
40 سص

سسوريفلاب ةدكؤوملا تاباسصإلا ددع عافترإا
ةديدج ةلاح51 ليجسست دعب57 ىلإا

يليمكت قيق– ءارجإا
ءاوللا فلم ‘ قمعم

يريدغ يلع
50 سص
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يرئازج0081 يلاوحب قلعتي رمألا
 رسصمو اينابسسإا .. اسسنرف نم نومداق

ةماع ةيئاقو ةكر◊ وعدت ءابطألا ةدامع
Ÿف يسشفت ةهجاوÒانوروك» سسو»

ابسسحت ةلادعلا ىلإا اهبحاسص ليوحت
ةيروهمجلا ليكو ىلع هتلاحإل

ةنيرفلا نم اراطنق051 زجح
ةيدملاب ةبراصضملل ةهجوم

50 سص

هيف عباتŸا يئان÷ا فلŸا نمسض ةدراولا مهتلا يفن وأا تابثإل

ةبراصضملا ةهجاومل ديربتلا فرغ يف نزخملا جوتنملا جارخإاب رمأاي ةحÓفلا ريزو^
غلك/جد04 ـب اطاطبلا ةدام نم نط0041 قيوصست ةيلمع قÓطإا^

ةيكرتلا لوبمطسسإا هاجتاب ينطولا بارتلا ةرداغم ددسصب ناك ينعملا ناسسملتب جلاعملا فيكلا نم مارغوليك05 زجح

برهم فقوي صشيجلا
«فوكنيصشÓك» صشاصشر زجحيو

ةلقروب ةريخذو
50 سص

ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا سسلÛا بلا˘˘˘ط
ÚينهŸا لك ،Úيرئاز÷ا ةلدايسصلا

ماÎحا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسŸا ىل˘˘˘ع
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا

تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘نŸا ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ل را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسألا˘˘˘˘ب
رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ةÌك˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘طŸا

ىل˘ع ،ر˘ئاز÷ا˘ب «ا˘نورو˘ك» سسوÒف
ة˘ع˘ن˘قألاو ›و˘ح˘ك˘لا ر˘˘ه˘˘طŸا رار˘˘غ
.تازافقلاو

دصصحي «انوروك»
ةعباصسلا هتيحصض

رئازجلا يف
40 سص

هزرفأا يذلا عسضولا ةهجاومل
«انوروك» سسوريف

ةيجاتنإلا تاردقلا عفر
تلاجملا فلتخم يف تاصسصسؤوملل

نطاوملا تايجاح ةيبلتل

راطمب صصخصش فيقوت
لواح نيدموب يراوه
وروأا فلأا41 بيرهت

50 سص

«ةيبعصشلا تاروثلا ةداق مجامجو Óماك ينطولا اهفيصشرأا عاجÎصسا ىلع ةرصصم رئاز÷ا»
30 سص: نوبت سسيئرلا ،ةلوه‹ روبق وأا نزاıا ةيبقأا اهناكم سسيل ءادهسشلا تافر نإا لاق

لكل يحصصلا رجحلا
جراخلا نم نيدفاولا

30سص

ماÎحاب نومزلم ةلدايصصلا
اميف ةيراجتلا تاءارجإلا

راعصسألاب قلعتي

40 سص

40سص

Œةلودلا نودحتي راـ .. !
ةينعŸا تارازولاو نوبت سسيئرلا تاريذ– مغر نطاوŸا بويج اوقرحأاو راعسسألا اوعفر



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«قبلا حيط» .. موثلا

! .. وÒطانوب ىلع

حسص نإا لمألا نون˘طاو˘م˘لا د˘ق˘ف ا˘مد˘ع˘ب
د˘كأا يذ˘لا ،ور˘ي˘طا˘نو˘ب طو˘ل ي˘˘ف ،لو˘˘ق˘˘لا
ىلإا ،نييقارعو نييرئازج نيثحاب لسصوت
ه˘نأا ّد˘كأاو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘سض ءاود
هتنيا˘ع˘م د˘سصق ة˘ح˘سصلا ةرازو ى˘لإا ه˘مد˘ق
مهاه ،دعب هيلع جرفت ملو هيلع ةقفاوملاو
ةليمج ةقيرط˘ب نو˘عد˘ي «نو˘عد˘ب˘م» را˘ج˘ت

انتزوحب ةروسصلا يف رهاظ وه امك ادج
يف لاعفلا مو˘ث˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.وريطانوب راظتنا لدب «انوروك» ةهجاوم

! .. حلاطلاو حلاصصلا

يميدع راجتلا نم ةريبك ةئف دجوت امك
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نإا او˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا ر˘˘ي˘˘م˘˘سضلا
اوماقو ،نطولا تايلو نم ددعب «انوروك»
،نينطاوملا بويج قرحو راعسسألا عفرب
ءايقتألا راجتلا نم ىرخأا ةليلق ةئف ترداب
،م˘ه˘قزر ي˘ف ه˘ل˘˘لا دود˘˘ح نو˘˘عار˘˘ي ن˘˘م˘˘م
ةعسساو ةيئاذغلا داوملا را˘ع˘سسأا سضي˘ف˘خ˘ت˘ب
،تيزلاو ،نئاجعلا  رارغ ىلع كÓهتسسإلا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب م˘هد˘حأا ه˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
رهاظ امك ،ةيدملا ةيلو يف ،ليحارسشوب
.انتزوحب روسصلا يف

! .. ناتصش

يف عسساسشلا قرافلا دكؤوت ةديدج ةقرافم يف
يف اهتريظنو ةيبرغلا تاعمتجملا دنع يعولا
نابأا ،ومنلا قيرط يف ةرئاسسلا وأا ةيمانلا لودلا
ن˘ما˘سضت ن˘ع ا˘بوروأا لود ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف را˘ج˘ت
ةمزأاو انمازت نينطاوملا ع˘م ر˘ي˘ظ˘ن˘لا ع˘ط˘ق˘ن˘م
سضيفخت˘ب اوردا˘ب ثي˘ح ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا «ا˘نورو˘ك»
ماق ،لاثملا ليبسس ىلع اندÓب يف امأا ،راعسسألا
بيهر لكسشب اوبراسضو راعسسألا عفرب راجتلا
.راعسسألا يف

! .. «انوروك» ةانق

دعاسصتم مام˘ت˘ها˘ب ع˘با˘ت˘ي م˘لا˘ع˘لا نأا  م˘كح˘ب
ي˘ف ءار˘ب˘خ˘ب ع˘فد ا˘م ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو را˘سشت˘˘نا
حنمت ،«بوتوي» ةانق قÓطإا ىلإا يلآلا مÓعإلا
نيب نم يهو ،لوأاب لوأا ءابولا روطت ماقرأا
نع Óسضف ،ملاعلا ربع ةعباتم رثكألا رداسصملا

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل «ة˘ي˘كو˘ب˘سسيا˘ف» تا˘ح˘ف˘سصو ع˘قاو˘م
.هلاحفتسساب ةطبترملا تايئاسصحإلا فلتخم

qarsana@essalamonline.com

6962ددعلا ^1441 بجر42ـل قفاوملا0202 سسرام91سسيمخلا

 ماكحأا ةرورصضلل
لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘قإلا ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف

ىلع نينطاوملل بيهرلا
،ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا

ة˘ع˘˘سساو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
ا˘طا˘ي˘˘ت˘˘حا ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا

يف ،مدا˘ق و˘ه ا˘م˘ل م˘ه˘ن˘م
ة˘مو˘كح˘لا ح˘يو˘˘ل˘˘ت ل˘˘ظ
رجح˘لا سضر˘ف ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب
قطانم˘لا ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا
را˘ج˘˘ت ردا˘˘ب ،ةءو˘˘بو˘˘م˘˘لا

دح ىلع ة˘ئز˘ج˘تو ة˘ل˘م˘ج
مهتÓحم حتف ىلإا ،ءاوسس
نم ةرخأاتم تاعاسس يف
ة˘˘سصا˘˘خ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
.راهنلا يف نينطاوملا نيب ثدحت يتلا تاراجسشلاو عفادتلل ايدافت ،تيزلاو «ةنيرفلا»و «ديمسسلا»

! .. «انوروك» ‘ رمثتصسي لكلا
ة˘˘لدا˘˘ي˘˘سصلا د˘˘ع˘˘ب

ي˘˘ه ا˘˘ه ،را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت تاو˘ن˘ق
ة˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بكر˘˘˘˘ت
ىر˘خألا ي˘ه رر˘ق˘˘تو
ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسإلا
ي˘˘سشف˘˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘˘سسإا
«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
ترر˘قو ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف
ج˘˘˘مار˘˘˘ب رو˘˘˘˘سصت نأا
«ي˘˘سشا˘˘ك ار˘˘ي˘˘ما˘˘ك»
ر˘˘ه˘˘سشل اداد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا

،كرا˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
يف ر˘ها˘ظ و˘ه ا˘م˘كو
ا˘ن˘تزو˘ح˘˘ب ةرو˘˘سصلا

يف اوركنت نول˘ث˘م˘م
اولزنو ،ءابولا اذهب ةباسصإلا تلاح عم يطاعتلا يف نيسصتخم ةيندم ةيامح ناوعأاو ءابطأا يز
اعزف مهل نيببسسم ،نوباسصم مهنأا ةفيزم ةنياعم دعب ةراملا ىلع ءارتفإلاب اوموقيل عراسشلا ىلإا

.«يسشاك اريماك» درجم اهنأا اهدعب مهوربخيل ،نيريبك ارعذو

! .. رمتصسم داصسفلا
ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘˘ي˘˘ع˘˘لا ن˘˘م دا˘˘سسف ة˘˘ي˘˘سضق

ةيلوب ةمهم تايسصخسش اهيف تطروت
ةكرسشل بيرم سسÓفإاب قلعتت ،فلسشلا

ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا ر˘˘ب˘˘كأا ن˘˘م
تف˘˘سشك ثي˘˘˘ح،«RiNE» ة˘˘يلو˘˘˘لا
ديدبتل ةيلمع نع ةي˘لوألا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
لباقم4002 ةنسس اهداتع عيبو اهلاومأا

تاذب ادج ذفان سصخسشل ،ميتنسس رايلم2
نع1102 ةنسس اسضيأا ىرتسشإا ،ةيلولا

ةقيرطلا سسفنبو سصاخسشألا سسفن قيرط
هذ˘ه دا˘ت˘ع ن˘م ىر˘خأا ة˘طو˘ك ة˘ب˘˘ير˘˘م˘˘لا
.اهسسÓفإا ىلإا ىدأا ام ةكرسشلا

! .. نوددهم ةلولا
ن˘م دد˘˘ع˘˘ل ءي˘˘سسلا ءادألا بب˘˘سسب

مهبيسصنت مت نيذلا ةيروهمجلا ةلو
اهارجأا يتلا ةريخألا ةكرحلا لÓخ
ن˘ع ثيد˘ح˘لا أاد˘˘ب ،نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ةديدج ةكرح يف ،مهتلاقإا تلامتحا

امل اقفوو ،مايألا مداق يف ةبقترم
نإاف ،تامولعم نم «مÓسسلا» ـل رفوت
نم ةلو4 ـب ايئدبم قلعتي رمألا
لك ّنأا دكؤوُي لاح عقاو ،ةيلاو مهنيب
ناد˘ق˘ف˘ب ن˘يدد˘ه˘م او˘˘ح˘˘سضأا ةلو˘˘لا

ءادأا يف اورسصق لاح يف مهبسصانم
.مهتايلوؤوسسمو مهبجاو



ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘˘ف عر˘˘سشو اذ˘˘ه
ربع ،ركذلا فلاسسلا ءارجإلا

رفاسسم006 نم ديزأا رجح
نم ةيرحب ةلحر ربع نيمداق
،نار˘˘هو ى˘˘لإا ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسر˘˘˘م
ن˘ي˘ب˘كر˘م ي˘ف نو˘˘ث˘˘كم˘˘ي˘˘سس
3و ،«تايسسلدنألا» امهزربأا
ةحايسس» عمجمل ةعبات قدانف
نارهوب «تامام˘حو ة˘قد˘ن˘فو
يف ءاج امل اقفو ،ةمسصاعلاو
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
اهت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
،«كوبسسيافلا» يف ةي˘م˘سسر˘لا
نإا ىرخأا نييعت راظتنا يف
.كلذ رمألا بلطت

ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘خا˘ب˘˘لا تسسرو
ةعاسسلا ىلع ،اي˘ل˘ي˘سسر˘م ن˘م
ءا˘م˘سس ن˘م ع˘بر˘لاو ة˘ع˘˘بار˘˘لا
يف ،نارهو ءانيم يف سسمأا

ةددسشم ةينمأا تاءارجإا لظ
رداقلا دبع يلاولا روسضحبو
تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غأا ثي˘˘˘˘˘ح ،يوÓ˘˘˘˘˘ج
ءانيملا ذ˘فا˘ن˘م ل˘ك ة˘طر˘سشلا

ة˘ي˘ن˘مأا تاز˘يز˘ع˘ت تع˘˘سضوو
ةياغ ىلإا هنم ةقوبسسم ريغ

ي˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا بكر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
،كرتلا نيع يف تايسسلدنألا

تÓئاعلا سضعب تعنم امك
لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسل تر˘˘سضح ي˘˘ت˘˘لا
ن˘˘م بار˘˘ت˘˘قلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘يوذ
قيرف ريخ˘سست م˘تو ،ءا˘ن˘ي˘م˘لا

سصوحفلا ءارجإل ريبك يبط
غلابلا ن˘ير˘فا˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘لوألا

مهتلمح نيذلا ،846 مهددع
لوأا تع˘ل˘قأا ي˘ت˘˘لا ةر˘˘خا˘˘ب˘˘لا

ةي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع سسمأا
اي˘ل˘ي˘سسر˘م ءا˘ن˘ي˘م ن˘م ار˘ه˘ظ
.يسسنرفلا

نأا ،هتاذ عمجملا زربأا امك
ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ير˘فا˘سسم˘˘لا
ةنيف˘سس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
مهعسضو متيسس ،«2 رئازجلا»
يحسصلا رجحلا يف اسضيأا مه
ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘مو˘˘ي41 ةد˘م˘˘ل

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن رود˘˘سص

.مهب ةسصاخلا

،ما˘ه˘تلا ة˘فر˘غ سسمأا ترر˘ق
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘سضق سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
نيتسسلج ليجأات دعب ،ةمسصاعلا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جإا ،ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
ف˘ل˘م˘لا ي˘ف ق˘م˘ع˘م ي˘ل˘ي˘م˘˘كت
ءاوللا د˘سض مد˘ق˘ُم˘لا ي˘ئا˘سضق˘لا
ترمأاو ،يريدغ يلع دعاقتملا
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق

فلملا مÓتسساب ،ءاسضيبلا رادلا
ةدراولا مه˘ت˘لا ي˘ف˘ن وأا تا˘ب˘ثإل
عباتملا يئانجلا فلملا نمسض
ماعلا تايسسائرل حسشرتملا هيف
،ةاغلملا9102 ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
تسضفر ،كلذ ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ن˘˘ع جار˘˘فإلا بل˘˘ط ،ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا
ذنم اتقؤوم سسوب˘ح˘م˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا

،9102 ناو˘˘˘˘˘ج21 خ˘˘يرا˘˘˘ت
نمسض يوناث مهتمك عباتملاو
دسض زجنم ريطخ يئانج فلم
ةيسضقلا يف يسسيئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا
سسي˘ئر˘لا ،ن˘ي˘˘سسح ة˘˘ي˘˘م˘˘سساو˘˘ق
ر˘ئاز˘ج ر˘ب˘ن˘م» بز˘ح˘ل ق˘با˘سسلا
.«دغلا

ر.نورإه

نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘عد
ع˘ي˘م˘ج ،جرا˘خ˘لا˘ب نو˘م˘ي˘˘ق˘˘م
ذاختا ةرورسض ىلإا نينطاوملا

ريبادتلاو تاطايتحلا ع˘ي˘م˘ج
اه˘ب تسصوأا ي˘ت˘لا «ة˘مزÓ˘لا»
ةحسصلا ةمظ˘ن˘مو ة˘مو˘كح˘لا
راسشتنا بنجت فدهب ةيملاعلا
.انوروك سسوريف

نيذلا ءاملعلا ءلؤوه ركذو
لود˘لا ن˘م دد˘ع˘˘ب نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي

ةدحتملا تايلولا رارغ ىلع
،اسسنرف ،ايناطيرب ،ةيكيرمألا

سسور˘˘ي˘˘ف نأا نا˘˘م˘˘عو اد˘˘ن˘˘˘ك
نأا نكمي يملاع ءابو انوروك
امك ةريب˘ك ة˘عر˘سسب ر˘سشت˘ن˘ي»
ايوئر اسضرم ببسسي نأا نكمي

ي˘˘ف با˘˘ي˘˘غ ي˘˘فو ،ار˘˘ي˘˘ط˘˘˘خ
لاعف جÓعل ،يلاحلا تقولا
ل˘˘˘˘سضفأا د˘˘˘˘حأا  نإا˘˘˘˘ف كلذ˘˘˘˘˘ل
ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل تاءار˘˘˘جإلا

هراسشتنا لاطبإا وه91 ديفوك
ءاملعلا ىسصوأاو ،سسانلا نيب

تاطايت˘حلا عا˘ب˘تا ةرور˘سضب
ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا ل˘˘سسغ˘˘ك ة˘˘مزÓ˘˘˘لا
كر˘ف وأا ءا˘م˘˘لاو نو˘˘با˘˘سصلا˘˘ب
عم يلوحك ره˘ط˘م˘ب ن˘يد˘ي˘لا

فنألاو مفلا ةيطغت ةرورسض
ينث وأا ليدنم وأا يبط عانقب
وأا سسط˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع عو˘˘˘كلا
بنجت ىلإا ةفاسضإلاب ،لاعسسلا

باسصم سصخسش يأا ةسسمÓم
.ةياقو نودب ماكز سضارعأاب

ىلع نوينع˘م˘لا دد˘سش ا˘م˘ك
ة˘سسمÓ˘م˘لا بن˘ج˘˘ت ةرور˘˘سض
ة˘˘˘يا˘˘˘قو نودو ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
حطسسألاو ةيحلا تاناوي˘ح˘ل˘ل
ةرور˘سضو ا˘˘ه˘˘سسمÓ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
سسا˘ن˘لا ع˘م ع˘م˘ج˘ت˘لا بن˘˘ج˘˘ت
تا˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح)
،( ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا

تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت اذ˘˘كو
ةÓ˘سصو ة˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ةÓ˘˘سصو
ي˘ف م˘ها˘سست ا˘ه˘نأل ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ةدا˘˘˘يز

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع ى˘˘سصوأاو
ةرورسضب نينطاوملا جراخلاب
بنجت عم لزنملا يف ءاقبلا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لاـب لا˘˘˘˘˘سصتلا

ةنمزم سضارمأاب ني˘با˘سصم˘لاو
بل˘ق˘لا سضار˘مأاو ىر˘كسسلا˘ك
ةرا˘˘˘يز ن˘˘˘م د˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا  اذ˘˘˘˘كو
.ىسضرملاو براقألا

نأا ىلإا ،ءادنلا راسشأاو اذه
هذ˘˘ه˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ت ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ل˘˘˘ك
ا˘ه˘تر˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ةمزأا ءاوتحل لسضفألا رايخلا
ةر˘ط˘ي˘سسلاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘˘نا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرورسض ىلع اسضيأا نيددسشم
لز˘ع˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا عا˘˘ب˘˘تا
راسشت˘نلا ع˘ن˘م˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا
رئازجلا يف ىودعلل عسساولا
.لاعف لكسشـب

ز.لإمج

watan@essalamonline.com
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 رسصمو إينإبسسإا .. إسسنرف نم نومدإق يرئازج0081 يلاوحب قلعتي رمألا

جراخلا نم نيدفاولا لكل يحصصلا رجحلا
مهناصضتحإل ةيعماج تاماقإاو ةيحايصس تابكرمو قدانف صصيصصخت

ح.ميلسس

ءارزولا ىلإا هءادن هجو
ةلودلا يف ةيمإسسلا تارإطإلاو
لإمعألا لإجرو

ميظنت ىلإا وعدي يبوهيم
ةلودلا ةدعاصسمل «ةزيوت»

«انوروك» ةهجاوم ىلع
نيمألا ،يبوهيم نيدلا زع إعد
عمجتلا بزحل ةبإينلإب مإعلا
حتف ىلإا ،يطارقميدلا ينطولا

ءارزو هيف خسضي يفرسصم بإسسح
،لإمعأا لإجرو ةيمإسس تارإطإاو
يف ةلودلا ةدعإسسمل لاومأا

.«إنوروك» سسوريف ةبرإحم
21 تإيسسإئرل حسشرتملا بتكو اذه
ةديرغت يف ،ةريخألا ربمسسيد

،«رتيوت» يف يمسسرلا هبإسسح ىلع
يفرسصم بإسسح حتف نأا دقتعأا»
ةبرإحم يف ةلودلا دوهج معدل

حور ثعبتو ،ةمهم ةلأإسسم إنوروك
ةوعدو ،إنبعسش زّيمت يتلا نمإسضتلا
تارإطإلاو باونلاو ءارزولا
بازحألا يلوؤوسسمو ةيمإسسلا

لإجرو ةيسضإيرلا يداونلاو
ىلع عربتلل ..نينإنفلاو لإمعألا
نع اًريبعت رهسش ةرجأإب لقألا
فرظ يف بولطملا محÓتلا

.«كلذ بّلطتي
ح.نيدلا رمق

نيب ةيوجلا تÓحرلا قيلعت ةجيتن
«إنوروك» ءإبو تإيعادت ببسسب نيدلبلا

نييرئازجلا تارصشع
مهيوذ نيماثجو نيقلاع
اصسنرف تاراطم يف
،عوبسسأا نم رثكأا ذنم لسصاوتي
ردحنت ةيرئازج تÓئإع زإجتحا

ةقفر ،نطولا تإيلو فلتخم نم
ندم ةدعب ،مهيوذ نيمإثج
،غروبسسارتسس رارغ ىلع ةيسسنرف
نإكم زجح مهيلع رذعت إمدعب
،رئازجلا هإجتإب تÓحرلا يف مهل
ةيوجلا تÓحرلا قيلعت ةجيتن
ءإبو تإيعادت ببسسب نيدلبلا نيب
.«إنوروك»

ـل رفوت إمل إقفو دجاوتيو اذه
03 يلاوح ،تإمولعم نم «مÓسسلا»

ندملا فلتخمب إقلإع إنإمثج
ىلإا مهتدوع رإظتنا يف ةيسسنرفلا
مهتÓئإع تهجو دقو ،رئازجلا

سسيئر ىلإا ًءادن ،نطولا سضرأا يف
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

نم مهنيكمتل لخدتلا لجأا نم
ماركإل مألا مهدلب ىلإا ةدوعلا
.نيفوتملا

ـه.داوج

وأا نزإıا ةيبقأا إهنإكم سسيل ءادهسشلا تإفر نإا لإق
: نوبت سسيئرلا ،ةلوه‹ روبق

ينطولا اهفيصشرأا عاجÎصسا ىلع ةرصصم رئاز÷ا»
«ةيبعصشلا تاروثلا ةداق مجامجو Óماك

صضيوعتو ةيريرحتلا بر◊ا ءانثأا نيدوقفŸا Òصصم ةعباتم»^
«لداع لكصشب مهتافلم ىوطت ىتح ةيوونلا براجتلا اياحصض

هيف عبإتŸا يئإن÷ا فلŸا نمسض ةدراولا مهتلا يفن وأا تإبثإل

يريدغ يلع ءاوللا فلم ‘ قمعم يليمكت قيق– ءارجإا

ةموك◊ا إهب تسصوأا يتلا Òبادتلاو تإطإيتحلا عيمج ذإختا ىلع اوددسش

Úيرئازجلل ءادن نوهجوي جراÿا ‘ نويرئازج ءاملع
«انوروك» لوح

لكل ،يحسصلا رجحلا سضرف ،«إنوروك» سسوريف يسشفت يدإفتل يئإقو ءارجإا رإطإا يف ةموكحلا تررق
تإمإقإاو ةيحإيسس تإبكرمو قدإنف سصيسصخت ربع ،ةيوجلاو ةيرحبلا تÓحرلا ربع جرإخلا نم نيدفاولا

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا.سضرغلا اذهل ةيعمإج
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

اهفيسشرأا عاجرتسسا ىلع ةرسصم
مجامج اذكو ،Ó˘ما˘ك ي˘ن˘طو˘لا
ازربم ،ةيبعسشلا تاروثلا ةداق
اهناكم سسيل ءادهسشلا تافر نأا
رو˘˘ب˘˘ق وأا نزا˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘قأا

قيلي امب نفدلا امنإاو ،ةلوهجم
نأا ىلإا ار˘ي˘سشم ،م˘ه˘تا˘ي˘ح˘سضت˘ب
نيدوقف˘م˘لا ر˘ي˘سصم ءÓ˘ج˘ت˘سسإا
،ة˘ير˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا بر˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا

براج˘ت˘لا ا˘يا˘ح˘سض سضيو˘ع˘تو
ةعباتم لحم نÓظ˘ي ،ة˘يوو˘ن˘لا

لكسشب مهتاف˘ل˘م ىو˘ط˘ت ى˘ت˘ح
.لداع

ي˘˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘˘لا لا˘˘˘ق
،يرئازجلا بعسشلا ىلإا ةلاسسر
د˘ي˘ع ىر˘كذ ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب
سسرام91 ـل قفاوملا رسصنلا

ى˘لإا ى˘عاد˘ت˘ت» ،ة˘ن˘سس ل˘ك ن˘˘م
يتلا تاظحللا هذه يف انناهذأا
ءابو ةنح˘م ة˘مألا ا˘ه˘ي˘ف ه˘جاو˘ت
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ا˘ن˘˘ترو˘˘ث م˘˘حÓ˘˘م ،ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘م˘لا ة˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اهتابرسض ةوقو اهمخز ىسضفأا

كاه˘نإا ى˘لإا ر˘ب˘م˘فو˘ن ةر˘غ ةاد˘غ
هتوربج مسصقو ودعلا لفاحج
انر˘سشاد˘مو ا˘نار˘قو ا˘ن˘لا˘ب˘ج ي˘ف
ن˘م ر˘ب˘سش ل˘ك ي˘˘فو ا˘˘ن˘˘ند˘˘مو
نع تقثبناو ،ةدهاجملا رئازجلا
ريرم حافك دعب محÓملا كلت
ر˘ي˘سشا˘ب˘ت ما˘سسج تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضتو
مويلا هب لفتحن يذلا ،رسصنلا
ءادهسشلا رهسش .. سسرام91 يف
،تارانم ماودلا ىلع مه نيذلا
تا˘ما˘ه˘لا م˘˘ه˘˘ما˘˘مأا ي˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘ت
ارا˘˘ب˘˘كإاو لÓ˘˘جإا تا˘˘ما˘˘˘ق˘˘˘لاو
امك ،ةرهاطلا ةيكزلا مهحاورأل
م˘ه˘قا˘فر ر˘ه˘سشأا ن˘م ر˘ه˘سش ه˘˘نأا
ن˘يذ˘لا ءا˘ي˘حألا ن˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
،نافرعلاو ريدقتلاب مهيلإا هجوتن
مهعتمو ،مهرمع يف هللا لاطأا
فاسضأاو ،«ةي˘فا˘ع˘لاو ة˘ح˘سصلا˘ب
اهلغتسسأا ىرخأا ةبسسانمل اهنإا»
ةلود˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
ةر˘كاذ˘لا ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ة˘ل˘ما˘˘كلا
قلعتي ام لك عمجو ،ةينطولا
ي˘ف ار˘فو˘ت˘م نا˘˘ك ءاو˘˘سس ا˘˘ه˘˘ب
تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘لا

م˘لا˘ع˘مو ،تا˘طو˘ط˘خ˘مو،ة˘ي˘ح
وأا ةيتوسص تÓيجسستو ،ةيرثأا

وأا ،ة˘ي˘ق˘ئا˘ثو مÓ˘فأاو ،ةرو˘˘سصم
ىلع رارسصإلا عم جراخلا يف
لÓخ اننطو فيسشرأا عاجرتسسا
،Óماك ةيرام˘ع˘ت˘سسلا ة˘ب˘ق˘ح˘لا

ةمواقملا ةداق زومر مجامجو
ةمئاقلا عسسوتت نأاو ،ةيبعسشلا
ربع ةدجاوتملا تافرلا لك ىلإا
فدرأاو ،«ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا

ءلؤو˘ه» ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
وأا نزاخملا ةيبقأا مهناكم سسيل
مهقح نم امنإاو ةلوهجم روبق
قيلي امب مهنفد داعي نأا انيلع
ءادهسشلا رباقم يف مهتايحسضتب
ملعلا تحتو مهلهأاو مهيوذ نيب
نأا ا˘م˘ك ،ىد˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيدوقف˘م˘لا ر˘ي˘سصم ءÓ˘ج˘ت˘سسا

ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ا˘˘ن˘˘بر˘˘ح ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا
براج˘ت˘لا ا˘يا˘ح˘سض سضيو˘ع˘تو
ةعباتملا لحم نÓظي ،ةيوونلا

ىو˘˘ط˘˘ي نأا ى˘˘لإا ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلاو
.«لداع لكسشب امهافلم

لسسرتسسإا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ة˘˘ل˘˘ع˘˘سش نإا» لو˘˘ق˘˘ي سسي˘˘ئر˘˘˘لا
محÓم ةمتاخ يه يتلا ربمفون
م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا
نم ة˘ن˘سس231 ةليط ع˘ط˘ق˘ن˘ت
،ا˘ندÓ˘ب˘ل بسصا˘غ˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا

با˘ب˘سشلا سسا˘م˘ح ي˘ف ةد˘˘ق˘˘ت˘˘م
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا حور˘لا˘ب ع˘ب˘سشت˘م˘˘لا

تبت˘ك ءاد˘ه˘سشلا ة˘لا˘سسر نأا˘كو
انتيو˘ه˘ل ة˘ت˘با˘ث م˘لا˘ع˘م˘ب مو˘ي˘لا

،ةينطولا انتيسصخسش تاموقمو
اهجهن نع رئازجلل ديحم Óف
نودهاجملا هاعر يذلا كرابملا
نوينطو˘لا هد˘ه˘ع˘ت˘يو ءا˘ي˘فوألا
ه˘ن˘م لا˘˘ن˘˘ت ل ،نو˘˘سصل˘˘خ˘˘م˘˘لا
عزاو˘ن لو ن˘ح˘م˘لاو بئاو˘ن˘˘لا
ة˘م˘هاو ٍسسو˘ف˘ن ي˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘لا
مÓحألا ثاغسضأا اهب ترجحت
ةعجر ريغ ىلإا ىلو سضام يف
اياقب ةسضبق نم قاتعنلا ىبْأاتو
ةيركفلاو ةيفاقثلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
يتلا ةيرامعتسسلا ة˘ير˘سصن˘ع˘لا
بوعسشلا دابعتسسا ىلع تأاسشن
.«اهتاريخو اهتاورث بهنو

رارمتسسإإب حمسسن نل»
تإينهذلاو تإسسرإمملا

دإسسفلا روذب تعرز يتلا
يلإملاو يسسإيسسلا
«قÓخألا تدسسفأاو
،نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا لا˘˘قو اذ˘˘ه

ن˘م تي˘ي˘ح ا˘م ل˘مأا ن˘ل ي˘ن˘˘نإا»
ة˘ي˘فو˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب رار˘كت˘˘لا
حم˘سست ن˘ل ،ءاد˘ه˘سشلا ة˘لا˘سسر˘ل
تا˘سسرا˘م˘م˘لا رار˘م˘ت˘سسا˘ب اد˘˘بأا

روذب تعرز يتلا تاينهذلاو
ي˘لا˘م˘لاو ي˘سسا˘ي˘˘سسلا دا˘˘سسف˘˘لا

تذ˘˘غو ،قÓ˘˘˘خألا تد˘˘˘سسفأاو
،سسأا˘˘ي˘˘لا˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلا سسو˘˘˘ف˘˘˘ن
ةريطخلا اهتا˘فار˘ح˘نا˘ب تدا˘كو
ة˘˘˘لود˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا سضو˘˘˘ق˘˘˘ت نأا
هللا نوعب لسصاونسسو ،ةينطولا

ىلع لمعلا رارسصإاو ةقث لكبو
ةايحلاو ةيسسايسسلا ةايحلا ةقلخأا
تاءافكلا ىلع ادامتعا ،ةماعلا
،جراخلاو لخادلا يف ةينطولا

نم انبابسش هب رخزي ام ىلعو
ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘قو عاد˘˘˘بإاو ق˘˘˘لأا˘˘˘ت
نوبت سسيئرلا فدرأاو ،«ءاطعلا
د˘ه˘ج˘ل ه˘نإا » دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
لاجرلا تايحسضت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي
نم نيمايملا مهفÓسسأاب ةوسسأا
ا˘ن˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ه˘م ن˘يذ˘لا ءاد˘ه˘سشلا
انسسفنأا عم انددسشتو مهميركتل
نل˘ف م˘ه˘ت˘نا˘مأا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
ةرطق مظع امهم كلذ يواسسي
مهداسسجأا نم تلاسس ةدحاو مد
.«ةرهاطلا

ر.نوراه



ر˘˘سضخ˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘سسأا تفر˘˘˘ع
اعافترا سسمأا حابسص ،هكاوفلا

ىوتسسم ىلع ةسصاخ اينونج
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ،ة˘ل˘م˘ج˘˘لا قاو˘˘سسأا

رار˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا تا˘˘يلو
ي˘ف ةر˘قو˘ب ي˘˘تد˘˘ل˘˘ب ي˘˘قو˘˘سس
ي˘ف سسو˘ت˘ي˘لا˘كلاو ،ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ر˘ع˘سس غ˘ل˘ب ثي˘ح ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
هيلع تفقو امل اقفو اطاطبلا
، جد021 ،«مÓ˘˘˘˘˘˘سسلا»
ةسسوكلا ، جد061 مطامطلا

،جد061 رزجلاو ، جد041
هكاوفلل ةبسسنلاب ءيسشلا سسفن
ىر˘خألا ي˘ه تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا
.اظوحلم اعافترا

ثدحف ،ةيئاذغلا داوملا امأا
تانجعملا راعسسأاف جرح لو
ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ تداز
اهلاح ،ةئاملاب03 ـب ةريخألا

،ةنيرفلاو ،ديمسسلا راعسسأا لاح
سضع˘˘ب ي˘˘ف تع˘˘ف˘˘ترا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

001 ةبسسن˘ب ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م
ر˘ع˘سس نأا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘˘م د˘˘حاو˘˘لا مار˘˘غو˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كلا
امي˘ف ،جد051 غلب د˘ي˘م˘سسلا
غلك001 وذ سسي˘˘˘ك غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
.جد0051

زر˘˘بأا ،قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو
سسيئر ،راونلوب رهاطلا جاحلا
راجت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

هل روسشن˘م ي˘ف ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ى˘ل˘ع سصا˘خ˘لا ه˘با˘˘سسح ر˘˘ب˘˘ع
عا˘˘ف˘˘ترا نإا ،«كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘˘لا»
ءاج هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا
ةدام ّمهأا يف ةبراسضملل ةجيتن
بلا˘˘˘طو ،ا˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘هو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘سشت˘˘˘ب
سصي˘خر˘ّت˘لاو لّوأا ءا˘˘ط˘˘سسو˘˘لا
ي˘˘ئز˘˘ج جار˘˘خإا˘˘˘ب ت˘˘˘ّقؤو˘˘˘م˘˘˘لا
01 دود˘˘ح ي˘˘ف نوز˘˘خ˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
نأا ا˘ف˘سشا˘ك ،ا˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةّدعل يفكي اطاطبلا نوزخم
رار˘م˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ةدا˘يز ر˘ه˘سشأا

.ينجلا مسسوم
،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘تو اذ˘˘˘ه

84 د˘ع˘ب را˘ع˘سسألا رار˘ق˘˘ت˘˘سسا
روسشنم˘لا ي˘ف بت˘كو ،ة˘عا˘سس
ع˘˘م تلا˘˘سصتا د˘˘ع˘˘˘ب » ه˘˘˘تاذ
ينّوممو نيعرازم˘لا ي˘ل˘ّث˘م˘م
يداو ةيلوب ةسصاخ اطاطبلا
قاوسسأا يل˘ث˘م˘م اذ˘كو ،فو˘سس
ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا

..  ة˘˘ّسصا˘˘خ تاءار˘˘جإا د˘˘˘ع˘˘˘بو
دعب راعسسألا رارقتسسا عّقوتأا

.«نيموي
راجتلا ءلؤوه ةجرخ يتأاتو

ن˘˘يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘م˘˘سضلا ي˘˘م˘˘يد˘˘ع
هذ˘ه ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا او˘˘م˘˘ط˘˘ح
اهب رمت يتلا ةبعسصلا ةرتفلا
ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نا ءار˘˘ج دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ل˘ج لا˘ح ا˘ه˘لا˘˘ح ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
سسيئرلا نأا مغر ،ملاعلا لود
ةمأÓل هباطخ يف ددسش ،نوبت
ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،سسمأا لوأا

نأا املع ،نيبراسضملا حسضفو
ة˘حÓ˘ف˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لا ي˘˘ترازو
لك ةريخألا مايألا يف اترذح
،را˘ع˘˘سسألا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت˘˘م˘˘لا

ىلإا لسصت تابوقعب مهتددهو
.نجسسلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ر˘يزو ،يرا˘مو˘ع ف˘ير˘سش ر˘مأا
،ةيف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
يف نزخملا جوتنملا جارخاب

ىلإا ههيجوتو ،دير˘ب˘ت˘لا فر˘غ
ةبراسضملا ةهجاومل ،قوسسلا
ايدافتو راعسسألا يف ةلسصاحلا
ي˘بود ف˘سشك ثي˘ح ،ةرد˘ن˘˘ل˘˘ل
ةفرغلا سسيئر ،لاجعل ةونوب
ي˘˘ف ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ع˘م لا˘سصتا ىر˘˘جأا ه˘˘نأا ،سسمأا

ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
اهتعسضو يت˘لا تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ةرازو˘˘لا
لعفب قوسسلا يف ةبراسضملا
نين˘طاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا لا˘ب˘قإلا

ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘سضخ˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يأا ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ ا˘˘ه˘˘سسيد˘˘˘كتو
،«انوروك» ةمزأا لعفب ،ئراط
هنأا ،يراموع فيرسش هربخأاو
جوتنم˘لا جار˘خ˘ت˘سسا˘ب ر˘مأا د˘ق
د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ ي˘ف نز˘خ˘م˘˘لا

.قوسسلا ىلع هسضرعل
تق˘ل˘طأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف

ةيلم˘ع ،ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو سسمأا
ن˘˘م ن˘˘ط004.1 ق˘˘يو˘˘سست
جد04 ر˘˘ع˘˘سسب ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
كلذو ،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘˘ل
«ينونجلا» عافترلا ةهباجمل
اذ˘˘ه را˘˘ع˘˘سسأا ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع يذ˘˘˘لا
قاوسسأا يف يحÓفلا جوتنملا
بب˘سسب ة˘ئز˘ج˘ت˘لاو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا
تا˘˘˘عا˘˘˘سشإلاو ة˘˘˘برا˘˘˘سضم˘˘˘˘لا
سسوريف را˘سشت˘نا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تسسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ع˘ي˘ب˘لا تاد˘حو ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ن˘ي˘م˘ث˘ت ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
رئازجلاب ةيحÓفلا تاجتنملا
كل˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
،يداو˘لا با˘˘ب˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

نيعو ،يواسشوب ،ياد نيسسح
ميمعت م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،نا˘ي˘ن˘ب˘لا
تا˘يلو ةد˘ع ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

،نارهوو فيطسس رارغ ىلع
ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘˘فو
سسيئرلا ،ينينحل˘ب ى˘ف˘ط˘سصم
يذلا ،عمجملل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ةيلمعلا ىلع ايسصخسش فرسشا
.يداولا باب ةدحوب

سضفخي ةراجتلا ريزو
ىلإا اطاطبلا رعشس «اتقؤوم»
ةظقي ةنجل بشصنيو جد44

داوملاب نيومتلا ةعباتمل
كÓهتشسلا ةعشساولا

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘˘ك ر˘˘˘مأا
ز˘كر˘م˘لا ي˘لوؤو˘سسم ،ةرا˘ج˘ت˘لا
«رو˘˘˘˘فرا˘˘˘˘˘ك» يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
رعسس سضيفخت˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
ةسضورعم تناك يتلا اطاطبلا
،رانيد44 ى˘˘˘لإا ،جد211 ـ˘ب

كلذو ،نيحلا يف مت ام وهو
ىلإا هتداق ةئجافم ةرايز لÓخ
ن˘م ه˘ت˘ن˘˘كم ،نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ن˘يو˘م˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
.علسسلاب نينطاوملا

،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
سسمأا لوأا ،ق˘˘˘˘˘˘˘يزر فر˘˘˘˘˘˘˘سشا
،يا˘˘كب ى˘˘˘سسي˘˘˘ع رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
ى˘ل˘ع،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةفلكم ةظقي ة˘ن˘ج˘ل بي˘سصن˘ت
طورسشل ةقي˘قد˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب
داوملا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘يو˘م˘ت
ى˘ل˘˘ع كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘ع˘˘سساو
بار˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
قابتسسا عقوت اذكو ،ينطولا
ىلإا يدؤوت دق يتلا تلاحلا
،قوسسلا نيومت يف بارطسضا

ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ع˘˘م
تامز˘ي˘نا˘كي˘م˘لا ل˘ك ع˘سضوو
ن˘يو˘م˘ت˘لا نا˘م˘سضب ة˘ل˘ي˘ف˘˘كلا
امل اقفو ،نينطاوملل يداعلا

،ةيرازولا هترئادل نايب يف ءاج
ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘˘ت سسمأا
.هنم ةخسسن
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ةلاحو ىشضوفلا نيلغتشسم ،نطاوملا بويج قرحو راعشسألا عفر ،ةيئاذغلا داوملاو ،هكاوفلاو رشضخلا راجت لشصاو
،ةلودلا كلذب نيدحتم ،نطولا تايلو فلتخم يف «انوروك» سسوريف يششفت رارمتشسا اهثدحأا يتلا علهلا

هباطخ يف نيبراشضملل اههجو يتلا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر تاريذحت طئاحلا سضرع نيبراشضو
.ةحÓفلاو ةراجتلا يترازو تاديدهت اذكو ،سسمأا لوأا ةمأÓل

تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تعر˘˘˘˘سش
ىدتنم ءاول تحت ةيوسضنملا

،تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘سسؤور
،تلاجم ةدع يف ةطسشانلاو
ةيجات˘نإلا ا˘ه˘تارد˘ق ةدا˘يز ي˘ف
نم نينطاوملا تايجاح ةيبلتل
ةيبطلاو ةيكÓهتسسلا داوملا
.«انوروك» ءابو نم ةياقولل

ماعلا يأارلا «ECF» نأامط
ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف د˘كأاو ،ي˘ن˘طو˘لا
«مÓ˘˘˘˘سسلا» تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سست سسمأا
˘ما˘ت˘لا  ماز˘ت˘للا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
هزرفا يذلا عسضولا ةهجاومل
ل˘˘˘˘˘كب «ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك» ءا˘˘˘˘˘˘بو
ها˘˘ج˘˘تا ماز˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ةدع تعرسش ه˘ي˘ل˘عو ،ن˘طو˘لا

تح˘ت ة˘يو˘سضن˘م تا˘سسسسؤو˘˘م
ي˘˘ف ط˘˘سشن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ه˘˘ئاو˘˘˘ل
ةينعملا تاعاط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
اسصوسصخ ،عسضولا˘ب ةر˘سشا˘ب˘م
ةعانسصلا ،ة˘قد˘ن˘ف˘لا تا˘كر˘سش
،تا˘ي˘لد˘ي˘سصلاو ة˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا

،ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو

جيسسنلاو ةيئاذ˘غ˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
ي˘ف ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإلا ا˘˘ه˘˘تارد˘˘ق ةدا˘˘يز
ا˘˘˘هدو˘˘˘ه˘˘˘ج ل˘˘˘ك ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘تو
ىلع ءاسضقلا يف ةمهاسسملل
اذكو هل يدسصتلاو ءابولا اذه
ةيرورسضلا تايجاح˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت
 .نينطاوملل ةيسساسسألاو

ىد˘˘ت˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘كذ نأا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ءابو نأاب ،تاسسسسؤوملا ءاسسؤور
ه˘˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘سص يذ˘˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك»
ةحسصلل ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
نثتسسي مل «يملاع ءابو» هنأاب
تلاح لي˘ج˘سست ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘م˘˘ث ،تا˘˘ي˘˘˘فوو تا˘˘˘با˘˘˘سصإا
ا˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

لماعتلاو عسضولا اذه مسضخ
عنمو ءابولا ةرسصاحمو هعم
نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،هرا˘˘˘سشت˘˘˘نا

را˘سشت˘نا تا˘ي˘˘عاد˘˘تو بقاو˘˘ع
ةريطخ ءابو˘لا ة˘ع˘قر ع˘سسو˘تو
ة˘ظ˘ق˘ي ي˘عد˘ت˘˘سسي ا˘˘م˘˘م اد˘˘ج
.عيمجلا دنجتو

ـه.داوج

«انوروك» سسوريف هزرفأا يذلا عشضولا ةهجاومل

يف تاصسصسؤوملل ةيجاتنإلا تاردقلا عفر
نطاوملا تايجاح ةيبلتل تلاجملا فلتخم

مداقلا ليرفأا نم يناثلا فشصنلا لÓخ ةنحششلا ديروت تطرتششإا

ةرذلا نم نط فلأا04 ءارصشل ةيلود ةصصقانم حرطت رئازجلا

ةيشسيشسحت تÓمحب موقت
ةيامحلا لئاشسو عيزوتب لفكتتو
تازواجتلا نع غيلبتلا عم

حرتقي طÓيم
ةينطو ةئيه ءاصشنإا
«انوروك» ةحفاكمل
،طÓيم طيفحلا دبع حرتقا
سسلجملل ينطولا قشسنملا
ميلعتلا ةذتاشسأل ينطولا
ةئيه وأا ةنجل ءاششنا ،يلاعلا

سسوريف ةحفاكمل ةينطو
امل اقفو موقت ،«انوروك»
ىلع هل روششنم يف هدروأا

يف ةيمشسرلا هتحفشص
تÓمحب ،«كوبشسيافلا»
ىلع فرششت ،ةيشسيشسحت
عم ،ةيامحلا لئاشسو عيزوت
تازواجتلا لك نع غيلبتلا
سضعبلا اهب موقي يتلا
.ءابولل لÓغتشسا

ز.لامج

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا
ةيبرتو ةيذغت˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ي˘لود ة˘سصقا˘ن˘م ،ن˘˘جاود˘˘لا
نط فلأا04 يلاوح ءارسشل
دعوملا تددحو ،ةرذلا نم

سضورعلا م˘يد˘ق˘ت˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ـل فداسصملا سسيمخلا مويلا

،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا سسرا˘˘˘˘م91
ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ة˘طر˘ت˘سشم
راجت ن˘ع «زر˘ت˘يور» ة˘لا˘كو

ةنح˘سشلا د˘يرو˘ت ،ن˘ي˘ي˘بوروأا
لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘كذ˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘˘سسلا
ر˘ه˘سش ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘˘سصن˘˘لا
.مداقلا ليرفأا

ع.لÓب

دعب57 ىلإا سسوريفلاب ةدكؤوملا تاباشصإلا ددع عافترإا
ةديدج ةلاح51 ليجشست

رئازجلا يف ةعباصسلا هتيحصض دصصحي «انوروك»

«انوروك» سسوÒف يششفت ةهجاوŸ ةماع ةيئاقو ةكر◊ وعدت ءابطألا ةدامع

تاءارجإلا ماÎحاب نومزلم ةلدايصصلا
راعصسألاب قلعتي اميف ةيراجتلا

ةحسصلا ةرازو سسمأا تلجسس
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ةديدج ةلاح51 ،تايفسشتسسملا
يتلاح اهنم ،«انوروك» سسوريفب
عو˘م˘ج˘م كلذ˘ب غ˘ل˘˘ب˘˘ي˘˘ل ،ةا˘˘فو
ةلاح57 ةدكؤو˘م˘لا تا˘با˘سصإلا

.تايفو7 اهنم
ةا˘˘فو˘˘لا ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘تو

رمعلا نم غلبي لجرب نيتديدجلا
رخآاو ،ةديلبلا ةيلو نم ةنسس26
ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثإلا مو˘ي ي˘فو˘˘ت
ناك هنأا حسضتي نأا لبق ،يداولاب
دعب «انوروك» سسوريفب اباسصم
يت˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ
د˘ه˘ع˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تير˘˘جأا
.روتسساب

تلا˘˘ح˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأا
اقفو ،لثمتتف ةلجسسملا ةديدجلا
حلاسصمل نايب يف سسمأا ءاج امل
تلاح4 يف  ،ديزوب نب ريزولا
4 ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو˘ب
ة˘لا˘ح ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب ىر˘˘خأا

ةدحاو ةلاح ،ةياجب ةيلوب ةدحاو
ةدحاو ةلا˘ح ،ةد˘كي˘كسس ة˘يلو˘ب

ةدحاو ةلاحو ،وزو يزيتب اسضيأا
يف ةدحاو ةلاحو ةيدملا ةيلوب
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘حاو ة˘˘˘لا˘˘˘حو جر˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةرازو تدكأا و اذه.سسادرموب
ام يئابولا قيقحتلا نأا ،ةحسصلا

ديدحتو ةفر˘ع˘م˘ل ار˘م˘ت˘سسم لاز
ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشألا ل˘˘ك ة˘˘يو˘˘ه
،«نيباسصملا عم لاسصتاب اوناك
يذلا بهأاتلاو ةظقيلا ماظن ناو
،لوعف˘م˘لا يرا˘سس ى˘ق˘ب˘ي ه˘تر˘قأا

ةدنجم ةيبطلا قرفلا ىقبت امك
تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘سصقأا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
ةرور˘˘˘سضب تسصوأاو ،بهأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ءاملاب نيديلا لسسغ يف ةلثمتملا

لولحم لامعتسسا وأا ،نوباسصلاو
د˘ن˘ع سصر˘ح˘˘لا ع˘˘م ،ي˘˘لو˘˘ح˘˘ك
ةيطغت ىلع ،سسطعلا وأا لاعسسلا
وأا ن˘ي˘ق˘فر˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘ف˘˘لاو ف˘˘نألا
لا˘م˘ع˘ت˘سسا وذ ي˘قرو ل˘يد˘ن˘م˘˘ب
دعب اروف هنم سصلختلاو يداحأا
ن˘يد˘ي˘لا ل˘سسغو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
.اهدعب

ح.نيدلا رمق

ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا بلا˘˘ط
،نييرئازجلا ةلدايسصلا ةباقنل

ىوتسسملا ىلع نيينهملا لك
تاءارجإلا مار˘ت˘حا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
راعسسألاب ةقلعتملا ةيرا˘ج˘ت˘لا

ةبولطملا تاجتنملا اميسس ل
سسور˘ي˘ف رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب ةر˘ث˘˘كب
ى˘ل˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك»
ي˘لو˘ح˘كلا ر˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا رار˘˘غ
ددسشو ،تازافق˘لاو ة˘ع˘ن˘قألاو
زو˘˘ح˘˘ت سسمأا ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
،هن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةدو˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘لاو ة˘˘سضور˘˘ع˘˘م˘˘لا

ا˘عد ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م.اهردسصم
سسي˘˘˘ئر ،ي˘˘˘نا˘˘˘كر˘˘˘ب طا˘˘˘ق˘˘˘˘ب
ةدا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
ثادحإل ،نييرئازجلا ءابطألا

ةهجاومل ةماع ةيئاقو ةكرح
بايغ يف «انوروك» سسوريف
تقو˘˘لا ي˘˘˘ف حا˘˘˘ق˘˘˘لو جÓ˘˘˘ع
ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘سصوأاو ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ينطولا سسحلا ةيقرتب ،سسمأا
لÓخ نم ،ءابولا اذه ةهجاومل
تا˘ح˘ي˘سضو˘ت˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا

.لسصاوتلا ىلإاو
ز.لامج



كرد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأا
ر˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ّنأا ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
ةطقن لÓ˘خ تف˘قوأا ،ةر˘يو˘ب˘لا

قيرطلا ىلع سشيتفتو ةبقارم
نيب  طبارلا51 مقر ينطولا
ةعطاقمب ،وزو يزيتو ةريوبلا
غلبي اسصخسش ،ءافرسشلا ةيدلب
نطاق ة˘ن˘سس36 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
ىلع ل˘ق˘ن˘ي نا˘ك ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب
ةروراق0822 هتنحاسش نتم
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘ك تا˘˘بور˘˘˘سشم
تنا˘ك ،فا˘ن˘سصألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘تإÓ˘˘˘ل  ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م
 .عورسشملا

ف˘˘قوأا ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘يلو˘˘بو
،ةيميلقإلا ةعومجملا رسصانع
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نيب طبارلا10 مقر ينطولا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ،ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لاو ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
نم غلبي اسصخ˘سش ،ةد˘ي˘غز˘ما˘ت
ةزابيتب نطاق ةنسس14 رمعلا

ة˘بر˘ع ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘ي نا˘ك
ةسشوطر˘خ فلآا01 ةريغ˘سص
يرا˘ج˘ت ل˘ج˘سس نود ر˘ئا˘ج˘سس
ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘بو ،تارو˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ف لو
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ما˘˘ق ،م˘˘نا˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم
لÓخ ةيمي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ى˘ل˘ع ة˘طر˘سش ة˘يرود ة˘م˘˘ه˘˘م
نيب طبارلا11 مقر قيرطلا

ي˘˘˘ف نار˘˘˘هوو ،م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم
نم غ˘ل˘ب˘ي ا˘سصخ˘سش ،ة˘يد˘ي˘ت˘سس
نارهوب نطقي ةنسس63 رمعلا

ة˘بر˘ع ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘ي نا˘ك
ةسشوطرخ00502 ةر˘ي˘غ˘سص
تامÓعلا فلتخم نم رئاجسس
يراجت لجسس نود ةيراجتلا

.تاروتاف لو
رسصان˘ع ما˘ق ،سضي˘ب˘لا ي˘فو

ءانب ،ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نذإاو تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
سصخسش فا˘ق˘يإا˘ب ،سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب

ز˘ج˘˘ُح ،ة˘˘ن˘˘سس74 غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘ي
ىلإا هلو˘ح يذ˘لا ه˘عدو˘ت˘سسم˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ح˘بذ˘م
04و ريطانق5 ىلع سضيبلا

نجاودلا محل ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
˘ما˘ق ف˘ي˘ط˘سس ي˘فو ،د˘سسا˘ف˘˘لا

ةيميلقإلا ةعومجملا رسصانع
ى˘ل˘ع ة˘ب˘قار˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن لÓ˘˘خ
50 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
جر˘بو ف˘ي˘ط˘سس ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا
سصخسش فاق˘يإا˘ب ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
نطاق ةنسس53 رمعلا نم غلبي
نتم ىلع لقي ناك ةملعلا يف
نم ايبط اعانق0584 ةبكرم
ةيهتنم ةيبنجأا ةيراجت ةمÓع
.ةيحÓسصلا

ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
زكر˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘لا كرا˘م˘ج˘لا
ي˘بر˘ع˘لا بلا˘ط˘لا˘ب يدود˘ح˘لا
ما˘سسقألا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةيلمع نم ،يداولاب كرامجلل

،ةينلدي˘سص ه˘ب˘سش داو˘م ز˘ج˘ح
يبط زافق0001 يف لثمتت
ىلإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘ما˘م˘ك081و
ةد˘˘ع˘˘م ىر˘˘خأا ع˘˘ئا˘˘سضب ةد˘˘˘ع
ر˘فا˘سسم ةزو˘˘ح˘˘ب بير˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
˘ما˘م˘تإا دد˘سصب نا˘˘ك ي˘˘سسنو˘˘ت
.جورخلا تاءارجإا

غلك1 نم ديزأا زجح
سصرق0011و «ةلطز»
0033 نم رثكأاو سسولهم

رومخلا نم ةدحو
ةطر˘سشلا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت

مارغوليك نم ديزأا زجح نم
0111و ،جلاعملا فيكلا نم
1333 اذكو ،سسولهم سصرق
تا˘˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو
عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا

ةدعب ةرتوف˘م ر˘ي˘غ ما˘ج˘حألاو
.نطولا نم تايلو

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تز˘ج˘ح
مارغوليك1 ناسسملت ةيلوب
د˘ع˘ب «ة˘ل˘˘طز» مار˘˘غ001و
،هيف هبتسشم سصخسشل اهفيقوت
ة˘يلو ة˘طر˘سش تف˘قوأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ر˘˘˘خآا ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش سسادر˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب
0111 ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تط˘˘ب˘˘سضو
تزجح امك ،سسولهم سصرق
نيع ةرئادب ةطرسشلا حلاسصم
ةيمك يقاوبلا مأا ةيلوب ةليلم
ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م
ن˘م ةد˘حو8651 ـب ترد˘˘˘˘ق
دعب ماجحألاو عاونألا فلتخم
،هيف هبتسشم سصخسش سشيتفت
ةيلو ةطرسش تفقوأا نيح يف

يف اطروتم اسصخسش ،ترايت
تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘سضق
مت ،ةسصخر نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

ةدحو3671 زجح اهرثإا ىلع
ماجحألاو عاونألا فلتخم نم
.ةرتوفم ريغ

watan@essalamonline.com

5 6962ددعلا ^1441 بجر42ـل قفاوملا0202 سسرام91سسيمخلاثدحلا

ةدكيكسسب تانحاسشلا تايراطب ةقرسس يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا

يقاوبلا مأا يف ةصشرك نيعب ديصص صشيطارخ ةلوصسبك006و دورابلا نم غلك21 زجح

ةروطخلا ةتوافتم تاباسصإا ىلإا نيرخآا8 سضرعت يف ببسست

ةريخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ صصاخصشأا5 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

ة˘طر˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
˘مأا ي˘˘ف ة˘˘سشر˘˘ك ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد˘˘ب
نم غلك21 زجح نم ،يقاوبلا

ةلوسسبك006و ،دورا˘ب˘لا ةدا˘م
ناسصخسش ناك ،ديسص سشيطارخ
ةنسس52و12 رمعلا نم ناغلبي
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ا˘ه˘ج˘يور˘ت دد˘˘سصب
دادعإاو ام˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،ة˘ب˘كر˘م
ةيسضق نع امهدسض يئازج فلم
ةد˘ع˘م ة˘˘سسا˘˘سسح داو˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح
مامأا ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق ،ج˘يور˘ت˘ل˘ل

،ىرخأا ةهج نم.ةيلحملا ةباينلا
ن˘˘˘مألا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ح˘لا˘سصل ي˘جرا˘خ˘لا ير˘سضح˘˘لا
نم ،ةدكي˘كسس ي˘ف رو˘ع˘سشلاو˘ب
نوكتت ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا

حوار˘ت˘ت سصا˘˘خ˘˘سشأا4 ن˘˘˘˘˘˘م
ةنسس43و72 نيب ام مهرامعأا

تايراطب ةقر˘سس ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
لي˘ق˘ث˘لا نزو˘لا ن˘م تا˘ن˘حا˘سشلا
د˘يد˘ع ر˘ب˘ع ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن د˘˘ت˘˘م˘˘ي
ديزأا زجح عم ،نطولا تايلو

ة˘سصا˘خ ة˘يرا˘ط˘ب077 ن˘˘˘˘˘م
دعبو ،ليقثلا نزولا تانحاسشب
م˘ت ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ما˘˘م˘˘تإا
هبتسشملا دسض يئازج فلم دادعإا
مامأا مهميدقت هبجومب مت مهب
ةمكحم ىدل ةسصتخملا ةباينلا
قح يف ردسص ثيح ،سشورحلا

دافتسسا اميف عاديإا رمأا مهنم3
.جارفإلا نم عبارلا

خ.رسصان / سش.لامك

مهف˘ت˘ح سصا˘خ˘سشأا5 ي˘˘ق˘˘ل
حور˘ج˘˘ب نور˘˘خآا8 بي˘˘˘˘˘سصأاو
عوقو رثا ىلع ةروطخلا ةتوافتم
نم قطانم ةدعب رورم ثداوح4
ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ نطولا
يأا يراجلا سسرام81و71 نيب

،ةريخألا ة˘عا˘سس42 ـلا لÓ˘˘˘˘˘خ
ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘سسو
ةليسصح لقثأا ،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
سسمأا اهل نايب يف ءاج امل اقفو
ى˘ل˘ع،«مÓ˘سسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘˘ل˘˘طإا

ةا˘فو˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘يلو ىو˘˘ت˘˘سسم

،حورجب رخآا ةباسصإاو نيسصخسش
ةرايسسو ةنحاسش نيب مادطسصا رثا

قيرطلا ىلع فيفخلا نزولا نم
ةرئادو ةيدلبب50 مقر ينطولا
 .ديعلا موغلسش

دورجع ناÁإا

سشيجلل ةزرفم سسمأا تنكمت
ةيرود لÓخ،يبعسشلا ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘˘سسا˘˘˘ح بر˘˘˘ق عÓ˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

ن˘م ،ة˘ل˘قرو ة˘يلو˘˘ب ،دو˘˘ع˘˘سسم
نتم ىلع ناك  برهم فيقوت
لاثت˘ملا ه˘سضفر د˘ع˘ب ،ة˘ب˘كر˘م
ىلع رانلا اقلطم فقوتلا رمأل
نم اونكمت نيذلا ةزرفملا دارفأا
لÓ˘خ م˘تو ،ه˘ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
سشاسشر سسدسسم زجح ةيلمعلا

4و ،«فوكي˘ن˘سشÓ˘ك» عو˘ن ن˘م
،ةقلط741 ،ةر˘ي˘˘خذ نزا˘˘خ˘˘م
لاسصتا زاهجو ،ناد˘ي˘م را˘ظ˘ن˘م
،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا را˘˘م˘˘قألا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
نم ار˘ت˘ل042 ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
.دوقولا

تف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘سسلا» تم˘ل˘˘سست سسمأا ا˘˘ه˘˘ل
سسر˘ح ز˘ج˘ح ن˘ع ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
05 ـل نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ب دود˘˘˘ح˘˘˘˘لا

،جلاعملا فيكلا نم ًامارغوليك
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع ف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

،فرا˘ط˘لا ن˘م ل˘˘كب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
راجت5 ،ة˘˘سسب˘˘تو ةد˘˘كي˘˘كسس
2432 م˘ه˘تزو˘˘ح˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م
.اسسولهم اسصرق

سشيجلل زرافم تفقوأاو اذه
ن˘م ل˘كب ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،راتخم يجاب جربو ،تسسارنمت
79.1 تز˘ج˘حو سصا˘خ˘˘سشأا5
،تيمانيدلا ةدام نم مارغوليك
نم راتمأا6 ،لاعسشإا بيبانأا8
06و ،ق˘˘˘عا˘˘˘سصلا ل˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

داو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ًا˘˘˘مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلا

هجوملا دوقولا نم رتل0001
.بيرهتلل

رسصانع ف˘قوأا ،م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،دودحلا سسرحو ينطولا كردلا

نم يعر˘سش ر˘ي˘غ ًار˘جا˘ه˘م21
ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘˘ج
.تنسشومت نيعو ناسسملت

ط.ةراسص

ة˘˘طر˘˘˘سش ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تف˘˘˘قوأا
نيدموب يراوه راطمب دودحلا
ةرداغم لواح اسصخسش ،يلودلا
ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘لا
هتزوحبو ،ةيكرتلا لو˘ب˘م˘ط˘سسإا

00041 ـب رد˘ق˘ب ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘م

لخاد ماكحإاب أابخم ناك ،وروأا
ه˘˘تردا˘˘سصم تم˘˘ت ،ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘مأا

ى˘لإا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ل˘يو˘˘ح˘˘تو
ح˘ت˘ف˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
.ةيسضقلا يف قيقحت

ب.نيرسسن

ةيكرتلا لوبمطسسإا هاجتاب ينطولا بارتلا ةرداغم ددسصب ناك ينعملا

نيدموب يراوه راطمب صصخصش فيقوت
وروأا فلأا41 بيرهت لواح

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل
رماوأا ةدع لحم ريطخ مرجم
رمأا ،سضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا) ،ة˘ي˘ئا˘سضق

سسبحلاب رمأا ،راسضحإاو طبسض
ةرداسص (يندبلا هاركإلا قيرطب

ءاسضق سسل˘ج˘مو ة˘م˘كح˘م ن˘ع
ةد˘ع ي˘˘ف ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘يلو˘˘لا
،بسصن˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ا˘˘يا˘˘˘سضق
‐ ع.م) وعدملاب رمألا قلعتيو
دقو ،ةياجبب ميقملا (ةنسس15
ةهجلا مامأا فوقوملا ميدقت مت
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

تن˘كم˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةعباتلا لخدتلاو ثحبلا ةقرف
ةطرسشلل ةيئلولا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل

،ةيلولا تاذ نمأاب ةيئاسضقلا
نم ،نيريخألا ني˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ
سصاخسشأا5 ى˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘˘لا
تاردخملا ج˘يور˘ت نو˘فر˘ت˘ح˘ي
ةنيدمب ةسسوله˘م˘لا سصار˘قألاو
نيب ام مهرامعأا حوارتت ،ةياجب
مهيف هبتسشم4 ،ةنسس33و62
،فيطسس ةيلو نم نوردحني
عم ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو ن˘م ر˘خآلاو
نم اسسولهم اسصرق264 زجح
ةفا˘سضإلا˘ب ، عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ـب رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘م ى˘˘˘لإا

تادئاع نم دعي جد005214
.تاردخملا جيورت

   ت .ميرك

ة˘˘˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘˘˘غ سسمأا لوأا تنادأا
ةنتاب ءاسضق سسلجمب تايانجلا
02 ةدمل ذفانلا نجسسلا ةبوقعب
سصاخسشأا4 قح يف ةلماك ةنسس
،«غ.م»و ،«و.ع» ،«خ.ل»
ةرجاتملا ةيانج نع ،«وت.سش»و
ةعامج راطإا يف تاردخملا يف
.ةمظنم ةيمارجإا

ىلإا ةيسضقلا عئاقو سصخلتت
ةنسس نم ربمتبسس رهسش علطم
تلسصحت تامولعم رثإا ،8102
راجتلا ةحفا˘كم ة˘قر˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تارد˘خ˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ

˘˘˘مد˘˘˘ق ن˘˘˘يأا ،ة˘˘˘كير˘˘˘ب ةر˘˘˘ئاد˘˘˘ب
نم ةرايسس نتم ىلع ناسصخسش
ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا ‐ ن˘˘غا˘˘ف˘˘لو˘˘˘ف» عو˘˘˘ن
،نو˘˘˘ل˘˘˘لا ءا˘˘˘سضي˘˘˘˘ب «ع˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘بو
ةنتابب اهعيب دسصق تاردخملا
ةطحم لخاد امهتدهاسشم متيل
يديريبمل ةيدلبب دوقولا ديوزت
طبسض ثيح ،ام˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل
57 هردق يلام غلبم امهتزوحب
Ó˘سضف ،لا˘ق˘ن ف˘تا˘هو جد ف˘˘لأا

فيكلا نم ة˘ح˘ي˘ف˘سص07 ن˘˘ع
.غلك5 نزوب  جلاعملا

ينامحد دمحم

تاردخملا جيورت فرتحت رارسشأا ةعامج كيكفت
ةيلولا ةمسصاعب ةسسولهملا سصارقألاو

ةياجبب ةيئاصضق رماوأا ةدع لحم ريطخ مرجم فيقوت

يلود دادتما اهل نأا تفسشك ةينمألا تاقيقحتلا
ةعومجم دارفأا قح يف ةذفان انجصس ةنصس02

ةنتاب يف تاردخملاب رجاتت ةيمارجإا

ناسسملتب جلاعملا فيكلا نم مارغوليك05 زجح

صشاصشر زجحيو برهم فقوي صشيجلا
ةلقروب ةريخذو «فوكنيصشÓك»

ةدسساف مو◊و رئاجسس .. ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيبط تازافقو ةعنقأا اهزربأا

ةهجوم تناك ةددعتُم تاجتنم زجحو صصاخصشأا ةدع فيقوت
تايلولا ديدعب بيرهتلل

ناوتسش ماسصع

ةدع ،فيطسس اذكو ،سضيبلا  ،Âاغتسسم ،ةيدŸا ،ةريوبلا تايلوب ،ينطولا كردلل ةيميلقإلا تاعومÛا تفقوأا
.بيرهتلل ةهجوم تناك تاجتنم تطبسضو سصاخسشأا

ةلادعلا ىلإا اهبحاسص ليوحت
ليكو ىلع هتلاحإل ابسسحت
ةيروهمجلا

اراطنق051 زجح
ةهجوم ةنيرفلا نم
ةيدملاب ةبراصضملل

ينطولا نمألا حلاسصم تزجح
اراطنق051 ،ةيدملا ةيلوب
تناك ،ةنيرفلا ةدام نم
فلم لوحو ،ةبراسضملل ةهجوم
ابسسحت ءاسضقلا ىلإا اهبحاسص
ةيروهمجلا ليكو ىلع هتلاحإل

.ةيدملا ةمكحم ىدل
ةينمألا ةهجلا تنكمتو اذه
حلاسصم عم قيسسنتلاب اهتاذ
ةحفاكم راطإا يف ،ةراجتلا

راعسسأا يف ةبراسضملا ةرهاظ
فرعت يتلا ،ةيئاذغلا داوملا
ىدل اريبك اكÓهتسسا
فورظلا لظ يف نينطاوملا
دÓبلا اهسشيعت يتلا ةنهارلا

نم ،«انوروك» سسوريف راسشتناب
ةفلاسسلا ةنيرفلا ةيمك زجح

اهنيزخت مت يتلاو ،ركذلا
عيبل تاعدوتسسملا دحأاب
ل يتلا ةيدملاب ماعنألا ةيذغأا

هذه ظفح طورسش هيف رفوتت
اهعيب ةداعإا دسصق ،ةداملا

يف ةدايزلاو ةبراسضملاب
.اهراعسسأا

نم يلوألا قيقحتلا دعبو
نأا نيبت ،نمألا حلاسصم فرط

ايراجت Óجسس كلمي ل سصخسشلا
ةنيرفلا ةدام عيبب اسصاخ
هيدل لب ،ةفاجلا بوبحلاو
داوم عيبب سصاخ يراجت لجسس
موقيل ،ماعنألا ةيذغأا

نهارلا فرظلا لÓغتسساب
ةنيرفلا ةدام بلجب موقيل
ةلودلا فرط نم ةمعدملا

قيرط نع اهعيب ةداعإاو
اهرعسس يف ةدايزلاو ةبراسضملا
حلاسصم تماق هيلعو ،يلسصألا
عفرو ةيمكلا زجحب نمألا

فرط نم ةيرادإا تابوقع
ةراجتلا ةيريدم حلاسصم
فلم زاجنإا عم ،ةيدملا ةيلول

مامأا هميدقتو هدسض يئاسضق
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
.ةيدملا

رميح لامآا
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نأا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م تد˘كأا
سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج «ةرؤو˘ب» تتا˘˘ب ا˘˘بوروأا

ن˘م ه˘نأا ترذ˘حو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘˘ك
سسوريفلا غلبي ىتم ةفرعم «ليحتسسملا»
.يملاعلا ىوتسسملا ىلع هتورذ
رمتؤوم يف ةمظنملل ماعلا ريدملا لاقو
يه ًايلاح ابوروأا» نإا فينجب يفاحسص
ًاريسشم ،«يملاعلا91 ديفوك ءابو ةرؤوب
ًايموي لجسست يتلا تلاحلا ددع نأا ىلإا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا تلا˘ح˘˘لا دد˘˘ع قو˘˘ف˘˘ي
راسشتنا ةورذ لÓخ نيسصلا يف تلجسس
.سضرملا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا ف˘˘ث˘˘كت تقو ي˘˘˘فو
تفرتعا ،ةحئاجلا ةهجاومل ةيئانثتسسلا

نم لازي ل هنأاب ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم
غلبي يتلا ةلحرملا ديدحت «ليحتسسملا»
نأا ى˘لإا را˘سشأاو ،ه˘تورذ سسور˘ي˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ايروكو نيسصلا اهتذختا يتلا تاءارجلا
ةسسايسس لمسشت ةروفاغ˘ن˘سسو ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

ل˘سضف˘ب تلا˘ح˘˘ل˘˘ل «ة˘˘مرا˘˘سص» د˘˘سصر
نيباسصملل نيطلاخملا عبتتو سصوحفلا

،ناكسسلا ةئبعتو يعام˘ت˘جلا ل˘سصف˘لاو
.حاورألا ذاقنإاو ىودعلا بنجتب حمسس ام
ة˘با˘ج˘ت˘سسا قود˘ن˘سص ة˘ما˘قا ن˘ل˘عا ا˘م˘˘ك
،تاكرسشلا تامهاسسم يقلتل ينماسضت
‐ سسيفو لغوغ اتكرسش هب تماق ام وهو
ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ تا˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جو ،Ó˘˘˘ث˘˘˘م كو˘˘˘ب
تب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘˘ك ،دار˘˘˘فأاو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘مو
نم اهنيكمتب قباسس تقو يف ةمظنملا

ةح˘فا˘كم˘ل رلود نو˘ي˘ل˘م576 ع˘م˘˘ج
. سسوريفلا

ةيلود ةيئانثتسسا تاءارجا
سسوÒف تايعادت نم ّدحلل

:داسصتقلا ىلع انوروك
عقو يذلا ريطخلاو رزملا عسضولا دعب
،انوروك ءابو ءارج ايلاطيإا داسصتقا هيف
ةيناملألا ةموكحلا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م تن˘ل˘عأا

يف تاكرسشلل ةدعاسسم ةطخ ربكأا نع
برحلا دع˘ب ا˘م ة˘ل˘حر˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘خ˘يرا˘ت
Óب» ًاسضورق لمسشت ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

رايلم055 نع اهتميق لقت ل «دودح

راثآÓل يدسصتلا لجأا نم كلذو ،وروي
،دجتسسملا انوروك سسوريفل ةيداسصتقلا

أاجل يتلا تاكرسشلا نم ديدعلا هجاوتو
ًاسضيأا ،ويديفلا ربع لمعلا ىلإا اهمظعم
..اهتايبلط يف عيسضف سصلقت عم ًاؤوطابت
055 نيمأاتب ةيناملألا ةموكحلا تأادبو
نم سضورق نع ةرابع يهو وروي رايلم
،ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا تا˘نا˘م˘˘سض ع˘˘م ة˘˘لود˘˘لا

ة˘جو˘م يدا˘ف˘ت ى˘˘لإا ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا فد˘˘ه˘˘تو
ر˘ب˘كأا ي˘ف تا˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘ف تارا˘ي˘ه˘نا
د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ،ا˘˘بوروأا ي˘˘ف دا˘˘سصت˘˘قا

سضرعملاو ،ريد˘سصت˘لا ى˘ل˘ع ًا˘سصو˘سصخ
تلدابتلا سصلقت ررسضل هريغ نم رثكأا
.انوروك يسشفت رثا ةيلودلا

ًاعافترا ةريخألا مايألا يف ايناملأا هجاوتو
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإلا تلا˘ح ي˘ف ًار˘ي˘ب˘ك
اهيف تاباسصإلا ددع غلبو .91‐ديفوك
ة˘ل˘ي˘˘سصح ر˘˘خآا ق˘˘فو ،ة˘˘با˘˘سصإا9632
ةحفاكم دسصقو ..ةيح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل
ةيناملأا قطان˘م ةد˘ع تن˘ل˘عأا ،سسور˘ي˘ف˘لا
سسراد˘˘م˘˘لاو ة˘˘˘نا˘˘˘سضح˘˘˘لا رود قÓ˘˘˘غإا

عوبسسألا ةيادب نم ارابتعا تاعماجلاو
Óً˘سصأا ا˘ه˘سضع˘ب تع˘ن˘م ا˘م˘ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
فلأا نم ر˘ث˘كا م˘سضت ي˘ت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
نم ديدعلا تيغلأا وأا تئجرأاو ،سصخسش
تا˘يرا˘ب˘م˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
كلذكو ةينهملا سضراعملاو ةيسضايرلا
..ةيسسايسسلا تارمتؤوملا

ة˘ي˘فا˘ند˘ن˘كسسا ىر˘خأا لود ترر˘ق ا˘˘م˘˘ك
ارسسيوسسو اسسنرفو اكيجلبك ةيبوروأاو
يف سسرادملاو تاراطملا سضعب قÓغإا

ىلع اًرظح تسضرفو دÓبلا ءاحنأا عيمج
001 ن˘م ر˘ث˘كأل ة˘ما˘ع˘لا تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
يداترُم ددع ديزي نل اميفو .سصخسش
.نيسسمخلا نع معاطملاو تاناحلا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تد˘˘ه˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
تارايلم01 سصيسصختب ة˘ير˘سسيو˘سسلا
،داسصتقلا معدل ةئراط ةدعاسسمك كنرف
متي نأا رظتنملا نم ،كلذ ىلع ةوÓع
دودحلا ىلع ةيباقرلا تاءارجإلا ديدسشت
ةيناكمإا عم ىرخألا ةيبوروأا لودلا عم
ىلع نغن˘سش ة˘ي˘قا˘ف˘تا˘ب ل˘م˘ع˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت

وه امكو .ةدح ىلع ةلاح لك سساسسأا
ة˘لود تسسي˘ل ار˘˘سسيو˘˘سس نإا˘˘ف ،مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
اهنكلو يبوروألا داحتلا يف ةوسضع
..نقناسش ءاسضف ىلإا يمتنت

ةيبوروألا ريراقتلا  مظعم
Œةيقيقح ةمزأا انوروك» نأا مز

:«عيمجلل ةتغابم ةيرسصع
ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ل˘ج تد˘كأا ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
نأا ةفلتخم تاغلب ةيبوروألا ةيفحسصلا
ةظحل هذه نأاو ةيقيقح ةمزأا انوروك»
سسوري˘ف˘لا اذ˘ه ن˘ع حو˘سضو˘ب ثيد˘ح˘ل˘ل
رعذلا مدعب تسصوأاو ، تغابملا ديدجلا

،هلها˘ج˘ت مد˘ع ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘فو ه˘ن˘م
نأاو ق˘ل˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘ب˘سس كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا ة˘ت˘˘فل
«..هنم رفم ل رمأا ريبك للخ ثودح
نأا نكمي يكذلا دادعتسسلا نإا» تلاقو
نوكي نأا بجيو ،رطاخملا نم ففخي
ءاوسس ،انم لك ةيلوؤوسسم دادعتسسلا اذه
لمعلا نكامأا وأا تاموكحلا هيلإا انتهبن
قÓ˘ط˘نا ر˘ظ˘ت˘ن˘ن لأاو ،ل مأا ءار˘ب˘خ˘˘لا وأا
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ،«راذ˘˘نإلا سسار˘˘جأا
.مهسضعب
سسور˘ي˘ف˘لا» نأا ى˘لإا ف˘ح˘سصلا ترا˘سشأاو
أادب سصخسش ة˘ط˘سساو˘ب ل˘ق˘ن˘ي د˘قو د˘ع˘م
نأا ىلإا ةري˘سشم ،و˘ت˘ل˘ل ه˘سضار˘عأا˘ب ر˘ع˘سشي
كلذكو قلحلا يف رثاكتي دق سسوريفلا
نكمي لاعسسلا نأا ينعي امم نيتئرلا يف
.«.. ةلوهسسب هرسشني نأا

نكامأا لوح˘ت˘ت نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ه˘نأا ة˘ه˘ب˘ن˘م
تار˘م˘تؤو˘م ى˘لإا نا˘كمإلا رد˘ق ل˘م˘ع˘˘لا
بن˘˘ج˘˘تو  ،د˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
ماعطلا ةكراسشمو ةريبكلا تاعامتجلا
نا˘كمإلا˘ب نا˘ك اذإاو ،د˘˘حاو نا˘˘كم ي˘˘ف
،تم˘ع˘نو ا˘ه˘ب˘ف لز˘ن˘م˘لا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

يغب˘ن˘ي» ه˘نأا ا˘ه˘لو˘ق˘ب ىر˘خأا تح˘سصنو
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
ةيرورسضلا ريغ ةري˘ب˘كلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

رمتسست نأا نكميو ،نكمأا اذإا اهليجأاتو
،نيع˘ج˘سشم نود ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘ط˘سشنألا

ليجأاتل ةرورسض كانه نوكت دق نكلو
نأا نكمي امك .«ةيقيسسوملا تÓفحلا

نود ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تÓ˘م˘ح˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘سست
يف مايألا هذه مئاق وه امك ،تاعمجت
ةيلحملا تاباختنÓل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘سسنر˘ف
ر˘طا˘خ˘م ع˘م ل˘جؤو˘ت م˘ل و ،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
.هللا ردق ل ،لمتحملا ىودعلا

تاداسشرإا و ةماع ةيبط تايسصوت
:لقنتلا و رفسسلا نع ةمراسص

كا˘ن˘ه˘ف تÓ˘حر˘لاو ر˘˘ف˘˘سسلا ي˘˘ف ا˘˘مأا
تادا˘سشرإا و ة˘ما˘ع ة˘ي˘˘ب˘˘ط تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت

تبث دق» هنأا مهسضعب لوق ، اهنم ةمراسص
ىلإا لوحتت ةيرحبلا تÓحرلا نفسس نأا

ل كلذ˘لو ،تا˘سسور˘ي˘ف˘˘ل˘˘ل تا˘˘ن˘˘سضا˘˘ح
ةلطع يف ةيرحب ةلحرب مايقلاب حسصني
ةرئا˘ط˘لا˘ب ر˘ف˘سسلا ل˘كسشي ا˘م˘ك ،ع˘ي˘بر˘لا

،سسانلا نم ةريبك دادعأا ةباسصإا رطاخم
Óف ةرئاطلاب رفسسلل ارطسضم نكت مل اذإاف
كتي˘ب مز˘لا˘ف ا˘سضير˘م تن˘ك اذإاو .ل˘ع˘ف˘ت

تن˘˘ك اذإاو .ن˘˘ير˘˘خآلا يذؤو˘˘˘ت ل ى˘˘˘ت˘˘˘ح
بتاور عفد يف رمتسساف لمع بحاسص
مهلزانم نومزلي نيذلل ىتح نيلماعلا

«نوسضرمي امدنع
ىر˘˘ت ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘عو
لك لحت نل اهنأا ةيحسصلا تاطلسسلا
ىلإا ةفاسضإلاب˘ف .ة˘م˘ه˘م ا˘ه˘ن˘كلو ءي˘سش
هجولا سسمل بنجت بجي نيديلا لسسغ
نأا امبو ،لاعسسلاو سسطعلا بادآا عابتاو
لكسشب رطخلل ةسضرع رثكأا نسسلا رابك
،سسوريفلل ةركبم تاسساردل اقفو ،سصاخ
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا دو˘˘ه˘˘ج لذ˘˘ب بج˘˘ي كلذ˘˘ل
.ةلمتحملا ىودعلا نم مهتيامحل

ايباجيإا لعافتت ةملسسŸا انتيلاج
Ÿا ةدعاسسŸباسصÚ فلابÒسسو

اهب يتلا دجاسسملا لج قلغ نم مغرلاب
فيقوت و ،نيلسصملا نم ةريبك دادعأا

سضعب تقل˘ط˘نا ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ع˘م˘ج˘لا بط˘خ
ةد˘عا˘˘سسم˘˘ل ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا
سسوريفب نيملسسملا ريغ نم نيباسصملا

،يحسصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘نورو˘ك
داوم˘لاو ءاود˘لا ن˘م م˘ه˘تا˘جا˘ح لا˘سصيإا˘ب
نوباسصملا نكم˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ..ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

قيرف عم لسصاوت˘لا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
لمعيسسو ،ف˘تا˘ه˘لا ر˘ب˘ع ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا
داو˘م˘لاو ة˘يودألا لا˘سصيإا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا
رجحلا نا˘كم ي˘ف با˘سصم˘ل˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
كلذب تماق امك ،هلزنم يف يحسصلا
لودلا يف ةي˘مÓ˘سسإلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا سضع˘ب
ليبسس ىلع جيورنلا يفو ،ةيفاندنكسسلا
ةلاسسر ةملسسملا ةيلاجلا تهجو لاثملا
تاطلسسلل ةدعاسسملل دادعتسساو نماسضت
فطتقن ، عوسضوملا اذه يف ةيلحملا

:اهلوق ،اهنم
يت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ةد˘سشلا هذ˘ه ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب »
زيزعلا اندل˘ب˘ل ة˘نور˘ك سسور˘ي˘ف ا˘ه˘ب˘ب˘سس
انن˘ما˘سضت يد˘ب˘ن ا˘ن˘نإا˘ف ،ة˘ما˘ع م˘لا˘ع˘ل˘لو
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا

وعدنو ،جيورنلا اندلب يف تانطاوملاو
انينطاوم ظفحيو انظفحي نأا ىلاعت هللا

اذه نم ملاعلا يف سسانلا عيمجو اندلبو
ي˘ف ا˘ن˘سسف˘نأا ع˘سضن نأا ا˘نر˘˘سسيو ،ءا˘˘بو˘˘لا

ام لكب ،ة˘ما˘ع ا˘ند˘ل˘بو ا˘ن˘ت˘يد˘ل˘ب ة˘مد˘خ
يف ةمهاسسملل نوزهاج نحنف ،عيطتسسن
،انم اه˘نو˘ب˘ل˘ط˘ت ةد˘عا˘سسم وأا ة˘مد˘خ ة˘يأا

ةبحمو ،هلل سصÓخإا لكب كلذ لمعنسسو
نأاب نمؤون اننأل ،عمتجملا يف ريخلا لعفل
،ىلاعت هللا دنع سسانلا َريخو سسانلا sبحأا

نم مهريغل ةمدخو ةدعاسسم رثكألا مه
لوسسر لوقب Óمع ،مهل اعفنو ،سسانلا
يذلا .ملسسو هيلع هللا ىلسص دمحم هللا
ىلا˘ع˘ت ه˘ل˘لا د˘ن˘ع سسا˘ن˘لا بحأا » :لو˘ق˘ي
.«سسانلل مهعفنأا

يفو ابوروأا يف انتيلاجو اندلب هللا ىمح
هلأاسسن امك ،هوركم لك نم عمجأا ملاعلا
،سضيرم لك يفسشي و انيفسشي نأا هناحبسس
لإا عفن لو ،كرسض لإا رسض ل مهللاف
ةافاعم لو ،كؤوÓتبا لإا ءÓتبا لو ،كعفن
، مو˘˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا تنأا ،كتا˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘م لإا
˘مر˘كأا و ا˘ن˘مر˘كا ،كمر˘كأا ا˘م كنا˘ح˘ب˘سس
،كمحرأا ام كنا˘ح˘ب˘سس ..كو˘ف˘ع˘ب كدا˘ب˘ع
كناحبسس .. ميحر مهب تنأاف كدابع محرأا

ه˘ب تر˘ج ا˘م˘ي˘ف ا˘ن˘ب ف˘ط˘لأا ،كف˘ط˘لا ا˘م
ءيسش لك ىلع كنإاف كامحر ،ريداقملا
.. ريدق

 ةقوبسسم ريغ ةيلود ريبادت

دجتسسملا انوروك سسوريف ءاوتحل
ارسسيوسس / فينج :سسباح ىفطسصم دمحم
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ينويهسصلا نايكلل ةماعلا ةئيهلا نأا مغر
ود˘ب˘˘ت مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح سسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ئ˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ف ،ة˘ير˘˘كسسع
نييناملعلاو نينيدتملا نم يليئارسسإلا

حÓسسلا نولمحي نييبرغلاو نييقرسشلاو
امإا مهو ،هب نولقنتيو هيلع نوبردتيو
وأا لÓتحلا سشيج يف نويماظن ٌدونج
وأا ،طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ي˘˘ف ٌطا˘˘ب˘˘سضو ٌدو˘˘ن˘˘˘ج
حÓ˘˘سسلا نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي نو˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘ت˘˘˘سسم
م˘هاو˘ت˘سسم نا˘˘ك ًا˘˘يأا ،ه˘˘نو˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسيو
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘جرد وأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ٌدونج ًاعيمج مهف ،ةيفيظولا مهتلزنمو
،مهنا˘ي˘ك ي˘ف نو˘ل˘تا˘ق˘مو ،م˘ه˘سشي˘ج ي˘ف
.مهتانطوتسسمو مهتويب يف نوحلسسمو
سشي˘ج ه˘ب َفِر˘ُع يذ˘لا لا˘˘ح˘˘لا و˘˘ه اذ˘˘ه
نا˘ك نأا ذ˘ن˘م ،ه˘ن˘˘ع ر˘˘ه˘˘ت˘˘سشاو نا˘˘ي˘˘كلا
ًاسشيج ح˘ب˘سصأا ى˘ت˘ح ًا˘ي˘با˘سصع Óً˘ي˘كسشت
مهينطوتسسم ةبخن مسضي و˘ه˘ف ،ًا˘ي˘ما˘ظ˘ن
لك تجرخ هن˘مو ،م˘ه˘ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘ي˘ل˘عو
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا تادا˘˘ي˘˘ق˘˘لا

،ةينمألاو ةيركسسع˘لاو ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لاو
سشي˘ج˘لا اودا˘قو نا˘ي˘كلا او˘م˘كح ن˘يذ˘لا

مهترخفم ناك ثيح ،بازحألا اومعزتو
ذإا ،مه˘ت˘ق˘ث ع˘سضو˘مو م˘هر˘يد˘ق˘ت ل˘ح˘مو
عردلاو مهيمحي يذلا نسصحلا لكسش
،مهظف˘ح˘ت ي˘ت˘لا ةو˘ق˘لاو ،م˘ه˘ي˘ق˘ي يذ˘لا

مهءادعأا عدرت ي˘ت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا عارذ˘لاو

تريغت دق ةبخنلا سشيج نأا لإا .مهفيختو
هرفاظأا تملقتو ،هتئيه تلدبتو هتروسص
ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘˘ح تر˘˘ع˘˘تو ،ه˘˘با˘˘ي˘˘نأا تع˘˘ل˘˘خو
ناك يذلا وه دعي ملو ،هتبيه ترسسكو
ًاثيدح هنم لومأاملا لو ،مزهي Óف ًاميدق
ٍتا˘سسكن˘ل سضر˘ع˘ت د˘˘ق˘˘ف ،ل˘˘سشف˘˘ي Ó˘˘ف
لسشفو ،تاقرسسو حئاسضفو ،ٍتاطقسسو
قيقحت نع زجعو ،هماهم نم ديدعلا يف
،هتيويحو هبابسش دقفو ،هفادهأا نم ريثكلا

سشويجلا هنم يناعت امم يناعي حبسصأاو
ريغ ٌتائف تذخأا دقف .ةمرهلا ةيماظنلا
فزعت يليئارسسإلا عمتجم˘لا ن˘م ٍة˘ل˘ي˘ل˘ق
ه˘ي˘˘ف ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘م بر˘˘ه˘˘ت˘˘تو ،ه˘˘ن˘˘ع
ىتح ناك يذلا وهو ،هيلإا باسستنلاو
ة˘ب˘خ˘ن ة˘م˘˘ق تسضم ٍة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ٍتاو˘˘ن˘˘سس
ملو ،مهناكسس مانسس ةورذو مهينطوتسسم
وأا ة˘ي˘تارو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘لا ةد˘ي˘ق˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ت
ىلع ةرداق ةينويهسصلا ةيموقلا ميهافملا
فيظوتو ،هجي˘جأا˘تو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ر˘ي˘طأا˘ت

تناك امك هتاردق نم ةدافتسسلاو هتاقاط
ميها˘ف˘م˘لا تر˘ي˘غ˘ت ذإا ،تح˘ج˘نو ًا˘م˘يد˘ق
تاراعسش دعت ملو ،تايرظنلا تلدبتو
يدوه˘ي˘لا بع˘سشلا ئدا˘ب˘مو ة˘ي˘ح˘سضت˘لا

م˘ه˘كر˘ح˘ت ي˘ت˘لا ي˘ه ل˘ي˘ئار˘˘سسإا سضرأاو
ع˘فا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘نا˘كم تل˘حو ،م˘ه˘ع˘ج˘سشتو
ة˘˘ي˘˘تاذ˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا

ثدحأا ريسشت .ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ب˘سست˘كم˘لاو

ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘ي˘ئا˘سصحإلا
نيبرهتملا ةبسسن نأا سشي˘ج˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

ٍد˘ياز˘ت ي˘ف ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
ىل˘ع ط˘ق˘ف ر˘سصت˘ق˘ت ل ي˘هو ،ر˘م˘ت˘سسم
ةينيدلا سسرادم˘لا بÓ˘طو ن˘ي˘ن˘يد˘ت˘م˘لا
ي˘˘هو ،%9.51 ة˘ب˘سسن نو˘ل˘كسشي ن˘يذ˘لا
حئارسشلا فلتخ˘م ن˘ي˘ب ى˘ل˘عألا ة˘ب˘سسن˘لا
تببسست يتلا ةرهاظلا يهو ،ةيليئارسسإلا
ةيدومع ٍتاماسسقناو لكاسشم قلخ يف
ةمدخلل ةسضفارلا ةينيدلا بازحألا نيب
ةيعادلا ةيناملعلا بازحألاو ،ةيركسسعلا
ين˘طو˘ت˘سسم ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب ةوا˘سسم˘لا ى˘لإا
ةيركسسعلا ةمدخلاب قلعتي اميف نايكلا

يأا نود ،ءاو˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لاو
ةموكح نأا مغر ،ةينوناق ريغ ٍتاءانثتسسا
تتا˘ب ،ه˘سشي˘˘ج نا˘˘كرأا ةدا˘˘ي˘˘قو نا˘˘ي˘˘كلا
ٍحنم ميدقت وأا ٍتاوÓع حنم ىلإا رطسضت
نابسشلا بذجل ةيدام ٍتا˘ير˘غ˘مو ة˘ي˘لا˘م
.اهيلع مهعيجسشتو ةيركسسعلا ةمدخلل
%4.2 نأا ةيئاسصحإلا ةسساردلا ترهظأاو
نوبرهي ،ةيدنجلل نيلهؤوملا نابسشلا نم
ةمدخلا تقو قاقحتسسا ليبق دÓبلا نم
ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘لإا نودو˘˘ع˘˘ي لو ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
رئاود ىلإا نومدقتي %5.2 نأاو ،ٍتاونسس
قئاثوو ٍتادنتسسمب ةيركسسعلا ةمدخلا

ةيح˘سصلا م˘ه˘ت˘ي˘ل˘هأا مد˘ع˘ب د˘ي˘ف˘ت ة˘ي˘ب˘ط
ن˘م˘م %8.3 نأاو ،ةير˘كسسع˘لا ة˘مد˘خ˘ل˘ل

مه ةيركسسعلا ةمدخلا مهيلع بجوتسست
،ةماعلا ةايحلا ىلع ًارطخ نيلجسسملا نم
تو˘ب˘ث وأا ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ج م˘ئار˘ج م˘ه˘˘با˘˘كترل
وحن مهحونجو ،تاردخمل˘ل م˘ه˘ي˘طا˘ع˘ت
نأاو ،ةمظنملا ةميرجلاو يلخادلا فنعلا

نوكسشي نيذلا نم مه %3.8 مهتبسسن ام
،ةيلق˘ع ٍتا˘ب˘ل˘ق˘تو ة˘ي˘سسف˘ن ٍسضار˘مأا ن˘م
بر˘ح˘لاو سشي˘ج˘لا ن˘م ةد˘ق˘ع م˘ه˘يد˘˘لو
لو ،ءامدلاو لتقلا دهاسشم نم نوفاخيو
تقو فرسصت˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا نو˘كل˘م˘ي
نوباسصي نمم وأا ،دئادسشلا دنعو رطخلا
م˘ه˘ف˘سصيو ،ٍر˘عذو ا˘ير˘ي˘ت˘سسه تلا˘˘ح˘˘ب
ل م˘˘ه˘˘نأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا نو˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سصخأا
نود م˘ه˘سسف˘˘نأا ة˘˘مد˘˘خ نو˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
اولاز ام م˘ه˘نأاو ،م˘ه˘يد˘لاو ن˘م ٍةد˘عا˘سسم
مهنأا مغر ٍرا˘غ˘سص ٍة˘ي˘ب˘سصك نو˘فر˘سصت˘ي
.مهرمع نم رسشع ةنماثلا اوزواجت
ةأارم˘ل˘ل ح˘م˘سسي نا˘ي˘كلا سشي˘ج نا˘ك ا˘م˘لو
،اهيلع اهعج˘سشيو ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘مد˘خ˘لا˘ب
اهبسسانت يتلا ةمدخلا عاونأا اهل ئيهيو
هنأا ًاملع ،سشيجلا تاعاطق فلتخم يف
تارئاطلاو تا˘با˘بد˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘سس
لك يف مدخت تتاب اهنأا ينعي ام ،ةيبرحلا
رسضاح˘م نأا لإا ،ة˘ير˘كسسع˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ثداوح ٍموي لك لجسست ةيمسسرلا سشيجلا
باسصتغلا ةجرد ىلإا ًانايحأا ىقرت ٍسشرحت
ن˘كا˘مأا ي˘فو ة˘مد˘خ˘لا ي˘ف ٍتاد˘˘ن˘˘ج˘˘م˘˘ل

يف ببسست يذلا رمألا ،يمسسرلا نهلمع
ن˘م نأا ة˘سصا˘خ ،سشي˘ج˘لا ةرو˘سص ه˘يو˘سشت
طابسضو رابك ةداق سشرحتلاب نيمهتملا

عفد امم ،ةيركسسعلا بترلا فلتخم نم
فوزعلل ءاسسنلا نم ٍةليئسض ريغ ٍةبسسنب

عوطتلا مدعو سشيجلا يف ةمدخلا نع
ةريثك ٍلود عم بسسنلا هذه هباسشتت دق .هيف
هذ˘ه ج˘ئا˘ت˘ن نو˘كت ل د˘قو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ةب˘ي˘كر˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘خ˘م وأا ة˘ف˘ي˘خ˘م ة˘سسارد˘لا
نأا ًةسصاخ ،ينويهسصلا نايكلل ةيركسسعلا

اولاز ام نابسشلا نم %06 نع ديزي ام
،ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا˘˘ب نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ي
نكل ،يركسسعلا كلسسلا يف نوجردتيو
عا˘ف˘تراو رار˘ف˘˘لا ى˘˘لإا با˘˘ب˘˘سشلا حو˘˘ن˘˘ج
قئاثولا ريوزتو ر˘ف˘سسلا د˘م˘ع˘تو ،ة˘ب˘سسن˘لا

،ةماعلا تاحسصملاو ءابطألا عم قافتلاو
اهنأاو ،ةيدايتعا ريغ ةرهاظلا هذه نأا دكؤوت
نا˘ي˘كلا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ًار˘ط˘˘خ ل˘˘كسشت
سشيج نإاف كلذ مغرو ،يركسسعلا هقوفتو
هريغ نع زيمتيو ٍةوقب عتمتي لاز ام ودعلا

ًابيردتو ًاحيل˘سست ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا سشو˘ي˘ج ن˘م
ًايلاع توسصلا عفرت هتدايق هنأا لإا ،Óًيهأاتو
،ةيلودلا ريغ ىوقلا قوفت نم وكسشتو
،ةيماظنلا ريغ ةيركسسعلا تاعومجملاو
،ة˘ير˘كسسع˘لا ةو˘ق˘لا كل˘˘م˘˘ت تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

،ة˘قدا˘سصلا ةدارإلاو ،ل˘ق˘ت˘سسم˘لا رار˘˘ق˘˘لاو
.نيتملا مزعلاو

ِةيليئارسسإلا ِةيركسسعلا ِةمدخلا نم ِبرهتلا ِةبسسن ُعافترا
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د :ملقب
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يراجلا يحÓفلا مسسوملا مسسرب

راردأاب اراتكه08 وحن فدهتصست ءارفصصلا ةرذلا داصصح ةلمح
ةحسصلا ةرازو اهيلإا تعد يتلا ةيزارتحلا ريبادتلا مغر

صسوريف نم ةيئاقولا لئاصسولا ىلإا مصشتحم ءوجل
مناغتصسمب ةماعلا نكامألاب انوروك

يحÓفلا مسسوملا مسسرب راتكه08 وحنب ةيلامجإا ةحاسسم راردأا ةيلوب ءارفسصلا ةرذلا داسصح ةلمح فدهتسست
.ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم نم ديفتسسا امك ،يراجلا

لئاسسولا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ود˘ب˘ي
انوروك سسوري˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ةماعلا ن˘كا˘مألا ي˘ف ا˘م˘سشت˘ح˘م
ريبادتلا مغر مناغتسسم ةنيدمب
ةرازو تعد ي˘ت˘لا ة˘يزار˘˘ت˘˘حلا
حÓ˘˘سصإاو نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
اهب ديقتلا ى˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
.ءابولا اذه نم ةياقولل
نينطاوملا ثيدح نم مغرلابو
سسوري˘ف ن˘ع «ي˘غا˘ط» ل˘كسشب

ةرور˘سضب م˘ه˘˘ي˘˘عوو ا˘˘نورو˘˘ك
هراسشت˘نا يدا˘ف˘تو ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
ةيزارتحلا ريبادتلا ىلإا ءوجللاب
لئاسسولا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ود˘ب˘ي
نكامألا يف امسشتحم ةيئاقولا
دا˘كت لو تÓ˘فا˘ح˘لاو ة˘ما˘ع˘˘لا
نيذلا بابسشلا نم Óيلق لإا ىرت
ةما˘م˘كلاو تازا˘ف˘ق˘لا نود˘تر˘ي
.تاعمجتلا نودافتيو ةيقاولا

مناغتسسم ةنيدمب ودبي لعفلابو
ةيسسيئرلا عراوسشلاف ،ايداع اموي

نيذلا نينطاوملاب جعت لازتل
ةيراجتلا تÓح˘م˘لا نود˘سصق˘ي
نونتقي وأا معاطملاو يهاقملاو
قو˘سسلا ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم
نيعب ةمحرلا قوسسو ةاطغملا
سضقا˘˘ن˘˘ي ا˘˘م و˘˘˘هو ءار˘˘˘ف˘˘˘سصلا
ي˘ت˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا تاءار˘˘جإلا
ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تعد
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
يح˘ت˘ف ر˘كذو .تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
لئاسسو لامعتسسا» نأا (فظوم)
(ةمامكلاو تازافقلا) ة˘يا˘م˘ح˘لا

ي˘م˘ح˘ي ه˘نأل م˘ه˘مو يرور˘˘سض
يمحيو سسوريفلا نم ناسسنإلا

عافد لوأا هنأا امك ،اسضيأا هريغ
يذلا لماعلا هيلإا أاجلي نأا نكمي
ه˘ل˘م˘ع ة˘ع˘ي˘ب˘ط ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف˘ت
وأا ىرخأا تايلو ىلإا لاقتنلا
لماعتلاو ةددعتم نكامأا لوخد
تقو يف نيريثك سصاخسشأا عم
تح˘لأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو .«ز˘˘ي˘˘جو
تي˘ب ة˘بر ي˘هو ة˘ل˘ي˘ب˘ن ةد˘ي˘سسلا

د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اميسسلو ةيئاقولا تامي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
لامعت˘سسلاو ن˘يد˘ي˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ءاقبإاو ةمامكلاو ةزافقلل مئادلا
يدا˘ف˘ت˘ل لز˘ن˘م˘لا ي˘ف لا˘ف˘طألا
ةياعر عم سسوريفلاب تاباسصإلا
نم نوناع˘ي ن˘يذ˘لاو ن˘ي˘ن˘سسم˘لا
.ةنمزملا سضارمألا

ةعماجب لاسصتلا ذاتسسأا ربتعاو
د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘سضم˘˘˘لا» نأا ،ي˘˘˘ناور˘˘˘م
لسصاوتلا عقاوم ىلع ةلوادتملا
ى˘ل˘ع د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
وهو ةبذاكلا رابخألاو ليوهتلا

لو ي˘ق˘ل˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي ا˘˘م
ةيعامجلا ةئبعتلا ىلع دعاسسي
سسيسسأات ىلع لو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ي˘عا˘م˘ت˘جا طا˘ب˘˘سضناو د˘˘ي˘˘ق˘˘ت

ةيعسضو˘لا ترو˘ط˘ت اذإا ة˘سصا˘خ
يحسصلا رجحلا ىلإا ءوجل متو
.«ندم وأا قطانمل
رداوب كانه» نأا ثدحتملا لاقو
هذه ىلع اهلوادت م˘ت˘ي ة˘ي˘با˘ج˘يإا
اهنمو ةينورت˘كللا تا˘سصن˘م˘لا

بابسشلا رسشن لاثملا ليبسس ىلع
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا م˘˘˘˘هرو˘˘˘˘˘سصل
ءاقرزلاو ءاسضيب˘لا تا˘ما˘م˘كلا˘ب
نينطاوملا ثحت ةلمح قÓطإاو
لزانملا نم جورخلا ليلقت ىلع
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘طا˘˘سشن˘˘˘لا يدا˘˘˘ف˘˘˘تو
تاهو˘يد˘ي˘ف ةد˘عو ة˘يرور˘سضلا

لخدت يتلاو سسوريفلاب ةيفيرعت
ةيحسصلا ةفاقثلا رسشن راطإا يف
.«طئاسسولا هذه ربع
ةيئاقو˘لا تاءار˘جإلا را˘طإا ي˘فو
قلغب ةيلحملا تاطلسسلا تماق
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا  تاءا˘سضف˘لا ة˘فا˘ك
ةريظح لخاد سصاوخلل ةعباتلاو
تا˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘لا
ي˘ف ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا «د˘نلا˘ت˘سسو˘˘م»
ة˘ن˘يد˘م˘ل ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ي˘˘حا˘˘سضلا

ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم
ن˘ب ة˘ي˘ما˘سس ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ةر˘˘يد˘˘م
ن˘ب ةد˘˘ي˘˘سسلا تر˘˘كذو .لا˘˘ح˘˘م
لجأا ىلإا قلغلا رارق» نأا لاحم
عم تبسسلا هذيفنت أادب ددحم ريغ
تار˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
ةيفاقثلاو ةيراجتلا تاطاسشنلاو
هذه لÓ˘خ ةرر˘ق˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا
ايسسايق ادفاوت دهسشت يتلا ةرتفلا
لافطألا اميسسلو ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

قفارمو ةحنجأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
تدتماو «.ه˘ي˘فر˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘سست˘لا
لمسشتل تقؤوملا قلغلا تاءارجإا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ح˘˘با˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا تآا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘نا˘ب˘˘سشلا تاءا˘˘سضف˘˘لاو
قيلعت ةيسضاير تايعمج تررق
يف امب تاطاسشنلاو تابيردتلا
ىلإا ةيلخادلا تاعامتجلا كلذ
.ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘ير˘˘بأا ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘غ
اذه ةيادب مت كلذ عم ةزاوملابو
ةمزأا ةي˘ل˘خ بي˘سصن˘ت عو˘ب˘سسألا

حلاسصم ىوتسسم ىلع ةعباتمو
ةدع نم ةنوكم مناغتسسم ةيلو
ة˘عاذإلا تما˘ق ا˘م˘ك تا˘عا˘ط˘˘ق
ةيعوتلل ةلمح قÓطإاب ةيلحملا
لكسشب ةيعامت˘جلاو ة˘ي˘ح˘سصلا

ليوهتلا نع اد˘ي˘ع˘بو ي˘نÓ˘ق˘ع
ة˘عاذإا ر˘يد˘م لو˘ق˘ي ن˘يو˘ه˘ت˘˘لاو
.يموت مسساقلب مناغتسسم
فييكت يموت ديسسلل اقفو متو
عم ةيداعلا ةيجماربلا ةكبسشلا

ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ثد˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
ي˘˘عا˘˘سس م˘˘ج˘˘ح سصي˘˘سصخ˘˘تو
تارقف˘لاو سصسصح˘ل˘ل ر˘ب˘ت˘ع˘م
ءا˘˘ب˘˘˘طأا ف˘˘˘ي˘˘˘سضت˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ىلع زيكرتلا ع˘م ن˘ي˘ي˘نا˘سسف˘نو
ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا تا˘˘سضمو˘˘لا
ل˘ق˘نو ة˘يا˘قو˘لا ة˘فا˘ق˘˘ث ر˘˘سشن˘˘ت
تاردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خألا
ىلإا فده˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ىد˘˘ل ي˘˘ند˘˘م˘˘لا سسح˘˘˘لا ع˘˘˘فر
اهتهج نم تفثكو .نينطاوملا
ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا

يلا˘سصتلا طا˘سشن˘لا نا˘كسسلاو
سسمأا لوأا ةياغ ىلإا حمسس يذلا
ة˘ي˘سسارد تاءا˘ق˘ل6 مي˘ظ˘ن˘ت˘ب
هبسش نيوكتلل يلاعلا دهعملاب
ةدئافل يلحم ءاقل24و يبطلا

ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم
متو .ةيحسصلاو ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
مييقتل يرودلا ءا˘ق˘ل˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
يئاقولا ط˘ط˘خ˘م˘لا ة˘ع˘جار˘مو
ع˘فر˘ب نآلا د˘ح˘ل ح˘˘م˘˘سس يذ˘˘لا
اوناك سصاخسشأا7 نع رجحلا

يرئازجلا ةيعرلاب لاسصتا ىلع
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب با˘˘سصم˘˘لا
،ن˘طو˘لا ى˘لإا سضرأا دا˘˘ع يذ˘˘لا
حتافلا ي˘ف ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ن˘م ا˘مدا˘ق
ن˘ي˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘ب يرا˘ج˘لا سسرا˘م
ا˘م˘ك ءاد˘لا˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا مد˘˘ع
 .هيلإا ريسشأا

ج.دمحم

تايناكمإلا ةفاك ريخسست متو
نا˘م˘سضل ة˘ير˘˘سشب˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا
داسصحلا ةلمحل نسسحلا ريسسلا
تار˘م˘ث˘ت˘سسم˘ب ل˘سصاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ح˘ط˘سس‘‘ ي˘حÓ˘ف˘لا ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا

ليغونف ةيد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ‘‘يز˘ع
تاذ ق˘˘˘˘فو ،راردأا بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب
.ردسصملا

ةرذ˘˘لا ة˘˘عارز طا˘˘سشن د˘˘ه˘˘سشو
ابذ˘بذ˘ت راردأا ة˘يلو˘ب ءار˘ف˘سصلا
ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف «ا˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘˘م»
تاو˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ة˘˘عورز˘˘م˘˘لا
كلذ سسكع˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
تا˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ر˘سشا˘ب˘م ل˘كسشب
.هحرسش ىرج املثم ،جاتنإلا

ىر˘ج د˘ق˘ف ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
(9102 /8102 )ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ةيمكب را˘ت˘كه098.3 ة˘˘عارز
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تغ˘˘ل˘˘ب لو˘˘سصح˘˘˘م
فرع نيح يف راطنق009.72
ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
366.1 ةعارز (7102/8102)
ي˘ف را˘ت˘˘كه896و ،را˘˘ت˘˘كه
ةيمكب (7102 /6102) مسسوم
007.42 نم ديزأا تغلب جاتنإا
ناو˘يد ا˘ه˘ع˘˘فر ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
ة˘˘يلو) بط˘˘˘قو˘˘˘ب˘˘˘ب فÓ˘˘˘عألا
.ردسصملا تاذ قفو ،(سضيبلا

بذبذتلا اذه نوحÓفلا عجرأاو
ىلإا ةعورزملا تاحاسسملا يف
تارارقلا يف رارقتسسإلا مادعنا
،طاسشنلا اذه ةقفارمب ةقلعتملا
امم معدلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘م˘ي˘سس
نم ريثكلا فوزع يف ببسست
اذ˘ه ة˘لواز˘م ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ه˘ي˘لإا را˘سشأا ا˘م˘ب˘سسح ،طا˘سشن˘˘لا

ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
˘مأا راردأا˘ب بو˘ب˘ح˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشل
.هللا دبع ثيغلا

برعأا ،ةلسص يذ قايسس يفو
نع ة˘يلو˘لا˘ب ةرذ˘لا و˘عراز˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تإÓ˘ل م˘ه˘حا˘ي˘˘ترا
ناو˘˘يد ن˘˘ي˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م تمر˘˘بأا
بط˘˘قو˘˘ب˘˘ب ما˘˘ع˘˘نألا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت
ي˘ج˘ت˘˘ن˘˘مو (سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو)
ن˘ع ن˘ي˘بر˘ع˘م ،راردأا˘˘ب ةرذ˘˘لا
اذ˘ه رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل˘˘مأا
.يدقاعتلا ءارجإلا

ءار˘جإلا اذ˘ه نأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا م˘تو
نا˘˘م˘˘˘سض ل˘˘˘ما˘˘˘ع ل˘˘˘كسشي˘˘˘سس

امم ،طاسشنلا اذهل رارقتسساو
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ز˘˘ف˘˘ح˘˘ي
بسسكل دو˘ه˘ج˘˘لا ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم
جات˘نإلا ع˘فر˘ب يد˘ح˘ت˘لا نا˘هر
ةحا˘سسم˘لا ع˘ي˘سسو˘ت لÓ˘خ ن˘م
ةيدودرملا ةدايزو ة˘عورز˘م˘لا
نم ةينقتلا ةقفارملا دامتعاب

امب ،ةينعم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا فر˘ط
جا˘ت˘نإلا ز˘يز˘ع˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي
ةرو˘تا˘ف سصي˘ل˘ق˘تو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.يفلعلا جوتنملا اذه داريتسسا

غ.لامآا

عم نماسضتلا راطإا يف
مهتدعاسسمو ىسضرملا

داصشرلا ةيعمج
يف نوعرفب حÓصصإلاو
فصشك زاهج يدهت ةياجب

ةدايعل ينطاب ريوصصتو
 تامدخلا ةددعتم

ةي˘ع˘م˘ج بت˘كم ءا˘سضعأا ردا˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ل حÓ˘سصإلاو دا˘سشرلا
ى˘لإا ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب نو˘˘عر˘˘ف
فسشكو ريوسصت زاهج ءانتقا
ر˘ع˘سسب ة˘ي˘ن˘طا˘ب˘˘لا سضار˘˘ملا
،ميتنسس نويلم731 ـب ردقي
ةددعتم ةدايع ىلإا هحنم ّمتو
ةدجاوتملا ةيحسصلا تامدخلا
هذ˘˘ه تءا˘˘جو ،م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
راطإا يف ةيناسسنإلا  ةردابملا
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ع˘˘م ن˘˘ما˘˘سضت˘˘˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ، م˘ه˘تد˘˘عا˘˘سسمو
˘ما˘ي˘ق˘لا ن˘م ءا˘ب˘طألا ن˘ي˘كم˘ت
ينطابلا سصحفلاو ريوسصتلاب
ىسضرملل ةيلخاد˘لا ءا˘سشحأÓ˘ل
،لماوحلا ءاسسنلا سصيخسشتو
تاذ  ن˘˘˘ع ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م بسسحو
يذلا يسساق ديسسلا  بتكملا

ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ع ف˘˘سشك
يف عبتتسس يتلاو ةينماسضتلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسألا

يف ءابطأÓل ةينيوكت تايلمع
هليغ˘سشتو ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا لا˘ج˘م
تا˘˘ف˘˘سصاو˘˘م كل˘˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

زارطلا نم ةثيدحو ةيرسصع
تاي˘ن˘ق˘ت مد˘خ˘ت˘سسيو ي˘لا˘ع˘لا

تايلمع  فلتخم يف ةديدج
.سصيخسشتلاو فسشكلا

ت .  Ëرك

ةيئاقولا تاطايتحلا ذخأا بجوتسست ةريطخ ةيحسص ةيعسضو دوجوب اوفرتعا
انوروك ببصسب علهلا ةلاح يف طوقصسلا نوصضفري جيريرعوب جرب ونطاوم
ةنيدمب نينطاوملا نم ددع دكأا
˘مد˘ع» ى˘ل˘ع ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب
نكل ،«علهلا ةلاح يف طوقسسلا
مه˘تا˘طا˘ي˘ت˘حا ذ˘خأا لا˘ف˘غإا نود»
را˘سشت˘نا بن˘ج˘˘ت˘˘ل ،«ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
.«انوروك سسوريف
نم ديدعلا نأاسشلا اذه يف حسضوأاو
مهنأا ةنيدملا طسسوب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘لا˘ح ي˘˘ف طو˘˘ق˘˘سسلا نو˘˘سضفر˘˘ي
دوجوب نيفرتعم ،طرفملا فوخلا

بجوتسست ةريطخ ةيحسص ةيعسضو
ىلع ،ةيئا˘قو˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘حلا ذ˘خأا

بنجتو رارمتسساب يديألا لسسغ
يدا˘˘ف˘˘تو ة˘˘ظ˘˘ت˘˘كم˘˘لا ن˘˘كا˘˘˘مألا
سصرحلاو ةقناعملاو ة˘ح˘فا˘سصم˘لا

ي˘ت˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا ى˘˘ل˘˘ع
ربع تفل لكسشب اهؤوادترا ظحول
.ةنيدملا عراوسش
نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف لا˘ق ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
طسشا˘ن (ة˘ن˘سس04) ب .ر˘˘˘ما˘˘˘˘ع
نآلا سسانلا راسص ةقيقح» :يوعمج
نم يلعف رطخ دوجوب ايعو رثكأا
ل˘ب˘ق .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا
رمألا نوطعي ريثكلا نكي مل مويلا
امل مه˘تد˘ها˘سشم ع˘م نآلاو ة˘ي˘م˘هأا
ر˘ث˘كألا ا˘بوروأا لود ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي
ةيحسصلا ةياعرلا لاجم يف اروطت
،م˘لا˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘عو
ة˘ي˘مو˘ي˘لا تا˘فر˘سصت˘˘لا تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت
ي˘˘ف سصا˘˘خ˘˘سشألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
.«ةنيدملا ءايحأا فلتخم
لامع ءادترا» يف كلذ ىلجتيو
تامامكلل معاطملاو يها˘ق˘م˘لا

رمأا وهو ة˘ي˘ح˘سصلا تازا˘ف˘ق˘لاو
ر˘ط˘خ˘لا˘ب ي˘عو˘لا نأاو ع˘˘ج˘˘سشم
ريبعت دح ىلع ،«اسسوملم راسص

.ثدحتملا سسفن
ةديسسلا تراسشأا ،قايسسلا تاذ يف
ىدحإاب ةلما˘ع (ة˘ن˘سس43) ح.ةيا˘ب
ق˘ل˘غ بو˘جو» ى˘لإا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ر˘با˘ن˘ع˘لاو تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
سسورد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل ا˘ه˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘ي˘سصو˘سصخ˘˘لا
قيلعت ةيمومعلا تاطلسسلا تررق
ةيوبرتلا راوطألا لك يف ةسساردلا

.«ةيعيبرلا ةلطعلا ةرتف ميدقتو
متي اذامل»:ةياب ةديسسلا تلءاسستو
سضع˘ب ة˘ل˘سصاو˘م ن˘ع ي˘سضا˘غ˘ت˘لا
ل˘خاد ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ع˘م˘ج ةذ˘تا˘˘سسألا

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب تا˘˘عدو˘˘ت˘˘سسم
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘سصو˘سصخ˘˘لا سسورد˘˘لا
يف عمج˘ت˘لا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا رذ˘ح˘ي
كلذ هلكسشي امل ةقلغملا نكامألا

ي˘سشف˘ت ي˘ف م˘ها˘سسيو ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م
.«ءابولا

سسل˘ج˘م˘لا ذ˘˘خ˘˘تا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
جر˘˘ب˘˘˘ل يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
،ريبادتلا نم ةل˘م˘ج ج˘ير˘ير˘عو˘ب

ةعسساو ةيلمعب مايقلا رارغ ىلع
ن˘كا˘مألا م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل
سشر˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ظ˘حو˘ل ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘ف˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
فقاومو نير˘فا˘سسم˘لا ة˘ط˘ح˘م˘ب
عور˘˘˘فو ير˘˘˘سضح˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

ايعاد ،«رئازجلا ديرب» ةسسسسؤوم
نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيمومعلا نكامألا ىلع دفاوتلا
.ةرورسضلل لإا

با˘ب˘سشلا ة˘ير˘يد˘م ترر˘ق ا˘م˘˘ك
ق˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ةيراوجلا بعÓم˘لاو ح˘با˘سسم˘لا

تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ل˘˘ك ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تو

نأاسش كلذ يف اهنأاسش ،ةيسضايرلا
يه تررق يتلا ةفاقثلا ةيريدم
،اهتاطاسشن لك ق˘ي˘ل˘ع˘ت ىر˘خألا
طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م تما˘ق ا˘م˘ي˘˘ف
حتف˘ب ن˘ما˘سضت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ربع نينطاوملاب لاسصتلا باب
ى˘ل˘ع در˘لاو تنر˘ت˘˘نإلا ة˘˘كب˘˘سش
وحن مهلقنتل ايدافت ،مهتلاغسشنا

عراوسش ربع لاوجت ءانثأا.اهبتاكم
ا˘سضيأا ظ˘حو˘ل ،ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع
داد˘عأا تفا˘ه˘ت ف˘ي˘˘ف˘˘ط ل˘˘كسشبو
ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ىر˘˘خأا

ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ع˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م
عوقو ةيسشخ مهتامزلتسسم ءانتقل
.تقولا رورم عم ةردن ةلاح
ةراجتلا ةيريدم مزتعت ،اهتهج نم
مهل حم˘سست را˘ج˘ت˘ل˘ل سصخر ح˘ن˘م
ة˘لواز˘مو م˘ه˘ت˘عا˘سضب ق˘˘يو˘˘سست˘˘ب
ل˘خاد ل˘ق˘ن˘ت˘م ل˘كسشب م˘ه˘طا˘˘سشن
ءاقب˘لا سضو˘ع ،ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حألا
تلا˘ح˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت قو˘˘سسلا ل˘˘خاد
هجوت نع مجنت يتلا ظاظتكلا
،قوسستلل دحاو ناكم ىلإا ناكسسلا

.اهتاراطإا دحأا هب دافأا ام بسسح
ة˘ير˘يد˘م تل˘ج˘سس د˘ق˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘ل
ثÓث» ةيلولاب ناكسسلاو ةحسصلا

اهباحسصأا ةبا˘سصإا ه˘ب˘ت˘سشم تلا˘ح
مهعسضو متيل ،«انوروك سسوريفب
تاسسسسؤوملاب يحسصلا رجحلا يف
ريهم˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا

ي˘ف ر˘˘يد˘˘غ جر˘˘بو يداو˘˘لا سسأارو
نم ليلاحتلا جئاتن روهظ راظتنا

،(ةمسصاعلا رئازجلا) روتسساب دهعم
دبع عاطقلا ريدم هب دافأا ام بسسح
.يسساق يسساق هللا

ك.لامك
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ةليسسملاب فايسضوب دمحم ةعماجب ذاتسسأاو لجحلا نيع نبا بتاكلا

«يلهاجلا رعصشلا يف جذومنألا ءايميصس» ردصصي ينه رصضخل روتكدلا ثحابلا
دجتسسملا انوروك سسوريف لوح سسيسسحتلل

فيكت ةصسبت نم ةيرئازجلا ةعاذإلا
 ةيجماربلا اهتكبصش ىوتحم

قسشمد عيزوتلاو رسشنلل راكفأا راد نع ،ةليسسملاب فايسضوب دمحم ةعماجب ذاتسسأا ينه رسضخل ثحابلاو روتكدلل ردسص
،يميداكألاو يثحبلا هديسصر ىلإا فاسضي ،«يلهاجلا رعسشلا يف جذومنألا ءايميسس» ـب موسسوملا ديدجلا هباتك ،ايروسس

ليلحتلاو حرسشلاو ثحبلا نم رفاو بيسصن ىمادقلاب همامتها ذخأا رسصاعم ثحاب نم ةيعون ةفاسضا باتكلا دعيو
 .دوهجلا نم كلذ ريغو دهاوسشلا حرسشو

نم ةيرئازج˘لا ة˘عاذإلا ل˘م˘ع˘ت
رو˘˘ه˘˘ظ ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘سسب˘˘ت
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘ناو
سسي˘سسح˘ت ى˘ل˘ع د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م لو˘ح ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ةي˘ئا˘قو˘لا بي˘لا˘سسألاو قر˘ط˘لا

لÓخ نم ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ن˘م
ا˘ه˘ت˘كب˘سش ىو˘ت˘ح˘م ف˘ي˘˘ي˘˘كت
فرظلاو اي˘سشا˘م˘ت ة˘ي˘ج˘مار˘ب˘لا
.نهارلا

ر˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘سسب˘˘˘ت ة˘˘˘عاذإا ثب˘˘˘تو
ق˘ير˘ط ن˘˘ع ءاو˘˘سس ا˘˘ه˘˘جاو˘˘مأا
،تنرتنإلا وأا يعانسصلا رمقلا

ءا˘ب˘طأا ف˘ي˘˘سضت˘˘سست ا˘˘سصسصح
يف نيثحابو ةمئأاو نيسصتخم
نع نيلثم˘مو عا˘م˘ت˘جلا م˘ل˘ع
ة˘يا˘م˘ح˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا كÓ˘سسألا
ة˘ل˘سص ه˘ل ن˘م ل˘كو ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل عو˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
هذه ةروطخ لوح نيعمتسسملا
ةجرد عفر ةرورسضبو ةحئاجلا
ابنجت مهيدل رذحلاو ةطيحلا
.هب ةباسصإÓل
ريد˘م دا˘فأا ،قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو
ة˘ي˘مÓ˘عإلا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةعاذإلا» نأاب ي˘نو˘ع ق˘ي˘فو˘ت˘لا
تفي˘ك ة˘سسب˘ت ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
عسضولا عم ةيجماربلا اهتكبسش
فد˘ه˘ب ي˘لا˘ح˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا

ىد˘ل ة˘ي˘ح˘˘سص ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ق˘˘ل˘˘خ
نم اهبرق مكحب نيعمتسسملا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ح˘˘ير˘˘سش ر˘˘ب˘˘كأا

ةرو˘ط˘خ لو˘ح م˘ه˘سسي˘سسح˘˘تو
يذ˘˘لا «91 دي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف
ل˘كب ةر˘ي˘ب˘ك ةرو˘سصب ر˘سشت˘˘نا
.«ملاعلا لود
˘˘مد˘˘ع ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو»
ةد˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
اهعقوم نأا لإا ،ةسسبت ةيلوب
ةيلو اهنوك مكحب يفارغجلا

روبع ةطقن اهلعجي ةيدودح
بناجأاو نييرئازج نير˘فا˘سسم˘ل
او˘نو˘كي نأا ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م
وهو «سسوريفلا اذهل نيلماح
تاذ بسسح‐ بجو˘˘˘ت˘˘˘سسي ا˘˘˘م
ريبادتلا ز˘يز˘ع˘ت» ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
نينطاوملا سسيسسحتو ةيئاقولا

ةطيسسبلا ةيئاقولا قرطلا لوح
اذهب ةباسصإلا نم يمحت يتلا
.«سسوريفلا

ة˘عاذإا ثب˘ت دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘فو
نم ةعاسس31 رادم ىلع ةسسبت
ل˘سصاو˘ت˘م˘˘لا ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ثب˘˘لا

سصسصحو ةيراهسشإا تاسضمو
سضرملاب فيرعتلل ةيسسيسسحت
ءا˘ب˘طأا ة˘فا˘سضت˘سسا لÓ˘˘خ ن˘˘م
لاقتنا قرط حرسشو نيسصتخم
م˘˘هأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإا ىود˘˘˘ع˘˘˘لا
بجاو˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
هرا˘سشت˘نا ع˘ن˘م˘ل ا˘ه˘ب ماز˘˘ت˘˘للا

.لوؤوسسملا تاذ بسسح
ءا˘سضف ح˘ي˘ت˘ت ا˘˘م˘˘ك» فا˘˘سضأاو
ع˘˘م ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘سصتلا
ىلع لوسصحلاو راسسفتسسÓل
ل˘ب˘ق ن˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م تا˘˘با˘˘جإا
تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا وأا ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ةدراو˘˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘عاذإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
.«كوبسسيافلا

ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘سسا ة˘لو˘˘ج لÓ˘˘خو
ةيلو ةمسصاع ءايحأا فلتخمل

بوا˘˘˘ج˘˘˘ت ظ˘˘˘حو˘˘˘ل ة˘˘˘˘سسب˘˘˘˘ت
ربع هثب متي ام عم نينطاوملل
ثيح ،ةيمÓعإلا ةليسسولا هذه
ىد˘ل ي˘عو˘لا ة˘جرد تع˘˘ف˘˘ترا

نم عمتجملا تا˘ئ˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةحفاسصملا نع داعتبلا لÓخ
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سساو ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
.تازافقلاو تامامكلا

يف اميسسل بابسشلا مزتلا امك
لام˘عو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
ءاد˘˘˘˘˘ترا˘˘˘˘˘ب تارادإلا سضع˘˘˘˘˘ب
تازافقلاو ةيقاولا تامامكلا
ة˘ي˘ئا˘قو ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ك ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
،ةحئاجلا هذه راسشتنا ةهجاومل
لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
نيديلاب ةسصاخلا تار˘ه˘ط˘م˘لا

ي˘عو ة˘جرد ر˘˘سسف˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
راسشتنا ةروطخب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.سسوريفلا اذه
ع˘ل˘ط˘م م˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
بي˘سصن˘ت يرا˘ج˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا

تاعاطقلا ةددعتم ةمزأا ةيلخ
ةقلعتملا تاروطتلا ةع˘با˘ت˘م˘ل
دجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ز˘يز˘ع˘ت فد˘ه˘ب (91‐ دي˘فو˘ك)
لÓخ ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةيوعوتلا تÓ˘م˘ح˘لا ف˘ي˘ث˘كت
ح˘˘ئار˘˘سش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
راسشتنا عن˘م ة˘ي˘غ˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
.سسوريفلا

يئلولا ريدملا دكأا ،هتهج نم
د˘ي˘ع˘سسلا نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصل˘˘ل
سصي˘سصخ˘ت م˘ت ه˘نأا˘ب ،د˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب
اريرسس81 م˘سضت ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا˘˘ب
سسارع˘لو˘ب ةر˘قو˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تلاحلا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘يرا˘كب˘ب
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ا˘ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م ةد˘˘ع د˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت
ةيلولا ربع ىرخأا ةيئافسشتسسا

ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘ل˘ل ز˘كار˘˘مو
تاءاسضف˘ك قدا˘ن˘ف˘لا˘ب فر˘غو
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل
.اهتباسصإاب هبتسشملا تلاحلاب
مسضت ة˘سسب˘ت ة˘يلو را˘ب˘ت˘عا˘بو
هلوط قوفي ا˘يدود˘ح ا˘ط˘ير˘سش
ةيدودح زكارم4و ملك003
نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا سسأارو ة˘˘كب˘˘سشو˘˘˘ب)
تاذ ترخسس (ةتيتبو جيرملاو
تاذ بسسح‐ ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط قر˘˘˘ف ‐لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا

هذه ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘سصت˘خ˘م
ثدحأاب اهد˘يوز˘ت م˘ت ز˘كار˘م˘لا
ةيرارح تاريماكو تازيهجتلا
ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ف˘˘سشكل˘˘ل

سضرأا ىلإا ن˘يد˘ئا˘ع˘لا ا˘م˘ي˘سسل
هنع فسشك ام بسسح نطولا
.لوؤوسسملا تاذ
مازتللا نأا ىلإا ديعلب سصلخو
ديق˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
ن˘ع ةردا˘سصلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ة˘ح˘سصلا ي˘˘ترازو
ة˘با˘سصإلا يدا˘ف˘ت ن˘م ن˘˘كم˘˘ت
ىلع ادد˘سشم ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه˘ب

تلاحلا لكب غيلبتلا ةرورسض
نو˘كت ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا

ةرار˘ح ي˘ف عا˘ف˘ترا˘ب ة˘با˘˘سصم
سسط˘ع˘لاو لا˘ع˘سسلاو م˘سسج˘˘لا
نيذلا سصاخسشألا ىلإا ةفاسضإا
د˘˘حأا˘˘ب كا˘˘˘كت˘˘˘حلا˘˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘ق
ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا وأا ن˘ي˘با˘سصم˘لا
.سسوريفلا اهب رسشتني لود

سس.نيريسس

ا˘ي˘بدأا Ó˘م˘ع د˘ع˘˘ي راد˘˘سصإلا˘˘ف
نو˘ث˘حا˘ب˘لا ه˘ب د˘ي˘ف˘ي ا˘قو˘مر˘˘م
نو˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لاو نو˘˘سسراد˘˘لاو
ىلع اهبادآاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب

مه˘لا˘م˘عأاو م˘ه˘برا˘سشم ع˘ي˘م˘ج
رو˘ت˘كد˘لا لوا˘ن˘ت .م˘ه˘ع˘قاو˘مو
ربع ه˘با˘ت˘ك ي˘ف ي˘ن˘ه ر˘سضخ˘ل
جذو˘˘م˘˘˘نألا :لو˘˘˘سصف ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
،سصÓخ˘لا جذو˘م˘نأا ،ي˘ق˘ل˘خ˘لا
،ءامتناÓلاو ءا˘م˘ت˘نلا جذو˘م˘نأا

جهنمب ةيلهاج ةيرعسش ةنودم
ه˘ي˘ف جواز ،ر˘˘سصا˘˘ع˘˘م يد˘˘ق˘˘ن
و˘ه ا˘مو م˘يد˘ق ن˘˘ي˘˘ب ثحا˘˘ب˘˘لا

نم ر˘ي˘ث˘كب ر˘سصا˘ع˘م ير˘سصع
،ةيملعلا ة˘مار˘سصلاو ،ة˘يد˘ج˘لا

نم ةلمج ،ةقيقدلا ةيجهنملاو
سشاقنلاو ،ليلحت˘لا˘ب ا˘يا˘سضق˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا ثحا˘ب˘لا ،ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا
اياسضق  ذاتسسأا ،ينه روتكدلا
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا  ير˘˘ع˘˘˘سشلا سصن˘˘˘لا
نيم˘ت˘ه˘م˘لا ن˘م د˘ع˘ي ،م˘يد˘ق˘لا
،ميدقلا يبدألا سصنلا دوهجب
ثوحبلا نم اددع ردسصأا دقو
تلا˘ق˘˘م بت˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

يتلا تاسساردلا  نم ديدعلاو
ة˘ي˘ثار˘ت ا˘يا˘سضق ى˘لإا تقر˘˘ط˘˘ت
ةير˘كف تا˘ي˘لا˘كسشإاو ،ة˘م˘يد˘ق
ةنوقيأا :اهن˘م ر˘كذ˘ن ةر˘سصا˘ع˘م
ل˘˘ب˘˘عد ر˘˘˘ع˘˘˘سش ي˘˘˘ف سضفر˘˘˘لا
فرا˘˘ع˘˘م ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ي˘˘عاز˘˘خ˘˘لا
يف جذومنألا ةنوقيأا ، ةريوبلا
فراعم ةلجم يلهاجلا رعسشلا
قارتخاو يمتنمÓ˘لا ،ةر˘يو˘ب˘لا
ة˘ل˘ج˘م فو˘سصو˘م˘لا جذو˘م˘ن˘لا
سشو˘ق˘ن ،ر˘ط˘ق ة˘ع˘ما˘ج قا˘سسنأا
ناكملا ةركاذ رعسش يف ةيوهلا
حÓ˘سص بر˘ت˘غ˘م˘لا ر˘˘عا˘˘سشل˘˘ل
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘˘قوزر˘˘˘م ن˘˘˘يد˘˘˘لا
 .ةريوبلا
عاد˘بإلا˘˘ب  ثحا˘˘ب˘˘لا  ما˘˘م˘˘ت˘˘ها

ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ير˘˘ع˘˘سشلا سصن˘˘لاو
ثار˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘خاز˘˘لا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا

،اهريغو ةيرعسشلا تانودملاك
را˘كفألا هذ˘ه˘ب ه˘ن˘˘م ا˘˘نا˘˘م˘˘يإاو
ةمظتنم ةسسرامم ىلإا لًوحت
ثار˘ت و˘ه ا˘م ل˘كب ه˘طا˘ب˘ترا˘ف

سصوغلا ررقي هلعج ،هب هعلوو
سصن˘˘˘لا ةر˘˘˘كاذ قا˘˘˘م˘˘˘عأا ي˘˘˘ف
يذلا  ميدقلا يبرعلا يرعسشلا
ةركاذلا نوك ،نايسسنلا هددهي
 .نايسسنلاو ةلفغلا ةلكوم
باتكلا ناونعل هرايتخا نعو
رعسشلا يف جذومنألا ءايميسس»
نأا هتراتخا هنإا لاق ،«يلهاجلا
ىلإا ةبسسن مسسلا اذهب نوكي
يلها˘ج˘لا ير˘ع˘ّسشلا ُسص˘ّن˘لا نأا
قاسسنألا لكل اsرـث ادفار دعي
اًسسسسؤومو ،ةد˘ئا˘سسلا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ةيخيرا˘ت˘لا بسساور˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
ةير˘كف ة˘كر˘تو ،ة˘يرا˘سضح˘لاو
اق˘ما˘سس ا˘ًجذو˘م˘نأاو ،ة˘ي˘عاد˘بإاو
اًن˘سص˘ِحو ،ة˘ير˘ع˘سشلا ة˘با˘ت˘كل˘ل
،ةيفاقثلا انت˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل ا˘ًع˘ي˘ن˘م
،ةلو˘ط˘ب˘لاو د˘ج˘م˘ل˘ل ًةرو˘سصو
رهاظلا لقع˘لا و˘ه ة˘ل˘م˘ج˘لا˘بو
ملو .يبرعلا ناسسنإÓل نطابلاو
ّنأل لإا ،كلذ˘˘˘˘˘˘˘ك كاذ ن˘˘˘˘˘˘˘كي
ي˘ف نا˘ك ي˘ل˘ها˘ج˘˘لا ر˘˘عا˘˘سشلا
،هتاذ هنتكي ،دوجولا عم قابسس
نع ثح˘ب˘يو ،هرار˘سسأا ج˘ع˘ب˘يو
ا˘ه˘ل سسنأا˘ت ،ةر˘ق˘ت˘˘سسم م˘˘لاو˘˘ع
نـم ةلجولا ةفئاخلا هتيناسسنإا

كلذ ،هتابلقتو رـهدلا فورسص
‐ ةيرسشبلا سسفّنلا رارقتسسا نأا

ي˘عد˘ت˘سسي ‐ ا˘ًكو˘ل˘˘سسو اًر˘˘كف
تبا˘˘˘˘˘˘˘˘ثو uراـق ٍراـطإا َم˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسر
ناسسنإلا˘ب ع˘فد ا˘م˘م ،ي˘ط˘م˘نو
«جذومنألا» ءان˘ب ى˘لإا ي˘بر˘ع˘لا
«اًيلاثم اًرو˘سصت» ي˘ن˘ع˘ي يذ˘لا
لا˘كسشألا ل˘ك هد˘ن˘ع ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ت
،ةيعادبإلاو ةيفاقّثلاو ةيركفلا
لكل ىلثملا ةروسصلا وه وأا
ةين˘ف˘لاو ة˘ي˘تا˘ي˘ح˘لا برا˘ج˘ت˘لا
،ا˘هر˘ثأا ُءاذ˘ت˘حا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ي˘˘ت˘˘لا

سضر˘غ˘ب ،ا˘ه˘لاو˘ن˘م ُةا˘كا˘ح˘˘مو
ي˘˘عو˘˘˘ل ى˘˘˘م˘˘˘سسأا ٍد˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
،ةيبرع˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ةرا˘سضح˘لا
م˘˘˘˘لاو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘سضفأا نأا كلذ
يه اهامسسأاو اهاقرأاو اهلمجأاو
نم .«جذومنألا» اهمدقي يتلا

ةركف دسصريل ثحبلا ءاج انه
يلهاجلا رعّسشلا يف جذومنألا

يلهاجلا رعّسشلا ّنأا روظنم نم
ىلع ينوقيأا ركف ىلع ينبم
نمحرلا دبع ترسصن لوق ّدح
يف ةينفلا ةروسصلا هباتك يف
تناك انه نم ،يلهاجلا رعسشلا
ي˘ل˘ج˘˘ت˘˘لا سسكع˘˘ت ة˘˘نو˘˘ق˘˘يألا
ي˘˘عوÓ˘˘لا ي˘˘ف لز˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
تامكارتلا مجرتتو ،يل˘ها˘ج˘لا
ةينفلاو ةيفاق˘ث˘لاو ة˘ي˘فر˘ع˘م˘لا
،ةيلهاجلا ةيبر˘ع˘لا ةرا˘سضح˘ل˘ل

«ةنوقيألا» كلت كلذب حبسصتل
يدؤو˘ي ،ه˘ت˘ل˘ب˘ق ى˘ل˘ع ا˘ًبار˘˘ح˘˘م
،ةيرعسشلا مهتاولسص نوعدبملا

ددر˘ي ه˘م˘ي˘نار˘ت ى˘ل˘ع ا˘ًسساsد˘ُقو
د˘لا˘خ˘˘لا م˘˘هد˘˘ي˘˘سشن ءار˘˘ع˘˘سشلا

ن˘˘مو يد˘˘مر˘˘سسلا م˘˘هاد˘˘˘سصو
نإا لاق ،ةيلبقتسسملا هعيراسشم
يه تلاقم ة˘عو˘م˘ج˘م كا˘ن˘ه
مدقي نأا رظتني امك رسشنلا ديق
ج˘ها˘ن˘˘م ق˘˘فو ةد˘˘يد˘˘ج  ةءار˘˘ق
ي˘بر˘ع˘لا ر˘ع˘˘سشل˘˘ل ةر˘˘سصا˘˘ع˘˘م
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضلا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ها˘˘ج˘˘˘لا

ةثلاثلا ةنسسلا ةبلطل ةعوبطم
ي˘ف رد˘سصت ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘تو ا˘˘حر˘˘سش
يرعسشلا سصنلا اياسضق باتك
نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج ،م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
ر˘سضا˘ح˘م و˘ه ي˘ن˘˘ه ذا˘˘ت˘˘سسلا
ق˘سسن˘م ، ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘˘ب
قسسنمو ةيجوغاديبلا ةقفارملا
بادآلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘كب تÓ˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

.تاغللاو

فسسوي نب . رسضخل . أا

راسشتنل ايدافت
انوروك سسوريف

ةقيدح قلغب رارق
ةيلصستلاو باعلألا

 «كراب ةزابيت»
و با˘˘ع˘˘لألا ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح ةرادإا ترر˘˘ق
اذه قلغ «كراب ةزابيت» ةيلسستلا
تا˘ئ˘م˘لا بط˘ق˘ت˘سسي يذ˘لا ءا˘سضف˘˘لا

را˘سشت˘نل ا˘يدا˘ف˘ت «ا˘ت˘قؤو˘م» ،ا˘ي˘˘مو˘˘ي
ىدل ملع بسسح ،انوروك سسوريف
.ةسسسسؤوملا ةرادإا

˘ما˘مأا ة˘ق˘يد˘ح˘لا ق˘ل˘غ رار˘˘ق ءا˘˘جو
ةردابمب ذختا يذلاو نينطاوملا
يتلا ةقيدحلا ةرادإا نم ةيدارفنا

،8102 ة˘˘ف˘˘ئا˘˘سص ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا تح˘˘˘ت˘˘˘ف
ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قوو يزار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا ءار˘˘˘˘˘جإا˘˘˘˘˘ك
ىودع راسشتنا ةهجاومل ي˘ظ˘ف˘ح˘ت
،(91˘‐د˘ي˘فو˘˘ك) ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

.رداسصملا تاذ بسسح
م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ه˘˘˘نأا ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا تفا˘˘˘˘سضأاو
ةدوع دعب اددجم لمعلا فانئتسسا
ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضو ىلإا رو˘˘˘مألا

ىود˘ع را˘سشت˘نإا ر˘ط˘˘خ دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سساو
.سسوريفلا

با˘ع˘لألا ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح ةرادإا تعر˘˘سشو
ف˘ي˘ظ˘ن˘˘تو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
اذ˘˘ه ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘˘سساو
تا˘ئ˘م˘لا بط˘ق˘ت˘سسي يذ˘لا ءا˘سضف˘˘لا

لÓخ ةورذلا دح لسصي راوزلا نم
.لطعلاو عوبسسألا ةياهن

ج.دمحم

«91‐ديفوك» سسوريفب مهتباسصإا يف هبتسشملا ءÓجإل ةهجوم
ةديلبلاب يحصصلا لزعلا داتعب فاعصسإا تارايصس عبرأا زيهجت

ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تز˘˘ه˘˘ج
ةعبرأا ةديلبلاب ةيندملا ةيامحلل
لزعلا داتعب فاعسسإا تارايسس
ءÓ˘˘جإل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ،ي˘˘ح˘˘˘سصلا
م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا
˘‐د˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب
فلكملا هب دافأا امبسسح ،(91
اذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع مÓ˘عإلا˘˘ب
.زاهجلا

لداع لوألا مزÓملا حسضوأاو
سصي˘سصخ˘ت م˘ت ه˘نأا ي˘م˘ي˘غز˘˘لا
ةعبا˘ت فا˘ع˘سسإا تارا˘ي˘سس ع˘برأا
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر ةد˘˘حو˘˘ل˘˘ل
يف هب˘ت˘سشم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
،انوروك سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘سصإا
لزعلا داتعب اهزيهجت مت ثيحب
يف م˘ها˘سسي˘سس يذ˘لا ي˘ح˘سصلا

.ىودعلا يسشفت نود ةلوليحلا
‐ يئاقولا ءارجإلا اذه فدهيو
ىلإا ‐ ردسصملا تاذ فيسضي

مهت˘با˘سصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا لز˘ع
يسشفت يدافتل سسوريفلا اذهب
قر˘ف ة˘يا˘˘م˘˘ح اذ˘˘كو ىود˘˘ع˘˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ل˘خد˘ت˘لا
راطخألا فلتخم نم ةيندملا
ليهسست اذكو ،اهل نيسضرعملا

م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ع˘˘ير˘˘سستو
زا˘ه˘ج˘ب فا˘˘ع˘˘سسإلا تارا˘˘ي˘˘سس
يف اه˘ع˘سضو فد˘ه˘ب م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
تقو عر˘˘˘سسأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لا

.نكمم
ةوعد ثدحتملا تاذ ددج امك
˘˘ماز˘˘ت˘˘˘للا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
اهنأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا تادا˘سشرإلا˘ب

ىود˘ع را˘سشت˘نا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا
نم ليلقتلا ةسصاخو سسوريفلا
م˘ه˘لزا˘ن˘˘م ماز˘˘ت˘˘لاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘˘لاو
يد˘يألا ل˘˘سسغو ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
بنا˘ج ى˘˘لإا اذ˘˘ه ،رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
كاكتحلا يدافت ىلع ديكأاتلا
ربع ءاوسس نيرخآلاب رسشابملا
.ليبقتلا وأا ةحفاسصملا

ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ا˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك
ربع لاسصتلا ىلإا نينطاوملا
0303 ن˘ير˘سضخألا ن˘ي˘م˘قر˘˘لا
ة˘ح˘سصلا ح˘لا˘˘سصم˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا

ةيام˘ح˘لا˘ب سصا˘خ˘لا1201و
وأا ةدعاسسملا بل˘ط˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
.راسسفتسسلا

ب.نيمأا
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ةفلجلا ةيلول ةيئاملا دراوملا ةيريدم

93012041071 / يئابجلا مقر
تقؤوم حنم نع نÓعإا

يف خرؤوـــــــملا742 /51 مــــقر يسساـــئرلا موــسسرملا نـــم56 ةداــــملل اـــقبط
قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا5102 /90 /61
نيذلا نيدهعتملا ةفاك ةفلجلا ةيلول ةيئاملا دراوملا ةيريدم ملعت ،ماعلا
9102 /81 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم سضورعلا بلط يف اوكراسش
neyotiC el ةدير˘جو9102 /90 /22 خيرا˘ت˘ب مÓ˘سسلا ةد˘ير˘ج˘ب ةردا˘سصلا

طبرو رجلا تاونق زاجنإا :ـب ةقلعتملاوpomoB و9102 /90 /22 خيراتب
لوألا رطسشلا ‐ ةيلولا ربع رابرلا

ماظعلا مأا رجلا ةانقب2F قيمعلا رئبلا طبر :60 ةسصحلا ‐
 :ةيلاتلا ةلواقملا ىلإا اتقؤوم ةقفسصلا حنمت سضورعلا ليلحتو مييقت دعب

تماق يذلا رايتخلا يف اونعطي نأا نÓعإلا اذهب نيينعملا نيسضرعلا ناكمإاب
ةيلول ةيمومعلا تاقفسصلل ةيئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ما˘مأا ةد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ه˘ب
نÓعإلا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا (01) ةرسشع لجأا يف ةفلجلا

مقر يسسائرلا موسسرملا نم28 ةداملل اقبطpomoBو ةينطولا دئارجلاب
ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا5102 /90 /61 يف خرؤوملا742 /51
ىلع عÓ˘طلا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ىل˘عو ،ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘لا تا˘سضيو˘ف˘تو
هاسصقأا لجأا ي˘ف ا˘ن˘ح˘لا˘سصم˘ب لا˘سصتلا م˘ه˘سضور˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ة˘ل˘سصف˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

د˘ئار˘ج˘لا ي˘ف نÓ˘عإلا اذ˘ه رود˘سص لوأا خ˘يرا˘˘ت ن˘˘م اءاد˘˘ت˘˘با ما˘˘يأا (30) ةثÓ˘ث
.يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا وأا ةيمويلا

مقر

فرظلا

20

ةلواقملا

لماك يلع بÓحد

ةطقنلا

ةيلامجإلا

27

ةدم

زاجنإلا

رهسش20

ةظحÓملا

سضرع لقأا

مقر

ةسصحلا

60

يئابجلا مقرلا

522750092419791

موسسرلا لكب غلبملا

00,02955941



دايبملوأÓل نامألا ريفوت :نابايلا
اندحو انديب صسيل

ءارزو˘˘لا سسي˘˘ئر بئا˘˘ن و˘˘سسآا ورا˘˘ت لا˘˘ق
و˘ل ى˘ت˘ح ه˘نإا ءا˘ع˘برألا سسمأا ي˘نا˘˘با˘˘ي˘˘لا
سسوريف راسشتنا ءاوتحا يف هدÓب تحجن

با˘ع˘لألا ةرود˘ل نو˘كي ن˘˘ل˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
نييسضايرلا لودلا لسسرت مل اذإا ىنعم
.ةكراسشملل
وسسآا لاق ناملربلا ىلإا ثيدح لÓخو
ةيلاملا ريزو بسصنم اسضيأا لغسشي يذلا
كا˘ن˘ه نإا˘ف ،ءارزو˘لا سسي˘ئر لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك»
ءاوجأا يف داي˘ب˘م˘لوألا ة˘ما˘قإا ي˘ف ة˘ب˘غر
.«ةداعسسلاو نمألاب عيمجلا اهيف رعسشي
ل ءي˘˘سشلا اذ˘˘ه ن˘˘كل» :و˘˘سسآا فا˘˘˘سضأاو
.«هددحت نأا اهدحو نابايلل نكمي
تنلعأا دق ةي˘نا˘با˘ي˘لا ة˘مو˘كح˘لا تنا˘كو
،يبآا وزنيسش ءارزولا سسيئر ناسسل ىلع
ة˘ما˘قإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مزا˘˘ع ا˘˘ه˘˘نأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
.اهدعوم يف ،لماك لكسشب دايبملوألا

انوروكب ةديدج تاباصصإا6
«اغيللا» يف

سسوريفب ةسصاخلا تارابتخلا ترفسسأا
،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ،دجتسسملا انوروك
يرودلا يف ةديدج تلاح6 روهظ نع
.ينابسسإلا

،لوينابسسإا يدان نم يمسسر نايبل اًقفوو
ةبا˘سصم تلا˘ح6 فا˘سشت˘كا م˘ت ه˘˘نإا˘˘ف
قيرف˘لا ي˘ب˘عل ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
.نيينفلاو لوألا

تارابتخلا هذه نأا ىلإا نايبلا راسشأاو
عيمجو ،ةريخألا تاعاسسلا يف تيرجأا
ة˘ف˘ي˘ف˘خ سضار˘عأا م˘ه˘يد˘ل ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

نأا ركذي .ةيبطلا تايسصوتلاب نومزتليو
ببسسب اًيلاح فقوتم ينابسسإلا يرودلا
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ر˘ط˘خ ن˘م فوا˘خ˘˘م˘˘لا

.دجتسسملا انوروك
ةأافاكم رصضحي نÓيم رتنإا

غنوي يلصشأل
جنوي يلسشأا همدق يذلا تفÓلا ءادألا دعب
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘ما˘م˘سضنا ذ˘م نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا ع˘˘م
ءا˘ت˘سشلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف «يدرا˘˘ب˘˘مو˘˘ل˘˘لا»
يف يزيل˘ج˘نإلا بعÓ˘لا ح˘ج˘ن ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
.اعيرسس «يروزتارينلا» ةرادإا ةعانق رييغت
يف نÓيم رتنإا ىلإا (ةنسس43) جنوي مسضناو
نم اًمداق ،ةريخألا ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف
رايخ عم ،رهسشأا6 ةدمل ،دتيانوي رتسسسشنام
بسسحبو.ي˘فا˘سضإا م˘سسو˘م˘ل د˘يد˘م˘ت˘˘لا

«ترو˘ب˘سس و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘˘غ ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ليعفت ىلع تقفاو رتنإا ةرادإا نإاف ،ةيلاطيإلا
قيرفلا عم رمتسسيل غنوي دقع ديدمت دنب
.1202‐0202 لبقملا مسسوملا يف
7 ي˘ف نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ع˘˘م غ˘˘نو˘˘ي كرا˘˘سشو
ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ه˘ما˘م˘سضنا ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.رخآا عنسصو اًفده لجسس ثيح ،يسضاملا

حفاكي صسوتنفوج كلام
وروأا نييÓم01ـب «انوروك»
ـب سسوتنفوج يدان كلام يّليينأا ايردنأا عربت
ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘ع ة˘با˘ي˘˘ن وروأا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م01
سسوريف ةحفا˘كم دو˘ه˘ج ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل

لئاسسو تدافأا امبسسح ،دجتسسملا انوروك
.ةيلاطيإلا مÓعإلا

اهنأا اهل ناي˘ب ي˘ف ي˘ل˘ي˘ي˘نأا ة˘ل˘ئا˘ع تر˘كذو
ةيامحلا ةئيه حلاسصل» غلبملا اذهب تعربت
.«ةمزألا هذه ةرادإا نع ةلوؤوسسملا ةيندملا

لثم ةدع تاكرسش يّليينأا ةلئاع كلتمتو
. «يراريف»و «رلسسيارك تايف»
هيبعل ةباسصإا نلعأا دق سسوتنفوج ناكو
سسوريفب يديوتام زيلبو ،يناغور ّيلييناد
001 ن˘م ر˘ث˘كأا ع˘سضخ˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘نورو˘˘ك
ةد˘ي˘سسلا ي˘ف˘ظو˘مو ي˘ب˘عل ن˘˘م سصخ˘˘سش
.ايزارتحا ،ايلاح يحسصلا رجحلل زوجعلا

ةنولصشرب عفدي رفصس زاوج
ويزل مجن وحن

،ينولاتك ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
دقاعتلا ةنولسشرب ليسضفت ءارو رسسلا

عفادم ،يبيلي˘ف ز˘يو˘ل ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ع˘م
دق ةيلا˘ط˘يإا ر˘يرا˘ق˘ت تنا˘كو.ويزل
ن˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘˘سسألا تثد˘˘ح˘˘ت
22) يبيليف تامدخب اسسرابلا مامتها

روسسن عم دقعب طبتري يذلا ،(اًماع
.2202 فيسص ىتح ةمسصاعلا

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
نو˘ب˘ج˘˘ع˘˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ى˘ظ˘ح˘ي ه˘ن˘كل ،بعÓ˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘ب
اًر˘ظ˘ن ،هر˘ي˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘سضفأا˘ب ا˘˘سضيأا

.يلاطيإا رفسس زاوج هكÓتمل
ةيمهألا ةياغ يف ربتعي ببسسلا اذهو
نأاسش هنأاسش يذلاو ،انارغولبلل ةبسسنلاب

ديق يف قحلا كلمي ،اينابسسإا ةيدنأا لك
داحتلا جراخ نم طقف نيبعل3
كلذ رثؤوي ن˘ل ي˘لا˘ت˘لا˘بو.يبوروألا

ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ع˘م هد˘قا˘ع˘ت ةر˘كف ى˘ل˘ع
ناسس سسيراب م˘ج˘ن ،ا˘ف˘ل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘ن

ورا˘تول ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا وأا ،نا˘مر˘˘ي˘˘ج
 .نÓيم رتنإا مجاهم ،زينيترام
نويلم04 وحنب يبيليف رعسس ردقُيو
لوا˘ح˘ي˘سس يذ˘˘لا م˘˘قر˘˘لا و˘˘هو ،وروأا
.هسضيفخت ةنولسشرب
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نيمظنملا لبق نم تعيب ةركذت نييÓم3

ءاغلإلا لاح يف ويكوط دايبملوأا ركاذت يلماح صضيوعت مدع نع ءابنأا

11

دا˘ي˘ب˘م˘لوأا ر˘كاذ˘ت و˘ل˘ما˘˘ح بقر˘˘ت˘˘ي
ةرود ر˘˘ي˘˘سصم ،ق˘˘ل˘˘ق˘˘ب و˘˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘ط
هنأا ركذي ريرقت دوجو عم ،باعلألا

،ركاذتلا ةميق دادرتسسا متي ل امبر
.ءاغلإلا لاح يف
اريبك اجاور عيبلا ةيلمع تدهسشو
ي˘لاو˘ح تع˘ي˘ب ثي˘ح ،نا˘با˘ي˘˘لا ي˘˘ف
ةيلمع لÓخ ،ةركذت نييÓم ةثÓث
.يسضاملا يام يف ةيلحم بيسصناي
نأا ارار˘˘˘م نو˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
نم ،اهدعوم يف ماقتسس دايبملوألا

عم نكل ،توأا9 ىتحو ةيليوج42
سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل ع˘˘˘ير˘˘˘سسلا را˘˘˘سشت˘˘˘نلا
لازت ل فواخملا نإاف ،«انوروك»
ءاغلإا وأا ليجأات سصوسصخب ديازتت
.ويكوط باعلأا

ي˘˘ها˘˘˘سسأا» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘سشنو
اريرقت ،سسمأا ،ةينا˘با˘ي˘لا «مو˘ب˘م˘ي˘سش
م˘ت˘ي ل ا˘˘م˘˘بر ر˘˘كاذ˘˘ت˘˘لا نإا لو˘˘ق˘˘ي
تي˘˘غ˘˘لأا اذإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق دادر˘˘˘ت˘˘˘سسا
ن˘˘ع كلذ تل˘˘ق˘˘نو ،دا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوألا

ةيدقاعت ليسصافت ببسسبو نيمظنم
.ركاذتلاب قلعتت
تيغلأا اذإا هنأا ةفيحسصلا تفاسضأاو
ق˘ل˘ع˘ت˘ت با˘ب˘سسأا ةد˘ع˘ل دا˘ي˘ب˘م˘لوألا
ن˘ي˘ب حوار˘ت˘تو ،«ةر˘ها˘ق˘لا ةو˘ق˘لا˘ب»
تلا˘˘˘حو» بر˘˘˘ح˘˘˘˘لاو ثراو˘˘˘˘كلا
ة˘ح˘سصلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ئراو˘˘ط˘˘لا
ةيلوؤو˘سسم د˘جو˘ت ل ه˘نإا˘ف «ة˘ما˘ع˘لا

.نيمظنملا ىلع
ل˘˘ئا˘˘سسر ي˘˘ف ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا بب˘˘˘سستو
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ر˘ب˘˘ع ة˘˘ب˘˘سضا˘˘غ

نم˘سض ن˘م ا˘ه˘ل˘ع˘جو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ىلع مامتهÓل ةريثملا رومألا رثكأا
.نابايلا يف «رتيوت»
ل ..اذام» سصاخسشألا دحأا بتكو
ةلاح يف لاومأÓل دادرتسسا دجوي
«؟يعم نوحزمت متنأا له ؟ءاغلإلا
اعادو لوقأاسس» رخآا بتك امنيب
ن˘˘ي ف˘˘لأا001 غ˘ل˘ب˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
ن˘سست˘ي م˘˘لو .«(رلود79.339)
نم يروف قيلعت ىلع لوسصحلا

.ويكوط دايبملوأا يمظنم
،سسرام11 يف لاؤوسس ىلع ادرو
يف ركاذتلا ة˘م˘ي˘ق دادر˘ت˘سسا لو˘ح
مل» نومظنملا لاق ،ءاغلإلا لاح
وأا ءا˘غ˘لإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا اد˘˘بأا سشقا˘˘ن˘˘ن
تاداد˘ع˘ت˘سسلا ..با˘ع˘لألا ل˘ي˘جأا˘ت
م˘غرو .«ة˘ط˘خ˘ل˘ل ا˘ق˘فو ةر˘م˘ت˘سسم
ركاذتلا يلماح سضعب رعسشي كلذ
.نانئمطلاب
،ي˘كاو˘يرو˘م وزا˘كي˘سشو˘˘ت لا˘˘قو

هرمع غلبي قباسس يفرسصم وهو
011 ي˘لاو˘ح ق˘ف˘نأاو ،ا˘ما˘˘ع66
ركاذت عبرأا ءارسش ىلع ني فلآا
ة˘˘ما˘˘قإا ا˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسأا»
ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي ه˘ن˘كل «دا˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألا
.ركاذتلا ةميق درتسسيسس
ةد˘˘ها˘˘˘سشم ا˘˘˘ق˘˘˘ح د˘˘˘يرأا» فا˘˘˘سضأاو
ديرأا هلك كلذ لبق نكل ،ةسضايرلا
ىتح ويكوط يف دايبملوألا ةماقإا
.«ءاغلإÓل ل ءاجر ..تلجأات ول
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خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب و˘لوؤو˘سسم عرا˘سس˘˘ُي
ة˘ق˘ف˘سص م˘سسح ل˘جأا ن˘م ى˘˘ط˘˘ُخ˘˘لا

يقÓمع دحأا سضاسضقنا لبق ةمهم
.لبقملا فيسصلا اهيلع اينابسسإا

ي˘˘ف ،يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا بغر˘˘يو
مسضب ،ةيموجهلا ه˘فو˘ف˘سص م˘ي˘عد˘ت
،ي˘نا˘سس يور˘ي˘ل با˘سشلا ي˘نا˘م˘˘لألا

و˘هو ،ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م حا˘˘ن˘˘ج
م˘˘سسح ة˘˘عر˘˘سسل ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ي
نم غلاب مامتها لظ يف ةقفسصلا
.بعÓلاب ،ةنولسشربو ،لايرلا

«دليب تروبسس» ةفيحسص تراسشأاو
دقُع يذ˘لا ير˘سسلا عا˘م˘ت˘جلا ى˘لإا
ر˘يد˘م˘لا ،سشت˘يد˘ي˘م˘ح ح˘لا˘سص ن˘ي˘˘ب
،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

،«تروبسس نايل» ةلاكو يلوؤوسسمو
موريجو ،يناسس يئانثلا لثمت يتلا
.نريابلا عفادم ،غنيتاوب
ي˘لوؤو˘سسم˘ب سشت˘يد˘ي˘م˘ح ى˘ق˘˘ت˘˘لاو
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برألا ،ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
يتأاي يتلا ،رومألا سضعب ةسشقانمل

يرافابلا يدانلا ةبغر اهسسأار ىلع
زنايلأا» بعلم ىلإا ،يناسس بلج يف
sنأا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا تد˘˘كأاو.«انيرأا ةرمتسسم نيفرطلا نيب تاثداحملا

لسصي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م
خ˘نو˘ي˘م ة˘ن˘يد˘م˘ل ،ي˘نا˘سس و˘ل˘ث˘˘م˘˘م

ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ،ي˘سضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا
،ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تأاد˘˘بو.سضوافتلا

نر˘يا˘ب ي˘لوؤو˘سسم ع˘م ا˘ه˘تا˘ثدا˘ح˘˘م
ي˘نا˘سس عا˘ن˘قإا تعا˘ط˘ت˘سسا ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م كر˘تو ،ا˘ه˘ي˘لإا لو˘ح˘ت˘˘لا˘˘ب
.يسضاملا ليربأا يف نيقباسسلا

ةنولصشربو لايرلا ىلع قيرطلا عطقل ىطخلا عراصسُي خنويم نرياب

ا˘كو˘ل ي˘بر˘سصلا ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم ود˘˘ب˘˘ي
لخاد ،ديردم لاير مجاهم سشتيفوي
لحم ،وي˘با˘نر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس بع˘ل˘م
ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك كو˘˘كسش

.يسسنرف يفحسص
ىلإا (ا˘ًما˘ع22) سشت˘ي˘فو˘ي م˘سضناو
،يسضاملا فيسصلا ،يكلملا يدانلا
،تروفكنارف تخارتنيآا نم اًمداق
تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا مد˘˘ق˘˘ي م˘˘ل ه˘˘˘ن˘˘˘كل
.نآلا ىتح هنم ةرظتنملا

01 و˘˘˘˘˘ل» ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘م بسسح˘˘˘˘˘˘بو
نإا˘˘˘ف ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا «ترو˘˘˘ب˘˘˘˘سس
ع˘˘˘م ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘سصلا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ريسصمب ط˘ب˘تر˘م «ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا»

ينفلا ريدملا ،ناديز نيدلا نيز
.قيرفلل
رارمتسسا لاح يف نأا عقوملا دكأاو

ى˘ل˘ع˘ف ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م ناد˘˘يز
ثحبيو ،هبئاقح مزحي نأا سشتيفوي

مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ،ةد˘يد˘ج ة˘ه˘جو ن˘ع
.هاوتسسمب يسسنرفلا بردملا عانتقا

نيمتهملا زربأا يلو˘با˘ن ر˘ب˘ت˘ع˘يو
تا˘˘˘مد˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا˘˘˘ب
ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،سشت˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي
ل˘ي˘كو ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب هو˘˘لوؤو˘˘سسم
د˘ق˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا ثح˘ب˘˘ل ،بعÓ˘˘لا
مداقلا مجاهملا كراسشو.ةقفسصلا

ةارابم42 يف ،«اغيلسسدنوبلا» نم
يف ،ديردم لاير عم مسسوملا اذه
لج˘سس ثي˘ح ،تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
.امهلثم عنسصو نيفده

ناديز ريصصم عم عطاقتي صشتيفوي لبقتصسم
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12
هيأارب يلدُي ريون

لزانتلا نأاصشب لدجلا يف
بتارلا نع

ليونا˘م ف˘سشك
سسرا˘˘ح ،ر˘˘يو˘˘ن
،خنو˘ي˘م نر˘يا˘ب

ي˘˘ف ه˘˘يأار ن˘˘ع
ر˘ئاد˘لا لد˘ج˘˘لا

نأا˘سشب ،ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح
بقاوعلا
يسشفتل ةيلاملا
سسوريف
«انوروك»
،دجتسسملا

نع لزانت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا بلا˘ط˘م˘لاو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق لا˘قو .تا˘ب˘تر˘˘م˘˘لا
يف سصاخسشألا يقاب لثم» :يناملألا

ةر˘ك و˘فر˘ت˘ح˘مو ر˘كفأا ،تقو˘˘لا اذ˘˘ه
لماعتلا ةيفيك يف نورخآلا مدقلا

.«نكمم لكسش لسضفأاب عسضولا عم
ءارزو سسيئر ريدوسس سسوكرام ناك
يفرتحم اعد ةيناملألا ايرافاب ةيلو
ىل˘ع نو˘ل˘سصح˘ي ن˘يذ˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك
يلختلا يف ريكفتلل ةيلاع بتاور
ح˘˘˘˘˘سضوأاو .بتاور˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘ع
ةطبار سسيئر ترفياسس نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
،«اج˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب» ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا

ن˘ي˘˘ب ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب تا˘˘سشقا˘˘ن˘˘م دو˘˘جو
.نأاسشلا اذهب ةيدنألاو نيبعÓلا

ةيناملألا «دليب» ةفيحسص تراسشأاو
يف ىرخألا71ـلا قرفلا ةداق نأا ىلإا
وأا) يف نوبغري ل «اغيلسسدنوبلا»
ىلع قيلعت˘لا˘ب (م˘ه˘ل حو˘م˘سسم ر˘ي˘غ
ا˘ي˘سسورو˘ب يدا˘ن ن˘ل˘عأاو .ر˘مألا اذ˘ه
عوسضوملا اذه لثم» نأا دنومترود
امك .«قيرفلا عم ا˘ي˘ل˘خاد سشقا˘ن˘ي˘سس
،عبطلاب» :م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه يدا˘ن ح˘سضوأا
اًيلخاد ططخلا عسضنو ،اًيلاح سشقانن
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ها˘ج˘˘تا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ف
تم˘تو .«ا˘ن˘ي˘˘ب˘˘عل ع˘˘م تا˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
يدان يف ايلخاد رمألا اذه ةسشقانم
ثدحتي ن˘ل ،اذ˘ه˘لو ،ن˘م˘ير˘ب ردر˘ي˘ف
رمألا اذه نع ردناسسيوم سسÓكين
.«ماع لكسشب»

ةلمتحم ديعاوم3
اغيللا فانئتصسل

،ةينابسسإا ةي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ةلمتحم˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا ،سسمأا حا˘ب˘سص
.اًددجم «اغيللا» ةقباسسم فانئتسسل
دق ينابسسإلا يرودلا ةطبار تناكو
سسرام21 مو˘˘˘ي اًرار˘˘˘ق تذ˘˘˘خ˘˘˘˘تا
ةد˘م˘ل «ا˘غ˘ي˘ل˘لا» فا˘ق˘يإا˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا
سسوريف يسشفت لظ يف ،نيعوبسسأا

.ابوروأا يف انوروك
ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص بسسح˘˘˘˘بو
ل˘ك نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
لوطتسس ةدملا نأا ىلإا ريسشي ءيسش
ديدحتلا هجو ىلعو ،نيعوبسسأا نع
،ليلقب رهسش نم رثكأا ىلإا لسصتسس
مامأا اًلؤوافت تاسضارتفلا رثكأا وهو
.«اغيللا» ةطبار
3 عسضو مت هنأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو
ةلمتحملا ديعاومل˘ل تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سس
.«اغيللا» ةدوعل
مل نإاو ،لبقملا ليرفأا32 موي لوألا
يناثلا رايخلا نوكيسس ،اًنكمم نكي
،يام2 موي ةلوطبلا فانئتسسا وه
دمتعتف ةريخألاو ةثلاثلا ةلاحلا امأا

ةياهن نÓعإاب ةموكحلا رارق ىلع
.يام41 موي ةدوعلاو ،رطخلا

لود˘ج ا˘ًي˘لا˘ح ة˘نو˘ل˘سشر˘ب رد˘سصت˘˘يو
ديسصرب ي˘نا˘ب˘سسإلا يرود˘لا بي˘تر˘ت
لاير نع نيتطقن قرافب ،ةطقن85
.ةطقن65ـلا بحاسص ديردم

ادعوم نلعي ايليصسرام
هتابيردت فانئتصسل ايئدبم

اي˘ل˘ي˘سسرا˘م كي˘ب˘م˘لوأا يدا˘ن ن˘ل˘عأا
فانئتسسل ايئدبم ادعوم ،يسسنرفلا
فاقيإا لظ يف ،ه˘تا˘ب˘يرد˘ت ق˘ير˘ف˘لا
؛ا˘ي˘لا˘ح تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لاو طا˘˘سشن˘˘لا
.انوروك سسوريف يسشفت يدافتل
،نايب يف ،ايليسسرام يدان راسشأاو
ف˘نأا˘ت˘سسي فو˘سس ق˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ى˘˘لإا
ليرفأا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف ،ه˘تا˘ب˘يرد˘ت
د˘ق» :نا˘ي˘ب˘لا كرد˘ت˘˘سساو.لبقملا
اذ˘ه ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإل ر˘˘ط˘˘سضن
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ا˘˘سضيأاو ،د˘˘عو˘˘م˘˘˘لا
˘مز˘ل اذإا ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا تارار˘˘ق˘˘لا
تاد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم بسسحو ،ر˘˘˘˘˘مألا
حسضوأاو.«ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

جمانرب سصيسصخت مت هنأا ايليسسرام
فر˘سشي˘سس ،بعل ل˘˘كل ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت

ي˘ن˘ف˘لا ن˘يزا˘ه˘ج˘لا ءا˘سضعأا ه˘ي˘ل˘ع
نيبعÓلا ديوزتل ؛اي˘مو˘ي ي˘ب˘ط˘لاو
.تادعاسسم وأا تامولعم يأاب
زكرملا ايليسسرام كيبملوأا لتحيو
يرودلا بيترت لودج يف ،يناثلا
،ةلوج82 رورم د˘ع˘ب ،ي˘سسنر˘ف˘لا

لهأاتلل ةوقب نيحسشرملا نم ىقبيو
.ابوروأا لاطبأا يرودل

جرخم نع ثحبت «افيفلا»

ةيبوروألاو ةيملاعلا ةركلا قاروأا رثعبي «ورويلا» ليجأات

م˘مألا سسأا˘˘ك ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت بب˘˘سست˘˘ي˘˘سس
ي˘˘˘˘˘˘ف ،1202 ى˘˘˘ت˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا
تادا˘ح˘تلا ف˘نأا˘ت˘سست نأا ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا
نإا ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ءا˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘ت فور˘˘˘ظ تح˘˘˘م˘˘˘سس
هنكل .دجتسسملا «انوروك» سسوريف
ر˘ي˘ثأا˘ت˘ل يدؤو˘ي˘سس ه˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف
ىل˘ع ،و˘ن˘ي˘مود˘لا ع˘ط˘ق˘ك ي˘ع˘با˘ت˘ت

سصخ˘ت ىر˘خأا تا˘ق˘˘با˘˘سسم لواد˘˘ج
˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا
.(افيف) يلودلا داحتلاو ،(افيوي)
،ة˘ح˘سضاو ة˘يؤور˘لا لاز˘ت ل ا˘م˘ن˘ي˘بو
يتلا ةيدنألا تاقبا˘سسم˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ى˘ل˘ع بجو˘ت˘ي˘سس ،(ا˘ف˘يو˘˘ي) سصخ˘˘ت
لايدنومب هلعفيسس ام ديدحت (افيف)
ةد˘يد˘ج˘لا ه˘˘ت˘˘خ˘˘سسن ي˘˘ف ،ة˘˘يد˘˘نألا
يف ا˘ق˘ير˘ف42ـب ا˘ه˘ب˘ع˘ل رر˘ق˘م˘لا
.1202 ف˘˘ي˘˘سص لÓ˘˘˘خ ،ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا

ةلوطبلا ةماقإا ةلأاسسم ىقبت ايلاحو
(افيف) نكل ،ة˘ق˘ل˘ع˘م ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف
اهليجأات مامأا ،ا˘حو˘ت˘ف˘م با˘ب˘لا كر˘ت
وأا ،هسسفن ماعلا نم قحل دعوم ىلإا
لايدنوم دهسشيسس يذلا2202 ىلإا
.3202 وأا ،رطق
نأل ،ا˘ب˘ع˘سص لوألا را˘ي˘خ˘لا ود˘ب˘يو
ورويلا ةلوطب ليجأات ررق (افيوي)
يذلا رارقلا سسفن وهو ،1202 ىلإا
سصوسصخ˘ب (لو˘ب˘ي˘م˘نو˘ك) هرد˘سصأا

ةررق˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ،ا˘كير˘مأا ا˘بو˘ك
قفألا يف ر˘ه˘ظ˘يو .يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا

لوأا ،2202 رطق لايدنوم ،كلذك

قرسشلا يف م˘لا˘ع˘لا سسأا˘كل ة˘لو˘ط˘ب
،ابختنم23 رظتنت يتلاو ،طسسوألا
لب .ربمسسيد81و ربمفون12 نيب
نم ءاهتنلا متي نأا دب ل ،كلذ لبقو
ي˘ف ة˘يرا˘ج˘لا ،ل˘هأا˘ت˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘سصت
ي˘˘ف ،ا˘˘بوروأا ر˘˘ي˘˘غ ىر˘˘خأا ن˘˘كا˘˘مأا
.يلاحلا تقولا

،ة˘يا˘غ˘ل˘ل اد˘ق˘ع˘م ع˘˘سضو˘˘لا ود˘˘ب˘˘يو
،تايرودلا فقوت لظ يف ةسصاخ
لث˘م˘لا˘بو ،لا˘ط˘بألا يرود كلذ˘كو

ممألا سسأاكل ةلهؤوم˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا
رو˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ًءا˘˘ن˘˘بو .ة˘˘ي˘˘بوروألا
لكسشلا (افيوي) دد˘ح˘ي˘سس ،سضر˘م˘لا
تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ه˘˘ب بع˘˘ل˘˘ت˘˘سس يذ˘˘لا
،اهخيراوتو ،هتاقباسسم يف ةيقبتملا
بع˘ل د˘ي˘عاو˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ع˘˘م ن˘˘كل
.ةيئاهنلا تاهجاوملا

اذ˘˘ه ل˘˘خاد ىر˘˘خأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ة˘˘م˘˘ثو
ةلوطب يف لثمتت ،دقعملا دهسشملا
،ةيناثلا اهتخسسن يف ممألا يرود

تناكو ،ارخؤوم اهتعرق تميقأا يتلا
ربمتبسس نم ثلاثلا ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس
.لبقملا

ةلحرملا بعلُت نأا ررقملا نم ناكو
لÓ˘خ ،م˘مألا يرود ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا
نم سسداسسلا ىلإا يناثلا نم ةرتفلا

يذ˘لا خ˘يرا˘ت˘لا و˘هو ،1202 ناو˘ج
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،Ó˘ي˘ح˘ت˘سسم تا˘ب
ىلإا0202 ن˘˘م ورو˘˘ي˘˘لا د˘˘عو˘˘م
1202.

ر .ق^

لبقتسسمب طيحي سضومغلا لازل
بعل ،وينيتوك بيليف يليزاربلا
خنويم نر˘يا˘ب˘ل را˘ع˘م˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ى˘لإا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك م˘سضناو .ي˘نا˘م˘لألا
ىلع يراجلا مسسوملا علطم نرياب
ءارسشلا ةيقحأا عم ،ةراعإلا ليبسس
021 ل˘با˘ق˘م م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
بسسح˘˘بو ن˘˘كل ،ورو˘˘˘ي نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
نإاف ،اينام˘لأا ن˘م ةدراو˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
ءارسشلا ةيقحأا دنب لعفي نل نرياب
˘مد˘ع˘ل اًر˘ظ˘ن ،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك د˘ق˘ع ي˘ف
قيرفلا ةقفر رظتنملا ءادألا هميدقت
.يرافابلا

«ترو˘ب˘سس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
نا˘ك ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘˘كلا
09 ىلإا هب˘لا˘ط˘م سضي˘ف˘خ˘ت يو˘ن˘ي
ل˘ي˘ه˘سست ل˘جأا ن˘م ،ورو˘ي نو˘ي˘˘ل˘˘م
يدانلا نكل ،نريابلا ىلع رومألا
هذه عفدل د˘ع˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ي˘نا˘م˘لألا
نأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو .اسضيأا ةميقلا
ةنولسشرب مامأا اًيلاح برقألا لحلا

ةر˘م اًرا˘ع˘م و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك جور˘˘خ و˘˘ه
را˘˘ي˘˘خ ع˘˘م م˘˘سسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل ىر˘˘˘خأا
ى˘لإا ه˘ت˘ه˘جو نو˘كت د˘˘قو ،ءار˘˘سشلا
.يزيلجنإلا يرودلا

مسسوملا بحر دق وينيتوك ناكو
،ماهنتوت ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب ي˘سضا˘م˘لا
دكأاو ،لمتكت مل تاسضوافملا نكل
دادعتسسا ىلع ةنولسشرب نأا ريرقتلا
ليبسس يف ةلئاط لاومأا نع لزانتلل
هعيب ةجردل ،وينيتوك نم سصلختلا

يف طقف وروي نويلم06 لباقم
هنأا نم مغرلا ىلع ،1202 فيسص
خيرات يف ىلغألا ةقفسصلا ربتعي
.(ورو˘ي نو˘ي˘ل˘˘م061) يدا˘˘ن˘˘˘لا

دق وينيتوك نأاب ةفيحسصلا تمتخو
ةلاح يف اسسرا˘ب˘لا فو˘ف˘سصل دو˘ع˘ي
سضر˘ع دو˘جو مد˘˘ع ي˘˘هو ،ةد˘˘حاو

.لبقملا فيسصلا يف هل ديج
ناريثي وراتو’و رامين

ةنولششرب يف ةمزأا
،ةلم˘ت˘ح˘م ة˘مزأا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ه˘جاو˘ي
افل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘ن ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ا˘ه˘ل˘ط˘ب
سسيراب ابعل ،زينيترام وراتولو
ناذللا ،نÓيم رتنإاو نامريج ناسس
ي˘نو˘لا˘˘ت˘˘كلا يدا˘˘ن˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي

بسسحبف .لبقملا فيسصلا امهمسض
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص
كÓ˘ت˘ما مد˘ع ل˘ث˘م˘ي ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا
ر˘˘ف˘˘سس زاو˘˘ج˘˘ل ورا˘˘تولو را˘˘م˘˘ي˘˘ن
˘˘ما˘˘مأا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع ،ي˘˘˘بوروأا
.انارغولبلا

ي˘نا˘ب˘سسإلا دا˘ح˘تلا ح˘ئاو˘ل سصن˘تو
يف ،ٍدان لك ةيقحأا ىلع مدقلا ةركل
جرا˘خ ن˘م ط˘ق˘ف ن˘ي˘ب˘عل3 د˘ي˘ق
كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘يو .ي˘˘˘بوروألا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
وروترأاو وليم رثرآا ايلاح ةنولسشرب
،زوجعلا ةراقلا جراخ نم ،لاديف

نع يلختلا هيلع نوكيسس يلاتلابو
را˘˘م˘˘ي˘˘˘ن م˘˘˘سض دارأا اذإا ،ا˘˘˘م˘˘˘هد˘˘˘حأا

.اًعم وراتولو
وه لاديف نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو
مامتها ل˘ظ ي˘ف ،ل˘ي˘حر˘ل˘ل بر˘قألا
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا˘˘ب نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا

تر˘سصت˘قا اذإا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ه˘تا˘مد˘خ
Óف ،وراتولو رامين ىلع رومألا
ة˘˘مزألا ن˘˘˘كل .ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم د˘˘˘جو˘˘˘ت
بغر لاح يف رهظتسس ةيقيقحلا
رخآا بعل يأا مسض يف ،ةنولسشرب
ثيح ،يبوروألا داحتلا جراخ نم
ةداعتسسا ةيناكمإا ىلع كلذ رثؤويسس
ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
سسيتيب لاير ىلإا راعملا ،نوسسرميإا

.ايلاح
م˘سض ة˘لوا˘ح˘م˘ل ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب اذ˘˘هو
ه˘˘م˘˘سسا ط˘˘ب˘˘ترا يذ˘˘لا ،نا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو
يهتن˘ي˘سس ثي˘ح ،ار˘ي˘ث˘ك ا˘سسرا˘ب˘لا˘ب

مسسوملا ةياهنب يسسليسشت عم هدقع
.يراجلا

هتداعتصسل ديحو طرصشو ..وينيتوك نم صصلختلا ديري ةنولصشرب



هبعل ةدوع برقل حاترم يلاغتربلا يتنسسيف ليج بردم

ينفلا مقاطلا نئمطيو ىفاعتي يجيعن
ليج يدانو ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ي˘ج˘ي˘ع˘ن ءا˘ير˘كز د˘جاو˘ت˘ي

برقو جÓعلا نم ةريخألا ه˘ل˘حار˘م ي˘ف ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘ت˘ن˘سسي˘ف
ةرتفلا يف نيدا˘ي˘م˘لا ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإلا ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت
ةيمسسرلا تاسسفانملا ىلإا هتدوع خيرات دعب ددحت ملو ،ةيسضاملا
.ةيلاغتربلا «لوبأا» ةفيحسص تركذ ام بسسحب

يدانلل ينفلا مقاطلا نأامط وداراب كيتيلتأا يدان جيرخ يفاعت
يفاعتلاب أادب هنا امب ،قيرفلا بردم اريفيلوأا روكيف ةسصاخو
ةقرو نوكيسسو ةلبقملا مايألا لÓخ ازهاج نوكيسسو ايجيردت
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا د˘ن˘ع ه˘برد˘م ط˘ط˘خ ن˘م˘˘سض ة˘˘م˘˘ه˘˘م
ةينطولا ةلوطبلا فاده مسصبو ،يلاغتربلا يدانلل ةيسساسسألا

يدان ع˘م ةارا˘ب˘م02 ي˘ف كرا˘سش نأا د˘ع˘ب د˘ي˘˘حو فد˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ايلاح ةفقوتم ةيلاغتربلا ةلوطبلا ناف ةراسشإÓل ،يتسسنيف
.انوروك سسوريف يسشفت ببسسب ةيبوروألا تايرودلا يقاب رارغ

يتنسسيف ليج يدان ىلإا لقتنا دق جربلا نبا نأا ريكذتلل
ةدمل وداراب كيتيلتا يدان نم امداق ةراعإا لكسش ىلع يلاغتربلا

ةميق تغل˘بو ،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن هد˘ق˘ع ءار˘سش ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م د˘حاو م˘سسو˘م
.وروأا نويلم4.1 ةقفسصلا

ز.سس

يلاردفلا بتكملا عامتجا لجؤوت «فافلا»
بتكم˘ل˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ل˘جأا

سسوريف راسشتنا يدافتل ،يزارتحا ءارجإاك ،لبقملا يلارديفلا
.«انوروك»

نأا ،سسمأا رسشن نايب يف «فافلا»ـل يمسسرلا عقوملا فسشكو
ررق رئازجلا يف ةيورك ةئيه ىلعأا سسيئر يسشطز نيدلا ريخ
يف هدقع اعمزم ناك يذلا ،يلارديفلا بتكملا عامتجا ليجأات
.يراجلا سسرام32ـلا

دقعل يرا˘ج˘لا سسرا˘م13ـل ا˘خ˘يرا˘ت «فا˘ف˘لا» تدد˘حو اذ˘ه
نيعب ذخألا ع˘م ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا ءا˘سضعأا ن˘ي˘ب عا˘م˘ت˘جلا
.دÓبلا يف يحسصلا عسضولا تاروطت رابتعلا

ب.م.يرسسيإا
يدانلا راسصنأا تاوسصأا نم%87 لان

لÓخ زتيم يف بعل لصضفأا اجديكوأا
يرفيف رهصش

بعل ،يرئازجلا يلودلا سسراحلا اجديكوأا ردنسسكلأا جوت
رهسش لÓخ هيدان يف بعل لسضفأا بقلب يسسنرفلا زتيم يدان
.يسضاملا يرفيف

راسصنأا نأا ،يسسنرفلا زتيم يدانل يمسسرلا عقوملا فسشكو
،رسضخلا عم ايقيرفإا لطب حلاسصل ،%87 ةبسسنب اوتوسص يدانلا
.9102 فيسص يف

يف ثدحلا عنسصي هلعج ام هيدان عم ةرتف ذنم اجديكوأا قلأاتو
ىلع تابسسانملا ديدع يف قوفت هنأاو اميسسل يسسنرفلا مÓعإلا

نمسضيل ،نامريج ناسس سسيراب ىمرم سسراح سسافان روليك
.«1غيللا» ـل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف ناكم

ب.م.يرسسيإا
اينابسسإا يف «انوروك» ءابو راسشتنا ببسسب

صسيتيبو يدنام نيب تاصضوافملا ليجأات
رخآا راعصشإا ىلإا

عم يرئازجلا عفادملا يدنام ىسسيع تاسضوافم تفقوت
يدانلا نيب طبري نيذلا دقعلا ديدمت لوح سسيتيب لاير هيدان
يسشفت ببسسب اينابسسا اهسشيعت يتلا فورظلا ببسسب ،بعÓلاو
ةفيحسص تركذ ام بسسح دÓبلا ءاحنأا يف انوروك سسوريف
.ةينابسسلا «سسأا»

ةرادإا عم قافتا ىلإا لسصوتلل قباسسلا سسمير عفادم ىعسسيو
،لسضفأا ةيلام تازايتما هل لفكي دقع لوسصحلا لجا نم هقيرف
يف لسشفلا ةلاح يف يراجلا مسسوملا ةياهن يدانلا كرت وأا
سسفن تركذ ام بسسح نيبناجلا يسضري قافتا ىلإا لسصوتلا
لازام يذلا «ر˘سضخ˘لا» عا˘فد ةر˘خ˘سص نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ردا˘سصم˘لا

.1202 ناوج ىتح يسسلدنألا قيرفلا عم اطبترم
هدجاوت ببسسب ةوق فقوم يف يدنام

ةنولسشرب ةركفم يف
سسأاكب ينطولا بختنملا عم جوتملا ايقيرفإا لطب نوكيسسو

همامتها ةنو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن ءاد˘بإا د˘ع˘ب ،ةو˘ق ف˘قو˘م ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةينولاتكلا قيرفلا ةرادإا ططخ نمسض لخدي يذلا عفادملاب
لكاسشم دهسشي يذلاو ،لبقملا مسسوملا يدانلا فوفسص معدتل
ةعجانلا لولحلا دحا يدنام يف ىرت يتلا يعافدلا طخلا يف
«سسوكيتيب» يدان ىلع متح˘ي˘سس ا˘م ،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ة˘يو˘ق˘ت˘ل
هيلع ظافحلا دارأا اذإا هبعÓل يخسس سضرع ميدقت ىلع لمعلا
.هفوفسص يف

ز.سس

6962ددعلا ^1441 بجر42ـل قفاوملا0202 سسرام91سسيمخلاةصضايرلا

ىسسوم دمحأا ـل ليدب لسضفأا قباسسلا وتروب مجن يف ىرت

مداقلا وتاكŸÒا ‘ يميهارب عم دقاعتلا ىلع رصصت يدوعصسلا رصصنلا ةرادإا

يلاوتلا ىلع هييلبنومو وكانوم عم ازيمم ءادأا امدق

«1غيللا» يف ابعل02 لصضفأا ةمئاق يف روليدو يناميلصس
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يمي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘ي د˘جاو˘ت˘ي
،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘˘ج˘˘ن

نمسض يرطقلا نايرلا بعل
ر˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف فاد˘˘˘˘˘هأا
ى˘˘ع˘˘˘سسي يذ˘˘˘لا يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا
مسسوملا علطم هعم د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
ريراقت تركذ ام قفو لبقملا

ي˘ت˘لاو ة˘يدو˘ع˘سس ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
وتروب مجن ةقفسص نأا تدكأا
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘ق نو˘˘كت˘˘سس ق˘˘ب˘˘سسألا
.مسسوملا

ليدب لسضفأا يميهارب
ىسسوم دمحأا ـل

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب نو˘˘كي˘˘سسو
لسضفأا رسضخلا ةقفر جوتملا
يلودلا ىسسوم دمحأا ـل ليدب
يذلا ريخألا اذه ،ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا
ةرظتنم˘لا ة˘فا˘سضإلا مد˘ق˘ي م˘ل
ذ˘˘ن˘˘م يدو˘˘ع˘˘سسلا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
امداق8102 ةنسس همامسضنا

يزيلجنإلا يتيسس رتسسيل نم
ناوفسص هب حرسص ام بسسحب
ق˘˘˘ير˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ئر تيو˘˘˘˘كسسلا
نأا ىر˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘لا

كرحملا و˘ه نو˘كي ي˘م˘ي˘هر˘ب
.يدانلا موجهل لاعفلا

دكؤوت هتليسصح
ديزتو ةيلاعلا هتيلاعف

هتميق نم
تاغوارملا بحاسص بذجو

ل˘كسشب را˘ظ˘˘نألا ة˘˘ير˘˘ح˘˘سسلا
ريبكلا ىوتسسملا دعب ،تفل
هل مسسوم لوأا يف همدق يذلا
يذلاو ،رطق موجن يرود يف
عزانم Óب امجن هسسفن بسصن

زر˘با د˘حاو نا˘ير˘لا ه˘يدا˘ن ي˘ف
لجسس نأا دعب يرودلا يفاده
ةارابم41 ي˘˘ف فاد˘˘˘هأا01
يدا˘˘ن˘˘لا ناو˘˘لأا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘سضا˘˘˘خ
.يرطقلا

يرودلا ¤إا هلاقتنا
نوكيسس يدوعسسلا

مسسوŸا ةلبنق
ف˘˘سشك ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

يبرع «تروبسسوروي» عقوم
نوكيسس اعيبر03 بحاسص نأا

يرود˘لا تآا˘جا˘ف˘م زر˘˘با ن˘˘م
،لبقملا م˘سسو˘م˘لا يدو˘ع˘سسلا

ن˘ل ه˘م˘سض ة˘م˘ه˘م نأا اد˘كؤو˘˘م
قيرفلل ةبسسنلاب ةلهسس نوكت
ربتعي هناو ةسصاخ يدوعسسلا
ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةعطق
ي˘˘ت˘˘لاو ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ى˘لإا د˘ي˘كأا˘ت ل˘كب ى˘ع˘˘سست˘˘سس
قير˘ط˘لا ع˘ط˘قو ه˘ب كسسم˘ت˘لا

هعم دقاعتلل رسصنلا قيرف نع
عم دتمي يميهارب دقع نأا امب
.2202 ناوج ىتح نايرلا

˘مÓ˘سسإا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث ن˘˘كم˘˘ت
يدنأاو يسسنرفلا وكانوم يدان مجاهم يناميلسس
ةمئاق يف ناكم زجح نم هييلبنوم فاده روليد
اذ˘ه ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘ف ا˘ب˘عل02 ل˘˘سضفأا
«لو˘ب˘تو˘ف سسنار˘ف» ة˘ل˘ّج˘م تف˘˘سشكو.مسسوملا
ابعل02 لسضفأا مسضت ةمئاق نع سسمأا ةيسسنرفلا
ءاج ثي˘ح ،ة˘لو˘ج82 رور˘م د˘ع˘˘ب «1غيللا» ي˘ف
ى˘لإا را˘ع˘م˘لا ر˘ت˘سسي˘ل م˘جا˘ه˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا

عنسص امدعب21ـلا فسصلا يف يسسنرفلا وكانوم
قباسسلا يلاغتربلا ةنو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس م˘جا˘ه˘م
حبسصأاو ،«ةرامإلا» يدان عم مسسوملا اذه ثدحلا
ىتح فادهأا9 نود هنأا امب قيرفلل لوألا مجنلا

تاططخم نم اءزج نكي مل هّنأا نم مغرلاب نآلا
لتحاو اذه ،مسسوملا ةيادب يف ونيروم هبردم
9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك ةلوطبب جوتملا روليد
لبق ام فسصلا يرئازجلا ينطولا بختنملا عم
يدان عم فادهأا9 نود امدعب ،ةمئاقلا يف ،ريخألا

.مسسوملا اذه اهيف كراسش ةارابم52 يف هييلبنوم
يبابم نايلك ىلإا لوألا زكرملا داع لباقملا يف
02 يف افده81 نود يذلا يسسيرابلا يدانلا مجن
مدقيو.ةلوطبلا يف قيرفلا عم اهسضاخ ةارابم
وكانوم عم ةياغلل اديج ءادأا روليدو يناميلسس
نمسض نم امهلعج ام ،يلاوتلا ىلع هييلبنومو
.مسسوملا اذه ةيسسنرفلا ةلوطبلا موجن

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا
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رظتني يسسيرابلا يدانلا
ةقفسصلا قلغل ةبوقعلا ميسسرت

يبابم لاقتنا حاتفم زرحم
ديردم لاير ىلإا

د˘ئا˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير تا˘˘ب
م˘ج˘ن ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

لاقتنا حاتفم يتيسس رتسسسشنام
لا˘ير ق˘ير˘ف˘ل ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘˘ل˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصي يذ˘˘˘لا د˘˘˘يرد˘˘˘م
يسسنرفلا مج˘ن˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
نيدلا نيز بردملا نم بلطب
ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو.ناديز
زر˘˘ح˘˘م نأا ،سسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
رتسسسشنام ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا سضفر˘ي
ل˘ظ ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘˘سس
ةكراسشملا نم ريخألا نامرح
ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بألا يرود ي˘˘˘˘˘ف
لعج ام ،نيمداقلا نيمسسوملا
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي ر˘˘سضخ˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ن
ىلغأا يف ةكرا˘سشم˘ل˘ل جر˘خ˘م
.ةيراقلا تاسسفانملا

نأا رد˘سصم˘˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
لاقتنÓل احسشرم تاب زرحم
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ى˘˘لإا
ناو اسصوسصخ ،مداقلا فيسصلا
ىلع مزاع يسسيرابلا يدانلا
نيرداق نيبعÓ˘ب ه˘ق˘ير˘ف م˘عد
ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
يدا˘˘ن˘˘˘لا ىر˘˘˘يو.ةيراقلا
يف بعل نسسحأا نأا يسسيرابلا
ة˘ن˘˘سس يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا يرود˘˘لا

ايلاثم ارايخ نوكيسس ،6102
مجنلا يبابم نايل˘ي˘ك ة˘فÓ˘خ˘ل
وه ةوق˘ب ح˘سشر˘م˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا
يف ديردم لايرل بعلل رخآلا
لمأايو اذ˘ه.ديدجلا مسسوم˘لا

ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ناد˘˘يز
د˘قا˘ع˘ت ي˘ف ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘ل˘ل
نم زرحم عم «يج.سسأا.يبلا»
جورخل قيرط˘لا د˘ي˘ه˘م˘ت ل˘جأا

ة˘ب˘ي˘ت˘كب قا˘ح˘ت˘للاو ي˘با˘˘ب˘˘م
.«يكلملا

ب.م.يرسسيإا

لبقملا مسسوملا قيرفلا فوفسصل هتدوع40 كلاسش سضفر دعب

لوهجم لبقتصسم وحن ةتباث ىطخب بلاط نب
ىلإا هقيرط يف يزيلجنلا لسساكوين بعلو يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن نأا ودبي

طسسو ةداعتسسا ذبحي ل40 كلاسش يدان نأا ةيناملأا فحسص تفسشك نأا دعب ،لوهجم لبقتسسم
ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف يف هتراعإا تمت يذلاو ،يلاحلا مسسوملا ةياهن دعب «رسضخلا» ناديم
.رهسشأا6 ةرتفل سضيبألاو دوسسألا يدانلل

،وروأا نييÓم01 ةميقب يرابجإا ريغ ءارسش دنب نمسضتي قباسسلا ماهنتوت مجن دقع نأا مغرو
تناك ةرادإلا نأاو ةسصاخ ،همدع نم هليعفتب ةلوخملا ةديحولا يه يزيلجنلا يدانلا ةرادإا نأا لإا
ةنسس62 بحاسص ءادأاب عنتقت مل اهنأا لإا ،«زريبسسلا» مجن ةربخو ةبرجت نم ةدافتسسلا يف لمأات
نع ادج اديعب ادب يذلاو ،«غيلرميربلا» ىلإا هتدوع دعب ةيلاع تايوتسسم ميدقت يف لسشف يذلا

وأا اهيف لجسسي مل يتلاو «زياب كاملا» عم تايرابم6 يف كراسش نأا دعب يندبلاو ينفلا هاوتسسم
.ريهامجلا طخسسو تاداقتنل سضرعتي هلعج ام فده ةعانسص يف مهاسسي

هتيادب يف اهنع نابأا ةريبك ةبهومب هزيمت مغر هاوتسسم تابثإا يف «ءارحسصلا براحم» لسشفو
ةرثكو ة˘ه˘ج ن˘م طا˘ب˘سضنلاو ماز˘ت˘للا مد˘ع ى˘لإا ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب ع˘جر˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘فار˘ت˘حلا
بختنملا عم ةيسساسسألا هتناكم رسسخي هتلعج يتلاو ىرخأا ةهج نم اهل سضرعت يتلا تاباسصإلا
ءادألا بايغو هاوتسسم عجارت رارمتسسا لظ يف ةبعسص ةرتف ىلع لبقم هنا ودبي يذلاو ،ينطولا
.Óبقتسسم هتيعسضو نم رثكأا مزؤوي يذلا

ز.سس
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لÓب جربلا يلها بردم برعا
ىقبت امب هلؤوافت نع يريزد
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل راو˘˘˘سشم ن˘˘˘م
اهفقو˘ت ناو ة˘سصا˘خ ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ل˘ك ةدا˘ع˘ت˘سسا˘ب ه˘ل ح˘م˘˘سسي˘˘سس
ثيح6 مهددعو ن˘ي˘با˘سصم˘لا
يندبلا لمعلا يف نوعرسشيسس
يف عورسشلا لبق دارفنا ىلع
ىلا ةدوعلا دنع ةيدجلا رومألا
ةسصاخ ةيعامج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ي˘ف ف˘قو˘˘ت˘˘م ءي˘˘سش ل˘˘ك ناو
سضر˘م نا ا˘م˘ب ن˘هار˘لا تقو˘˘لا
م˘˘˘ث˘˘˘ير ر˘˘˘سسك «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘كلا»
ررقت ةرازولا لعجو ةسسفانملا

تا˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ف˘˘˘˘قو
ر˘ي˘غ ل˘جا ى˘لا تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لاو
.ىمسسم

نيءاقلب بقاعم Óسسيا
نولمعيسس نوبعÓلاو

سصاخ جمانرب قفو
نع برد˘م˘لا ر˘ب˘ع ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
بعÓلا بايغ˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ه˘ف˘سسأا
ي˘˘˘ف ن˘˘˘يءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سسيا

ل فيك نيتمداقلا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا
ه˘ت˘ي˘فا˘ع دا˘ع˘ت˘سسا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ةز˘˘ي˘˘˘كر ى˘˘˘ح˘˘˘سضأاو ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
د˘جاو˘ت ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا
ةعرسسب هعم ملقأات نيا لابرغلا

ركذي بعللا ةقيرط يف ةسصاخ
سضع˘˘˘ب ه˘˘˘يد˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا نا
سشومح ةروسص يف تارايخلا

نو˘ق˘ع كار˘سشا ة˘ي˘نا˘كمإا اذ˘كو
جمانرب سشتوكلا حنم دقو اذه

ل˘ك بعل ل˘كل يدر˘ف ل˘˘م˘˘ع
دقو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ه˘تا˘نا˘كمإا بسسح
ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘سصا

اد˘˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض
.هريفاذحب جمانربلا قيبطتو

سشامر ماسشه

نيباصصملا ةداعتصسا ىلع رصصيو ةلوطبلا ليجأاتل حاترم يريزد

جربلا يلهأا
دارفنا ىلع بردتلل سصاخ جمانرب ىلع اولسصح نوبعÓلا

فيطسس قافو

عناسص طينحج مركا ورتسسياملا عم ثيدح يف
عيسض قيرفلا نا ىلع دكا فيطسس قافو باعلا
حار دقو لئابقلا ةبيبسش ماما سضوعت ل نيتطقن
م˘عد˘لا با˘ي˘غ نا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘يو با˘˘ب˘˘سسألا دد˘˘ع˘˘ي
لعج ار˘خؤو˘م تاءا˘ق˘ل˘لا ة˘فا˘ث˘كو ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
اذه يف لاق دقو ةريخألا ةسسمللا دقتفي قيرفلا
ى˘لا طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ة˘فا˘سضإا د˘ير˘ن ا˘ن˘ك» :دد˘سصلا

ةلوطبلا بيترت دئار نم رثكا انبرقت انديسصر
نا امك انيف رثا روهمجلا بايغو ظحلا نكلو
ىوقن ل انتلعجو انيف ترثا تاءاقللا ةفاثك
.ةريخألا ةسسمللا ةعانسص ىلع

 ةسضورفملا ةبوقعلا»
ىنمتن ةيسساق انريهامج ىلع

انراسصنأا داعسسإل ىعسسنسسو اهسصيلقت
«ةياهنلا يف باقلألا دحأاب

ةسضورفملا ةبوقعلا نع ثدحتي بعÓلا حارو
اه˘نأا˘ب د˘كا ثي˘ح طا˘ب˘سضنلا ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م
ايسضاير ناك قافولا روهمج ناو ادج ةيسساق
ماق يتلا تافرسصتلا ناو ءاقللا يف دح دعبا ىلا
ابلاطم ةيفياطسسلا لثمت ل راسصنألا هابسشا اهب
دقو تابوقعلا سصيلقت ةرورسضب ةياهنلا يف

ىلع ةيسساق تناك ةبوقعلا نا دقتعا » : لاق
نم اننامرح متي نا لوقعملا ريغ نمف انروهمج
اندسض تكيح ةرماؤوم اهنا دقتعا انراسصنا معد
ىعسسنسسو نوزهاج نحن عيمجلل اهلوقا نكلو
نيبقللا دحا لين يف انحومطو انفده قيقحتل
.ةيروهمجلا سسأاك وا ةلوطبلا ءاوسس

سشامر ماسشه

«يرانكلا مامأا انيف ترثأا تاءاقللا ةفاثكو Òهام÷ا معدل اندقتفا»:طينحج

بابسشلا ةرازو لبق نم ةيسضايرلا تآاسشنملا لك قلغ مغر
لإا ،رثكأاف رثكأا «انوروك» سسوريف يسشفت عنمل ،ةسضايرلاو
ةعمجلا ادغ تابيردت فنأاتسسي دق لئابقلا ةبيبسش قيرف نأا

نم32ـلا ةلوجلا ءاقلل ريسضحتلا يف عورسشلا لجا نم
نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو ،فرتحم لوألا مسسقلا
تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ي˘ف نار˘كف˘ي ةرادإلاو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
تاقاقحتسسÓل نيبعÓلا زيه˘ج˘تو تقو˘لا ع˘ي˘ي˘سضت يدا˘ف˘ت˘ل
تلوجلا ىلإا ةلوطبلا بلق ىلع عارسصلا لجأا نم ةمداقلا
نع طا˘ق˘ن4 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،ةر˘˘ي˘˘خألا
.ةرخأاتم ةارابم كلمي يذلا دادزولب بابسش قيرف ردسصتملا

مهلاومأا نورظتني نوبعÓلا
نورظتني لئابقلا ةبيبسش قيرف وبعل لازي ل ،رخآا بناج نم
تاقحتسسملا حنم لجأا نم لÓم فيرسش ةدايقب ةرادإلا كرحت
رسضخألا نينوللا باحسصأا لمأا˘يو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

رييسستل تاقحتسسملا نم ءزج ىلع لوسصحلا يف رفسصألاو
ةياغلل ةديج جئاتن ققحي يدانلا ناو اميسسل ةيلاحلا ةرتفلا

تحنم لاح يفو ،مويدوبلا نم ةديحو ةطقن دعب ىلع دجاوتيو
نب لعجتو ،رثكأاف رثكأا عفترتسس تايونعملا نإاف لاملا ةرادإلا
.قمر رخآل بقللا ىلع نوعراسصي هؤوÓمزو طوب

ب.م.يرسسيإا

لئابقلا ةبيبسش
دراو ىقبي ادغ تابيردتلا فانئتصسا ةيناكمإا

لكا˘سشم˘لا تف˘عا˘سضت
ا˘ه˘ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘سسح ر˘˘سصن ق˘˘ير˘˘ف
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘سسب ،ياد
ن˘˘˘م ةرادإلا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
برد˘م˘لا د˘ق˘˘ع خ˘˘سسف
يدوج تيأا نيدلا زع
ي˘˘˘˘˘مر رر˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘˘لا
ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘ف˘˘سشن˘˘م˘˘لا
يلكلا بايغلا ببسسب
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ةرادإÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
تابيردتلا

هي˘ل˘عو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لاو
بردملا يلعوب داؤوف ليهأات نم ةيرسصنلا ةرادإا نكمتت مل
تيأا بردملا دجاوت وه ةلب نيطلا نم داز امو ،ديدجلا

.ةزاجإلا ءاسضقل ،نطولا جراخ يدوج
لجأا نم ىوسصقلا ةعرسسلل ةرادإلا رمت نأا رظتنملا نمو اذه
ديدجلا بردملا فلم عسضو لجأا نم يدوج تيأا عم دقعلا خسسف
سسولجلا نم نكمتيل يناسسملتلا ينقتلا ليهأاتل ،ةطبارلا ىدل

مامأا يبرادلا نم ةيادب ةمداقلا تايرابملا يف ءلدبلا ةكد ىلع
.رئازجلا ةيدولوم راجلا

ب.م.يرسسيإا

ياد نيسسح رسصن
يدوج تيآا دقع خصسف مدع
ةيرصصنلا بعاتم نم ديزي

يدانلا رييسست ىلع نيمئاقلا نم ةليلم نيع ةيعمج قاسشع بلاط
لمعلا دسصق ديدج نم ةيئلولا تاطلسسلا باوبأا قرط ةرورسض
تاقحتسسم ديدسستب حمسست يتلا ةيلاملا ةلويسسلا ريفوت ىلع
مغرلاب مهدوقع فيرسشت ىلع نيدهاج نولمعي نيذلا نيبعÓلا

تدعو ةرادإلا نا ركذي قيرفلا اهسشيعي يتلا ةقناخلا ةمزلا نم
ةبيتكلل حمسست ةمداقلا تاعاسسلا يف ةيرهسش ةرجأاب اهرسصانع
ولو ةيوسست يف سسفنلا ينمي عيمجلا ناو ةسصاخ Óيلق سسفنتلاب

.بعاتملا نم للقت ةيئزج
ةلكسشمو سسفانتلا ةدسش نم ديزت نيباسصملا ةدوع

ةرارغوب عم اهلح مت نامد
دايز ةزمح بعÓلا نأاب قيرفلا بيبط دكا هتاذ قايسسلا يف
ةدايعلا تحسضأا ثيح Óيسس يبانيكروبلا ةقفر ازهاج ىحسضا
تايدحتلل ةزهاج رسصا˘ن˘ع˘لا ل˘ك ل˘ع˘ج˘ي˘سس يذ˘لا ر˘ملا ة˘غرا˘ف
ىلع ىرجت تابيردتلا» لمعلا وج ىلا ةدوعلا دعب ةلبقملا
لمعي ينفلا مقاطلا لعجيسس ام وهو «نيبعÓلا فرط نم دارفنا
ركذي بسصانملا ىلع عيمجلا سسفانت ماماو ةبسسانم فورظ يف
يط مت دق نامدو ةرارغوب بردملا نيب لسصاحلا لكسشملا نا

. اهيراجم ىلا هايملا تداعو هتحفسص
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ةليلم نيع ةيعمج

رييصست ىلع نيمئاقلا نوبلاطي راصصنألا
ديدج نم تاطلصسلا باوبأا قرطب يدانلا

تافوصشكلا ةداعإا لبق ةحار عوبصسأا ىلع لصصحي يرمعلا
رهظت مل ارظتنم ناك امك
ا˘هار˘جأا ي˘ت˘˘لا تا˘˘فو˘˘سشكلا
يرمعلا يلع ديسس بعÓلا
لعج يذلا رملا ءيسش يأا
ةروسضخلل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
ى˘لا بعÓ˘˘لا نو˘˘كر رر˘˘ق˘˘ي
نا ىلع عوبسسأا ةدمل ةحار
ن˘˘ي˘˘نر˘˘لا˘˘ب ا˘˘ف˘˘سشك ير˘˘ج˘˘˘ي
لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘سسي˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
مث ن˘مو ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسألا
هينا˘ع˘ي ا˘م ة˘جرد ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘سس
ديكألا ناو ةسصاخ بعÓلا
ةر˘ي˘ط˘خ تح˘سضأا ة˘˘با˘˘سصإلا

ى˘˘لا نو˘˘كر˘˘لا مز˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سستو
متيسس ةل˘يو˘ط ةد˘م˘ل ة˘حار˘لا

ي˘ف ا˘ن˘ل˘ق ا˘م˘˘ك ا˘˘هد˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ر˘ملا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
بد˘ن˘ي بعÓ˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا

ظ˘ح˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ه˘˘ظ˘˘ح
.ارخؤوم هسسكاع

تنسسحتسسا ةليكسشتلا
دبع نب يف لابقتسسلا

ىلع لوعتو كلاملا
ةوقب ةدوعلا

يسسلا ةليكسشت تعمجأاو اذه
ىلبا قيرفلا نا ىلع يسس سسا
ةه˘جاو˘م ي˘ف ن˘سسح˘لا ءÓ˘ب˘لا
نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م ةر˘كسسب دا˘ح˘تا
جئاتن ققحتل تناك ةروسضخلا

ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘˘ت و˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘سضفا
كلاملا دبع نب يف لابقتسسلا

ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
اريثك نوديجي مهناو ةسصاخ
تاذ تا˘ي˘سضرألا ي˘ف بع˘ل˘˘لا
نا ركذي يعانطسصلا بسشعلا
رو˘˘مألا تر˘˘سشا˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
ق˘فو دار˘ف˘نا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نم هحنم مت يذلا جمانربلا

ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘سضح˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط
داد˘ع˘ت˘سسلا د˘سصق ة˘ب˘ي˘ت˘˘كل˘˘ل

ىلا ةدوعلا ناو ةسصاخ اديج
ة˘يأا ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.ةظحل
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ةنيطنسسق بابسش ةركسسب داحتا
ةدايقل برقألا وحوح

داحتÓل ةينفلا ةصضراعلا
ةدراو يوانكل ةدوع ةيناكمإاو
ةر˘كسسب دا˘ح˘˘تا ةرادإا ل˘˘سصاو˘˘ت
قيرفلا دوقي بردم نع اهثحب
ثي˘ح ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ةرادلاف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
ىلع تدكا اهنوك نم مغرلابو
تيا بردملا عم تلسصاوت اهنا

ى˘ت˘حو و˘˘حو˘˘ح اذ˘˘كو يدو˘˘ج
انرداسصم نا لا نيرم جاحلا
دجاوتم يدوج تيا ناب تدكا
لولحلا هنكمي لو اسسنرف يف
ل˘جا ن˘م ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
د˘ع˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘˘ق
ة˘ن˘يد˘م˘لا ن˘با ر˘ي˘م˘سس و˘˘حو˘˘ح
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل بر˘˘قألا
نوك نم مغرلاب ةلبقملا ةرتفلا
بغرت لازت ل يعاسسملا سضعب
. يوانكل بردملا ةدوع يف

يف تءاج فقوتلا ةرتف
نيباسصملا ةداعتسسل اهتقو
نابيزلا ءانبأا قاسشع ربعو اذه
ةلوطبلا فقوتل م˘ه˘ت˘حر˘ف ن˘ع
ىلا ةجاح يف قيرفلاو ل فيك
ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م تقو
لعجي˘سس ا˘م و˘هو ن˘ي˘با˘سصم˘لا
حلاسص ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا بسسح دا˘˘ح˘˘تلا

ن˘˘م ل˘˘ك ةدو˘˘ع ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ
ىتحو يرا˘سضخ˘لو ة˘غ˘ي˘ل˘فو˘ب
ن˘م ل˘كل ى˘ل˘ث˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا

حمسستسس ينا˘م˘ث˘عو طو˘ب˘ع˘ج
لمعلاو سضا˘ف˘ت˘نلا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل

لك نا امب ءاقبلا نامسض ىلع
كلذ لجا نم ةيتاوم فورظلا
ىلا ةلوطبلا ةدوع راظتنا يف
.ديدج نم لمعلا وج
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ةــــنصصرق

للملا يدحتي حاجنوب
ي˘لود˘لا حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘˘ب ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي
يرطقلا دسسلا قيرف مجنو يرئازجلا
ببسسب يرطقلا يرودلا قيلعت ةرتف
ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا

يف ةيسضا˘ير˘لا ن˘يرا˘م˘ت˘لا ة˘سسرا˘م˘م
هتقا˘ي˘ل ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي ى˘ت˘ح ه˘لز˘ن˘م
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘˘لا
ر˘˘سشنو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ويديف ع˘ط˘ق˘م ير˘ئاز˘ج˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘˘با˘˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سضعبب ه˘ما˘ي˘ق ءا˘ن˘ثأا «مار˘غ˘ت˘سسنلا»
ل هنا ة˘لا˘سسر˘ب ثع˘ب˘ي˘ل تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ن˘يرا˘م˘ت˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م مد˘˘ع˘˘ل رذ˘˘ع
ل˘˘˘ك ف˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘غر ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا
.انوروك سسوريف ببسسب تاسسفانملا

ةيصسيصسحتلا يميهارب ةلاصسر
يميهارب ن˘ي˘سسا˘ي ه˘جو˘ت
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

يرط˘ق˘لا نا˘ير˘لا يدا˘نو
ة˘ما˘ع م˘لا˘ع˘ل˘ل ة˘لا˘سسر˘˘ب
ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘سشلاو
سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ،ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ةيفيكو انوروك سسوريف
عقوملا ربع هنم ةياقولا
،نايرلا يدان˘ل ي˘م˘سسر˘لا

ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ثد˘˘˘ح˘˘˘تو
مÓسسلا»:لوقلاب

ن˘ي˘˘سسا˘˘ي ا˘˘نأا ..م˘˘كي˘˘ل˘˘ع
،مكبناجب فقأا يميهارب
نو˘نو˘˘كت ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘سش نإا

عيمج اومرتحا مكل لوقأل ةلاسسرلا هذهب موقأا »: فيسضيل «ةسساسسحلا ةرتفلا هذه يف نيديج
،«مكتدعاسسمل ءابطألا مكل هلوقي ام لكو نيديلا لسسغ لثم اهقيبطت بجي يتلا تاداسشرإلا
.«اعيمج مكظفحي يبرو ةريبك ةعرسسب ةلحرملا هذه رمت نأا هللا نم ىنمتأا »:ريخألا يف متخيل

يدوج تيآا

نيدلا زع بردملا لاسصتاب اريثك انأاجافت
هنا ىلع ديكأاتلا لواحي وهو يدوج تيا

قيرف تلاسصتا نع ديعبو اسسنرف يف قلاع
نم مهفي مل هنا ىلع ادكؤوم ةركسسب داحتا
اذه نابيزلا ءانبأا قيرف يف همسساب ثدحتي
يلوؤوسسم لاسصتا ربخ سشتوكلا ىفن دقو
نع فكلا ةرورسض ىلع ادكؤوم هب ةركسسب
سضر˘ع كا˘ن˘ه نا˘ك اذا لا ه˘م˘سسا˘ب ثيد˘ح˘˘لا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا فر˘ط ن˘م دا˘جو ي˘م˘˘سسر
.يدانلا رييسست

 بارعأا
«يقيدصص انورڤح»

يمسسرلا قطانلا بارعا نيدلا زع حرسص
ح˘ب˘سصأا ه˘ق˘ير˘ف نأا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ةريخألا ةرت˘ف˘لا ي˘ف ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب ا˘فد˘ه˘ت˘سسم
امدق هعسضوو ةلوطبلا ةرادسص نم هبارتقاب
،ةيروه˘م˘ج˘لا سسأا˘كل ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا ي˘ف
ناك امدنع لكاسشم ةيأا هجاوي مل نأا ادكؤوم
تابوق˘ع˘لا نأاو ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘ج˘سسي
نيبعÓلاو قيرفلا ىلع ةطلسسملا ةيسساقلا

افارطأا كلانه نأا ىلع لدتو ،ةموهفم ريغ
امك ،يفياطسسلا يدانلل لكاسشم قلخ ديرت
ل˘كب ل˘م˘ع˘ي˘سس ه˘نا ى˘ل˘ع لوؤو˘سسم˘لا دد˘˘سش
دعتسسم هناو يدانلا قح عاجرتسسل قرطلا
ةيروهمجلا سسيئر ط˘ي˘سسو˘ل هاو˘كسش ع˘فر˘ل

.ملظلا نم نوناعي Óعف مهنأل

هولبه ةدايع نب
«ةوراصصملا»

لئاهلا مكلاب ةدايع نب نيسسح بعÓلا أاجافت
ىوتسسم ىلع ةفاسضإلا تاوعدو لئاسسرلا نم
وا كوبسسياف ءاوسس يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
كلا˘مز˘لا رو˘ه˘م˘ج فر˘ط ن˘م ع˘قاو˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب
ربخ رسشتنا نا دعب ةرسشابم يذلاو يرسصملا
مهلعج يرسصملا يدانلا ىلا همامسضنا برق
مهقيرفل عيقو˘ت˘لا ةرور˘سضب ه˘عا˘ن˘قل نو˘ع˘سسي
نو˘كي نأا˘ب هود˘عو ا˘م˘ك ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
اودهاسش مهناو ةسصاخ ة˘يوا˘كل˘مز˘لا «و˘سشو˘سش»
.هبعل ةقيرطب اوبجعاو تاهويديفلا ديدع

«بورÿا» Òم
دوعصصلا ىلع رصصي

ميدقت ةنيطنسسقب بورخلا ةيدلب سسيئر ررق
كلذو ةيعمجلا قيرفل ريظنلا عطقنم معد
عامتجا يفو ثيح دو˘ع˘سصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘غ˘ب

ىلع قافتلا مت قيرفلا يلوؤوسسم عم هدقع
ديدسستب حم˘سست ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ناز˘ي˘م سصي˘سصخ˘ت
يتلا حنملا سضعب ميدقتو نيبعÓلا روجأا
نولمعي مهلعجتو مهتايونعم عفرب حمسست

بسسحو اذه ري˘ها˘م˘ج˘لا م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
سصسصخي دق ريملا ناف ةدراولا تامولعملا

كسش نود نم حمسستسس «رييÓم4» هتميق ام
وحن امدق يسضملاو سضا˘ف˘ت˘نلا˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
.رابكلا ةريظح ىلا دوعسصلا

qarsana@essalamonline.com
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لحلا وه «باصستاولا»
ةيدنألا رييسست ىلع نومئاقلا رطسضا
يندب جمانرب ط˘ب˘سض ى˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لÓخ هيلع لمعلا لجأا نم نيبعÓل
اهيف نوكي نل يتلاو ةلبقملا ةرتفلا
سضر˘م بب˘˘سسب ي˘˘عا˘˘م˘˘ج بيرد˘˘ت يأا
لهسس يذلا ءيسشلا لعلو «انوروكلا»
ع˘م برد˘م˘لا ل˘سصاو˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م و˘˘˘ه ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل
يبردم لك رطسضا ثيح يعامتجلا
ةسصاخ ةعوج˘م ع˘سضو ى˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ثيدحلا ل˘جا ن˘م «با˘سستاو˘لا» ى˘ل˘ع
د˘حا ه˘سصو˘سصخ˘ب ثد˘ح˘ت ا˘˘م ل˘˘ع˘˘لو
نوكيسس بعل لك نوك وه نيبردملا

لمعلاب سصاخ ويديف عسضول ارطسضم
.ةعوجملا ىوتسسم ىلع هب ماق يذلا

15

انوروك ةيحصض «0202ناصش»
دا˘˘ح˘˘˘تلا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ةر˘كل ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا
هسسيئر ربع مدقلا
ن˘ع د˘م˘حا د˘م˘˘حا
ءا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘لإا رار˘˘˘˘˘˘ق
سسا˘˘ك ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م
ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘˘مأا
ناسش ني˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل
يتلاو0202
ارر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘˘ك
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘هؤوار˘˘˘˘˘جإا
ليرفا نوريماكلا
نسسحأا »:بتك نيأا رتيوت يف يمسسرلا هباسسح ىلع ةديرغت فاكلا سسيئر رسشنو ،لبقملا

،0202 ناسشلا ةسسفانم ءاغلإاب انمق كلذل ،ةياقولا يه انوروك سسوريف ةبراحمل ةقيرط
. «اورذحإا..نيبعÓلا يمحن نأا ىلإا انتيلوؤوسسم
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رسصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاسشعلا

20:14

ةÓصصلا تيقاوم

يلاردفلا بتكملا عامتجا لجؤوت «فافلا» ^
يرفيف رهصش لÓخ زتيم يف بعل لصضفأا اجديكوأا ^

روليدو يناميلصس
لصضفأا ةمئاق يف

«1غيللا» يف ابعل02

دارفنا ىلع بردتلل سصاخ جمانرب ىلع اولسصح نوبعÓلا

ليجأاتل حاترم يريزد
ىلع رصصيو ةلوطبلا

ÚباصصŸا ةداعتصسا

ةنيطنسسق بابسش ةركسسب دا–اجÈلا يلهأا
  ةدراو يوانكل ةدوع

ةدايقل برقألا وحوح
دا–Óل ةينفلا ةصضراعلا

عيم÷ا حارأا كلاŸا دبع نب ‘ بعللا

عوبصسأا ىلع لصصحي يرمعلا
تافوصشكلا ةداعإا لبق ةحار

وكانوم عم ازيمم ءادأا امدق
يلاوتلا ىلع هييلبنومو
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ىسسوم دمحأا ـل ليدب لسضفأا قباسسلا وتروب مجن يف ىرت

رصصت يدوعصسلا رصصنلا ةرادإا
 يميهارب عم دقاعتلا ىلع

دكؤوت يرطقلا يرودلا ‘ هتليصصح
هتميق نم ديزتو ةيلاعلا هتيلاعف


