةبعسصلا تÓمعلا راعسسأا تأادب
قوسس يف رانيد091 ةميق وروأا1 لجسس نأا دعب اذهو ،رهسشأا ذنمم هل صضافخنا ىندأا وروألا رعسس صسمأا فرع ثيح

.رانيد801ـب رلود1 ةميق ةردق ثيح افيفط اسضافخنا كلذك رلودلا لجسس امك ،راوكسسلا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا تف˘˘سشك
ن˘يد˘عا˘سسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ة˘ب˘سسن نأا˘ب ،سسمأا ،ن˘ي˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا
بار˘˘سضإلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
غ˘ل˘ب ه˘ي˘لإا تعد يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا

م˘˘غر ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب39.98
اهل سضرعت يت˘لا تا˘ق˘ي˘ي˘سضت˘لا

ءاردملا سضعب لبق نم ءلؤوه
.ةيبرتلا يراسشتسسمو

نود˘˘عا˘˘سسم˘˘لا با˘˘ج˘˘ت˘˘سساو
ءادنل ،نويوبر˘ت˘لا نو˘فر˘سشم˘لاو
ي˘عاد˘لا ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

عبتي نيمويل ،ينطو بارسضإل
ة˘˘ف˘˘قو˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ه˘˘مو˘˘ي ي˘˘˘ف
مامأا ينطو ماسصتعاو ةيجاجتحا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةقحلم
ةبسسن تغلب ثيح ،«ويسسيور»ـب

مويلا يف ةين˘طو˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا
39.98 ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا بسسح لوألا
ةبسسنلا هذه نأاب ةدكؤوم ،ةئاملاب
م˘˘˘غر ي˘˘˘تأا˘˘˘ت ة˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يتلا تاسشرحّتلاو تاقياسضملا
نود˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل سضّر˘˘˘ع˘˘˘ت
ن˘م نو˘يو˘بر˘ت˘لا نو˘فر˘˘سشم˘˘لاو
يراسشتسسمو نير˘يد˘م˘لا سضع˘ب
ّلكبو اولواح ن˘يذ˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
بار˘˘سضإلا ر˘˘ي˘˘˘سسكت ل˘˘˘ب˘˘˘ّسسلا

نيبرسضملا ةميزع نم ليّنلاو
نيفر˘سشم˘لا ة˘ئ˘ف د˘سض ة˘سصا˘خو
،ن˘ي˘سصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

احسضاو اقر˘خ» كلذ ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م
ة˘سسرا˘˘م˘˘ٌم ق˘˘ح˘˘ل «ا˘˘ح˘˘سضا˘˘فو
نيناوق هتلفك يذلا بارسضإلا
.ةيروهمجلا

ز.لامج

ن˘˘˘مأا ناو˘˘˘عأا تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م ما˘˘˘˘ق
ل˘ك ن˘م «ر˘ئاز˘ج˘لا تلا˘˘سصتا»
ة˘ف˘قو˘ب ،سسمأا ،ن˘طو˘لا تا˘يلو
رقم مامأا رق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

تÓ˘سصاو˘م˘لاو د˘ير˘˘ب˘˘لا ةرازو
ةبلاطملل ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا
،ةينهملا مه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ب
م˘˘ه˘˘ب˘˘سصا˘˘ن˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘مدإاو
نيعبات نمأا ناوعأاك مهميسسرتو
سصاخلا سسيلو ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل

ةيهافسشلا دوعو˘لا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ
.مهتيعسضو ةيوسستب ةرازولل

تلاسصتا» نمأا ناوعأا مظن
تا˘˘يلو ل˘˘ك ن˘˘م «ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
مامأا ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ن˘طو˘لا

د˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ةرازو ر˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘م

ة˘˘ي˘˘كل˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
تا˘ي˘جو˘ل˘ن˘كت˘لاو ة˘ي˘كل˘سسلاو
ةرازولا لطامتل ارظن ،ةنمقرلاو
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
م˘˘ه˘˘ب˘˘سصا˘˘ن˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘مدإاو
نيعبات نمأا ناوعأاك مهميسسرتو
،سصاخلا سسيلو ماع˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل
لÓ˘˘خ نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘فرو
ةيوسستب بلاطت تاتفل ةفقولا

،م˘ه˘جا˘مدإا ةدا˘عإاو م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
رارغ ى˘ل˘ع تارا˘ع˘سش ن˘يددر˘م
،«نيقارسسلا اي ناوعألا وتيلك»
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو «جا˘ق˘يد ي˘ف˘ير˘ب»
.تاراعسشلا

ه.داوج

سسيئرلا ،راكح قيفوت دكأا
ة˘˘˘كر˘˘˘سشل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا نأا ،كار˘˘طا˘˘نو˘˘˘سس
ةهجاومل ةج˘ي˘تار˘ت˘سسا تع˘سضو
م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،را˘ع˘سسألا ع˘جار˘ت
جاتنإلا ىوتسسم ىلع ةظفاحملا

01 اهردق ةفاسضإا يطعي امم
يذ˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإلا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
0202 ة˘˘˘ن˘˘˘سسل سصسصخ˘˘˘ُي˘˘˘˘سس
ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ة˘لوا˘ح˘مو جا˘˘ت˘˘نإلا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت
سسا˘˘سسم˘˘لا نود ا˘˘ه˘˘سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
.ةدوجلاب

هلوزن لÓخ ،راكح فاسضأاو
يمومعلا نويزفلتلا ىلع افيسض
سسيل راعسسألا بذبذت نأا ،سسمأا
فسصنلا ذن˘م˘ف د˘يد˘ج˘لا ر˘مألا˘ب
حبسصأا4102 ةنسس نم يناثلا
عم ملقأاتلا ىلع بسصنُم لمعلا

هنأل ديدجلا يملاعلا عقاولا اذه
تاعان˘سصلا رو˘ط˘ت ع˘م ح˘ب˘سصأا
قطا˘ن˘م فا˘سشت˘كاو ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا

كانه ةديدج ة˘ي˘لور˘ت˘بو ة˘يزا˘غ
ة˘عا˘ن˘سصل˘ل د˘يد˘ج خا˘ن˘م مو˘ي˘لا
ىلع امتح رثأا يذلا ةيوقاطلا
ةيلورتب˘لاو ة˘يزا˘غ˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

ي˘ف را˘ع˘سسألا تح˘ب˘سصأا ى˘˘ت˘˘ح

،ليمرب˘ل˘ل رلود06 ىو˘ت˘سسم
ملقأاتلل انتسسايسس لك انفيك ثيح
،ثدحت˘م˘لا را˘سشأاو ،ع˘قاو˘لا ع˘م
ن˘˘سشد˘˘ُت˘˘سس ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا نأا ى˘˘˘لإا
عورسشم نم ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
يسساح˘ب «زا˘غ˘لا ط˘غ˘سض ع˘فر»
كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م ،دو˘˘˘ع˘˘˘سسم
د˘ي˘˘ق ىر˘˘خأا ة˘˘يزا˘˘غ ع˘˘يرا˘˘سشم
،كارطانوسس جمانرب يف زاجنإلا

اهتمهم كارطنوسس نأا افيسضم
تاجايت˘حلا ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
،لورتبلاو زا˘غ˘لا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا

عيمج يطغُت ةكرسشلا نأا امك
ذإا ،ةينطولا قوسسلا تاجايتحا
عوبر لماك ةيطغت ىلإا فدهن
لورتبلا تاق˘ت˘سشم ن˘م ن˘طو˘لا
،4202 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس دود˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
عقاولا لا˘كسشإلا نأا˘ب ا˘ح˘سضو˘م
نأا وه ريدسصتلل ةبسسنلاب مويلا
يف كلهتسست ةينطولا قوسسلا
ةيفاسضإا تايمك ىرخأا دعب ةنسس
بعكم رتم را˘ي˘ل˘م2 يلاوح˘ب
ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘يدزإلا م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح و˘˘˘˘هو
بلطتي ام ،ينطولا كÓهتسسلا

.هريفوتل ادوهج
ط.ةراسس

4202 ةنسس يف لورتبلا تاقتسشم نم نطولا عوبر لماك ةيطغت نأا دكأا
تعسضو كارطانوسس :راكح قيفوت

طفنلا راعسسأا عجارت ةهجاومل ةيجيتارتسسإا

ةئاملاب98 تغلب ةبسسنب

نيفرسشملا بارسضإا يف ةيسسايق ةكراسشم
نييوبرتلا نيدعاسسملاو

نيفظومك مهميسسرتو مهتيعسضو ةيوسستب ةبلاطملل
ماعلا عاطقلل نيعبات

نوجتحي «رئازجلا ت’اسصتا» نمأا ناوعأا
ةيسصولا ةرازولا مامأا

ةسسدقملا عاقبلل ةلحر لوأا
مداقلا ةيليوج4 يف نوكتسس

ةفلكت :ةزوزع
زواجتت نل جحلا
اذهل انويلم06
مسسوملا

ريدملا ،ةزوزع فسسوي نأامط
جحلل ينطولا ناويدلل ماعلا

نييرئازجلا جاجحلا ،ةرمعلاو
مسسوملل مجحلا ةفلكت نأاب
نويلم06 زواجتت نل يلاحلا
لوأا نأا ىلإا اريسشم ،ميتنسس
4 موي قلطنتسس جاجحلل ةلحر

يراوه راطم نم مداقلا ةيليوج
.يلودلا نيدموب
لÓخ ،ةزوزع فسسوي حسضوأاو
ةيموي موورفب هتفاسضتسسا
جحلا ةفلكت نأا صسمأا ،دهاجملا
ةعفترم نوكت نل مسسوملا اذهل
يسضاملا مسسوملا نع ريثكب

نويلم06 زواجتت نل ثيح
لوؤوسسملا تاذ فسشكو ،ميتنسس

«ةيزارتحا» تاءارجإا نع
عم قيسسنتلاب ةرازولا اهتذختا
ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلا
،حجان جحلا مسسوم نامسضل
ناويدلل ماعلا ريدملا عقوتو
ميظنت ،ةرمعلاو جحلل ينطولا

جاجحلل ةلحر631
مسسوم لÓخ ،نييرئازجلا

ةلحر لوأا نوكت نأا ىلع0202
نم لبقملا ةيليوج4 موي
نأاب احسضوم ،ةمسصاعلا رئازجلا

متيسس مسسوملا اذهل جحلا ةفلكت
مايألا لÓخ اهنع نÓعإلا
بقع كلذو ،ةلبقملا ةليلقلا
راسشأاو ،ءارزولا صسلجم عامتجا

تاطلسسلا نأا لوؤوسسملا تاذ
صضعب تسضرف ةيدوعسسلا
اهفسصو يتلا ،ةديدجلا موسسرلا

لاير003 اهنم  ،ةفيفطلا ـب
لاير981 و ةريسشأاتلاب ةسصاخ

،جاحلا ىلع نيمأاتب قلعتت
ةسصاخلا موسسرلا نأا ازربم
وأا جاجحلا صصخت ل ةريسشأاتلاب
نم لك لب طقف نيرمتعملا

ةيبرعلا ةكلمملا روزي
نأا ثدحتملا زربأاو ،ةيدوعسسلا
058 مسضت ةيرئازجلا ةثعبلا

عاطقل نيعبات511 مهنم وسضع
ةثعبلا نأا ىلإا اريسشم ،ةحسصلا
نم نط08 نحسشتسس ةيبطلا
جحلا مسسوم ةبسسانمب ةيودألا

ز.لامج

ثراو دـمÙ افلخ

كرامجلل اماع اريدم يدلاخ نيدلا رون بيسصنت
،ةيوار نامحرلا دبع فرسشأا

ى˘˘ل˘˘ع ،سسمأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘˘يزو
يد˘لا˘خ ن˘يد˘لا رو˘ن  بي˘˘سصن˘˘ت
ا˘ف˘ل˘خ كرا˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘˘م
.ثراو دـمحمل

ةرازو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسسحو
بيسصنتلا لفح رسضح ةينعملا
ة˘ير˘يد˘م˘لا ر˘ق˘م˘˘ب ىر˘˘ج يذ˘˘لا
ر˘˘ي˘˘سشب ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

بدتنملا ر˘يزو˘لا ،ى˘ف˘ط˘ي˘سصم
فار˘˘˘سشت˘˘˘سسلا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘˘لا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘جو تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘سصحلاو
هذ˘˘ه˘˘ل ةر˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا تارا˘˘˘طإلا
ركسش ،ةبسسانملا هذهبو ،ةئيهلا

دـمحم ق˘با˘سسلا ر˘يد˘م˘لا ة˘يوار
زجن˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب ر˘كذو ثراو
ةئيهلا هذه ةنرسصع لاجم يف
ل˘ي˘˘ه˘˘سست ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةهج نم ةيكرمجلا تاءارجإلا

تاذ ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا و
لسضفأا ةيطغت لجأا نم ةئيهلا
ين˘طو˘لا ي˘كر˘م˘ج˘لا ءا˘سضف˘ل˘ل

ةع˘جا˘ن ة˘يا˘م˘ح نا˘م˘سض فد˘ه˘ب
ةهج ن˘م ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قÓ˘ل
ماعلا ريدملا ةيوار اعدو ،ىرخأا
ىلإا يدلاخ كرام˘ج˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا
برد ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘˘سضم˘˘˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘سساو ة˘˘˘˘نر˘˘˘˘سصع˘˘˘˘لا
اذه ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ل˘ع˘ج ى˘لا ة˘ي˘مار˘لا و لا˘ج˘م˘لا
ةمدخل ةادأا ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا ةرادلا
.ينطولا داسصتقلا ةيمنت

ز.لامج
5302 قافآا طاواغيم فلأا61 ةردقب ةددجتملا تاقاطلا ريوطت

تاـــقورــحملا لقــنل نيتلقاـــن ينتقت رئازجلا
،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع سسأار˘˘ت

ءانتقا لفح ،سسمأا لوألا ريزولا
زاغ يتلقانل كارطانوسس عمجم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ط˘ف˘ن ة˘ل˘˘قا˘˘نو
.ةمسصاعلا رئازجلا ءانيم

دق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز لÓ˘خو
ةقاطلا عاطقل ةعبات تآاسشنمل
راطإا يف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ميمأاتل ةجودزملا ىركذلا ءايحإا
دا˘ح˘تلا ءا˘سشنإاو تا˘قور˘ح˘م˘˘لا
دقفت ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا
اقوفرم ناك يذلا لوألا ريزولا
فيسصرلا ،ما˘ه ي˘مو˘كح د˘فو˘ب

ةكرسشلل عباتلا73 مقر يطفنلا
تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ءانيم ىوتسسم ىلع كارطانوسس
فرسشأا ثيح ةمسصاعلا رئازجلا

ةلقانو زاغ ةلقان نيسشدت ىلع
يتلقان˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ط˘ف˘ن
يسساح و قراوت يسساح) زاغلا
رتم000.31 ةقاط˘ب (ن˘ي˘كر˘ب
ة˘ل˘قا˘ن و ةد˘˘حاو ل˘˘كل بع˘˘كم
000.64 ةقاطب (ركيا نا) طفن

هحايترا نع دارج برعأاو ،نط
ةيمهأا ىلإا اريسشم ،ءانتقلا اذهل
لئاسسو نم عونلا اذهب دوزتلا

corpyH) اهتنتقا يتلا لقنلا
ynapmoC gnippihS)
عرف ي˘هو ة˘سصا˘خ˘لا ا˘ه˘لاو˘مأا˘ب
لقن يف ةسصتخم كارطانوسسل
ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو.تاقورحملا
زاجنإاب قلعتي انه رمألا نأا لوألا

لÓخ نم ريبك رامثتسساب و ماه
ىلإا ءوجللا نود يرئازج ليومت
،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه˘˘ب و ،سضور˘˘ق
ةدا˘˘سشإلا ى˘˘ل˘˘ع دار˘˘˘ج سصر˘˘˘ح
ي˘سسد˘ن˘ه˘مو تارا˘طإا ع˘ي˘م˘ج˘ب
عيمج اذكو كارطانوسس لامعو
.يرئازجلا ةقاطلا عاطق لامع

ز .ج
اهتريعسست يف تادايز نودب

سسرام حتافلا نم ءادتبا0202 تارايسسلا ةميسسق عيب يف عورسشلا
ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تن˘ل˘عأا

ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ةر˘˘ت˘˘ف نأا ،بئار˘˘سضل˘˘˘ل
ة˘˘ن˘˘سسل تارا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘م˘˘ي˘˘˘سسق
حتافلا نم ءدب قلطنتسس ،0202
،هنم13 ـلا ةياغ ىلإا سسرام
تا˘˘سضا˘˘ب˘˘ق ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ديربلا بتاكمو بئارسضلا

،بئار˘سضلا ة˘ير˘يد˘م تدا˘فأاو
سصوسصخب ،سسمأا ،اهل نايب يف
ةبسسنلاب هنأا تارايسسلا ةميسسق
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تارا˘˘˘ي˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ل
ةأايهملا ةيحا˘ي˘سسلا تارا˘ي˘سسلاو
ل˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ف˘ن تارا˘ي˘سسك
نإاف ،تاو˘ن˘سس3 ن˘ع ا˘هر˘م˘˘ع
ام حوارتت ة˘م˘ي˘سسق˘لا ةر˘ي˘ع˘سست

تاذ ةرايسسل جد000.2 نيب
000.4و (ةنسصحأا6 ) كرحم
(ةنسصحأا9 ى˘لإا7 ن˘˘˘˘˘م ) جد
01 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ) جد000.01و
ا˘˘˘مأا ،(قو˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصحأا
اهرمع حوارتي يتلا تارايسسلا

مت ،تاو˘ن˘سس6و3 ن˘ي˘˘ب ا˘˘م
ـب ة˘م˘ي˘سسق˘لا ةر˘ي˘ع˘سست د˘يد˘ح˘ت
جد000.3و جد005.1
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ،جد000.6و
اهرمع حوارتي يتلا تارايسسلاب
نإا˘ف ،تاو˘ن˘سس01و6 ن˘ي˘˘ب
ـب تدد˘ح ة˘م˘ي˘سسق˘لا ةر˘ي˘ع˘˘سست
جد0002و جد000.1
تارا˘ي˘سسلا ا˘مأاو ،جد000.4و

01 ن˘ع ا˘هر˘م˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ةريع˘سست تدد˘ح د˘ق˘ف تاو˘ن˘سس
005.1و جد005 ـب ةميسسقلا
ةبسسنلابو ،رانيد000.3و جد
ةسصسصخملا ةيعفنلا تارايسسلل
ةر˘ي˘ع˘سست نإا˘˘ف ،لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
000.6 نيب حوارت˘ت ة˘م˘ي˘سسق˘لا
000.81و جد000.21و جد
اهرمع لقي يتلا تارايسسلل جد
حوارتت امي˘ف ،تاو˘ن˘سس5 ن˘ع
تارايسسلل ةم˘ي˘سسق˘لا ةر˘ي˘ع˘سست
تاونسس5 اهرمع يواسسي يتلا
جد000.3 نيب ام قوف امف
.جد000.8و جد000.5و

ز ‐لامج



قلع˘ت˘ت ا˘م˘ه˘ت ق˘ي˘قر ه˘جاو˘ي
،رار˘˘سشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت˘˘ب
ل˘يو˘م˘ت˘لا ،ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سسا
،ةيباخت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا بير˘˘ه˘˘˘ت
عيرسشت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘م˘عد˘م˘لا

فرسصلاب نيسصاخلا ميظنتلاو
حنم لاومألا سسوؤور ةكرحو
قيقر ،ةررب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

سصاخسشأا ةسسمخ ةق˘فر م˘ه˘ت˘م
ل˘˘جر ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘هو
دـم˘ح˘م ،داد˘ح ي˘ل˘ع لا˘م˘عألا
،ةعانسصلا ةرازوب راطإا نوراوا

ماعلا ريدملاو ،ريبز دـمحمو
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
،نيسسح يج˘ي˘ت˘مو ،بو˘ب˘ح˘ل˘ل

تاذل قيقحتلا يسضاق رمأا امك
ة˘سسم˘خ ع˘سضو˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
،ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا

عم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ىر˘ج د˘قو اذ˘ه
تب˘سسلا مو˘ي ،ق˘ي˘˘قر را˘˘ت˘˘خ˘˘م
با˘ب كرد ل˘ب˘ق ن˘م ،طرا˘˘ف˘˘لا

يف هابتسشÓل ،ةمسصاعلاب ديدج
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘سضق ي˘˘ف ه˘˘طرو˘˘ت
لاحٌي نأا لبق ،داسسفلاب اسساسسأا

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،دـم˘ح˘ما يد˘ي˘سس ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
،قيقر را˘ت˘خ˘م ما˘ه˘م تي˘ه˘نأاو
تاف˘ير˘سشت˘ل˘ل ار˘يد˘م ه˘ت˘ف˘سصب
خيراتب ،ةيروه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ب
ي˘˘˘˘˘فو ،9102 ل˘˘ير˘˘˘فأا71
ي˘˘سضا˘˘ق ر˘˘مأا ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
لامعألا لجر عاديإاب دـمحما

سسب˘˘ح˘˘لا ي˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘˘سسح
اياسضق يف هماهتا دعب تقؤوملا
لوأا يجيتم ميدقت متو ،داسسف
هتلئاع نم دارفأا ةقفر ،سسمأا
لبق نم ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا
يف هابتسشإÓل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
،دا˘سسف ا˘يا˘سضق ي˘ف م˘ه˘˘طرو˘˘ت
ةنباو ة˘جوز تدا˘ف˘ت˘سسا ا˘م˘ي˘ف

.جارفإلا نم يجيتم

watan@essalamonline.com

5 6762ددعلا ^1441 بجر1ـل قفاوملا0202 يرفيف52ءاثÓثلاثدحلا

ةيرورم ةفلاخم�5 ريرحتو صصخسش003 نم ديزأا ليبسس ءÓخإا

ةلسشنخب فارحنإ’او ةميرجلا راكوأ’ ةعسساو تامهادم ةلمح
ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم تما˘ق

عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ
تا˘م˘˘هاد˘˘م ن˘˘سشب ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

لك تفدهتسسا قاطنلا ةعسساو
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا˘˘ب ءادو˘˘سسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
،ةل˘سشن˘خ تا˘يد˘ل˘ب˘ل ير˘سضح˘لا
دلوأا ،ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا ،ة˘˘ما˘˘˘م˘˘˘حو˘˘˘ب
ن˘ي˘ع ،را˘سشسش ،را˘˘با˘˘ب ،سشا˘˘سشر
راكوأاك ةفور˘ع˘م˘لاو ة˘ل˘يو˘ط˘لا
نمألا زيز˘ع˘ت ة˘ي˘غ˘ب ة˘م˘ير˘ج˘ل˘ل
ىلع لمعلا عم ،نطاوملا ىدل
ماعلا ماظنلا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

ترخسس ثيح ،ةماعلا بادآلاو
ةيداملا تاناكمإلا لك ةيلمعلل
عيزوت عم ةرفوتملا ةيرسشبلاو
ةبكار ةطرسشلا رسصانعل لداع
ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل ة˘˘ل˘˘جارو
تعسضو نيأا ،ةلاعفلاو ةيفاكلا
ر˘ب˘ع سشي˘ت˘ف˘تو ة˘ب˘قار˘م طا˘ق˘ن
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ˘˘مو ل˘˘خاد˘˘م
ةلماعلا قرف˘لا ع˘ي˘م˘ج كار˘سشإا˘ب
،ةلسشنخ ةن˘يد˘م˘ب ن˘مألا كل˘سسب
تاحاسسلا ىلع ةيلمعلا تزكرت
،ةيمومعلا نكامألا ،ةيمو˘م˘ع˘لا
ل˘˘ق˘˘˘ن تا˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م ،قاو˘˘˘سسألا
ءا˘ي˘حألا سضع˘بو ،ن˘ير˘فا˘سسم˘˘لا
مت فارحنÓل رؤوبك ةفورعملا

حيسشر˘تو ة˘ب˘قار˘م ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
ريغ مهنأا نيبت ،سصخسش803
ءÓ˘˘خإا م˘˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ثو˘˘ح˘˘ب˘˘˘م
462 ة˘ب˘قار˘م ع˘م ،م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
75 ر˘ير˘ح˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘م

80 ليجسستو ،ةيرورم ةفلاخم
70 فيقوت عم ،ةيرورم حنج
ةلمحلا ترمثأاو ،ةيران تاجارد
ي˘ف ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع
ن˘م ع˘بار˘لاو ي˘نا˘ث˘لا ن˘يد˘ق˘ع˘لا
ناينعملا .يلاوتلا ى˘ل˘ع ر˘م˘ع˘لا

يف سسبحلل يئاهن رارق لحم
تا˘بور˘سشم˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضق
سصخسش فيقوت مث ،ةيلوحكلا
دعب رمعلا نم يناثلا دقعلا يف
سسم˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل ه˘˘عا˘˘سضخإا
ىلع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع يد˘سسج˘لا

نيلاباقيرب ءاود نم سصارقأا30
ردقي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ،غ˘ل˘م051
سضي˘بأا حÓ˘˘سس ،جد530.61ـب
هتزوحب رخآا سصخسشو ،نيكسس
ن˘م رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م سضي˘˘بأا حÓ˘˘سس
.سسداسسلا فنسصلا

تا˘˘عا˘˘ق ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م لÓ˘˘˘خو
ط˘سسو˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا با˘˘ع˘˘لألا
ىدحإا بحاسص نأا نيبت ،ةنيدملا
ةسصخر ىلع زوحي ل تاعاقلا
طا˘سشن˘لا ة˘سسرا˘م˘م ه˘ل ز˘˘ي˘˘ج˘˘ت
م˘ت ا˘م˘ك ،م˘ظ˘ن˘م˘˘لا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ر˘مأا ل˘˘ح˘˘م سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
هار˘كإلا ق˘ير˘ط ن˘ع سسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ة˘با˘˘غ˘˘لا ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘بو .ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
أا ةنتاب قيرطب دهاجملا فحتمل
ناك ةيحايسس ةرايسس فيقوت مت

نم ةيمك عيب ددسصب اهبحاسص
متيل ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا
ردقت ةيمك ز˘ج˘ح ع˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت

تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ةد˘حو63ـب
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلا
سضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا ل˘˘ح˘˘م سصخ˘˘سش

ةيئاسضقلا تاهجلا نع رداسص
ن˘ع سشا˘سشر دلوأا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
ةقرسسلاو رارسشأا ةيعمج نيوكت
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘فو˘˘˘˘سصو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةر˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘لا

م˘ت ناد˘ي˘م˘لا˘ب ة˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ه˘عا˘سضخإا˘ب سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ن˘˘يأا ،سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
51ـب ردقت ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
80 اهنيب نم اسسولهم اسصرق
70 ،لودامارت ءاود نم سصارقأا
.ن˘ي˘لا˘با˘ق˘ير˘ب ءاود ن˘م سصار˘قأا

مت سشاسشر دلوأا ةرئاد نمأابو
ل˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
ة˘قر˘سسلا سصو˘سصخ˘˘ب ىو˘˘كسش
لخاد نم ديدهتلا ةلئاط تحت
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ن˘˘˘كسسم
نع سسبحلاب رمأا لحم سصخسش

ردا˘سص ي˘ند˘ب˘لا هار˘كإلا ق˘ير˘ط
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ع
بنا˘ج ى˘لإا ،را˘سشسش ة˘م˘كح˘م˘˘ب
لحم سصخسش فيقوت مت كلذ
ر˘ماوألاو ما˘كحألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ن˘˘ع ةردا˘˘˘سصلا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ةمكحمب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةر˘˘ئاد ن˘˘˘مأا˘˘˘بو ،سشا˘˘˘سشر دلوأا
ريطخ سصخسش فيقوت مت سسياق
. سضبقلاب رمأا لحم

صس. يون
اهراسسم نع اهفارحناو يسسردملا لقنلل ةلفاح بÓقنا رثإا

جيريرعوب جربب ةروطخلا ةتوافتم حورجب اذيملت11 ةباسصإا
11 ،سسمأا ةحيبسص بيسصأا

جرب يف يدهم دلوب ،اذيملت
ةتوافتم حورج˘ب ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ةلفاح بÓقنا دعب ،ةروطخلا
ة˘سصا˘خ˘لا ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘˘لا
لقت ةلفاحلا تناكو ،ةيرقلاب

طسسوتملا نيرو˘ط˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
احاب˘سص ة˘ه˘جو˘ت˘م ،يو˘نا˘ث˘لاو
لا˘م˘سش ةوا˘ن˘سسح ة˘يد˘ل˘˘ب ى˘˘لإا

،ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب ة˘˘˘يلو
بلقنتو اهراسسم نع فرحنتل
ةباسصا فلخ ريطخ ثداح يف

ل˘ق˘ن م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،اذ˘ي˘م˘ل˘˘ت11
حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘˘لا
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘عر˘˘˘سسلا
ة˘م˘سصا˘ع˘ب ر˘سضخ˘ل يد˘˘يزو˘˘ب
.ةيلولا

ط.ةراسص

ةلاقن فتاوه نحسش ةزهجأاو ةيئاسسن ةيذحأا لخاد ةأابخم تناك

اهكيرسشو ةرفاسسمل اسسبح تاونسس3 سسامتلا
يبد ىلإا ةبعسصلا ةلمعلا بيرهت ’واح

ةيروهمجلا ليكو سسمتلا
ءاسضيبلا رادلا ةمكحم ىدل
تاونسس3 ة˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘˘ت

ةيلام ةمارغ عم ةذفان اسسبح
ةا˘ت˘ف د˘سض ،نو˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
«نان˘ح،خ» ى˘عد˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث
يف رجا˘ت و˘هو ا˘ه˘ل˘م˘ع برو
بق˘ع ،ة˘يو˘˘سسن˘˘لا سسبÓ˘˘م˘˘لا

بيرهت˘ب ة˘سسب˘ل˘ت˘م ا˘ه˘ط˘ب˘سض
ةبعسصلا ةلمعلاب يلام غلبم
لداعي ام يأا وروأا فلأا001
ميتنسس را˘ي˘ل˘م2 قو˘˘˘ف˘˘˘ي وأا
ا˘ه˘تأا˘ب˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
ةيئاسسن ةيذحأا لخاد ماكحإاب
ةزهجأا لخادو ا˘ه˘ت˘ع˘ت˘مأا ن˘ي˘ب
،ة˘لا˘ق˘ن˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا ن˘˘ح˘˘سش
اهتعباتم اهيلع ءانب مت يتلاو
ةفلاخم ةمهتب اهكيرسش ةقفر
قلعتملا يكرمجلا عيرسشتلا
ة˘كر˘حو فر˘سصلا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
ى˘˘˘لإاو ن˘˘˘م لاو˘˘˘مألا سسوؤور
.جراخلا

دوعت ةم˘ير˘ج˘لا تا˘سسبÓ˘م
ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش ف˘سصت˘˘ن˘˘م˘˘ل
ةطرسش تطبحأا نيح9102
ناوعأا عم قيسسنتلابو دودحلا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
يراو˘˘ه ي˘˘لود˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
يف ةرفاسسم ةلواحم نيدموب
بيرهت اهرمع ن˘م ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا

فلأا001 قوفي يلام غلبم
م˘تو ،ا˘م˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ب وروأا
رور˘م ىد˘ل ا˘هر˘مأا فا˘سشت˘˘كا
«ري˘نا˘كسس» زا˘ه˘ج˘ب ة˘ع˘ت˘مألا

مت3D ةينقتب لمعي روطتم
ار˘خؤو˘م ه˘ب را˘ط˘م˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ق˘˘قد˘˘ي يذ˘˘˘لاو
ر˘ه˘ظأا يذ˘لا اذ˘ه ،سشي˘ت˘ف˘ت˘˘لا
قاروأÓ˘ل ةر˘فا˘˘سسم˘˘لا ءا˘˘ف˘˘خإا
.ةبعسصلا ةلمعلاب ةيدقنلا

فيقوتلا ديدمت مت دقو اذه
ةطرسشلا زكرمب رظنلا تحت
ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
فلملا يف تايرحتلا عيسسوت
ةرفاسسملا مامسضنا ةهبسش دعب
با˘ب˘سشلا ل˘غ˘˘ت˘˘سست ة˘˘كب˘˘سشل
نم لاومألا سسوؤور بيرهتل
،جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يبد نم لكل عسسوأا لكسشبو
ميدق˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ا˘ي˘كر˘تو
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
سصخ˘سش ة˘ق˘فر ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
د˘˘ق ةر˘˘فا˘˘سسم˘˘لا تنا˘˘˘ك ر˘˘˘خآا
عا˘˘˘˘م˘˘˘˘سس لÓ˘˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘كذ
تدكأاو ةيلوألا اهتاحيرسصت
يلا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا بحا˘سص ه˘نأا
يذ˘لاو ،هزو˘ح˘ت تنا˘ك يذ˘˘لا

.اعابت هفيقوت ىرج
اهتلواحم تركنأا ةمهتملا

نأا ةد˘كؤو˘م لاو˘مألا بير˘˘ه˘˘ت
زو˘ج˘ح˘م˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا كلا˘˘م
يناثلا مهتملل دوعي اهتبيقحب
ر˘˘˘كنأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘˘خألا اذ˘˘˘˘ه
لÓ˘خ ة˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م
.امهنيب ةهجاوملا

ب.نيرسسن

يديسس ة˘م˘كح˘م تسسم˘ت˘لا
ا˘سسب˘ح ما˘ع ة˘بو˘˘ق˘˘ع ،د˘˘م˘˘حأا
ةمارغ رانيد فلأا05و ،اذفان
بوطسشملا يماحملا قح يف
.ةرامع نسسحم

،ةرا˘م˘ع ن˘سسح˘م ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
ةيماظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا ة˘م˘ه˘ت˘ب
ءانثأا نيماحم ىلع ءادتعلاو
ةيحسض ناكو .مهماهم ةيدأات
ةباقن نم نايماحم ءادتعلا
ةيماح˘م˘لا ا˘م˘هو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘˘لاو ،ة˘˘˘كي˘˘˘ل˘˘˘م.ط
نسسحم ماقو ،دمحا رسصان.ح
ىلع يماحملا عفسصب ةرامع
ة˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ة˘˘نا˘˘هإاو ،ه˘˘ه˘˘جو
نيماحملا ةباقن بتاكم لخاد
نإا˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘ل.ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
نهر دجاوتم ةرامع نسسحم
ةسسسسؤوملاب تقؤوملا سسبحلا
ةيادب ذنم ،سشارحلاب ةيباقعلا
.يسضاملا ربوتكأا رهسش

ب.دامع

نيماحم ىلع ءادتعلاو ةيماظن ةئيه ةناهإا ةمهتب

ةمارغ رانيد فلأا05و اسسبح ماع سسامتلا
«ةرامع نسسحم» يماحملا دسض

ح˘بذ˘م ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘˘ت
ريغ ةقيرطب طسشني نجاودلل
˘˘ما˘˘م˘˘ح ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
ةقطنمب ،ةليسسملا˘ب ،ة˘ع˘ل˘سضلا
.ةينهملا تÓحملاب ،ناروحلا

مÓعإلا ناويد نايب بسسحو
مت دقف سسمأا ،ةليسسملا ةيلول
خيراتب حبذم˘لا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

ةيلمع راطا يفو ،يرفيف02
تماق ي˘ت˘لا ة˘يرود˘لا ة˘با˘قر˘لا
سشغ˘لاو ة˘با˘قر˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو ،ة˘ل˘ي˘˘سسم˘˘لا

يف ،ةيلولل ةيحÓفلا حلاسصم
ة˘ط˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا را˘˘طا
ءار˘جإا˘كو ،«ةر˘ط˘ي˘˘ب‐ةرا˘˘ج˘˘ت»

ةحسص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘حو ي˘ئا˘قو
ن˘م كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسو
قيرط نع ةلقنتملا سضارمألا
فÓ˘تإاو بح˘سس م˘ت ،ناو˘ي˘ح˘لا

ةميقب نجاودلا نم غلك001
ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
.جد00.000.61

دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ز˘˘ج˘˘˘ح م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
11 يف لثمتملا ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا
عزن ة˘لآا ،ا˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب ا˘سصف˘ق
،ةيكيتسسÓب فلاعم2 ،سشيرلا

بر˘سشم ،ة˘يد˘يد˘ح ف˘لا˘˘ع˘˘م2
ةروراق ،ينورتكلا نازيم ،ءام
،زاغ ناخسس ،دقوم ،ناتوب زاغ
.مجحلا ريبك ةرانا حابسصم

ح.ماسستبا

ءاسضيبلا موحللا نم غلك001 فÓتإا

يعرسش ريغ حبذم ىلع روثعلا
ةليسسملاب نجاودلل

لاومألا بيرهتو ذوفنلا لÓغتسساو رارسشأا ةعامج نيوكتب قلعتت مهت يف

تقؤوملا سسبحلا يجيتم نيسسح لامعأ’ا لجرو قيقر راتخم عاديإا

ز.لامج

راتخم ،قباسسلا ةيروهمجلا ةسسائرب تافيرسشتلا ريدم عاديإاب ،صسمأا ،دـمحمأا يديسس ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق رمأا
.صشارحلا نجسسب تقؤوملا صسبحلا نيرخآا صصاخسشأا ةسسمخو يجيتم نيسسح لامعألا لجر ةقفر ،قيقر

زجحو صصاخسشأا5 فيقوت
تاردخملا نم ةيمك
ةيلقعلا تارثؤوملاو
نيب ةيديدح ةسضبق
يجورمو نمأ’ا حلاسصم
ةنتابب مومسسلا
ثحبلا ةقرف تفقوأا
،ةنتاب ةيلو لخدتلاو

دقعلا يف صصاخسشأا ةسسمخ
،رمعلا نم ثلاثلاو يناثلا

تاردخملا نم ةيمك تزجحو
.ةيلقعلا تارثؤوملاو
دسصرت دعب تمت يتلا ةيلمعلا
مهيف هبتسشملا تاكرحتل
نم ةيمك زجح نم تنكم
4 نع ةرابع تاردخملا

ردقي «جلاعم فيك» حئافسص
ةفاسضإلاب ،مارغ563 ــب اهنزو
تارثؤوملا نم صصرق401 ىلإا
راغيدأا نيلباقيرب عون ةيلقعلا

. غلم051
تنكمت ،قايسسلا صسفن يف
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا
فيقوت نم ،10 ةيئاسضقلا
ةنسس92 رمعلا نم غلبي صصخسش
لاقعوب يحب ايئاسضق قوبسسم
،ةنتاب ةنيدم يف ثلاثلا

صسولهم صصرق04 هتزوحبو
امك ،غلم051 نيلباقيرب عون
نم غلبي رخآا اسصخسش تفقوأا
نم برقلاب ةنسس62 رمعلا
ةنتاب يعماجلا ىفسشتسسملا

ةيدقن ةعطق44 هتزوحب
ثارتلا نم اهنأا لمتحي
تاءارجإلا ءاهتنإاب ،يفاقثلا
ميدقت مت اهب لومعملا
تاهجلا مامأا مهيف هبتسشملا
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ب.ميرك
ميطحت دعب رارفلاب اذل

يجراخلا بابلا

ماحتقا ’واح ناسصخسش
«رمحلب» يقارلا لزنم
مناغتسسمب
رمحلب «يقارلا» لزنم صضرعت
،صسمأا رجف ،مناغتسسم ةيلوب
لبق نم ماحتقا ةلواحم ىلإا
،ةرايسس نتم ىلع اناك نيسصخسش
نبا هب حرسص ام بسسحو
نإاف ،رمحلب خيسشلا موحرملا
لواح نيذلا نيسصخسشلا
رارفلاب اذل لزنملا ماحتقا

،لزنملا باب ميطحت دعب
،هلخاد ىلإا جولولا مهتلواحمو
ةراسشإÓلو ،امهل نطفتلا مت نيأا

رمحلب موحرملا ةلئاع نإاف
ةيلوب صشيعلل تلقتنا

.هلتقم ةثداح دعب مناغتسسم
ر.رجاه
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ةقيتعلا ةنيدملا كلت :سسدقلا يف
تا˘˘نا˘˘يد˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘مو ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘لاو
لÓتحلا اهيف كه˘ت˘ن˘َي ،ة˘يوا˘م˘سسلا

ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو ئدا˘ب˘م˘لاو م˘ي˘ق˘لا ل˘˘ك
سسئا˘˘ن˘˘كلاو د˘˘˘جا˘˘˘سسم˘˘˘لا سسند˘˘˘ُيو
نيلسصملا ىلع ىدتعَيو ،رباقملاو
ن˘˘ي˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لاو ،تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لاو
روبقلا ةمرح كهتنَيو ،تاطبارملاو
تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا ا˘˘م˘˘ك تاو˘˘مألا تا˘˘فرو
:سسد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘فو .ءا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حألاو
لا˘جر˘لا نو˘سسهد˘ي نو˘ن˘طو˘ت˘سسم˘˘لا

نوقرحيو ءاسسن˘لا ى˘ل˘ع نود˘ت˘ع˘يو
ى˘ل˘ع را˘ن˘لا نو˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘َيو لا˘˘ف˘˘طألا
سشيج تاوق :سسدقلا يف .ءايربألا
محتقت حÓسسلاب ةججدملا لÓتحلا
لاجرلا لقتعَتو يلاهألا تويب Óًيل
،تا˘ي˘ت˘ف˘لاو تا˘ه˘مألاو لا˘ف˘˘طألاو
نكامألا ىلع يدتعت راهنلا يفو
راقمو ةماعلا قفارم˘لاو ة˘سسد˘ق˘م˘لا
نم فطتخَتو ةيلودلا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
باونلاو ةبيسشلاو بابسشلا اهلخاد
.مهريغو ءارزولاو
باهَت لÓتحلا ةلود :سسدقلا يف
ى˘سشخ˘تو رو˘هز˘لا ر˘˘م˘˘ع˘˘ب لا˘˘ف˘˘طأا

لفط لك يف ىرت يهف ،مهلبقتسسم
ة˘˘موا˘˘ق˘˘م عور˘˘سشم ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ققحتلا ةلجؤوم «ةتوقو˘م ة˘ل˘ب˘ن˘ق»و
ن˘م م˘ه˘ف˘ط˘ت˘خ˘ُت˘ف ،غو˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ح˘ل
بلسسَتو ،مهتاهمأاو مهئابآا ناسضحأا

ن˘م ل˘ع˘ج˘تو ،ة˘ئ˘ير˘ب˘لا م˘ه˘ت˘لو˘ف˘ط
ا˘فد˘هو لوألا ذÓ˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا

،حÓسسلاب ةججدملا اهتاوقل ايسسيئر
جزَتو ،مه˘ن˘سس ر˘غ˘سصل ةا˘عار˘م نود
نيزانزو ةملظم نوجسس يف مهب
سسرامُيو ،ةيسساق فور˘ظو ة˘م˘ت˘ع˘م
دسشأا مهقحب ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا نا˘ج˘سسلا

،نامرحلا فون˘سصو باذ˘ع˘لا عاو˘نأا
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا م˘كا˘ح˘م˘لا رد˘سص˘˘ُتو
نجسسلا˘ب ة˘ي˘سسا˘ق ًا˘ما˘كحأا م˘ه˘ق˘ح˘ب
تامارغ مهيل˘ع سضر˘ف˘تو ي˘ل˘ع˘ف˘لا

˘ما˘كحألا ع˘ي˘م˘جو ،ة˘ظ˘ها˘ب ة˘ي˘˘لا˘˘م
نوكت سسدقلا لافطأا قحب ةرداسصلا

،ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘غ سضر˘ف˘ب ة˘نور˘ق˘م
نع داعبإلا ا˘ه˘ي˘لإا فا˘سض˘ُي ا˘نا˘ي˘حأاو
وأا ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لا تي˘˘بو ن˘˘كسسلا نا˘˘كم
فرعُي تاب امو «ةيلزنملا ةماقلا»
.يلزنملا سسبحلاـب
نأا ا˘ن˘م˘ل˘عو ا˘ن˘˘فر˘˘ع :سسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
نأا ذ˘ن˘م ‐ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘˘حÓ˘˘ل
لخاد ُجِزَي ةديدع نوجسس  ‐اهلتحا

نيينيطسسلفلا اهتيبقأا يفو اهناردج
ي˘˘فو .سسد˘˘ق˘˘لا نو˘˘ن˘˘كسسي ن˘˘يذ˘˘لا
لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل نأا ا˘˘ن˘˘˘كردأا :سسد˘˘˘ق˘˘˘لا
نوجسسلا كلت يف نولمعي نيناجسس
حÓ˘˘سسلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ج˘˘جد˘˘˘م ًا˘˘˘سسار˘˘˘حو
بو˘سص ل˘ك ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب نو˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘ي
ثبو نييسسدقملا باهرإل ،ةيحانو
م˘ي˘ط˘ح˘تو م˘ه˘سسو˘˘ف˘˘ن ي˘˘ف بعر˘˘لا
ىلع ريثأاتلاو مهتايونعمو مهتدارا
.ةيبلسس ةروسصب مهتاهجوت
لاو˘˘حألا تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت :سسد˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خاو ،ةرو˘˘˘سصلا تلد˘˘˘ب˘˘˘تو
عمقلا ةهجل ةيليئارسسإلا تاءارجإلا

تعفتراو ،ق˘ي˘ي˘سضت˘لاو ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
فو˘ف˘سص ي˘ف تلا˘ق˘ت˘˘علا ةر˘˘ي˘˘تو
تدتسشاو ،ريبك لكسشب نييسسدقملا
،ةو˘سسق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا نو˘˘ج˘˘سسلا

سسدقلا يف انلهأا ةاناعم تفعاسضتو
كلت دعت ملو ،قوبسسم ريغ لكسشب
م˘ل˘ع˘نو ا˘ه˘فر˘ع˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا نو˘˘ج˘˘سسلا
ايداسصتقا ًائبع لكسشت ا˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت

ثيح ،اهريدُي نمو اهيئسشنم ىلع

ةايحلاو ةماقإلا تاقفن ةفلكت تتاب
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ق˘ف˘ن ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ل˘˘خاد
.نيينيطسسلفلا

لود ف˘˘ت˘˘كت م˘˘ل :سسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘فو
عا˘سضوألا ه˘ي˘لإا تلآا ا˘م˘ب لÓ˘ت˘حلا
اهلخادب هسسرامُت امو اهنوجسس يف
تأاجلف ،نامرحو بيذعتو عمق نم
ةديدجلا نوجسسلا تائم حاتتفا ىلإا
عقوتن م˘لو ا˘ه˘فر˘ع˘ن ن˘كن م˘ل ي˘ت˘لا
مويلا لكسشتل اهحاتتفا وأا اهئوسشن

ةذ˘˘خآا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ةر˘˘ها˘˘ظو ةر˘˘ها˘˘˘ظ
:ا˘˘ه˘˘ناو˘˘ن˘˘ع دا˘˘يدزلاو عا˘˘سستلا˘˘˘ب
د˘ع˘ت م˘ل ذإا .«ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا»
نم اهينكاسسل ًاكلم ةنمآلا تويبلا
نأا مهيلع سضرفي نيح ،نييسسدقملا
؟ ن˘م˘لو ،ا˘نو˘ج˘سس ا˘ه˘ن˘م او˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي

.مهاوسس دحأا لو مهتانبو مهئانبأل
ةي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سس ع˘برألا لÓ˘خو
وحن لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس ترد˘سصأا

يلزنملا سسبحلاب رار˘ق ة˘ئا˘م˘سسم˘خ
ق˘ح˘ب تنا˘ك ى˘م˘ظ˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ
لعج ا˘م˘م ،ن˘ي˘ي˘سسد˘ق˘م˘لا لا˘ف˘طألا

ّلو˘حو ،ا˘نو˘ج˘سس تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
دار˘˘˘˘˘فأاو ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘هألا ن˘˘˘˘˘˘م فلآلا
نيناجسس ىلا ةيسسدقملا تÓئاعلا

سسار˘حو ،م˘ه˘ت˘ب˘حأاو م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ى˘ل˘ع
مكاحملا ردسصت نم ىلع نيبقارمو
سسبحلاب امكح هقحب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
.يلزنملا
ة˘ب˘كر˘˘م ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا :سسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
مايألا رورم عم مقافتت ،ةفعاسضمو
تاءار˘˘˘جإلا دد˘˘˘ع˘˘˘ت ع˘˘˘م د˘˘˘ت˘˘˘سشتو
ي˘لا˘هألا نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب˘ف ،ا˘ه˘تو˘سسقو
نوعباقلا مهئانبأا ةير˘ح˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي
،يليئارسسإلا لÓتحلا نوجسس يف
ى˘ل˘ع ار˘سسق نور˘ب˘ج˘ُي مو˘ي˘لا م˘˘ه˘˘ف

لا˘ف˘طألا ة˘سصا˘خو م˘ه˘ئا˘ن˘بأا سسب˘˘ح
نوديقُي ،ةلئاعلا تويب لخاد مهنم
،م˘ه˘ت˘ط˘سشنأا نو˘ع˘با˘ت˘يو ،م˘ه˘ت˘كر˘ح
مهنوعنميو ،مهتاكر˘ح˘ت نو˘ب˘قار˘يو
زواجتو تي˘ب˘لا دود˘ح ي˘ط˘خ˘ت ن˘م
ًاذيفنت لزنمل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘باو˘ب˘لا
ا˘ه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لا جار˘˘فإلا طور˘˘سشل

،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا م˘كا˘ح˘م˘لا م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
دهعتملا وأا ليفكلا لاقتعل ًابنجتو
نو˘ج˘˘سسلا ة˘˘م˘˘ل˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘ب جز˘˘لاو
«قافتلا» قرخ ةمه˘ت˘ب ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

نم هي˘ل˘ع ع˘ّقو ا˘مو م˘كح˘لا دو˘ن˘بو
  .مازتلا

،يلزنملا سسبحلا نم ناعون كانهو
ناكأا ًءاوسس ،سصخسشلا مزلُي لوألا

ءاقبلاب ،ةأارما مأا Óًجر ،ةاتف مأا Óًفط
لكسشب هنم جورخلا مدعو هتيب يف
،ةدد˘ح˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا لاو˘˘ط ق˘˘ل˘˘ط˘˘م
ن˘م بع˘سصأا و˘هو ي˘نا˘ث˘لا عو˘˘ن˘˘لاو
سسب˘ح˘لا» سضر˘˘ف˘˘ب ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي لوألا
ةسصاخو سصخسشلا ىلع «يلزنملا
وأا ءاقدسصألا دحأا تيب يف لفطلا
ةرسسألا تيب نع ةديعبلا براقألا

تت˘سشي ا˘م˘م ،ا˘ها˘ن˘كسس ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو
اهيدل قلقلا ةلاح نم ديزيو ةلئاعلا

نيب ام ةقÓعلا يف ارتوت ثدحُيو
نم ديدعلا قلخيو ،هترسساو لفطلا
ةيعامت˘جلاو ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘˘تر˘˘˘سساو سصخ˘˘˘سشلا ىد˘˘˘ل
ةر˘ي˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشيو
.لفطلل ةيميلعتلا

ًءارجإا «يلزنم˘لا سسب˘ح˘لا» ر˘ب˘ت˘ع˘ُيو
ًة˘ف˘لا˘خ˘مو ًا˘ي˘قÓ˘خأا لو ًا˘ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت
يلود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ما˘كحأاو د˘عاو˘ق˘ل
قوقحل يلودلا نوناقلاو يناسسنإلا
ة˘بو˘˘ق˘˘ع ل˘˘كسشيو ا˘˘م˘˘ك .نا˘˘سسنإلا

اهدارفأا عومجمب ةرسسأÓل ةيعامج
ةلاح ي˘ف ى˘ق˘ب˘َت نأل ر˘ط˘سضت ي˘ت˘لا
ةيامح ىلع ةسصيرح ،مئاد رافنتسسا
هزوا˘ج˘ت تا˘ع˘ب˘ت ر˘ط˘خ ن˘م م˘ه˘ن˘˘با
.ةسضورفملا طورسشلل
اذه ىلإا لÓتحلا تاطلسس أاجلتو
«ي˘لز˘ن˘م˘لا سسب˘ح˘˘لا» ن˘˘م ل˘˘كسشلا
مهفيوختو لاف˘طألا ع˘يور˘ت فد˘ه˘ب
،م˘هر˘سسأا دار˘فأا˘ب ة˘ق˘ث˘لا م˘ه˘ناد˘ق˘˘فو
ةلئاعلا دارفأا تاهجوت ىلع ريثأاتلاو
مهع˘فدو م˘هرا˘كفأاو م˘ه˘تاد˘ق˘ت˘ع˘مو
ن˘˘ع رد˘˘سصي ا˘˘م˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا و˘˘ح˘˘˘ن
نم يليئارسسإلا لÓتحلا تاطلسس
يطخت نم مهئانبأا عنمو ،تارارق
وأا ر˘سشا˘ب˘م ل˘كسشب تارار˘ق˘لا كل˘˘ت

تاءارجإلا زواجت وأا ،رسشابم ريغ
ةسضورفملا ةددسشملا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ى˘ل˘ع
 .ةلتحملا سسدقلا

نلع˘م˘لا ر˘ي˘غ فد˘ه˘لا ى˘لإا لو˘سصو
عقاولا رمألاب مهلوبق˘ب ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ةكراسشملا ن˘م ة˘ي˘عاو˘ط م˘ه˘ع˘ن˘مو
تاجاجتحلا لاكسشأا نم لكسش يأاب
ةعورسشم˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘سسلا
ة˘˘لود د˘˘˘ير˘˘˘ت اذ˘˘˘كه .لÓ˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل
ن˘لو ح˘ج˘ن˘َت م˘ل ا˘ه˘ن˘كل ،لÓ˘ت˘˘حلا
سسدقلاف .اهبرآام قيقحت يف حجنَت
ا˘ن˘ترا˘سضحو ا˘ن˘خ˘يرا˘ت م˘ه ا˘ه˘ل˘˘هأاو
سسد˘ق˘لا ي˘˘فو .ا˘˘ن˘˘تر˘˘كاذو ا˘˘ن˘˘ثراو
ا˘ن˘مÓ˘حأا ع˘ب˘ن˘˘تو ا˘˘ن˘˘لا˘˘مآا دد˘˘ج˘˘ت˘˘ت
يأل ىنعم لو ،انلبقتسسم قرسشيو
نأاب لبقن نلو ،سسدقلا نودب ءيسش
ى˘لإا سسد˘ق˘لا ي˘ف ا˘˘ن˘˘ل˘˘هأا لو˘˘ح˘˘ت˘˘َي
ىقبي ثيح ،مهلافطأا ىلع نيناجسس
اهليثم ّلق ةميرج :يلزنملا سسبحلا

.اهل هيبسش ل ةاناعمو

اهل هيبسش ’ ةاناعمو اهليثمّ لق ةميرج ..يلزنملا سسبحلا :سسدقلا يف
ىرسسألا نوؤوسش ةئيه يف قيثوتلاو تاسساردلا ةدحو صسيئر / ةناورف ينوع رسصانلا دبع/ملقب

ىرسسألاو ءادهسشلا ةيسضوفم

ءاد˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘سضو˘˘ف˘˘م تد˘˘كأا
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا˘˘ب ى˘˘حر˘˘ج˘˘لاو ىر˘˘سسألاو
يف حت˘ف ة˘كر˘ح˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘يدا˘ي˘ق˘لا
يف ىرسسألا قح ىلع ةزغ عاطق
ةدوعلاو جÓعلاو ةا˘ي˘ح˘لاو ة˘ير˘ح˘لا
ن˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأاو ارار˘˘حأا م˘˘ه˘˘˘يوذ ى˘˘˘لإا
يتلا يليئارسسإلا لÓتحلا نوجسس

. ةأارما لو اخيسش لو Óفط محرت ل
مسساب قطانلا يديحولا تأاسشن لاقو
ىر˘˘سسألاو ءاد˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘م
ايلعلا ةيدايقلا ةئ˘ي˘ه˘لا˘ب ى˘حر˘ج˘لاو
ي˘ف ةز˘غ عا˘ط˘ق ي˘ف ح˘ت˘ف ة˘كر˘˘ح˘˘ل
سسرا˘ف ر˘ي˘سسألا دا˘ه˘˘سشت˘˘سسا ىر˘˘كذ
ى˘سضق يذ˘لا دورا˘ب د˘م˘حأا د˘م˘˘ح˘˘م
ا˘˘كورو˘˘سس ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب ه˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘ن
لامهإلا ةلسصقم تحت يليئارسسإلا
ءاعبرألا ءاسسم يف دمعتملا يبطلا
يتلاو9102 /2 /5 قفاو˘م˘لا
قوف ميخي توملا نأا مويلا فداسصت
ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسألا دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسجأاو سسوؤور
ل˘ع˘ف˘ب ى˘سضر˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تارارقلاو ني˘ناو˘ق˘لاو تا˘سسا˘ي˘سسلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا
ي˘ف م˘ه˘ق˘حو م˘ه˘تا˘ي˘˘ح فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست
نيسصتخم ءابطأا يديأا ىلع جÓعلا
اريسسأا76 نأا يد˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا دا˘˘˘فأاو .
ءادهسش مهب˘ح˘ن او˘سضق ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘˘هإلا ة˘˘ل˘˘سصق˘˘م تح˘˘ت
222 نيب نم دمعتملا يليئارسسإلا
اوسضق اري˘سسأا37 نأا ان˘ي˘ب˘م ار˘ي˘سسأا
ةيبقأا يف بيذ˘ع˘ت˘لا ل˘ع˘ف˘ب م˘ه˘ب˘ح˘ن

7 + بيذعتلاو قيقحتلاو فيقوتلا
ران قÓطإا يف مهبحن اوسضق ىرسسأا

ةرادإا دونجو طابسض دي ىلع رسشابم
اريسسأا57 + نو˘ج˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
فورظ يف ءاد˘ه˘سش م˘ه˘ب˘ح˘ن او˘سضق
اريسشم ةيفلتخم ةيج˘م˘ه ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘عا
دوراب سسراف ديهسشلا ريسسألا نأا ىلإا

ي˘ف ءي˘طا˘سشلا م˘ي˘خ˘˘م نا˘˘كسس ن˘˘م
ىلع لقتعا ناك ةزغ ةنيدم برغ
يف يليئارسسإلا لÓتحلا تاوق دي
يسضق˘ي نا˘كو1991 /3 /32
ثيح ةايحلا ىدمل نجسسلاب امكح
8102 /11 /81 ي˘˘ف بي˘˘˘سصأا
لا˘سصئ˘ت˘سسل ىدأا ي˘ل˘˘خاد ف˘˘يز˘˘ن˘˘ب
ن˘م اءز˘جو د˘ب˘كلا يذ˘غ˘˘ي نا˘˘ير˘˘سش
يد˘ي˘حو˘لا تأا˘سشن فا˘سضأاو. د˘ب˘˘كلا
ءادهسشلا ةي˘سضو˘ف˘م م˘سسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا

ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا˘˘ب ى˘˘حر˘˘ج˘˘لاو ىر˘˘سسألاو
يف حت˘ف ة˘كر˘ح˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘يدا˘ي˘ق˘لا
سسراف ريسسألا ةدلاو نأا ةزغ عاطق
رمعلا نم غلبت تناك يتلا دوراب

موي رهظ ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا تقرا˘ف ا˘ي˘ت˘ع
7102 /5 /81 قفاوملا سسيمخلا

يليئارسسإلا لÓ˘ت˘حلا ا˘ه˘مر˘ح د˘قو
يف0002 ماع˘لا ذ˘ن˘م ه˘ترا˘يز ن˘م
ىرسسألا ىلع قانخلا ديدسشت راطإا

م˘سسا˘ب ق˘طا˘ن˘˘لا ل˘˘م˘˘حو . م˘˘ه˘˘يوذو
ىر˘˘سسألاو ءاد˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘م
يلي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حإÓ˘ل ى˘حر˘ج˘لاو
ةا˘ي˘ح ن˘ع ة˘ل˘ما˘˘كلا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ةبلاطملاو ةوعدلا ةددجم ىرسسألا

ىلع عÓطإÓل ةيلود ناجل ليكسشتب
نو˘˘ج˘˘سسلا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘سسألا عا˘˘˘سضوأا
يذلا ىسضرملا ةسصاخو ةيليئارسسإلا
ديعسصتلا لظ يف مهتا˘نا˘ع˘م م˘قا˘ف˘ت˘ت
يف Óثمم يكيرمأاويهسصلا يناودعلا

وعدت يتلا نرقلا ةقفسصب ىمسست ام
نيينيطسسلفلا ىرسسألا عم ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل

ءا˘˘ق˘˘ترإÓ˘˘ل ا˘˘عدو . ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘هرإا˘˘˘ك
ىر˘سسأÓ˘ل ة˘يدا˘ن˘سسإلا تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ىلع ةرداق ة˘ي˘ن˘طو ة˘ط˘خ ة˘غا˘ي˘سصو
حسضفو ةلداعلا مهتيسضقب سضوهنلا
ثحو ةيليئارسسإلا ةيرسصنعلا مئارجلا
ىلعو ةيناسسنإلاو ةيلودلا تامظنملا

ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألا ا˘˘ه˘˘سسأار
بتكمو ر˘م˘حألا بي˘ل˘سصل˘ل ة˘ي˘لود˘لا
ناسسنإلا قوقحل ي˘ما˘سسلا سضو˘ف˘م˘لا

ةداعإا ىلع ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنمو
يناسسنإلاو يخيراتلا اهرودل جهولا
ناسسنإلا قوقحل ةيامحلا ريفوت يف
ة˘ن˘ي˘كا˘م˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘غ˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
    . ةيليئارسسإلا ةيرسصنعلا

لقتعا لÓتحلا :ةناورف
لÓخةزغ نم نينطاوم (9)

رياني رهسش
ى˘ل˘ع ة˘ناور˘ف ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع بت˘ك
:«كو˘ب˘˘سسي˘˘ف˘˘لا» ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
نيينيطسسل˘ف (9) لقت˘عا لÓ˘ت˘حلا

نوناك رهسش لÓخ ةزغ عاطق نم
مهنم (7) نأاو .يسضاملا رياني/يناث
دودحلل مهزايتجا دعب مهلاقتعا مت

هاجتاب عاطقلل ةيلامسشلاو ةيقرسشلا
.8491 ةماع ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘سضارألا

مت نيرخآا نينثا ىلا ةفاسضإلاب اذه
ىلع رهسشلا فسصتن˘م ا˘م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا

:ا˘م˘هو ،زر˘يا/نو˘نا˘ح تي˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع˘˘م
هلاقتعا م˘تو بيد د˘ي˘لو/ن˘طاو˘م˘لا
،ة˘مار˘كلا ر˘سسج ى˘لا هر˘ف˘سس ءا˘˘ن˘˘ثأا

:ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو Ó˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م لازا˘˘˘˘مو
سسنويناخ نم ارقلا حÓسص/رجاتلا
،ر˘ب˘ع˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘با˘ق˘م ءار˘جا د˘˘ع˘˘ب
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘˘ن˘˘˘ع جار˘˘˘فلا م˘˘˘ت يذ˘˘˘لاو
مل امي˘ف .ه˘لا˘ق˘ت˘عا ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘سسا
يا يسضاملا رهسشلا لÓخ لجسسُي

ةنهم يف نيلماع˘ل˘ل لا˘ق˘ت˘عا ة˘لا˘ح
ا˘ن˘تو˘عد ا˘ن˘ه دد˘ج˘˘نو .د˘˘ي˘˘سصلا
ةينعم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ل˘ئا˘سصف˘ل˘ل
ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا مÓ˘˘علا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسوو
ف˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘ت˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا ةورور˘˘سضب
فورظب مهتيعوتو ةفاك نينطاوملا
هل اوسضرعتي نأا نكمي امو لاقتعلا
م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘سصح˘˘تو ،لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا د˘˘ع˘˘˘ب
ة˘ه˘جاو˘م˘لا تاودأا˘ب م˘ه˘˘ح˘˘ي˘˘ل˘˘سستو
لاقتعلا رطاخمل ابنجت دومسصلاو
ةر˘سسألاو در˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘حو هرا˘˘ثآاو
.ينيطسسلفلا عمتجملاو
دكؤوت عئاقولاو تايطعملا ةفاك نأا
ن˘طاو˘م ن˘م كا˘ن˘ه سسي˘ل ه˘نأا ى˘ل˘˘ع
،لاقتعلا ن˘ع ىأا˘ن˘م˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
عيمجلا فيقثت بجاولا نم يلاتلابو
لاقتعلا رطاخم نم م˘ه˘ن˘ي˘سصح˘تو
.هتاريثأاتو

نيب تاباسصإا :ريسسألا يدان
لقنو «رفوع» يف ىرسسألا
ىلإا لقألا ىلع ًاريسسأا (83)

ةدع نوجسس
،ءاثÓثلا مويلا ،ريسسألا يدان دكأا
ن˘ج˘سس ي˘ف ىر˘سسألا ن˘˘م ًادد˘˘ع نأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ او˘ب˘ي˘˘سصُأا «ر˘˘فو˘˘ع»
ةسصاخ تادحو اهتذفن يتلا عمقلا
موي لÓتحلا نوجسس ةرادإل ةعبات
ةفرعم نود ،(21) مسسق يف سسمأا
،تاباسصإلا ةعيب˘ط ن˘ع ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
مهنم ىرسسأا ةعبرأا ليوحت ىرجو
،روفسصع عيبر :مهو قيقحتلا ىلإا

،نا˘م˘ي˘ل˘سس راد ة˘˘مÓ˘˘سس د˘˘م˘˘ح˘˘مو
.بيسصخلا رمعو ،ليلخ راد داؤوفو
عمقلا ةيلمع نأا ريسسألا يدان نيبو
نجسسلا ةرادإا تعدا نأا دعب تذفُن
13) رو˘ف˘˘سصع ع˘˘ي˘˘بر ر˘˘ي˘˘سسألا نأا

ه˘جاو ،ل˘ج˘ن˘˘سس ةد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م (ًا˘˘ما˘˘ع
نأا ،عباتو .حورجب هباسصأاو ناجّسس
ًار˘ي˘سسأا (83) تل˘ق˘ن ن˘˘ج˘˘سسلا ةرادإا
،نو˘م˘يرو ،بق˘ن˘˘لا» نو˘˘ج˘˘سس ى˘˘لإا

،«Óيأا لزعو ،نولايآا لزعو ةحفنو
ى˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘سسألا ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب تعزوو
،ن˘ج˘سسلا ل˘˘خاد ىر˘˘خألا ما˘˘سسقألا

ىرسسأÓل يلامجإلا ددعلا نأا ًاملع
مهو ،ًاريسسأا (07) ةبارق مسسقلا يف
ر˘ي˘سسأا ف˘لأا ن˘م ر˘ث˘كأا ن˘م˘˘سض ن˘˘م
مهنيب «رفوع» نجسس يف نوعبقي
.لافطأا

دوراب صسراف ريسسألا داهسشتسسا ىركذ يف

يليئارسسإ’ا لÓتح’ا نوجسس يف ىسضرملا ىرسسأ’ا عاسضوأا لوح ةيلود ناجل ليكسشتب ةبلاطملا ددجت

07
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08
:«مÓشسلأ»ـل مايه يدبع ةبتاكلأ

ربعلا بسسكو باعسصلا يدحتل ةلاسسر ..«ملظلاو مÓظلا ةآارم»
ةيعونلأ عيراششملأ هتاهل ربتعم يلام فÓغ سصيشصخت

تايلمع7و ةيفيرلا ءابرهكلاب طبر ةيلمع22
ةنتاب يف يعيبطلا زاغلا ميمعتل ىرخأا

مولع كرتششم عذج يوناثلاب سسردت سسوتيلاكلأ يف طبشضلابو ،رئأزجلأ يف ةميقم ةنشس71  مايه يدبع
بطلأ ملاع لوخدو اهتشسأرد لاجم يف مدقتلأ اهتينمأأو اهرغشص ذنم ةباتكلأ قششعت ،ةايحلأو ةعيبط

.رابكلأ باتكلأ نيب ةناكم قيقحتو

ة˘قا˘ط˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ،تسصسصخ
لÓخ ،ةنتاب ةيلوب مجانملاو
ايلام اغلبم ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا
ميتنسس را˘ي˘ل˘م58 ـلازوا˘ج˘˘ت
زاغلا يتكبسشب طبرلا ميمعتل
ةيلولا بارت ربع ءابرهكلاو
عم نينطاوملا ةا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإاو
 .ةيويحلا ةداملا هتاه
ه˘نإا˘ف ردا˘سصم ى˘لإا ادا˘ن˘˘ت˘˘سساو
ط˘بر˘لا لا˘غ˘سشأا ا˘ي˘لا˘ح ىر˘ج˘ت
زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘ت˘˘كب˘˘سشب
ن˘م د˘يزأا ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

سسمتسسو ،ةنتابب ةلئاع5852
عيسسوتب قلعتت يتلا عيراسشملا
لك ،ءابرهكلا ةكبسشب طبرلا

ةيد˘ل˘ب˘ب لÓ˘قزر˘م ة˘ت˘سشم ن˘م
داو˘لا سسأار ة˘˘ت˘˘سشم ،ةر˘˘م˘˘سشلا
ةتسشم ،نو˘ي˘ع˘لا سسأار ة˘يد˘ل˘ب˘ب
،تمخلات ةيدلبب ن˘ج˘ي˘ل˘خ˘يو˘ب
ار˘فأا ،ن˘˘ير˘˘ي˘˘ح˘˘ب˘˘ي˘˘ت ي˘˘تا˘˘سشم
اميف ،سسيرأا ةيد˘ل˘ب˘ب رود˘ح˘لو
ةيدلب يتاسشم لج ديفتسستسس
ةهجلا ىسصقأاب ةعقاولا رازجلا
نم ،ةن˘تا˘ب ة˘يلو˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
ي˘˘هو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا
،تÓ˘ج ،ي˘ح˘ل˘ط ،ة˘ي˘قزار˘م˘˘لا

،ي˘˘˘ح˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘ب دلوأا ،ل˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع
،ر˘م˘ع ن˘ب ،با˘ت˘ك ،ي˘ح˘˘لا˘˘سص
،نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط ،برا˘˘˘˘˘سشو˘˘˘˘˘ب دلوأا

دلوأا ،فيسصول دلوأا ،ةسسيجع
،سشيار˘ق˘ل ،ة˘لا˘ب˘ق˘ل ي˘ل˘ع ي˘سس
،يتÓقم دلوأا ،يجارد دلوأا
تاسشاعمل ،ةسشمارخلا تايلعل
ام˘ي˘ف ،راز˘ج˘لا ة˘يد˘ل˘ب ز˘كر˘مو
عيسسوت تابحرلا ةيدلبب متيسس
اذكو زاغلا˘ب ع˘يزو˘ت˘لا ة˘كب˘سش
،رازجلا ةيدلبب رذعملا ةتسشمب

سضيف يحو نيد˘ها˘ج˘م˘لا ي˘ح
،تدافتسسا امك.ةكيربب سشبلا
ربع ةل˘ئا˘ع0002 ن˘˘م د˘˘يزأا

تا˘ب˘سصق˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ي˘تا˘˘سشم
ط˘˘بر˘˘لا ن˘˘م نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا سسأارو
مهتاناعم يهن˘ي˘سس ا˘م ،زا˘غ˘لا˘ب
تاروراق نع اثحب لقنتلا يف
ي˘ف م˘˘ها˘˘سسيو نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ
.ةيفيرلا قطانملاب  مهرارقتسسا

،ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو تد˘˘ه˘˘سش د˘˘قو
ةريخألا ره˘سشأا ة˘ع˘سست˘لا لÓ˘خ
22 عسضو ةيسضاملا ةنسسلا نم
ةيفيرلا ءابرهكلاب طبر ةيلمع
ةيدلب21 ةدئافل ةمدخلا زيح
نكسسم9133 طبرب تحمسس
285 هرد˘˘˘ق ي˘˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘غ˘˘˘ب
51461 ةد˘ئا˘ف˘˘ل جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
زا˘˘ج˘˘نا بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘م˘˘˘سسن
7 ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘ح ع˘˘˘سضوو
يعيبطلا زاغلاب طبر تايلمع
تحمسس تا˘يد˘ل˘ب6 ةد˘ئا˘ف˘ل
نكسسم4536 ط˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ب
كلذو ،ة˘˘˘م˘˘˘˘سسن07713و
3801 هرد˘ق ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ˘˘ب
طبر نع Óسضف ،جد نويلم
ءابرهكلاب يزاوترا رئب691
،حÓف002 ةدئافل ةيحÓفلا

ي˘ق˘˘سس ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘م
ن˘ع Ó˘سضف ،ارا˘ت˘˘كه0691
ميتنسس رايلم051 سصيسصخت
06و زا˘غ˘لا ة˘كب˘سشب ط˘بر˘˘ل˘˘ل
ةكبسشب طبرلل ميتنسس رايلم
52 ـل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا

فلتخم ىوتسسم ىلع ةيلمع
،حمسستسسو.ةيلولا تايد˘ل˘ب
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه ل˘˘م˘˘ج˘˘˘م
ة˘ل˘ج˘ع˘ب ع˘فد˘لا˘ب ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ىلإا لاجملا اذه يف ةيمنتلا
زاغلا ةدام نأاو ةسصاخ مامألا

داوملا نم ربت˘ع˘ت ءا˘بر˘ه˘كلاو
م˘ير˘كلا سشي˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
.نطاوملل

ينامحد دمحم / نامثع راعرع

مداقلأ سسرام رهشش نم أءدب
يراجيإا يمومع نكسسم082 عيزوت بقرت

ةديعسسب ةنسساسسحلا ةيدلبب
ةدحو082 ع˘يزو˘ت بق˘˘تر˘˘ي
يمو˘م˘ع˘لا ة˘غ˘ي˘سصب ة˘ي˘ن˘كسس
ةنسساسسحلا ةيدلبب يراجيإلا
ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م اءد˘˘ب (ةد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس)
م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،مدا˘ق˘لا سسرا˘م
.ةنسساسسحلا ةرئاد ةسسيئر ىدل
نأا ،ي˘لاو ة˘ت˘خ˘˘ب ،تح˘˘سضوأاو
عيزوت فرعتسس ةيلمعلا هذه
ة˘ئا˘م˘ب ةرد˘˘ق˘˘م ى˘˘لوأا ة˘˘سصح
سسرا˘م ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ن˘˘كسسم
ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت˘سسو مدا˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘نا˘ث ة˘سصح ع˘يزو˘ت˘ل ىر˘˘خأا
ةياه˘ن ةد˘حو081 ـب رد˘˘ق˘˘˘ت
ىلا ةريسشم ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا
ةيمسسلا ةمئاقلا دادعإا مت هنأا
هذه نم نيديفتسسملل ةتقؤوملا
م˘˘ت ه˘˘نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي .تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
ةئيهتلا لا˘غ˘سشأا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا
ى˘لوألا ة˘سصح˘ل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘˘م (ن˘˘˘كسسم001)
تا˘كب˘سش ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘ه˘ط˘˘بر
فر˘˘سصلاو بور˘˘˘سشلا ءا˘˘˘م˘˘˘لا
،ءابره˘كلاو زا˘غ˘لاو ي˘ح˘سصلا
زاجنإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ير˘ج˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب
081) ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا

ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب ثي˘˘ح (ن˘˘كسسم
،ةئاملاب06 اه˘لا˘غ˘سشأا مد˘ق˘ت
ماعلا ريدملا هزربأا امل اقفو

ر˘ي˘ي˘سست˘لا ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل
.دمحم يميلح ،يراقعلا

ير˘˘ج˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةدحو042 زا˘ج˘نإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘غ˘ي˘سصلا سسف˘ن ن˘م ة˘ي˘ن˘كسس
ة˘ن˘سسا˘سسح˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع
ةنوخسسلا نيعو ةرو˘م˘ع˘م˘لاو
ثيح ةرئاد˘لا سسف˘ن˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
اهلاغسشأا مدقت ة˘ب˘سسن حوار˘ت˘ت
امك ،ةئاملاب59 و04 نيب ام
،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو .ه˘˘˘ي˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘سشأا
و ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد ي˘˘سصح˘˘ي
اجما˘نر˘ب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا
ة˘غ˘ي˘سصب ا˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ا˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
ةرئاد˘ب يرا˘ج˘يإلا ي˘مو˘م˘ع˘لا
098 ـب رد˘˘ق˘˘ي ة˘˘ن˘˘سسا˘˘سسح˘˘لا

اهنم زاجنإا مت ةينكسس ةدحو
ام˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو004
رو˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘جو˘˘˘ت
ل˘ج˘سست ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘لو .زا˘ج˘نإلا

اينكسس اجمانرب ةديعسس ةيلو
يمو˘م˘ع˘لا ة˘غ˘ي˘سصب ا˘ي˘لا˘م˘جإا
632.51 ب ردقي يراجيإلا

اهنم زاجنإا مت ةينكسس ةدحو
د˘جو˘˘تو ن˘˘كسسم425.01
ا˘ق˘فو ،زا˘ج˘نإلا رو˘ط ة˘ي˘ق˘ب˘لا
.نكسسلا ةيريدمل

ج.دمحم

تفششتكأ ىتم ذنمو فيك̂ 
؟كيدل ةباتكلأ جهو
ذنم ةباتكلا بح يلخادب عرز
ةباتكلل يم˘ل˘ق ع˘فرو ،ير˘غ˘سص
تررق نيأا ،تاونسس ثÓث  ذنم
.ةباتكلا ملاعلا ىلإا مامسضنلا

ا˘˘م ح˘˘ي˘˘شضو˘˘ت ن˘˘ك˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘ه̂ 
ميقو راكفأ نم هب نينمؤوُت
ة˘شسرا˘م˘م ءا˘ن˘ثأأ ما˘ع ل˘ك˘˘ششب
؟يعأدب’أ لعفلأ

نأا لإا كيلع امف ءيسش مسسر دنع
،كتلي˘خ˘م نارد˘ج ن˘ي˘ب ه˘ع˘سضت
سصمقتأا ةباتكلا دنع انأا اذكهف
يف ةدوجوملا ةيسصخسشلا رود
.ةياورلا

يف كفs̆لؤو˘ُم ن˘ع ا˘ن˘ي˘ثuد˘ح̂ 
˘˘˘مÓ˘˘˘ظ˘˘˘لأ ةآأر˘˘˘˘م» ة˘˘˘˘يأوuر˘˘˘˘لأ

رأد ن˘˘ع ردا˘˘˘شصلأ «م˘˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘لأو
؟عيزوتلأو رششنلل  فقثملأ
ةآار˘˘م» ي˘˘ت˘˘ياور ي˘˘ف تلوا˘˘ن˘˘˘ت
نع ةرداسصلا «ملظلاو مÓظلا
عيزوتلاو ر˘سشن˘ل˘ل ف˘ق˘ث˘م˘لا راد

نكمي ،ةات˘ف˘ل ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م فور˘ظ
نكلو اهسشيعي نأا انم دحاو يأل
؟لكاسشملا ه˘جاو˘ت تنا˘ك ف˘ي˘ك
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘سسو˘لا ي˘ها˘مو
فورظلا لهو اهبلق ملآا ففخت
ه˘ل˘ك اذ˘ه ؟ا˘ه˘تا˘ي˘˘ح ي˘˘ف تر˘˘ثأا

ل˘سضفأاو ،ي˘ت˘ياور ي˘ف دو˘جو˘م
بسست˘كت ا˘ه˘تءار˘ق د˘˘ع˘˘ب ءي˘˘سش
.ربعلا نم ريثكلا ذخأاتو

ن˘˘يدو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘شسر˘˘˘لأ̂ 
،كتيأور لÓخ نم اهلاشصيأ

سصو˘˘خ˘˘شش تج˘˘شسن ن˘˘يأأ ن˘˘مو
؟لايخلأ مأأ عقأولأ ،كتيأور
مÓظلا ةآارم» ةياور لÓخ نم
ةلاسسر لاسصيإا تدرأا » ملظلاو
يف ربسصلاب ىلحتت نأا اهدافم
،كهجاو˘ت ي˘ت˘لا ف˘قاو˘م˘لا ل˘ك
،ءا˘فو˘لاو ،ه˘ل˘لا ى˘˘لإا عو˘˘جر˘˘لاو
،ءا˘ن˘بألا ة˘ب˘˘ح˘˘م ءا˘˘بآلا ى˘˘ل˘˘عو
ي˘ف ا˘ه˘تدر˘سس ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لاو
«م˘ل˘ظ˘لاو مÓ˘ظ˘لا ةآار˘م» ة˘ياور
.سشاعملا عقاولا نم ةذوخأام

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ه ا˘˘˘م̂ 
ل˘هو كت˘يأور ي˘ف ا˘ه˘ت˘ع˘˘ب˘˘تأ

؟ةنيعم ةيجهنمب تديقت
ي˘ن˘م ي˘سصخ˘سش دا˘ه˘˘ت˘˘جا نا˘˘ك
ي˘بو˘ل˘سسأا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘عأا تن˘كو
ثيح˘ب ،ي˘تا˘با˘ت˘ك ي˘ف سصا˘خ˘لا

راكفأا يتركاذ يف رولبتت تناك
موقأا تنكف ةرثعب˘مو ة˘ت˘ت˘سشت˘م
ةقرولا ىلإا لايخلا نم اهعمجب

قيلت ةيجهنم مسسرب اهدسسجأل
 .اهل

ي˘ت˘لأ تا˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لأ م˘˘هأأ ا˘˘م̂ 
ةيرئأزجلأ ةيأور˘لأ ه˘جأو˘ت
؟مويلأ
ةباتكلا هجاوت يتلا تايدحتلا
دنع ليقارعلا يه اذه انموي يف
امهدع˘بو راد˘سصإلاو  ف˘ي˘لأا˘ت˘لا
 .تاداقتنلا يتأات

اميف مويلأ ةيأورلأ ةمهم̂ 
 ؟لثمتت
ةد˘عا˘سسم˘ل ة˘لا˘˘سسر˘˘ك ة˘˘ياور˘˘لا
فيكو مهتيعوتو سسانلا راكفأا
 .ماع لكسشب ملاعلا نوهجاوي

ىلع ءوشضلأ ءاقلإأ ىلإأ دوعن̂ 
،ة˘با˘ت˘ك˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
م˘˘هأأو ةأا˘˘ششن˘˘لأ تنا˘˘ك ف˘˘ي˘˘˘ك
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لأ

ي˘˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لأ كي˘˘˘˘˘˘˘˘عو

؟يعأدبإ’أو
ي˘ل˘خاد˘ب ة˘ب˘هو˘˘م كل˘˘مأا تن˘˘ك
ا˘ئ˘ي˘سش ،ا˘ه˘فر˘عأا ن˘كأا م˘ل ن˘كلو
نيأا رعسشلا ةباتكب تأادب ائيسشف
ةءارقلا  ملاع تلخدف ،اهتفسشتكا

،ةباتكلا لاجم اهدعبو بتكلاو
.ةبتاك هللا دمحلا مويلا انأا اهو

ع˘شضو˘لأ سسا˘ك˘ع˘نأ م˘ج˘ح ا˘م̂ 
ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘لأو ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’أ
اشضيأأ هت˘ششع يذ˘لأ ي˘فا˘ق˘ث˘لأ

؟ةيعأدبإ’أ كتباتك ىلع
يتاملك لثمت˘تو ي˘با˘ت˘ك در˘سسي
انعمتجم يف مهتفداسص عئاقو
رمت سسان˘لا ة˘ير˘ث˘كأا˘ف سشا˘ع˘م˘لا
.مهب

د˘˘˘ه˘˘˘ششم˘˘˘لأ ن˘˘˘ير˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك̂ 
ة˘ما˘ع ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ئأور˘˘لأ

ةأأر˘م˘لأ عأد˘˘بإأ بنا˘˘ج ىل˘˘عو
 ؟ةشصاخ

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ئاور˘لا د˘ه˘˘سشم˘˘لا
يف ةيدقن ةسسرا˘م˘م˘ل سضر˘ع˘ت˘ي
مكحك ة˘ي˘تاذ˘لا ن˘ي˘ب تا˘ياور˘لا

بنا˘ج˘لا ن˘م سصا˘خ˘سشألا ى˘ل˘ع
تادا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ناو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

،نومسضملا ى˘ل˘ع ة˘ي˘عو˘سضو˘م
ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘نوآلا ي˘˘ف  ن˘˘ح˘˘˘نو
بناجلاف ايئاور اطاسشن ظحÓن
ثيح ،ةوقب رهظي أادب يئاسسنلا

ةدايز ي˘ف ن˘ه˘تا˘با˘ت˘ك تم˘ها˘سس
ف˘ي˘˘لأا˘˘ت˘˘لاو ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ةد˘˘ح
ةظو˘ح˘ل˘م تارو˘ط˘ت تر˘ه˘ظو
.نهلسضفب ةيرئازجلا ةياورلا يف

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ن˘ي˘ح˘م˘ط˘ت ل˘ه̂ 
 ؟ديدج بولشسأأ
بيلا˘سسأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘طأا م˘ع˘ن
 .ىرخأا

ةيشصخششلأ قلخت نيأأ نم̂ 
؟كدنع ةيئأورلأ
ة˘ي˘ئاور˘لا ة˘ي˘سصخ˘سشلا ق˘˘ل˘˘خ˘˘ت
يناردج نيب يلخادب

ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لأ كع˘يرا˘˘ششم̂ 
؟كتاحومطو
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم كا˘˘ن˘˘ه
،اهريغو تاءاقلو ىرخأا تاباتك
نيب ناكم ىلإا لوسصولل حمطأا
ي˘ف مد˘ق˘ت˘لاو را˘ب˘كلا با˘ت˘˘كلا

م˘لا˘ع لو˘خدو ي˘ت˘سسارد لا˘ج˘م
.بطلا

ةد˘ير˘ج˘لأو ءأر˘ق˘ل˘ل ة˘م˘ل˘ك̂ 
.رأوحلأ اهب متخن
ل يفحسصللو ةديرجلل اركسش
ىلإا نومتني نيذلا ءارقلا ىسسنأا

انم ةل˘ئا˘ع م˘هو ،ة˘با˘ت˘كلا م˘لا˘ع
باتكك انل مكمعد ىلع اركسش
انل مكتيوقتو مكعيجسشت ىلعو
.انمسسر ام لامكإل

فشسوي نب . رشضخل  :اهرواح

سضرم ت’احب لفكتلل
هراششتنأ ةلاح يف «انورك»
سسيلف نب يعماجلا ىفسشتسسملا

ةيلخب معدتي ةنتابب يماهوتلا
 ةلوزعم ةحلسصمو ةظقي

ة˘ح˘شصلأ ة˘ير˘يد˘˘م ،أر˘˘خؤو˘˘م تما˘˘ق
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ءا˘˘ششنإا˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘˘ب
ح˘لا˘شصم ةد˘ع ن˘م ة˘نو˘˘ك˘˘م ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي
ن˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ىف˘ششت˘شسم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘˘ت
ا˘ب˘شسح˘ت أذ˘˘هو ي˘˘ما˘˘هو˘˘ت˘˘لأ سسي˘˘ل˘˘ف
ا˘˘نور˘˘ك ءا˘˘بو˘˘ل ت’ا˘˘ح يأأ رو˘˘ه˘˘ظ˘˘ل
تأذ ةرأدإأ تشصشصخ ن˘˘يأأ ،ل˘˘تا˘˘ق˘˘˘لأ
ة˘ي˘ل˘خ ع˘م ةأزأو˘م˘لا˘ب ىف˘ششت˘˘شسم˘˘لأ
ة˘˘˘لوز˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم ة˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ

ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’أ م˘شسق˘ل ةأذا˘ح˘م˘˘لا˘˘ب
ةلاح يأأ لابقتشسأ لجأأ نم ميدقلأ

،سضرملأ أذهل ريششت اهيف كوكششم
دينجتب ةيريدملأ تأذ تماق امك
ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘مإ’أ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
ةحلشصملأ عم قيشسنتلاب ةيرششبلأو
سضأر˘˘˘˘مأ’أ ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ
،يعماجلأ ىفششت˘شسم˘لا˘ب ة˘يرد˘شصلأ

أذ˘˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘م أذ˘˘˘˘هو
يف هفاششكت˘شسأ ة˘لا˘ح ي˘ف سضر˘م˘لأ
.نكمم تقو عرشسأأ

ينامحد دمحم

ةراŸأ ىلع أرطخ لكششتو رظنŸأ هوششت ىقبت ةشسبايلأ ليخنلأ راجششأأ

ةلسشنخب ةديد÷ا ةنيدŸا تاحاسسمو عراوسشل ةعسساو فيظنت ةلمح
ي˘لاو ي˘˘ل˘˘ع يد˘˘يزو˘˘ب ر˘˘مأا

ةيدلب حلاسصم ،ةلسشنخ ةيلو
،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا تا˘ير˘يد˘مو ة˘ل˘سشن˘˘خ
،ير˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا
ةلمح ميظنتب ري˘ه˘ط˘ت˘لا ناو˘يد
عراو˘سشب ،ة˘˘ع˘˘سساو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
،ةديدجلا ةنيد˘م˘لا تا˘حا˘سسمو
لمعلاو تايلآلا لك ريخسستب

تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م ل˘˘ك ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘˘ع
راج˘سشألا نا˘سصغأاو ،تاءا˘ن˘ب˘لا
هجو هوسشي ام لكو ،ةسسبايلا
ةداعإاو ،خاسسوألا نم ةنيدملا

ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا تا˘˘˘يوا˘˘˘ح ع˘˘˘سضو
،تاماقلا نم ددعب ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

يتلا فيظنتلا ةيلمع نأا مغرو
طسسو ان˘سسح ا˘عا˘ب˘ط˘نا تكر˘ت
لؤوا˘سست˘لا ى˘ق˘ب˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ليخنلا عوذ˘ج ن˘ع حور˘ط˘م˘لا
ىلع ةفقاو تيقب يتلا ةسسبايلا

تا˘حا˘سسلاو تا˘قر˘˘ط˘˘لا لو˘˘ط
لكسشت يتلاو ،رظنملا هوسشت

تارايسسلاو ةراملا ىلع ارطخ
ا˘ه˘نأا مأا ،ا˘ه˘طو˘ق˘سس ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف
،بوقعي سسفن يف ةياغل تكرت

نا˘كسسلا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا بل˘˘ط ثي˘˘ح
فلملا اذه يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب
دج ةيلام ةفلغأا كلهتسسا يذلا

ةد˘˘ئا˘˘ف نود ن˘˘كل ةر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
تا˘ف˘ل˘م ن˘˘م د˘˘حأا هور˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
نم .ماعلا لاملا بهنو داسسفلا

لوؤو˘سسم˘لا بل˘ط ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ب يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا لوألا

زاجنلا تاسسسسؤومو تلواقم
تاف˘ل˘خ˘م ا˘هءارو كر˘ت˘ت ي˘ت˘لا
لا˘غ˘سشأا ة˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ،عور˘سشم˘لا
ةئيبلا ةيامحو ،ةنيدملا ةفاظن
ي˘لاو ر˘كذ ن˘يأا ،ثو˘ل˘ت˘˘لا ن˘˘م

ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشا لÓ˘خ ة˘˘يلو˘˘لا
ى˘لوألا ىر˘كذ˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
لبقي نل هنأا ،يبعسشلا كارحلل
هوسشت يتلا رهاظملا هتاه لثم
ءايتسسا فلختو ماع˘لا ر˘ظ˘ن˘م˘لا

هنأاو ،نينطاوملا طسسو اريبك
نطاوملا مامأا تا˘ب˘جاو ا˘ن˘ي˘ل˘ع
قو˘˘ق˘˘ح ر˘˘ي˘˘خألا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘˘ك
ةروريسس يف اسضيأا ةمهاسسملا
ءا˘ي˘˘حألاو ،عراو˘˘سشلا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن
،رار˘سضخلا ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
ة˘ل˘م˘ح لÓ˘خ ظ˘حو˘ل ا˘م ن˘كل
م˘كار˘ت ،ة˘ما˘˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
متي مل يتلاو ةيلزنملا ةمامقلا

ةجيتن نيلماك نيمويل اهعفر
،تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘حا˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سست
ةلمح يف لامعلاو تارارجلاو
.فيظنتلا

سس. يون
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ةيناثلا هتعبط يف

 ةيغيزامأ’اب قطانلا حرسسملا قافآاو عقاو ىلع ءوسضلا طلسسي ةنتابب يفاقثلا ىهقملا
رماع يسساحل ةيعانسصلا ةقطنملاب

ةكبسش زاجنإ’ ةحلم ةرورسض
نارهوب يحسصلا فرسصلل

عقاو ىلع ءوسضلا ،ةيناثلا هتعبط يف صساروألا ةمسصاعل (ةيواسشلاب رمقلا ءوسض) يريزاث يفاقثلا ىهقملا طلسس
.رئازجلا يف ةيغيزامألاب قطانلا حرسسملا قافآاو

ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت
رماع يسساحل ةيعانسصلا
ىلع عبرتت يتلا ،(نارهو)
ىلا ،راتكه913 ةحاسسم
فر˘سصل˘ل ة˘كب˘سش زا˘˘ج˘˘نإا
 رظتنت ثيح يحسصلا
يلاوح ذنم اهب اهميعدتل
.ةنسس51
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه فر˘˘ع˘˘تو
ها˘ي˘م˘ل حر˘ط ة˘ي˘عا˘ن˘˘سصلا
ثاعبنا عم نوللا ءادوسس
ي˘˘˘هو ة˘˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘ك ح˘˘˘ئاور
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

تمد˘ق تا˘حور˘سش ل˘˘ح˘˘م
رداقلا دبع ،نارهو يلاول

ه˘˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ ،يوÓ˘˘˘ج
سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
.يسضاملا

ةقطنملا هذه ءاسشنإا متو
تاينينامث يف ةيعانسصلا
نود ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا نر˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘˘كب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت
ا˘م˘م ي˘ح˘سصلا فر˘˘سصل˘˘ل

تائم حرط هجاوت اهلعج
ن˘م ة˘ب˘˘ع˘˘كم˘˘لا را˘˘ت˘˘مألا
اًيموي ةلمعتسسملا هايملا

.اًماع نيثÓث ءاهز ذنم
دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م زر˘˘˘بأاو
،نار˘هو ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا

نأا ،نو˘˘˘˘سشر˘˘˘˘ط لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج
متي ةيعانسصلا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

نود ةعيبطلا يف اهحرط
ة˘ثرا˘ك ا˘ه˘نإا» ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ىلع ،«ةيقيق˘ح ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
.هريبعت دح
تا˘ط˘ل˘سسلا تلوا˘˘ح د˘˘قو
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
لوؤوسسم لكو ة˘ل˘كسشم˘لا
لواح ه˘نأا تا˘ب˘ثإا ى˘ع˘سسي

نود ن˘˘كل ءي˘˘سش ل˘˘˘م˘˘˘ع
.حاجن قيقحت

ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘سض
ل˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘يز˘˘˘˘كر˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تÓ˘˘كسشم˘˘لا

ةعانسصلا ةرازو فرسشتو
تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘ي˘سست ى˘˘ل˘˘ع
ق˘طا˘ن˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا
م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو .ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ع˘˘˘ب لو˘˘˘سصح˘˘˘لا

ي˘˘فا˘˘سضإا ي˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘غ
ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا عور˘˘سشم˘˘ل
،6002 ة˘ن˘سس ى˘لا دو˘ع˘˘ي

.هيلا ريسشأا امبسسح
نار˘هو ي˘لاو حر˘ت˘قا د˘قو
ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ة˘يز˘كر˘مل
سسيئر تاميلعتل اذي˘ف˘ن˘ت
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ي˘˘ف ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
ة˘مو˘كح˘لا ن˘ي˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألا

.ةلولاو
دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م را˘˘˘سشأاو
ل˘˘ح نأا ى˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا
يئاهن لكسشب ة˘ل˘كسشم˘لا
ة˘كب˘سش زا˘ج˘˘نإا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا فر˘˘˘˘˘سصل˘˘˘˘˘ل
ها˘ي˘م˘لا ع˘˘فر˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘مو
ط˘˘برو ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
فيرسصت ةا˘ن˘ق˘ب ة˘كب˘سشلا
هاجتاب ةلمعتسسملا هايملا
يتلا ،«نيمÓ˘ي˘ت» ةر˘ي˘ح˘ب
ن˘˘˘م˘˘˘سض ا˘˘˘هزا˘˘˘ج˘˘˘نإا م˘˘˘ت
ـل ليهأاتلا ةداعإا عورسشم
6002.

تاراذ˘˘˘˘˘عإا ه˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘ت
 نييعانسصلل
عور˘˘سشم را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإا ي˘˘فو
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘˘ت
،رماع يسساحل ةيعانسصلا
ةدحو291 م˘سضت ي˘ت˘˘لا

ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص
نيلوؤو˘سسم نو˘ي˘عا˘ن˘سصلا

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ع
تاد˘حو˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ف˘ل˘خ˘˘ت
ةد˘˘˘˘˘˘حو نأا ة˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘˘خو
نوكت نأا بجي ةيعانسص
ةريغسص ةطحم˘ب ةز˘ه˘ج˘م
فر˘سصلا ها˘ي˘م ة˘ي˘ف˘سصت˘˘ل
.هيلإا ريسشأا امك ،يحسصلا

ةيئلولا ةريدملا تركذو
،و˘حد ةر˘ي˘م˘سس ،ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل

ةرا˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ
ة˘ن˘˘ج˘˘ل» نأا ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
تا˘˘˘ب˘˘˘سصم ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
م˘ت ي˘ت˘لاو ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘˘سصلا
رهسشأا ةدع ذنم اهبيسصنت
94 ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق د˘˘ق
تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل راذ˘˘˘˘˘˘عإا
زوحت ل يتلا ةيعانسصلا

ي˘˘˘ل˘˘˘خاد ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نأاب ةفي˘سضم ،ة˘ي˘ف˘سصت˘ل˘ل
ي˘˘˘با˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا»
ل˘˘˘م˘˘˘سشي˘˘˘ل ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا تاد˘˘حو˘˘˘لا
هايملا لكسشتو .ةيقبتملا
ةمكارتم˘لا ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا

ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ثو˘˘ل˘˘ت ار˘˘˘ط˘˘˘خ
ر˘يد˘م بسسح ،ة˘ي˘˘فو˘˘ج˘˘لا
نأا امك ،ةيئاملا دراوملا

تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه
نأا ن˘˘كم˘˘ي ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا
ندا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ىلع ةريطخ د˘ع˘ت ة˘ل˘ي˘ق˘ث
.ةحسصلا

ثدحتملا سسفن فاسضأاو
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب را˘˘˘بآلا نأا
ةلي˘ل˘ق تسسي˘ل ةروا˘ج˘م˘لا

ةد˘˘˘ع حر˘˘˘ط˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو
لامعتسسا لوح تلؤواسست
يتلا رطاخ˘م˘لاو ا˘ه˘ها˘ي˘م
.اهلكسشت نأا نكمي
ترا˘سشأا ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ة˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘سصتلا
ة˘˘˘˘سشئا˘˘˘˘ع ،ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا

هاي˘م نأا ى˘لإا ،يرو˘سصن˘م
ةقطن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف را˘بآلا
يلاتلابو ةحولملا ةديدسش
ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سص ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘ه
.كÓهتسسÓل
ةد˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا تر˘˘˘˘˘˘˘˘كذو
هايملا هذه» نأا يروسصنم
ي˘ف ا˘مو˘م˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست
،«ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا وأا ي˘˘ق˘˘سسلا

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا» نأا ة˘ف˘ي˘˘سضم
ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ا˘˘˘هار˘˘˘جأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘سصر˘˘˘م˘˘˘لا
ها˘ي˘م˘لا ة˘كر˘سشو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل
نار˘˘هو˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو
هايملا نأا تنيب ،(رويسس)
ة˘˘˘ثو˘˘˘ل˘˘˘م سضرألا تح˘˘˘ت
ة˘يو˘سضع˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا˘ب
ل ةلي˘ق˘ث˘لا ندا˘ع˘م˘لا نأاو
ةبرتلا بسساور ربع رمت
ها˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل
 .«ةيفوجلا

ط.ةراسس

،ةرهاظتلا يف نولخدتم ربتعاو
ناويد˘لا ر˘ق˘م ا˘ه˘ن˘سضت˘حا ي˘ت˘لا
ة˘حا˘ي˘سسلاو ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

،ةد˘˘ي˘˘سشك ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ني˘ل˘ث˘م˘مو ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م رو˘سضح˘ب
نا ،ع˘بار˘لا ن˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘م˘˘ت˘˘ه˘˘مو
ناك ةيغيزامألا ةغللا ةرتسسد»
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا ر˘˘ثألا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ةيغيزا˘مألا˘ب ق˘طا˘ن˘لا حر˘سسم˘لا

نيعدب˘م˘لا ع˘ي˘ج˘سشت لÓ˘خ ن˘م
اذه يف لسضفألا ميدقت لجأا نم
.«ناديملا

نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘م ىأارو
حر˘سسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
يذ˘لا ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا
ميلسس ،ايونسس ة˘ن˘تا˘ب ه˘ن˘سضت˘ح˘ت
فويسض دحا ناك يذلا ،يلاهسس
ةرهاظتلا» نأا ،يفاقثلا ىهقملا
رياربف رهسش ةيادب تأافطأا يتلا
تناك11ـلا اهتعم˘سش يرا˘ج˘لا

ة˘ح˘جا˘ن ا˘ه˘تا˘ع˘ب˘˘ط ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
يقار ءادأاو ىوتسسمب تزيمتو
.«نيكراسشملل
حرسسمل سسيسسأاتلا ايلعف مت دقف
ف˘ي˘سضي ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘ب ق˘˘طا˘˘ن
عونلا اذه ناب ادكؤوم ،يلاهسس
سصل˘خ˘ت ي˘حر˘سسم˘لا ءادألا ن˘˘م
حبسصأاو ةيثار˘ت˘لا ة˘ق˘نر˘سشلا ن˘م
لÓخ نم يملاعلا ركفلل مجرتي
تافاقث˘لا ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع ه˘حا˘ت˘ف˘نا
نم وجرملا فدهلا وهو ىرخألا
.ناجرهملا

ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لاو بتا˘˘كلا قر˘˘ط˘˘تو
نم ،تراغازات ميهاربا ،يفاقثلا

يتلا ةيعونلا ةزفقلا ىلا ،هتهج
ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا حر˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘˘ح
نم ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘ب

ةمدقملا لامعألا ةيعون لÓخ
ةسسفانم لÓخ ةسصاخ ،يقلتملل

ي˘ن˘طو˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا
يذ˘لا ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا حر˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ة˘ل˘حر˘م ‐‐ لا˘ق ا˘م˘˘ك ‐ ل˘˘سصو
نأا رابتعاب يبرا˘غ˘م˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
زا˘ف يذ˘لا ي˘حر˘سسم˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا
لماكتم سضرع نسسحأا ةزئاجب
ن ا˘م˘ي) ةر˘ي˘خألا ه˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘ط ي˘˘ف
(رئازج˘لا ي˘ما) وأا (ر˘˘˘˘˘يازد
نار˘ث˘يإا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا ن˘˘م تسسو˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘ت
.سسنوت نم هتجرخم
سصقن لاكسشا ثدحتملا حرطو
حبسصا يذلا ،ناجرهملا ةينازيم
ىرخأا ىلا ةنسس نم بطقتسسي

نمو ةكراسشم قرفو تايعمج
افسشاك ،نطولا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘سشنإل عور˘سشم ن˘˘ع
ي˘فا˘ق˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا ءا˘قد˘˘سصأا
ةيغيزامألاب ق˘طا˘ن˘لا حر˘سسم˘ل˘ل
دا˘ج˘يا ة˘سصا˘خو ه˘ت˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘غ˘ب

ايدام ه˘ل˘يو˘م˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘سضإا قر˘ط
.روسسنوبسسلاك
ر˘هاو˘ظ˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل نا˘كو
سساروألا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘يو˘جر˘ف˘لا

ة˘ع˘ب˘ط˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘نا˘˘كم
يفاقث˘لا ى˘ه˘ق˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
نم ،سساروألا ةمسصاعب يريزاث

ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘خاد˘˘م لÓ˘˘˘خ
نب ةمحر ،ةيميداكألا ةثحابلاو
تسضر˘ع˘ت˘سسا ي˘ت˘لا ،ر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
بيا˘˘˘سش سضر˘˘˘˘ع با˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسإا˘˘˘˘ب

سسرامي لازام يذلا ءاروسشاع
نآلا دح ى˘لا تو˘كت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
فرط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قا د˘ج˘يو
.ناكسسلا

فو˘˘˘ي˘˘˘سض تÓ˘˘˘خاد˘˘˘م تل˘˘˘تو
ه˘˘ل ح˘˘ب˘˘سصأا يذ˘˘لا ،ى˘˘ه˘˘ق˘˘م˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م رو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج
لوح تروحمت ةيرث تاسشقانم
امومع نونفلا با ميعدت لبسس

هجو ىلع ةيغيزامألاب قطانلاو
ي˘قر˘لا بنا˘ج ى˘لا سصو˘سصخ˘لا
ة˘ي˘فا˘ق˘ث ةردا˘ب˘م˘ك ى˘ه˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب

بابسش اهيمظنم اهناو اميسسل
ةيعمجلل ةنتاب ةيلو بتكم نم
عو˘ط˘ت˘م˘لا با˘ب˘سشلا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
 .نطاوملا

ع.راعرع

فÓعألا ءÓغ اهمهأا
نيوكتلا بايغو
نجاودلا ةيبرت

اهنهرت ةمهم ةبعسش
تابقعلاو لكاسشŸا

نازيلغب
نيحÓفلا ن˘م د˘يد˘ع ف˘كع˘ي
ةيلو ق˘طا˘ن˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

ةيبر˘ت ة˘ب˘ع˘سش ى˘ل˘ع ناز˘ي˘ل˘غ
ةنوزام ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ف ،ن˘جاود˘لا

ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘˘م ةد˘˘حاو
يتلا ةبعسشلا هذه اهب رسشتنت
ةي˘سسا˘سسألا ن˘ه˘م˘لا ن˘م د˘ع˘ت
ةيلحملا قوسسلا معدت يتلا
ع˘˘سساو˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ب
هذ˘ه نأا ر˘˘ي˘˘غ ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسإلا
يف طبختت تحبسصأا ةبعسشلا
نهرت لكاسشملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ىلإا يدؤوتو مهلمع لبقتسسم
هذ˘˘˘ه قو˘˘˘سس ي˘˘˘ف بذ˘˘˘بذ˘˘˘˘ت
فÓعألا ءÓغ اهنم ةبعسشلا

دا˘˘سشرإاو ن˘˘يو˘˘كت با˘˘˘ي˘˘˘غو
تاين˘ق˘ت ر˘يو˘ط˘ت˘ل ي˘حÓ˘ف˘لا
جاتنإلا ةدايزل نجاودلا ةيبرت
،نيحÓفلا تار˘ب˘خ ر˘يو˘ط˘تو
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر د˘كأا ثي˘˘ح
ن˘ه˘م˘لا ن˘ي˘ب ا˘م˘ل ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
هنأا ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘سشل
لبسسلا لك داجيإا ىلإا ىعسسي
لكاسشم˘لا هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘سضو˘ل
.ةبعسشلا هذه ريوطتل
ل˘˘ك ع˘˘سضو را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘فو
ة˘ب˘ع˘˘سشلا هذ˘˘ه˘˘ل ط˘˘باو˘˘سضلا

ىقبي تابقع˘لا ل˘ك ل˘ي˘لذ˘تو
ة˘ق˘ل˘ح ي˘ف ي˘نا˘˘ع˘˘ي حÓ˘˘ف˘˘لا

ل˘كلا ن˘م بل˘ط˘ت˘ت ة˘غر˘˘ف˘˘م
.ةبعسشلا هذهب عفدل دنجتلا

ةسصرخوب يراوه

يراجلا يرفيف ةرود لÓخ ةحوتفملا تاسصسصختلاو طامنألا فلتخم يف

ةلسشنخب ينهملا نيوكتلا عاطقب ديدج سصبرتم ف’آا5 نم ديزأا قاحتلإا
سسمأا لوأا حا˘˘ب˘˘˘سص ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

ينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ب
3505 ،ةلسشنخ ةيلو بارت ربع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج نو˘˘كت˘˘م
تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘˘لاو طا˘˘˘˘م˘˘˘˘نألا
يرفي˘ف ةرود لÓ˘خ ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا
.يراجلا

يردا˘ق ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ف˘˘سشك
ميلعتلاو نيوكت˘لا عا˘ط˘ق ر˘يد˘م
ىلع ،ةلسشنخ ةيلوب ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ي˘ت˘˘لا ةرود˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا سشما˘˘ه
ي˘ل˘ع ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا ةرا˘سشا ى˘ط˘عا
زكر˘م˘ب ة˘يلو˘لا ي˘لاو يد˘يزو˘ب
،ةماحلا ةيدلبب ةلÓهوب دهاجملا
نينوكتملل يلا˘م˘جلا دد˘ع˘لا نأا
0429 غلب ددجلاو نيفنأاتسسملا

ددع ربكأاو ،ثانإا2733 مهنم
غلب نيأا ،ةحÓفلا ةبعسش هتفرع
يفو9102 ني˘نو˘كت˘م˘لا دد˘ع
ةيمومعلا لاغسشألاو ءانبلا ةبعسش
يف ني˘نو˘كت˘م˘لا دد˘ع ا˘مأا ،789
د˘ق˘ف ،ي˘ما˘قلا ن˘يو˘كت˘لا ط˘م˘ن
ط˘م˘˘ن ي˘˘فو0862 زوا˘˘ج˘˘˘ت
ةبسسنلاب امأا ،0953 قاف نيهمتلا
لوقي نينونجسسملا نيسصبرتملا

،571 غ˘˘˘ل˘˘˘ب ه˘˘˘نإا˘˘˘ف ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يف ةثكاملا ةأارملا سصوسصخبو
.ةنوكتم086 قاف ددعلاف تيبلا

ةمربملا تايقافتلا راطإا يفو
،ةي˘ن˘يو˘كت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لاو
غلب اهلامع نيو˘كت˘ل ة˘سصا˘خ˘لاو
،نوكت˘م ل˘ما˘ع325 م˘هدد˘˘ع
ةيلاحلا ةرودلا تفرع ةهج نمو
لوأل اديدج اسصسصخت31 جاردإا

تا˘ي˘لآا ،ة˘قد˘ن˘ف˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا ،ةر˘˘م
فر˘˘سصلا ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘سشأا
،تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘جو ي˘˘ح˘˘سصلا

،جيسسنلا تلآا طبسض كيناكيم
مت نيأا ،ةرمثملا راجسشلا ةعارز
021 قو˘ف˘˘ت ة˘˘ب˘˘سسن ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
بسصا˘ن˘م˘لا دد˘ع ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘قا˘˘ط نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘سضور˘˘ع˘˘م˘˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ـب ردقت ةينيوكتلا تاسسسسؤوملا

،ي˘جو˘غاد˘ي˘ب بسصن˘م0415
زوا˘ج˘ت˘ي ن˘˘ي˘˘نو˘˘كت˘˘م˘˘لا دد˘˘عو
بلط˘ت˘ي اذ˘هو ،نو˘كت˘م0029
ىرخأا تاسسسسؤوم ةجمربل ادهج
ددعلل نسسحألاو ديجلا لفكتلل

ن˘ي˘سصبر˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘لا
مام˘تا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،ن˘ي˘ن˘ه˘ت˘م˘م˘لاو
،سصسصختم ينطو دهعم زاجنإا

لبق نم ينهملا ميلعتلل دهعمو
،ةيمومعلا تازيهج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةقحلم ةيقرت عاطقلا فرعي امك
ينهم نيوكت زكرمل ةراسصمل

راطا يفو ،ةيراجلا ةنسسلا لÓخ
دوقع راطإا يف نيلماعلا جامدإا
م˘ت ي˘ن˘ه˘م˘˘لا جا˘˘مدلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
65 مهنم ،لماع231 ءاسصحا
،تاونسس ينامث مهدوقع قوفت

نم Óماع71 ـب لفكتلا مت امك
بسصا˘ن˘˘م˘˘لا بسسح دد˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
را˘طا ي˘فو ،ةر˘غا˘سشلا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
دافتسسا ةيرامثتسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا
فÓغب0202 ة˘ن˘سسل عا˘ط˘ق˘لا

056و را˘ي˘ل˘م11 هرد˘˘ق ي˘˘لا˘˘˘م
ديدعلاب لفكتلل ميت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
،ةئيهتلاب ةسصاخلا تايلمعلا نم
سضع˘˘˘ب˘˘˘ل را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘علا ةدا˘˘˘˘عإاو
.ةينيوكتلا تاسسسسؤوملا
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ديعتسسي خنويم نرياب
يسسليسشت مامأا «ركوجلا»

لبق هتحلسسأا دحأا خنويم نرياب داعتسسا
دسض ةب˘ق˘تر˘م˘لا ه˘تارا˘ب˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘مو˘ي
درو˘ف˘ما˘ت˘سس» ه˘ل˘ق˘ع˘م ي˘˘ف ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
رود باهذ يف كلذو ،مويلا ،«جديرب
.ابوروأا لاطبأا يرودب61ـلا

هع˘قو˘م ر˘ب˘ع ي˘نا˘م˘لألا يدا˘ن˘لا ن˘ل˘عأاو
بعل ةدوع ،دحألا مويلا ،ينورتكلإلا
ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ي˘فا˘خ ي˘نا˘ب˘سسإلا ط˘˘سسو˘˘لا
ةيعامجلا تاب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
مهليمز نريابلا وبعل لبقتسساو.قيرفلل
هل قيفسصتلا˘ب او˘ما˘قو د˘يد˘سش با˘حر˘ت˘ب
بع˘ل˘م ل˘خاد م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ما˘˘م˘˘سضنلا رو˘˘ف
يلاوح ه˘با˘ي˘غ د˘ع˘ب كلذو ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
.يلسضع قزمت ببسسب نيرهسش
سضرعت دق اًماع13ـلا بحاسص ناكو
د˘˘سض ه˘˘ت˘˘كرا˘˘˘سشم لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘با˘˘˘سصإÓ˘˘˘ل
تميقأا يتلا ةارابملا يف ،غروبسسفلوف
نم˘سض ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد12 مو˘˘˘ي
«.اغيلسسدنوبلا» تاسسفانم
نارملا يف ةعاسس ةدمل زينيترام كراسشو
سضكرلاب هماي˘ق بنا˘ج ى˘لإا ،ي˘عا˘م˘ج˘لا

هجمانرب نم ءزجك ،ةركلاب تابيردتو
ةيندبلا هتقايل لماك ةداعتسسل ،يليهأاتلا

.ةلبقملا مايألا لÓخ
يف نيبعÓلا زربأا دحأا زينيترام دعيو
رود بعل ىل˘ع ه˘ترد˘ق˘ل ،نر˘يا˘ب ة˘م˘ئا˘ق
ح˘ن˘م˘ي ذإا ،ز˘كار˘م˘لا دد˘ع˘ت˘م «ر˘كو˘ج˘لا»
تارا˘ي˘خ «يرا˘فا˘ب˘لا» ق˘ير˘˘ف˘˘لا برد˘˘م
ط˘سسو ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘عÓ˘˘ل ،ةد˘˘يد˘˘ع
دو˘جو لا˘ح عا˘˘فد˘˘لا بل˘˘ق وأا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

عافد بلقك زينيترام بعلو.تابايغ
اًسضيوعت كلذو ،ةباسصإÓل هسضرعت لبق
ي˘لو˘سس سسÓ˘كي˘˘ن ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘ل
ماعلا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه سسا˘كو˘لو
.يسضاملا

 ءاقبلا نلعي يديوتام
سسوتنفوج يف

بعل يديوتا˘م ز˘ي˘ل˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا ن˘ل˘عأا
،سسمأا ،ي˘لا˘ط˘يإلا سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ط˘˘سسو
.«يرينوكنايبلا» عم يفاسضإا ماعل ءاقبلا

دقع ديدمت دنب ليعفت ،يفويلا ررقو
سصوسصنملاو ،رخآا ماعل يديوتام زيلب

.يسسنرفلا بعÓلا دقع يف هيلع
اهتزربأا تاحيرسصت يف يديوتام لاقو
:ا˘ي˘لا˘ط˘يإا «ترو˘ب˘˘سس يا˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘سش
ىلع سصني نا˘ك يد˘ق˘ع ،ا˘ن˘ه ى˘ق˘بأا˘سس»
ررق يدانلاو ،يفاسضإا ماعل ديدمتلا رايخ
.«هليعفت
انه رار˘م˘ت˘سسلا˘ب د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا» :فا˘سضأاو
يتلئاعو ةق˘ث˘لا˘ب ر˘ع˘سشأا ا˘ن˘ه ،ر˘خآا ما˘ع˘ل
.«ونيروت يف ريخب اهنأا رعسشت
بقلب رفظلا ديرن ،عئار حومطلا» :عباتو
كدلب لثمت نأا اًمئاد رخفلا نم ،ورويلا
.«ةيراقلاو ةيلودلا لفاحملا يف
نويل هريظنل سسوتنفوج ةهجاوم لوحو
راو˘ع ما˘سسح» :ق˘ل˘ع ،لا˘ط˘بألا يرود˘˘ب

اًمسساح نوكيو باجعإÓل ريثم بعل
هيدل ،ليجسستلا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع
.«ةميظع ةبهوم
نترامو يلبميد كانه نويل يف» :متأاو
لكسشي دق مسصخلا ،يبماكيإاو رييريت

.«انتوق سضرف لواحنسس اننكل ةروطخ
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عئار قيرف يلوبانو ..ريبك فرسش يسسيم عم بعللا :غنوي يد
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،غنوي يد يكنيرف يدنلوهلا ربع
هرخف نع ،ةنولسشرب طسسو بعل
،يسسيم لينويل بناج ىلإا بعللاب
ه˘نأا اًد˘كؤو˘م ،ا˘سسرا˘ب˘لا د˘ئا˘قو م˘˘ج˘˘ن
.ملاعلا يف لسضفألا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب د˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو
اًدغ ،ولوا˘ب نا˘سس بع˘ل˘م˘ب ،ي˘لو˘با˘ن
نم61ـلا رود باهذ يف ،ءاثÓثلا
.ابوروأا لاطبأا يرود
ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف غ˘˘نو˘˘ي يد لا˘˘قو
رابتعا اننكمي ل» :«افيويلا» عقومل
دسض ةيدادعتسسلا ةرتفلا تايرابم
.«انل عجرمك يلوبان
ع˘˘ئار ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘لو˘˘با˘˘ن» :فا˘˘˘سضأاو
نم مغرلاب .نيزيمم نيبعل مسضيو
يف ةعقوتم ريغ جئاتن اوققح مهنأا
كيلع نأا لإا ،مسسوملا اذه يرودلا
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف نودؤو˘ي ف˘ي˘ك ىر˘ت نأا
،لاطبألا يرودب تاعومجملا رود
.«لوبرفيل دسض مهتايرابم لثم
رود تايرابم يف» :غنوي يد عباتو
لاجملا كمامأا نوكي تاعومجملا
يف نوكت امدنع ءاطخألا حيحسصتل
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ن˘كل ،ءي˘˘سس مو˘˘ي
رتوتلا نم ديزم كانه ةيئاسصقإلا

ةدو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘ي˘˘سسب فÓ˘˘˘ت˘˘˘خاو
.«ريهامجلل ةراثإا رثكأا نوكيو
،قدسصي ل ٍدان ةنولسشرب» :فدرأاو
،انه بعللا يف اًمئاد بغرأا تنك
نأا ةنولسشرب يف اًمئاد رعسشت كنأل

لاطبأا يرود بقلب زوفلا كناكمإاب
.«ابوروأا

لا˘˘ق ،ي˘˘سسي˘˘م ع˘˘م بع˘˘ل˘˘لا لو˘˘حو
نأا يل ريبك فرسش هنإا» يدنلوهلا
،هب˘نا˘ج˘ب بع˘ل˘لا ى˘ل˘ع اًردا˘ق نو˘كأا

كلذ ادب ،هعم بردتلا تأادب امدنع
يرمع ناك امدنع هنأل ،يل اًبيرغ
ةرك نم ريثكلا تدهاسش ،اًماع21

و˘ه ل˘ع˘ف˘لا˘ب ي˘سسي˘م نا˘كو مد˘ق˘˘لا
ا˘ًق˘˘ح بحأا ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘سضفألا

بع˘لأا نآلاو بع˘ل˘لا ي˘ف ه˘ت˘ق˘˘ير˘˘ط
.«اًدج زيمم رمأا اذهو هبناجب
ةنولسشرب ي˘ف ؟ف˘يور˘ك» :ل˘سصاوو
هاجت سسان˘لا مار˘ت˘حا ا˘ًع˘ير˘سس كرد˘ت

اهل ناك مدقلا ةركل هتيؤور ،فيورك
ىلإا هركسشي عيمج˘لاو ر˘ي˘ب˘ك ر˘ي˘ثأا˘ت

.«يدانلل همدق امع دبألا
مل ظحلا ءوسسل» :غنوي يد متخو
،فيورك عم اًدبأا ثدحتلا يننكمي
ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘بو سسكا˘˘جأا ي˘˘˘ف ن˘˘˘كل

ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ،هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت تظ˘˘حل
ن˘م وأا ه˘ن˘ع سسا˘ن˘لا ا˘ه˘ب ثد˘ح˘˘ت˘˘ي

هنم برقلاب اوسشا˘عو ه˘ع˘م او˘ل˘م˘ع
.«هتيمهأا ىدم حسضوت
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ةيرسصنعلل ءادف سشبك تحبسصأا :رغيدور
ر˘˘غ˘˘يدور و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا لا˘˘ق
نإا ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م
«تر˘سصت˘نا ة˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا»
دعب «ءادف سشبك» ناك هنإاو
ريبسستوه ماهنتوت لاق نأا

دجوت ل هنإا ندنل ةطرسشو
ه˘˘تاءا˘˘عدا م˘˘عد˘˘ت ة˘˘˘لدأا يأا
ةءا˘˘˘˘سسإل سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب

ةارا˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع
ربمسسيد يف ،غيلريميربلاب
.يسضاملا

ي˘نا˘م˘لألا ع˘فاد˘م˘˘لا نا˘˘كو
نوسس درط تدهسش ةعقاو يف افرط
دعب ماه˘ن˘تو˘ت بعل ن˘ي˘م‐غ˘نو˘ي˘ه
ل˘ي˘ل˘ق˘ب بع˘ل˘لا ن˘م ة˘عا˘˘سس رور˘˘م
ىلإا تاظحلب اهدعب رغيدور راسشأاو
ةيرسصنع ةرا˘سشإا ة˘ي˘ح˘سض نا˘ك ه˘نأا

بحا˘سص ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تا˘˘جرد˘˘م ن˘˘م
.سضرألا
اولاق ندنل ةطرسشو ماهنتوت نكل
تب˘ث˘˘ت ة˘˘لدأا يأا اود˘˘ج˘˘ي م˘˘ل م˘˘ه˘˘نإا

.ةيرسصنع ةءاسسإا ثودح

«سستروبسس ياكسس» ةكبسش تلقنو
دعب هلوق رغيدور نع ةينويزفلتلا
موي ماهنتوت ىلع يسسليسشت زوف
ة˘˘ير˘˘سصن˘˘˘ع˘˘˘لا» (1‐2) تب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
ءلؤوه عسسوب نوكيسسو .ترسصتنا
امئاد دا˘ت˘سسإÓ˘ل ةدو˘ع˘لا نو˘ب˘نذ˘م˘لا

.«اورسصتنا مهنأا تبثي ام وهو
تا˘˘ح˘˘ي˘˘سصل ر˘˘غ˘˘يدور سضر˘˘˘ع˘˘˘تو
سضع˘˘ب بنا˘˘ج ن˘˘م نا˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسلا

ةارابملا لÓخ ماه˘ن˘تو˘ت ي˘ع˘ج˘سشم

ي˘˘˘˘ف تم˘˘˘˘ي˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
جد˘˘ير˘˘ب درو˘˘ف˘˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘سس
.تبسسلا

م˘ل» :ر˘˘غ˘˘يدور فا˘˘سضأاو
ةبوقع يأا مهيلع سضرفت
ا˘نأا ر˘˘مألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘فو
ن˘˘˘˘ل .ءاد˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا سشب˘˘˘˘˘ك
نع فقوتأا نلو ملسستسسا

ا˘˘م˘˘ئادو .ي˘˘تو˘˘سص ع˘˘فر
ي˘ن˘كل ي˘تو˘سص ع˘فرأا˘سس
ف˘˘˘قأا ر˘˘˘مألا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
.«يدحو

د˘˘˘ق˘˘˘ل .ة˘˘˘ثرا˘˘˘ك هذ˘˘˘˘ه» :ل˘˘˘˘سصاوو
،يسضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا ا˘بأا تح˘ب˘سصأا

اريثك مدقتي مل عمتجملا نأا ىرأاو
نإاف اذلو ةير˘سصن˘ع˘لا ة˘برا˘ح˘م ي˘ف
ةاناعملل نوسضرعتي ا˘م˘بر ي˘لا˘ف˘طأا
.«اسضيأا

م˘ل نإا» :ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت بعل م˘˘ت˘˘خو
ل˘˘سصح˘˘ي م˘˘ل نإاو ءي˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘˘ي
ىلعو دي˘ج م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع لا˘ف˘طألا
.«رسسخنسس اننإاف ةديج ةيبرت

افليسسو سسافان فقوم فسشكيو..رامين درط رربي ليخوت
ر˘يد˘م˘لا ،ل˘ي˘خو˘˘ت سسا˘˘مو˘˘ت سضفر
ءاقلإا نامريج ناسس سسيرابل ينفلا
مجن ،افلي˘سس اد را˘م˘ي˘ن ى˘ل˘ع مو˘ل˘لا
لÓ˘خ هدر˘ط ة˘ع˘قاو د˘ع˘ب ،ق˘ير˘ف˘˘لا

،ي˘سضا˘م˘لا د˘حألا ،ودرو˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م
يرودلا نم62 ةلوجلا تاسسفانمب
ى˘ل˘ع را˘م˘ي˘ن ل˘سصحو.يسسنرفلا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ى˘لوأا ءار˘ف˘سص ة˘قا˘˘ط˘˘ب
ل˘سصح˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،لوألا طو˘˘سشلا

نمو ةيناثلا ءارفسصلا ةقاطبلا ىلع
.29 ةقيقدلا يف ءارمحلا مث
ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت ل˘˘ئ˘˘سسو
رامين مولي ناك اذإا امع يفحسصلا

بكترا همسصخ» :لاقف ،هدرط ىلع
رر˘˘ق م˘˘كح˘˘لا ن˘˘كل ،ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق أا˘˘ط˘˘خ

،اًد˘بأا اذ˘ه رأا م˘ل .بع˘ل˘لا رار˘م˘ت˘˘سسا
يف ،اًبسضاغ رامين ناك ،كلذ دعبو
فقوملا ،ناسسنإا وه ريخألاو لوألا

.«اًدج ابيرغ ناك
ا˘ف˘ل˘ي˘سس و˘غا˘ي˘ت تا˘با˘سصإا» ع˘˘با˘˘تو
يف بعت˘ب سسا˘فا˘ن ر˘ع˘سش ؟سسا˘فا˘نو
.اًر˘ي˘ط˘خ سسي˘ل ر˘مألاو تÓ˘سضع˘˘لا

،ةيل˘سضع ة˘ل˘كسشم˘ب جر˘خ و˘غا˘ي˘تو
ةيفاك اهنكل اًسضيأا ةريطخ تسسيل
،طيسسب قلق يدل ،ءاقللا نم جرخيل
3 وأا ن˘ي˘مو˘ي را˘ظ˘ت˘˘نلا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘عو
.«ديزملا فرعنل
هقيرف ةاناعم نع ليخوت ثدحتو
فادهأا7 لبقتسسا امدعب ةيعافدلا
ناك» :لاقو ،يرودلاب نيتارابم يف

يف ةيلقعلل انرقتفا دقل ،اًدج اًبيرغ
.«نايمأا ةارابم نم لوألا طوسشلا

،و˘غا˘ي˘ت ا˘ند˘ق˘ت˘فا ن˘ح˘˘ن» فدرأاو
ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًئ˘˘ي˘˘سس ا˘˘ًظ˘˘ح نا˘˘كو
نكل ،وكير ويجر˘ي˘سس سسرا˘ح˘ل˘ل

ه˘جاو˘ن ا˘ن˘نأا˘ب فار˘ت˘علا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةتبا˘ث˘لا تار˘كلا ي˘ف تا˘بو˘ع˘سص
.«تاينكرلاو
ةميزه دعب» سسيراب بردم متخو
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ما˘˘مأا لا˘˘ط˘˘˘بألا يرود
بع˘˘سصلا ن˘˘م نا˘˘ك ،د˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود
ناك ءيسش لسضفأا ،ةقثلا ةداعتسسا
سسسسأا كيطعي وهف ،زوفلا قيقحت

ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ن˘˘سسح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ي˘˘˘ج
.«ةدافتسسلاو

 :ديردم وكيتلتأا مجن
ةوق انديزي لوبرفيل رهق

وكيتلتأا مجن ايروك ليخنأا ىدبأا
هقيرف زوفب ةغلاب ةداعسس ،ديردم
ءاسسم1‐3 لايرايف هفيسض ىلع
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ،ي˘سضا˘م˘˘لا د˘˘حألا
يرودلا نم نيرسشعلاو ةسسماخلا
.ينابسسإلا

هدي˘سصر د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ع˘فرو
ثلاثلا زكرملا يف ةطقن34 ىلإا
ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ما˘مأا فاد˘هألا قرا˘ف˘˘ب
.بيترتلا عبار
ناك» :ةارابملا بقع ايروك لاقو
ققحن نأا انل ةبسسنلاب ةياغلل امهم
دعب ،انبعلم ىلع ثÓثلا طاقنلا
ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ا˘ن˘فر˘˘ع نأا

.«انوسسفانم
بلغت د˘ق د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا نا˘كو
ءاثÓثلا0‐1 لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ت˘سسلا رود با˘هذ ي˘ف ي˘سضا˘م˘˘لا

.ابوروأا لاطبأا يرودب رسشع
ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا» :ا˘˘يرو˘˘ك فا˘˘سضأاو
ةوقلا نم ريثكلا انحنم لوبرفيل
اًمدق يسضملا انيلع بجي ،ةقثلاو
ل˘سضفأا لو˘بر˘ف˘ي˘ل .ل˘˘كسشلا اذ˘˘ه˘˘ب
زوفلا ناك كلذل ،ملاعلا يف قيرف
.«ريبك لكسشب اجهبم



ةصضايرلا6762ددعلا ^1441 بجر1ـل قفاوملا0202 يرفيف52ءاثÓثلا

sport@essalamonline.com

12

يد˘˘˘نأا يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘كسسألا د˘˘˘˘كأا
هنأا ،لوبرفيل ريهظ ،نوسستربور
ةعقاو ركذتي املك مدنلاب رعسشي
،يسسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ى˘ل˘ع ه˘ئاد˘ت˘عا
لÓ˘˘خ ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب ةرو˘˘˘ط˘˘˘سسأا

م˘سسو˘م˘لا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
تاريماكلا تطق˘ت˘لاو.يسضاملا
،يسسيم ىلع نوسستربور يدعت
لوبرفي˘ل ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
ف˘˘سصن با˘˘يإا ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘بو
،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن
ةي˘عا˘بر˘ب زد˘ير˘لا ه˘م˘سسح يذ˘لاو
.ةفيظن
ي˘˘˘˘˘˘ف ،نو˘˘˘˘˘˘سستر˘˘˘˘˘˘˘بور لا˘˘˘˘˘˘˘قو
ي˘ل˘يد» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
ر˘ع˘سشأا ل» :ة˘يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا «ل˘˘ي˘˘م
يف هب تمق ءيسش يأا ىلع مدنلاب
،هت˘ل˘ع˘ف ءي˘سش ل˘ك نأل ،ق˘با˘سسلا
هيلع انأا يذلا سصخسشلا ينلعجي
.«نآلا

ى˘لإا ر˘˘ظ˘˘نأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل» :فا˘˘سضأاو
بحأا لو ،مدنب يسسيم عم يتطقل
اميف اهتيأار امدنعو ،اهتدهاسشم
.«مدنلاب ترعسش دعب
اذه يف روعسش انيدل ناك» :عباتو
ءي˘˘سش د˘˘جو˘˘˘ي ل ه˘˘˘نأا˘˘˘ب مو˘˘˘ي˘˘˘لا
وينيبافو انأا ،لهأاتلا نم انعنميسس
ثد˘ح م˘ث ،ي˘˘سسي˘˘م بقار˘˘ن ا˘˘ن˘˘ك

،سضرألا ى˘ل˘ع ط˘ق˘سسو ما˘ح˘˘ت˘˘لا
ل˘كسشلا اذ˘ه˘ب تفر˘سصت ا˘هد˘ع˘بو
.«قÓطإلا ىلع بعل مظعأا عم
ىو˘˘˘˘سس يد˘˘˘˘ل سسي˘˘˘˘˘ل» :دد˘˘˘˘˘سشو
،ة˘نو˘ل˘سشر˘بو ي˘سسي˘م˘ل مار˘ت˘˘حلا

نم ةزجعم˘ل ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘ك ا˘ن˘ن˘كل
د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا ل˘جأا
ي˘ف ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ةرا˘سسخ˘˘لا

ىلإا ةجاحب انكو ،باهذلا ةارابم
.«زيمم ءيسش

،فسسألاب رعسشأا ،كلذ عمو» :متأاو
يف ،يتيسصخسش تسسيل هذه نأل
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ثد˘ح ة˘ل˘ي˘ل˘˘لا كل˘˘ت
،اًقحل اهركذتت ل يتلا ءايسشألا
.«اًدوسصقم رمألا نكي مل

غنايمابوأا :اتيترأا
..لانسسرآا يف بع’ مهأا

ءاقبلاب هعانقإا ىنمتنو
كردي هنإا لانسسرآا بردم اتيترأا ليكيم لاق
مسض يف ةريب˘كلا ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ب˘غر
ىنمتي هنكل غنايمابوأا كير˘م˘يإا‐ر˘ي˘ي˘ب د˘ئا˘ق˘لا
دعب امل هدقع ديدمتب ينوباجلا مجاهملا عانقإا
.لبقملا ماعلا ةياهن
نيفده اماع03 هرمع غلابلا مجاهملا لجسسو
يف نو˘تر˘ف˘يإا ى˘ل˘ع (2‐3) لا˘ن˘سسرآا زو˘ف ي˘˘ف
د˘حألا سسمأا زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
لامآا ززعيو عسساتلا زكرملا ىلإا قيرفلا مدقتيل
.لبقملا مسسوملا ةيبوروأا ةلوطبل لهأاتلا

يذلا ،غنايمابوأا نأا ةيناطيرب ريراقت تركذو
ةرادسص مسساقتيو افده71 ىلإا هديسصر عفر
م˘جا˘ه˘م يدرا˘ف ي˘م˘ي˘ج ع˘م يرود˘لا ي˘فاد˘˘ه
لاقتنÓل نيحسشرملا ن˘م˘سض ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل
.ةنولسشرب ىلإا

امامت نوقحم مهنإا» :نييفحسصلل اتيترأا لاقو
نم .عئار بعل هنأل همسض يف مهتبغر يف
.هديرت ةريبكلا ةيدنألا نأا لعفلاب حيحسصلا
.«هل بسسانملا ناكملا اذه نأاب هعانقإا ىنمتن
كسش لو قيرفلا يف بعل مهأا هنإا» :فاسضأاو
.«انعم ءاقبلاب هعنقن نأا بجي .هريثأات يف
اذ˘ه نأا را˘ه˘ظإا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م لا˘ن˘سسرآا نو˘كي˘سسو
دنومترود ايسسوروب مجاهمل بسسانملا ناكملا
.هتاناكمإا راهظإل قباسسلا

رب˘كأا ي˘ف بع˘ل˘لا د˘ير˘ي ه˘نإا» :ا˘ت˘ي˘ترأا فا˘سضأاو
نأا بجي .ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا ع˘م تا˘ق˘با˘سسم˘لا
قيقحتب رعسشي نأا بجي .كلذ ىلع هدعاسسن
.«هفادهأا

.هعم ادج ديعسس انأا» :ينابسسإلا بردملا عباتو
امك ةمهملا فادهألا نم ريثكلا لجسسي هنإا
ةقيرطب عيمجلل ىذتحي Óثم دعي دئاقك هنأا
.«يعافدلا هبجاو ءادأا

تاماهتا نم بجعتي يبابم
سسيراب ريهامج

،نامريج ناسس سسيراب مجن ،يبابم نايليك داق
يف ،(3‐4) ةجيتنب ،ودروب ىلع زوفلل هقيرف
راطإا يف ،سسمأا لوأا امهتعمج يتلا ةارابملا
عبارلا فدهلا يبابم زرحأاو .يسسنرفلا يرودلا
،ودروب ىلع بعسصلا زوفلا نمؤويل ،سسيرابل
لودج رد˘سصت ي˘سسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘سصاو˘يو
تر˘ب˘ع سسمأا لوأا ةارا˘ب˘م لÓ˘˘خو .بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
اهاقلت يتلا ةميزهلا نم اهبسضغ نع ريهامجلا
،يناملألا دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب ما˘مأا سسيرا˘ب
باهذ يف ،2‐1 ةجيتنب يسضاملا عوبسسألا
تبسصو .ابوروأا لاطبأا يرودب61 ـلا رود
افليسس وغايتو رامين ىلع اهبسضغ ريهامجلا

ةيموجه ةتفل اورسشن امدعب ،يبابم نايليكو
نم نوفاخي مهنأاب مه˘م˘ه˘ت˘ت ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘سض
،ريهامجلا موجه نم يبابم بجعتو .زوفلا
ع˘قو˘م˘ب ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ر˘سشن ا˘مد˘ع˘ب
.«؟زوفلا نم فاخ˘ن» ا˘ًل˘ئا˘ق ق˘ل˘عو مار˘غ˘ت˘سسنإا

نا˘سس سسيرا˘ب ف˘ي˘سضت˘سسي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
11 موي ،دنومترود ايسسوروب هريظن نامريج
يف ،ءارمألا ةقيدح بعلم ىلع ،لبقملا سسرام
عبر ىلإا لهأاتملا مسسحل ،61 ـلا رود بايإا
.لاطبألا يرود يئاهن

ةمهم لهسسي رنÒف
لوبرفيلل همامسضنا

وميت يناملألا يلودلا دقتعي
نأا ،غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل م˘˘ج˘˘ن ،ر˘˘نر˘˘ي˘˘˘ف
لو˘˘بر˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل بع˘˘˘ل بو˘˘˘ل˘˘˘سسأا
ن˘غرو˘ي نأا اد˘كؤو˘م ،ه˘ب˘سسا˘ن˘˘ي

،زديرلل ينفلا ريدملا ،بولك
.ملاعلا يف بردم لسضفأا وه
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ر˘نر˘ي˘ف لا˘قو
يف» :«اي˘نا˘م˘لأا يا˘كسس» ةا˘ن˘ق˘ل
ديدمت لب˘قو ،ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا

˘ما˘م˘ت˘ها كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ك ،يد˘˘ق˘˘ع
،ي˘م˘سضب خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ن˘˘م
ل˘˘ئا˘˘سسو ن˘˘م تع˘˘˘م˘˘˘سس نآلاو
نم امامتها كانه نأا مÓعإلا

.«لوبرفيل بناج
(لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل) م˘˘ه˘˘يد˘˘ل» :د˘˘كأاو
وهو ،ملاعلا يف بردم لسضفأا
.«بولك نغروي
ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘˘ه» :فا˘˘سضأاو
نأا˘˘ب ي˘˘حو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘سشألا
نو˘كي د˘ق لو˘بر˘ف˘ي˘ل بو˘ل˘˘سسأا

يف ركفأا ل يننكل ،يل ابسسانم
همدقأل ريثكلا يدل نأل كلذ
.«غيزبيل عم
،ماهنتوت ىلع انزف دقل» :متأاو
،ةيناث ةارابم اسضيأا انيدل نكل
ي˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا بع˘˘سصلا ن˘˘مو
ماعلا هيف بعلأاسس يذلا يدانلا
.«نآلا نم لبقملا

ثوغربلا ىلع لوبرفيل بعل ءادتعا تاريماكلا تطقتلا امدعب

يسسيم ببسسب مدنلاب رعسشأا :نوسستربور

ا˘ي˘سسورو˘˘ب ه˘˘جاو˘˘ي ا˘˘م˘˘بر
تابوقع ،خابدÓغ˘ن˘سشنو˘م
ةئيسسم تاتفل ةدع ببسسب
بو˘˘˘ه را˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘يد ق˘˘˘ح˘˘˘˘ب
،مياهنفوه يف رم˘ث˘ت˘سسم˘لا

لÓ˘خ هو˘ع˘ج˘سشم ا˘ه˘˘ع˘˘فر
يف1‐1 نيقيرفلا لداعت
ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘لا يرود
تب˘˘˘˘˘سسلا ،ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لألا
.يسضاملا

ريد˘م لر˘ب˘يإا سسكا˘م لا˘قو
خابدÓغنسشنوم يف ةركلا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
تا˘ت˘فÓ˘˘لا لاز˘˘نإا ،ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘سشم˘˘لا
ل˘ث˘م˘ي ل اذ˘ه .ل˘ج˘خ˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشأا»
عم سضراعتي وهو خابدÓغنسشنوم
عوبسسألا ي˘فو.«يدانلا م˘ي˘ق ل˘ك
يناملألا داحتلا بقاع ،يسضاملا

د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب ي˘ع˘ج˘˘سشم
مياهنفوه ىلإا رفسسلا نم مهعنمب
بناج ىلإا نيلبقملا نيمسسوملا يف
وروأا فلأا05 ةميقب ةيلام ةمارغ
ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘˘م تا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م بب˘˘˘سسب
.بوه ريدرايلملا تفدهتسسا

يسسايقلا دنلاه مقر
باسشلا يجيورنلا بعÓلا حبسصأا
ي˘ف بعل لوأا ،د˘نلا˘ه غ˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘يإا

9 زرحي يناملألا يرودلا خيرات
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م تسس لوأا ي˘˘ف فاد˘˘˘هأا
زوف يف كابسشلا زه دعب اهسضوخي
0‐2 دنومترود اي˘سسورو˘ب ه˘ق˘ير˘ف
غل˘ب اذ˘ه˘بو.نم˘ير˘ب ردر˘ي˘ف ى˘ل˘ع
(اماع91) باسشلا بعÓلا ديسصر
تايرابم8 يف اهزرحأا افده21
عم اهسضاخ تاسسفانملا عيمج يف
ةرتف يف هيلإا همامسضنا دعب هقيرف
ن˘م ا˘مدا˘ق ة˘يو˘ت˘سشلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا
.يواسسمنلا غروبزلاسس

نيلرب اتريه ةمزأا
اتريه ةقورأا يف ةمزألا تمقافت
5‐0 هبعلم يف هتراسسخب نيلرب

ي˘˘ت˘˘˘لاو ،ن˘˘˘لو˘˘˘ك ما˘˘˘مأا
ط˘ق˘ف ما˘يأا د˘ع˘˘ب تءا˘˘ج
برد˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘حر ن˘˘˘م
نا˘م˘˘سسن˘˘ي˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي
اموي67 دعب ئجافملا
.ه˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ن˘˘م ط˘˘ق˘˘˘ف
هد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم ه˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘يو
يرو˘˘˘˘˘˘ن رد˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سسكلأا
تقؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ا˘˘طو˘˘غ˘˘سض ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ل˘˘سشف د˘˘ع˘˘ب ةد˘˘ياز˘˘˘ت˘˘˘م
يأا قيقح˘ت ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
ذ˘ن˘م ه˘سضرأا ى˘ل˘ع زو˘˘ف

،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد ف˘سصت˘˘ن˘˘م
ـلا زكرملا قيرفلا لت˘ح˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
ةلوطبلا يف اقيرف81 نيب41
نع ط˘ق˘ف طا˘ق˘ن تسسب ا˘مد˘ق˘ت˘م
ءا˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت ز˘˘˘كار˘˘˘م
نامسسن˘ي˘ل˘ك ق˘ف˘نأاو.طوبهلاو
ةرتف يف وروأا نويلم08 وحن
ةر˘ي˘خألا ة˘يو˘ت˘سشلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا
دده˘م˘لا يدا˘ن˘لا ل˘يو˘ح˘ت فد˘ه˘ب
لسضفب ةيورك ةوق ىلإا طوبهلاب
ه˘مد˘ق˘ي يذ˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا

.يدا˘ن˘ل˘ل تسسرو˘هد˘ن˘˘ي˘˘ف سسرل
دعب ةمهملا كرت كلذ مغر هنكل

يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘سسم ع˘م تا˘فÓ˘خ
.يناملألا

سسي˘ئر ي˘ت˘نو˘ك ي˘ب˘˘يزو˘˘ج د˘˘كأا
ةيلامتحا كانه نأا ،ايلاطيإا ءارزو
تايرابم عيمج ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
ويسشتلاكلا يف لبقملا عوبسسألا
انوروك سسوريف يسشفت ببسسب
تايرابم4 تلجأاتو .دÓبلا يف
،دحألا سسمأا لوأا ويسشتلاكلا يف
،ا˘يرود˘ب˘ما˘سس د˘˘سض ر˘˘ت˘˘نإا ي˘˘هو
انوريفو ،ولوسساسس مامأا اتنÓتأاو
˘ما˘مأا و˘ن˘يرو˘تو ،يرا˘ي˘لا˘ك د˘سض

24 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا بنا˘˘ج˘˘ب ،ا˘˘مرا˘˘ب
.ل˘قألا تا˘˘يرود˘˘لا ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘ت˘نو˘ك لا˘˘قو
ي˘ف ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ل» يار ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل

نيرداق نوكنسس عوبسسأا نوسضغ
ة˘جرد˘ل ىود˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ط˘˘بإا ى˘˘ل˘˘ع
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ند˘˘˘عا˘˘˘سست
فا˘سضأاو .«ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ثاد˘حألا
رارمتسساب عسضولا بقارن نحن»
روطت ىدم ىرنسس ،رمألا ميقنو

ليجأات ةيناكمإا ميقنسسو ىودعلا
عو˘˘ب˘˘سسألا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ىلإا ريراقت ترا˘سشأاو .«ل˘ب˘ق˘م˘لا
˘˘ما˘˘مأا نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ةارا˘˘ب˘˘م نأا
بايإا يف دارجزار سسيروغودول
يرود˘˘لا ن˘˘˘م23 ـ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا رود
ل˘ي˘جأا˘ت˘لا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘م ،ي˘˘بوروألا
ا˘م˘ي˘ف ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘سسب
ةارابملا نإا ريراقتلا سضعب تلاق
.ريهامج نودب ماقتسس

ليجأاتلاب ةددهم ويسشتلاكلا ةلوج

اغيلسسدنوبلا عوبسسأا يف زربأ’ا دن’اه جهوت



 ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةباسصإل صضرعت

 نوجيد نع عيباسسأا ةدع بيغي ةيز نب
نوجيد يدانو ،ينطولا بختنملا بعل ةيز نب نيسساي هجتي

ةباسصإل هسضرعت ببسسب عيباسسأا ةدعل بعÓملا نع بايغلل ،ديدجلا
.ةبكرلا راتوأا ىوتسسم ىلع ةيوق

تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا قو˘سس ي˘ف نو˘ج˘يد ى˘لإا م˘سضن˘م˘لا ة˘˘يز ن˘˘ب با˘˘غو
سسوكايبملوأا نم امداق ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘يو˘ت˘سشلا
لداعت يتلا ةهجاوملا يف ةيسضاملا ةلوجلا نع باغ هنا لإا ،ينانويلا
.ةبكرلا يف لكاسشم ببسسب ،هلثمل فدهب وكانوم مامأا هيدان اهعيف

،نوجيد يدان ناديم طسسو نأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
يتلا ةباسصإلا ىلع فوقولل يسسيطانغملا نينرلاب تاسصوحف ىرجأا
فسشكلا نود عيباسسأا ةدعل ةحار هحنم بيبطلا ررقيل ،اهنم يناعي

 .ةيمسسرلا بايغلا ةدم نع
ب.م.يرسسيإا

 «بيسش نيبماسشلا» يرود نم53 ةلوجلا نمسض

مادسص يف ديدج قلأات نع ثحبي ةمحر نب
 نوات نتول مامأا دروفنتيرب

دنع ،ةبعسص ةارابم يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسس رظتنت
تاسسفانم نمسض ،نوات نتول ةهجاومل دروفتنيرب هقيرف ةقفر لقنتلا
ىلإا اهلÓخ نم حمطي يتلاو ،«بيسش نيبماسشلا» نم53 ةلوجلا
.ةمدقملا يثÓث نع رثكأا بارتقلاو ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلا

نتول قيرف نأا امب ،ةلهسس رسضخلا مجن ءÓمز ةمهم نوكت نلو
ةقطنم نع هدعبي زوف نع ثحبيو ريخألا زكرملا يف عبقي نوات
ءاقبإاو زوفلا هيلع متحت يتلا ةريخألا ةراسسخلا دعب ةسصاخ رطخلا
دروفتيرب قيرف ىعسسيسس ىرخأا ةهج نم ،هناديم يف ةارابملا طاقن
ة˘ثÓ˘ث د˘ع˘ب ن˘تو˘ل ة˘باو˘ب ن˘م تارا˘سصت˘نلا ة˘كسس ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ى˘˘لإا
بيترتلا ردسصتم نع طاقن01 قراف سصيلقتو ةيلاتتم تلداعت
 .نويبلأا سشيتومورب تسساو

ز.صس

ديمعلا معدت يكيرمأ’ا ريفسسلا ةجوز
 «ةراطسسوسس» باسسح ىلع يبرادلا يف

،ر˘سشور˘يد نو˘ج ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘كير˘مألا ر˘ي˘ف˘سسلا ة˘˘جوز تد˘˘كأا
،يمسصاعلا يبرادلا ليبق تاعاسس ،رئازجلا ةيدولوم قيرفل اهعيجسشت
،ةمسصاعلا داحتا فيسضملاب رئازجلا ةيدولوم قيرف ،سسمأا عمج يذلا

ةروسص ريفسسلا ةجوز ترسشنو ،يبملوألا ةيليوج5 حرسسم ىلع
سسياف» يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع ةسصاخلا اهتحفسص ىلع
وه لسضفم˘لا ي˘ق˘ير˘ف» :تب˘ت˘كو ،حا˘سشوو د˘ي˘م˘ع˘لا سصي˘م˘ق˘ب «كو˘ب
نطنسشاو

يقيرف يرئازجلا يرودلا يف نكل ،يكيرمألا يكوهلا يرود يف
يبرادلا يف اقفوم اظح هل ىنمتأاو رئازجلا ةيدولوم وه لسضفملا

يكيرمألا ريفسسلا نأا ركذلاب ريدجلاو.«مويلا ةمسصاعلا داحتإا دسض
،رئازجلا ةيدولوم نيب يمسصاعلا يبرادلا ارسضح ناو قبسس هتجوزو
.ةيليوج5 بعلمب ،ةمسصاعلا داحتاو

ر.ق
اهنم ىناع يتلا ةباسصإلا نم صصلخت

ةيادب ةيدرفلا تابيردتلل دوعي لاطع
   مداقلا سسرام01 نم

سسين بعل ،يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي ةدوع دعوم برتقا
يتلا ةباسصإلا نم سصلخت امدعب تابيردتلا ءاوجأا ىلإا يسسنرفلا
.ىسضم تقو يف ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهل سضرعت

جوتملا نميألا ريهظلا نأا ،سسمأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
بردتلا يف عرسشيسس ،يرئازجلا ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا سسأاكب

ةرسشع دعب مسضنيل ،لبقملا سسرام01ـلا خيرات نم ءادتبا دارفنا ىلع
بيردتلا ةرتف مامتإا دع˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ما˘يأا
ةياهن ةيلودلا فقوتلا ةرتف وداراب يدان جيرخ لغتسسيسسو.يدرفلا
وج ىلإا اعيرسس ةدوع˘ل˘ل د˘ه˘ج˘لاو ل˘م˘ع˘لا ة˘ف˘عا˘سضم˘ل سسرا˘م ر˘ه˘سش
دق ينطولا بختنملا عم جوتملا ايقيرفإا لطب نأا ةراسشإÓل ،ةسسفانملا
مامأا سسين ةارابم يف ىنميلا ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةباسصإا ىلإا سضرعت
    .يسضاملا ربمسسيد رهسش زتيم

ز.صس
2 رئازجلا ‐1 ةيدوعسسلا

 ةيبرعلا تابختنملا صسأاك ةلوطب يئاهن عبرل اولهأات

ةيدوعسسلاب نوحيطي02 ةنسس نم لقأا رسضخ
 سسنوتب نومدطسصيو

يناثلا رودلا ىلإا ةنسس02 نم لقا يرئازجلا بختنملا لهأات
سسما ققحملا زوفلا بقع ،ةيبرعلا تابختنملا سساك تايلاعف نمسض
نم لك عيقوت نم1‐2 ةجيتنب ليعامسسإا نب رباسص بردملا لابسشأل
رئازجلا لهأاتتل ،يلاوتلا ىلع سشوكب نيدلا سسمسشو يقورز ناورم
مامأا اراسصتنا اهقيقحت دعب ،ةسسفانملا تاذ نم يناثلا رودلا ىلإا
،اهتايرابم ىلوأا يف رسصم دسض اهتراسسخو ينيطسسلفلا بختنملا
يسسنوتلا بختنملا هجاوتو رسصم ةقفر يئاهنلا عبرلا رودلل لهأاتتل
.مداقلا سسيمخلا موي يوق يبراغم يبراد يف

ز.صس

6762ددعلا ^1441 بجر1ـل قفاوملا0202 يرفيف52ءاثÓثلاةصضايرلا

1202 نوريماكلا «ناك» غولبل حوتفم قيرط يف رسضخلا نأا دكأا
هتقÓعو هتيلقع..يŸاع بردم يسضاملب :روليد

 قرافلا تعنسص ÚبعÓلا عم

13

م˘جا˘˘ه˘˘م رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نأا د˘˘كأا
بعل ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لا˘ط˘˘بأا نأا ه˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘نو˘˘م يدا˘˘ن
ةلا˘ح ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا بق˘ع ةد˘ي˘ج
ذنم رسضخلا نئازخ نع بئاغلا

يف م˘ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ة˘ن˘سس03
ممأا سسأاك غولبل حوتفم قيرط
اهنسضتحت يتلا1202 ايقيرفإا
لا˘قو ي˘سسنر˘ف˘لا ،نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا
اهب سصخ تاحيرسصت يف يدنا
:ةيسسنرفلا «تروبسس نيب» ةانق
ةيعسضو يف ينطولا بختنملا»
نم انكمت ثي˘ح ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةد˘ي˘ج
9102 ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلا
ي˘ف ر˘سصم ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘˘حا ي˘˘ت˘˘لا
ىلع نحنو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
ل˘جا ن˘م ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا را˘˘سسم˘˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘كل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا

ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا1202
زيكرتلا انيلع نكل نوريماكلا

 .«سضرألا ىلع لجرألا عسضوو
عئار بردم يسضاملب»

انجيوتت ببسس هتيلقعو
 «ناكلاب

ماق ام ىلإا روليد ،جرعو اذه
لا˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا ه˘˘ب
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف ،يسضاملب
ل˘سضف˘لا نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،9102
هب ماق يذلا ريبكلا لمعلل دوعي
،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ل˘˘˘ي˘˘˘حد˘˘˘لا برد˘˘˘م
ابردم كلمن نحن» :درطتسساو
هب انعمجت يتلا ةقÓعلاو ،اعئار

لمعب ماق هنا امك ،ةياغلل ةزيمم
م˘مأا سسأا˘ك ءا˘ن˘ثأاو ل˘ب˘ق ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
هتيلقع لسضفبو ،9102 ايقيرفإا
 .«بهذلا ةقناعم نم انكمت

مسسح ىلع رداق زرحم»
ةبعسصلا تايرابملا
رسضخلا عم دجاوتلاو

 «بعل يأا ملح
يدان فاده روليد ىنثأا امك

ةزيمملا ةعومجملاب ،هييلبنوم
و˘برا˘˘ح˘˘م» ا˘˘ه˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ن˘كم يذ˘لا ر˘مألا ،«ءار˘ح˘˘سصلا
،ةديج جئاتن دسصح نم رسضخلا
:لا˘قو ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف

ةزيمم ةعوم˘ج˘م كل˘م˘ن ن˘ح˘ن»
دسصح ان˘فد˘هو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
يف ةديج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م
دقلو ،ةمدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا
يف هانقق˘ح ا˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘ها˘سش
بختن˘م ا˘ن˘يد˘ل ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك
ءاو˘˘جألاو بهاو˘˘م˘˘لا˘˘ب ج˘˘جد˘˘م
،«ةعومج˘م˘لا ل˘خاد اد˘ج ةد˘ي˘ج
لجا نم بعلي عيمجلا» :عباتو
د˘˘جاو˘˘ت نأا ا˘˘م˘˘ك ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

زرحم لثم ن˘يزا˘ت˘م˘م ن˘ي˘ب˘عل
قرا˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘سص ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لا

تقو يأا يف ةفاسضإلا ميدقتو
ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل ءا˘ق˘ل˘لا ر˘م˘ع ن˘˘م
ل˘ع˘ج˘ي ة˘م˘سسا˘ح˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا

م˘ل˘ح˘يو ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘سسي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
بختنملا ةلئاع نمسض دجاوتلاب
 .«ينطولا

يف هييلبنوم ظوظح»
ةمئاق ةيراقلا ةكراسشملا

جراخ نسسحتلا انيلعو
 «انبعلم

ةردق ي˘ف ا˘ق˘ثاو رو˘ل˘يد اد˘ب
لهؤوم زكرم دسصح ىلع هيدان
ة˘يا˘ه˘ن ة˘يرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
يدا˘ن˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م م˘سسو˘م˘˘لا
هبعلم جراخ نسسحت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب
،ةديج ج˘ئا˘ت˘ن د˘سصح لÓ˘خ ن˘م
يف ة˘كرا˘سشم˘لا ن˘م بار˘ت˘قÓ˘ل
م˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘بوروألا يرود˘˘لا
.لبقملا

اذ˘ه ا˘ن˘فد˘ه» :Ó˘ئا˘ق ح˘سضوأاو
بعلن نح˘نو ،ح˘سضاو م˘سسو˘م˘لا

ي˘ف د˘ع˘ق˘˘م نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جا ن˘˘م
مسسوملا يف ةيراقلا ةسسفانملا
ةجاحب لثامم رمأا نكل ،ديدجلا
انيلعو تايحسضتلا نم ريثكل
ثيح ،انب˘ع˘ل˘م جرا˘خ ن˘سسح˘ت˘لا

ان˘ي˘ل˘عو ،اد˘ي˘حو ازو˘ف ا˘ند˘سصح
لجا نم ،بناجلا اذه نيسسحت
ةقبا˘سسم˘لا ي˘ف د˘ع˘ق˘م˘ب ر˘ف˘ظ˘لا
ايقير˘فإا ل˘ط˘ب م˘ت˘خو ،«ة˘يرا˘ق˘لا

ءادا مدقن نحن» :Óئاق همÓك
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م اد˘˘ي˘˘ج
نم يفاك ريغ اذه نكل ،يلاحلا
ديكأات انيلعو ،انفادهأا غولب لجا
انبعلم جراخ ةققحملا جئاتنلا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضل
.«ةيراقلا ةسسفانملا

       فدهل ةيثÓثب ةسشخابÔف ىلع زوفلا دعب

 «لوبنطسسا» يبراد ‘ ايلاغ ازوف ققحي ›وغيف
ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘˘سس دا˘˘ق

مجنو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ي˘كر˘ت˘لا يار˘˘سس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ
يبرادلا يف زوفلل ،هيدان

ةسشخا˘بر˘ن˘ف با˘سسح ى˘ل˘ع
،د˘ي˘حو فد˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب

تا˘يرا˘˘ب˘˘م ة˘˘م˘˘ق ن˘˘م˘˘سض
يرودلا ن˘م32 ةلوج˘لا
.زاتمملا يكرتلا

«و˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘سس» مد˘˘˘˘˘˘قو
ي˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
كرا˘˘سش يذ˘˘لاو ي˘˘براد˘˘˘لا
ة˘ياد˘˘ب˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا

هقير˘ف ةدا˘ي˘ق ي˘ف م˘ها˘سسو
را˘˘سصت˘˘نا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘لإا
ن˘ي˘نو˘ل˘لا قا˘سشع هر˘ظ˘ت˘نا
ة˘بار˘ق ر˘ف˘سصألاو ر˘م˘˘حألا

ثÓث فطخيلو ،ةنسس12
ىلإا يقتريو ةنيمث طاقن

ةفسصانم بيترتلا ةرادسص
54ـب روبسس نوزبارط عم
ةارابم هسصقنت يذلا ةطقن
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘˘ع ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصر د˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
83 ةطقنلا يف ةسشخابرنف
 . سسداسسلا زكرملا يف
ىلع ينثت ريهامجلا

 ... يلوغيف ءادأا
عم ايقيرفإا لطب ىقلتو

ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م ةدا˘سشإلا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع يارسس ةطلغ راسصنأا
يتلا ةريبكلا تادوهجملا
ا˘ي˘سسن˘لا˘˘ف م˘˘ج˘˘ن ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق
ةارابملا ةليط يف قباسسلا

طسسو يف لاعفلا هرودو
م˘˘ها˘˘سس يذ˘˘لا ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةدوعلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
بع˘ل˘م ن˘م ي˘لا˘˘غ زو˘˘ف˘˘ب
 .يديلقتلا ميرغلا

قحتسسن :يلوغيف
نأا انفدهو...زوفلا

ةياهن لاطبأا نوكن
 مسسوملا

طسسو يلوغيف ىلدأاو
،ر˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘لا ناد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘م
ةياه˘ن د˘ع˘ب تا˘ح˘ير˘سصت˘ب
اهيف دكأا يتلاو ،ةارابملا
ق˘ح˘ت˘سسي نا˘ك ه˘ق˘ير˘˘ف نأا
˘ما˘مأا ي˘براد˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا
»: حرسص ن˘يأا ة˘سشخا˘بر˘ن˘ف
سصرفلا نم ديدعلا انعسضأا
ة˘ل˘ي˘م˘ج ةارا˘˘ب˘˘م ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ل
،«زو˘˘˘ف˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسنو
ةارابم انمدق »: فيسضيل

ى˘ل˘ع ا˘نر˘ط˘ي˘سسو ةر˘ي˘ب˘˘ك
نم ةارابملا راوطأا مظعم
ريخألا يف متخيل ،«ةيادبلا
انيلع»: لوقلاب ه˘ح˘ير˘سصت
ةارا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع ز˘˘كر˘˘ن نأا

ام لك مدقن نأاو ،ةلبقملا
نوكن نأا ديرن اننأل ،انيدل
ة˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا
 .«مسسوملا

روهمج ىدحت..
مغر ةسشخابرنف

 قسشرلل هسضرعت
تسساو بعل سضرعتو

ق˘˘با˘˘سسلا د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ما˘˘˘ه
نم ةيسضاير ريغ ةكرحل

،ةسشخابرنف روهمج فرط
نيأا ةارابملا ةقيقد رخآا يف
جرخو هريغتب هبردم ماق
ن˘كل ،ة˘ط˘˘ق˘˘ن بر˘˘قا ن˘˘م
نيبسضا˘غ˘لا ن˘ير˘سصا˘ن˘م˘لا
رسضخلا مجن قسشرب اوماق
ماق نيأا هايملا تاروراقب
ينفلا مقاطلا ءاسضعأا دحا
ه˘نا لإا ،بعÓ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘ب
لامكإا ىلع رسصأاو سضفر
ق˘ير˘ط˘لا سسف˘ن˘ب ي˘سشم˘˘لا

ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا ا˘يد˘ح˘˘ت˘˘مو
لعافت يتلاو ،نيبسضاغلا

ريها˘م˘ج ا˘ه˘ع˘م بوا˘ج˘تو
اودبأا نيذلا يارسس ةطلغ
ةوقو ةعاج˘سشب م˘ه˘با˘ج˘عإا
 .يكرتلا قيرفلا مجن

ز.صس

ب.م.يرسسيإا
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 ىرخأل ةارابم نم نسسحتت يف هماقرأا

زهاج زرحم
ادغ ويبانيربلا ةعقومل

 لايرلا رذحيو
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بعل زر˘˘ح˘˘م صضا˘˘ير د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي

يف يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنام مجن ،ينطولا
ءادألا لظ يف ،ةزي˘م˘م ة˘ي˘ن˘فو ة˘ي˘ند˘ب ة˘لا˘ح

ةهجاوم يف رسضخلا دئاق همدق يذلا ديجلا
امدعب ،يسضاملا تبسسلا قباسسلا هقيرف رتسسيل

صصر˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ع˘ن˘سصو از˘ي˘م˘م ءادأا مد˘ق
نأا امك «بلاعثلا» عافد يف مسس ةباثمب ناكو
مجن مادقأاب تءاج ديحولا فدهلا ةريرمت
صسوسسيخ لايرباغ هليمز عسضو يذلا رئازجلا

ازوف احنام لكيامسش صسراحلا عم هجول اهجو
ي˘ف د˘ع˘ق˘م ىل˘ع ر˘سشا˘ب˘م صسفا˘ن˘م ىل˘ع Ó˘˘م˘˘ه˘˘م
صضغ˘ب د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘بألا يرود
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
.يتيسسلا ىلع «افيويلا»

مسسوملا اذه ةزيمم اماقرأا زرحم ققحو اذه
ببسسب ةرثكب هتكراسشم مدع مغرو هيدان عم
نأا لإا ،«فوسسليفلا» لبق نم نيبعÓلا ريودت
،يتيسسلا ةبي˘ت˘ك ي˘ف ا˘ب˘ع˘سص ا˘م˘قر تا˘ب صضا˘ير

601 لك يف ةمسساح ةريرمت مدقي تاب ثيح
ل˘ك «تسسي˘سسأا» مد˘ق˘ي نا˘ك ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ق˘˘ي˘˘قد
ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ر˘ت˘سسي˘ل ه˘تدا˘˘ي˘˘ق م˘˘سسو˘˘م ي˘˘ف701
.بقللاب
نيدلا نيز ءاقل نأا زرحم حسضوأا ،هبناج نم
لو˘˘˘˘سصألا وذ ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ناد˘˘˘˘˘يز
لا˘˘ير ما˘˘مأا د˘˘غ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ةطبار ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث رود˘لا با˘هذ ي˘ف د˘يرد˘م
يف درطتسساو ايداع نوكيسس ،ايقيرفا لاطبأا

تنك اباسش تنك امدنع» :ةيفحسص تاحيرسصت
صشما˘˘ه ىل˘˘ع هؤوا˘˘ق˘˘ل ن˘˘ك˘˘ل ،ناد˘˘يز˘˘ب ا˘˘ب˘˘ج˘˘ع˘˘˘م
نو˘ك˘ي ن˘ل لا˘ير˘لا˘ب ا˘ن˘ع˘م˘ج˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

دنع ريخألاو لوألا يفده» :فاسضأاو ،«اسصاخ
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا و˘˘ه لا˘˘ير˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
 .«زوفلل يقيرف ةدايق يف ةمهاسسملاو

ب.م.يرسسيإا
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ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا دد˘˘˘سش
ى˘ل˘ع ة˘ج˘ه˘ل˘˘لا ا˘˘مود كنار˘˘ف
ةروسص يف ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب
ةدا˘ع˘ت˘سسا ل˘˘جأا ن˘˘م را˘˘سشو˘˘ب
دسصق رارج اذكو هتايوتسسم
يذلا بسصعتلا راركت يدافت

باو˘بألا د˘حأا ل˘كر˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ة˘˘ي˘˘جا˘˘جز˘˘لا
3و فلخلا نم5 ـب طيخي
يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ما˘مألا ن˘˘م
مايأا01 ـل بايغ هنع بترت
يف عرسشيسس ينقتلا نأا ركذي
اهنم بناوجلا ديدع نيسسحت
ط˘خ˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
قيرفلا ناو ة˘سصا˘خ ي˘ما˘ملا
.فيدهتلا ىلع ازجاع ىحسضا

نع ثحبي بابصشلا
ةباوب نم ةدوعلا

راصصنألاو «يرانكلا»
 شضافتنلاب نوبلاطي

دادزولب بابسش قيرف ثحبي
ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع
ةباوب نم ةحيحسصلا ةكسسلا

ءاقل لÓ˘خ ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
ر˘سصي ثي˘ح ،مدا˘ق˘˘لا تب˘˘سسلا
زوا˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو م˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ح˘˘م
ءانبأا نم نوبرتقي نيسسفانملا

بيترتلا لودج يف ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو اذ˘˘ه
مزعلا تد˘ق˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ف
تا˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سس
يذلا رملا وهو ةمسصاعلاب
ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ي˘سصح˘ت بجو˘˘ت˘˘سسا
رثكا داعتبلا لجا نم زوفلا

.نيقحÓملا نع

ششامر ماصشه

«يرانكلا» طاقن ىلع رسصيو هيبع’ عم ةجهللا ددسشي امود

دادزولب بابسش
طاقنلا نم اديزم عييصضت يدافتو شضافتنلاب نوبلاطي راصصنألا

 ءاقبلا نامسضل ةيباجيإ’ا جئاتنلا طمن يف داحت’ا ةلسصاوم ىلع رسصي يوانكل
ةركصسب داحتا

ي˘ف يوا˘ن˘كل برد˘م˘لا عر˘سش
د˘عو˘م˘ل يد˘ج˘لا ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا
بلاط ثيح ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا
سشما˘ه ى˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل سسمأا

ةرورسضب فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا ة˘سصح
ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأا ة˘ح˘ف˘سص ي˘ط
ةهجاوملا يف ايدج ريكفتلاو
،ةر˘كم˘لا ءا˘ن˘بأا ما˘ما ة˘مدا˘ق˘˘لا

نوكي˘سس فد˘ه˘لا ناو ة˘سصا˘خ
يقبي ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت
ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ءاقبلا ةقرو بعل يف هظوظح
ي˘ت˘لا رو˘مألا م˘ها ل˘ع˘لو اذ˘ه
كلت يه ينفلا مقاطلا اهب هبن
ةجذاسسلا ءاطخألاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘كترا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يفلخلا طخلا يف يراسضخل
.فلسشلا ةيعمج ماما

يف عرصشت ةرادإلا
ةيلام دراوم نع ثحبلا

ةبيتكلا قلأات ةبكاومل
عفد نع ةرادإلا ثحبتو اذه

ىلع هلÓخ نم لمعت يلام
تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سست
ة˘ح˘ن˘م˘لا اذ˘كو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
سسأاكلا يف زوفلاب ةسصاخلا

با˘سسح ى˘ل˘˘ع ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لاو
عفر دسصق دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
ءا˘ق˘فر˘ل يو˘ن˘ع˘م˘لا بنا˘ج˘لا

ن˘˘يذ˘˘˘لاو را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ما˘˘˘سشه
تايوتسسم نومدقي اوحسضا

با˘˘˘˘ج˘˘˘˘عا تقل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط

ىلع اودكا نيذلا راسصنألا
داهتجلا ةلسصاوم ةرورسض
ءاقبلا نامسض ىلع لمعلاو
نا˘˘ب˘˘يز˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ي˘ثÓ˘ث˘لا˘˘ب ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك اودا˘˘سشا
وتاكري˘م˘لا ي˘ف مد˘ق˘ت˘سسم˘لا
او˘˘مد˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لاو يو˘˘ت˘˘سشلا

يف داحتÓل ةليمج تاءاطع
.ةدوعلا ةلحرم
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فيطصس قافو

ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا كرد˘˘˘ي
ةلبقملا ةلحرملا ةيمهأا يكوكلا

حنم نع عجارتي هلعج ام وهو
،ن˘ي˘مو˘ي ةد˘م˘ل ة˘حار هر˘سصا˘ن˘ع
سسما ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا تدا˘˘ع ثي˘˘ح
ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب تبرد˘˘تو
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسل˘˘˘˘سس د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ةيباجيإلا جئاتنلاو تاراسصتنلا
ةهجاولا ىلا قافولا تداعا يتلا

ةقرو بعل حومط ناو ةسصاخ
6 لا قراف نا امب داز بقللا
بسسح ه˘كراد˘ت ن˘˘كم˘˘ي طا˘˘ق˘˘ن

د˘كا يذ˘لاو ة˘يا˘ف˘˘ل˘˘ح سسي˘˘ئر˘˘لا
فاد˘ها ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
.تلوجلا رورم عم يدانلا

ءاطخأا حيحصصتل ىعصسي
ىلع رصصيو ÚمجاهŸا

 يماملا طÿا ةيلاعف
عر˘˘˘سش ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
ة˘يد˘ج˘لا رو˘مألا ي˘ف برد˘م˘لا

حيحسصت ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ي˘ت˘لاو
يف نيبعÓلا سضعب عسضومت

يدي˘ع˘سس اذ˘كو يرو˘ت ةرو˘سص

ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نا ا˘˘م˘˘˘ب سشا˘˘˘بر˘˘˘بو
ةدا˘˘يز˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسي ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا

ي˘˘ما˘˘ملا ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
ىلا ة˘جا˘ح ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لاو
ز˘كر˘م˘ت˘لا ل˘جا ن˘م سشا˘ع˘ت˘˘نا

ل˘م˘ع˘لاو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف اد˘ي˘˘ج
،نسسحا ةيزهاج نامسض ىلع
ة˘مدا˘ق˘لا تاءا˘ق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
لمعو زيكرت بلطتت يتلاو
يف ةدايزلا لجا نم يعامج
.ةبيتكلل يفيدهتلا سسحلا
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سضرأ’ا ىلع لجرأ’ا عسضوو ةيدجلاب بلاطي يكوكلا
ةيرسصنلا مامأا زوفلا قيقحتل

ناو ةسصاخ ةيامحلا ةرادإلا نم ةليلم نيع ةيعمج ةليكسشت تبلاط
سضعب ىلع نوروثي براقعلا تلعج ةلجسسملا ةريخألا تارثعتلا
ة˘سصح ل˘ب˘ق سسما ع˘م˘ت˘ج˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ،ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا
نل مهنا امب ةسصحلا ةعطاقمب دده نم كانه ناو ةسصاخ فانئتسسلا
لماوع لك نا امب مهدحول ةريخألا تارثعتلا ةيلوؤوسسم اولمحتي
ةرملا هذه اهتلاقتسسا تعسضو دق ةرادإلا نوكتو اذه ةبئاغ زيفحتلا
رييسست نم يئاهنلا اهبا˘ح˘سسنا د˘كؤو˘ت ى˘ت˘ح ،ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل
تلعج يتلاو ارخؤوم مهنتمزل يتلا تابوعسصلا ىلا رظنلاب قيرفلا
.باهذلا ةلحرم يف اهرهظا يتلا حورلل دقتفي قيرفلا

ديدج نم ةلاقتصسلاب ددهت ةرادإلاو لمعلا لصصاوي ل دق ةرارغوب
ابوروأا ىلا لقنت دق ةرارغوب نيمايل بردملا نوكي ،ىرخأا ةهج نم
نم ةدافتسسلاب هل حمسست هحلاسص يف ةينيوكت ةرود ءارجإا لجأا نم
نا امب هليحرب ىتح لجعي دق يذلا رملا وهو ،ةينفلا رومألا ثدحا
قيرفلا نم ةبرقملا فارطألا سضعب نيبو هنيب رمي ل ىحسضا رايتلا

ل تحسضأا قيرفلا عم اهلسصحي تاب يتلا ةليزهلا جئاتنلا ناو ةسصاخ
يف ايدج ركفت ةرادإلا لعجي دق ام وهو ءاقبلا نامسض لجا نم يفكت
.رخا ىحنم ةعومجملا حنم لجا نم هرييغت
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ةلبقملا ةلوجلا يف ةيباجيإا ةجيتن ليصصحت ىلا شسابعلب داحتا قيرف لمأاي
بصسحو ثيح ،ءاقبلا ةقرو بعل قزأام نم رثكا بورهلا ةلصصاومب هل حمصست
ماما ةلبقملا ةلوجلا يف اهرظت˘ن˘ي ا˘م˘ب ة˘ي˘عاو ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘لا˘ف ششي˘ع˘ي برد˘م˘لا
42 بعلم يف ةمقلا شضوخ لÓغتصسا ىلا عيمجلا ىعصسي ثيح ،ةركصسب داحتا

يتلاو ةمدقملا ىلا رثكا مدقتلاو شسابعلب يف طاقنلا ءاقبإا لجا نم يرفيف
.ةيحيرأاب مصسوم نم ىقبت ام بعلب كصش نود نم حمصستصس

ةركصسب دعب ةيلاملا قيرفلا ةيعصضو حيحصصت ةرورصض ىلع رارصصإا
مهلاومأا يق˘ل˘ت نود ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا فور˘ظ˘ل˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘نو اذ˘ه
اذا ام ةصصاخ ،يعامج بارصضا ءارجا لجعت دق ششتوكلا بصسحو ةبيتكلاف
عفريصس يذلاو ةركصسب داحتا ماما ثÓثلا طاقنلا نامصض يف ةليكصشتلا تقفو
طاقن عبرا ىلا ثÓث نم ءاقب ينعي ام وهو ةطقن92 ىلا يطقنلا ديصصرلا
م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب ا˘هد˘ع˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ةرو˘صصب ءا˘ق˘ب˘لا نا˘˘م˘˘صضل
ةا˘نا˘ع˘م˘لا تل˘ع˘ج ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘ع˘صضو ششي˘ع˘ي يذ˘لاو يدا˘ن˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘ب˘˘تر˘˘ت˘˘م˘˘لا

.دايع شسيئرلا ةلاقتصسا عم ةصصاخ ريصسم مقاط نود نم ةلصصاوتم
ششامر ماصشه

 ةليلم نيع ةيعمج
اهيلع داز ةرارغوبو ةلاح يف «ماسص’»

ةجيتن نيبعÓلا نم ريبكلا اهطخسس نع وداراب يدان ةرادإا تربع
عييسضت نأاو اميسسل ،نيبعÓلا سضعب هفرعي ىحسضا يذلا يخارتلا
ارخؤوم اهفرع يتلا ةريتولا رسسكب قيرفلل حمسس ةرواسسلا طاقن
تددسش ةرادإلا نا ركذي ،بيترتلا ملسس يف رثكأا مدقتي هتلعج يتلاو
رايدلا جراخ طاقنلا نم ديزملا دسصح ةرورسضب تبلاطو ةجهللا

نم طوغسضلا ءارج قرفلا سضعب هيناعي يذلا غارفلا لÓغتسساو
 .بيترتلا ملسس يف رثكا مدقتلا ىلع لمعلاو مهتاف ام كرادت لجا

داقتنا ل� تحصضأا ولاصش تارايخ ىتح
يتلاو سشتوكلا تارايخ˘ل ا˘هدا˘ق˘ت˘نا ةرادإلا تل˘سصاو ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
امب دارملا ققحت ل ةعومجملا لعج يذلا رمألا ،ةيئاوسشع تحسضأا
بسسح اهلحم يف نكت مل ولاسش سشتوكلا اهارجا يتلا تارييغتلا نا
يف ةعاجسشللو ةأارجلل دقتفا يدانلا نا ىري يذلاو ريسسملا مقاطلا
لخاد ةريخألا تاهجاوملا يف قفخي هلعج يذلا رملا ،موجهلا
كرادتب يدانلا رييسست ىلع نيمئاقلا دعو بردملا نا ركذي رايدلا

مداقلا ءاقللا يف ةسصاخ ةيباجيإا جئاتن قيقحت ىلع لمعلاو هتاف ام
.ةيدولوملا مامأا رخأاتملا اذكو فلسشلا ةيعمج ماما
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وداراب يدان
فلسشلا طاقن ىلع رسصتو ةبيتكلا يخارت نم ةطخاسس ةرادإ’ا

شسابعلب دا–ا

ءاقبلا نامسض نم بارتقÓل ةركسسب مامأا زوفلا ىلع رسصت «ةركملا»

لجا ن˘م هر˘صصا˘ن˘ع ة˘ي˘صسف˘ن ط˘ب˘صض ىلا ي˘نا˘ف˘لز˘لا ي˘صسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا ىع˘صسي
لÓغتصساو دادزولب بابصش دئارلا ماما ةيباجيإا ةجيتن ليصصحت ىلع لمعلا

ناو ا˘م˘ي˘صسل ،بي˘تر˘ت˘لا م˘ل˘صس ي˘ف ر˘ث˘كا مد˘ق˘ت˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا تا˘با˘ي˘˘غ
ةلوطبلا ةياهن دنع بيترتلا ةرادصصب زوفلا ةيناكمإاب نمؤوي ىحصضا عيمجلا

ديكأاتلا ىلع شسما نولمعيو نوعجصشتي نيبعÓلا تلعج يتلا لاملا يهو
برقتلاو هب ةحاطإلا لجا نم بابصشلا ةهباجمو يدحتلا عفر ةرورصضب
 .ةدايرلا يف رثكا هيلا

عوبصسألا اذه اديج زيكرتلا انيلع» :ينافلزلا
«بابصشلا ةباوب نم ةدايرلا فدهتصسنو

ه˘ق˘ير˘ف ةدو˘ع نا د˘كا ثي˘ح ،ي˘نا˘ف˘لز˘لا برد˘م˘لا ع˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
ةلوطبلا بقل ىلع ةصسفانملا يف ق˘ير˘ف˘لا ظو˘ظ˘ح˘ب ن˘مؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘يو˘ق˘لا

:لاق دقو رثكا طغصضلاب هبصسح حمصسيصس ةلبقملا ةلوجلا يدحت ناو ةصصاخ
يتلاو فلصشلا ةلباق˘م ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ىل˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ر˘ك˘صشا»
نم مغرلا˘ب ءادألا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م زو˘ف˘بو ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘صضب ا˘ن˘ل تح˘م˘صس
ةمداقلا شصصصحلا لÓخ رثكا اهحيحصصت ىلع لمعنصس يتلا تاوفهلا شضعب

.ةلوطبلاب جيوتتلا اندرا ام اذا ةهجاولا يف دجاوتلا انيلع امومع
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 لئابقلا ةبيبصش
«ةبيقعلا»ـب ةحاطإÓل ةيلاثملا ةليكسشتلا نع ثحب ينفلا مقاطلا

ياد نيصسح رصصن
ةنيبغ يف ةيرسصنلا
حمطي يدوج تيآاو

 فيطسس يف ةجيتن طبسضل
ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘ب˘ع˘سص ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
رسصن قير˘ف ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ى˘ح˘سضأا

تارثعت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ياد ن˘ي˘سسح
يف عبقي هتلعج يتلاو ،ةريخألا
ى˘ح˘سضا ثي˘ح ،بي˘تر˘ت˘لا ل˘˘يذ
طاقنلا دسصح ةرورسضب ابلاطم
جراخ وا لخاد ا˘ه˘ن˘م د˘يز˘م˘لاو
طوقسسلا يدافت لجا نم رايدلا
اذه يناثلا مسسقلا ةريظح ىلا

تيا ن˘يد˘لا ز˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘˘كاو
نام˘يلا ةرور˘سض ى˘ل˘ع يدو˘ج
ى˘ل˘ع ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا ةرد˘˘ق˘˘م˘˘ب

ي˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نا˘م˘˘سض
ابلاطم لوألا مسسقلا يف قيرفلا
ل˘م˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘سضب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

.هتايلوؤوسسم
رتوتت راصصنألاب ةرادإلا ةقÓع
ةرورصضب بلاطمو رثكأاف رثكأا

 اعيرصس يلريمز دلو ليحر
ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م لاز˘˘ت لو اذ˘˘ه
ة˘ي˘ح˘ن˘ت ى˘لا ى˘ع˘سست را˘˘سصنألا
ثي˘ح ،ي˘لر˘ي˘مز د˘لو سسي˘˘ئر˘˘لا

ثدح˘ي ا˘م ة˘ي˘لوؤو˘سسم ه˘ت˘ل˘م˘ح
تاحيرسستلا نأاو ةسصاخ قيرفلل
زئاكر˘لا سضع˘ب˘ل ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا

ي˘ت˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا ة˘ق˘ير˘ط اذ˘˘كو
روجأا نود نم ةبيتكلا تلعج
تÓيولا يناعت ةبيتكلا تلعج
ة˘ي˘ع˘سضو ن˘م بع˘سص ا˘م و˘˘هو
اب˘لا˘ط˘م ى˘ح˘سضأا يذ˘لا يدا˘ن˘لا
ى˘˘˘سضم تقو يأا ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كا
بواجتلا ىلع لمعلا ةرورسضب
ثحبلاو ةلوطبلا ريسس عم رثكا

لعجت يتلا ةيلاغلا طاقنلا نع
.ةياهنلا يف هئاقب نمسضي يدانلا
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ةــــنصصرق

ايكرت يبراد تافّلخم
،ثدحلا ايكرت يبراد عنسص
ىهتنا يذلا لكك ملاعلا يف
ى˘ل˘ع يار˘سس ة˘ط˘ل˘غ زو˘ف˘˘ب
ةيثÓثب ة˘سشخا˘بر˘ن˘ف هر˘ي˘ظ˘ن
تفر˘˘عو ،د˘˘˘ي˘˘˘حو فد˘˘˘ه˘˘˘ل
يذلا مكحلا راهسشإا ةارابملا
ةقاطب21 ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا رادأا

لÓ˘خ ءار˘م˘ح2و ءار˘ف˘˘سص
تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
ا˘عار˘سصو ة˘يو˘˘ق تÓ˘˘خد˘˘ت
نيب ايوق ا˘ي˘ند˘بو ا˘ي˘كي˘ت˘كت
زوفل Óمع نيذلا ،نييدانلا
حلاسصل ةفكلا ليمت نأا لبق
ي˘لو˘غ˘ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس ءÓ˘˘مز
.يرئازجلا يلودلا مجنلا

نيلايكمب ليكلا ةسسايسسب زرحم لماعي ’ويدراوغ
ا˘˘ح˘˘سضاو ح˘˘ب˘˘سصأا

يذلا ملظلاو سشيمهتلا
سضا˘˘ير ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
نم رسضخلا مجن زرحم
،لو˘يدراو˘غ بي˘ب ل˘ب˘ق
ل˘˘˘ي˘˘˘كلا ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
نيبو هني˘ب ن˘ي˘لا˘ي˘كم˘ب
،ن˘ي˘ير˘خآلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

ةارابم ي˘ف ثد˘ح ا˘م˘ك
مامأا ةريخألا «يتيسسلا»
يت˘لاو ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل

ويجر˘ي˘سس ا˘ه˘ي˘ف ع˘ي˘سض
ءاز˘ج ة˘بر˘سض ور˘˘يو˘˘غا
تناكو76 ةقيقدلا يف
ثدحي اذه نأا دكأاو «بلاعثلا» سسراح ةعاربل ببسسلا عجرأا هنأا ينابسسلا بردملا لعف ةدر
لوبرفيل دسض يسضاملا مسسوملا ءازج ةبرسض «زورح» عييسضت دنعو ،ةبعللا نمسض لخديو
.اهذيفنت نم هعنمب اهرثإا ىلع بقوعو ،بردملا نم ديدسش داقتنل سضرعت

نورظتني «ةيفياطسسلا»
ايسساسسأا يناحرف

،عوبسسألا اذه دمتعي نأا ادج حسشرملا نم
تامدخ ىلع يكوكلا يسسنوتلا بردملا
ىعسسي ثيح رسسيا ريهظك يناحرف عفادملا
ل˘جا ن˘م ر˘ب˘كا ا˘ت˘قو ه˘ح˘ن˘م ى˘لا سشتو˘˘كلا
رسصيو اذه ،ةيمسسرلا تاءاقللا يف لوخدلا
نم ةيسضاملا تابيخلا زواجت ىلع ينعملا
مل ةلماك رهسشا6 لاوط هتاف ام كرادت لجا
ناك دحاو يمسسر ءاقل يف لإا اهيف كراسشي
ةيفياطسسلا رظتنيو اذه ،فيدرلا قيرف عم
هناو ةسصاخ رب˘سصلا غرا˘ف˘ب م˘ه˘ل˘لد˘م ةدو˘ع
ءاوسس ىرسسيلا ة˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘فا˘سضإا
.ايموجه وأا ايعافد

ةركملل ديدج سصيمق

داحتا ةارابم يف تثدح يتلا ةحيسضفلا دعب
،ياد نيسسح رسصن ه˘ف˘ي˘سضم ما˘مأا سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ي˘ت˘لاو ة˘ئ˘يدر˘لا ة˘سصم˘قألا ة˘ي˘عو˘ن بب˘˘سسب

ببسسب ،«ةركملا» ي˘ب˘عÓ˘ل ل˘كسشم تق˘ل˘خ
ةسصمقأا رفوت مدعو ةهج نم ماقرألا رياطت
ىلإا مكحلاب ىدأا ام ،ىرخأا ةهج نم ةليدب
لح ةياغ ىلإا امهماقرأا ادقف نيبعل جارخإا
تلدب ءارسش ىلإا ةرادإلاب ىدأا ام ،لكسشملا

رار˘كت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ،ةد˘ي˘ج ةدو˘˘ج تاذ ةد˘˘يد˘˘ج
.Óبقتسسم ويرانيسسلا

ةجاحب «ةبيقعلا»
!يسسفن بيبطل

بيبط ىلا ةجاح يف دادزولب بابسش قيرف ىقبي
يف ترثأا ةريخألا تارثعتلا نأاو ةسصاخ نيسسفن
تلعج ةماه اطاقن نوعيسضي مهتلعجو ةبيتكلا
ءاقفر ىلع طغسضلا نم نو˘بر˘ت˘ق˘ي ن˘ي˘ق˘حÓ˘م˘لا

لعج يذلا رمألا وهو ،ةدايرلا ةمسساقمل رارج
لÓخ نم ةرادإلا لخدت يعدتسست فارطألا سضعب

نم نييناسسفنلا ءابطألا دحأا عم تاثداحم طبسض
ي˘ت˘لا طو˘غ˘˘سضلا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا جار˘˘خا ل˘˘جا
ةريخألا تارثعتلا نأاو ةسصاخ ،اهيلع نودجاوتي

نيذلا مهيبعل رمأا نم ةريح يف راسصنألا تلعج
.ةريبك ةيبسصعب نوبعلي اوحسضأا

ةحاطإ’ا ةمهم يف يدوج تيآا
«مويدوبلا» يبحاسصب

نأا˘˘ب يدو˘˘ج تيآا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا
يف هتاف ام كرادتتسسو طقسست نل ةيرسصنلا
ةبوعسص ن˘م م˘غر˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا
ريذخ ءا˘ق˘فر نأاو ة˘سصا˘خ ،يد˘ح˘ت˘لاو ة˘م˘ه˘م˘لا
يف ةلوطبلا يف ةوقب دئاعلا قافولا نوهجاويسس
نيذلا «رفانسسلا» نولبقتسسيسس اهدعبو فيطسس
رمألا وهو ،رايدلا جراخ سضوافتلا نونسسحي
مغرلاب هرمأا نم ةريح يف بردملا لعج يذلا

زوا˘ج˘ت ى˘ل˘ع ه˘ي˘ب˘عل ةرد˘ق˘˘م˘˘ب ه˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي ن˘˘م
زو˘ف˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ت˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘ت˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةيحيرا يف لمعلا نمسضيسس لداعتلا قيقحتو
.ديعب نم ةيرسصنلا ديعيسسو قيرفلل اهدعب

qarsana@essalamonline.com
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ينايزمل هناكم كرت نايزم
ن˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع نا˘˘يز˘˘م سصق
ط˘˘˘ير˘˘˘سش ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا

ديدجلا هقير˘ف ع˘م ه˘ت˘كرا˘سشم
،يسسنوتلا يسضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لا
يتلا فنألا مامح ةهجوم يف
بعÓ˘لا ءا˘ق˘فر زو˘ف˘ب ته˘ت˘˘نا
،ف˘ي˘ظ˘˘ن فد˘˘ه˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا بعل كرا˘˘˘˘˘˘سشو
مسضنا يذلا قباسسلا يتارامإلا
ي˘˘˘ف ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘˘ل
76 يف ،يوت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ه˘نا˘كم كر˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘ق˘ي˘˘قد
بيطلا رخآلا يرئازجلا هليمزل
تاب يجرتلا نأا امب ،ينايزم
.نييرئازج نيبعل7 كلمي
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رسسيأ’ا ريهظلا ةلكسشم ءاهتنإا نورظتني رفانسسلا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ةدو˘ع ر˘فا˘ن˘سسلا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي

ربسصلا غرافب يرمعلاو يحلاسص
ىلإا ةجاح يف قيرفلا نأاو ةسصاخ
ةهجاوملا نم ةيادب هرسصانع لك
ثي˘ح ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘مأا ،ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ةرداقلا ةفيلوتلا نع عيمجلا ثحبي

ن˘م اءد˘ب مو˘يدو˘ب˘لا نا˘م˘سض ى˘ل˘˘ع
رارسصإلا نأا امب ةلبقملا ةلوجلا
ركذي ،يدحتلا عفرل اريبك ىقبي
ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ي ير˘˘م˘˘ع˘˘˘لا نأا
سصاخ لمعل عوسضخلاو يندبلا
ةعومجملا يف لوخدلل ابسسحت
ريدقت ىسصقأا ىلع ادغ وأا مويلا
نا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
.يحلاسص بايغ لسصاوتي
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ةÓسصلا تيقاوم

  مداقلا سسرام01 نم ةيادب ةيدرفلا تابيردتلل دوعي لاطع^
نوات نتول مامأا دروفنتيرب مادسص يف ديدج قلأات نع ثحبي ةمحر نب^

ةيبرعلا تابختنملا صسأاك ةلوطب يئاهن عبرل اولهأات

لقأا رسضخ
02 ةنسس نم

ةيدوعسسلاب نوحيطي
سسنوتب نومدطسصيو

ةلاقإلا صصوسصخب تاعئاسشلا ىلع طخاسس ينفلا مقاطلا

يدوج تياو ةنيبغ يف ةيرسصنلا
فيطسس يف ةجيتن طبسضل حمطي

ياد Úسسح رسصن  وداراب يدان دادزولب بابسش
 طاقنلا نم ديزŸا عييسضت يدافتو صضافتنلاب نوبلاطي راسصنألا

هيبع’ عم ةجهللا ددسشي امود
«يرانكلا» طاقن ىلع رسصيو

يخارت ىلع ةطخاسس ةرادإ’ا
فلسشلا طاقن ىلع رسصتو ةبيتكلا

2 رئازجلا ‐1 ةيدوعسسلا
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1202 نوريماكلا «ناك» غولبل حوتفم قيرط يف رسضخلا نأا دكأا

بردم يسضاملب :روليد
هتقÓعو هتيلقع..يملاع

قرافلا تعنسص نيبعÓلا عم

دجاوتلاو ةبعسصلا تايرابملا مسسح ىلع رداق زرحم»^
«بع’ يأا ملح رسضخلا عم

انيلعو ةمئاق ةيراقلا ةكراسشملا يف هييلبنوم ظوظح»^
«انبعلم جراخ نسسحتلا


