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عجسش ءابولاب تاباسصإلإ ددع رإرقتسسإإ
رجحلإ عفر ىلع ةموكحلإ

قح يف إذفان اصسبح تإونصس4
نوــنكع نب ريمو «يصشوــبلإ»
ىواــصشرلإ ةـيصضق يف قبصسألإ

50صص
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ةفلكت رثكأإ ىرخأإ تاجÓع عيبل ىعسست اهنإإ لاق

ةسصاخلإ ةديدجلإ ريبإدتلإو ايسشامت
يلزنملإ رجحلاب

ةبسسنلاب وروأإ0001 ىلع ءاقبإلإ عم
جراخلإ ىلإإ نيرفاسسملإ نييرئإزجلل

فلآإ5 جإرخإاب سصيخرتلإ
طقف نيميقملإ ريغل وروأإ

40 صص

يقإوبلإ مأاب اسسولهم اسصرق2585 زجحو تإردخم تانوراب3 فيقوتهدعاسسمو وإودوبل قباسسلإ ةيروهمجلإ ليكوو نوبت دلاخ نم لكل ةءإربلإ عيرسشتلإ ةفلاخمو ةيمومع لإومأإ ديدبتب مهتم
جراخلإ ىلإإو نم لإومألإ صسوؤور ةكرحب صصاخلإ

كلام قيقصش يملوع رذيخ عإديإإ
تقؤوملإ سسبحلإ «كافوصس» عمجم

50صص

ةفي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لإ ة˘ير˘يد˘م˘لإ تد˘كأإ
نأإ ،يرإدإلإ حÓ˘˘سصإلإو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لإ
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لإ تا˘˘˘˘قوأإ
يه ،ةيمومعلإ تإرإدإلإو تاسسسسؤوملإ

يرا˘سس م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإ ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لإ كل˘ت
ىلإإ د˘˘˘˘˘حألإ ن˘˘˘˘˘م يأإ ،لو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لإ
 .صسيمخلإ

تلجصس رــئإزــجلإ
ءإوتحإ يف امدقت
«انوروك» راــصشتنإ

50صص

نطولإ تايفصشتصسم لك ىلع ةباقرلإ ديدصشتب رمأاي نوبت سسيئرلإ
30 صصةديدجلإ تإرايسسلإ دإريتسساب ةقلعتملإ طورسشلإ رتافد رإدسصإإ يف عإرسسإلاب بلاط

تايبول» :يـجاهنصص لاـمك
فقو ةلواحم ءإرو ةيملاع
«نيكوروــــلكلاب جÓــــعلإ

30صص

لـمعلإ تاقوأإ ىلإإ ةدوـعلإ
تاـــصسصسؤوملاب ةـــيداـعلإ
ةـــيموـــمعلإ تإرإدإلإو

30 صص

حتفت ملو قإوصسألإ تحتف» .. دحإو توصصب نونطإوملإ
«؟ىودعلإ رصشن يف ةـمهاصسم رــثكأإ امهيأإ .. دــجاصسملإ

عيمجلإ بلطم .. دجاسسملل يجيردتلإ حتفلإةياقولاب مإزتلإلإ مت إذإإ رمألإ يف ةروطخ نوري ل يلحملإ عراسشلإو ةيسسايسسلإ ةقبطلإو ةمئألإ

نـيراطنق نـم دـيزأإ طـبصض
ةقطنمب جلاعملإ فيكلإ نم
راصشبب ةيدودحلإ فينو ينب

يلامجإإو ءافسش ةلاح681 ليجسست
6067 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةباصصإإ901و تايفو7
«اـنوروــك» ــب ةدــيدج

رـــــئإزـــجلإ يــــف
40 صص
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م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
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طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ئجافت امدنع
رجاتلإ ةلودلإ

يف راجتلا نم تائملا صسمأا حابشص أاجافت
تÓحم باحشصأا مهنم ةشصاخ ةديلبلا ةي’و
ةيريدم نم ناوعأاب ،ةيذحأ’او ةشسبلأ’ا عيب
،ةطرششلا نم رشصانعب نيقوفرم ةيراجتلا
يتلا ،ةيراج˘ت˘لا م˘ه˘تÓ˘ج˘شس بح˘شسب او˘ما˘ق
ةكراششملل مهروشضح دنع اهنوديعتشسيشس
تارقم ىوتشسم ىلع يوعوت عامتجإا يف
ن˘مأ’ا اذ˘كو ةرا˘ج˘ت˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م تاد˘˘حو
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا طور˘ششلا م˘هأا لوا˘ن˘ت˘ي ،ي˘ن˘طو˘لا
فلتخم ةشسرامم لÓخ اهب مازتلإ’ا بجاولا
.ةيراجتلا تاطاششنلا

لوؤوصسم .. إÒخأإ
«يبر فاخي»

ةيشضاملا دوقع˘لا ة˘ل˘ي˘ط ا˘ندو˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب
«نومرحي ’و نوللحي ’» نيلوؤوشسم ىلع
فازنتشسإاو بهنلاو ةقرشسلا ديحولا مهمه ..
يف راطإا مدقت .. بعششلاو ةلودلا لاومأا

ة˘ي˘قر˘شش ة˘ي’و˘ب ة˘لود˘لا كÓ˘˘مأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
لطع ىلع لو˘شصح˘ل˘ل ةرر˘كت˘م تا˘ب˘ل˘ط˘ب
ريغ نكل .. يداع رمأ’ا انه ىلإا ،ةيشضرم
،يدا˘˘ع ل˘˘شصأ’ا ي˘˘ف و˘˘ه يذ˘˘لاو يدا˘˘ع˘˘لا
داعتبإ’ا ناكمإ’ا ردق لواحي ناك ينعملا

ينلعلا دازملا˘ب ع˘ي˘ب ة˘م˘ه˘م ة˘شسرا˘م˘م ن˘ع
ي˘ف ا˘ه˘تردا˘شصم تم˘ت رو˘م˘خ تا˘˘ن˘˘ح˘˘ششل

كÓمأا ةيريدم ل˘ب˘ق ن˘م ،ة˘ي˘ن˘مأا تا˘ي˘ل˘م˘ع
صصخ˘شش حر˘ط نأا د˘ع˘ب اذ˘˘ه ءا˘˘ج ،ة˘˘لود˘˘لا

يف ’اؤوشس ،نيدتم هنأا صضرتفي وأا نيدتم
يف لمعلا ةي˘عر˘شش لو˘ح ي˘ف˘ل˘شس ىد˘ت˘ن˘م
دازملاب عيبت ي˘ت˘لا ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ة˘ير˘يد˘م
.ةرداشصم ارومخ ينلعلا

ةلقرو يإومإرت
«ةمامكلإ» ـب

ةرورشضب نطاوملا ةي˘عو˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘ل˘ل
دحلا ىلإا ةيمارلا ةيئاقولا تاءارجإ’اب مازتلإ’ا

ياومارت رشضحي ،«انوروك» ءابو يششفت نم
امكو ،ةديدج ةلحب هطاششن فانئتشس’ ةلقرو
نوكت˘شس ا˘ن˘يد˘يأا ن˘ي˘ب ةرو˘شصلا ي˘ف ر˘ها˘ظ و˘ه
عيجششتو زيفحتل ،ةمامكلاب هذه لقنلا ةليشسو
يف مهملا اهرودل ارظن اهعشضو ىلع صسانلا

.«91‐ديفوك» صسوريفب ىودعلا حبك

.. ةرئإد سسيئر
! .. «Òخ لوصسرم»

رئازجلا يف اريثك اهيلع دوعتن مل ةجرخ يف
ةي’و يف لمعي ةرئاد صسيئر ماق .. ةبيبحلا
يلاو نيب ةقاشش ةطاشسوب ،ةمشصاعلا نم ةبيرق
يف يزكرم ريد˘مو ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا

نم ةلشسلشس ذيفنت هنم بلطت ام ،ةمهم ةرازو
،يزكرملا ريدملا بتكمل ةيكوكملا تارايزلا
هنأا ودبي يذلا ،ةي’ولا يلاو ىلإا ةدوعلا مث

ىلع هتردقو يزكرملا ريدملا ةطلشس نم فاخ
عاطتشسإا ا˘ن˘ب˘حا˘شص ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف ن˘كل ،ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا
ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ا˘ه˘يرا˘ج˘م ى˘لإا ها˘ي˘م˘لا عا˘جرإا
.نيمشصاختملا

qarsana@essalamonline.com
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ةدحإو ةلمعل ناهجو «زاغلنوصس»و «كإرطانوصس»
ثودح ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا د˘ع˘ب

ىوتشسم ىلع ويرانيشسلا صسفن
ر˘ج˘ف ،«كار˘طا˘نو˘شس» ع˘م˘˘ج˘˘م»
تاد˘˘حو ءارد˘˘م صضع˘˘ب غو˘˘ل˘˘˘ب
نشس ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع «زا˘غ˘ل˘نو˘شس»
«ةر˘طا˘بأا» ن˘ي˘ب ة˘ن˘ت˘ف ،د˘عا˘ق˘ت˘لا
ةيلخادلا «هتÓت˘كت»و ع˘م˘ج˘م˘لا
فر˘˘ط ل˘˘كف ،لو˘˘ق˘˘لا ح˘˘˘شص نإا
نمو هتيششاح بيشصنتل ىعشسي
ء’ؤوه ناكم ء’ولا هل نونكي
ءيشش ،دعاقتلا ىلع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

دو˘ق˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘˘ط ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘لا˘˘ط
ىلع ديدجلا ميدقلا عارشصلا اذه ىفط بابشسأ’ا نم ببشسلو ةرملا هذه امأا ،ارشس نكل ،ةيشضاملا
نأا لاق نم قدشص.. تاديدهتلا لدابت ةجرد ىلإا تلشصو ةداح تافÓخ يف ىلجتو حطشسلا
.ةدحاو ةلمعل ناهجو «زاغلنوشس»و «كارطانوشس»

! .. دجاصسŸإ راظتنإ ‘

جورخلا راطإا يف تررق امدعب دجاشسملل ةموكحلا حتف مدع يلحملا عراششلا برغتشسإا
هللا تويب ىلع ءاقبإ’ا ،ةيتامدخلاو ةيراجتلا تاطاششنلا لج ثعب ةداعإا ،رجحلا نم يجيردتلا

لشصاوتلا عقاوم ربع صسمأا لوأا ةليل اوشضفتنإا نيذلا نينطاوملا طشسو اريبك اطخشس راثأا ةقلغم
يف ةمهاشسم رثكأا امهيأا ..! دجاشسملا اوحتفت ملو قاوشسأ’ا متحتف» مهلاح ناشسلو ،يعامتجإ’ا
.«؟ىودعلا رششن

رإردأإ ‘ لاحرلإ طحي «لجنŸإ»
.. راردأا˘ب لا˘حر˘لا ط˘ح˘ي «ل˘ج˘ن˘م˘لا» ار˘ي˘˘خأا

نيقباشس رايمأا تافلم نمأ’ا حلاشصم تحتف
قلع˘ت˘ت دا˘شسف ا˘يا˘شضق ي˘ف او˘طرو˘ت ،ة˘ي’و˘لا˘ب
،ريتاوف ميخشضتو ةهو˘ب˘ششم تا˘ق˘ف˘شص مار˘بإا˘ب
يف Óعف عرشش ينلعلا هداشسفب فرع مهدحأا
ةيدلب حلاشصم ءانتقإا صصوشصخب ،هلاوقأا عامشس
ةعا˘م˘ج˘لا هذ˘ه صسأار ى˘ل˘ع نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع راردأا
لكايهلا ديدع حلاشصل تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

وهو ،عيرششتلل ةفلاخم قرطب تاقفشص ماربإاو
اوناع املاط نيذلا نينطاوملا رودشص جلثأا ام
ناك يذلا ريملا اذه صسرطغتو توربج نم
.هلعف بحي ام لشضفأا ركنملا

ماعلإ Úمألإو ›إولإ Úب ةندهلإ
ي˘ف ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘˘قر˘˘شش ة˘˘ي’و تد˘˘ه˘˘شش

لب ةشسرشش ةهجاوم ،ةي˘شضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘شسأ’ا
ةجردل ،ماعلا هنيمأاو يلاولا نيب ةيراشضو
ي˘ف ي˘لا˘ع تو˘شصب ’دا˘ج˘ت ن˘ي˘ل˘جر˘˘لا نأا
تارا˘طإ’ا رو˘˘شضح˘˘ب ي˘˘م˘˘شسر عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
نيب تثدح ةبيرغ ةحلاشصم نكل ،ةيئ’ولا
ىلإا رومأ’ا تداع ثيح مايأا لبق نيلجرلا
تاراطإا بارغتشسا راثأا ام ،اهدهع قباشس
طغشضلا مت ةي’ولل ماعلا نيمأ’ا ،ةي’ولا

ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
دنع ريخلاب هل اودهشش نيذلا ،نيريدملا

. ةي’ولا يلاو
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ماعلا نيمأ’ا ،يميجح لولج بلاط
يف ،ةمئأÓل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘شسن˘ت˘ل˘ل
،«مÓشسلا» صسمأا هب صصخ حيرشصت
د˘جا˘شسم ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب ة˘مو˘˘كح˘˘لا
ع˘م ا˘ي˘ج˘يرد˘ت و˘لو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا
ّنأا كردن نحن » لاقو ،ةيحشصلا
ةعباتمب ةفلكملا ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

اهرارق يف تعار دق انوروك ءابو
قلغ ي˘ف رار˘م˘ت˘شس’ا صصو˘شصخ˘ب
يتلا ةيحشصلا فورظلا دجاشسملا
ن˘م ا˘ه˘فوا˘خ˘مو دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ت
هذ˘˘ه نأا ’إا ،صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ششف˘˘˘ت
ةيناكمإا نم ع˘ن˘م˘ت ’ تارو˘ط˘ت˘لا
هللا تويب حتف يف رظنلا ةداعإا

لا˘قو ،ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب و˘˘لو
ةدوعلا يف نول˘مأا˘ي نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا»
هلل ءاعدلاو ا˘ب˘ير˘ق د˘جا˘شسم˘لا ى˘لإا
نأا ،انثدحم زربأاو اذه.«ءابولا عفرب
رارق دعب نورظتني اوناك ةمئأ’ا
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘˘لا ع˘˘فر˘˘لا
،لقنلا ةدوعو ةيراجتلا تاطاششنلا
دجاشسملا حتف نع نÓعإ’ا متي نأا

ماد قلغ دعب ةيجيردت ةفشصب ولو
يششفت ببشسب رهششأا3 نم رثكأ’
د˘كأا ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ،«ا˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
هتبعل يذلا ريبكلا رودلل مهريدقت
ةعباتمب ةفلكملا ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
امك.ةقباشسلا ةرتفلا لÓخ ءابولا
ة˘ي˘ق˘شسن˘ت˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا ا˘˘عد
يف نيلشصم˘لا ،ة˘م˘ئأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ح˘ت˘ف ةدا˘عإا رار˘ق ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت لا˘˘ح
ى˘لإا ،ق˘ح’ تقو ي˘˘ف د˘˘جا˘˘شسم˘˘لا
ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘لإ’ا

ةرازو نع ةرداشصلا تايشصوتلاو
ةيرابجإاب قلعت ام ةشصاخ ةحشصلا
لا˘م˘ع˘ت˘˘شساو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا
ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تار˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا

نا˘مأ’ا ة˘فا˘شسم مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘شض
.فوفشصلا يف دعابتلاو
ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ا˘عد ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح صسي˘˘ئر ،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق
د˘جا˘شسم˘لا ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

اهترامع نم نينطاوملا نيكمتو
ة˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا ق˘˘˘˘˘˘فو
بتكو ،ةيرورشضلا تاجا˘ي˘ت˘ح’او
ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ششن˘˘م ي˘˘ف
مامأا» ،«كوبشسيافلا» يف ةيمشسرلا
ه˘ت˘ن˘ل˘عأا يذ˘لا جار˘ف˘ن’ا ر˘ي˘ششا˘ب˘˘ت
مامأاو ،نطولا لك يف تاطلشسلا
نينطاوملا ىدل ماعلا يعولا ديازت
لماعتلا تايفيكو ءابولا ةروطخب
ةلمج عمو ،هنم تاطايتح’او هعم

تعرشش يتلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
لك ىلع ا˘هذا˘خ˘تا ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا
ن˘˘م تا˘˘ب د˘˘ق˘˘ف ،تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ح˘ت˘ف رار˘ق ة˘˘ع˘˘جار˘˘م يرور˘˘شضلا
نم نينطاوملا نيكمتو دجاشسملا

تاءارجإ’ا قفو هللا تويب ةرامع
تا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’او ة˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘لا
ح˘ششر˘ت˘م˘لا بشسحو ،«ة˘يرور˘شضلا
ءافت˘نا نإا˘ف ،ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ي˘شسا˘ئر˘ل˘ل
عم˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ ةر˘ها˘ق˘لا ع˘ناو˘م˘لا

ةموكحلا ن˘كم˘تو ،تا˘عا˘م˘ج˘لاو
،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘شسو ن˘م
اهتاوعد عم نينطاوملا بواجتو
كلذ لك ،طايتح’او رذحلا ىلإا

˘ما˘مأا د˘˘جا˘˘شسم˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل ةا˘˘عد˘˘م
نونطاوملا مهتهج نم .نيلشصملا
ةرششابم صسمأا لوأا ةليل اوحشستكا
ع˘فر ن˘ع ة˘مو˘كح˘لا نÓ˘عإا د˘˘ع˘˘ب
ليدعتو ةي’و91 نع ايلك رجحلا

ةداعإاو ،ىرخأا ةي’و92 ـب هتيقوت
ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ششنأ’ا ل˘˘ج ثع˘˘ب
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ،ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘˘لاو
مهطخشس نع ريبعتلل ،يعامتجإ’ا

،دجاشسملا حتف ةداعإا رارقإا مدع نم
ـب ىود˘ع˘لا ر˘ط˘خ نأا م˘ه˘ل˘ج د˘كأاو
ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا دد˘˘ه˘˘ي «ا˘˘نورو˘˘ك»
ا˘م ر˘ث˘كأا قاو˘شسأ’او تÓ˘ح˘م˘˘لا˘˘ب
بتكو ،دجاشسملا يف كلذ لعفي
م˘لو قاو˘شسأ’ا م˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘ف» م˘˘هد˘˘حأا
رثكأا امه˘يأا ..! د˘جا˘شسم˘لا او˘ح˘ت˘ف˘ت
.«؟ىودعلا رششن يف ةمهاشسم
نوؤو˘˘ششلا ةرازو رار˘˘˘ق نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
دجاشسملا قلغب فاقوأ’او ةينيدلا

يذلا ،ناذآ’ا عفر ىلع ءاقبإ’ا عم
71 نم ءادتبا ذيفنتلا زيح لخد
ءار˘˘جإا˘˘ك ءا˘˘ج ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا صسرا˘˘˘م
صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل يزار˘˘ت˘˘حا
.هراششتنا نم دحلاو «انوروك»

ةياقولاب مإزتللإ مت إذإإ رمألإ يف ةروطخ نوري ل يلحملإ عراسشلإو ةيسسايسسلإ ةقبطلإو ةمئألإ

عيمجلإ بلطم ..دجاصسملل يجيردتلإ حتفلإ
«؟ىودعلإ رصشن يف ةمهاصسم رثكأإ امهيأإ ..دجاصسملإ حتفت ملو قإوصسألإ تحتف» ..دحإو توصصب نونطإوملإ ^
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لوأإ ءاسسم تررق امدعب دجاسسملل ةموكحلإ حتف مدع ،ةمئألإو ،ةيسسايسسلإ ةقبطلإ إذكو ،يلحملإ عراسشلإ برغتسسإ
صضفتنإ ثيح ،ةيتامدخلإو ةيراجتلإ تاطاسشنلإ لج ثعب ةداعإإ ،رجحلإ نم يجيردتلإ جورخلإ راطإإ يف صسمأإ

إوحتفت ملو قإوسسألإ متحتف» مهلاح ناسسلو ،يعامتجإلإ لسصإوتلإ عقإوم ربع ةريخألإ تاعاسسلإ يف فلآلإ تإرسشع
.«؟ىودعلإ رسشن يف ةمهاسسم رثكأإ امهيأإ ..!دجاسسملإ

هسضرفت يذلإ رفسسلإ رظح
نم مهعنم دلبلإ إذه تاطلسس

يدودحلإ ربعملإ ىلإإ لوسصولإ
فودنت ةيلو ربع

ايناتيروم يف نوقلاع نويرئإزج
مهءÓجإإ نوبت سسيئرلإ نودصشاني

نطولإ سضرأإ ىلإإ
نييرئإزجلإ نم ددع دسشان
،ايناتيروم يف نيقلاعلإ

دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر
لخدتلإ ،نوبت ديجملإ

،نطولإ صضرأإ ىلإإ مهئÓجإل
إوناك مهنأإو ةسصاخ

مهتمزأل اجإرفنإ نورظتني
يرإزولإ دفولإ ةرايز عم
ىلإإ ءإرزو4 مسض يذلإ

دحل هنأإّ لإإ ،ايناتيروم
ىوسس إوقلتي مل ةعاسسلإ

ةرافسسلإ نم إدوعو
يف مهتمزأإ نأاب ةيرئإزجلإ

.جإرفنÓل اهقيرط
ءانبأإ نم ددع ربتعإو إذه
يف نيقلاعلإ براقأإو
رفسسلإ رظح نأإ ،ايناتيروم
تاطلسسلإ هسضرفت يذلإ
يذلإ وه ةيناتيروملإ

ىلإإ لوسصولإ نم مهعنم
ربع يدودحلإ ربعملإ

دسشانو ،فودنت ةيلو
يف ايلعلإ تاطلسسلإ  ءلؤوه

لح داجيإل لخدتلإ ،دÓبلإ
مهبراقأإ ةمزأل عيرسس

ل مهددع نأإو اميسسل
.طقف اسصخسش54 زواجتي

ح.نيدلإ رمق

ةنجللا وشضع ،يناكرب طاقب دكأا
ةعباتمو دشصرب ةفلكملا ةيملعلا
،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو را˘ششت˘˘نا رو˘˘ط˘˘ت
رار˘ق نأا ،ءا˘ب˘طأ’ا ةدا˘م˘ع صسي˘˘ئرو
،رجحلا عفر˘ب صصا˘خ˘لا ة˘مو˘كح˘لا

ظوحلم مدقت ليجشست ةجيتن ءاج
صسوريفلا اذه راششتنا ءاوتحا يف
ت’ا˘ح ي˘ف رار˘ق˘ت˘شساو ،كا˘˘ت˘˘ف˘˘لا
عفر نأا ،يناكرب حشضوأا .ةباشصإ’ا
ةيئزج وأا ةيلك ةفشصب ءاوشس رجحلا

ةباشصإ’ا ت’اح عجارت ببشسب ناك
ر˘ب˘ع تا˘ي’و˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ادد˘ششم ،ي˘ن˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا

ريبادتو تاءارجإاب ديقتلا ةرورشض
ي˘ف ار˘ي˘ششم ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘يا˘قو˘لا

ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ي˘ه لا˘م˘˘ششلا ند˘˘م نأا ى˘˘لإا ،صسمأا
صسوريف راششتنا نم اررشضت رثكأ’ا
بونجلا ندمب ةنراقم ،«انوروك»
ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’او ة˘˘فا˘˘ث˘˘كلا بب˘˘˘شسب
نأا ةبشسانملا˘ب ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ي˘نا˘كشسلا
ةيامحل ريخأ’ا زجاحلا وه عانقلا
رشسك لجأا نم ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو در˘ف˘لا
دحلا يلات˘لا˘بو ىود˘ع˘لا ة˘ل˘شسل˘شس
ةيناث ةجوم يدافتو هراششتنا نم
.ءابولل
،ءابطأ’ا ةدامع صسيئر ددششو اذه
،يقاولا عانقلا ءادترا ةيرابجإا ىلع
درفلا ةيامح ي˘ف ه˘ت˘ي˘م˘هأا ا˘ه˘ب˘ششم
ي˘ف نا˘مأ’ا ماز˘ح ع˘شضو ة˘ي˘م˘هأا˘ك

راششأا لباقملا يف هنكل ،ةرايشسلا
ىودج ’ تازافقلا ءادترا نأا ىلإا

يف لقتن˘ت تا˘شسور˘ي˘ف˘لا نأ’ ه˘ن˘م
ت’اح ددع عجارت اعقوتم ،ءاوهلا
لكششب رهششلا اذه لÓخ ةباشصإ’ا

ريبادتلاب مازتل’ا ة˘لا˘ح ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
نأا ىلإا ،ثدحتملا راششأاو ،ةيئاقولا
هيف لشضفلا دوعي ،لجشسملا مدقتلا
فرط نم ةذختملا تاءارجإ’ا ىلإا
تاطاششن˘لا صصي˘ل˘ق˘ت˘ب ة˘مو˘كح˘لا

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لاو صسراد˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غو
لقنلا لئاشسو مادخ˘ت˘شسا ق˘ي˘ل˘ع˘تو
.ىرخأا ريبادت نع Óشضف ةيعامجلا

ـه.دإوج

رجحلإ عفر ىلع ةموكحلإ عجسش ءابولاب تاباسصإلإ ددع رإرقتسسإ

«انوروك» راصشتنإ ءإوتحإ يف امدقت تلجصس رئإزجلإ
«ءابولل ةيناث ةجوم بنجتو ىودعلإ يدافتل ريخألإ زجاحلإ ةمامكلإ عصضو» :يناكرب طاقب ^

صسي˘ئر ،ي˘جا˘ه˘ن˘شص لا˘م˘˘ك د˘˘كأا
ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘لا˘ع تا˘ي˘بو˘ل نأا ،ي˘ح˘˘شصلا
ـب جÓعلا فقو ةلمح ءارو فقت
ىعشست اهنو˘ك ،«ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا»
،ةفلكت رثكأا ىرخأا تاجÓع عيبل
ةمظنم ل˘ما˘ع˘ت ة˘ق˘ير˘ط ا˘ف˘شصاو
ءا˘بو ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا
.«ةحيشضفلا» ـب «انوروك»
ي˘˘ف ،ي˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘شص د˘˘˘كأاو اذ˘˘˘ه
اهب ىلدأا ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ـب لمعلا لشصاوت اندÓب نأا ،صسمأا
ةميلشس ةقيرطب «ني˘كورو˘ل˘كلا»
ءابوب ن˘ي˘با˘شصم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف
ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ه˘ن˘كل ،«91‐ديفوك»
عمSMO لماعت ةقيرط فشصو
ـب كاتفلا يملاعلا صسوريفلا اذه
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،«ة˘˘ح˘˘ي˘˘شضف˘˘لا»
ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م» دد˘˘˘شصلا
جÓعلا فقو ىلإا تعد ةيملاعلا
ربتعي ام وهو ،نيكرولكلا ءاودب

تايبول دجوت هنأاو ةشصاخ ،اراع
تاجÓع عي˘ب˘ل ى˘ع˘شست ة˘ي˘م˘لا˘ع
.«ةفلكت رثكأا ىرخأا

،ثدحتملا دكأا ،ىرخأا ةهج نم
نمأÓل ةينطولا ةلاكولا ءاششنإا نأا

حÓ˘شصإا˘ب ح˘م˘شسي˘˘شس ،ي˘˘ح˘˘شصلا
قيرط نع ةيحشصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

نمأ’ا نيب ةرششابم ةقÓع مشسر
،ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلاو ي˘ن˘طو˘لا

زاهج عشضو ىلع لمعنشس» لاقو
يرئازجلل حمشسي يلحم يحشص
ي˘ب˘ط جÓ˘ع ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا˘˘ب
هتلاكو نأا ىلإا اريششم ،«يعون
تاءا˘ف˘كلا ءا˘ق˘ب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘شس
صضرأا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
تارا˘˘˘˘طإ’ا ةدو˘˘˘˘عو ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م جرا˘خ˘لا˘ب ةدو˘جو˘م˘لا
ةي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ة˘لازإا
ر˘ي˘ج˘ف˘ت ه˘جو ي˘˘ف ف˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

،يجاه˘ن˘شص فا˘شضأاو ،ا˘ه˘تاءا˘ف˘ك
تءاج ةلاكولا» نأاششلا اذه يف
ةادأا نوكتشسو ةماه ةلحرم يف
،«ة˘ح˘شصلا ناد˘˘ي˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘م
حنم ،ةيروهمجلا صسيئر» فدرأاو
ة˘ع˘شساو تا˘ي˘حÓ˘˘شص ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
اذه ،«اهتارارق ةدايشس يف لثمتت
ةرورشض ىلع ،ثدحتملا ددششو
ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ط˘خأا ن˘ع دا˘ع˘ت˘˘ب’ا

دمتعت ةديدج تاينقت مادختشساو
.يعانطشص’ا ءاكذلا ىلع
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ةفلكت رثكأإ ىرخأإ تاجÓع عيبل ىعسست اهنإإ لاق

ءإرو ةيملاع تايبول» :يجاهنصص لامك
«نيكورولكلاب جÓعلإ فقو ةلواحم
اهتإرإرق يف ةديصس يحصصلإ نمأÓل ةينطولإ ةلاكولإ ^

 يعون جÓع ىلع لوصصحلاب حمصسي يرئإزج يحصص زاهج عصضو ^

ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا تدكأا
نأا ،يرادإ’ا حÓشصإ’او ةيمومعلا
ي˘ف ة˘ق˘ب˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘قوأا
تارادإ’او تا˘˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا
يف ةددحملا كلت يه ،ةيمومعلا
نم يأا ،لوعفملا يراشس ميظنتلا
تح˘شضوأا .صسي˘م˘خ˘لا ى˘˘لإا د˘˘حأ’ا
صسمأا اهل نايب يف ،اهتاذ ةهجلا
ارظن هنأا ،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا
رجحلاب ةشصاخلا ةديدجلا ريبادتلل
˘ما˘كحأ’ا ي˘ف رر˘ق˘م˘لا ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا

نم ةياقولاب ةقلعتملا ةيميظنتلا
نا˘˘ف ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو را˘˘˘ششت˘˘˘نا
ي˘ف ة˘ق˘ب˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘قوأا
ةيمومعلا تارادإ’او تاشسشسؤوملا

ميظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لا كل˘ت ي˘ه
ىلإا دحأ’ا نم يأا لوعفملا يراشس
لمعلا تيقاوم تددحو ،صسيمخلا

ا˘حا˘ب˘شص ة˘ع˘با˘˘شسلا ة˘˘عا˘˘شسلا ن˘˘م
ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا ى˘˘لإا (00:70)
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب (00:51) ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل˘˘ل

،يزيلا ،تشسارنمت ،راردأا تاي’و
،ة˘يادر˘غ ،ة˘ل˘قرو ،را˘ششب ،فود˘ن˘ت
كلذو يداولا ،ةركشسب ،طاوغ’ا
امأا ،مداقلا ربمتبشس03 ةياغ ىلإا
نيلماعلا نيمدختشسملل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
تيقاوم ناف ،تاي’ولا يقاب يف
ة˘عا˘شسلا ن˘م تدد˘ح د˘ق ل˘م˘˘ع˘˘لا
ى˘˘˘لإا (00:80) ا˘حا˘ب˘شص ة˘ن˘ما˘ث˘لا
ًءاشسم فشصنلاو ة˘ع˘بار˘لا ة˘عا˘شسلا
(03:61).

ـه.دإوج

يلزنملإ رجحلاب ةسصاخلإ ةديدجلإ ريبإدتلإو ايسشامت

ةيمومعلإ تإرإدإلإو تاصسصسؤوملاب ةيداعلإ لمعلإ تاقوأإ ىلإإ ةدوعلإ
ةنجل صسيئر ،ةبارعل دمحأا بذك

ة˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ىلدأا يتلا تاحيرشصتلا ،روتشسدلا
ةا˘ن˘ق ى˘ل˘˘ع ،رود˘˘شسم صسرا˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب

نايب يف بتكو ،صسمأا لوأا ةشصاخ
ى˘ل˘˘ع «مÓ˘˘شسلا» زو˘˘ح˘˘ت صسمأا ه˘˘ل
تاحيرشصتلا رثإا ىلع » ،هنم ةخشسن
يت˘لا ة˘لوؤو˘شسم Ó˘لا ة˘يزاز˘ف˘ت˘شس’ا
ةانق ىلع رودشسم صسراف اهب ىلدأا
ناوج9 ءاثÓثلا موي «يف يت روب»

ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ة˘عا˘شسلا ى˘ل˘ع0202
ي˘شصخ˘˘ششب صسم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو اءا˘˘شسم
ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئر ي˘ت˘ف˘شصب ي˘˘فر˘˘ششو
يننإاف ،روتشسدلا ليد˘ع˘ت˘ل ءار˘ب˘خ˘لا
ىلع ءاج ام اعطاق ابيذكت بذكأا
ةلمحلا يف هطارخناب ددنأاو ،هناشسل
ةشسرامم رارق عم ،ينفدهتشست يتلا

ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ق˘˘ح
.«ايئاشضق

ـه.دإوج

ددنو هفرسشو هسصخسشب صسمت يتلإ هتاحيرسصت بذك
هفدهتسست ةلمح يف هطإرخناب

 رودصسم ةاصضاقمب ددهي ةبإرعل

دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ر˘مأا
ةباقرلا ديدششتب ،نوبت ديجملا

عاششي يتلا تايفششتشسملا ىلع
د˘ق ا˘ه˘نأا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘˘شسو ي˘˘ف
وأا لا˘˘˘م˘˘˘هإا ت’ا˘˘˘ح ل˘˘˘ج˘˘˘˘شست
ر˘ي˘خ˘شست˘ب ر˘مأا ا˘م˘ك ،ظا˘ظ˘ت˘كا

تح˘˘ت نو˘˘كت ة˘˘شصا˘˘خ ةر˘˘ئا˘˘ط
ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شصلا ةرازو فر˘˘˘˘˘˘˘شصت
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
لقنتلا د˘شصق ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ل˘كا˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ب˘قار˘˘م˘˘ل
.ناكم يأا يف ةيحشصلا

لÓخ ،نوبت صسيئرلا رمأا امك
صسلجمل اعامتجإا صسمأا هشسأارت
ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ،ءارزو˘˘لا
،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ل˘شصاو˘ت˘˘لا
ر˘تا˘فد راد˘شصإا ي˘˘ف عار˘˘شسإ’ا˘˘ب
داريتشساب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا طور˘ششلا
ىلع حلأاو ،ةديدجلا تارايشسلا
د˘ل˘ب ن˘م ا˘هدار˘ي˘ت˘شسا طار˘ت˘˘ششا
نو˘كي نأاو ي˘ل˘شصأ’ا أا˘˘ششن˘˘م˘˘لا

مدقي نأاو اشصت˘خ˘م درو˘ت˘شسم˘لا
رركتت ’ ىتح تانامشضلا لك
.ةقباشسلا براجتلا

صسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا صصل˘خ ا˘˘م˘˘ك
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ،ءارزو˘˘˘˘لا
،ةماهلا تايشصوتلاو تارارقلا

،تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تشسم
،ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر ر˘مأا ثي˘ح
ةفاجلا ئناوملل يروفلا قلغلاب

اهءÓخإاو ،ا˘ه˘ل صصخر˘م˘لا ر˘ي˘غ
امك ،بناجأ’ا نيلماع˘ت˘م˘لا ن˘م
اذ˘˘ه ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل ،صسي˘˘ئر˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘ن
ى˘ل˘ع ئ˘ناو˘م˘˘لا ن˘˘م ف˘˘ن˘˘شصلا
ةدا˘˘ي˘˘شسلاو ي˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا
صسي˘ئر˘لا ر˘مأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ،نو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت
ةيطارقوري˘ب˘لا ن˘م صصل˘خ˘ت˘لا˘ب
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ،د˘ي˘شصلا عا˘ط˘˘ق ي˘˘ف
.تاينواعت يف نيدايشصلا

ر.نوراه

ةقلعتملإ طورسشلإ رتافد رإدسصإإ يف عإرسسإلاب بلاط
ةديدجلإ تإرايسسلإ دإريتسساب

ةــباقرلإ ديدصشتب رــمأاي نوــبت سسيئرلإ
نطولإ تايفصشتصسم لك ىلع

ناكم يأإ يف ةيحصصلإ لكايهلإ فلتخمل لقنتلل ةحصصلإ ةرإزو حلاصصمل ةصصاخ ةرئاط ريخصست ^
بناجألإ نيلماعتملإ نم اهءÓخإإو اهل سصخرملإ ريغ ةفاجلإ ئنإوملل يروفلإ قلغلإ ^
تاينواعت يف نيدايصصلإ ميظنتو ديصصلإ عاطق يف ةيطإرقوريبلإ ىلع ءاصضقلإ ^



اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘كر˘ششلا تن˘ل˘عأاو
تاميلعت راظتنا يف هنأا ،صسمأا
فانئتشس’ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ل˘˘شصاو˘˘ن˘˘شس ،ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا طا˘˘˘ششن
ةدوع نامشضل ةينقتلا براجتلا
فور˘ظ ل˘شضفأا ي˘ف ياو˘˘مار˘˘ت˘˘لا
متيشس هنأا ىلإا ةريششم ،ةمÓشسلا
طا˘˘˘˘ششن ةدو˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘عإ’ا
تا˘˘˘ي’و ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع ياو˘˘˘˘مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ناره ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا»
يد˘˘ي˘˘شسو ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس ،ة˘˘˘ل˘˘˘قرو
.بشسانملا تقولا يف «صسابعلب
تررق دق ةموكحلا تناكو اذه
راطإا يف ،دÓبلا تاي’و لماكرب˘ع ياو˘مار˘ت˘لا˘بو تÓ˘فا˘ح˘لا˘بن˘ير˘فا˘شسم˘ل˘ل ير˘شضح˘لا ل˘ق˘ن˘لاتا˘طا˘ششن فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا˘ب حا˘م˘˘شسلا

رجحلا عفر نم ةيناثلا ةلحرملا
د˘ي˘ق˘ت˘لا م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ي˘˘ح˘˘شصلا
.ةيئاقولا دعاوقلاب

ثدحلا4 8672ددعلإ ^1441 لإوسش32ـل قفإوملإ0202 نإوج51نينثإلإ

watan@essalamonline.com

دÓبلإ يف ايلعلإ تاطلسسلل ةيئاهنلإ تاميلعتلإ راظتنإ يف

قحل دعوم ىلإإ نطولإ ربع «يإومإرتلإ» ةكرح ةدوع ليجأات

ز.لامج

بإرتلإ لك ربع تابرعلاب ةسصاخلإ ةينقتلإ براجتلإ ةيلمع لسصإوت نع ،رئإزجلإ يإومإرت لÓغتسسإ ةكرسش تفسشك
.ةمÓسسلإ فورظ يف يإومإرتلإ طاسشن ةدوع نامسضل ،ينطولإ

تحت نيوسضنملإ نيكمتب بلاط
روجألإ عفرو تايقرتلإ نم اهئإول

سسيئرلإ دصشانت «بافاصسلإ»
بتر قلخو اهفاصصنإإ نوبت

سضيرمتلل ةديدج
يفظومل ةينطولإ ةيقيسسنتلإ تبلاط

ءإول تحت ةيوسضنملإ ،ةحسصلإ
ةرإدإلإ يفظومل ةيرئإزجلإ ةباقنلإ
،ةيروهمجلإ صسيئر نم ،ةيمومعلإ
يتلإ بلاطملإ ةلمج يف رظنلإ

اهسسأإر ىلع ،ةسسائرلل اهتمدق
دسصق ،روجألإ عفرو تايقرتلإ

ةحسصلإ عاطق عسضو نيسسحت
.صضيرملإ
اهل نايب يف ،«بافاسسلإ» تحسضوأإ
،هنم ةخسسن ىلع«مÓسسلإ» زوحت صسمأإ
ماتلإ اهئايتسسإ نع تربع ،صسمأإ
،لامعلل ةحسصلإ ريزو لهاجتل
ةلجسسملإ ماقرألاب طقف هلاغسشنإو
مه ةحسصلإ لامع نأإ املع ،ءابولل
دوهجلإ مغر ،ىلوألإ ةيحسضلإ
ةحسصلإ لامع عيمج نم ةلسصإوتملإ
ءابطأإ نم ،انوروك ءابو ةحفاكمل
لامعو نييرإدإإو نييبط هبسشو
عاطق لامع نأإ ةحسضوم ،نيينهم
لجأإ نم ءإدهسش إومدق دق ةحسصلإ

مهنأإ ديحولإ مهبنذو ،ءابولإ ةحفاكم
نكل ،نطإوملإ ةحسص لجأإ نم نوعسسي
ينهم لماع ةبتر نإاف لباقملاب
يرهسشلإ اهبتإر ،يعامتجإلإ نامسضلاب
ةربخ هل ماع بيبط بتإر نم ربكأإ

ةلداع ريغ ةلداعم يهو ،تإونسس01
لامعلإ ىلع ةورثلإ ميسسقت يف
.تاعاطقلإ نيب قيرفتلإو
ةينطولإ ةيقيسسنتلإ تدسشان امك
دبع صسيئرلإ ،ةحسصلإ يفظومل
ةيقرتلإ ةسسإردب ،نوبت ديجملإ
عم ،رجألإ عفرو ءابطأÓل ةيلآلإ

ةكرتسشملإ كÓسسألإ عسضو ةسسإرد
،ةحداك ةريقف ةقبط إوحبسصأإ نيذلإ

يدعاسسم ةيقرت ىلع ةوÓع
ةيلآإو مهتافلم يف رظنلإو صضيرمتلإ

بتر قلخ ىلإإ ةفاسضإإ مهتيقرت
عاطقلإ جإرخإإو ،صضيرمتلل ةديدج

ليعفتو ،يمومعلإ فيظولإ نم
.ةئاملاب001 ءافسشلإ ةقاطب

ز.لامج

يلامجإإو ءافسش ةلاح681 ليجسست
6067 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ـب ةديدج ةباصصإإ901و تايفو7
رئإزجلإ يف «انوروك»

ةعاسس42 ـلإ لÓخ رئإزجلإ تلجسس
ةباسصإإ901و ،تايفو7 ةريخألإ

681 ءاسصحإإ عم ،«انوروك» ـب ةديدج
هنع فسشك امل اقفو ،ءافسش ةلاح

قطانلإ ،رإروف لامج روتكدلإ صسمأإ
يسشفت ةعباتم و دسصر ةنجلل يمسسرلإ
.ءابولإ

ددعلإ نأإ ،هتإذ ردسصملإ فسشك امك
يف ءابولإ إذهب نيباسصملل لامجإلإ

ماقرألإ ءوسض ىلع غلب اندÓب
ةعاسس42 ـلإ لÓخ ةلجسسملإ
لسصو اميف ،ةلاح91901 ،ةريخألإ
يف ،767 ىلإإ تايفولإ يلامجإإ
يلامجإلإ ددعلإ زفق لباقملإ
.6067 ىلإإ نيفاعتملل

ك.اسضر

ة˘ل˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ترا˘˘ششأا
ا˘ه˘نأا ى˘لإا ،بئار˘شضلا ي˘ف˘ظو˘م˘˘ل
صسيئرل ةحوتفم ةلا˘شسر مد˘ق˘ت˘شس
نم اهذاقنإا لجأا نم ةيروهمجلا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘خ˘˘˘م
قوف تحبشصأا يت˘لا ،ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل˘ل
ةنجهتشسم ،ةيروهمج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق
قح يف ةفح˘ج˘م˘لا ا˘ه˘تا˘شسرا˘م˘م
ةباقنلا تدكأا .بئارشضلا يفظوم
تملشست صسمأا اهل نايب يف اهتاذ
نأا ،ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘شسن «مÓ˘˘˘˘شسلا»
قوف ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا
هذ˘ه نأا ثي˘ح˘ب ،ةرازو˘لا ة˘ط˘ل˘شس

عم ا˘ه˘تد˘ق˘ع ا˘ه˘نأا˘كو ة˘ير˘يد˘م˘لا
لي˘جأا˘ت د˘ع˘ب˘ف ،بئار˘شضلا عا˘ط˘ق
ليدعت عورششم ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا
لامعب صصاخلا يشساشسأ’ا نوناقلا
،يشضيوعتلا ما˘ظ˘ن˘لاو بئار˘شضلا

تشضم تاونشس ذنم هدادعإا مغر
ف˘ي˘ظو˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ة˘˘شسÓ˘˘شسو
دعب هنأا تحشضوأا امك ،يمومعلا
قبا˘شسلا ءارزو˘لا صسل˘ج˘م د˘ي˘كأا˘ت
ريزولا ،يودب نيدلا رون ةشسائرب
بو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ،ق˘˘˘با˘˘˘شسلا لوأ’ا
نع بئارشضلا يفظومب ءانتعإ’ا

عم ،تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ر˘ي˘فو˘ت ق˘ير˘ط

يف فيظوتلا ىلع ديمجتلا عفر
جاردإا ىلع ةوÓع ،عاطقلا اذه
يفظو˘م˘ل ة˘يدا˘م˘لا تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا
تارار˘ق˘لا هذ˘˘ه نأا ’إا ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
اهبرشض دعب جاردأ’ا ةشسيبح تقب

ةيريدملا لبق نم طئاحلا صضرع
اهنأا ةدكؤوم ،ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
صسيئرل ةحوتفم ةلا˘شسر مد˘ق˘ت˘شس
نم اهذاقنإا لجأا نم ةيروهمجلا

ي˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه بلا˘˘خ˘˘م
.ةلودلا نيناوق قوف تحبشصأا

ز.لامج

 مهب صصاخلإ يسضيوعتلإ ماظنلإو يسساسسألإ نوناقلإ ليدعت عورسشم ىلع ةقفإوملإ ليجأاتب إوددن

ةينإزيملإ ةيريدم تاصسرامم نم مهذاقنإإ نوبت سسيئرلإ نودصشاني بئإرصضلإ وفظوم

نيمأ’ا ،ةم˘ششو˘ب دـم˘ح˘م فر˘ششأا
،مجانملاو ةعانشصلا ةرازول ماعلا

،ةراكيز ىفطشصم نييعت ىلع
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘م
،IDNAرامثتشس’ا ر˘يو˘ط˘ت˘ل

يروشصن˘م م˘ير˘كلا د˘ب˘ع˘ل ا˘ف˘ل˘خ
.ىرخأا ماهمل يعدتشسا يذلا
،ةعا˘ن˘شصلا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب ح˘شضوأا
نأا ،هنم ةخشسن «مÓشسلا» زوحت
ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ،ة˘م˘ششو˘ب دـم˘ح˘م
دق ،مجانم˘لاو ة˘عا˘ن˘شصلا ةرازو˘ل
بي˘شصن˘ت م˘ي˘شسار˘م ى˘ل˘ع فر˘ششأا
روشضحب ديد˘ج˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘لا˘ط˘ل˘ح ا˘شضر
ةرازوب ةباينلاب رامثتشس’ا ةيقرتل
تاراطإاو ،م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘شصلا

،ماعلا نيمأ’ا مدقو.ةلاكولا نم
هركشش ،بيشصنتلا ميشسارم لÓخ
ي˘عد˘˘ت˘˘شسا يذ˘˘لا يرو˘˘شصن˘˘م˘˘ل
ر˘يد˘م˘لا ا˘˘ي˘˘عاد ،ىر˘˘خأا ما˘˘ه˘˘م˘˘ل
وحن دوهجلا هيجوت ىلإا ديدجلا

ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘كي˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘يد ق˘˘˘ل˘˘˘خ
ةشسايشسلا راطإا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل
ثعب ةداعإ’ ةديدجلا ةيموكحلا
.ينطولا داشصتق’ا

ك.اسضر

ىرخأإ ماهمل يعدتسسإ يذلإ يروسصنم ميركلإ دبعل افلخ
رامثتصسلإ ريوطتل ةينطولإ ةلاكولإ سسأإر ىلع ةراكيز ىفطصصم نييعت

ريدملا ،يدلاخ نيدلا رون فششك
ماظنلا لاخدإا نع ،كرامجلل ماعلا
ةمدخلا زيح ديدجلا يتامولعملا

را˘طإا ي˘˘ف ،2202 ة˘ن˘شس نو˘شضغ
ثاد˘حإ’ يرو˘ك ير˘ئاز˘ج نوا˘ع˘ت
يكرم˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لا ي˘ف ة˘شضه˘ن
.هتعاجن نم عفرلاو
اذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت نأا ،يد˘لا˘˘خ ح˘˘شضوأا
نواعت راطإا يف ممشصملا ماظنلا

رشصانعلا دحا دعي ،يروك يرئازج
ةشضهن ثادحإ’ اهيلع لوعي يتلا
نم عفرلاو يكرمجلا رييشستلا يف
صصوشصنب هتقفار˘م ع˘م ،ه˘ت˘عا˘ج˘ن
دا˘شصت˘ق’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
ةيعشضولا نيشسحت اذكو ،ينطولا
لجا نم يكرمجل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نأا اربتعم ،ةوجرملا فادهأ’ا غولب
م˘˘هأا ن˘˘˘م رو˘˘˘جأ’ا تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘شسم

رو˘ه˘ظ ى˘لإا تدأا ي˘ت˘لا ل˘ماو˘ع˘˘لا
،كرا˘م˘ج˘لا زا˘˘ه˘˘ج ي˘˘ف ةو˘˘ششر˘˘لا

يدا˘˘ف˘˘ت ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘˘ع دد˘˘˘ششو
تاماهت’او ةيمي˘م˘ع˘ت˘لا ما˘كحأ’ا
كرامجلا زاهجل ةوششرلاب ةيئاقلتلا
ةهيز˘ن تاءا˘ف˘ك ه˘ب ط˘ششن˘ت يذ˘لا

لوؤوشسم˘لا تاذ را˘ششأاو ،ة˘ي˘ن˘طوو
يناعت ةيرئازجلا كرامجلا نأا ىلإا

فعشضو زيهجتلا يف لكاششم نم
م˘ج˘ح˘ب ة˘نرا˘ق˘م ،ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا

صضرعت عاطقلا نأاب ادكؤوم ،اهقتاع
ى˘لإا ة˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف
يف ،ةيداملا هتاي˘نا˘كمإ’ فا˘ع˘شضإا
صصيلقتو جهن˘م˘م صشي˘م˘ه˘ت را˘طإا
صسفن يف ةياغل تايحÓشصلا يف
لاحفتشسا نم هنع جتن ام ،بوقعي

يعرششلا ر˘ي˘غ ل˘يو˘ح˘ت˘لا ر˘هاو˘ظ

ةلمعلا بيرهتو لاومأ’ا صسوؤورل
ماعلا ريد˘م˘لا د˘كأا ا˘م˘ك.ةبعشصلا
ةدا˘يز ةرور˘شض ى˘ل˘ع ،كرا˘م˘ج˘ل˘ل
نم يرششبلا رشصن˘ع˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا

ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
ة˘ع˘جار˘مو ،ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
ملشس نييحتو يشسا˘شسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا
ةيلا˘م تاز˘ي˘ف˘ح˘ت رار˘قإاو رو˘جأ’ا
ت’وا˘ح˘م ما˘مأا باو˘بأ’ا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ل
ةرور˘شض ى˘ل˘ع ادد˘ششم ،ةو˘˘ششر˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘ي˘˘شسح˘˘ت
ريتاوفلا ميخشضت رهاوظ ةجلاعمب
ن˘ي˘شسح˘تو ،صشغ˘˘لاو بير˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
عم ةدلقملا ع˘ل˘شسلا ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لا

ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ت’ا˘كششإ’ا ة˘ج˘لا˘ع˘م
.يكرمجلا قاطنلا ماظن قيبطتب

ز.لامج

عاطقلإ رييسست يف ةسضهن ثإدحإل يروك يرئإزج نواعت راطإإ يف

2202 ةنصس كرامجلل ديدجلإ يتامولعملإ ماظنلإ قÓطإإ

صسيئر ،يلقاع يماشس دـمحم دكأا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘شصت˘قا نأا ،«و˘ي˘˘شسفأ’ا»
تاكرششب دّيششُي نأا دب’ ةديدجلا

ءا˘˘˘شسؤورو ة˘˘˘ه˘˘˘يز˘˘˘ن ة˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘بو ءا˘˘فر˘˘شش تا˘˘شسشسؤو˘˘م
ىد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
عم ينماشضت˘لا ه˘ل˘م˘ع ل˘شصاو˘ي˘شس
فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
.دÓبلا اهششيعت يتلا ةنهارلا

زو˘ح˘ت نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ل˘قا˘ع را˘˘ششأاو
نأا ىلإا ،هنم ةخشسن ىلع «مÓشسلا»
لبقتشسمو ةرطاق˘لا و˘ه دا˘شصت˘ق’ا
’ رايخ انداشصتقا عيونتو ،اندÓب
ةديدجلا رئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘ل ه˘ن˘م ر˘ّف˘م
، ينطولا داشصت˘ق’ا˘ب صضو˘ه˘ن˘لاو
رئازجلا ءانب نأا عنتقم هنأا ادكؤوم
اهيلإا علطتيو قوتي يتلا ةديدجلا
يشضتقت ،نييرئازجلاو تايرئازجلا

نوكت ،طبشضلاو ةطاشسولا تاودأا
حشضوأاو ،ةقوثومو ةيقادشصم تاذ
مزتلمو يعولا لك عاو هنأا يلقاع
دي˘ح˘ي نأا نا˘ك ا˘م ي˘ت˘لا ه˘ت˘م˘ه˘م˘ب

˘ماز˘ت˘ل’ا˘˘ب يّو˘˘قو ،اد˘˘بأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تاشسشسؤوملا ءاشسؤور لكل قداشصلا
احشضوم ،ىدتنملا نوطّششني نيذلا
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ءا˘شسؤور ىد˘ت˘ن˘˘م نأا
ةرد˘ق ي˘ّح˘يو د˘ي˘ششي ،«و˘ي˘˘شسفأ’ا»
بعششلا اهب ىلحتي يتلا لمحتلا
ةيعشضولا ةهجاوم يف يرئازجلا
،ةدقعملاو ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘يدا˘شصت˘ق’ا

ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب ه˘كشسم˘ت اد˘كؤو˘م
اذه.اهد˘ي˘طو˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘لا

ءا˘شسؤور ىد˘ت˘˘ن˘˘م صسي˘˘ئر ن˘˘ل˘˘عأاو
رييغت نع هرارق نع ،تاشسشسؤوملا
ةيعمجلا ةبشسانمب ىدتنملا ةيمشست
برقأا يف جمربتشس يتلا ،ةماعلا
هب حمشست امدنع ةرششابم لاجآ’ا

أار˘ب˘ت˘ي ه˘نأاو ،ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا طور˘˘ششلا
تاشسرامملا نم حيرشص لكششبو
ه˘ت˘ع˘م˘شس تهّو˘شش ي˘ت˘لا را˘كفأ’او
،هتي˘قاد˘شصم تشضّو˘قو ه˘ترو˘شصو
ه˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘جر ’ ل˘˘كششب م˘˘شسر˘˘يو
ا˘˘˘يا˘˘˘شضق˘˘˘لا ها˘˘˘ج˘˘˘˘تا ه˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششن’او
ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع ما˘˘ت˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘شصفو
ىلع عنمي هنأا احشضوم ،يشسايشسلا

طاششن يأا ةشسرامم هئاشضعأا لك
هئاطغ تحت وأا ه˘م˘شسا˘ب ي˘شسا˘ي˘شس
دكأاو ،لاكششأ’ا نم لكشش يأابو
مزتلي ه˘نا ى˘ل˘ع«و˘ي˘شسفأ’ا» صسي˘ئر
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘لا˘ّع˘ف˘لا ة˘كرا˘˘ششم˘˘لا˘˘ب
وأا مامتإا اشضفار ،ينطولا داشصتق’ا
ن˘˘م تشسي˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘˘م يأا زا˘˘˘ج˘˘˘نا
.هشصاشصتخا

ز.لامج
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ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تف˘˘˘ششك
ر˘ف˘شسلا ة˘ح˘˘ن˘˘م نأا ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
فرط نم اه˘جار˘خإا˘ب حو˘م˘شسم˘لا
ةددحم جراخلا ىلإا نيرفاشسملا
ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ك نأاو ،وروأا ف˘˘˘لأا˘˘˘ب
ةفلاخم ربتعت هذه ةميقلا ىدعتت
˘مد˘ع لا˘ح ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘يو
.ةيكنبلا ةداهششلا راهظإا
ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تد˘˘˘كأا
نيرششتنملا اهناوعأا نأا ،كرامجلل

ئ˘˘ناو˘˘م˘˘لاو تارا˘˘ط˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع
مهيدل ةيربلا رباعم˘لاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا
يلام غلبم لك زجحب ،تاميلعت
نع هتميق ديزت ةبعشصلا ةلمعلاب
ن˘م ا˘˘ه˘˘لدا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م وأا وروأا ف˘˘لأا

ةزا˘˘ي˘˘˘ح نود ،ىر˘˘˘خأا تÓ˘˘˘م˘˘˘ع
تبثي ةيكن˘ب ةدا˘ه˘ششل ا˘ه˘ب˘حا˘شص
نم هبحشس غلبملا نأاب اهلÓخ نم

ىوت˘شسم ى˘ل˘ع صصا˘خ˘لا ه˘با˘شسح
ة˘م˘ي˘ق  نأا ى˘لإا ةر˘ي˘˘ششم ،كن˘˘ب˘˘لا

وروأا ف’أا ة˘˘شسم˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م
ي˘ن˘ع˘ت ،ا˘ه˘جار˘خإا˘˘ب حو˘˘م˘˘شسم˘˘لا
يأا نيميق˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘ير˘فا˘شسم˘لا
.بناجأ’ا

نأاب ،ةهجلا تاذ تحشضوأا امك
ح˘م˘شسي يذ˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ي˘لا˘˘م˘˘جإا
،نيرفاشسملا فرط نم هجارخإاب
ةئامشسمخو ف’أا ةعبشسب ددحم
ةدا˘ه˘ششلا را˘ه˘ظإا ة˘ط˘ير˘˘شش وروأا
ف’أا ةعبشس نأا ةزربم ،ةيكنبلا

حو˘˘م˘˘شسم وروأا ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘شسم˘˘˘خو
نيرفاشسملا فرط نم اهجارخإاب
ريغ وأا نيير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا
اهردشصم ريربت لباقم نيميقملا
.ةيكنبلا ةداهششلا راهظإاب

ع.لÓب
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ن˘ي˘مأ’ا ،ةر˘ه˘شش ن˘ب باز˘ح دا˘ششأا
را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘˘لاو
تاءادن˘ل ة˘مو˘كح˘لا ة˘با˘ج˘ت˘شسا˘ب
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا˘ب را˘ج˘˘ت˘˘لاو دا˘˘ح˘˘ت’ا
دويق ع˘فرو ،يرا˘ج˘ت˘لا طا˘ششن˘لا
طا˘ششن˘لا ن˘ع ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘˘لا
رار˘˘ق˘˘لا ا˘˘ف˘˘شصاو ،يدا˘˘شصت˘˘˘ق’ا
.يريشصملاو عاجششلاب
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ةر˘˘˘ه˘˘˘شش ن˘˘˘ب صسمأا د˘˘˘كأا
ماعلا داحتÓل ةيمشسرلا ةحفشصلا
،نييرئازجلا نييفرحلاو را˘ج˘ت˘ل˘ل

نأا بجي فانئتشس’ا اذه نأا ىلع
ل˘˘كب يد˘˘ج ماز˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ي
،ةقفرملا ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘جإ’ا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘عاد
مازتل’ا ىلإا تامدخلا باحشصأاو
ةيئاقولا ريبادتلاب مات˘لا د˘ّي˘ق˘ت˘لاو

ميقعتلا يف ةلثمتملا ،ةيحشصلاو
دعابتلا ةفا˘شسم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
تا˘جرد ى˘شصقأا˘ب ي˘ل˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘م
بلا˘˘طو ،طا˘˘ب˘˘شضن’او ي˘˘عو˘˘لا
ةيئ’ولا داحت’ا بتاكم ،ينعملا

تا˘يدا˘ح˘ت’او تا˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لاو
ةيوشضن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
دوهجلا ةل˘شصاو˘م˘ب ،ه˘ئاو˘ل تح˘ت
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شس’او
ةيعوتلاو صسيشسحتلاو نماشضتلا

م˘ق˘ع˘م˘لاو تا˘ما˘م˘كلا ع˘˘يزو˘˘تو
د˘ن˘ج˘ت˘لاو ،ا˘˘نا˘˘ج˘˘م ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا

ةيلحملا حلاشصملا عم قيشسنتلاو
ىد˘م ة˘ب˘قار˘مو م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت د˘˘شصق
را˘ج˘ت˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت
راششتن’ ابنجت ،ةذختملا ريبادتلل
.ءابولا نم ةديدج ةجوم

ز.لامج

ةيئاقولإ ةيزإرتحلإ ريبإدتلاب مإزتللإ ىلإإ اعد
يراجتلإ طاصشنلإ فانئتصساب راجتلإ تإءإدنل ةموكحلإ ةباجتصساب ديصشي ةرهصش نب

ةيوجلا طوطخلا ةكرشش تفششك
جمانر˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ع ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت د˘˘يد˘˘ج
،ةيو˘ج˘لا تÓ˘حر˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

خ˘يراو˘ت ل˘يد˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘م
لب˘ق ا˘هؤوار˘شش م˘ت ي˘ت˘لا ر˘كاذ˘ت˘لا
،تÓحرلل ي˘ل˘ع˘ف˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ا
د˘˘يد˘˘م˘˘تو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘شس

ةيليوج03 ىتح ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘شص
يف «يريجلآا ريإا» تدكأا.1202
ظافحلا متيشس هنأا ،صسمأا اهل نايب

دامتعا عم ،تاهجولا عيمج ىلع
رارقو انمازت ،اهفانئتشسا خيراوت
عفرب دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
،يو˘ج˘لا لا˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع دو˘ي˘ق˘˘لا

لود˘˘˘لا تارار˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع اذ˘˘˘˘كو
نأا ةفيشضم ،تÓحرلاب ةينعملا
مت يتلا ركاذتلا خيراوت ليدعت
يلعفلا فانئتشس’ا لبق اهؤوارشش
يف اينا˘ج˘م نو˘كي˘شس تÓ˘حر˘ل˘ل
ةر˘˘ت˘˘˘ف لاو˘˘˘ط ،ة˘˘˘جرد˘˘˘لا صسف˘˘˘ن

ةلحرلا خيرات لبقو اهتيحÓشص
ةيوجلا تراششأاو ،اهل ططخملا
د˘يد˘م˘ت م˘ت ه˘نأا ى˘لإا ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

03 ىتح رفشسلا ركاذت ةيحÓشص
تÓحرلا عيمجل1202 ةيليوج
.0202 يام13 لبق ةررقملا

فل˘كم˘لا ،ي˘شسلد˘نأا ن˘ي˘مأا نا˘كو
ةيوجلا طوط˘خ˘لا ي˘ف مÓ˘عإ’ا˘ب
صسيئر نأا فششك دق ،ةيرئازجلا
ررقي نم طقف وه ةيروهمجلا
،يجراخلا يوجلا لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف
يوجلا لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف نأا ا˘ه˘ب˘ن˘م
ي˘ج˘يرد˘ت ج˘ما˘نر˘ب˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘˘شس
ةيولوأ’او ةئا˘م˘لا˘ب03 ة˘ب˘شسن˘ب

نأا اد˘كؤو˘م ،ر˘كذ˘ت˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأ’
تيغلأا ةلحر فلأا71 نم رثكأا

،اذه انموي ىلإا صسرام81 ذنم
تÓ˘حر م˘ظ˘ن˘˘ت˘˘شس ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
اولازام نيذلا نييرئازجلا ءÓجإ’
.ملاعلا لود ربع نيقلاع

ع.لÓب

ةررقملإ تÓحرلإ عيمجل ركإذتلإ ةيحÓسص ديدمت
1202 ةيليوج03 ىتح يام13 لبق

تÓحرلل يجيردتلإ فانئتصسÓل ابصسحت «يريجلآإ ريإإ» ـل ديدج جمانرب



ة˘ه˘ج˘لا تاذ ترد˘شصأاو اذ˘ه
ةدمل صسبحلاب امكح ،ةيئاشضقلا

ق˘˘ح ي˘˘ف ةذ˘˘فا˘˘ن تاو˘˘ن˘˘شس4
قبا˘شس صسي˘ئر ،لا˘م˘ك ة˘بار˘عو˘ب
ني˘ما˘عو ،نو˘ن˘كع ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل

رانيد فلأا002و اذفان اشسبح
دبع ةرهز نب قح يف ةمارغ
دبعل يشصخششلا قئاشسلا ،رداقلا
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ل˘ما˘ه ي˘ن˘˘غ˘˘لا
امك ،ين˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘شسأ’ا
يشضقي امكح اشضيأا تردشصأا
اذفان اشسبح تاونشس3 ةبوقعب
يف ،ةمارغ رانيد فلأا002و
ي˘لاو ن˘با ،لÓ˘ج ل˘˘ه˘˘م˘˘ل ق˘˘ح
.قباشسلا نازيلغ

،اهتاذ ةمكحملا تشضق امك
ملشسم نم لك قح يف ةءاربلاب
ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ،فدا˘˘ه
ف˘˘شسو˘˘يو ،واودو˘˘ب˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلا

ل˘˘˘ي˘˘˘كو د˘˘˘عا˘˘˘شسم ،ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘شص
،واودوبل قباشسلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

.نوبت دلاخو

ةمكاحملا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا تر˘˘˘ج
ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م تا˘˘عا˘˘شسل

امهت نيمهتملل تهجو امدعب
ءو˘˘شسو ةو˘˘ششر˘˘لا˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت
ايازم حنمو ،ةفيظولا لÓغتشسا

دق ةباينلا تناكو ،ةرربم ريغ
8 ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘˘شست تشسم˘˘ت˘˘لا
ـل ةذ˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘شس تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
نون˘كع ن˘ب ر˘ي˘مو «ي˘ششو˘ب˘لا»
.قبشسأ’ا

watan@essalamonline.com

5 8672ددعلإ ^1441 لإوسش32ـل قفإوملإ0202 نإوج51نينثإلإثدحلا

قباسسلإ نإزيلغ يلإو لجن قح يف تإونسس3و لماه ينغلإ دبعل يسصخسشلإ قئاسسلل ةذفان انجسس ناماع

ىواصشرلإ ةيصضق يف قبصسألإ نونكع نب ريمو «يصشوبلإ» قح يف إذفان اصسبح تإونصس4
هدعاصسمو وإودوبل قباصسلإ ةيروهمجلإ ليكوو نوبت دلاخ نم لكل ةءإربلإ

ب.نيرسسن

رانيد نويلمو تإونسس4 هتدم ذفانلإ صسبحلاب امكح ،ةمسصاعلإ ءاسضق صسلجمل ةيفانئتسسإلإ ةفرغلإ صسمأإ تردسصأإ
.راقعلإ لئاسسم صصيلختل ةقحتسسملإ ريغ ايإزملإ ةيسضق يف ،«يسشوبلإ» وعدملإ ،يخيسش لامك قح يف ةيلام ةمإرغ

ققحم توم نم نيرخآإ نيسصخسش ةايح ذقنأإ امدعب كله

نوراهوب لحإوصسب ثاحبألإ نم ةعاصس84 دعب مصساقلب «لطبلإ» قيرغلإ ةثج لاصشتنإ
نم ةركبم ةعاشس يف تلششتنا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم ،صسمأا حا˘ب˘شص
با˘ششلا ة˘ث˘ج ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘ل ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
اقرغ كله يذلا ،مشساقلب «لطبلا»
نيرخآا نيشصخشش ةايح ذقنأا امدعب
ددع ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ق˘ق˘ح˘م تو˘م ن˘م
نوراهوبب قرغ˘لا ثدا˘ح ا˘يا˘ح˘شض
ح˘شضوأا .ن˘ي˘ن˘ثا ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ى˘˘لإا
،خيلاششيم د˘م˘ح˘م لوأ’ا مزÓ˘م˘لا

تاذ ىد˘˘˘˘˘ل مÓ˘˘˘˘˘عإ’ا لوؤو˘˘˘˘˘شسم
ة˘قر˘ف نأا ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع تر˘ث˘ع ن˘ي˘شسا˘ط˘˘غ˘˘لا
ي˘ف ،م˘شسا˘ق˘ل˘ب «ل˘ط˘ب˘˘لا» با˘˘ششلا

احابشص ة˘شسدا˘شسلا ة˘عا˘شسلا دود˘ح
نوراهوب˘ب ير˘خ˘شصلا ئ˘طا˘ششلا˘ب
ةحابشسلل عونم˘م˘لا «ة˘يد˘ي˘ع˘شسلا»
ثاحبأ’ا نم ةعاشس84 ةبارق دعب
ىلع هتثج عشضو مت نيأا ةعشساولا

ثثجلا ظفح ة˘ح˘ل˘شصم ىو˘ت˘شسم

نأا ىلإا اريششم ،ةعيلقلا ىفششتشسمب
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي صضر˘ع˘ت مو˘حر˘م˘لا
نينثا نيشصخشش ذقنأا امدعب قرغلل
ذاقنإ’ اددجم رحبلل لخدو داع مث
ّنأا ّ’إا امهتقفرب ناك ثلاث صصخشش
ر˘ح˘ب˘لا نا˘ج˘ي˘هو تارا˘ي˘ت˘˘لا ةو˘˘ق
ببشست ام كلذ نود لاح اهموي
تنكمتو اذه .ا˘ع˘م ا˘م˘ه˘قر˘غ ي˘ف
موي ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
ةثج لا˘ششت˘نا ن˘م ثدا˘ح˘لا عو˘قو
˘مو˘حر˘م˘لا لوا˘ح يذ˘لا ق˘˘ير˘˘غ˘˘لا
تايلمع ثعب دعب هذاقنإا مشساقلب
تاماوح اهترششاب ةعشساو ثاحبأا
ةيامحلا رشصانعو ةيرحبلا تاوقلا
ن˘ي˘شسا˘ط˘غ˘ب ة˘م˘عد˘˘م ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

.نيعوطتمو نيفرتحم
ماق يذلا يلوطبلا لمعلا يقلو

ايكرح قاعم ،مشساقلب موحرملا هب
نم ردحنملاو هدي ىوتشسم ىلع

ةلمح ،ةيلحاشسلا نوراهوب ةنيدم
قاطنلا ةعشساو فطاعتو نماشضت

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ةرا˘˘ح˘˘ب م˘˘شضنا ثي˘˘ح
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل د˘˘ي˘˘شصلا براو˘˘ق˘˘ب
ده˘ششي ا˘م˘ي˘ف ة˘ع˘شساو˘لا ثا˘ح˘بأ’ا

ا˘يو˘ق اد˘فاو˘ت ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ه˘˘لز˘˘ن˘˘م
.ن˘ي˘ن˘ما˘شضت˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تلخدتو
متو ةثاغتشس’ا ءاد˘ن ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف
دوهج قيشسنتل ةمزأا ةيلخ ليكششت
صسمأا لوأا ل˘ق˘ن˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ثا˘ح˘˘بأ’ا

،ىشسوم رمع جاح ،ةزابيت يلاو
فو˘قو˘ل˘ل ة˘يد˘˘ي˘˘ع˘˘شسلا ئ˘˘طا˘˘ششل
ثاحبأ’ا تايلمع ىلع ايشصخشش
عيمجب ةدنجم ةلودلا نأا دكأا ذإا

ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘لا˘˘شصم
هفطا˘ع˘ت ا˘يد˘ب˘م م˘شسا˘ق˘ل˘ب ل˘ط˘ب˘لا

.هتلئاع عم هنماشضتو
يرخسص مثيه

نيع ةرئاد نمأا رشصانع حاطأا
ة˘كب˘ششب ،ف˘لا˘ششلا ة˘ي’و˘ب نار˘˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
6 تفقوأاو ،ةيعرششلا ريغ ةرجهلا
ًءانب تمت ةيلمع يف ،صصاخششأا

ةدكؤوم تامولعم لÓغتشسا ىلع
نم ةعو˘م˘ج˘م ر˘ي˘شضح˘ت ا˘هدا˘ف˘م
«ةقرح» ةلحر ميظنتل صصاخششأ’ا
،ناشسمل˘ت ئ˘طاو˘شش ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا اهدعب متيل
ثا˘ح˘بأ’ا ةر˘ششا˘ب˘مو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا

ى˘لإا تشضفأا ي˘ت˘لا ،تا˘ير˘ح˘ت˘˘لاو
يشسيئرلا ر˘بّد˘م˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
ن˘م ن˘ير˘خآا5 ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘˘لاو
يتي’و نم نورد˘ح˘ن˘ي ه˘ئا˘كر˘شش

م˘˘ت ثي˘˘ح ،نا˘˘شسم˘˘ل˘˘تو ف˘˘ل˘˘ششلا
ةقرفلا رقمل مهليوحتو مهفيقوت
.تاقيقحتلا ةلشصاومو

تاءارجإ’ا فلم ءافيتشسا دعبو
مهيف هبت˘ششم˘لا ل˘ي˘حأا ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ام مهرامعأا حوارتت نيذلا ةتشسلا
ةمكحم مامأا ،ةنشس44و52 نيب
ن˘يو˘كت  ة˘ي˘شضق ن˘ع ،ر˘˘يدا˘˘قو˘˘ب

بيره˘ت صضر˘غ˘ل رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
،ةيعرشش ريغ ةقيرطب نيرجاهملا

يف قيقحتلا يشضاق ردشصأا ثيح
صسبحلا عاديإ’اب ارمأا مهنم4 قح
تحت نارخآا اعشضو اميف ،تقؤوملا
.ةيئاشضقلا ةباقرلا

ل.حلاسص

ةيئاسضقلإ ةباقرلإ تحت نينثإ عسضوو تقؤوملإ صسبحلإ اهدإرفأإ نم4 عإديإإ
فلصشلاب «ةقرحلإ» تÓحر ميظنتل ةينطو ةكبصشب ةحاطإلإ

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
ن˘م ،ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا˘˘ب يداو˘˘لا با˘˘ب
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘˘ششب  ة˘˘˘حا˘˘˘طإ’ا
تارد˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت فر˘˘ت˘˘ح˘˘ت
زجح عم ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ّثؤو˘م˘لاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ءا˘شضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا
فتاوه ،ة˘يرا˘ن ف˘ئاذ˘قو عاو˘نأ’ا
نم ةيمك ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةلاقن
صصار˘˘قأ’او ،يد˘˘ن˘˘ه˘˘˘لا بن˘˘˘ق˘˘˘لا
تنكمت اهتهج نم .ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا

،ف˘ي˘ط˘شس ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم
نم ،ةعاقوب ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ل˘ث˘م˘م
نوكتت ةيمارجإا ةعامج كيكفت
يف ةشصت˘خ˘م صصا˘خ˘ششأا4 ن˘˘م
تÓحملاو لزانملا ىلع وطشسلا
عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘شسا ع˘˘˘م ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

تن˘˘˘كم˘˘˘تو اذ˘˘˘ه .تا˘˘˘˘قور˘˘˘˘شسم
،ياب حلا˘شص ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘شصا˘ن˘ع

نم ،فيطشس ةي’و نمأ’ عباتلا
،جلاعملا فيكلا نم لطر زجح
.صصاخششأا3 فيقوت عم

دبع ةطرششلا ظفاحم حشضوأا
ةيلخ لوؤوشسم ،يناشسيع باهولا
ة˘ما˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘شصت’ا
ي˘ف ،ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا كل˘˘شسلا تاذ˘˘ب
اهب ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
هذ˘˘ه د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت م˘˘ت ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ،صسمأا
را˘طإا ي˘ف ة˘جرد˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

يعرششلا ريغ راج˘ت’ا ة˘ح˘فا˘كم
،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب
مايق اهدافم تامولعم دورو رثإا
تارد˘خ˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب صصخ˘˘شش
ثيح ،ياب حلاشص ةنيدم طشسو
،هب هبتششملا تاكرحت دشصرت مت
يشسايق فرظ يف ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل
صسبلت ةلاح يف هيكيرشش ةقفر

جلاعملا فيكلا نم لطر ةزايحب
،هترتشس لخاد ماكحإاب هيفخي ناك
‐ ةيلحملا ةباينلا عم قيشسنتلابو
م˘˘˘ت ‐ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضي
نكشسم صشيتفتب نذإا رادشصتشسا
رفشسأا ام ،يشسيئرلا هب هبتششملا

تارثؤوملا نم ةروراق زجح نع
ءا˘˘شضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

.ةروظحم
تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘شسا د˘˘ع˘˘بو

فلم دادعإا مت ،ةمزÓلا ةينوناقلا
مرج نع نيفوقوملا دشض يئازج
(جلاعم فيك) تاردخملا ةزايح
ريغ ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملاو
اوليحأا ،عيب˘لا صضر˘غ˘ل ة˘عور˘ششم
ةيئاشضقلا تاهجلا ىلع هبجومب
.هيف تبلل ةشصتخملا

يرامع قيفر /صش.مركأإ

فيطسس يف فيكلإ نم لطر زجحو تاقورسسم عاجرتسسإو ةيمإرجإإ ةعامج كيكفت

نمألإ ةصضبق يف ةمصصاعلإ يف يدإولإ بابب تاصسولهملإو تإردخملإ وجورم

ةشسداشسلا ةفرغلاب قيقحتلا يشضاق صسمأا رمأا
،يملوع رذيخ عاد˘يإا˘ب ،د˘م˘ح˘م يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘م˘ب
،«كا˘فو˘شس» ع˘م˘ج˘م كلا˘م ،ي˘م˘لو˘ع دار˘م ق˘ي˘˘ق˘˘شش
،صشارحلاب ةيباقعلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا
لاومأا ديدبتب قلعت˘ت دا˘شسف ا˘يا˘شضق ي˘ف ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل

نيشصاخلا ميظنتلاو عيرششتلا ةفلا˘خ˘مو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
ى˘˘لإاو ن˘˘م لاو˘˘مأ’ا صسوؤور ة˘˘˘كر˘˘˘حو فر˘˘˘شصلا˘˘˘ب
لشصحتم تادئاع ءافخإا ةمهت نع Óشضف ،جراخلا

.داشسف مئارج نم اهيلع
غ.ديسشر

جراخلإ ىلإإو نم لإومألإ صسوؤور ةكرحب صصاخلإ عيرسشتلإ ةفلاخمو ةيمومع لإومأإ ديدبتب مهتم

تقؤوملإ سسبحلإ «كافوصس» عمجم كلام قيقصش يملوع رذيخ عإديإإ

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب يداو˘لا صسأار
ة˘كب˘شش طا˘ششن˘ل د˘ح ع˘˘شضو ن˘˘م
بيرهت لاجم يف طششنت ةيلود
اميف ،اهقئاثو ريوزتو تابكرملا

ة˘يرا˘˘ج تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا لاز˘˘ت ’
ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا صضع˘˘ب ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ل
.رارف ةلاح يف نيدجاوتملا

مايق ىلإا ،ةيشضقلا عئاقو دوعت
عاديإاب (ةنشس03  ي‐ب) مهتملا

ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘˘م˘˘ل يد˘˘عا˘˘ق ف˘˘ل˘˘م
ةيرتمويبلا ةح˘ل˘شصم˘لا ىو˘ت˘شسم
صسأار ةيدلبب ةيدامرلا تاقاطبلل
نع فششكلا اهدعب متيل ،يداولا
هابتشش’او تاظفحتلا نم ديدعلا
د˘˘ع˘˘بو ،ه˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو ة˘˘˘ح˘˘˘شص ي˘˘˘ف
ف˘ل˘م نأا ن˘ي˘ب˘˘ت تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةبكرملا نأاو ميلشس ريغ ةرايشسلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا تل˘˘˘خد
مت ثيح ،ةي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
مامأا هميدق˘تو ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت
صسأار ةمكحمب ةيلح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
ر˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،يداو˘˘˘لا

تاررحم يف روزملا لامعتشساو
ي˘˘لود˘˘˘لا بير˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘يرادإا
ءار˘ششلاو ع˘ي˘ب˘لاو ،تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
مايقلا نود رئازجلا يف ميقرتلاو
.ةيكرمجلا تاءارجإ’اب اقبشسم

تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا لاز˘˘ت ’و اذ˘˘ه
غلبي رخآا مهت˘م ف˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘يرا˘ج
يف دجاوتي ةنشس44 رمعلا نم
ي˘قا˘ب˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’او ،رار˘˘ف ة˘˘لا˘˘ح
لخاد نوطششني نيذلا نيمهتملا
 .هجراخو نطولا صضرأا

ع.ناميلسس

نيمهتملإ نم ديزمب ةحاطإÓل ةلسصإوتم تاقيقحتلإ
هجراخو نطولإ لخإد نوطسشني نيذلإ

تابكرملإ بيرهتل ةيلود ةكبصش كيكفت
جيريرعوب جربب اهقئاثو ريوزتو

ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م صسمأا لوأا تل˘˘˘˘جأا
ءا˘شضق صسل˘˘ج˘˘م˘˘ل فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شس’ا

صسيئر ةم˘كا˘ح˘م ة˘شسل˘ج ،نار˘هو
،»م .ب» فوقوملا ةيناشسلا ةيدلب
3 مهنمشض نم نيرخآا نيمهتمو
ةيدلب يف نيفظو˘مو ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
81 ى˘لإا ،نار˘هو ي˘ف ر˘ي˘ج˘لا ر˘ئ˘ب

ةئيه نم بلطب ،يراجلا ناوج
صسيئر اميشس’ ،نيم˘ه˘ت˘م˘لا عا˘فد
لجأا نم عباتملا ،ةيناشسلا ةيدلب
ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ع ا˘˘˘يا˘˘˘شضق
.ةيلاحلا ةيباختن’ا

ن˘˘م ر˘˘فو˘˘ت ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ًءا˘˘˘ن˘˘˘بو
،ةلجؤو˘م˘لا ة˘شسل˘ج˘لا ،تا˘مو˘ل˘ع˘م
نييشسيئر دوهشش ةدع اهنع باغ
ةيئازجلا ةفرغلا ةئيه تأار هيلعو
ةمكاحم ليجأات ينوناقلا نم هنأا
.نيمهتملا

ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر ة˘˘نادإا م˘˘تو اذ˘˘ه
ةمكحم ىوتشسم ىلع ،ةيناشسلا

4 ة˘بو˘ق˘ع˘ب كر˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ح˘˘ن˘˘ج
ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘شس
ميتنشس نويلم001 اهماوق ةيلام
،يشضا˘م˘لا ل˘ير˘فأا42 خ˘يرا˘ت˘˘ب
ل˘يو˘ح˘ت ف˘ل˘م ي˘ف ه˘ت˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
ءانبل ةدوشصرم ة˘يرا˘ق˘ع ة˘حا˘شسم
18 اه˘ت˘حا˘شسم ة˘ي˘مو˘م˘ع ق˘فار˘م
ةامشسملا ةقط˘ن˘م˘لا˘ب2˘˘م ف˘˘لأا
ةيناشسلا ةيدلبب «رايخلا يديشس»
ةحاشسم21 ىلإا اهتئزجتب ماقو
نم دافتشسا تايانب ةماقإ’ ةأايهم
باحشصأاو لام˘عأا لا˘جر ا˘ه˘ب˘ل˘غأا
.ةهجلا يف ذوفن

ةي˘شضق نأا تا˘ير˘ح˘ت˘لا تن˘ي˘بو
ىوتشسم ىلع ةحورطملا لاحلا
نم لك مشضت ،ةيئازجلا ةفرغلا

ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لاو ،»م .ب» ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ةرئادلا صسيئرو ،قباشسلا يراقعلا
قر˘خ˘ب او˘ع˘بو˘ت ن˘يذ˘لا ،ق˘ب˘شسأ’ا
يدعتلاو يراقعلا هيجوتلا نوناق
حشسم ةيريدم تا˘ي˘حÓ˘شص ى˘ل˘ع
ةلوخملا رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘شضارأ’ا
اذ˘ه ي˘ف فر˘شصت˘لا ي˘˘ف ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق
كا˘ب˘ششلا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ءا˘عو˘˘لا
.نارهو ةي’وب ديحولا

اشضيأا ،فلملا اذه يف عباتيو
،ير˘˘˘شصاو˘˘˘ن ح˘˘˘لا˘˘˘شص ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
،نارهو ةطرششل قباشسلا بقارملا
يد˘ي˘شس ن˘ج˘شس ي˘˘ف فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
راطإا يف ه˘عاد˘يإا د˘ع˘ب ،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ى˘˘لإا ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا صصا˘˘˘شصت˘˘˘خ’ا

،صسابعلب يد˘ي˘شس ءا˘شضق صسل˘ج˘م
ريدم ،لماه ينمي ىلإا ةفاشضإ’اب
ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ب ق˘با˘شس
فوقو˘م ،نار˘هو ي˘ف ير˘كشسع˘لا

دبع دعاقتملا ءاوللا قيقشش وهو
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ل˘ما˘ه˘لا ي˘ن˘غ˘˘لا
كيهان ،ينطو˘لا ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘شسأ’ا

ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تارا˘˘طإا ن˘˘ع
ر˘ي˘ي˘شست˘˘لا ة˘˘لا˘˘كوو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
،نار˘هو˘ل يرا˘ق˘ع˘لاو ير˘˘شضح˘˘لا

فوقوملا قباشسلا ريدملا نأا املع
3 يف عباتي ،ةيرا˘ق˘ع˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
نع لقي ’ ام ةقفر داشسف تافلم
ى˘م˘شسي ا˘˘م ي˘˘ف ،ا˘˘شصخ˘˘شش61
رانيدلاب نارهو تارا˘ق˘ع ع˘يزو˘ت
ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع د˘ه˘ع ي˘ف يز˘مر˘˘لا

.قبشسأ’ا ريزولاو يلاولا ،نÓعز
ب.دلاخ

 ريجلإ رئب ةيدلب يف نيفظومو نيبختنم3 اهيف طروت داسسف اياسضق يف نومهتم

ريدمو نإرهو يف ةيناصسلإ ةيدلب سسيئر ةمكاحم ليجأات
يراجلإ نإوج81 ـلإ ىلإإ ةيلولاب ةيراقعلإ ةلاكولإ

تانوراب3 فيقوت
2585 زجحو تإردخم

مأاب صسولهم صصرق
يقإوبلإ

نيراطنق نم ديزأإ طبصض
ةقطنمب جلاعملإ فيكلإ نم
راصشبب ةيدودحلإ فينو ينب

صسمأإ لوأإ تطبسض
ينطولإ صشيجلل ةزرفم
ةيرود رثإإ ،يبعسشلإ

ةقطنمب صشيتفتو ثحب
ةيدودحلإ فينو ينب
ةيمك ،راسشب ةيلوب
فيكلإ نم ةريبك
ردقت جلاعملإ

4و نيراطنقب
تفقو امك ،تامإرغوليك
،ىرخأإ ةزرفم
حلاسصم عم قيسسنتلاب
مأاب ينطولإ نمألإ
راجت3 ،يقإوبلإ

2585 تزجحو تإردخم
ةبكرمو ،صسولهم صصرق
طبسض اميف ،ةيحايسس

ينطولإ كردلإ رسصانع
ةدام نم إراطنق31
.ةركسسبب غبتلإ

،ىرخإ ةهج نم
صشيجلل ةزرفم تفقوأإ
جربب يبعسشلإ ينطولإ

صصاخسشأإ5 ،راتخم يجاب
تابكرم4 تزجحو
42.51و عفدلإ ةيعابر

،ةيئإذغلإ دإوملإ نم انط
دوقولإ نم رتل088و
اقفو ،بيرهتلل هجوملإ
ةرإزو هنع تفسشك امل
يف ،ينطولإ عافدلإ

تملسست صسمأإ اهل نايب
.هنم ةخسسن «مÓسسلإ»

ط.ةراسص
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لكب لمعو ةمات ةعاجششب مÓشسلا ديشسجت
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘لا ع˘ل˘ط˘تو ة˘ير˘ح˘لا˘ب نا˘م˘يإاو ةو˘˘ق
ى˘ل˘ع ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ل˘ك تءا˘˘ج ن˘˘كلو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
ةشسايشسلا كلتف هيلا وبشصي ام صسكع صضر’ا
يرشصنعلا لتكتلا ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ير˘شصن˘ع˘لا
تهجوو مÓشسلا ةيلمع ترشصاح يليئارشس’ا
يكيرم’ا مشضلا ططخم˘ب ة˘ل˘تا˘ق ة˘بر˘شض ا˘ه˘ل
لÓ˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح م˘˘شضت نا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي اذا˘˘م˘˘ف
نا ينعي اذامو ؟اهيلا اهلتحت يتلا يشضار’ا
’و لÓت˘ح’ا تح˘ت ن˘ي˘ط˘شسل˘ف بع˘شش صشي˘ع˘ي
راحتن’ا وه اذهف ؟هقوقح نم قح يا حنمي
ئدا˘ب˘م˘لاو م˘ي˘ق˘لا ل˘كل ل˘ت˘˘ق˘˘لاو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
اهريمدت يلا لÓتح’ا ىعشسي يتلا ةينطولا

كانه نوكت نا ديري ’ لÓتح’اف اهشسمطو
قو˘ق˘ح˘لا ح˘ن˘م د˘ير˘ي ’و ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف ة˘˘لود
’ وهف مئاقلا عقاولا ريغت ديريو ةينيطشسلفلا
يلا لمعتو ى˘ع˘شست ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ةدا˘ي˘ق د˘ير˘ي
ديري طقف ةدايشس تاذ ةينيطشسلف ةلود ةماقا

نيروجأاملاو ءÓمعلاو ةنوخلا نم ةعومجم

ةرادا ىلع ةمئاقلا ةم˘يد˘ق˘لا ه˘ت˘يؤور ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
ىلع ةلماك ةرطيشس قاطن يف ناكشسلل ةيلحم
ءامشسلاو هايملاو ةيعيبطلا دراوملاو دودحلا

هديري يذلا رم’ا اذه صضر’ا تحتو صضرأ’او
بمارت هطخو وهانيتن ىعشسي امو لÓتح’ا

صضرا ىلع هقيقحت يلا يرشصنعلا مهلتكتو
.لبقتشسملا يف هعم لماعتلاو عقاولا

نا نكمي ’ عقاولا اذه رم’ا ةلشصحم يف
اذه لاني نا نكمي ’و ينيطشسلف يا هلبقي
ينيطشسلف لفط رغشصا حومط نم ططخملا

نمو رمي نا نكمي ’و صصخشش يا عنقي ’و
ينيطشسلفلا بع˘ششلا˘ف ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لا
ه˘ت˘ير˘ح ل˘ي˘ن˘ل ه˘لا˘شضن ي˘ف ا˘مد˘ق ي˘˘شضم˘˘ي˘˘شس
ةينيطشسلفلا ةدايقلا لمعتشسو هتلود ةيامحو
تح˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا نÓ˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ةردا˘ق تا˘˘شسشسؤو˘˘م ي˘˘ن˘˘ب˘˘نو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

تازاجنا ةيامحو ينيطشسلفلا ملحلا ةغايشص
نيطشسلف ةلود نكتلو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا
عشضنو اهششيعن عقاو رمأاو ةمئاق ةلبقتشسملا

يه هذهف اهيلع ظفاحنو اهيمحنو اهنيناوق
ينطولا هجوتلا وه اذهو ةلبقملا لمعلا ةلحرم
ةينيطشسلف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ة˘يؤور ي˘ف د˘شسج˘ت يذ˘لا
بع˘˘ششلا ءا˘˘ن˘˘با ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
تاتششلا نكامأاو نطولا لخاد يف ينيطشسلفلا

ن’ا لÓتح’اف اهلجا نم د˘حو˘ت˘لاو ا˘ه˘ت˘يا˘م˘ح
نا امإاف ةمئاقلا ةكرعملا دتششتو هراشصح دتششي
بع˘˘ششلا ما˘˘ما را˘˘ي˘˘خ ’و نو˘˘كن ’ وا نو˘˘˘كن
دحوتيو رشصتن˘يو نو˘كي نا ’ا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

هتلودو ينيطشسلفلا ينطولا ةعورششم لوح
نم عبارلا دودح ىلع ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا

اقفو اهتمشصاع صسدقلاو7691 ماع ناريزح
يلودلا فارتع’او ةيلودلا ةيعرششلا هترقا امل
.ةتقؤوملا اهدودحو ةينيطشسلفلا ةلودلاب

يف لÓتح’ا ةموكح هب موقت ام ةروطخ نا
رركتملا فادهتشس’او ةلتحملا صسدقلا ةنيدم
نمأا ىلع ةيحيشسملاو ةيمÓشسإ’ا اهتاشسدقمل
ا˘ه˘فاد˘ه˘ت˘شسا ة˘شصا˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘شساو
هيلع نيمئاقلاو ىشصقأ’ا دجشسملل لشصاوتملا

اينامز هميشسقتل ةجهنمملا اهتطخ راطإا يف
ن˘م ن˘ي˘م˘ل˘شسم˘لا ن˘ي˘ل˘شصم˘لا ع˘ن˘مو ا˘ي˘نا˘كمو
ةدابعلا ةيرحل خراشص كاهتنا يف هيلا لوشصولا

ةفاك اهيلع تشصن يتلا اهيلإا لوشصولا ةيرحو
.ةيلودلا فارعأ’او قيثاوملا

ةينطولا ىوقلا عيمجو انبعشش ريهامج نا
عيمجل نود˘شصت˘يو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا تا˘ها˘ج˘ت’او
ءاو˘ت˘ح’او ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لاو ة˘ي˘ف˘˘شصت˘˘لا تار˘˘ماؤو˘˘م
ةدايقلا لوح م˘ه˘فا˘ف˘ت˘لاو م˘ه˘فو˘قو نودد˘ج˘يو
صسا˘˘ب˘˘ع دو˘˘م˘˘ح˘˘م صسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘ه˘˘شسأار ى˘˘ل˘˘عو
ىلإا ةفداهلا لÓتح’ا تاءارجإا نوركنتشسيو
ريغتو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ي˘ج˘ه˘ت
مهقوقح مهبلشسو صضر’ا ىلع ةمئاقلا عئاقولا

م˘ه˘ت˘نادإاو م˘ه˘شضفر نودد˘ج˘ي ا˘م˘ك م˘ه˘شضرأاو
 .لÓتحÓل ةزاحنملا ةيكريمأ’ا ةشسايشسلل

نيطشسلف يف ةنشسحلا اياونلا ريفشس
ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر

يه ة˘ياد˘بnoitcifoiB «ةر˘ي˘شسلا ة˘˘ياور»
.ةيقيقح ةريشس نم قلطنت اهنأا ريغ يبدأا عون
اًرخؤوم نيبوت ملوك هامشسأا ام ىلع زكترت يهو

درشسلا حن˘م˘ي يذ˘لاو «ل˘شصأا˘ت˘م˘لا لا˘ي˘خ˘لا»ب
صضعب يف صسمÓت ةشضماغ ةيقادشصم يئاورلا
يلاتلابو . لايخلاو عقاولا ةيجاودزا نايحأ’ا
ملاعلا قرط قرتفم ىلع عقت ةريشسلا تاياورف
تاقرافملا نمو .ةلمتحملا ملاوعلاو يقيقحلا
صسفن يف نايحأ’ا نم ريثك يف دشسجت اهنأا
اهتاياغ ام نكل .نكمملاو يقيقحلا تقولا
نيب اطيشسوو ملاوع جاتنإ’ تÓقان اهرابتعاب
؟اًنايحأا عراشصتملا يفاقثلا رخآ’ا براجت

تربور لثم داور˘لا نو˘ف˘لؤو˘م˘لا ر˘كت˘با د˘ق˘ل
، صسب˘م˘ت˘نو˘ب ا˘نرأاو ، نا˘م صسا˘مو˘تو ، ز˘ف˘ير˘˘ج
رانشسروي تيرجرامو ، نوتشسروه لين اروزو
لÓخ يبدأ’ا لكششلا اذه نورتشس مايليوو ،
ةياور تراشص دقف يلاتلابو .نيرششعلا نرقلا
ر˘خاوأا ذ˘ن˘م ل˘شضفأا ل˘كششب ة˘ًفور˘ع˘م ةر˘ي˘˘شسلا
ىر˘خأا تاراد˘شصإا ن˘ع Ó˘شضف تا˘ي˘ن˘ي˘نا˘م˘˘ث˘˘لا

لييرباغو لاديف روج لثم نيفلؤومل ةروهششم
ريتيب و دوو˘تأا تير˘غرا˘مو ز˘ي˘كرا˘م ا˘ي˘شسرا˘غ
ىلع نوششيم رييبو ليتنوم يرÓيهو و يريغ
  .رشصحلا ’ لاثملا ليبشس

يتلا ةريشسلا تاياور يف ةرفطلا هذه له
يف هشضرعتو يقيقحلا يشضاملا ءايحإا ديعت
ا˘ن˘نأا ى˘لإا ةرا˘ششإا در˘ج˘م ي˘ه ةر˘شصا˘ع˘˘م ة˘˘يؤور
ن˘ع ة˘كشسا˘م˘ت˘م ةرو˘شص ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا ى˘ع˘شسن

ىر˘حأ’ا˘ب ا˘ه˘نأا مأا ة˘ي˘شضا˘م˘لا نور˘ق˘˘لا م˘˘لاو˘˘ع
وأا ةيؤورل˘ل د˘يد˘ج ا˘م ل˘كشش ءا˘ط˘عإ’ ة˘لوا˘ح˘م
ميهافم ززعت ا˘ه˘نأا مأا ؟ر˘شضا˘ح˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا

؟لبقتشسملا يف ةديدج اًشسورد انملعتو ةديدج
ديازتملا يم˘يدا˘كأ’ا ما˘م˘ت˘ه’ا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو

لاثملا ليبشس ىلع ظحÓن ) «ةريشسلا ةياور»ب
ة˘ي˘تا˘عو˘شضو˘م ا˘˘يا˘˘شضق صسم˘˘خ ر˘˘ششن م˘˘ت ه˘˘نأا

نإاو (6102 ماع ذنم ةريشسلا تاياورل ةشسركم
رارمتشسا يف ايقطنم لثمتتشس ةيلاتلا ةلحرملا
عو˘˘شضو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه لو˘˘ح ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا راو˘˘ح˘˘لا

يف يدرشسلا صسنجلا اذه بناوج فاششكتشساو
.ةفلتخم تاغلبو ةفلتخم تاراق

صشورماد ديف˘يد رو˘شصت ى˘لإا ا˘ند˘ن˘ت˘شسا د˘ق˘ل
صسي˘لو ةءار˘ق˘˘ل˘˘ل ل˘˘كششك ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا بدأÓ˘˘ل

ةمئÓملا لا˘م˘عأ’ا ن˘م ةرا˘ت˘خ˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ك
دشض رتبأا يليمإا تاريذحت ةاعارم عم اًشضيأاو
ميهافملا نم د˘يد˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘با˘ق مد˘ع˘ل نا˘ي˘شسن˘لا

جردني يذلا ان˘عور˘ششم ة˘م˘جر˘ت˘ل برا˘ج˘ت˘لاو

ي˘ب˘ي˘ب.وأا صسا˘مو˘ت  ج˘ه˘ن˘م تاداد˘ت˘˘ما ن˘˘م˘˘شض
وه ام عم هتاعطاقتو  هتيشصوشصخ لامعتشساب

تاهاجت’ا ديدحتل قÓط˘نا ة˘ط˘ق˘ن˘ك ي˘م˘لا˘ع
.يملاعلا بدأ’ا يف ةيجاتنإ’ا تارفطلاو

يناشسنإ’ا ثارت˘ل˘ل ن˘ي˘ًشصل˘خ˘م ا˘نرا˘ب˘ت˘عا˘بو
ىمشسي ام صسشسأا يذلاgnudliB «غنادليب»

ذنمrutaretiltleW «روتاريتيل تليو»ب
لÓخ نم كلذ ىلع ديكأاتلا مت املثم) هتايادب
رداق لÓج ، صشورماد ديفيد ، نهاد ويث لامعأا
نإا˘ف (ن˘ير˘خآ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لاو ، تيإا را˘˘م˘˘توأا ،
لك ةقيرطل لشضفأا مهف ىلإا فدهت انتبراقم
كرتششملا انملاع حشضويو انملعي يتاذ درشس
ام ةمجرت ةيلمعب اًشضيأا نومتهم نحن .هميقو
درشسلا مادختشسا لÓخ نم هتمجرت نكمي ’
نم ىحوتشسملا درشسلا عون ةلاح يف ةشصاخ
ليكششت ةداعإا فدهب ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا
ى˘لإا فو˘لأا˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غو فو˘˘لأا˘˘م˘˘لا ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ن˘مز˘لا ي˘ف ا˘هاد˘شص ددر˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ياور˘˘لا
.رشصاعملا

ةردقلا هذه يف صصيح˘م˘ت˘لا ا˘ن˘حر˘ت˘قا كلذ˘ل
ةيؤورلاب قلعتي اميف ةريشسلا ةياورل ةيشسيشسأاتلا
ةلمكم رظن اياوز ةدع نم ملاعلل ةرشصاعملا

: اهنمو

هذ˘ه نأا ة˘ي˘م˘هأا ر˘ث˘كأ’ا ي˘ه ا˘م˘˘برو ى˘˘لوأ’ا
نيب ليثمتلا تايدحت ىلإا قرطتت تاروشصتلا
دق ةغل ةيأابو دلب يأا نم ابتاك نإا :تافاقثلا
ةغل يف ةر˘ي˘شسلا تا˘ياور˘ل ا˘ًعو˘شضو˘م ح˘ب˘شصي
نايلوج اهبتك يتلا «ريبولف ءاغبب» لثم ىرخأا
م. د اهبتك يتلا «غربشسرطيب ديشس» وأا  صسنراب

ود˘نا˘نر˘ف˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ثÓ˘ث˘لا ما˘يأ’ا» وأا ز˘تو˘˘ك
وأا يششتوباط وينوطنأا ا˘ه˘ب˘ت˘ك ي˘ت˘لا «اوا˘شسي˘ب
اهبتك يتلا جيوز نافيتشسل «ةريخأ’ا مايأ’ا»
اهبتك يتلا «دورتريج» وأا كيشسكيشس نارول
.خلإا  يمجن نشسح يبرغملا يئاورلاو رعاششلا

ةيشسيشسأاتلا ةرو˘شصل˘ل ي˘نا˘ث˘لا ر˘ه˘ظ˘م˘لا ا˘مأا
يتلا ةي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلا ن˘م ة˘ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا
لÓخ نم هفرعن امك ملاعلا ةطيرخ تلكشش
˘‐ م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تار˘˘ما˘˘غ˘˘م
لاطبأاك ‐ .خلإا .. نيمجرتملاو نيفششكتشسملا
اهبتك يتلا «ردنكشسإ’ا» لثم ةريشسلا تاياورل

اهبتك يتلا «ملاعلا وحاشسم» وأا نام صسوÓك
  خلإا.. ظحلا رماغم وأا نامليك لييناد

ريغ لوشصأ’ا ىلع زيكرتلل انططخ كلذ دعب

روثعلا نكم˘ي . ةر˘ي˘شسلا ة˘ياور˘ل ة˘شسنا˘ج˘ت˘م˘لا
ىلع ةيعيلطلا ةياورلا يف روذجلا هذه ىلع
لامعأا يف كلذكو برحلا تاعوشضوم رارغ
ليشسرام ف˘لؤو˘م˘ل˘ل «ة˘ل˘ي˘خ˘ت˘م تاو˘ي˘ح «ل˘ث˘م
فلوو اي˘ن˘ي˘جر˘ف˘ل ود˘ن’روأاو (6981) بو˘˘شش
بتا˘˘˘كل˘˘˘ل «د˘˘˘ششر ن˘˘˘بإا ي˘˘˘ع˘˘˘˘شس » و (8291)

ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف وأا  (7491)  صسي˘˘˘خرو˘˘˘ب ي˘˘˘خرو˘˘˘خ
ةداعإاو ةيوهلا راودأ’ ةقباشسلا تافاششكتشس’ا
عونت ى˘ل˘ع د˘ه˘ششت ي˘ت˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يود˘ت˘لا
ةع˘ي˘ل˘ط ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘فا˘ق˘ث˘لا تار˘ي˘ثأا˘ت

يف صشبنلا نإا. يدرشسلا صسنجلا اذه روهظ
ةريشسلا ةياور هتشسرك يذلا يثادحلا ثرإ’ا
ط˘ل˘شسي نأا ن˘كم˘ي ا˘هد˘ع˘ب ا˘مو ة˘ثاد˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
ىلع اهحاتفناو اهنيجهت ةعيبط ىلع ءوشضلا
اهيف دجت يتلا ةيملاعلا تاقفاوتلا ربع ملاعلا

.اهعبنم
صصاخ لكششب ةريشسلا ةياور تروطت دقل

اهن˘كلو ن˘ير˘ششع˘لا نر˘ق˘لا تا˘ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث لÓ˘خ
ل˘شضف˘ب ل˘ق˘˘ت˘˘شسم يدر˘˘شس صسن˘˘ج˘˘ك تر˘˘ه˘˘ظ
.ةثادحلا دعب ام ةلحرم هتلكشش يذلا زفحملا

ةمارشصلا لشضفب عشسوأا اًفارتعا تبشستكا دقو
اهنإاف يلا˘ت˘لا˘بو .ة˘ثاد˘ح˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ل ة˘ير˘ظ˘ن˘لا
دقف .ةثادحلا دعب ام قطنم دودح اًيلاح زواجتت
دودحلا عم اهراودأاو ةدئارلا اهتاعادبإا ترثأات
ا˘ه˘ل˘ي˘كششت ةدا˘عإاو لا˘ي˘خ˘لاو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
، ةثادحلا دعب ام ركفب ريبك دح ىلإا خيراتلل
تا˘ي˘لآا ن˘ع ف˘ششكلا ي˘ف ا˘ًشضيأا تأاد˘ب ا˘ه˘ن˘كل

جذومنلا اذه نع فرحنت يتلا زومرلل ةديدج
وأا ةيثاد˘ح˘لا تا˘ي˘شسا˘شسح˘لا فا˘ششت˘كا د˘ي˘ع˘تو
ةكلم ايروتكيف ةبق˘ح˘ل ة˘ب˘شسن) ة˘يرو˘ت˘كي˘ف˘لا
فاششكتشسا نأا صضرتفن . (ىمظعلا ايناطيربا
دعب ام عم ةريشسلا ةياورل ةدقعملا تاقÓعلا
اذه ةنورم ىلع ءوشضلا طلشسي فوشس ةثادحلا
ىلع هتردق نع فششكيو تقولا رورمب عونلا
.ةفلتخملا ةيبدأ’ا روشصعلا يف راوحلا

بنا˘ج ى˘لإا «ةر˘ي˘شسلا ة˘ياور» تم˘ه˘شسأا د˘ق˘˘ل
ديلاقتلا نيب ةوجفلا دشس ىلع ةريشسلا مÓفأا
هوجو جمد يلاتلابو ةيبعششلا ةفاقثلاو ةيبدأ’ا
ىدل يفاقثلا يعولا يف ةيملاع تايشصخشش
تاياورلا ةكراششم لكششتو .ةديدجلا لايجأ’ا
مييقت ةداعإاو ةدوع يف ةريشسلا مÓفأاو ةثيدحلا
نم رخآا اًبناج ةيملا˘ع˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘نو˘ق˘يأ’ا
.اهحرتقن يتلا ت’ؤواشستلا

يملاعلا بدأ’ا يف ةريشسلا تاياور مهاشست
ة˘ي˘ع˘قاو˘لاو ة˘ق˘ي˘قد˘لا ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ي˘˘طا˘˘شسأÓ˘˘ل اد˘˘ج ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلاو

اًفطاعتم اًريمشض قلخت اهنأا امك .ةيشسايشسلاو
ة˘يدر˘ف˘لا برا˘ج˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ادر˘ف˘ت˘˘مو
وأا ةيخيراتلا ةمدشصلا وأا برحلاب ةقلعتملا
«دونجلا» ة˘ياور ل˘ث˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تارو˘ث˘لا
ملقب «ءاششعلا فيشض» وأا صسيم’اشس بتاكلل

.ج نيارب م˘ل˘ق˘ب «ل˘ي˘نرا˘ب» وأا ارا˘ب˘ي Ó˘ي˘ير˘با˘غ
ىلع اًشضيأا ءو˘شضلا ط˘ل˘شست ا˘ه˘ن˘كل (نا˘ج˘ير˘ك
يف ةيلوؤوشسملاو ةيلÓقتشس’او نيقيÓلا رود
ذختي نأا نكمي .ةيخيراتلا «قئاقحلا» ليكششت
لكشش اًشضيأا ةريشسلا ةياورل يشسايشسلا عقومتلا
ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع) ة˘يو˘شسن˘لا ةدا˘ير˘لا ن˘ع ثح˘ب˘˘لا
انأا اهتبتك يتلا «ايشسيميترأا» ةياور يف لاثملا
تا˘ي˘شصخ˘ششلا ةا˘ي˘ح ي˘ف صصو˘غ˘˘لا وأا ي˘˘ت˘˘نا˘˘ب
ةفرغ»  ةياور رارغ ىلع ةشضماغلا ةيئاشسنلا
اهلجو . تيلتراب زينيميج ايشسيلأا ملقب «ىرخأا
دعب ام عيشضاومل ةرششابملا ةجلاعملا لواحت
يف ةريشسلا ةياور اًشضيأا عشضت يتلا رامعتشس’ا

زجعلا ىلع بلغتلا ةيفيك لوح يملاع راوح
.يشسنجلا

ملاعلل ةيؤور لكششت ةريشسلا ةياور تناك اذإا
زواجت ىل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق لÓ˘خ ن˘م ط˘ق˘ف صسي˘ل˘ف
فششكلا لشضفب اًشضيأا نكلو ةيفاقثلا دودحلا

تا˘حا˘شسم ر˘ب˘ع ة˘يزاو˘˘م˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
ةينطولا ربع طباور˘لا ع˘م ا˘ن˘ماز˘تو .ة˘ع˘شسا˘شش
ةريشسلا ةياور تايكيمانيد نم ءزج يه يتلا
اذه عونت قفأا فاششكتشس’ نيمهاشسملا وعدن
ىلإا اندوقي يذلا عونتلا وهو يبدأ’ا صسنجلا

يف لاثملا ليبشس ىلع برغلا نم دعبأا وه ام
ةيفاقثلا جذامنلا ءاي˘حإا د˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ياور˘لا
ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع ة˘˘ب˘˘غر ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ديكروأا ةروطاربمإ’او ةر˘ي˘خأ’ا ةرو˘طار˘ب˘مإ’ا
يتلا دنقرمشس ةياور وأا نيم يششنأا اهبتك يتلا

اهبتك يتلا «ةمÓعلا» وأا فولعم نيمأا اهبتك
.صشيمح ملاشس يبرغملا يئاورلا

لبقتشسملا يف ةريشسلا ةياور مهشست دق اًريخأا
ىوتشسملا ىلع ةيملاع ةيكيمانيد ةد’و يف
اًزواجت كلذك اهيف ىرن ثيح اًشضيأا يرظنلا
حلطشصم خيرات رهظي امك .ةيوغللا زجاوحلل
هعرتخا يذلا)noitcifoiB » ةريشسلا ةياور»
0991 ماع يف نيزوب ن’آا يشسنرفلا دقانلا

ةينوفولجنأ’ا ةعزنلا وذ بتاكلا اًشضيأا هفظوو
نترام ةيوهلا يناملأ’او لشصأ’ا يواشسمنلا

ىقبتو9991 ماع يف ربوه رنريفو كيدديم
ة˘غ˘ل˘لا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’ا لا˘˘م˘˘عأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ة˘فور˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
صسكعلاو اًرخؤو˘م ة˘ي˘نو˘فو˘ل˘ج˘نأ’ا تا˘ير˘ظ˘ن˘لا

 .حيحشص

 رصصتنتصس ةلقتصسŸإ ةلودلإ Úطصسلف

 ايŸاع ابدأإ اهرابتعاب «ةÒصسلإ ةيإور»

 ةودقلإ يرسس  :  ملقب
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مهتمÓسسو مهتحسص ددهت ةÒثك ضضارمأاو تاناويحلل قوفن..ةهيرك حئاور

ةايح ددهت دمحأإ ينبب تايافنلل ينقتلإ مدرلإ ةصسصسؤوم
نوثيغتصسي نونطإوŸإو ةلجإو÷إ

ةثعبنŸا ةهيركلا حئاورلل Òبكلا راسشتنلا نم ،لجيج ةيلو ضسواق ةيدلب ميلقإا ‘ ةعقاولا دمحأا ينب ةيرق ناكسس يكتسشي
نيأا ليللا ةÎف ‘ ةسصاخ ادج ةهيرك حئاور هنم ثعبنت ثيح ،ةيرقلا فرط ىلع عقاولا تايافنلل ينقتلا مدرلا زكرم نم

حئاور ثاعبنإا ¤إا يدؤوي ام وهو ،ىرخأا تامامقل ناكŸا ةحاتإل اهيلع طغسضلاو ةمامقلا كير– لجأا نم هيف لاغسشألا أادبت
لك ‘ اهوقلطأا يتلا تاءادنلاو ةديدعلا ىواكسشلا مغر ،ةيمويلا مهتايح ةيرقلا ناكسس ىلع تسصغن ادج ةÒطخو ةهيرك

.يدانت نŸ ةايح ل نكل...ةرم

ةيمويلا مهتاناعŸ دح عسضو لجأا نم يروفلا لخدتلا ةرورسضب ›اولا اوبلاط

تليصسمصسيت ‘ دئاقوب ةيدلبب ةيفيرلإ ةيومنتلإ ةيطغتلإ لا‹ جراخ بإرعأإ دلوأإ ةيرق ناكصس

Iíوó لاt©اوIتا K-ر©.أا Fg©ر
<õلا ىg©c8ا1 ةÑة KأاI§ا -tيذا
HÄÑkتارمث DÓ0©ة

زFرملا ط©Ht لو0 لوkqملا
ظMÓ0  ،تاMاí°لا يHرل ي°kïلا

Hqيذلا يداولا ىر -ÇÑب D©ه
<ÇÑ̆م˘لا تا4ا˘í̆ة̆=ر Kيذ˘لا Mرم
+̆˘q̆˘اI7أا بÑ̆˘q̆˘ز˘˘لا 4اM̆˘k̆د نوKن
H̆˘دأا ةا̆>ارĬ7 ىÑ̆رKà لاÄÑ̆ÓH̆ة،
صğåÉ˘لا ى˘ل)ا ا̆°˘ث˘M̆د˘K+̆˘t̆ ث©˘0̆
J°كلا Hنم M46امÑنو IÅÑتا:ا
D̆˘˘˘Ó0̆˘˘˘©̆˘˘˘ة +̆˘˘˘tò̆˘˘˘د˘˘̆/او˘˘˘̆- م
HÄÑ̆k̆م̆§̆-ار˘م˘ث J°كلا، Eأا اولاI§م
DïدKلا اòر©ث H7أا نÑqزلا 4اMkنو،
F̆اIت H̆ةدو̆/و +̆q̆م˘لا 4اوÇÑب
ل©ÄÑ- يkلا ةKMام©òلا داوملا ءار/
Dأا ث©0 ،يداولا ي-õí7أا تÑq4اJم
+ÜرMïر= ةMgة KFأاI§ا -å9رÑت
ى˘لا كلذF̆ ةD̆ا9Ñ̆)’ا̆+ ،óرõ̆t̆˘˘ل
Iíوó لاåدMد Hأ’ا ن+ï4ا Kما°=أ’ا
KHwkõرثلا فKلا ةt©اوI©لا  ةkي
مل يذ˘لا بÇÑم˘لا 4اوq̆̆+ ى̆>ر̆-
-kم -èÜ©kأا هK ا(Iqهزا +ÜرMïة ’
-ÄÑل حمõt©وI8ولا+ تاÑه©ل)ا لو
KلاÅÑ̆˘بر H̆˘ن H̆˘©̆˘اJ̆م˘لا ه˘õ̆ة̆.و
فKHwkõ تاMاí°لا تا/رÄÑkwم+
يkلا ةر©wÜلا ةKMام̆©ò̆لا داو˘م˘لا
.م§EوIí ىل)ا يد'و-

ةثعبنم ةهيرك حئاور
ليللا يف ةسصاخ

+̆t̆õ̆م˘لا لوÄÑ̆ءا K+̆©̆°̆ا˘م -̆ğأاد
درqم+K ،ة=رíملا ل1اد لا7Ñèأ’ا
أادg- ى0k ،ا§Mòرt-  يD ةMادgلا

4Kح(ا FرM§ة Dا ي’(IkÅÑ4ا Dي
دم0أا ي°+ ةMرE نأاK ة8Ñا1 ،وqلا
-ïç Dلا يq§ملا ةïا+õأا ا§ل ةMن
-̆ï̆ر˘لا موM̆اv +̆°̆ï̆ر˘لا لKىل)ا ح(ا

K6Ñ̆لا ط˘k̆q̆م˘ç لاÄÑò̆اĬيذلا ي
Míوó -åفل%ا02لا هداد IÄÑةم،

ن˘̆> نا˘ÄÑò̆لا ا˘̆°˘˘ل ر˘˘ğ˘˘̆> ث©˘˘0̆
9Ñ̆©̆ï̆§̆م KH̆å̆اĬ0 ،م§̆-اkأا ىI§م
MÉÑ̆˘Ü̆˘رKى˘˘ل)ا ن =̆˘õ̆˘او̆°˘لا قD̆ذ
Kباو̆+أ’ا KF̆ل H̆°̆اD̆لا ذ˘k̆§وMة،
ف̆©ÇÑ̆لا يD̆ وq̆˘لا ة4ار˘0̆ م˘̆=4
-̆í̆داM̆ر˘لا لو1̆د˘ل اKلا ح̆(اòرM§ة
م§8Ñtk ىõ> اDو1 لزا°ملا ىل)ا

K8Ñtأا ةK’دJم.
ددهت ةريطخ ضضارمأا

لافطأاو ناكسس ةمÓسس
ةيرقلا

ا4Jاkg>ا+K هIأا ه©4î <õاkåملا
H6'وÑÄÑل ةõلا مدرkï°ملا يíرK9ص
ة©°ï- ةMïرÜ+ نوò- لا7Ñèأ’ا نأا
+̆t̆k̆ة، ’ -ÇÑ̆4 4دKح̆(ا F̆رM̆§ة
K1̆˘Ü̆˘©̆˘ر˘̆.'و˘̆- ةر <̆˘õ̆˘8 ىÑ̆t̆ة
نا˘ÄÑò̆لا ب0ÄÑ ن˘˘ò̆ل ،نا˘˘IÄÑ̆)’ا
D̆˘§̆ي H̆q̆در H̆í̆و˘م̆> ة̆=رH̆©̆ة
KD̆˘˘ï̆˘ط، KJ̆˘4 ة˘̆+ا˘˘ث˘˘م˘̆+ يH̆˘ي
<ÅÑ̆˘ي˘̆(او ’ M̆˘k̆م D̆©̆§̆0̆)ا اk̆مار˘
اذ§ل ،لمåلا يD ةHزÓلا ر©Mاåملا
-̆°̆k̆r 4Kح̆(ا KDÉÑ̆Óت F̆رM̆§ة
K1Ü©ر©.أا- ةرJا Fg©ا ر(Mòا©/ولو

<̆˘õ̆˘لا ى˘˘ğ˘©̆˘c̆˘ة K8Ñ̆˘t̆©̆ا <̆õ̆ى
.ناIÄÑ)’ا

ةددعتمو ةديدع ىواكسش
نم برهتي لكلاو

هتيلوؤوسسم
Fام Eلا لاÄÑòأا ،ناI§ر: مEاو

Fباو+أ’ا ل KDي Fل Hةر Mkõïنو
K<ادو Fة+ذا، KJرK+أ’ا ىل)ا اHما
K-gلا لداk§م، KFل MرHلا يòةر
Dي HرHاد+ ،ر1%’ا ىMم+ ةÇÑحلا
ةEåاK ةÜï°ملا نأا مK+tò ةMدgõلا
Dبار- ي D8اÑن©+ ل +õدMة EاK6ص
K+õدMة /©qل K0ÄÑن©°:اوملا ب
ي˘H̆ر˘M̆ لK'و˘HÄÑ̆ ل˘˘Dò̆ ،ا˘˘˘م˘˘̆(اد
يKD̆ ،ر1̆%’ا ىõ̆̆> ة̆©˘لK'و˘ÄÑ̆م˘˘لا
+̆åÉنا̆©0̆أ’ا ص M̆k̆لا م˘ktqr +نأا
ن©+ لوíåملا ي4ا6Ñ لاز’ دåïلا
’ يلاkلا̆+K ةM̆دğõ̆˘لاK ة̆=رí̆˘م˘لا
Mمòن -tوMõ§ل ،ا©gïى Dا§°لا يMة
ث©0̆ ،ة̆©ÉÑ̆t̆لا و˘J̆ ن˘̆:او˘˘م˘˘لا

نH̆ ر̆©˘˘ث˘F̆ ي˘D̆ نا˘ÄÑò̆لا بلا˘̆:
ىل)ا ا§M̆õ̆وK-̆t̆ ا̆§õ̆ï̆̆= تار˘م˘لا

Hò̆˘نا +̆˘å̆˘©̆˘لا ن˘̆> د˘k̆q̆م˘å̆تا
ن˘م˘ل ةا̆©0̆ ’ ن˘ò̆ل ،ة˘̆©˘Ĭا˘ÄÑò̆لا
ي°+ نا6Ñò  بHÜõ ىKMgï يدا°-

صå©Åلا+ طDï نومMtõ م§Iأا دم0أا
لĔأا وKJ̆ مM̆رò̆لاK ي˘Ü̆˘ğ˘©̆˘å̆˘˘لا

.درíلا ها°مv Mkوم:

ةلئاط لاومأا ةنيزÿا دّبكو هب ق◊ يذلا لامهإلا دعب

سسابعلب يديصسب ةيرإو÷إ ةحصصلإ ةصسصسؤوم ةباقن
يعما÷إ ىفصشتصسملل Òناكصسلإ ليوحتب بلاطت

راردأاب ةيسصولا تاه÷ا نم ةتافتلا قلي ⁄ اذإا

راثدنÓل هقيرط ‘ فلوأاب يخيرات ملعم

لا˘مõ̆å̆˘ل ماå̆˘لا داt̆̆-)’ا د˘Ĭ˘k̆˘ï̆ا
ة6ÑÄÑ̆'و˘م˘لا بò̆kم˘ل ن̆©M̆ر̆(ازq̆˘˘لا
ةM’و+ ة4Mاوqلا ةõÇÑtل ة©Hومåلا
6Ñ©يد +õågم> ص6اõ©ة /õزا§/ ب
6Ñò̆اĬ©̆ر، H̆å̆k̆gا ار(Mها -gدMل ادõلام
لمMå م©k°âلا نا©+ ب0ÄÑ هIأ’ ماåلا
+ÄÑ̆å02 ةD̆ة̆(ا˘م˘لا ي H̆ن Eه-ا4د
Ĭâ̆ل ار˘å̆مد K/̆دو :̆g©ب HwkÇص
D̆˘ا ي’(Ĭ˘å̆˘ص7ا ’(Ĭ˘q̆لا زاÄÑò̆اĬ©̆ر
’K ه-ا:اIÅÑ صMïõÇ امH نtïلا+
MÄÑkèل ’)ا لÓ0أgبا KذKلا ي°íذو

قDاوM ’ اذKJ لمåلا تاKEأا ج4ا1
مل اH وKJ ة©Hومåلا ةÇÑtلا HrاIر+
M̆لا ه̆°˘م˘ث˘ğ©̆نا، +̆å̆8 دÑ̆رî أاHلاو

لامJ)ا لHt ل;K ه8ÑÓ0)’ ةõ(ا:
H̆˘˘0̆ا ى˘˘˘ل)ا ىدأا ا˘˘˘م˘k̆˘ارĔ˘ه +ÄÑ̆˘gب
امH ة©ÇÑÓ0لا ة©§k°ملا تا4MاgÜلا
ةدMد̆/ تا4M̆اÜ̆̆+ ءار7Ñ̆ ب/و6Ñ̆k̆ا

KJاذ <õ0 ىÄÑبا H©ازI©لا ةkÄÑ©©ر،
Kا<̆˘k̆˘ğ˘ا ر’(-̆˘t̆˘لا دا˘å̆ل ما˘õ̆å̆لا˘م
ة6ÑÄÑ'وملا تاذ بòkمل ن©Mر(ازqلا
يد>اÇÑ- ىH̆°̆t̆ ذ1̆أا لا˘مJ̆)’ا نأا

0̆k̆ى -ÄÑ̆gب D̆ي -̆å̆Ü̆©̆لا لq§زا
Ĭ§̆ا̆©̆(ا KMÄÑ̆k̆ب/و H©ازI©د/ ةMةد
-íوó 2.1Hõ©6 4اÑ°k©8)ا مÑÓ0ه،
H̆ا˘م M̆ى˘ل)ا يد'و <̆q̆ز D̆ي H̆©ازI©ة
هذ˘̆§˘˘لK ،0202 ة̆°ÄÑ̆ل ر̆©˘̆©˘kÄÑ̆˘˘لا
ق̆©Ü̆ğ̆- مد̆> ة8Ñ̆اK1̆ با˘6Ñ̆˘ğأ’ا
ت46Ñõأا يkلا ةM̆ا8Ñ̆و˘لا تا̆©8Ñ̆و̆-
م©مå- ل/أا نH ة6ÑõارH نH رثFأا
نأا مåõلا Hç ،ة©-اHوåõملا ةÅÑgòلا
ةõÇÑ̆t̆˘ل ة̆©H̆و˘مå̆˘لا ة˘6ÑÄÑ̆'و˘˘م˘˘لا
ةد0اK ةIïÜ ىõ> يوtk- ة4Mاوqلا
نH ةزH°q ة©-اHوå̆õ̆˘م˘لا ةõÅÑ̆gò̆˘ل

ة̆©̆§k̆̆°˘م˘لا ق̆+اÄÑ̆لا رM̆د˘م˘لا îر̆:
H§اHه +ÄÑg6 بÑلا ءوkÄÑ©©ر Kيذلا
ةK4رõÉÑلK لEg نH هل ه©k°gلا م-
تاذ vرEkا ه©K<̆õ ،ة̆©˘لا6Ñ̆k̆å̆q̆)’ا
زFرملا ىل)ا زا§q˘لا م9Ñ̆ م̆©k̆°̆â̆˘لا
دEÇÑ̆ يH̆å̆اq̆˘˘لا ي˘̆(ا˘6Ñ̆˘kÅÑ̆˘í̆)’ا
-wÇÑ©ÇÑل هõt6)’ا ت’اÑkåqة©لا
ىõ> اIíå نوMò ،ة©0ارqلاK ة©Ügلا
يذلا زåq˘لا H̆ç ا̆°H̆از̆- ى9Ñ̆ر˘م˘لا
MÅÑ̆˘˘§̆˘هد J̆˘ل ر˘̆©˘1̆أ’ا اذ˘˘õ̆˘kò̆˘í̆˘ل
امF ،ا©1õاد ن©م©ï̆˘م˘لا ى9Ñ̆ر˘م˘لا̆+
زا§̆/ فĔو̆- نأا داt̆̆-)’ا نا̆©̆+ دF̆أا
ل˘å̆˘Ü̆˘˘لا ى˘˘ل)ا دو˘M̆˘å̆ ر˘̆©˘Ĭا˘˘ÄÑò̆لا
ة1ÇÑرم˘لا لå̆Ü̆˘لاK ة̆©MÉÑ̆وk̆å̆˘لا

6Ñ°وMا K<Üأ’ا لHوHة Hا Míوó Dي
ة̆°ÄÑ̆لا يD̆ ر̆§7Ñ̆أاé 60ومq˘م˘لا
صH̆˘w̆˘kÇ ب©˘ğ˘˘̆: دو˘˘̆/K مد˘˘å̆˘˘˘ل

’6ÑkwÓî لاÜg©gةد©0ولا ة <õى
<òÄملا صÄÑkÅÑíلا ىqاHåيذلا ي
M̆˘˘k̆˘˘وD̆˘˘ر <̆˘õ̆˘أا ى:̆˘ğ˘ءا H̆˘ذ نKي
نم. ىر1أا ة§/ نKH ،ص8ا1kÇÑ’ا
ن©Mر(ازqلا لامõ̆å̆˘ل ماå̆˘لا داt̆̆-)’ا

زا˘̆§˘̆/ ا˘̆§˘̆°˘˘̆©˘˘̆+ تاو˘˘Ü̆˘˘1̆ ةد˘˘̆>
اK4Mر9Ñ دMå يذلا ك©Dار=وHاملا
ن̆> رgò̆˘م˘لا فòÅÑ̆لاK ةM̆ا˘Ĕو˘õ̆˘˘ل
6Ñ̆يد˘ث˘لا نا̆:ر KF̆لا اذgاIا4وH©ك
نا̆°6Ñ̆أ’ا بÜ̆+ لõ̆kò̆í̆˘ل ه̆/و˘م˘˘لا

K1̆˘˘8اÑ̆˘أ’ا ة:̆˘í̆˘لا KF̆˘زا˘̆§˘̆/ اذ
ن> فõòÅÑل ه/وملا يDار=وMò)’ا
ءا˘ÄÑ̆°˘˘لاK ة˘̆©˘˘õ̆˘˘1̆اد˘˘˘لا ص9ار˘˘H̆أ’ا
.لHاوtلا

نم دحلل ةيسسيسسحت ةلفاق
ةيلولاب تاباغلا قئارح

-̆Ü̆ğ©̆ï̆ل ا˘k̆å̆õ̆©̆د˘م˘لا تا˘مMرMة
ا8ÑرK0 ة©Iدملا ةM̆ا˘مõ̆t̆˘ل ةH̆اå̆˘لا

H̆˘°̆˘§̆˘ا <̆˘õ̆ا˘م0̆ ىM̆م˘لا ة˘tÇÑ̆لو
،داtÇÑلا م6Ñوv H̆اĬq̆)’ ي̆>ا4ز˘لا
6Ñ̆Ü̆تر H̆دM̆رM̆لا ة˘tامMدملا ةI©ة
اHqاĬر̆+ ص6اõ̆å̆ğ̆+ يد̆©6Ñ̆ ةM̆’و˘ل
Mkلثم Dا يIÜÓó EاDõلا ةtمÓت
ق(ار0 ر1Ü نH دõtل ة©ktÄÑ©ÄÑلا
لF بوq- ة©>ا4ز˘لا ل̆©8Ñ̆اt̆˘م˘لا
نH لHç F ق©k°ÄÑلا+ ،ةM’ولا بار-
HtاDâلا ةèتا+ا، HدMرMلا ةíÓ0ة
Kلا˘˘è̆رD̆لا ة˘í̆Ó0̆©̆أا ،ة<̆Ü̆©ت H̆ن
1̆˘˘˘Óا˘˘̆§˘˘˘ل IÇÑ̆˘˘ح˘˘̆(ا K47)اÑ̆˘˘تادا
ةDاHÄÑ كر- ا§̆°̆©̆+ نH̆ ن̆©õ̆í̆Ó0̆˘ل
ن©+ 4اH̆kأا50 ن̆> لï̆̆- ’ ة̆©̆°˘H̆أا
قMرÜلا ةDاK0 ي>ا4زلا لوtÇÑملا

KFلا اذèة+ا K8Ñ©اIلا ت’%ا ةtÇÑدا
K-̆q̆§̆©̆زJ̆م̆+ ا˘Ü̆í̆ةأا، KF̆و- اذD©ر
دام1)’ ءاM̆r H̆ر̆§ÇÑ̆+ دKزH̆ 4ار̆/
مز0 نMزw- مد> هMkاد+ يD قMرtلا
برïلا+ تا>دوÄÑkملا ل1اد نkgلا

Hملا نÄÑاFا ذ)ا ،نIÜõïلا تwة/ر
اءد+ ةDõاïلا يD ةõثمH̆k̆ ة̆©Ĭاد̆©˘م˘لا
ح+ا4 ي6Ñ  ة©íÓ0لا ةر˘م˘ثÄÑ̆k̆م˘لا̆+
+gõدMلا ةÄÑ§ةلا  <õنأا ى -k8اوÑل
J̆لا هذ˘w̆لا تا̆/ر˘k̆tÄÑ̆©ÄÑ©ة KDق
.اIí%ا رÄÑÜملا HrاIرgلا

ودبع.ضص

نH̆ دM̆دå̆˘لا̆+ ر̆(ازq̆˘لا ر1̆ز˘̆-
يkلاK ة©0ا©ÄÑلا ق:ا°ملاK ر;ا°ملا
Mõïى +åÉص H°§ا اJkمام Dن©0 ي
Mõïلا ىgåÉر1%’ا ص H°§ا ا(Jام’،  Dي
ة0̆ا̆©ÄÑ̆لا ا̆§̆©D̆ دå̆̆- يذ˘˘لا تEو˘˘لا

HòÄÑgا Mمò6ا نÑkèÓهل Dلا يk°ة©م
د/و̆- ث©0̆ ،ن̆:وõ̆˘ل ةM̆داĔkÇÑ̆’ا
ملاHå ن:ولا تاK’M يEاFg 4ا4دأا+
اH ا§̆°H̆ ةM̆ر̆.أا ق̆:ا̆°KH̆ ة̆©4M̆w̆ا̆-
M̆ÓĔا ىJ̆k̆ا˘مH̆ا H̆ر̆: نî د˘لاKةل
KH̆°̆§̆ا H̆ا M̆لاز D̆لا ي̆: ي˘°ÄÑ̆©̆نا
KH°§ا Hا Jو HåرKî ن:اوملا ىدل
نأ’ ه˘̆+ ا˘H̆ا˘˘م˘J̆˘k̆ا د˘̆/و˘M̆ ’ ن˘ò̆ل
ه+ مõ> ا§ل صÄ©ل ة©8Ñولا تا§qلا

KHن Jملا هذåملا، Iåمو©لا جر <õى
H̆å̆õ̆4ا̆- مM̆w̆6)ا يÑ̆ÓH̆ي K.̆ï̆اDي
+gõدMأا ةKلا لاز- ’ يذلا فلåا)õة
مل ه°òل ا§©õ> ظDاt- هk.4او- يkلا
M̆˘˘õ̆˘ا قJ̆˘k̆˘ا˘˘مH̆˘ا H̆˘لا نÄÑ̆˘õ̆˘Ü̆˘تا
حõملا  ةõ(اåلا ءادI م=4 ،ةÜï°ملا+
تاÄÑõÜلا ة-اkíلا+ ه©D بلاÜ- يkلا
ة46ÑدH يD مåõملا اذJ لثمKMk ،هل
Ĕ˘ار%Ĭ˘©̆˘ة H̆˘õل ك˘å̆ا)̆õ̆أا̆+ هداد ةKف˘ل
KM̆˘م˘˘لا د˘̆/و˘˘å̆õ̆م +̆ïÇÑ̆لا ر˘q̆دM̆د
هداد خ̆©ÅÑ̆لا ب0ÄÑ يk̆˘لاK ،ف˘˘لKأا˘̆+

ة©̆°M̆د˘لا نK'وÅÑ̆لا د˘مH̆å̆k̆ د˘مH̆t̆أا
بلاÜلا ن+ دمHt جاtلا اJا°+ فلKأا+
خ4Mاkلا ب0ÄÑ دمHtأا هداد ن+ دم0أا
ا4Jاد/ ىõ> نKدH ىõ> ناF يذلا
يD دÄÑqملا ن©+K ا̆§̆°̆©̆+ ل8Ñ̆اí̆˘لا

،ةMر7821Jq ة˘̆°˘˘6Ñ̆ ب/724
KF̆وĬ§̆ا H̆ğ°̆©̆لا̆+ ة˘Ü̆©̆8أا نÑ̆ا§̆+ا
ة©Üg©åلا لHاوå˘لا لé +̆í̆å̆دkÇÑ̆˘لا

F̆أ’اH̆Ü̆ل 4اò̆°̆§̆لاز̆- ’ ا -̆tاDظ
<õى J©ck§ا +íÉÑا ل’Jkيذلا مام
-̆õ̆ï̆ها H̆ر̆: نî لا˘å̆ا)̆õ̆لام˘لا ةòة،
KذF̆˘لا رÅÑ̆˘©̆˘لا خÄÑ̆ذ˘لا ف˘لاF̆أا رĬه
ص9رè+ ةلK'وHÄÑ تا§/ باو+أا óر:
ثارFk ا§©õ> ةDâاtمõ˘ل ا̆§˘م̆©H̆ر̆-
ن%’ا د0 ىل)ا دMq مل ا§°òل ةÜï°ملا+
ةDâاtملا يD مJاÄÑ- ة©=ا8Ñ اIاذ)ا

<õى Jملا اذåõلا مk4اMwي Kلاkي.ار
ىõ> ادJ̆ا7Ñ̆ ىK6Ñ̆©̆ğï̆ يï̆̆+ يذ˘لا

0̆˘ï̆ğ4ا̆- ةM̆w̆©̆ة H̆ن J̆ن̆:و˘لا اذ،
Dò̆k9و˘م˘لا ن̆> بÑ̆وé H̆ىر1̆أا ةر
H1 نÓ8 لÑítkه <õلا ىí©Äكو+ ص
ن:ولا اذJ لا/4 نH ثMgå هõلا لåل
اIو> نوMò نH ثارkلا+ ن©مk§ملا
                                                                   .مåõملا اذJ ىõ> ةDâاtملا يD م§ل

نمحرلادبع ‘اولب

بار>أا د’Kأا ةMرE نا6Ñò بلا:
ةM̆’و̆+ د̆(اĔو̆+ ةM̆دğõ̆̆+ ة̆©M̆í̆ر˘لا
-̆˘˘©ÄÑ̆˘˘مÄÑ̆˘˘©̆˘õت Kو˘˘لا ي˘˘لا’M̆˘ة،
+ÉÑرK4لا ةkلا ل1دíي4و Hل/أا ن
K9Ñç 0ل دõمåاIو©لا ةاH©لا ةkي ’
M̆˘لاز Mò̆˘د˘̆+اJ̆˘ا J̆˘ء’'و D̆˘ل̆; ي
نH يوم°kلا ءاEÇÑ)’اK صÅ©م§kلا

F̆ار̆+ لH̆r لا˘k̆°̆رلا ة©˘مMí©لا ةkي
Iدلا ا§+ تداKةل Dأا يFرث Hن Hةر
+åنأا د -tتلو Jلا هذgارHr +§هذ
ىل)ا ة©ÄÑ°م˘لا ة̆©M̆í̆ر˘لا ةÜ̆ï̆̆°˘م˘لا

H̆˘q̆˘7 درÑ̆˘å̆˘تا4ا ’ -ÄÑ̆ن˘م K’
-è°ي Hو/ نé +å7 م§لا: نأا دÑgح
ة-اkíلا نKد تاو°6Ñ ذ°H صÅ©م§kلا

لt̆˘لا با8Ñ̆t̆أا لĔğ نH̆ ة˘M̆د˘̆/
Kط+رلا ’IkÅÑلا Jدلا اذKيذلا 4ا
MÉÑلا مåÅÑتار Hلا نåا)Óت Hن
ل©لد̆+ ،يو˘م̆°k̆˘لا فk̆w̆õ̆˘لا ةر̆(اد
ةا̆©t̆˘لا تاH̆˘k̆Ü̆õ̆ğ ل˘F̆ ماد˘Ĭ˘å̆ا
لå/ يذ˘لا رH̆أ’ا وKJ̆ ،ة˘مM̆رò̆لا

H̆6 نÑò̆نا J̆د˘لا اذK4ا M̆w̆نو/ر
تاÄÑõÜلا نوgلاKMÜ م§kم8Ñ ن>
لEg ي4وí̆˘لا كرk̆t̆˘لا̆+ ة̆©̆(’و˘لا

يĬا˘KM̆˘å̆ اذ˘J̆ .4و˘H̆أ’ا تĬ˘í̆˘Óا
6Ñòنا Jلا هذïرMرلا ةMí©ملا ة°ÄÑ©ة
Hن HÅÑاFد> لMةد <ò8 ترÑíو
مادIåا ل©لد+ ة©>امk/’ا م§-ا©0
ب/وMk يذلا ةK4MرÉÑلا قDارملا

<̆˘õ̆˘م˘˘لا ىÄÑ̆و'Kم˘لا ن̆©˘ل˘t̆õ̆©̆©̆ن
رKMاKدلا صåÉ+ 4ار= ىõ> اJر©Dو-
Kلاïملا ىرqاK4لا ةk6ا يÑkíتدا
Hن Jòاذ HارDق Dا ل; يIåماد
E°لا تاوÇÑرî لاÇÑtي Kا<kدام
،ةMد©kïõلا ر©HاÜملا ىõ> ناÄÑòلا

KJ̆˘و H̆˘ا M̆˘°̆˘4ذ +ò̆8 ة̆.4اÑ̆t̆©̆ة
K+©c©ة Eد -ÅÑò1 لÜار K-§دMاد
0̆ï̆©̆ï̆©̆ا <̆õ̆8 ىÑtة Eي°:ا Jهذ
نH̆ م̆=ر˘لا̆+ ة̆©M̆í̆ر˘لا ةÜ̆ï̆̆°˘م˘˘لا
تK8Ñõ يkلا ة4رkòملا تاءاد°لا

8Ñ̆ادJ̆ى˘ل)ا ا Hò̆م˘لا ب-اÄÑو'Kن©ل
امF ،ة-اk̆í̆˘لا يأا نKد ن̆©̆©t̆õ̆˘م˘لا
I7اÑد Jملا ء’'وÄÑو'Kن©ل +ÉÑرK4ة
برõÅÑل ةt˘لاÇÑ̆لا ها̆©˘م˘لا ر̆©D̆و̆-
Kم˘لا˘°̆å̆دH̆ملا هذ̆§̆+ ة°Üïث©0 ة
MÉÑÜأا رJلا يلاïرMا ىل)ا ة’<kدام

<̆õ̆ى Ĭâ̆ما ĔدM̆م K-̆ï̆õ̆©̆يد Dي

لM̆íÉÑ̆ ن̆©0̆ يD̆ ها̆©˘م˘لا M̆çزو̆-
يرq̆˘لاK ثğt˘لا م̆§̆°H̆ صğåÉ˘لا
MوH©ا K4ءا EÜءاملا ةر K/õg§ا Hن
مJا̆°6Ñò̆ رH̆ï̆ ن̆> دğå̆̆- نF̆اH̆أا
+åÅÑلا تارò©õوHkتار IاJ©ن> ك
لازM ’ نM̆أا ة̆°M̆د˘م˘لا زا̆= مادĬå̆ا
تا4K4اE ىõ> نKدمMåk ناÄÑòلا

م§JõاF تïõ.أا يkلاK نا-وgلا زا=
KFاذ HÅÑòلا لÜرMيذلا ق Mط+ر
ن©> ة©0ا©ÄÑلا ةÜ̆ï̆°˘م˘لا̆+ 4اKد˘لا

<°kر K8Ñا ’و(ىل +õدMkو+ يEا)د
K6Ñ̆©̆6 يدÑ̆õ̆©̆نا˘م KF̆ا اذĬå̆ماد˘
ل1اد ة©M̆íر˘لا ة̆©H̆و˘مå̆˘لا ة4اĬ)’ا
لFاÅÑملا ةõم/ ن> ك©JاI ،ةMرïلا
ن˘H̆ تار˘˘åÅÑ̆˘˘˘لا تõ˘˘1̆دأا ي˘˘k̆˘˘˘لا
ةMرï˘لا هذ̆§̆+ ة̆°̆:اï̆˘لا تÓ̆(اå̆˘لا
يD يوم°kلا ص7اIå)’ا ةDر= ل1اد
ة©(’ولا تاÄÑõÜلا ل1د- 4اIkâا
هذJ نا6Ñò ت’اIÅÑ̆èا̆+ لõ̆kò̆í̆˘ل
ا§(اÜ>)اK ة©ÄÑ°ملا ة©Míرلا ةMرïلا
ة̆©M̆í̆ر˘لا ة˘̆©˘˘م˘̆°˘k̆˘˘لا ي˘D̆ ق˘t̆˘˘لا
.ةHادÄÑkملا

ز.دمحأا
mahali@essalamonline.com

يمهاسست نكسس401 يح طبر
ضضيبألا ءاملاب ةيمومعلا ةرانإلاب

ىلع ءاصضقلل ةلمح
ةلاصضلإ تانإويحلإ
ةصسبت يف ةزنولاب
ةيدلب حلاسصم ارخؤوم تعرسش
ىلع ءاسضقلل ةلمح يف ةزنولا
،ةدرسشتملاو ةلاسضلا تاناويحلا

ارطخ لّكسشت تحبسصأا نأا دعب
لمسشت ثيح ،ناكسسلا ىلع اريبك
ةزنولا ةنيدم ءايحأا ةيلمعلا هذه
ةفاك ريفوت ّمت دقو اهرواج امو
،ةيرسشبلاو ةيداملا تايناكمإلا

ةباجتسسا ةلمحلا هذه يتأاتو
ناكسسلا ددهت يتلا فواخملل

ثيح .راغسصلا لافطألا ةسصاخ
وزغت ةدرسشتملا بÓكلا تحبسصأا
لوجتتو ةيناكسسلا تاعمجتلا

لخاد تاحاسسلا يف ةمات ةيرحب
يف تدجو نيأا ،ينارمعلا طيحملا
ةيلزنملا تامامقلا غيرفت نكامأا

ةحسص ددهت تحبسصأاف اهتلاسض
ىلإا ىدأا ام نينطاوملا ةمÓسسو
ءارج ةملؤوم ثداوح ةدع ليجسست
،بÓكلا تاسضعل ضصاخسشأا ضضرعت
ىلع ضضرف يذلا عسضولا وهو
تعدو ،Óيل جورخلا رظح ناكسسلا

ةفاك ،ةزنولا ةيدلب حلاسصم
ذاختا ةرورسض ىلإا نينطاوملا
ةكرحلا ءانثأا ،رذحلاو ةطيحلا
دق ةباسصإا يأل ايدافت ةيمويلا

وأا ةلاح ةيأا غيلبت عم مهل ثدحت
.ةلاسضلا تاناويحلا هذهل راسشتنا

نكسس401 يح طبر مت امك
ةنيدم طسسوب عقاولا يمهاسست
ةّيمومعلا ةرانإلاب ضضيبألا ءاملا

نم عورسشملا زاجنل ةعباتم دعب
يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر فرط

حلاسصم عم لسصاوتلاو يدلبلا
ةكبسش ليسصوت مت ثيح ،زاغلنوسس
يئابرهكلا لوحملاب ةرانإلا
يويحلا عورسشملا اذه لخديل

ىرخأا ةفاسضإا وهو ةمدخلا زيح
نم ،ضضيبألا ءاملا ةرئادب ةديدج

طسسو لامج نم ديزت نأا اهنأاسش
راطإلا نيسسحتو ةنيدملا
تاونسس دعب نينطاقلل يسشيعملا

ةيدلبلا حلاسصم ،نامرحلا نم
يحلا ناكسس ةبسسانملا هذهب تعد
ةرورسضو لافطألا ةيعوتب
ةيمومعلا ةرانإلا ىلع ةظفاحملا

تقولا يف نيدكؤوم ،حيباسصملاو
تلاز ل ةيمنتلا عيراسشم نأا هتاذ
نأا بقترملا نمف ةلسصاوتم
يح عم ةفسصانم يحلا ديفتسسي
ضسمتسس ةلماسش ةئيهت نم ديربلا
تاحاسسملاو ةفسصرألاو تاقرطلا
.لاجآلا برقأا يف كلذو ءارسضخلا

نوراه يحابسصم

ميهارب .ع :جاتربور



كلذك نيا˘ع ي˘ئ’و˘لا د˘فو˘لا
نكشس001 زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا عور˘˘˘˘ششم
بلاطو ةموردن ةيدلبب يوقرت
ةرور˘˘˘˘شضب لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا
ه˘لا˘جآا ي˘ف عور˘ششم˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘شست
عورششم ن˘يا˘ع ا˘م˘ك ،ةدد˘ح˘م˘لا
ة˘لا˘ب˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يو˘نا˘ث زا˘ج˘˘نإا
فرعت يتلاو دعقم008 ةعشسب
هذه زاج˘نإا ي˘ف ة˘لو˘ب˘ق˘م ةر˘ي˘تو
اهناكمإاب يتلا ةيوبرتلا ةأاششنملا
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘شضلا ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
بارت˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘يو˘نا˘ث˘لا
ي˘ف م˘˘ها˘˘شست˘˘شس ا˘˘م˘˘ك ةر˘˘ئاد˘˘لا
،ةبلطلا تÓ˘ق˘ن˘ت ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

د˘˘فو˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘˘لاو
عورششم كلذك ن˘يا˘ع ق˘فار˘م˘لا

ن˘مأÓ˘ل ع˘با˘ت˘لا ة˘بوز˘ع˘لا ق˘فر˘م
هذه لثم ىقبتو ةموردن ةيدلبب
ةيناديملا تانياعملاو تارايزلا

را˘˘طإ’ا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ك
ف˘ل˘ت˘خ˘م نا˘كشسل ي˘ششي˘˘ع˘˘م˘˘لا

.ناشسملت ةي’و قطانم
ةيدلبب نكسس81 يح

ىرخأإ ءايحأإو نإوتسش
نع رابغلإ نوسضفني
نوموقيو  مهسسفنأإ

ةئيهتو فيظنت تÓمحب
يح ناكشس ةاناعم لشصاوتت

ناو˘ت˘شش ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ن˘˘كشس81
ةي’و نع ملك7 وحن ةعقاولا
اهتقلت ت’اشصتإا يفو ،ناشسملت

يحلا اذه ةنكاشس نم انتديرج
ةدمل نيششمهم مه˘نأا نور˘ب˘ت˘ع˘ي
هنطقي يحلا اذه ،ةنشس03 تقاف
ن˘م ةذ˘تا˘شسأاو تارا˘طإاو لا˘م˘˘ع
ةي’ول ميلعتلاو ةيبر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
يتلا تÓشسارم مغرو ناشسملت
ةيدل˘ب˘لا صسي˘ئر˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شست م˘ت
ىلوت˘ي يذ˘لا د˘م˘ح˘م يد˘ي˘ع˘شس
ناو˘˘ت˘˘شش ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب ةرادإاو ما˘˘˘مز
نكلو ،ةيلاتتم تادهع ثÓثل

ل˘ع˘ج ا˘م .يدا˘ن˘ت ن˘م˘ل ةا˘ي˘ح ’
ةيدلب˘ب ن˘كشس81 ي˘˘ح نا˘˘˘كشس
نومو˘ق˘يو نو˘شضف˘ت˘ن˘ي ناو˘ت˘شش
ه˘ن˘كم˘ي ا˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘تو حÓ˘˘شصإا˘˘ب

تا˘˘نا˘˘كمإ’ا بشسح ه˘˘˘حÓ˘˘˘شصإا
مهتهج نمو .ةيرششبلاو ةيداملا
عراشش يح ناكشس كلذك رداب
ي˘حو ءار˘ف˘شصلا ن˘ي˘˘عو لا˘˘قرد
نكشس072 ي˘˘حو ةا˘˘ن˘˘يوز˘˘لا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق˘ب
ءÓ˘˘˘طو را˘˘˘ج˘˘˘ششأÓ˘˘˘ل صسر˘˘˘غو
ة˘حا˘شسلاو ق˘ير˘ط˘لاو نارد˘˘ج˘˘لا
ةيراجتلا تÓحملاو ةيمومعلا
لظ يف ناوتشش ةيدلبل ةعباتلا
هيلع وه يذلا ريبكلا بيشستلا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيئاشضقلا تاعباتملاو ناوتششل
صسي˘ئر ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جاو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
تار˘غ˘ث دو˘جو بق˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

امبشسح ىرخأا تاقورخو ةيلام
ةعيفر ةيئاشضق رداشصم هتدكأا

يلاو حيرشصت اذكو ىوتشسملا
ةود˘˘ن بق˘˘ع نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘˘ي’و
.ناشسملت ةعاذإاب تميقأا ةيفحشص

ةود˘ن˘لا ي˘ف نو˘كرا˘ششم˘لا مد˘˘ق
ةدو˘˘شسم ءار˘˘ثإا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘يد˘ع˘ت˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘ششم˘لا
ارخؤو˘م تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لاو رو˘ت˘شسد˘لا
ةيئ’ولا ةيبودنملا لبق نم راردأاب
ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘شسل˘˘ل
تايشصوتلا نم ةلمج ،تاباختنÓل
ةرور˘شضب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘حار˘˘ت˘˘ق’او
صسل˘ج˘م˘لا تا˘ي˘حÓ˘شص ع˘ي˘˘شسو˘˘ت
صسلا˘ج˘م˘لاو ي˘ئ’و˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
تائيهلا هذهل نمشضي امب ةيدلبلا
اهلÓقتشساو اهماهم ءادأا ةيلحملا
نم اهنكميو ةرادإ’ا نع يلاملا
امك ،نطاوملا ت’اغششناب لفكتلا
ةرور˘شضب نو˘كرا˘˘ششم˘˘لا ى˘˘شصوأا
رو˘ت˘شسد˘لا ي˘ف ةدا˘˘م ا˘˘شضيأا جاردإا
قوقحلا ةيقرت ىلع صصنت مداقلا
نم نكميام بابششلل ةيشسايشسلا

ىلع ليثمتلا يف  مهقح  نامشض
ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا صسلا˘ج˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
نا˘م˘شض رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

صسلاجملا كلت يف ةأارملا ةكراششم
تاءا˘ف˘˘كلا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإا
بشصا˘ن˘م ي˘لو˘ت  ن˘م ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘ششلا
ة˘ط˘ل˘شسلا رود ز˘يز˘ع˘˘تو ة˘˘ي˘˘ما˘˘شس
تاباختنÓل ةلقت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نم ةيدلبلاو ةيئ’ولا اهتايبودنمو
يلاملا اهلÓق˘ت˘شسا نا˘م˘شض لÓ˘خ
يذيفن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا ن˘ع يرادإ’او
فلتخ˘م ع˘م ا˘ه˘تا˘قÓ˘ع د˘يد˘ح˘تو
يدا˘ف˘ت˘ل تا˘عا˘ط˘ق˘لاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘شص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه˘˘لا

ابلشس رثؤوي دق ام اهيف لخدتلاو
امك ،ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ةود˘ن˘لا ي˘ف نو˘كرا˘ششم˘لا او˘ن˘م˘˘ث
د˘يد˘ح˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
ءاشضعأا ةدهعو ةيشسائرلا تادهعلا
ةرورشض ىلع نيدكؤوم ،ناملربلا
تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
تايحÓشص صصوشصخب ةدوشسملا
.صسيئرلل بئا˘ن ن˘ي˘ي˘ع˘تو صسي˘ئر˘لا

ءا˘˘˘ق˘˘˘لإا تد˘˘˘ه˘˘˘شش ةود˘˘˘ن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ةذ˘˘تا˘˘شسأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م تÓ˘˘˘خاد˘˘˘م
نوناقلا  يف نيشصتخم نييعماج
ة˘شسا˘ي˘شسلا مو˘ل˘ع˘لاو يرو˘ت˘شسد˘لا

Óشضف عامتج’ا ملعو داشصتق’او
ة˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘شضعأا ن˘˘˘ع
نع نييدلب ن˘ي˘بود˘ن˘مو ة˘ي˘ئ’و˘لا

قرطتلا مت ثيح ،ويديفلا ةقيرط
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘يو˘˘˘لوأا ى˘˘˘لا
ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا رودو يرو˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا
تاباختنÓل ةلقت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تايرح˘لاو قو˘ق˘ح˘لا نا˘م˘شض ي˘ف
ا˘ه˘ب˘شسكم ز˘يز˘ع˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف

روتشسدلا ليدعت عورششم نمشض
د˘˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘هرود اذ˘˘˘˘كو
ةيقرتو ةيروتشسدلا ةيطارق˘م˘يد˘لا
قرطتلا مت امك يروتشسدلا ماظنلا
يف يشسايشسلا ماظنلا ةعيبط ىلا
ةدو˘˘˘شسم لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةينوناق تاءارق ميدقتو روتشسدلا
روتشسدلا ليدعت عورششمل ةيدقن
ة˘كر˘ح˘لا لو˘ح ةدا˘م ن˘ي˘م˘ث˘ت ع˘˘م
ابشسكم ربتعت يت˘لاو ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا

اهدو˘ق˘ي ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ط˘ي˘ششن˘ت ي˘ف
 .بابشش

ديدج ريدم بيسصنت
ةيلولاب ةحسصلإ عاطقل

حلاسصملل بدتنم رخآإو
نوميمتب ةيحÓفلل
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا راردا ي˘˘لاو بشصن

ديدجلا ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘م˘لا لو˘ل˘ه˘ب
ناك ةليحك زيزعلا دبع ةحشصلل
د’وأا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل ا˘ق˘با˘شس ار˘يد˘م
يريمعل ا˘ف˘ل˘خ ،ف˘ل˘ششلا˘ب د˘م˘ح˘م
ةمهملا ى˘لو˘ت يذ˘لا ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
دعب يشضاملا ربمتبشس ذنم ةباينلاب
نيشسح قبشسأ’ا ريدملا ماهم ءاهنا
بلا˘˘ط˘˘م ط˘˘شسو كلذو ،هدا˘˘مو˘˘˘ب
امك ةيحشصلا تامدخلا نيشسحتب
بي˘شصن˘ت  ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘شضيأا م˘˘ت
ابدتنم اريدم زيزعلا ىلع يديشس
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘˘ل˘˘ل
يلاولا اعد نيأا ،نوميميت ةبدتنملا

ةحشصلا عاطقل ديدجلا دفاولا نم
رييشست˘لا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت كل˘م˘ي و˘هو
ةيغب ربكا ةيكرح ءاطعإا ةرورشضب
ماما ةبشسانم ةيحشص ةيطغت ريفوت
،قطانملا عيمج ر˘ب˘عو ي˘شضر˘م˘لا

عاطق رييشست يف قيفوتلا اينمتم
فرظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘شصا˘خ صسا˘شسح
ءا˘˘بو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا

.انوروك
مسساقلب يفيرسشوب
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ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘شصم ف˘˘ششك
روزيمأا ةرئادل ةعباتلا نوعرف
هذ˘˘ه ةرادإا نأا ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘ي’و
لوؤوشسملا نم صسمتلت ةيدلبلا
يذيفنتلا زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا

ع˘˘˘فر ،ن˘˘˘كشسلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘مو
ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا صصشصح
ا˘هدد˘ح ي˘ت˘لا ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘˘ب˘˘لا
ران˘يد ف˘لأا007 ـب نو˘نا˘˘ق˘˘لا

ىلع نومئاقلا ىريو ،يرئازج
يه ةغ˘ي˘شصلا هذ˘ه نأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
مامأا ةقطنملا ناكشسل ةمئÓملا
غ˘ي˘شصلا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘شسا
،را˘ق˘ع˘لا ةرد˘ن بب˘شسب ىر˘خأ’ا
ةعبات يشضارأ’ا لك نأا رابتعاب
تامولعملا ريششتو ،صصاوخلل
نم ديدعلا كانه نأا ةيمشسرلا
رظتن˘ت ة˘ل˘شصلا تاذ تا˘ف˘ل˘م˘لا
ةدافتشس’ا ةيغب اهيلع ةقفاوملا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘نا˘˘˘عإا ن˘˘˘م
مهنكاشسم دييششت نم مهنكمت
هذه اوبلاط لمأاي امك ،ةيفيرلا
يف ةلودلا يشضمت نأا تاناعإ’ا

ةمزأا ىلع ءاشضقلل هاجت’ا اذه
بابشسأا قلخو ةهج نم نكشسلا
قطا˘ن˘م˘لا نا˘كشسل رار˘ق˘ت˘شس’ا
.مئاد لكششب ةيئانلاو ةيفيرلا

تم˘ل˘شست ،ر˘خآا قا˘ي˘شس ي˘˘فو
ةحلشصملا نم «مÓشسلا ةيموي»
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةيرهششلا اهتليشصح نم ةخشسن
ة˘ن˘شسل يا˘م ر˘ه˘ششب ة˘شصا˘˘خ˘˘لا

هدد˘ع ا˘م تل˘ج˘شس ن˘يأا0202
ىل˘ع ي˘ف˘تا˘ه لا˘شصتا8392
ينطولا نمأÓل رشضخأ’ا مقرلا

،71 ةد˘˘ج˘˘ن˘˘لا م˘˘قرو ،84‐51
رشصقلاب صصاخلا401 مقرلاو
رثكأا نأا ثيح ،ةششهلا تائفلاو
ناك يفتاه لاشصتا373 نم
ثداو˘˘ح ن˘˘ع غÓ˘˘˘بإ’ا د˘˘˘شصق
غيلبتلا وأا اهعوقو ءانثأا مئارجو
صسا˘˘شسم˘˘˘لا ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘ع
صصا˘خ˘ششأ’ا ى˘ل˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’او
ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو
7052 تلجشس امك ،ةشصاخلاو
بل˘ط د˘شصق ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘شصتا
حلاشصم نم لخدتلاو ةدجنلا
عا˘ط˘ق ة˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘طر˘˘ششلا
بل˘˘˘˘˘˘ط وأا صصا˘˘˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘˘خ’ا

را˘شسف˘˘ت˘˘شس’ا وأا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
مت ا˘م˘ك ،دا˘ششرإ’او ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
يفتا˘ه لا˘شصتا65 لي˘ج˘شست
ثداو˘ح عو˘قو ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘˘ل
هذه ،ةثج فاششتكا وأا رورملا
ي˘ما˘ن˘ت د˘كؤو˘ت تا˘ي˘˘ئا˘˘شصحإ’ا
نينطاوملا ىدل ينمأ’ا يعولا
ةرور˘شض لو˘ح ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب
ن˘ع ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم غÓ˘˘بإا

ة˘ي˘مار˘˘جإ’ا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا ل˘˘ك
ق˘ل˘ق˘ت ي˘ت˘لا و ة˘˘هو˘˘ب˘˘ششم˘˘لاو
اميف ةشصاخ ةماع ةفشصب هتحار
صصا˘خ˘ششأ’ا ت’ا˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
وأا انوروك صسوريفب نيباشصملا
داوملا يف نيبراشضملا راجتلا
ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
دشصق ةطرششلا تاوق تÓخدت

صصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ششأ’ا ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح
ةشصاخلاو ةماعلا تاكلتمملاو
.اهنيح يف

ت.Ëرك

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ما˘˘ق
نييرئازجلا ةبلط˘لا ع˘م˘ج˘ت˘ل
ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م ،رار˘˘حأ’ا

كلذو ،مدلاب عربتلل ةينطو
ي˘ف ه˘ت˘˘م˘˘ها˘˘شسم را˘˘طإا ي˘˘ف
ةي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘شضت˘لا دو˘ه˘ج
صسوريف ةحئاج ةهجاوم يف
بشسحو.91 ديفوك انوروك
هذ˘ه نإا˘ف ،بت˘˘كم˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘˘لا
صسم˘˘ت˘˘شس مد˘˘لا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيعماجلا ةر˘شسأ’او ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ل˘كو ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘˘شسم˘˘لا

ن˘مو عا˘ط˘ق˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘شسم
يف ةكراششملاو عربتلا ديري
ةيلمعلا هذه يتأات.ةلمحلا
˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ة˘م˘ه˘م˘˘لا
˘مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

نا˘˘ي˘˘ب بشسح ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘˘لاو
ةد˘ي˘ق˘ف حور ى˘لإا بت˘˘كم˘˘لا
ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل لوأ’ا ف˘˘ّشصلا
91 ديفوك انوروك صسوريف
ةشسيدوب ةديهششلا ةروتكدلا

راعشش لمحت يتلاو ،فافع
ايحأا ا˘م˘ّنأا˘كف ا˘ها˘ي˘حأا ن˘مو»
م˘عد˘كو «ا˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج صسا˘˘ن˘˘لا
ةينطولا دوهج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ة˘ه˘جاو˘م ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘˘لا

اذكو ةيحشصلا ةمزأ’ا هذه
حور خ˘˘ي˘˘شسر˘˘تو ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت
ربع عمتجملا يف نماشضتلا

ي˘ت˘لاو ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘شسشسؤو˘م
ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لا حور صسكع˘˘˘ت
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘˘ل ةو˘˘خأ’او
ن˘˘˘طو˘˘˘لا ها˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

.ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘˘ششلاو
مت هنإاف ،هتاذ نايبلا بشسحو
ةلشصاوم ةيلمعلا هذه لÓخ
ثح ي˘˘بÓ˘˘˘ط˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا
يف ءاقبلا ىلع نينطاوملا

ر˘ج˘ح˘لا مار˘ت˘حاو م˘ه˘لزا˘ن˘م
ةفاظنلا طور˘ششو ي˘ح˘شصلا
ر˘˘ي˘˘كذ˘˘تو ءا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسا نود
ريبادتلا قيبطتب نينطاوملا
دعبلا صصخي اميف ةيئاقولا
يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
ن˘م بار˘ت˘˘ق’او كا˘˘كت˘˘ح’ا
ة˘فا˘شسم كر˘تو صصا˘˘خ˘˘ششأ’ا
ن˘ي˘ب ر˘ت˘˘م1 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا
يدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تو صصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ششأ’ا
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’ تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
˘ما˘مأا ة˘˘شصا˘˘خ ،ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش
دنعو ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
.ةيمويلا تاي˘جا˘ح˘لا ءا˘ن˘ت˘قا

د˘ن˘ج ،ة˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘بو
ع˘م˘ج˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج رار˘˘حأ’ا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ة˘˘˘يرور˘˘˘شضلا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسو˘˘˘˘لا

ا˘شضيأاو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا حا˘˘ج˘˘نإ’
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘˘م د˘˘˘شصق
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘لوذ˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

.91‐ديفوك ةحفاكم
فسسوي نب . رسضخل . أإ

ةايحلإ تايرورسض نم ريثكلل نورقتفي

تÓئاعلإ تإرصشع
اهطبر رظتنت
دلوأاب تاكبصشلاب

ةنتابب رامع
ةتسشمب ةنطاقلإ تÓئاعلإ رظتنت
يفرامع دلوأإ ةيدلبب يناميلسس
تاهجلإ لخدت ،ةنتاب ةيلو
،مهنع نبغلإ عفرل ةلوؤوسسملإ

يف يسشيعملإ مهراطإإ نيسسحتو
نم ريثكلل رقتفت ةقطنم
اهتمدقم يفو ،ةايحلإ تايرورسض
زاغلإو ءابرهكلإ يتكبسش
نع ،إوربع ناكسسلإ .يعيبطلإ
نم مهرمذت و مهئايتسسإ
اهنوسشيعي يتلإ ةبعسصلإ ةيعسضولإ

إرإرم ةهجوملإ ىواكسشلإ مغر
مل اهنأإ لإإ ،نييلحملإ نيلوؤوسسملل
مهفوخت لظ يفو ،اهرامثب تؤوت
يه ام ىلع عاسضوألإ ءاقب نم

ةيلحملإ تاطلسسلإ إودسشان ،هيلع
مهتاناعم ءاهنإإو ،لجاعلإ لخدت

ةكبسشب طبرلاب قلعت ام ةسصاخ
دح عسضول ،ءابرهكلإو زاغلإ
هذه بايغ عم مهتاناعمل
نم اسضيأإ إوكتسشإ امك.ةقاطلإ
مهلعج ام ،تاقرطلإ ءإرتهإ

يف ةمج تابوعسص نودجي
ةهج نمو.ةيمويلإ مهتÓقنت
نم تإرسشعلإ ثدحت ىرخأإ

ةفاعم ةيدلب يتاسشم ينطإوم
ةيومنتلإ عيراسشملإ بايغ نع
ىلع ةسضورفملإ ةلزعلإ إذكو
هتاه نإو اسصوسصخ مهيتاسشم
اظوحلم اعجإرت دهسشت ةريخألإ

.ةئيهتلإو ةيمنتلإ يلاجم يف
ةرورسضب إوبلاط نوثدحتملإ

نيسسحتو مهعاسضوأإ نيسسحت
جمإرب صصيسصختب ،مهتسشيعم
ةمورحملإ يتاسشملل ةيمنت
ةرورسض ىلإ إوراسشأإ امك ،ةيدلبلاب
قطانملإ نمسض اهجإردإإ
،ةيحÓفلإ ءابرهكلإ  ةديفتسسملإ
دامتعلإ ىلإإ اهبايغ ىدأإ يتلإ

توزاملإ ةدام ىلع يلك لكسشب
تددعت امك ،ايدام ةفلكملإ
ةيحÓف رابإ زاجنإ نيب بلاطملإ
يف لجسسملإ زجعلإ ةيطغتل
ريفوت إذكو هايملاب دوزتلإ

صضعب بناج ىلإإ ،لقنلإ لئاسسو
ىوتسسم ىلع تايرورسضلإ

اهنأاسش نم يتلإو ،مهتقطنم
رإرقتسسلإ ىلع مهتدعاسسم
وحن حوزنلإ تلاح نم دحلإو
.ةرواجملإ تايدلبلإ

م.ءامسسأإ

فافع ةسسيدوب ةروتكدلإ ةديقفلإ حور ¤إإ ةهجوم

ميظنت نم مّدلاب عÈتلل ةينطو ةلمح
Œيرئإز÷إ ةبلطلإ عمÚ رإرحألإ
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0202 ناوج51ملسسلا

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
«يتيدوموك يرقأا » :ةامسسملا  م م ذ و و شش ذ ةسسسسؤوملا

(رئازجلا) عبارلا قباطلا ،70 مقر ب ةرامع نكسسم24 يح ،ةرديح ةيدلب :اهرقم
جد00,000.006.202 :اهلامسسأار

.00/61 -5370790 ب60 :مقر يراجتلا لجسسلا
يسساسسأا نوناق ليدعت

ناميلسس فولع˘م :د˘ي˘سسلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت ،0202 ناو˘ج01 يف بتك˘م˘لا˘ب رر˘ح د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
لاسشيف ديسسلل افلخ كلذو  نيتنسس ةدمل ةسسسسؤوملل (كيرسش ريغ ريجأا) ريسسم هتفسصب
.هبسصنم نم ليقتسسملا  ينلايراو لاربلوق

 نلعإلل

7649006102 PENA

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
تايعمجلاب قلعتملا60-21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط ةسسسسؤوم شسيسسأات

 ميركلا دبع يدعسس (1 :ةداسسلا شسسسأا ،0202 ناوج01و90 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
يبرعلا ششامسس (6 ميركلا دبع يديعسس (5 ،حتاف ةسسيمخ (4،دمحا ديسس ياوخ (3،يديسشر يداهلا دمحم يبرعلا نب (2
 بيبح يميهارب (11و ديرف نحارسش (01 ،ديمحلا دبع دارم (9 ،ديمح مورعج (8،ميركلا دبع يولب (7

 :ةيلاتلا تافسصاوملا لمحت ةسسسسؤوم تايعمجلاب قلعتملا60-21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأل اقبط
(رئازجلا ةيلو) ةيندملا ةيدلب رورغل شسابع ةطسسوتم :اهرقم ^» يدعسس يحي دادزولب بابسش ةيدادو » :ةامسسملا ^
.اهيلع ةظفاحملاو » يدعسس يحي دادزولب بابسش ةيدادو» طاسشن ةيقرت :اهعوسضوم ^
.يدانلا يدهاجم و ءادهسشل اميركت ةيورك تارودب مايقلا - :اهفادهأا ^
يدانلا يسسسسؤوم نم ةيقابلا ءاسضعألاو ةزرابلا هوجولا ميركت- .هسسيسسأات ةيفيكو يدانلا لوح ةيخيرات ةذبن ءاطعإا-
 يدانلا يبحمو اقباسس نيريسسمو نيبعل اذكو
.يدانلا يلوؤوسسم عم لسصاوتلاو لمعلا-
.ةيعمجلا باسسح يف ةرسشابم بسصت اهئاسضعأا تاكارتسشا- :اهلئاسسو ^
.ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلل ةلمتحملا تاناعإلا- .تاعربتلاو تابهلا- .اهكلمأاو ةيوعمجلا اهتاطاسشنب ةطبترملا ليخادملا-
 : (ةرادإلا شسلجم) رييسستلا زاهج ^
 .ةرادإلا شسلجم شسيئر ميركلا دبع يدعسس :ديسسلا
 .ةرادإلا شسلجم شسيئر بئان حتاف ةسسيمخ :ديسسلا
 .ةنيزخ نيمأا ديمحلا دبع دارم :ديسسلا
 .ماع نيمأا بئان ديمح مورعج :ديسسلا
 .ةيجراخلا تاقلعلاب فلكم ديرف نحارسش :ديسسلا
 .ماع نيمأا ميركلا دبع يولب :ديسسلا

.نلعإلل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
» يبطلا داتعلا شساروألا » :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا

.(رئازجلا) ةقارسشلا ،731 مقر يواسشوب يح :اهرقم
.جد00,000.000.041 :اهلامسسأار

00/61-0762220 ب00 :مقر يراجتلا لجسسلا
ةكرسشلا عوسضوم عيسسوت

ىلإا ةفاسضإلاب ةكرسشلا عوسضوم عيسسوت مت ،0202 ناوج11 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
تاد˘ع˘م˘˘لا ، تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ك شضر˘˘ع- :ي˘˘تآلا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصألا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا

     .(شضرع ةعاق ) تازيهجتلاو
نلعإلل



ينغتصسي نامÒج ناصس
افليصسو Êافاك نع

يشضايرلا ريدملا ،ودرانويل نلعأا
نع ءانغتشس’ا نامريج ناشس صسيرابل

،ا˘ف˘ل˘ي˘شس و˘غا˘ي˘˘ت ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ
،ودرانوي˘ل لا˘قو ،ي˘نا˘فا˘ك نو˘شسن˘يدإاو
ود لانروج» ةفيحشص عم راوح لÓخ
ءانغتشس’ا انررق» :ةيشسنرفلا«صشنامود
،«افليشس وغايتو ينافاك نوشسنيدإا نع
و˘˘ه ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ها˘˘ج˘˘ت’ا نأا ى˘˘لإا را˘˘˘ششأاو
ىتح ،يئانثلا تامدخ نم ةدافتشسÓل
قيرفلا طبتريو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا توأا ة˘يا˘ه˘ن
نا˘ي˘ت˘يإا تنا˘شس ي˘تارا˘ب˘م˘ب ي˘شسيرا˘ب˘˘لا

صسأاك ي˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأاو
،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار صسأا˘كو ا˘شسنر˘˘ف
يرود فانئتشسا ةيناكمإا ىلإا ةفاشضإا
يج صسإا يب لهأات ثيح ،ابوروأا لاطبأا
نامريج ناشس قوف˘تو،ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود˘ل
ىلع نيتارا˘ب˘م˘لا عو˘م˘ج˘م ي˘ف (2‐3)
نمث با˘شسح˘ل ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب
.لاطبأ’ا يرود يئاهن

درفني زنيتÒم
فإدهلإ بقلب

›وبانل يخيراتلإ
،زنيتريم صسيرد يكيجلبلا صسلج

ق˘ير˘ف صشر˘ع ى˘ل˘ع ،ي˘لو˘با˘ن م˘جا˘˘ه˘˘م
اًيخيرات اًفده لجشس امدعب ،بونجلا
ةارابم لÓ˘خ ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا كا˘ب˘شش ي˘ف
ي˘ف ،تب˘شسلا مو˘ي˘لا ءا˘شسم ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘˘لا
صسأاك نم يئاهنلا فشصن رودلا بايإا
لداعتلا فده زنيتريم زرحأاو ،ايلاطيإا
،14 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ،(1‐1) يلو˘با˘ن˘ل
،تايئاشصحإÓل «اتبوأا» ةكبشش تركذو
،فادهأ’ا نم هديشصر عفر زنيتريم نأا
عيمج يف يلوبان صصيمقب221 ىلإا
م˘قر كلذ˘ب ى˘ط˘خ˘˘تو ،تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا

121 ل˘ج˘شس يذ˘لا ،كي˘شسما˘ه كيرا˘م
فادهلا بقلب يكيجلبلا درفنيل ،اًفده
زنيتريم زرحأاو ،يبونيترابلل يخيراتلا
،تايرابم013 ي˘˘ف221ـلا ه˘فاد˘هأا
اًفده121 يكافولشسلا لج˘شس ا˘م˘ن˘ي˘ب
.ةارابم025 يف

لداعي كيلف
عم سسكنياه مقر

خنويم نرياب
اًبع˘شص اًزو˘ف خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ق˘ق˘ح

تخارتنيآا هفيشض باشسح ىلع اًلتاقو
تب˘شسلا ،(1‐2) ةجيتنب ،ترو˘ف˘كنار˘ف
،ا˘ن˘يرآا ز˘نا˘ي˘لأا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ي˘شضا˘م˘لا

13 ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘˘شض
«اتبوأا» ةكبشش بشسحبو ,اغيلشسدنوبلل
وه راشصتن’ا اذه نإاف ،تايئاشصحإÓل
ي˘ف نر˘يا˘ب˘ل ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘ششا˘˘ع˘˘لا
يذلا ثدحلا وهو ،يناملأ’ا يرودلا
م˘˘˘شسو˘˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةر˘˘˘م لوأ’ رر˘˘˘˘كت˘˘˘˘ي
بو˘˘˘ي ةدا˘˘˘ي˘˘˘˘ق تح˘˘˘˘ت ،7102/8102
ن˘م هد˘ي˘شصر نر˘يا˘ب ع˘فرو ,صسكن˘يا˘˘ه
ةارابم13 يف اًفده29 ىلإا فادهأ’ا
تح˘شضوأاو ,م˘شسو˘م˘لا اذ˘˘ه يرود˘˘لا˘˘ب
يأا هيلإا لشصي مل مقرلا اذه نأا «اتبوأا»
،يناملأ’ا يرودلا خيرات يف رخآا قيرف
.مشسوملا نم ةلحرملا هذه ىتح
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ىمرم صسراح صسيرول وغوه لاق
قيرفلا ةريشسم نإا ريبشستوه ماهنتوت
ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ى˘˘لإا
ةياهن يف ةياغ˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تق˘هرأا
ىدل ن˘كي م˘لو ،ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
لبق يفاعتلل يفاكلا تقولا قيرفلا
اذ˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
نإا يشسنرفلا صسراحلا لاقو ،مشسوملا
مامأا رفشص‐2 رشسخ يذلا ،ماهنتوت
يرود يف هل يئاهن لوأا يف لوبرفيل
،يشضام˘لا ما˘ع˘لا ناو˘ج ي˘ف لا˘ط˘بأ’ا
ىدم ىلع تاعقوتلا زواجت ءادأا مدق
رثأا اذهو ةيشضاملا ةليلقلا تاونشسلا
لئاشسو تلقنو ،نيبعÓلا ىلع ابلشس
33) صسيرو˘ل ن˘ع ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب مÓ˘˘عإا

امدنع ةرو˘ط˘خ د˘جو˘ت» ه˘لو˘ق (ا˘ما˘ع
.كتاردقو كتايناكمإا نم رثكأا مدقت
انتري˘شسم تنا˘ك ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا

انيه˘نأاو لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف ة˘ل˘هذ˘م
فاشضأاو ،«ةياغلل نيق˘هر˘م م˘شسو˘م˘لا
نم يفاعتلل تقو يأا كانه نكي مل»
مشسوملا ءدب لبق يشضاملا مشسوملا
بقاوع نم كلذ نوكي امبر .ديدجلا
عم ةلشصاوت˘م تاو˘ن˘شس ع˘برأا بع˘ل˘لا
ةيدنأ’ا عم ةشسفانملل ريبك دهج لذب
نم ريثكلا دجوت» عباتو ،«ةريبكلا
’ دحاو مشسو˘م لÓ˘خو تا˘م˘كار˘ت˘لا
.ءيشش لك ىلع رطيشست نأا نكمي
ءاهنإا دعبو ،«كلذ ثدحي نأا نكمي
ز˘كار˘م˘لا ن˘ي˘ب م˘شساو˘˘م ة˘˘ع˘˘برأا ر˘˘خآا

،زاتمملا يرودلا يف ىلوأ’ا ةعبرأ’ا
نماثلا زكرملا ايلاح ماهنتوت لتحي
يزيلجنإ’ا داحت’ا صسأاك نم جرخو
مشسوملا فقوت لبق لاطبأ’ا يرودو
ةحئاج ببشسب يشضاملا صسرام يف
يدا˘ن˘˘لا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شسي˘˘شسو ،91‐ديفوك
ر˘ت˘شسششنا˘م ما˘مأا يرود˘لا ي˘ند˘ن˘˘ل˘˘لا
موي صسماخلا زكرملا بحاشص دتيانوي
صسيرول فاشضأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
اذهو رخآاب وأا لكششب نوزهاج نحن»
ن˘ي˘ظو˘ظ˘ح˘م ن˘كن م˘ل .ر˘ي˘ب˘ك قرا˘ف
.نيبعÓلا نم ديدعلا ةباشصإاب امامت
فانئتشسا كلذل .اريثك انيلع رثأا اذه
د˘˘يد˘˘ج م˘˘شسو˘˘م ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘˘ب يرود˘˘˘لا
.«قلطنيشس

ايبرسص ىطخ ىلع ريسسلل ىعسسي

بعÓملإ ىلإإ ريهامجلإ ةدوعل ةيلاطيإإ تلواحم

«اًيلاح انعجإرت ببصس ةلهذŸإ انتÒصسم »:سسيرول

و˘غ˘ي˘يد ي˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا ىد˘˘بأا
وكيتلتأ’ ينفلا ريدم˘لا ي˘نو˘ي˘م˘ي˘شس
هدعاشسمل د˘يد˘ششلا ه˘نا˘ن˘ت˘ما د˘يرد˘م
ررق يذلا صسوغروب ونوم نامريج
ه˘˘تر˘˘ي˘˘شسم ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘لاو ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا
،مشسوملا ةياهنب ةدرفنملا ةيبيردتلا

يفحشص رمتؤوم يف ينويميشس لاقو
دعب ىلوأ’ا قيرفلا ةهجاوم ةيششع

بقع يناب˘شسإ’ا يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
ا˘نورو˘ك صسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘شسب ه˘˘ف˘˘قو˘˘ت
ىلع نامريخل نتمم انأا» دجتشسملا

تاونشس رششع دعب يل همدق ام لك
ارو˘مأا ا˘ن˘كرا˘ششت .ا˘ع˘م ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م
رار˘ق ن˘ع ع˘با˘تو ,صصخ˘ششو ة˘ي˘ن˘ه˘م
ة˘يا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘˘م رار˘˘ق ه˘˘نإا‘ هد˘˘عا˘˘شسم
بيردتلا وحن هيعشس يف هل ةبشسنلاب

هشسمحتشس ةريثك تايدحت هجاويشسو
ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا˘بو ة˘قا˘ط˘لا˘ب هد˘م˘ت˘˘شسو
هل ى˘ن˘م˘ت ا˘م˘ي˘ف ,‘فاد˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
,ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ق˘ي˘فو˘˘ت˘˘لا

هتارا˘ب˘م د˘حأ’ا و˘كي˘ت˘ل˘تأا صضو˘خ˘يو
ىلع ،«اغيللا» فانئتشسا دعب ىلوأ’ا

.وابلب كيتلثأا بعلم

نأا نا˘مو˘ك ي˘ل˘شسغ˘ن˘ي˘ك ر˘ب˘ت˘عا
هقيرف يف ا˘هد˘ج˘ي ي˘ت˘لا طو˘غ˘شضلا
ن˘م ر˘ب˘كأا ي˘نا˘م˘لأ’ا خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
،يشسنرفلا بختنم˘لا ي˘ف ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف بعÓ˘لا ح˘˘شضوأاو
دو˘جو نإا «طار˘˘ق˘˘شس» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ى˘˘لإا
يف نابششلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
بقلب ز˘ئا˘ف˘لا ي˘شسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

هزف˘ح˘ي ر˘مأا8102 م˘لا˘ع˘˘لا صسأا˘˘ك
اط˘غ˘شض ه˘ل ل˘ث˘م˘ي ’ ن˘كلو ار˘ي˘ث˘ك
ن˘ع با˘غ نا˘˘مو˘˘ك نا˘˘كو ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فو˘ف˘شص
،ةباشصإÓل ايشسورب8102 لايدنوم
طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘شض نأا بعÓ˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘شضوأاو
هنكلو «ربكأا» نرياب يف ةشسفانملا
،«ا˘شضيأا ي˘ن˘ف˘ي˘خ˘ت ’ ا˘ه˘نإا» ح˘شضوأا

ه˘˘˘جاو ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا نا˘˘˘مو˘˘˘ك را˘˘˘˘ششأاو
تاو˘ن˘شس لÓ˘خ ءا˘يو˘قأا ن˘ي˘شسفا˘˘ن˘˘م
نم ة˘يور˘كلا ه˘تر˘ي˘شسم ن˘م ةر˘كب˘م

،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب˘˘ل بع˘˘ل˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
يتاذ تابثإ’ ةجاحب تنك» :فاشضأاو
ةارابم02 ناموك صضاخو ،«ارارم

لبق يلاحلا مشسوملا يف نرياب عم
ا˘ي˘˘شسورو˘˘ب ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
.صسمأا لوأا خابدÓغنششنوم

هدعاصسŸ ديدصشلإ هنانتمإ يدبي Êويميصس

بختنŸإ نم Ìكأإ نريابلإ ‘ طوغصضلإ :ناموك

ةر˘كل ي˘لا˘ط˘يإ’ا دا˘ح˘˘ت’ا ل˘˘مأا˘˘ي
ريهام˘ج˘لا صضع˘ب ةدو˘ع ي˘ف ،مد˘ق˘لا

لÓ˘خ ،بعÓ˘م˘لا ى˘لإا ل˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
عجارت ر˘م˘ت˘شسا و˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘ششلا

انوروك صسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصإ’ا لد˘ع˘م
ا˘ي˘لا˘ط˘يإا تف˘نأا˘˘ت˘˘شساو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
رهششأا3 دعب ،ةيوركلا تاشسفانملا

لبق رودلا بايإا ةارابمب فقوتلا نم
صسوتن˘فو˘ج ن˘ي˘ب صسأا˘كل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ةهجاومو ،يشضاملا ةعمجلا نÓيمو
هتاذ رودلا يف نÓيم رتنإاو يلوبان

موي ةيئاهنلا ةارابملا ماقت نأا ىلع
تاشسفانم دوعتو ،لبقملا ءاعبرأ’ا
ي˘ف ن˘كل ،ناو˘ج02 ي˘ف يرود˘˘لا
تايرابملا لك ماقت يلاحلا تقولا
ي˘ل˘ي˘ير˘با˘غ لا˘قو ،ر˘ي˘ها˘م˘˘ج نود˘˘ب

،يلاطيإ’ا دا˘ح˘ت’ا صسي˘ئر ا˘ن˘ي˘فار˘غ
«يا˘ج˘يد«ة˘ط˘ح˘م ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘˘ف
ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق صسمأ’ا˘˘˘˘ب» :ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاذإ’ا
يأا صضحد هاجت ةريخأ’ا تاوطخلا
،«مشسوملا فانئتشسا نأاششب كوكشش
كا˘ن˘ه ن˘كل د˘ي˘˘ع˘˘شس ا˘˘نأا» :فا˘˘شضأاو

ريهامجلا دوجو يهو ةشصقان ةعطق
.تقو عرشسأا ي˘ف ا˘ه˘تدو˘ع ى˘ن˘م˘تأاو
ة˘ياد˘ب ي˘˘ف كلذ نو˘˘كي نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا

وأا لوأ’ا عو˘ب˘شسأ’ا لÓ˘خ ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج

،«ل˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ششلا ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م
تهنأا اندÓب نأا ينعيشس اذه» :عباتو
تقو˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘نزوا˘˘ج˘˘تو دو˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
ةدوعب ايبرشص تحمشسو ،«بعشصلا

امن˘ي˘ب ،تا˘جرد˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
%52 ىتح دوجو ىلع ادنلوب تقفاو
91 ن˘م اءد˘ب بعÓ˘م˘لا ة˘˘ع˘˘شس ن˘˘م
.يراجلا ةيليوج

دنومترود مجن
يصسليصشت طبحي
ايسسوروب مسسح

لبقتسسم دنومترود
هطبر لظ يف ،هبعل
يدان ىلإإ لاقتنلاب
،فيسصلإ إذه يسسليسشت
،ةيفحسص ريراقت تطبرو
،اًماع92ـلإ بحاسص

نامور يرسسيوسسلإ
إًرخؤوم  ،يكروب
لظ يف ،زولبلل لاقتنلاب

بردملإ ةعانق مدع
كنإرف يزيلجنإلإ

صسراحلاب درابمل
ابيك ينابسسإلإ
زوف بقعو ،اغلابإزيرأإ

انوتروف ىلع دنومترود
(0‐1) فرودلسسود
لوأإ ،«اغيلسسدنوبلإ«يف
ةكبسشل يكروب لاق ،صسمأإ
:«ايناملأإ تروبسس ياكسس»
دقعلإ عيقوت متي نأإ لمآإ»
عوبسسألإ ديدجلإ
ل» :لمكأإو ،«لبقملإ

مويلإ ديدحت يننكمي
انقفتإ اننكل ،ًايلاح
،عيقوتلإ دعوم ىقبتيو
ءيسش لك يهنن نأاب لمآإو
رسشن امك ،«اًعيرسس
ىلع ةديرغت دنومترود
،كروز لكيام ناسسل
،يدانلل يسضايرلإ ريدملإ

دقع ددجنسس» :اهيف ءاج
ديعسس انأإو ،يكروب نامور

انسسراح ىقبيسس هنأل
،«ةلبقم ىرخأإ تإونسسل
ىلإإ يكروب مسضنإو
،5102 ماع دنومتورد
غروبيإرف نم اًمداق
هدقع يرسسيو ،يناملألإ
نإوج ىتح يلاحلإ

1202.
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ر˘يد˘م˘لا ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘˘نأا دد˘˘شش
هقيرف نأا ىلع ،نÓيم رتنإ’ ينفلا

يئاهنل لهأاتلاو زوفلا قحتشسي ناك
،يلوبان باشسح ىلع ايلاطيإا صسأاك
صسأا˘كلا ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘ل ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ل˘˘هأا˘˘تو
زاف امدعب ،صسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ب مد˘ط˘شصي˘ل

ي˘˘˘˘ف (1‐2) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ر˘˘ت˘˘نإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
لاق ،يئاهنلا فشصن يتارابم عومجم
يار» ةانق عم هتاحيرشصت يف يتنوك
ي˘ت˘˘لو˘˘ج راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع» :«ترو˘˘ب˘˘شس
ا˘ن˘ك ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ،با˘يإ’او با˘˘هذ˘˘لا
صسيل ،ي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل لو˘شصو˘لا ق˘ح˘ت˘شسن
ىلع مول˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا ىو˘شس يد˘ل
ةرك هذه نأ’ ،ءاشسملا اذه نيبعÓلا
،اهتيؤور ديرأا يتلا ةيناودعلا مدقلا

،«ةبعل˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا ة˘لوا˘ح˘مو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘ق˘ل˘خ د˘˘ق˘˘ل» فا˘˘شضأاو
نأا نكمملا نم ناك امبرو صصرفلا

نكل ،ىمرملا مامأا ةنورم رثكأا نوكن
ةلهذم تايدشصتب ماق انيبشسوأا ديفيد
ةارابملا لجر ناك دقل ،اًمشساح ناكو
ر˘مأا» ع˘با˘تو ،«تار˘م ةد˘ع م˘هذ˘ق˘˘نأاو
اذه لثم لبقتشسن نأا لامآÓل بيخم
نكمي ناكو اًجذاشس ناك هنأ’ ،فدهلا
ةرطيشسلاو صصرفلا هذه عم ،هبنجت

ر˘ششب˘ي ءادأ’ا اذ˘ه˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
زكرن مل» دازو ،«لبقتشسملل ريخلاب
ةيافكلا هي˘ف ا˘م˘ب فد˘ه˘لا ة˘ط˘ق˘ل ي˘ف
لقأ’ا ىلع ،اًظهاب كلذ نمث انعفدو
يه ليشصافتلا نأا كلذ انل حشضويشس
اذ˘˘ه ي˘˘ف قرا˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘شصت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
بي˘خ˘˘م ر˘˘مأا» فدرأاو ،«ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
دعب يئاهنلل نايتفلا لهأاتي ’أا لامآÓل
ٍصضار ينكل ،نيتلوجلا يف ءادأ’ا اذه
يلوبان نأا ىشسنن ’ انوعد ،ءادأ’ا نع
فوقولاب ةياغلل ةيعافد ةارابم بعل

كلذل ،تادترملا راظتناو فلخلا يف
ي˘˘ب˘˘ع’ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ه˘˘شسلا ن˘˘˘م صسي˘˘˘ل
روث˘ع˘لا ف˘قاو˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ط˘شسو˘لا

كلذ عمو» درطتشساو ،«ةوجفلا ىلع
،صصر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘شص
ن˘˘شسكيرإا ر˘˘ق˘˘ت˘˘شسي نأا ي˘˘ند˘˘ع˘˘شسيو
ن˘م ا˘˘ن˘˘كم˘˘ت ثي˘˘ح ،ل˘˘شضفأا ل˘˘كششب
بعل دقل ،اًي˘ند˘بو ا˘ًي˘ن˘ف ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا

نأا ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ،ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ف˘˘ل˘˘خ
وأا01 يطغي هنإا ،يميد وغييد بقاري
هلعف امع اًمامت ٍصضار انأاو ،مك21
لجشس دق ناكل انيبشسوأا ’ول ،مويلا
يذلا رتنإا وه اذه» متتخاو ،«ةيئانث
ملو نيناودع انك ثيح ،هتيؤور ديرأا
،قÓطإ’ا ى˘ل˘ع بع˘ل˘ي ي˘لو˘با˘ن عد˘ن
هذه ،مهشسراح مهذقنأا ةياهنلا يفو
.«قئاقح

ابغوب ةداعتصسإ ةطخ مصسري سسوتنفوج
لوب ةداعتشسا يف صسوتنفوج ريكفت نع ،يزيلجنإا يفحشص ريرقت فششك

نم تابو ،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا يف دتيانوي رتشسششنام نم ،ابغوب
ةياهن لظ يف ،مشسوملا اذه ةياهن يف دروفارت دلوأا نع ابغوب ليحر حجرملا

يليد» ةفيحشص بشسحبو ،ديدجتلا يف هتبغر مدعو ،لبقملا مشسوملا هدقع
ريغ هيبع’ صضعب عيب ىلع لمعلا أادب صسوتنفوج نإاف ،ةيناطيربلا «ليم
،انوروك ةمزأا نع ةمجانلا ةيلاملا رئاشسخلا ببشسب مهب مهيف بوغرملا

طبتريو ،ليحرلل ةحششرملا ءامشسأ’ا دحأا ،يشسمار نورأا يزليولا دعيو
ىلإا لشصي اًبتار ىشضاقتيو ،3202 فيشص ىتح صسوتنفوج عم دقعب يشسمار
،ةنهارلا ةمزأ’ا لظ يف ريبك مقر وهو ،مشسوملا يف وروأا نييÓم7
ى˘ل˘ع ي˘شسمار صضر˘ع ي˘ف ر˘كف˘ي صسو˘ت˘ن˘فو˘ج نأا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تح˘˘شضوأاو
نمشض نمو ،ابغوب تامد˘خ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ل˘با˘ق˘م ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
نايردأاو صشتينايب ميلاريم ،اًشضيأا صسوتنفوج نع ليحرلل ةحششرملا ءامشسأ’ا

صسوتنفوج اهجاتحي يتلا ةيفاكلا ةينازيملا يثÓثلا عيب رفوي امبرو ،ويبار
.ديدج نم ابغوب ةداعتشس’

لاطبألإ يرود تÓيدعت نم وجني ةنولصشرب
فانئتشسا ويرانيشس نأاششب ديدج روطت نع مويلا ،يفحشص ريرقت فششك

،دجت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ة˘مزأا بق˘ع ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود تا˘يرا˘ب˘م
يئاهن نمثب ةيقبتملا تايرابملا نأا اًرخؤوم تمعز دق ريراقتلا صضعب تناكو
صسوتنفوجو ةنولششرب ةيدنأا لعجي ام ،ةنوبششل يف ماقتشس ،لاطبأ’ا يرود
اًقفوو ,اه˘ل˘ق˘ع˘م ي˘ف با˘يإ’ا ءا˘ق˘ل بع˘ل ةز˘ي˘م ر˘شسخ˘ت ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘مو
ةيقبتملا تايرابملاو ،تÓيدعتلا هذهل ةحشص ’ هنإاف ،«بيكيل» ةفيحشصل
ام ،ةفيشضتشسملا قرفلا بعÓم ىلع ماقتشس لاطبأ’ا يرود يئاهن نمث يف
تدكأاو ،ون بماكلا يف بايإ’ا ةعقوم نابعليشس يلوبانو ةنولششرب نأا ينعي
يرودب ةلبقملا راودأ’ا ةماقإا نأاششب ةقباشسلا ءابنأ’ا ،ةيشسنرفلا ةفيحشصلا
نأا ررقملا نمو ,ةيلاغتربلا ةنوبششل ةنيدم يف ةدحاو ةارابم نم لاطبأ’ا
رارق ذاخت’ ،لبقملا ءاعبرأ’ا ،يبوروأ’ا داحتÓل ةيذيفنتلا ةنجللا عمتجت
.نيموي رادم ىلع دقعي نأا نكمي عامتجا وهو ،يراقلا مشسوملا ةياهن نأاششب

«انوروك» ـب ناتديدج ناتباصصإإ
يزيل‚إلإ يرودلإ ‘

نيتلاح نع  مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا ةطبار تنلعأا
يبع’ نيب ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف صصو˘ح˘ف ن˘م ة˘لو˘ج ثد˘حأا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘با˘ج˘يإا

ةطبار عي˘ط˘ت˘شست» :نا˘ي˘ب ي˘ف يرود˘لا ة˘ط˘بار تلا˘قو ،ة˘يد˘نأ’ا ي˘لوؤو˘شسمو
يبعÓل91ديفوكل صصح˘ف0021 ءارجإا ديكأا˘ت مو˘ي˘لا زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا

هذه نيب نم» :تعباتو ،«21 ةعمجلاو صسيمخلا يموي ةيدنأ’ا يلوؤوشسمو
ددعلا كلذب رمتشسيو ،«ن˘ي˘يدا˘ن ن˘م نا˘ت˘ي˘با˘ج˘يإا نا˘ت˘لا˘ح تءا˘ج صصو˘ح˘ف˘لا
تابيردت فانئتشسا ذنم انوروك صسوريفل ةيباجيإ’ا ت’احلا نم دودحملا
ءاعبرأ’ا موي هطاششن يزيلجنإ’ا يرودلا فنأاتشسيو ،يشضاملا رهششلا ةيدنأ’ا
نوتشسأا بعلي ثيح ،91 ديفوك ةحئاج ببشسب صسرام ذنم هفقوت دعب لبقملا
.لانشسرآا دشض يتيشس رتشسششنامو دتيانوي دليفيشش دشض Óيف

رهششأا5 دعب ةكراششملل دوعي زيراوشس صسيول
نم ةكراششملل ،ةنولششرب مجاهم ،زيراوشس صسيول يناياوغوروأ’ا داع

يف Óًيدب ،زيراوشس لخدو ،ةباشصإ’ا ببشسب ؛رهششأا5 ماد بايغ دعب ،ديدج
اكرويام ةارابم نم ،نامزيرج ناوطنأا يشسنرفلا باشسح ىلع (75) ةقيقدلا

،زيراوشس صضرعتو ،اغيللا نم82ـلا ةلوجلا نمشض ،تبشسلا مويلا ،ةنولششربو
يفناج9 موي ،ينابشسإ’ا ربوشسلا صسأاكب ،ديردم وكيتلتأا مامأا ةباشصإÓل
ةياهنل هبايغ عقوتملا نم ناكو ،هتبكر يف ةحارج ىرجأا ثيح ،يشضاملا
،انوروك صسوريف ببشسب ؛يشضاملا صسرام يف طاششنلا فقوت ءاجو ،مشسوملا
ىلوأا عم داعو ،ةرتفلا كلت لغتشسا يذلا يناياوغوروأ’ا مجنلا حلاشص يف
.اغيللا ةدوع دعب ةنولششرب تايرابم

هلبقتصسم مصسح نم بÎقي تيزاغل
هراوششم نم ةمشساح ةظحل يف تيزاغ’ ردنشسكلأا يشسنرفلا ربتعي

وأا يزي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا لا˘ي˘ح ددر˘ت˘م ي˘شسنر˘ف˘لا نأ’ ،يور˘كلا
ادقع كلمي هنأا يه ةقرافلا ةطقنلا ،ابوروأا يف رخآا ريبك يرود ىلإا لاقتن’ا

،قافتا ىلإا لوشصولاو هدقاعت ديدجتل حمطيو ،2202 ىتح لانشسرآا عم
اتيترأا ليكيم ينابشسإ’ا عورششم نم مهم ءزج هنأا ررقت اذإا نامأ’ا مهأ’ابو
ةشصرف اذه نوكي فوشسف ،ماري ام ىلع رمأ’ا رشسي مل ول ،قيرفلا بردم
وكيتلتأا وهو ،ةليوط ةرتف نم هعباتيو تيزاك’ مشض ديري دانل ةريبك
مشضب هفوفشص ةيوقتل حمطي يذلا ينويميشس وغييد قيرفلا بردم ،ديردم
تيزاغ’ ,ءاهنإ’ا ىلع ةديجلا ةردقلاو ةزيمملا ةعرشسلا بحاشص يشسنرفلا

ةثÓثلا مشساوملا لÓخ ،7102 يف نويل كيبملوأا نم لانشسرآا ىلإا لشصو
فادهأا7 لجشس يراجلا مشسوملا يفو ،ةعانشص12 حنمو اًفده54 لجشس
هفقوم ةفرعم يه يلاحلا تقولا يف تيزاغ’ ةيولوأا ,تاعانشص3 حنمو
هذه لظ يف يدج صضرع ىتأا اذإا نكلو ،لبقملا مشسوملل لانشسرآا يف
.رخآ’ا رايخلا صسردي دق ،ديردم وكيتلتأا نم فورظلا

يئاهنلإ ‘ دجإوتلإ نوقحتسسي مهنأإ احسضوم هوبعل همدق يذلإ ءإدألاب داسشأإ

«هتيؤور ديرأإ يذلإ Îنإإ إذه» :يتنوك

نع ينابشسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
يشسنرفلا لبقتشسم نأاششب ديدج روطت
،ديردم لاير بردم ناديز نيدلا نيز
،يكلملا قيرفلا دئاق صسومار ويجريشسو
نإاف ،ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشصل اًقفوو
،يغنريم˘لا صسي˘ئر ،ز˘ير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف
صسو˘مارو ناد˘يز ع˘م ه˘ت’ا˘شصتا ف˘˘ث˘˘ك
صسور˘ي˘ف بب˘شسب ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
ةدايز ىلإا تراششأاو ،دجتشسملا انوروك
صسومارو ناديزو زيريب نيب تاثداحملا
نيبعÓلا داششرإا يف صسيئرلا ةبغرل دوعت
مدعو ة˘ح˘ي˘ح˘شصلا فر˘شصت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘ل
ثيدحلا لقتنا مث ،فقوتلا ءانثأا قلقلا
تحشضوأاو ،بتاورلا صضفخ ةلأاشسم ىلإا
ع˘م ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف قر˘ط˘ت˘ي م˘ل ز˘ير˘˘ي˘˘ب نأا

نأ’ ،د˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘لأا˘˘شسم ى˘˘لإا صسو˘˘مار
تقو˘لا صسي˘ل اذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي ا˘˘م˘˘هÓ˘˘ك
يدا˘ن˘لا نأا ى˘ل˘ع تدد˘ششو ،بشسا˘˘ن˘˘م˘˘لا

نيبعÓلا دوقع ديدجت ةلأاشسم يف مزاح

(اماع43) صسومار نشسل نولشصي نيذلا
مث دحاو ماعل ديدمتلا ىلع رشصي ثيح
يف ،كلذ دعب اددجم رمأ’ا يف رظنلا
يكلملا دئاق هيف كشسمتي يذلا تقولا
نيمشسومل ديدج دق˘ع ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب

عم صسومار دقع يهتنيو ،لقأ’ا ىلع
تلاقو ،1202 فيشص يف ديردم لاير
ةششقانم يأا اًشضيأا متت مل هنإا ةفيحشصلا
،ريخأ’ا لبقتشسم لوح ناديزو زيريب نيب
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا تز˘˘كر ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةركلا ةدوعل ةلمتحملا تاهويرانيشسلا

اغ˘ي˘ل˘لا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ةارا˘ب˘م11ـلاو
يتيشس رتشسششنام دشض بايإ’ا ةعقومو
ز˘ير˘ي˘ب دارأاو ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ف
لك ءانثأا ناديز ىلإا ةقثلاو ءودهلا لقن
مايقلا مت ام ليلحت دنع ءاوشس ،ةثداحم
ةرتفلا يف قيرفلا هلعفي نأا نكمي امو هب
،ةينابشسإ’ا ةفيحشصلا تركذو ،ةلبقملا
نأا ثي˘˘˘ح ،ناد˘˘˘يز تقو ءا˘˘˘˘ج نآ’ا ه˘˘˘˘نأا

بق˘ع ه˘فر˘شصت تح˘˘ت تا˘˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ءيشش لكو ،اغيللا تايرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
كحملا ىلع تاب يكلملا يدانلا يف
,ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ى˘˘ت˘˘ح
يف رابيإا عم مويلا ديردم لاير يقتليو
.ينابشسإ’ا يرودلا نم82ـلا ةلوجلا

كÙإ ىلع سسومإرو نإديز لبقتصسم عصضي زيÒب

ع˘فاد˘م˘لا نأا يرا˘ب˘˘خإا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ر˘˘كذ
حبشصيشس ،كياد ناف ليجريف يدنلوهلا
خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف اًر˘˘جأا ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’ا بعÓ˘˘˘لا
لشصحي ديدج دقع عيقوتب ،لوبرفيل
غلب˘ي ي˘عو˘ب˘شسأا بتار ى˘ل˘ع ه˘ب˘جو˘م˘ب
ةفيحشص تلاقو ،ينيلرتشسإا فلأا022
اًدقع عقويشس كياد ناف نإا «نشص اذ»
،لوبرف˘ي˘ل ع˘م ماو˘عأا5 ةد˘م˘ل اًد˘يد˘ج
دعب كلذو ،ينيلرتشسإا نويلم75 ةميقب

يرود˘لا بق˘ل˘ب لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل جو˘˘ت˘˘ي نأا
،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

كلذ نأا ى˘˘لإا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا ترا˘˘˘ششأاو
ت’امتحا نأا˘ششب فوا˘خ˘م˘لا ي˘ه˘ن˘ي˘شس
نا˘˘شس صسيرا˘˘ب ى˘˘لإا بعÓ˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا

عم يلاحلا هدقع بجومبو ،نامريج
بتار ىلع كياد ناف لشصحي ،لوبرفيل
،ينيلرتشسإا فلأا081 هتميق يعوبشسأا

هبتار ل˘شصي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م نا˘كو

ينيلرتشسإا فلأا082 ىلإا يعوبشسأ’ا
اًقبطو ،نامريج ناشسل هلاقتنا ةلاح يف
،لوبرفيل عم بقترملا ديدجلا دقعلل
بعÓ˘لا كلذ˘ب كياد نا˘ف زوا˘ج˘ت˘˘ي˘˘شس
يف ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف اًر˘جأا ى˘ل˘عأ’ا

ير˘شصم˘لا و˘هو ،لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل فو˘˘ف˘˘شص
ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ي يذ˘لا حÓ˘شص د˘م˘˘ح˘˘م
فلأا002 غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘شسأا بتار
.ينيلرتشسإا

هصشرع نع حÓصص حزحزي كيإد ناف



مداقلإ يفيسصلإ وتاكريملإ يف هليحر صضفرت

يدنام ىصسيع در رظتنت سسيتيب لاير
يلودلا بعÓلا يدنام ىشسيع در رظتنت ينابشس’ا صسيتيب لاير ةرادإا لازت ’

.همدع نم دقعلا ديدمت صصوشصخب يشسلدنأ’ا يدانلا عفادم يرئازجلا
ىلع لوشصحلا يف لمأات صسيتيب يدان ةرادإا نأا ،صسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفششكو

عفرلا عم ،تاونشس3 وأا نيتنشسـل هدقع ديدمتل ايقيرفإا لطب نم رشضخأ’ا ءوشضلا
ردشصملا فاشضأاو.نويلم05 ىلإا وروأا نويلم03 نم يئازجلا طرششلا ةميق نم
ىعشست يتلا ةشسفانملا قرفلا ىلع قيرطلا عطق ىلع رشصت صسيتيب ةرادإا نأا هتاذ
رارغ ىلع ،ينابشس’ا يرودلا يف نيعفادملا لشضفأا نيب نم دحاو عم دقاعتلل
.لوبرفيلو نويل كيبملوأا ،ةنولششرب ،ديردم وكتيلتأا ،لشساكوين

ب.م.يرسسيإإ
ريخألإ يدولإ ءاقللإ يف هئإدأإ دعب بولك ةداسشإإ ىقلت

لوبرفيل عم يصساصسأإ ناكم نم يصسورعل برقت بابصسأإ5
يدان بع’ ،يرئازجلا رشسيأ’ا ريهظلا يشسورعل رشساي ظوظح تعفترا

.لوأ’ا قيرفلا عم ربكأا ةشصرف ىلع لوشصحلا يف يزيلجن’ا لوبرفيل
هشسفن صضرف نم نكمت ،يشسورعل نأا ةيزيلجنا ةيمÓعا ريراقت تفششكو

نا مغر موجنلا نم ادحاو ناكو ،اهيف كراشش يتلا ةيدولا ةارابملا يف ةوقب
بردملا بولك نغروي توفي مل ،هبناج نم.اعيبر91ـلا دعتي مل هنشس
ام ،ديجلاب هئادأا فشصوو ،باششلا رشسيأ’ا ريهظلاب ةداششإ’ا ةشصرف يناملأ’ا
ةمداقلا تايرابملا يف ةشصرف ىلع لوشصحلا يف بعÓلا ظوظح عفري

.يمشسر لكششب بقللا مشسحل طاقن6 هشصقنت يزيلجن’ا يدانلا نأاو اميشس’
حنم ىلع بولك عجششت بابشسأا5 زربأا «ةيشضايرلا نيعلا» عقوم دشصرو
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ةيرئازجلا ةبهوملل «رمعلا ةشصرف»

هئإدأإ روطت
دعب كلذو ،ةريخأ’ا رهششأ’ا لÓخ اتف’ اروطت يشسورعل رشساي ءادأا دهشش

هيلع دامتع’ا نود لوحت تناك يتلا ةيكيتكتلا بويعلا صضعب ىلع هبلغت
 .رشسيأا عفادم ىلإا حانج بع’ نم هلوحت دعب اشصوشصخ ،مظتنم لكششب

ديدج رايخ
ليدبلا لوبرفيل كلمي ’ رشسيأ’ا ريهظلا زكرم يف نوشستريبور ءانثشساب

بع’ رنليم ىلع دمتعي تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع ي˘ف بو˘ل˘ك ل˘ع˘ج ا˘م ز˘ها˘ج˘لا
.يرئازجلا ريهظلا ةكراششم ظوظح عفري ام ،طشسولا

مسسحلإ برق
قيرفلا لعج ام ،بقللا مشسح نم لوبرفيل برتقا دقف ركذلا قبشس امك

يتلا ةشصرفلا يهو ،تاباشسح ’و طغشض نود ةريخأ’ا تايرابملا بعلي
رارغ ىلع بابششلا نيبعÓلا نم صضعبلا ىلع فوقولل بردملا اهنع ثحبي
.يشسورعل

لبقتسسملل رامثتسسإ
حبار رامثتشسا وهو ،ادج ةريبك ةينفو ةيندب تايناكماب يشسورعل زاتمي

ةنشس رفاهول نم لقتنا امدعب ،ءيشش يدانلا فلكي مل هنا امك ،هنشس رغشصل رظن
.طيشسب غلبمب7102

«يعانطسصلإ ءاكذلإ»
هرابتعاب بعÓل ةشصرفلا حنمب حشصن يذلا ،تانايبلا ليلحت يشسورعل ىرجأا

هل حمشست ةيكيتكتو ةينف تازيمم كلمي هنأا امب ،ةياغلل ادعاو ابع’ لكششي
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ هعم قلأاتلاو «زديرلل» لوأ’ا قيرفلا يف هشسفن صضرفب

ب.م.يرسسيإإ
هليحر صضفرت نÓيم ةرإدإإ

ابوروأإ ةقلامع فواخم ريثي رصصان نب ـل يئإزجلإ طرصشلإ
هفلي نÓيم ناديم طشسوو يرئازجلا يلودلا رشصان نب ليعامشسإا لبقتشسم

يأاب هفطخ ديرت زوجعلا ةراقلا ةقلامع نم ديدعلا نأاو اشصوشصخ ،صضومغلا
يتلاو تÓيوحتلا قوشس يف ريبك لكششب همهشسأا عافترإا ىلإا ىدأا ام نمث
يتلا ةيشسنرفلا «لايدنوم زنوأا» ةلجمل ريرقت بشسحبو.ةدايزلل هحششرم ىقبت
ةيدنأا نم لك نأا تدكأا يتلاو «رشضخلا» مجن لبقتشسم لوح ءوشضلا تطلشس
،ةيرئازجلا ةبهوملا مشض ىلع ةرشصم يتيشس رتشسششنامو نامريج ناشس صسيراب
صصاخلا يئازجلا طرششلا صصوشصخب تامولعملا نم ديزملا ديرت اهنأا ’إا
هعم دقاعتلا دوت يتلا ةيدنأÓل ةبشسنلاب ةلكششم نوكي دق يذلاو بعÓلاب
يفيشصلا وتاكريملا لÓخ يئازجلا طرششلا ليعفت مدع نم فوختت يتلا
اقئاع نوكي نل غلبملا اذه نأا ةيلاطيإا فحشص تراششأا نيح يف ،لبقملا
مشسوملا ةياهن يف غلبملا ريفوتل  يشسنرفلاو يزيلجنإ’ا يرودلا يقÓمعل
.انوروك صسوريف يششفت ءارج ةشسفانملا قيلعت ببشسب ةيلاملا ةمزأ’ا مغر
ةهجاوم يف ايشساشسأا كراشش ثيح ةشسفانملل داع قباشسلا يلوبمأا مجن نأا ملعلل
عدو ن˘يإا ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا صسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ف˘شصن ن˘م˘شض صسو˘ت˘ن˘فو˘ج ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
.يبلشسلا لداعتلاب ةارابملا ةياهن دعب ةشسفانملا «يرينوشسورلا»

طيمز.ع
إديج ءإدأإ مدق رسضخلإ ريهظ

نريابلإ مامأإ طقصسي ينيعبصس نب
ا˘ي˘شسور˘ب بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘شس ن˘˘ب ي˘˘مار ط˘˘ق˘˘شس

ردشصتملاب هتعمج يتلا ةهجاوملا يف هيدان ةقفر ينامل’ا خابدÓغششنوم
تاشسفانم نم13 ةلوجلا نمشض «انيرأا زنايلأا» بعلم ىلع خينويم نرياب
كراششو.فده لباقم نيفدهب فيشضلا ةراشسخب تهتنإا يتلاو «اغيلشسدنوبلا»
هاوتشسمب رهظ يذلاو ةارابملا راوطأا لماك يف ايشساشسأا وداراب كيتلتأا جيرخ
حتتفأاو ،54 ةقيقدلا يف ءارفشصلا ةقاطبلا ىلع لشصحتي نأا لبق ،دوهعملا

فده دعب ةجيتنلا خابÓغ لدعي نأا لبق يرافابلل ليجشستلا باب يشسكريز
نريابلل لتاقلا فدهلا اكشسيروغ فيشضيل ،هامرم دشض أاطخلاب درافاب عفادملا
دمجت ةراشسخلا هذهبو.هقيرفل انيمث ارشصن ايدهم ةارابملا قئاقد رخآا يف
غنزبي’ نع طاقن6 قرافب65 ةطقنلا دنع خابدÓغششنوم ايشسورب ديشصر
ةطقن37 ـب ةرادشصلا يف ديرغتلا خينويم نرياب لشصاوي اميف ،بيترتلا ثلاث
.دنومترود ايشسورب قحÓملا نع طاقن7 قرافب

طيمز.ع

8672ددعلإ ^1441 لإوسش32ـل قفإوملإ0202 نإوج51نينثإلإةصضايرلا

بختنملإ ةوق نم دإز بهإوملإ باطقتسسإو نيوكتلإ ةسسايسس دامتعإ
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ةر˘˘كلا ةدو˘˘ع ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت
ةهجاولا رد˘شصت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
جو˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا
،يرئازجلا ينطولا بختنملا
ة˘ن˘شس ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا صسأا˘˘كب
ي˘ت˘لا ة˘خ˘شسن˘˘لا ي˘˘ف9102
تداعتشسا ،رشصم اه˘ت˘ن˘شضت˘حا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا يداو˘˘ن˘˘لا صضع˘˘ب
ىلع لمعلا لÓخ نم اهتبيه
مهريدشصتو نيبعÓلا نيوكت
تا˘˘ب ثي˘˘ح ،جرا˘˘خ˘˘لا و˘˘˘ح˘˘˘ن
ةوقب ابولطم يلحملا بعÓلا
،ةيبوروأ’ا يداونلا زربأا يف
ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت ن˘˘ع ه˘˘با˘˘ي˘˘غ م˘˘غر
.ينطولا بختنملا

«ةرووو˘ك» ع˘قو˘م د˘˘شصرو
tدعُت يتلا ةيدنأ’ا زربأا يبرعلا
يف بهاومل˘ل ى˘لوأ’ا ة˘ل˘ب˘ق˘لا
يف اًحاج˘ن ر˘ث˘كأ’او ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ل˘يو˘ح˘تو ،ن˘يو˘كت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
ءاج ثيح ،جراخلل نيبعÓلا
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن
ز˘ي˘م˘م˘لا حا˘ج˘ن˘لا د˘ع˘ب ،لوأ’ا
تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ه˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا
.ةيشضاملا

تبثت ودإراب ةيÁداكأإ
بهإوملل مجنم اهنأإ

ي˘ف ودارا˘ب يدا˘ن ن˘˘كم˘˘ت
فطخ نم ةريخأ’ا تاونشسلا
هدا˘م˘ت˘عا لÓ˘خ ن˘م را˘ظ˘˘نأ’ا

ةلوطبلا يف يدانلا ءانبأا ىلع
،جرا˘خ˘لا و˘ح˘ن م˘هر˘˘يد˘˘شصتو
قيرفلا ةنيزخ تششعتنا ثيح
نم رثكأاب يلاحلا مشسوملا يف
ليوح˘ت ر˘ي˘ظ˘ن را˘ي˘ل˘م021

صسي˘˘˘ن ى˘˘˘لإا يوادو˘˘˘ب ما˘˘˘˘ششه
ى˘لإا ي˘ن˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘شس ن˘˘ب ي˘˘مارو
خا˘بدÓ˘˘غ˘˘ششنو˘˘م ا˘˘ي˘˘شسيرو˘˘ب
ىلإا فيشصول ىلإا ةفاشضإ’اب
دجوي امك ،يجنا يدان فيدر
مت نيذلا نيبعÓلا نم ددع
«كابلا» تاب ثيح م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ة˘ي˘بوروأ’ا قر˘ف˘ل˘ل ا˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م
رهابلا حا˘ج˘ن˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘شس’
ن˘˘بو لا˘˘ط˘˘ع ه˘˘ق˘˘ق˘˘˘ح يذ˘˘˘لا
ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ع˘م ي˘ن˘ي˘ع˘˘ب˘˘شس
ع˘م ى˘ت˘حو ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘˘ششن˘˘ي
.يرئازجلا ينطولا بختنملا

ريبكلا ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘مو
يدا˘ن˘لا ةرادإا ه˘ب مو˘ق˘˘ت يذ˘˘لا
نم ،نيبعÓل ةلبق ريخأ’ا تاب

ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘شصح لÓ˘˘˘˘خ
ةفاشضإ’اب ،روهظلل ة˘شصر˘ف˘لا
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا
رو˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هد˘˘عا˘˘شست
.حاجنلاو قلأاتلاو

نيبع’ وداراب ردشص امك
يلÓم ديرف رارغ ىلع نيرخآا

راعملا يجيعن ،يجنأا بع’

،ي˘ت˘ن˘˘شسي˘˘ف ل˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف ى˘˘لإا
يجرتلا بع’ بيطلا ينايزم
مهريغو يشسنوتلا ي˘شضا˘ير˘لا

.ءامشسأ’ا نم
رسصنو فيطسس قافو
صسفن ىلع يإد Úسسح

قرفلإ راظتنإ ‘ جهنلإ
ىرخألإ

يقيرف نم لك نكمت امك
نيشسح رشصنو فيطشس قافو
ى˘ط˘خ ى˘ل˘ع ر˘ي˘شسلا ن˘م ياد
لقأا ةجردب نكل وداراب يدان
ى˘شسي˘ع لوأ’ا لو˘˘ح ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘ششي˘˘ششدو˘˘ب
يدا˘ن ف˘يدر ى˘˘لإا ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
فوشصوب دجاوتي امك ،ودروب
قيرفلل رئاطلا حانجلا قاحشسإا

و˘كا˘نو˘مو صسي˘ن رادار ى˘˘ل˘˘ع
تبثأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ن˘ي˘ي˘شسنر˘ف˘لا
ه˘نا ياد ن˘ي˘شسح ر˘˘شصن يدا˘˘ن
نيبعÓلا ريدشصت ىلع رداق
يتلا ةريثكلا لكاششملا مغر

ةيورك ةشسردم هنأاو اهب رمي
ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’
ردشص امدعب نيبعÓلا باجنإا

ي˘˘˘ف ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسأ’ا ن˘˘˘˘م ادد˘˘˘˘ع
ى˘ل˘ع ي˘شضا˘م˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا

ي˘˘قاو˘˘م يدادو مدورز رار˘˘غ
ياقوط ،يلحاشسلا مجنلا ىلإا
ي˘ف ،ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا ى˘لإا

مجنلا نام˘تو˘ب د˘جاو˘ت˘ي ن˘ي˘ح
نم ددع رادار ىلع دعاشصلا
ةبشسنلاب رمأ’ا صسفنو ةيدنأ’ا
بل˘شصلا ع˘فاد˘˘م˘˘لا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘ل
.ديعلب

ددع عرشش ،رخآا بناج نم
بابشش رارغ ىلع قرفلا نم
صسفن ىلع ريشسلا يف ،دادزولب
اهازخ ىلع دامتع’او قيرطلا

،با˘˘ب˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م
نايشسن نود ،روطتلا ةرياشسمل
’و تناك يتلا صسرادملا زربأا

ةباششلا بهاوملل انازخ تلاز
،نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج رار˘غ ى˘ل˘˘ع
،ةب˘ق˘لا د˘ئار ،صشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا

.لقلا قافوو
تابيردتلل دوعي يدوعسسلإ هيدان

يراجلإ نإوج12ـلإ يف

حصشرم يرمعلإ نب
نع بايغلل

بابصشلإ تابيردت
يرمع˘لا ن˘ب لا˘م˘ج ه˘ج˘ت˘ي

بختنملل يروح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا
با˘˘ب˘˘ششلا بع’و ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةشصح نع بايغلل يدوعشسلا
ةررقملا تابيردت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا
.يرا˘ج˘لا ناو˘˘ج12ـلا ي˘˘˘˘ف
ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششكو
با˘ب˘˘ششلا يدا˘˘ن نأا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شس
دعب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ي˘شس
ل˘ط˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت نأا ’إا ،عو˘˘ب˘˘شسأا
ينطولا بختنملا عم ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
صضرأاب لح امدعب رئازجلا يف
ة˘ي˘شضا˘م˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ن˘˘طو˘˘لا
نع بايغل˘ل ا˘ح˘ششر˘م ه˘ل˘ع˘ج˘ي
رظت˘ن˘ي˘شسو اذ˘ه.تابيردتلا

،قباشسلا لئابقلا ةبيبشش بع’
نم ةيوجلا تÓحرلا فانئتشسا
،ةيدوع˘شسلا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ل˘جأا

عم ،تابيردتلا يف عورششلاو
رييغت ظوظح نا مغر ،هيدان
مداقلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ءاو˘جأ’ا
قرفلا ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي˘لا˘ع ى˘ق˘ب˘ت
.هعم دقاعتلا ديرت يتلا ةريثكلا

ب.م.يرسسيإإ

رخآإ دان عم ةديدج ةبرجت صضوخ ىلع رإرقتسسلإ لسضف

يدوعصسلإ دئإرلإ عم يدقع ددجأإ مايأإ01 دعبو تابيردتلإ فانئتصساب ديعصس : ةخود

مداقلإ وتاكŸÒإ ‘ هحيرسست صضفرت صسين ةرإدإإ

لاطع عم دقاعتلإ لجأإ نم يوق عإرصص ‘ ›وبانو دروفتإو

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

ينطولا بختنملا صسراح ةخود نيدلا زع دكأا
ي˘ف ل˘شصف د˘˘ق ه˘˘نأا يدو˘˘ع˘˘شسلا د˘˘ئار˘˘لا يدا˘˘نو
ةقفر هراوششم لشصاويشس هنأا افششاك ،هلبقتشسم
هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ن˘˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
قباشسلا صسراحلا ثدحتو.نييفاشضإا نيمشسومل
نويزفلتل˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ششل
يرود˘لا نأا ه˘ل˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا» :ا˘˘ًل˘˘ئا˘˘ق ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
..لبقملا توأا رهشش يف فنأاتشسيشس يدوعشسلا
،نآ’ا ن˘م عو˘ب˘شسأا د˘ع˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا˘˘ب أاد˘˘ب˘˘ن˘˘شس

،«ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو
عم تثدحت ،ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب»:ف˘ي˘شضي˘ل
ددجأاشس مايأا01 دعبو ،عوبشسأا ذنم يدانلا صسيئر
.«رثكأا وأا نيمشسومل يدوعشسلا دئارلا عم يدقع
لقتنإا دق ناك فلششلا يبملوأا جيرخ نأا ريكذتلل
دحأا يدان ةباوب نم يدوعشسلا يرودلا يف بعلل
قيرفب قاحتلإ’ا لبق ،ياد نيشسح رشصن نم امداق
.نيمشسومل هعم عقو يذلا دئارلا

طيمز.ع

حانجو يرئازجلا يلودلا لاطع فشسوي لازي ام
ةيدنأ’ا نم ديدعلا مامتهإا بذجي يشسنرفلا صسين
مشسوملل  ا˘ب˘شسح˘ت ه˘م˘شض د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بوروأ’ا
ىلع يشسنرفلا يدانلا ةرادإا مزع مغر ،لبقملا
ل˘ظ ي˘ف ة˘ب˘ع˘شص ود˘ب˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ه˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حإ’ا
بعÓلا صصوشصخب لشصت يتلا ةيرغملا صضورعلا
عقومل ريرقت هنع فششك ام بشسحبو.يرئازجلا
حبشصأا وداراب كيتلتأا جيرخ نأا «وتاكريم توف»
،ةيزيل˘ج˘نإاو ة˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘يد˘نأا ن˘م ةد˘ششب ا˘بو˘ل˘ط˘م
يلوبانو يزيلجنإ’ا دروفتاو نأا ريرقتلا فيشضيل
نم نيبرقم عم ت’اشصتإا لعفلاب اطبر يلاطيإ’ا
دحأ’ مامشضنإ’اب هعانقإا لجأا نم يرئازجلا مجنلا
يشسنرفلا يدانلا صضفري ىرخأا ةهج نم ،نيقيرفلا

ع˘ط˘ق˘لا د˘حأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب ةر˘˘كف
ةرادإا ق˘ل˘ع˘ت يذ˘لاو ،ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ي˘ف ة˘ي˘شسا˘˘شسأ’ا
مشسوملا اشصوشصخ هيلع ةريبك ’امأا «روشسنلا»
.ىلوأ’ا راودأ’ا بعل لجأا نم لبقملا

قباشسلا لئابقلا ةبيبشش حانج نأا ركذلاب ريدجلا
اهل صضرعت يتلا ةريطخلا ةباشصإ’ا نم يفاعت دق
ماعلا نم ربمشسيد ر˘ه˘شش ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
زت˘ي˘م ما˘ما «1غيللا» تايرابم ن˘م˘شض ،ي˘شضا˘م˘لا
دوعيو ،رهششأا ةعبرأا ةبارق نيدايملا نع دعتبيل

صسرا˘م ة˘ياد˘ب ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شسإ’
ةدا˘ع˘ت˘شسإ’ ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا ءا˘غ˘لإا Ó˘˘غ˘˘ت˘˘شسم
.لبقملا مشسوملل اريشضحت هتيزهاج

طيمز.ع

ريدصصت ىلع لمعتو اهتبيه ديعتصست ةيرئإز÷إ ةيدنألإ
جراÿإ وحن ÚبعÓلإ
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ي˘˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لا ن˘˘ما˘˘˘ي اد˘˘˘ب
قيرفل ي˘شسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا
نم قثاو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
رفظلا ىلع هبع’و هتردق
،ةين˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب
فانئتشسا ع˘م ه˘نأا ا˘ح˘شضو˘م
نأاو ا˘م˘ي˘˘شس’ ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
˘مد˘ق˘ي ي˘ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

ةل˘حر˘م ي˘ف د˘ي˘ج ىو˘ت˘شسم
4 ي˘ف زا˘ف ا˘مد˘ع˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا

ت’داعت3 ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ا˘˘م و˘˘˘هو د˘˘˘حاو ةرا˘˘˘شسخو
ن˘˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ج
ج˘يو˘ت˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘م˘˘لا
.بقللاب

را˘˘ف˘˘ظ برد˘˘م ح˘˘شضوأاو
»:Ó˘ئا˘ق ق˘با˘شسلا ي˘نا˘م˘˘ع˘˘لا
،ةلوطبلا فانئتشسا عم نحن

بقلب جيوتتلا ظوظح ن’
ي˘ف ا˘ن˘نأ’ ،م˘ئا˘ق ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
لودج نم ىلعأ’ا فشصنلا
دد˘شصب ا˘ن˘نأا ا˘م˘ك بي˘تر˘˘ت˘˘لا
قر˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ك لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسا
بق˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
حششرملا انلعجي ام ،انبعلمب

.«بقللا لينل زربأ’ا
ةيباجيإ يتليسصح»

عم هتققح اÃ ديعسسو
«ةبيبسشلإ

لاؤو˘شس ى˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو
يدا˘ن˘لا ع˘م ه˘ت˘بر˘ج˘˘ت لو˘˘ح
هل مشسوم لوأا يف ،يلئابقلا
ينافلزلا د˘كأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
هناو ةي˘با˘ج˘يا ه˘ت˘ل˘ي˘شصح نأا
ة˘يا˘غ˘ل ه˘ق˘ق˘ح ا˘م˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شس
دقتعأا »:درط˘ت˘شساو ة˘عا˘شسلا
عم ة˘ي˘با˘ج˘يا ي˘ت˘ل˘ي˘شصح نأا
انأاو ،لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف

ثي˘ح ،ه˘ت˘ق˘ق˘ح ا˘م˘ب د˘ي˘ع˘شس
ت’داعت3 زو˘ف4 انقق˘ح
لÓ˘˘˘خ ةد˘˘˘ي˘˘˘حو ةرا˘˘˘˘شسخو
،ديج رمأا وهو ةدوعلا ةلحرم
.«ةيادبل ةبشسنلاب

ةبيبسشلإ عورسشم»
صضوخ ىلع Êزفح

Œةلوطبلإ ‘ ةبر
مغر ةيرئإز÷إ

«ةÒثكلإ صضورعلإ
هعيقوت ىلإا ةدو˘ع˘لا˘بو

حشضوأا ،لئابقلا ةبيبشش يف
صسأار ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا ل˘˘˘جر˘˘˘لا

د˘يد˘ع ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ه˘˘نا ير˘˘ف˘˘لا
ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘شسلا صضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

هدقع ةياهن دعب ةيتارامإ’او
نأا ’إا ،ي˘نا˘م˘ع˘لا را˘ف˘ظ ع˘م
ه˘˘مد˘˘˘ق يذ˘˘˘لا عور˘˘˘ششم˘˘˘لا
صسي˘˘˘˘ئر لÓ˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘شش
ه˘ع˘ن˘قأاو هز˘ف˘ح «يرا˘ن˘كلا»
دقل »:لاقو ،عي˘قو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
يذ˘لا عور˘ششم˘لا˘ب تب˘ج˘عأا

لÓم فيرشش ّيلع هشضرع
م˘˘˘غر ،ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا صسي˘˘˘˘ئر
صضورع˘لا د˘يد˘ع ي˘كÓ˘ت˘ما

ةيتراماو ةيدوعشس ةيدنأا نم
يف عيقوتلا تلشضف ينكل
.«لئابقلا ةبيبشش

ب.م.يرسسيإإ

لئابقلإ ةبيبسش
لوألإ همسسوم ‘ ةققÙإ جئاتنلل إرظن ةيباجيإ هتليسصح نأإ دكأإ

بقللاب جيوتتلإ..ةلوطبلإ فانئتصسإ عم نحن :Êافلز
«يرانكلإ» عم يتبرجتب ديعصسو نك‡
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قا˘˘˘˘˘˘˘˘فو ةرادإا تما˘˘˘˘˘˘˘˘ق
صضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘شس
ىوتشسم ىلع تÓيد˘ع˘ت˘لا
،يدا˘ن˘ل˘ل يرادإ’ا بنا˘ج˘˘لا

رباج نييعت تمشسر ثيح
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف صشÓ˘˘˘˘˘غز
يدور˘ج˘ل ا˘ف˘˘ل˘˘خ يوا˘˘ه˘˘لا

راشسملا حيحشصت لمأا ىلع
قا˘فو ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا˘˘ف ر˘˘ث˘˘كا
ح˘م˘ط˘ي يذ˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
قيرفلل حمشست ةكرشش لينل
ةد˘ع قÓ˘طاو ه˘˘ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب
يدا˘ن˘˘لا صصخ˘˘ت ع˘˘يرا˘˘ششم
ىلا ةجاح يف ىقبي يذلا
ن˘˘ع هد˘˘ع˘˘ب˘˘ت ة˘˘شضا˘˘ف˘˘ت˘˘˘نا

تع˘˘˘قو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ثاد˘˘˘˘ح’ا
رظتنملا نم يتلاو ارخؤوم
يف ا˘ه˘ي˘ف ل˘شصف˘لا م˘ت˘ي نا
. ةمداقلا تاعاشسلا

ءاسشع ةبدأام دقعتسس
ÚبعÓلإ فرسش ىلع

¤إ اهيف مهوعدت
مهلإ قيق–

ن˘م ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةرادإا د˘ق˘ع˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ءاششع ةبدأام فيطشس قافو
ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف
ةدو˘ع نÓ˘عا م˘ت˘ي ا˘مد˘˘ن˘˘ع
تابيردتلا ىلا ةل˘ي˘كششت˘لا

ي˘˘ف ةرادإ’ا بغر˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ع˘˘م ا˘˘هرا˘˘شسم ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصت
ناو ة˘شصا˘خ ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا
ةد˘ع˘ب نو˘ن˘يد˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةيلمعلا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو رو˘جأا
فيطلت لجا نم نوكتشس
م˘قا˘ط˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ءاو˘˘جأ’ا
ا˘هد˘ع˘ب ي˘ع˘شسلاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ةكشسلا يف قيرفلا عشضول
ةو˘ق د˘ي˘كأا˘تو ة˘ح˘ي˘ح˘˘شصلا
ةهبشش يأا نع اديعب يدانلا

ة˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
. ةشسلوكلا

صشامر ماسشه

لك بعل ىلع ىشسيع نب صسيئرلا ةدايقب ةركشسب داحتا ةرادإا ترشصأا
نمو ،ةلوطبلا صسيلاوك بنجتو اعيرشس ءاقبلا نامشض لجا نم ’وأا قاروأ’ا
باهذلا ىلع نوحلي نولوؤوشسملا لازي ’ ثيح رخا هجوت كانه نوكيشس مث
رومأ’ا لكو بعل ءيشش ’ هناو ةشصاخ ةيروهمجلا صسأاك ةشسفانم يف اديعب
ىلع فده ليجشستب نوبلاطم نابيزلا ءانبأا نا ركذي ،كيرافوب يف ىمرتشس
. مداق وه اميف ريكفتلا لبق ةجيتنلا ديدعتل لقأ’ا

هدقع ديدŒ ىلع رسصت ةرإدإلإو صضورعلإ نم ديدعلإ كلتÁ ةغيلفوب
صضعب نم ت’اشصت’ا ديدع ةغيلفوب بعÓلا ىقلت ،ىرخأا ةهج نم

،ءاقبلاب هعانق’ ةدهاج ىعشست ةركشسب داحتا ةرادإا لعج ام وهو ةيدنأ’ا
هدقع ةياهن يف هدجاوت مغر قيرف يأ’ هتقفاوم حنمي مل بعÓلا نا ركذي
يشضايرلا يدانلا نم برتقي بعÓلاف تامولعملا بشسحو ديكأ’ا نا ’إا
ىلع ةبوشسحملا فارطأ’ا صضعب هعم لشصاوت نا دعب ةشصاخ ينيطنشسقلا
يذلا بعÓلا دقع ديدجت يف داحت’ا راشصنا لمأايو اذه يشس صسا يشسلا
.ةيشساشسأا ةزيكر ىقبي

صشامر ماسشه

ةرإدإلإ ىوتصسم ىلع تإÒيغتلإ سضعب يرŒ ةرإدإلإ
فيطسس قافو

جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘ها صشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘شصا˘خ ة˘ب˘ع˘شص ة˘ي˘ع˘˘شضو
ل˘˘˘˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘˘˘˘ت ةرادإ’ا ناو
و˘هو ،تم˘شصلا ا˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
ةيعشضو يف رثا يذلا رم’ا

نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ
لÓب بردملا عم اوثدحت
ةرورشضب هوبلاطو يريزد
ىلع نيمئاقلا عم ثيدحلا
مهبشسح ني˘ب˘ئا˘غ˘لا يدا˘ن˘لا

اذ˘˘ه ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘˘م
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءاد˘˘˘˘شص’ا بشسحو
نو˘ب˘عÓ˘لا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
م˘˘ها˘˘يا˘˘شضق ع˘˘فر نوو˘˘ن˘˘ي

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لا م˘˘˘هاو˘˘˘كششو
نا ا˘˘˘م˘˘˘ب تا˘˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةرادإ’او ةغراف مهتاباشسح
صضر˘ف˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت

ح˘م˘شست ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘˘م لو˘˘ل˘˘ح
. ةبيتكلا ررحتب

عفر ررقي Óسسيإ
جÈلإ دسض ىوكسش

ربع ،هتاذ قايشسلا يف
هف˘شسا ن˘ع Ó˘شسيا بعÓ˘لا

هناو ةشصاخ هل ثدحي امم
ملو جربلا نع اديعب صشيعي
يذ˘لا ر˘م’ا ،د˘حا ه˘ثد˘˘ح˘˘ي

ع˘م ل˘شصاو˘ت˘˘ل˘˘ل هر˘˘ط˘˘شضا
ع˘˘فر د˘˘˘شصق هر˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م
ل˘ب˘ق ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ىو˘˘كشش
دا˘˘ح˘˘ت’ا ى˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ر˘˘˘م’ا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإ’ ي˘˘˘لود˘˘˘لا
هتمشص ناو ةشصاخ اعيرشس
صسفن صشيعي هلعج هبشسح
يشضاملا مشسوملا ةيعشضو
يذ˘لا ر˘م’ا و˘هو ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘ت

يف انلق امك عرششي هلعج
ىو˘˘كششلا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو داد˘˘عا

يف يلهأ’ا عشضتشس يتلاو
. اهيلع دشسحي ’ ةيعشضو

صشامر ماسشه

ÚبعÓلإ لح نوكت دق تاعزانŸإ ةن÷و يلهألإ يبعل كبرأإ ةرإدإلإ تمصص
جÈلإ يلهأإ

sport@essalamonline.com

ةليلم Úع ةيعمج

Úصس– لجأإ نم اهتاكر– لصصإوت «ماصصل » ةرإدإإ
ةيلاŸإ اهتيعصضو

ينارمعل نيشسيئرلا ةدايقب اهتاكرحت ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا لشصاوت
تاقحتشسم ديدشستب حمشست يتلا ةيلاملا ةلويشسلا ثحبل ديشص نب اذكو
نم ةيباجيإا تامولعم تقلت ةرادإ’اف تامولعملا بشسحو ثيح ،نيبعÓلا
ةين نا امب ةيشضاير ةكرشش ىلع لوشصحلا دشصق دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا
ةرادإ’ا لعج يذلا رمأ’ا وهو ،ةيشساوشس ةيدنأ’ا لك عشضو ىقبت ةرازولا
. ديج لكششب ةمداقلا ةلحرملا رييشستب اهل حمشست ةديدج ءابنا روهظ رظتنت

ةلوطبلإ فانئتسسإ دنع قيرفلإ فده ةيراقلإ ةقرولإ
دنع مهلقث لكب يمرلا ةليلم نيع ةيعمج راشصنا لشضفي ،هتهج نم

هعشضت دق يتلا تاطحملا صضعب هل قيرفلا ناو ةشصاخ ةلوطبلا فانئتشسا
يفيلخلا بكرم يف تارم عبرا لبقتشسي هنا امب ةمدقملا يشسامخ نمشض
فادها ديدحتل ةيريشصم نوكتشس تاءاقل يف ىرخأا تارم عبر’ جرخيو
جئاتنلا لشضفا قيقحت ىلع لمعلا ةيمهأا ىدم نوبعÓلا كرديو اذه ،يدانلا
. ةيراق ةكراششم غولب لجا نم ةمداقلا ت’وجلا يف

صشامر ماسشه
ةرقم م‚

مهثحو مهنأامط هيبعل عم لصصإوت رصصان نب
ءاقبلإ نامصض ةرورصض ىلع

لواحو ةرقم مجن يبع’ عم رشصان نب صسيئرلا لشصاوت ،راظتنا لوط دعب
ةريغشصو ةريبك لك عشضول هيعشس ادكؤوم ،مهتاقحتشسم صصوشصخب مهتنأامط
ناو اميشس’ قيرفلل ءاقبلا قيقحت ىلع لمعلا ةطيرشش مهبلاطم ةيبلت لجا نم
ىلع قفتت فارطأ’ا عيمج لعج يذلا رم’ا وهو ،كلذ لجا نم ىعشسي لكلا

يذلا ءاقبلا قيقحتو لبقملا مشسوملا رابكلا فاشصم يف مجنلا عشضو ةرورشض
. كلذ لجا نم ةيتاوم فورظلا لك ناو ةشصاخ اريثك راشصنأ’ا دعشسيشس

قيرفلإ ليومتل ةكرسش نوديري راسصنألإ
ناو ةشصاخ ةيلاملا قيرفلا ةيعشضو نشسحت يف مجنلا راشصنا لمأاي هتهج نم

ةرقم يف عيمجلا لعج ام وهو ةيشضاير ةكرششب بلاطت تحشضأا قرفلا عيمج
اديج كردت اهناو ةشصاخ يدانلل ىغتبملا ققحت ةكرشش يأا نم Óيومت بلطي
يفو ايلاع ةرقم ةيار عشضوو فيرششت لجا نم مزÓلاب ماق رشصان نب صسيئرلا نا

ة˘ط˘بار˘لا تارار˘ق ه˘ن˘ع ر˘ف˘شست˘شس ا˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه ،را˘ب˘كلا فا˘شصم
. يلاحلا يوركلا مشسوملا صصوشصخب

صشامر ماسشه
ةركسسب دا–إ

Òكفتلإ لبق ءاقبلإ نامصض ىلع رصصي ىصسيع نب
سسأاكلإ رإوصشم ‘

ةنيطنسسق بابسش

عقوي Êإرمع
عوبصسألإ إذه دقعلإ

هلمع ‘ عرصشيو
ةدوع لشسل˘شسم بر˘ت˘قا

ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
م˘يد˘ق˘لا د˘يد˘ج˘لا برد˘˘م˘˘لا
نم ةنيطنشسق بابشش قيرفل
يف ق˘ف˘تا ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا

ءيشش لك ىلع ىشضم تقو
ءا˘شضمإ’ا ىو˘شس ق˘ب˘˘ي م˘˘لو
.نيفرطلا نيب د˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ا˘˘نردا˘˘شصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو
ةرادإا نم ةبيرقلا ةشصاخلا
عقويشس ينارمع نأا يدانلا

ه˘ط˘بر˘ي يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع
«يشس.صسأا.يشسلا»ـب
ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا عو˘ب˘شسأ’ا
ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت
نا ا˘م˘ب ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

را˘˘بآ’ا ة˘˘كر˘˘شش و˘˘لوؤو˘˘˘شسم
ىلإا لق˘ن˘ت˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت
با˘ي˘غ بب˘شسب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق
نأا ’إا ،ة˘يو˘ج˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لا
رارق دعب ريغتت دق رومأ’ا

تاكرششلا ىلإا لامعلا ةدوع
لا˘˘˘م˘˘˘˘ع نأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م
نولشصحي دق «كارطانوشس»
ن˘م ة˘شصا˘خ تÓ˘حر ى˘ل˘˘ع
،مهلمع ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ل˘جأا
ةكرششلا لمعت يذلا رمأ’ا
ن˘م ه˘لÓ˘غ˘ت˘شس’ ة˘كلا˘م˘˘لا
عورششلاو دقعلا عيقوت لجأا
ىرخأا رومأ’ ريشضحتلا يف
و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
نيذلا ني˘ب˘عÓ˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا
د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا م˘هد˘ير˘ي
.قيرفلا معدل ميدقلا

ب.م.يرسسيإإ



ةــــنصصرق

 يدإونلإ ديب رإرقلإ
ةفرتحملا ةينطولا ة˘ط˘بار˘لا

مايأ’ا يف موقتشس مدقلا ةركل
تاعامتجا ةثÓث ءارجإاب ةمداقلا

( برغ ،طشسو ،قرشش ) ةيوهج
نيفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘يد˘نأا ءا˘شسؤور ع˘م
ةشسارد لجأا نم يناثلاو لوأ’ا
لك ةششقانمو ةقلاعلا لكاششملا
ىد˘˘م صصو˘˘شصخ˘˘˘ب بناو˘˘˘ج˘˘˘لا
ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘قو م˘˘هداد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
،يحشصلا لوكوتورب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ ًا˘ب˘شسح˘˘ت
ذنم ةفقوتم ةشسفانملا نا ركذي
عي˘م˘ج˘لاو تشضم ر˘ه˘ششا ة˘ثÓ˘ث
.عامتج’ا ديدج بقرتي

سسوملŸإ نورظتني
قا˘فو قا˘ششع ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي

ن˘م صسو˘م˘ل˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
تاطلشسلا ةبغر ءابنأا لÓخ
حنم˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ىلع لمع˘ت ة˘كر˘شش يدا˘ن˘لا
ل˘جا ن˘م ،يدا˘ن˘لا ل˘يو˘˘م˘˘ت
ثي˘˘ح ،هرا˘˘شسم ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصت

ةرور˘شضب را˘˘شصنأ’ا بلا˘˘ط
ط˘ق˘ف ثيد˘ح˘لا ن˘ع ف˘˘كلا

ةرادإ’ا ىعشست نا نينمتم
رمأ’ا اذه ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كا ط˘˘˘غ˘˘˘شضلاو
عشضو لجا نم نيلوؤوشسملا
صسيلو لمعلا ديق ةكرششلا
ر˘مأ’ا و˘هو ط˘ق˘ف مÓ˘كلا˘˘ب
ي˘ف ه˘لوا˘ن˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا
.ةمداقلا عيباشسأ’ا

نوركفي نوبعÓلإ
ديد÷إ مصسوŸإ ‘

نورظتني ةلوطبلا يبع’ بلغأا لازي ’
ةيعمب رئازجلا يف ةركلا يلوؤوشسم تارارق
اهئاغلا يف نولمأاي ثيح ،ةحشصلا يلوؤوشسم
،لبقم˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف نآ’ا ن˘م ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
لك حلاشص يف نوكيشس كلذ نأاو ةشصاخ
ىتح ةين دكؤوي ام وهو اهتيبلاغ وأا قرفلا
رار˘ق˘لا اذ˘ه بو˘شص ي˘شضم˘لا ي˘ف ءا˘شسؤور˘لا

م˘ه˘ل نو˘كت˘شس رار˘ق˘لا ة˘ط˘ل˘شس نأاو ة˘شصا˘˘خ
ع˘˘شضو ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ىقبي ةياقولا طورششب ةشصاخلا تاناكمإ’ا

.هقيبطت بعشص

هليمز ئنهي ملوغ
مÓغ يزوف أانه «ةروطشسأا تنأا» ةرابعب

يدان بع’ ينطولا بختنملا رشسيأا ريهظ
صسيرد مجاهملا هل˘ي˘مز ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘با˘ن
حبشصأاو ،خيراتلا ريخأ’ا لخد امدعب.نيتريم
مجنلا لشصوو ،يلوبانل يخيراتلا فادهلا

ةارابم يف221ـلا فدهلا ىلإا يكيجلبلا
،رتنإ’ا مامأا ايلاطيإا صسأاكل يئاهنلا فشصن
و˘غ˘ي˘يد ةرو˘ط˘شسأ’ا ى˘ل˘ع كلذ˘ب ا˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م
.انودارام

قاب ةخيصش نب

دبع ةرداغم برق نع ثيدحلا ةرثك مغر
ةيدولومل يرئازجلا بردملا ةخيشش نب قحلا

اهزربأا اهاقلت يتلا ةمهملا صضورعلا دعب ،ةدجو
ام لك ةيدولوملا ةرادإا تفن ،ةيرطق ةيدنأا نم
هماهم لشصاويشس «لارنيجلا» نأا ةحشضوم ليق
هناو اشصوشصخ ،مداقلا مشسوملا يف قيرفلا عم
يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘شسم تل˘ع˘ج ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ق˘˘ح
.هب نوثبششتي

زرحم ةلاصسر

صضاير اه˘ث˘ع˘ب ي˘ت˘لا كل˘ت ةر˘ف˘ششم ة˘لا˘شسر
يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘˘ح˘˘م
ىلع رششن امدعب ،يزيلجن’ا يتيشس رتشسششنام
»:بتكو «مارغتشسنا» ىلع ةيمشسرلا هتحفشص
ىلإا يمتني لبقتشسملا ..نيظوظحم ريغ نحن
ايقيرفا لطب ددحي ملو ،«هيف نوبغري نيذلا
لمحي وهو رهظ امدعب همÓك نم دوشصقملا

يذلاو صصلاخلا بهذلاب عشصرملا لاقنلا هفتاه
.ةيدهك هاقلت

qarsana@essalamonline.com
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 ثد◊إ عنصصت ةمحر نب ةغوإرم
د˘كؤو˘ي ،ر˘˘خآ’ مو˘˘ي ن˘˘م

حا˘ن˘ج ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘شس
م˘ج˘ن ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
هنأا ،يزيلج˘ن’ا درو˘ف˘ت˘نر˘ي˘ب
يدا˘ن ناو˘لأا ل˘م˘ح ق˘ح˘ت˘شسي
ة˘غوار˘م˘لا تع˘ن˘شصو ،ر˘ب˘كأا
مجن اهب ماق ي˘ت˘لا ةز˘ي˘م˘م˘لا
يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ر˘شضخ˘˘لا
ىلع ثدحلا دروفتاو مامأا

ل˘˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م
بعÓت امدع˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
يتلاو مشصخلا قيرفلا عافدب
نم ةريبك تÓعافت تدهشش
اوعمجأا نيذلا نيعباتملا لبق
 .ةبهوم ةمحر نب نأا ىلع

15

ةباصشلإ تائفلإ سسأإر ىلع تإدميحم
«يصس.سسأإ.يصسلإ»ـل

ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘شسم
نم دقاعتلا يف نوبغري ينيطنشسقلا

د˘ي˘ششر ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ع˘˘م د˘˘يد˘˘ج
ى˘ل˘ع لوؤو˘شسم نو˘كي˘˘ل تاد˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘م
هل قبشس هنأاو ةشصاخ ةينابششلا تائفلا
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا ة˘ق˘فر˘ب ل˘م˘ع˘لا

عيمجلا لمأايو اذه ،هترتف يف ينارمع
ةينابششلا تائفلا راشسم حيحشصت يف
،يدانلل يشسيئرلا نازخلا هنأاو ةشصاخ
يذلا عامتج’ا رظتني لكلا نأا ركذي
نم ةمداقلا تاعاشسلا يف هدقع متيشس
ا˘ف˘ل˘خ ة˘م˘ه˘م˘لا ي˘لو˘ت˘ب ه˘عا˘ن˘˘قإا ل˘˘جا
.بيبت بردملل



S
P
O
R
T

رسصعلإ

04:06

رهظـلإرجفلإ

12:4616:30

برغŸإ

19:38

ءاسشعلإ

21:12

ةÓصصلإ تيقإوم

يدوعصسلإ دئإرلإ عم يدقع ددجأإ مايأإ01 دعبو تابيردتلإ فانئتصساب ديعصس : ةخود^
لاطع عم دقاعتلإ لجأإ نم يوق عإرصص يف يلوبانو دروفتإو^

برقت بابصسأإ5
ناكم نم يصسورعل
لوبرفيل عم يصساصسأإ

ÚبعÓلإ ةبلاطمو ءاسشع ةبدأام ميظنتل هجتت
راسسŸإ حيحسصتب

تإÒيغتلإ سضعب يرŒ ةرإدإلإ
ةرإدإلإ ىوتصسم ىلع

لوألإ همسسوم ‘ ةققÙإ جئاتنلل إرظن ةيباجيإ هتليسصح نأإ دكأإ

فانئتصسإ عم نحن:Êافلز
نك‡ بقللاب جيوتتلإ..ةلوطبلإ

«يرانكلإ» عم يتبرجتب ديعصسو

هئإدأإ دعب بولك ةداسشإإ ىقلت
ريخألإ يدولإ ءاقللإ يف

8672ددعلإ ^1441 لإوسش32ـل قفإوملإ0202 نإوج51نينثإلإ

بختنملإ ةوق نم دإز بهإوملإ باطقتسسإو نيوكتلإ ةسسايسس دامتعإ

لمعتو اهتبيه ديعتصست ةيرئإز÷إ ةيدنألإ
جراÿإ وحن ÚبعÓلإ ريدصصت ىلع

تاعزانŸإ ةنجلل جÈلإ يكتسشي Óسسيإ

يبعل كبرأإ ةرإدإلإ تمصص
دق تاعزانŸإ ةن÷و يلهألإ

ÚبعÓل Óح نوكت

جÈلإ يلهأإفيطسس قافو لئابقلإ ةبيبسش

بهإوملل مجنم اهنأإ تبثت ودإراب ةيÁداكأإ^
ىرخألإ قرفلإ راظتنإ ‘ جهنلإ سسفن ىلع يإد Úصسح رصصنو فيطصس قافو^


