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اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةرم ةنصس لك Êورز

ذنم هب لومعم يرئازج ديلقتل اشسيركت
تبأاد راذنإا قباشس يأا نودو ةأاجف ،دوقع
ةيئلولا تاطلشسلا يف ىرخأا ةرم ةايحلا

نأا ىو˘شس ءي˘ششل ل ،يداو˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لاو
ىتح ،مهدنع لاحرلا طح ةحشصلا ريزو
روهظب ةيلولا ةمشصاعب تثدح تازجعملا
لبق نم ةدوجوم نكت مل ليخن راجششأا

لوأا ة˘ل˘ي˘ل «تب˘شص˘˘ُن» ىر˘˘حألا˘˘ب وأا تعرز
لكايهلا مامأاو قرطلا فاوح ىلع شسمأا
Óشضف ،ديزوب نب اهدقفت يتلا ةيحشصلا

اهيلع ترم يتلا ءايحألا شضعب ةئيهت  نع
ةعطقن˘م ة˘ي˘كر˘حو طا˘ششن ،ر˘يزو˘لا ة˘ل˘فا˘ق
قلع نيذلا ةيلولا ناكشس تأاجاف ريظنلا
ربجت ءارزو ةرايز تناك نإا» Óئاق مهشضعب
ايف .. لكششلا اذهب لمعلا ىلع نيلوؤوشسملا

قبطني لاح عقاو ،» ..مهترايز نم رثكأا بر
ل˘ئا˘ق˘لا ةر˘ي˘ه˘ششلا ة˘ي˘ن˘غألا ع˘ط˘ق˘م ه˘ي˘ل˘˘ع
.؟ .. «ةنشس لك ينورز»

اهيف عيراصشم
!..«صشوللإ»

بع˘ل ،5102و9002 ني˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
يف لمع يذلا ةيمومعلا لاغششألا ريدم
يف اريبك ارود تشسارنمتو ةيادرغ يتيلو
،ةينوناق ريغ قرطب ةريثك تاقفشص ماربإا

قرطب زجنأا اهلج ةيومنت عيراششم حنم امك
اهنم دفتشسي مل نطاوملا ّنأا ةجردل ةيثراك
وه ل بشساحي مل ةعاشسلا دح ىلإاو ،اقÓطإا

اوطروت نيذلا نييلحملا نيلوؤوشسملا لو
.؟.. «لجنملا» نيأا .. داشسفلا اذه يف هعم

؟.. يتامغز لخدتي له

تازواجتلا ىلع ءاشضقلل مهنم ةلواحم يف
ةريخألا تاونشسلا ي˘ف تبا˘شش ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

اراطإا02 ل˘شسار ،ي˘حÓ˘ف˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ف˘˘ل˘˘م
،يتامغز مشساقلب راردأا ةيلو يف ارمثتشسمو
ـل دح عشضوو لخدتلا لجأا نم ،لدعلا ريزو
ةمئاق هل اومدقو ،ةيلولاب راقعلا بهن «ايفام»
،را˘˘ب˘˘ك لا˘˘م˘˘عأا لا˘˘جر˘˘ل ا˘˘م˘˘شسا73 م˘˘˘˘˘شضت
ىلع اولشصح نييلا˘حو ن˘ي˘ق˘با˘شس ن˘ي˘لوؤو˘شسمو
،يحÓف˘لا حÓ˘شصت˘شسÓ˘ل ة˘شصشصخ˘م ي˘شضارأا
.ةعاشسلا دحل حÓشصتشسا يأا رششابي مل مهبلغأا

جإوزلإ عون‡

شضعب تايدلب ى˘ل˘ع رار˘ق˘لا ر˘شصت˘قإا ا˘مد˘ع˘ب
ةلو ل˘˘ج مو˘˘ي˘˘لا م˘˘ه ا˘˘ه ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف تا˘˘˘يلو˘˘˘لا
فيقوتلا نوررق˘ي ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىوتشسم ىلع لك جاوزلا دوقع ماربإل يروفلا
فدهلا ءارجإاك ،هتيلو ميلقإل ةعباتلا تايدلبلا

ي˘ت˘لا شسار˘˘عألا تÓ˘˘ف˘˘ح˘˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو ه˘˘ن˘˘م
.. «انورو˘ك» ءا˘بو ي˘ششف˘ت˘ل ارد˘شصم تح˘ب˘شصأا
شضعبلا مهشضعبب رايمألاو ةلولا يدتقي لهف
.؟نينطاوملا تلاغششنإاب لفكتلا يف
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! .. «حيرلإو إوهلإ ولديز حيلم يمع»
ط˘ب˘خ˘ت˘˘ي تقو ي˘˘ف

ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ج ه˘ي˘ف
لقأا ةيدام عاشضوأا يف
ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ن˘˘ع لا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م
ةيفلخ ىلع «ة˘ب˘ع˘شص»
ةيزارتحلا تاءارجإلا
نم دحلا ىلإا ةيمارلا
اه ،«ا˘نورو˘ك» ي˘ششف˘ت
ءابره˘كلا ر˘ي˘تاو˘ف ي˘ه
ن˘˘م ق˘˘م˘˘ع˘˘ت زا˘˘غ˘˘لاو
رهششأا دع˘ب م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
بب˘شسب ا˘هر˘ي˘خأا˘˘ت ن˘˘م
ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
،مهطاششن فقوت نيذلا ةرحلا نهملا باحشصأا مهنم ةشصاخ رشسألا بابرأا نب شسأاب ل ةبشسن
.؟.. «انرومأا رقتشست نيح ىلإا انورظتنا اذإا جرحلا ام» مهلاح ناشسلو ريتاوفلا هذه عفد نع نوزجعي

!..صشبكلإ عإدصص
ةيماعلاب لو˘ق˘ن ا˘م˘ك

..«و˘ل˘ت˘ف˘ل˘ت ن˘طاو˘م˘لا»
ة˘مو˘كح˘لا رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب
قاوشسأا قلغب يشضاقلا
طاقن لكو ،ي˘ششاو˘م˘لا
لءاشستي ،ةداتعملا عيبلا
ةيفيك نع نونطاوملا
هذ˘ه ة˘ي˘ح˘˘شضألا ءار˘˘شش
رمتشسا لاح يف ةنشسلا
و˘ه ا˘م ى˘ل˘˘ع ع˘˘شضو˘˘لا

عو˘˘شضو˘˘م˘˘لا ،ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
عاد˘˘˘شص ى˘˘˘لإا لو˘˘˘ح˘˘˘ت
نأا ل˘ي˘لد˘ب ،ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
لوادت رث˘كألا ةرا˘ب˘ع˘لا

لشصاوتلا عقاو˘م ى˘ل˘ع
ـلا لÓ˘خ ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا

يه ةريخألا ةعاشس27
ير˘˘˘˘ت˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘شس ن˘˘˘˘˘يأا»
. «ةيحشضألا

صضيبأ’إ صشي÷إ ‘ ةديدج ةيحصض
اهشضوخي يتلا شسورشضلا برحلا لشصاوت لظ يف

«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو د˘شض ا˘ندÓ˘ب ي˘ف شضي˘˘بألا ششي˘˘ج˘˘لا
ىلع ءابطألا نم اياحشضلا طوقشس لشصاوتي ،كاتفلا
حابشص يفوت ثيح ،ىلوألا فوفشصلا يف مهنأا رابتعا
تلاجعتشسلا ةحلشصمب ةعششألا مشسق شسيئر شسمأا
يعماجلا يئافششتشسلا زكرملاب ةيحارجلاو ةيبطلا
هتباشصإاب ارثأاتم فيطشسب «ةنداعشس رونلا دبع دمحم»
65 رمعلا نم غلابلا ديقفلا ،(91‐ديفوك) شسوريفب
تاذ˘ب ششا˘ع˘نإلا ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإا ل˘ق˘ن د˘ق نا˘ك ة˘˘ن˘˘شس
دعب مرشصنملا نينثلا يعماجلا يئافششتشسلا زكرملا
ةريخألا هشسافنأا ظفلي نأا لبق يحشصلا هعشضو مقافت
.شسمأا حابشص نم ىلوألا تاعاشسلا يف

ةثراكلإ دعب ام
ةعجاف نم رهششأا01 يلاوح دعب

مألا» ىف˘ششت˘شسم˘ب ع˘شضر8 مح˘ف˘ت
د˘ب˘˘ع راز ،يداو˘˘لا ي˘˘ف «ل˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
ةحشصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا

،تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو
دقفتلاو لمعلا ةرايز ششماه ىلع
،ةيلولا تاذ ىلإا شسمأا هتداق يتلا

تاذ˘ب ةدلو˘لا ي˘ث˘˘يد˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
ى˘ل˘ع ف˘قوو ،ي˘˘ح˘˘شصلا ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا
اهليهأات ةداعإا دعب يرذجلا اهريغت
نمألا نمشضت تافشصاومب ديدج نم
.اهئلزنل ةمÓشسلاو
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شسي˘ئر˘لا ل˘˘ج˘˘شس نأا د˘˘ع˘˘بو
ةينقتب اهاقلأا ةملك يف ،نوبت
د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ل˘شصاو˘ت˘لا
ةمظنمل ةيملاعلا ة˘م˘ق˘لا ما˘مأا
يف ةدقعنملا ةيلودلا لمعلا

ثحبل شسمأا لوأا ذنم فينج
را˘ثآلا ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا

ةحئاج نع ةمجانلا ةينهملاو
ةر˘˘ي˘˘˘خألا نأا˘˘˘ب ،«91‐ديفوك»
ىل˘ع توا˘ف˘ت˘م ل˘كششب تر˘ثأا
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو˘˘˘لا

ناد˘ل˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
ةراقلا ي˘ف ة˘شصا˘خو ،ة˘ي˘ما˘ن˘لا
ا˘هدد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
فاعشضإاو ةششاششهلا قي˘م˘ع˘ت˘ب
اعد ،اهاوتشسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا م˘˘مألا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ة˘يدا˘شصت˘قلا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
امل اقفو ‐ ةيلودلا ةيلاملاو
ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ج

ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ى˘لإا ‐ ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
هذه معدل ةيرورشضلا دراوملا
رييشست يف ةررشضتملا نادلبلا
«انوروك» ةمزأا دعب ام ةرتف
فيفخت لÓخ نم اميشس لو
ليومت ةدايزو ،نويدلا ءبع
.اهيف تارامثتشسلا

شسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘˘˘˘˘كذو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
يف هلخدت لÓخ ،ةيروهمجلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه لا˘˘غ˘˘˘ششأا

لامعلا ول˘ث˘م˘م ا˘ه˘ي˘ف كرا˘ششي
،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا با˘˘برأاو
د˘ششح ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘ب
ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘˘لا
ذ˘ن˘م ة˘ح˘ئا˘˘ج˘˘ل˘˘ل يد˘˘شصت˘˘ل˘˘ل
،اهل ةدكؤوم ةلاح لوأا ليجشست
اديششم ،اهراششتنا نم دحلاو
ـب ه˘˘˘ف˘˘˘شصو يذ˘˘˘لا رود˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششل˘˘˘˘ل «لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا»
عم لماعتلا يف نييعامتجلا

ة˘كرا˘ششم لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘مزألا
ةيباقنلا تام˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
تام˘ظ˘ن˘مو ءار˘جألا لا˘م˘ع˘ل˘ل
ةلمج دادعإا يف لمعلا بابرأا

ي˘ف تجردُأا تا˘حار˘ت˘قلا ن˘˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘مو˘كح˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب
ة˘ششه˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ق˘فار˘˘م
بشصا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
.جاتنإلا ةادأاو لغششلا

«انوروك» ةحئاج نم ةررشضتŸأ ةيمانلأ نأدلبلأ معد ¤إأ ةدحتŸأ ∙أ’أ اعد

لئاصسŸإ عيمجب مئإدلإ رئإز÷إ مإزتلإ دكؤوي نوبت صسيئرلإ
لغصشلإ ⁄اع مدخت يتلإ

ر.نوراه

اهدششنت يتلأ ةيطأرقميدلأو ةيعامتج’أ ئدابملاب رئأزجلأ كشسمت ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ صسيئر دكأأ
مئأدلأ اهمأزتلأ نم اقÓطنأ ،لشضفأأ دغ ءانب دوهج يف ةكراششملل اهدأدعتشسأ ددجو ،ةيملاعلأ لمعلأ ةمظنم

.لغششلأ ملاع مدخت يتلأ لئاشسملأ عيمجب

ةبصسانمب عإدو يترايز هل اتيدأإ
اندÓب يف امهتمهم ءاهتنإ

لبقتصسي نوبت صسيئرلإ
رجملإ ةيروهمج يتريفصس
رئإزجلاب ديوصسلإ ةكلممو
صسيئر صسمأأ لبقتشسأ
ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ

ةشسائر رقمب ،نوبت
اغليه نم لك ،ةيروهمجلأ

ريلك يرامو ،زتيرب ن’اتك
يتريفشس ،أرباك درأوشس

ةكلممو ،رجملأ ةيروهمج
ىلع رئأزجلاب ديوشسلأ
- هل اتيدأأ نيتللأ ،يلأوتلأ

نايب يف ءاج امل اقفو
يترايز -ةيروهمجلأ ةشسائرل
ءاهتنأ ةبشسانمب عأدو
.اندÓب يف امهتمهم

ح.نيدلأ رمق
يلامجإأو ءافشش ةلاح532 ليجشست
92321 ىلإأ لشصي نيفاعتملأ

964و تايفو01
ـب ةديدج ةباصصإإ
رئإزجلإ يف «انوروك»
42 ـلأ لÓخ رئأزجلأ تلجشس
،تايفو01 ةريخأ’أ ةعاشس
ـب ةديدج ةباشصإأ964و
532 ءاشصحإأ عم ،«انوروك»

فششك امل اقفو ،ءافشش ةلاح
لامج روتكدلأ صسمأأ هنع
يمشسرلأ قطانلأ ،رأروف
يششفت ةعباتم و دشصر ةنجلل
ردشصملأ فششك امك.ءابولأ

لامجإ’أ ددعلأ نأأ ،هتأذ
يف ءابولأ أذهب نيباشصملل
ماقرأ’أ ءوشض ىلع غلب اندÓب
ةعاشس42 ـلأ لÓخ ةلجشسملأ
،ةلاح84371 ،ةريخأ’أ

تايفولأ يلامجإأ لشصو اميف
زفق لباقملأ يف ،879 ىلإأ
نيفاعتملل يلامجإ’أ ددعلأ
.92321 ىلإأ

ك.اشضر

،ارداوك افليشس نابيتشسإا ربتعا
ة˘كر˘ح˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘لا
«ة˘يد˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘للا» ة˘˘ي˘˘كار˘˘ت˘˘ششلا
اد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ششت˘˘˘لا
دحأاو ايق˘ير˘فإا ي˘ف ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا
ي˘ف ار˘ي˘ثأا˘ت ر˘ث˘كألا ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ا˘ه˘نأا ازر˘ب˘م ،ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا
زا˘كترا ة˘ط˘ق˘نو ة˘باو˘˘ب ل˘˘كششت
عم ي˘ل˘ي˘ششلا تا˘قÓ˘ع ز˘يز˘ع˘ت˘ل
.ايقيرفإا

ا˘ف˘ل˘ي˘شس ل˘ل˘ح˘م˘لا ف˘˘شصو
ي˘ف ر˘˘شش˘ُ̆ن لا˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ،ارداو˘˘ك
ىركذلا ةبشسانمب ،«وغا˘ي˘ت˘نا˘شس»
اندÓب ،رئازجلا لÓقتشسل85 ـلا
ي˘ف «ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإلا د˘ل˘˘ب˘˘لا» ـب
نيل˘عا˘ف˘لا ن˘م ةد˘حاوو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
دا˘˘ح˘˘تلا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ر˘˘˘ث˘˘˘كألا
يلي˘ششلا نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،ي˘ق˘ير˘فألا
ةيئانثلا تاقÓعلا قيمعت ربتعت
ى˘ل˘ع يو˘ط˘ن˘ي ن˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ه˘تاذ د˘ح ي˘ف ة˘ل˘˘ئا˘˘ه تا˘˘نا˘˘كمإا

ة˘ب˘ل˘شص ة˘˘باو˘˘ب ا˘˘شضيأا ل˘˘كششيو
يف لبقتشسمل˘ل زا˘كترا ة˘ط˘ق˘نو
ةيشسايشسلا تاقÓعلا زيزعت قفأا

ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لاو
ةراقلا عم ةيراجتلاو ةيعانشصلاو
تاذ ي˘ف را˘ششأا ا˘م˘˘ك ،ءار˘˘م˘˘شسلا
يوقاطلا قا˘ف˘تلا ى˘لإا ،قا˘ي˘شسلا
نيب5002 ماع يف عقوملا ماهلا
ىلإا فدهي ناك يذلاو نيدلبلا
يعيبطلا زاغ˘لا˘ب ي˘ل˘ي˘ششلا داد˘مإا
فا˘ششكت˘شسا قÓ˘˘طإاو لا˘˘شسم˘˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ط˘ف˘ن˘ل˘ل كر˘ت˘˘ششم
مل كلذ نأا ريغ ،«شسينلاغام»
ن˘˘م بب˘˘شسب ه˘˘ب˘˘شسح ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ي
«طغشضلا تاعامج» ـب مهفشصو
ر˘ي˘غ ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لا»و ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

نم ،ةنيعم فارطأا نم «ةفيرششلا
.ىرخأا ةهج

يذلا ،ارداوك افليشس زربأاو اذه
يلي˘ششلا ي˘ف ة˘بر˘ح˘لا شسأار د˘ع˘ي
ل˘جأا ن˘˘م حا˘˘ف˘˘كلا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
نأا ،ن˘˘ي˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘شصلا قو˘˘˘ق˘˘˘ح
يف رئازجل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا
راشسم˘ل طور˘ششم˘لا ر˘ي˘غ م˘عد˘لا
ر˘ير˘ق˘تو را˘م˘ع˘ت˘شسلا ة˘ي˘˘ف˘˘شصت
لاحلا وه امك يراجلا ريشصملا
،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘شصل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب
تا˘نو˘كم ع˘شسوأا ا˘ه˘م˘˘شسا˘˘ق˘˘ت˘˘ت
اذه يف راششأاو ،يليششتلا بعششلا
كلذ ىلع دهششت هنأا ىلإا ددشصلا
ةطششنلاو ةرمتشسملا ةكراششملا
ن˘ي˘ي˘م˘يدا˘كألاو ن˘ي˘˘ف˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘ل˘˘ل
ني˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ةدا˘ق˘لاو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لاو
ناشسنإلا قوقح نع نيعفادملاو
يف ،ني˘ي˘ل˘ي˘ششلا ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لاو
نماشضتلا تاعامتجاو تاودنلا
ي˘فو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف د˘ق˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘جÓ˘˘˘لا تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
بحا˘شص ر˘كذو ،ن˘ي˘يوار˘ح˘˘شصلا
شسيئر ا˘شضيأا و˘ه يذ˘لا ،لا˘ق˘م˘لا

عم ةيليششتلا ةقادشصلا ةعومجم
ةيوارحشصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا
،اهلÓقتشسا ذنم هنأا ،ةيطارقميدلا
ا˘ه˘˘ت˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تشسشسأا
أادبم نع عا˘فد˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لود˘لا
ي˘ت˘لا بو˘ع˘ششلا ر˘ي˘شصم ر˘ير˘ق˘ت
امك ،رامعتشسلا رين تحت حزرت
د˘˘شض ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘شضن نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘ششأا
حورو شسا˘شسأا و˘ه را˘م˘ع˘˘ت˘˘شسلا

4151 ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا ة˘ح˘˘ئل
لÓقتشسلا حنم نأاششب (0691)
ةرمعتشسملا بوعششلاو نادل˘ب˘ل˘ل
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو

ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا مد˘عو ،ة˘يدا˘ي˘˘شسلا
ىرخألا لودلل ةيلخادلا نوؤوششلا

لاقو ،تاعازنلل يملشسلا لحلاو
يف رئازجلا رود» ددشصلا اذه يف
ة˘ي˘شضق˘˘لا ن˘˘ع م˘˘ئاد˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
ريبك ريدقتب ىظحي ةينيطشسلفلا
نÓعإا نأاو ةشصاخ ،يليششلا يف
دق ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ءا˘ششنإا
يف تافرع رشساي شسيئرلا هنلعأا
.«8891 ماع رئازجلا

ح˘˘شضوأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘مو˘كح نأا ،ي˘ل˘ي˘ششلا ل˘ل˘ح˘م˘لا
اهرارق يف رظنلا ديعتشس هدÓب
رئازجلا ي˘ف ا˘ه˘ترا˘ف˘شس قÓ˘غإا˘ب
هتذختا فقوم و˘هو ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
را˘طإا ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا ناو˘˘ج ي˘˘ف
دحلا ىلإا فد˘ه˘ت ف˘ششق˘ت ة˘ط˘خ
تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ب˘˘˘عأا ن˘˘˘م
لاقو ،جراخلا يف ةيشسامولبدلا
متيشس هنأا ودبي» ددشصلا اذه يف
تربجأا ثيح ،أا˘ط˘خ˘لا ح˘ي˘ح˘شصت
طغشض تحت ةيليششلا ةموكحلا

عمتجملا نم ةعشساو تائف نم
يف رظنلا ةداعإا ىلع يليششتلا

دق رارقلا اذه ّنأا زربأاو ،«اهفقوم
نم هيف كيكششتلاو هشضفر مت
ة˘˘ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ة˘يدا˘شصت˘قلاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لاو
،دÓبلا يف ةيركفلاو ةيمÓعإلاو
نم نيينام˘لر˘ب˘لا نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ايلاح م˘كا˘ح˘لا فÓ˘ت˘ئلا باز˘حأا

هت˘ن˘ل˘عأا يذ˘لا رار˘ق˘لا تف˘شصوو
شسي˘ئر˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا ة˘مو˘كح˘لا
قÓ˘غإا˘ب ار˘ي˘ن˘ي˘ب نا˘ي˘ت˘شسا˘ب˘˘ي˘˘شس
ه˘˘˘نأا˘˘˘ب شسم˘˘˘خ˘˘˘لا تارا˘˘˘ف˘˘˘˘شسلا
.«ئطاخ»

ر.نوراه

ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا
ة˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘يزو ،د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
حتف متيشس هنأا ،تايفششتشسملا

نع فششكلل ليلا˘ح˘ت ر˘ب˘خ˘م
ل˘ك ي˘ف «ا˘نورو˘ك» شسور˘ي˘ف
ةآا˘فا˘كم ن˘ع ن˘˘ل˘˘عأاو ،ة˘˘يلو
تفقو يتلا ةشصاخلا رباخملا
هذه لÓخ ةلودلا بناج ىلإا
تمهاشسو ،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزألا
.دهجلاو تقولا حبر يف

ن˘ع ،ر˘يزو˘لا ن˘˘ل˘˘عأاو اذ˘˘ه
شصشصخ˘˘ت˘˘م ن˘˘يو˘˘˘كت جاردإا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ل˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘ل
رب˘ع «91‐ديفوك» حلاشصم˘ب
ا˘م˘ب ،ن˘طو˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
عم عجانلا لماع˘ت˘لا˘ب ح˘م˘شسي
اميف امي˘شس ل ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه
تاودأاو ل˘˘حار˘˘م˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
لو˘كو˘˘تور˘˘بو شصي˘˘خ˘˘ششت˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘ششأاو ،جÓ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
يتلا ةرايزلا ششماه ىلع اهب
ة˘˘˘˘يلو ى˘˘˘˘لإا شسمأا ه˘˘˘˘تدا˘˘˘˘˘ق
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسإا نأا ،يداو˘˘لا
ىلإا فدهت ةيشصولا ةرازولا
ءادأا يف رثكأا ةعاجن قيقحت
ه˘ب˘ششلاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قاو˘˘ط˘˘لا
حلاشصم˘ب ةد˘ن˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ىوتشسم ىل˘ع91«‐ديفوك»
ةيئافششتشسإلا حلاشصملا ةفاك
ذنم تايلولاب ةثد˘ح˘ت˘شسم˘لا

،«ا˘نورو˘ك»  ة˘ح˘ئا˘ج رو˘ه˘˘ظ
ىلإا ددشصلا اذه يف اريششم
ةيبطلا ليلاحتلل ربخم حتف
ا˘ب˘ير˘ق «ا˘نورو˘ك» شسور˘ي˘ف˘˘ل

ىلإا ،ةيلو لك ىوتشسم ىلع
ة˘˘˘شسارد ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا بنا˘˘˘˘ج
ةديدج تايفششتشسم ةجمربو
ل˘˘ث˘˘مأا ل˘˘ف˘˘كت ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل
ن˘ب د˘كأا ا˘م˘˘ك ،ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا˘˘ب
نأا ،دد˘شصلا اذ˘ه ي˘ف ،د˘يزو˘˘ب

لح داجيإا ىلع ةمزاع ةلودلا
يتلا لكاششملا ةفاكل يرذج
ىلع ابلشس رثؤوت نأا اهنأاشش نم
.ىشضرملاب لفكتلا

،يرازولا دفولا نياع امك
اعبات ةيبطلا ليلاحتلل اربخم
ريزولا نمثو ،شصاوخلا دحأل
يتلا تادوهجملا ةبشسانملاب
ةشصاخلا رباخ˘م˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘˘ل يد˘˘˘شصت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ا˘˘ه˘˘نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
راطإا يف معدلا لك دجتشس
ة˘مد˘خ د˘ي˘شسج˘ت˘ل ا˘ه˘ي˘عا˘شسم
علطا امك ،ةفرت˘ح˘م ة˘ي˘ح˘شص
رابتعلا ةدا˘عإا لا˘غ˘ششأا ى˘ل˘ع
ةدلو˘لا ي˘ث˘يد˘ح ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘ل
ربوتكأا71 يحب ةدلولا رادب
ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةشصشصختملا ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلا
ي˘˘˘˘هو ،«ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو مألا»
يف مهاشستشس يتلا لاغششألا
باعيتشسإلا ةردق نم عفرلا
يذلا يحشصلا قفرملا اذهب
يبطلا هرييشست ىلع فرششي

.يبوك‐يرئازج يبط مقاط
لوألا لوؤو˘شسم˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘تو

،دÓبلا يف ةحشصلا عاطق نع
،نا˘طر˘شسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كر˘˘م
حتف ىلإا ةبشسا˘ن˘م˘لا˘ب ار˘ي˘ششم
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضرألا
تامدخ قي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت

ةئفلا هذ˘ه˘ل ة˘ح˘ير˘م ة˘ي˘ح˘شص
اميف ام˘ي˘شسل ى˘شضر˘م˘لا ن˘م
جÓعلا ديعاوم ديدحتب قلعت

ز˘كر˘م˘لا را˘ي˘ت˘خاو د˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ة˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م ن˘˘˘م بير˘˘˘ق˘˘˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘˘عدو ،شضير˘˘˘م˘˘˘لا
تاشسشسؤوم˘لا ير˘يد˘م نأا˘ششلا
دي ميدقت ىلإا ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلا
ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ةد˘عا˘شسم˘لا
.ىشضرملا

ـه.دأوج

ةري˘خألا ما˘يألا ي˘ف ف˘كع˘ت
ىلع ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
لبق ةريخألا تاشسمللا عشضو
تاشسلج ميظنت يف عورششلا

ار˘ي˘شضح˘ت ،ة˘يو˘ه˘جو ة˘ي˘ل˘ح˘م
ةداعإل ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘شسل˘ج˘ل˘ل
.ةيوبرتلا جهانملا يف رظنلا

،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘˘م ف˘˘ششك
نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تعزو ه˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم
ءا˘˘˘كر˘˘˘ششلاو ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
با˘˘ح˘˘شصأاو ن˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
يلثمم كلذ˘كو شصا˘شصت˘خلا
نم ة˘ق˘ي˘ثو ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا شصي˘خ˘˘ششت ل˘˘جأا
ام ىلع فو˘قو˘لاو ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا

ىلإا جا˘ت˘ح˘ي ا˘مو ي˘با˘ج˘يإا و˘ه
ي˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘كأاو ،ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘˘ت
شصخ ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
،ةيوهجلا في˘ط˘شس ة˘عاذإا ا˘ه˘ب

ةبشسانمب ةيلافتحإا ششماه ىلع
ديعل85 ـلا ىر˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘لا
نأا ،با˘˘ب˘˘ششلاو لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسلا

ةموظنملا شصيخششت ةدوشسم
ةيؤور اهنع قثبنتشس ةيوبرتلا

نوكتشس امل ةددجم  ةديدج
ءاوشس ،ةيوبرتلا ةمظنملا هيلع
وأا ج˘ها˘ن˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تا˘يو˘ت˘ح˘م اذ˘كو ، ج˘مار˘˘ب˘˘لا
لوؤو˘شسم˘˘لا فا˘˘شضأاو ،بت˘˘كلا
يف ةيبرتلا عاطق نع لوألا
تاءارجإلا هذه لك نأا ،دÓبلا

لجأا ن˘م ي˘تأا˘ت تاروا˘ششم˘لاو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘ع˘جو ن˘ي˘˘شسح˘˘ت
اوبشصت ام ىلإا ىقرت ةيوبرتلا
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لاو ة˘˘لود˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘لإا

ءا˘كر˘ششلا اذ˘كو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘لوأاو
.نييعامتجلا

ح.نيدلأ رمق

ةيبطلأ مقأوطلأ ليهأاتل صصشصختم نيوكت
«91-ديفوك» حلاشصمب

تاي’ولإ لكب «انوروك» نع فصشكلل ليلحت ربخم
بناج ىلإإ اهفوقو ريظن ةصصاخلإ رباخملإ ةأافاكم^

ةيحصصلإ ةمزأ’إ هذه لÓخ ةلودلإ

يذيفنتلأ صسيئرلأ ،ايقيرفإأ عم هدلب تاقÓع زيزعتل زاكترأ ةطقن لكششت اهنإأ لاق
:ةيليششتلأ «ةيدينيلإ’أ» ةيكأÎشش’أ ةكرحلل

«يقيرفأ’إ دا–’إ ‘ رثؤوم لعاف رئإز÷إ»
رئإز÷إ ‘ اهترافصس قÓغإاب اهرإرق ‘ رظنلإ ديعت يليصشلإ^

فوقولأو ةموظنملأ صصيخششتل ةينطو ىرخأأ اهيلت
نيشسحت ىلإأ جاتحي امو يباجيإأ وه ام ىلع

ءاكرصشلإ عم طوعجإو ريزولل ةيوهجو ةيلحم تاصسلج
ةيوبرتلإ جهانملإ يف رظنلإ ةداعإ’ نييعامتج’إ



ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘عأا
ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ةر˘كشسب ة˘يلو˘ل
اهل نايب يف ،رشصحلا ل لاثملا
ى˘ل˘ع «مÓ˘شسلا» زو˘˘ح˘˘ت شسمأا
ديدعلا لاح اهلاح ،هنم ةخشسن
ر˘ب˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ن˘˘م
ي˘˘ف عور˘˘ششلا ن˘˘ع ،ن˘˘˘طو˘˘˘لا

تا˘ف˘ل˘م لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةعفد ايلعلا شسرادملا يجيرخ
يف مه˘ف˘ي˘ظو˘ت د˘شصق ،0202
ي˘ف ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

،ةيميلعت˘لا راو˘طألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نوكتي فلملا نأا تحشضوأاو
ةدا˘˘ه˘˘شش ،ي˘˘ط˘˘˘خ بل˘˘˘ط ن˘˘˘م
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘هؤو˘م˘لا جر˘خ˘˘ت˘˘لا
عيمجل طاقنلا فششك ةداهشش
ةداهشش نع Óشضف ،لوشصفلا

ة˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘ششو دÓ˘˘˘ي˘˘˘م

ةخشسن ىلإا ةفاشضإلاب ،ةيلئاعلا
،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم
،ة˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘شش ةرو˘˘˘˘شص اذ˘˘˘˘كو
ىلإا ،ةنونعم ةيديرب ةفرظأاو

ةمدخلا هاجتا ةيعشضولا بناج
قباوشسلا ة˘ف˘ي˘ح˘شص ،ي˘ن˘طو˘لا
،ةي˘شسن˘ج˘لا ةدا˘ه˘شش ،ة˘ي˘لد˘ع˘لا

نم ةخشسنو ،ةماقإلا ةقاطبو

يديرب كشص ،ءا˘ف˘ششلا ة˘قا˘ط˘ب
نامشضلا مقر اذكو ،بوطششم
.يعامتجلا

ثدحلا4 8872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ81ـل قفإوملإ0202 ةيليوج9صسيمخلإ

watan@essalamonline.com

ةيميلعتلإ رإوطألإ فلتخُم يف زجعلإ دسسل نوهجوُي

0202 ةعفد ايلعلإ صسرإدملإ يجيرخ ةذتاصسأ’إ فيظوت يف عورصشلإ

ع.لÓب

ةعفد ايلعلإ صسرإدملإ يجيرخ تافلم لابقتسسإ ةيلمع يف ،نطولإ ربع ةيبرتلإ تايريدم نم ديدعلإ تعرسش
روسضحلإ ءانثأإ مهيلع تطرتسشإو ،ةيميلعتلإ رإوطألإ فلتخم يف ةيوبرتلإ تاسسسسؤوملإ يف مهفيظوت دسصق0202

ءإدترإ رإرغ ىلع ،«انوروك» صسوريفب ةقلعتملإ ةيئاقولإ تإءإرجإلاب مإزتللإ ،ةيبرتلإ تايريدم تإرقمل
.ددحملإ تيقإوملإو خيرإوتلإ مإرتحإو دعابتلإ ةفاسسم مإرتحإو ةمامكلإ

ءاهنإإ ةمانزر ريسضحت يف عورسشلإ
لوخدلإ ريسضحتو ةيعماجلإ ةنسسلإ
مداقلإ يعماجلإ

ءإربخ ةنجل
تابلط مييقتل
ةبلط حنم ديدمت
جراخلاب هإروتكدلإ
يلاعلإ ميلعتلإ ةرإزو تنلعأإ
مييقت متيسس هنأإ ،يملعلإ ثحلإو

ديدمتب هإروتكدلإ ةبلط تابلط
نم ،جراخلاب ةيسسإردلإ مهحنم
ءإربخلإ نم ةينطو ةنجل لبق
يف يلاعلإ ىوتسسملإ يوذ نييملعلإ

.تاسصسصختلإ فلتخم
يف ،روتيسش ريزولإ حلاسصم تحسضوأإ

ىلع «مÓسسلإ» زوحت صسمأإ اهل نايب
تابلط ىلع إدر هنأإ ،هنم ةخسسن
،جراخلاب هإروتكدلإ ةبلط صضعب
مهحنم ديدمتب ةقلعتملإ
رباخم صضعب قلغ بسسب ةيسسإردلإ
،يحسصلإ رجحلإ ةرتف لÓخ ثحبلإ
اهمييقت متيسس تابلطلإ عيمج نأإ

ءإربخلإ نم ةينطو ةنجل لبق نم
يف يلاعلإ ىوتسسملإ يوذ نييملعلإ

.تاسصسصختلإ فلتخم
يلاعلإ ميلعتلإ ةرإزو تركذ امك
دهعتلإ ئدابمب ،يملعلإ ثحبلإو
جئاتنلإ قيقحتب مإزتللإو
ينطولإ جمانربلإ يف ةرطسسملإ
غيلبت متيسسو ،يئانثتسسلإ
نم مييقتلإ جئاتنب نيينعملإ

تلسسرأإ لاسصتلإ ةانق صسفن لÓخ
.ةرإزولإ ىلإإ

صسمأإ دقع ،ةلسص يذ قايسس يفو
نيدلإ رون نيب يقيسسنت عامتجإإ

ةرإزوب ماعلإ نيمألإ ،يلإوغ
عم ،يملعلإ ثحبلإو يلاعلإ ميلعتلإ
ةمانزر ريسضحتل ،ةرإزولإ تإراطإإ

ريسضحتو ةيعماجلإ ةنسسلإ ءاهنإل
.مداقلإ يعماجلإ لوخدلإ

عامتجلإ إذه لÓخ متو إذه
عم تاعامتجإ ةجمرب ىلإإ قرطتلإ
يلثممو ،نييعامتجلإ ءاكرسشلإ
اميف لامعلإو ةذتاسسألإو ةبلطلإ

ةنسسلإ ءاهنإإ ةمانزر صصخي
،يعماجلإ لوخدلإو ةيعماجلإ

يسسإدسسلإ مامتإإو كإردتسسإ ةيفيكو
ةبلطلل ليجسستلإ فورظ ليهسستو
ةرود يف حاجنلإ دعب ددجلإ
ىلإ ةفاسضإإ ،ايرولاكبلإ ناحتمإ

دعب نع ميلعتلإ تاسصنم نييحت
قاحتللإو ،ميوقتلإ تايلمعو
تامدخلإ رودو تاعماجلاب
ةيلمعلإ حاجنإإ يف ةيعماجلإ

دسض ةيئاقولإ طورسشلإ لك ريفوتب
.«انوروك» صسوريف يسشفت

ز.لامج

لبقŸإ يسسردŸإ لوخدلل دإدعتسسلإ راطإإ ‘

ةينطولإ ةباقنلل ةيئ’ولإ بتاكŸإ بيصصنت
Ÿتايئإدتبإ’إ يريد

،طبارم شسايلإا روتكدلا دكأا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا شسي˘˘ئر
،ةيمومعلا ةحشصلا يشسراممل
نينطاوملا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ي˘خار˘ت نأا

،ةياقولا ريبادتب مهفاف˘خ˘ت˘شساو
انوروك ءابو يششفت ىلإا ىدأا

ة˘نوآلا ي˘ف ه˘ت˘˘ع˘˘قر ع˘˘شسو˘˘تو
ططخم ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ةر˘ي˘خألا
نم˘شضت˘ي نأا بج˘ي ة˘ه˘جاو˘م˘لا
.عدرلاو شسيشسحتلا يقشش

تافرشصت ،طبارم ر˘كن˘ت˘شسا
نيرتهتشسملا نينطاوملا شضعب
ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب
يف هارن ام» لاقو ،«انوروك»
بب˘˘˘شسب ط˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘˘م عرا˘˘˘˘ششلا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا فا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسا
شسوريفلا ةروطخب نينطاوملا

ةياقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت مار˘ت˘حا مد˘عو
د˘عا˘ب˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘شسم مار˘˘ت˘˘حا˘˘ك
ةع˘ن˘قألا ءاد˘تراو ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ي˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ،«ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
شسيشسحتلاو ةيعوتلا نأاب ،شسمأا

ىو˘˘ت˘˘شسم ع˘˘فر˘˘ل نا˘˘يرور˘˘شض
شسور˘ي˘˘ف ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب ي˘˘عو˘˘لا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
قيبطت بناج ىلإا ،نينطاوملا
ربجت يتلا ةيروهمجلا نيناوق
˘ماز˘ت˘للا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ي˘ف ءاو˘شس ،ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘ب
وأا ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا تاءا˘˘˘شضف˘˘˘لا
شسي˘ئر ح˘شضوأاو ،ة˘حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا
يشسرامم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ططخم نأا ،ةيمومعلا ةحشصلا

ىلع زكتري انوروك ةهجاوم
ي˘شسي˘شسح˘ت لوألا ن˘˘يرو˘˘ح˘˘م
ر˘م˘˘ت˘˘شسي نأا بج˘˘ي يو˘˘عو˘˘تو
عدر˘لا شصخ˘ي ي˘نا˘ث رو˘˘ح˘˘مو
شضر˘ف˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ءاو˘˘شس
تÓحملا قÓغإا وأا تامارغ

نأا افيشضم ،ةفلاخملا ةيراجتلا
هتعقر عشسو˘تو ءا˘بو˘لا ي˘ششف˘ت
بي˘تر˘ت ةدا˘عإا ى˘لإا ا˘ن˘ع˘فد˘ي˘˘شس
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تا˘˘يو˘˘لوألا
را˘ششت˘نا ة˘ه˘جاو˘م ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ب
ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
ىلع يلكلا رجحلا نأا طبارم
رجحلا شسيلو ةءوبوملا ءايحألا
ل˘ث˘مألا ل˘ح˘لا ل˘ظ˘ي ي˘ئز˘ج˘لا

.شسوريفلا راششتنا ءاوتحل
ة˘با˘ق˘ن˘لا شسي˘ئر زر˘˘بأاو اذ˘˘ه

ةحشصلا يشسرام˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تاباشصإلا ددع نأا ،ةيمومعلا

،رئازجلا يف عقاولا شسكعي ل
ي˘ف ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا ثي˘ح ن˘˘م
تلاح ددع داز املكف اندÓب
ليجشست ديز˘ي˘شس ،شصي˘خ˘ششت˘لا

ة˘با˘˘شصإلا تلا˘˘ح ن˘˘م د˘˘يز˘˘م
.ةدكؤوملا

ك.اسضر

ر˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ىد˘˘شسأا
ءارد˘م˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ةراجتلل نييوهج˘لاو ن˘ي˘ي˘ئلو˘لا
تا˘يلو˘ل˘لو ف˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘يلو˘˘ل
ن˘يو˘˘م˘˘ت نا˘˘م˘˘شضب ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ر˘ج˘˘ح˘˘لا شضر˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ،قو˘˘شسلا
نم ة˘يد˘ل˘ب81 ى˘ل˘ع ي˘ئز˘ج˘˘لا
.انوروك ءابو ةهباجمل ةيلولا

ي˘ف ،ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو تف˘˘ششك
«مÓشسلا» تملشست شسمأا اهل نايب
ر˘يزو شسأار˘ت ن˘ع ،ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن
ءاشسم ئراط عا˘م˘ت˘جل عا˘ط˘ق˘لا
0202 ةيليوج70 ءاثÓثلا موي

رقمب03:81 ة˘˘عا˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع
يئرملا رشضاحتلا ةينقتب ةرازولا

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كل ،د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
فيطشس ةيحانل ريدملاو يوهجلا

فيطشس ةيلول يئلولا ريدملاو
تا˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ءارد˘˘مو
اذه نأا نايبلا فاشضأاو ،ةرواجملا
ي˘لاو رار˘ق د˘ع˘ب ءا˘ج عا˘م˘ت˘جلا

يئزجلا ر˘ج˘ح˘لا شضر˘ف ة˘يلو˘لا
،ةيلولا نم تايدلب ةدع ىلع
نم ءادتبا اموي51 مودي يذلا
ةرازو بجو˘˘˘ت˘˘˘شسا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م شسمأا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
نا˘م˘شضب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ةرتفلا هذ˘ه ي˘ف قو˘شسلا ن˘يو˘م˘ت
،يحشصلا رجحلا تاءارجإا قفو
اميف ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘يزر ى˘ط˘عأاو
قاوشسألا نيومتو ميظنت شصخي
ة˘بر˘ج˘ت حا˘ج˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع از˘˘كتر˘˘م
شضرف دعب ،ةديلبلا ةيلو نيومت
اهيلع ي˘ل˘كلا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
امد˘ق˘م ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ر˘ه˘ششألا ي˘ف
تاءارجإلا ةفاك ذاختاب هتاميلعت
عاطقلا يفظوم لكل ةيزارتحلا
م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ة˘يلو˘لا˘˘ب

،يحشصلا فرظلا اذه يف ةشصاخ
ةراجتلا ءاردم ريزولا فلك امك
ة˘يلو˘ل ةروا˘ج˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس

ة˘با˘قر˘لاو ن˘يو˘م˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
مهتايلول ةرواجم˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
ىل˘ع ط˘غ˘شضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت د˘شصق
ءارد˘م بلا˘طو ة˘يلو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م
ىر˘˘خألا تا˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
لفاوق ميظنتب ة˘يلو ةد˘عا˘شسم˘ب
فرشصت تحت عشضوت ةينماشضت
.فيطشس ةيلو يلاو

ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ةرا˘˘˘˘ششإÓ˘˘˘˘ل
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

رارق نع ،ةي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
يئزجلا يحشصلا رجحلا شضرف
ىوتشسم ىل˘ع ف˘ي˘ط˘شس ة˘يلو˘ب
ةدحاولا ةعاشسلا نم ةيدلب81
ةعاشسلا ةياغ ىلإا00.31 لاوز
51 ةدمل ،ا˘حا˘ب˘شص5 ةشسماخ˘لا
ةيليوج8 شسمأا نم ءادتبا اموي
م˘ي˘عد˘ت را˘طإا ي˘ف اذ˘هو0202
راششتنا د˘شض ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
.«91‐ديفوك»
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تقولإ صسفن ‘ عدرلإو صسيسسحتلاب مإزتللإ ىلع ددسش

«انوروك ءإوتح’ رايخ لثمأإ يئز÷إ رج◊إ» :طبإرم صسايلإإ

ةديلبلإ ةيلو نيو“ ةبرجتبً ءإدتقإإ

يحصصلإ رج◊إ صضرف دعب فيطصس ةي’و قإوصسأإ نيو“ نامصضل تاميلعت
ةمسصاعلإ يلإوو يبيرعل ءاقلل إدوعو إوقلت

لح داجيإاب نوبلاطي«2 لدع» وبتتكم
تانكصسلإ هفرعت يذلإ رخأاتلإ لكصشمل

«2 لد˘ع» و˘ب˘ت˘ت˘كم م˘ظ˘˘ن
ن˘ي˘ع˘قو˘م ى˘لإا ن˘ي˘ه˘جو˘م˘˘لا
0011و006 ششو˘˘˘˘˘˘مرد
دلو ـ˘˘˘ب0911و ن˘˘˘كشسم
مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،تياف
ةلاكول ةماعلا ةيريدملا رقم
ن˘يد˘˘م˘˘ح د˘˘ي˘˘ع˘˘شسب «لد˘˘ع»
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
لا˘غ˘ششألا ةر˘ي˘تو  ع˘ير˘˘شست˘˘ب
ىلع احداف ارخأات فرعت يتلا

دششتحاو.تايوتشسملا عيمج
،نيبت˘ت˘كم˘لا ن˘م تار˘ششع˘لا
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘˘مأا شسمأا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘ل
ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب م˘ه˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو
هفرعت يذلا رخأاتلا لكششمل
ن˘˘˘م ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةدم نأاو اميشسل ،تانكشسلا
يف تقلطنا يتلا لاغششألا

دعب يهتنت نأا ىلع6102
د˘˘ه˘˘ششت م˘˘ل ،ار˘˘˘ه˘˘˘شش62
ةدايقب امدقت اهيف لاغششألا
ة˘لوؤو˘شسم˘لا «egs» ة˘كر˘˘شش
ىقلتو اذ˘ه.نيعقوملا ن˘ع
ءا˘ق˘ل˘ب ادو˘عو ،نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

ماعلا ريدملا يبيرعل قراط
˘ما˘يألا ي˘ف «لد˘ع» ة˘لا˘كو˘˘ل
ةم˘شصا˘ع˘لا ي˘لاوو ،ة˘مدا˘ق˘لا

مهتلا˘غ˘ششنا حر˘ط ل˘جأا ن˘م
بر˘قأا ي˘ف لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘˘يإل
بلا˘˘˘˘˘طو ،ن˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘م تقو
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا˘˘˘ب نو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جلا

د˘˘˘شض ي˘˘˘ب˘˘˘˘ير˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل فر˘˘˘˘ط
لجأا نم ةزجنملا ةشسشسؤوملا
اهميلشستو تان˘كشسلا ما˘م˘تا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا لو˘خد˘لا ل˘˘ب˘˘ق
.لبقملا

ع.لÓب

،راز˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘م تف˘˘˘˘˘ششك
ةباقنلا˘ب مÓ˘عإلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
شسرادملا يريدم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
بي˘شصن˘˘ت ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

ر˘ب˘ع ،ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘تا˘˘كم
ةيروهمجلا تايلو فلتخم
،ةريوبلا ،ةيادرغ ،رارغ ىلع
،ةليشسم˘لا ،ف˘ي˘ط˘شس ،ترا˘ي˘ت
يف تابيشصنتلا هذه جردنتو
لو˘خد˘ل˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا را˘˘طا
.لبقملا يشسردملا

يف ،اهتاذ ةباقنلا تحشضوأا
تم˘˘ل˘˘شست شسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
،شسمأا هنم ةخشسن «مÓشسلا»
نأا ،راز˘ن م˘ير˘م م˘شسا˘ب ع˘قو˘˘م
محÓت يف نمكت ةباقنلا ةوق
ديحو˘ت بج˘يو ن˘ي˘ل˘شضا˘ن˘م˘لا
بلاطملا ةلود˘جو تارار˘ق˘لا
يف دحاو توشص مهل نوكيل

تدروأاو ،نطولا عوبر لك
نو˘˘˘كن لوأا نو˘˘˘كن نا ا˘˘˘˘مإا»
شسيلو نآلا انب نوهرم اندغ
دوجوم عردلاف رذع يأا انيدل
ا˘نرا˘ع˘شش تد˘ه˘م ق˘ير˘˘ط˘˘لاو
،«ة˘مار˘ك ‐ن˘˘ما˘˘شضت ‐ل˘˘م˘˘ع
ه˘˘نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
رود ى˘ل˘ع ا˘شصر˘˘حو ا˘˘نا˘˘م˘˘يا

ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘شسرد˘م˘لا ر˘يد˘م
ي˘˘ف ةدو˘˘˘ج˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل
ءا˘˘شضعأا د˘˘˘ق˘˘˘ع ،شسراد˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا بت˘˘كم˘˘لا
شضع˘ب ة˘شسارد˘˘ل ،ا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ريشسلا قيعت يتلا لكاششملا
ةيئادتبلا ةشسردملل نشسحلا

ي˘ف ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ا˘˘مو
ءاشضعأا نا ةزرب˘م ،ا˘هر˘ي˘ي˘شست
ةر˘يو˘ب˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا بت˘˘كم˘˘لا

ةوعد اه˘م˘هأا بلا˘ط˘م او˘ع˘فر
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ة˘يا˘شصو˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
امب يلعفلاو داجلا مازتللاب
،622‐61 نونا˘ق˘لا ه˘ن˘م˘شضت
،ةي˘ئاد˘ت˘بلا شسراد˘م˘لا ها˘ج˘تا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ل˘˘شصف ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لا
ن˘ع ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘بلا ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
ى˘لا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
نم تايئادتبلا ريدم ءافعا

جد0005 تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م كشسم
ةمي˘ل˘ع˘ت˘لا نو˘م˘شضم˘ب Ó˘م˘ع
‐91 يف ةخرؤوم ةكرتششملا

نأا نايبلا راششأاو ،0202‐90
ةرور˘شض ى˘لا تعد ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا

تا˘˘˘ن˘˘˘كشسلا ل˘˘˘كا˘˘˘ششم ل˘˘˘ح
ةرورشضل ةيمازلإلا ةيفيظولا
دا˘م˘ت˘عاو ،ة˘ح˘ل˘م˘لا ة˘مد˘خ˘لا
عيشسوتو يدا˘ع˘لا ل˘ي˘ج˘شست˘لا
دحاولا ماودلا ماظن˘ب ل˘م˘ع˘لا

شسراد˘م ي˘ف شصو˘شصخ˘لا˘˘بو
،ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ةيشسردملا ةرادإلا معد اذكو
امهطبرو نيلهؤوم نيفظومب
ة˘كب˘ششو ف˘تا˘ه˘لا طو˘ط˘خ˘˘ب
ةزهجأاب ا˘هد˘يوز˘تو تنر˘ت˘نلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عاد ،ي˘˘˘˘˘لآلا مÓ˘˘˘˘˘علا
ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ةداعإا ةرور˘شض ى˘لإا ة˘يادر˘غ˘ب
فينشصت د˘ي˘حو˘ت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا ير˘˘يد˘˘م بتر
،راو˘طألا ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا

ة˘˘ح˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإاو
شضفرو ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا
دشض ةيفشسعتلا تاشسرا˘م˘م˘لا
،ةيشصولا تائيهلا نم ريدملا

ر˘˘يد˘˘م د˘˘عا˘˘شسم ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘تو
ل˘كب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘شسرد˘˘م˘˘لا
ريدملا عاجرإاو تاشسشسؤوملا
.هماهم نم شسيل لامعأاب

ةينطولا ةباقنلا تعد امك
،ةيئادتبلا شسرادملا يريدمل
بي˘˘شصن˘˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘م ى˘˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا بتا˘˘˘كم˘˘˘لا

كلذو ،دÓبلا قطانم فلتخم
ديحوت ةيجيتارتشسا راطا يف
بلاطملاب رف˘ظ˘ل˘ل فو˘ف˘شصلا
دق ةباقنلا تناكو ،ةعوفرملا
ةيبرت˘لا ر˘يزو ار˘خؤو˘م تق˘ت˘لا
اه˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ىر˘˘خأا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب
ىلا اهتاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا تقر˘ط˘تو
ةعو˘فر˘م˘لا بلا˘ط˘م˘لا د˘يد˘ع
بلا˘ط˘م˘لا ةر˘كذ˘م تم˘ل˘˘شسو
.اهيف رظنلل ريزولل
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51 ة˘با˘ي˘ن˘لا تشسم˘ت˘لإا ا˘م˘ك
نويلم8و ةذفان انجشس ةنشس
ع˘ي˘م˘ج ةردا˘شصم ع˘˘م ة˘˘مار˘˘غ
د˘ب˘ع ن˘م ل˘ك د˘˘شض ،كÓ˘˘مألا
د˘˘˘م˘˘˘˘حأاو ،لÓ˘˘˘˘شس كلا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نيلوألا ن˘ير˘يزو˘لا ،ى˘ي˘ح˘يوأا
تاونشس01و ،ن˘ي˘ق˘˘ب˘˘شسألا
رانيد نويلم2و ةذفان ًانجشس
ن˘˘م ل˘˘ك ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘مار˘˘˘غ
يناغلا دبع ،يفشسوي فشسوي
Óشضف ،لوغ رامعو ،نÓعز
8و ةذفان ًانجشس ةنشس02 نع
دبع دشض ،ةمارغ رانيد نويلم
ةنشس21و ،براوششوب مÓشسلا
رانيد نويلم2و ةذفان ًانجشس
01و ،نيشسوحلب دشض ،ةمارغ
نويلمو ةذفان ًانجشس تاونشس
دبع دوليم نبل ،ةمارغ رانيد
.رداقلا

راطإا يفو ،هتاذ قايشسلا يف
ة˘م˘كا˘ح˘م ن˘م ثلا˘ث˘لا مو˘ي˘˘لا

،تو˘˘كح˘˘ط لا˘˘م˘˘˘عألا ل˘˘˘جر
باو˘ج˘ت˘شسا لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘بو

لثمم بلط ،نيمهتملا يقاب
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘لا
يذلا ررشضلا نع تاشضيوعتب
،رايلم903 اهردق اهب قحل
،جد فلأا076و نويلم582و
نم لك يلاوتلا ىلع اهعفدي
،تو˘˘كح˘˘ط ن˘˘يد˘˘لا ي˘˘ي˘˘ح˘˘م
د˘˘ي˘˘م˘˘ح ،تو˘˘كح˘˘ط د˘˘ي˘˘˘ششر
لÓ˘˘˘˘ب اذ˘˘˘˘˘كو ،تو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘ط
،مهئاكرشش عيم˘جو تو˘كح˘ط

جد نويلم غلبمب بلاط امك
ءارزو˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ه˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ي
هذه يف نيمهتملا نيقباشسلا
˘مÓ˘شسلا د˘ب˘ع م˘هو ة˘ي˘˘شضق˘˘لا
ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع،براو˘˘˘ششو˘˘˘ب
،ي˘ف˘˘شسو˘˘ي ف˘˘شسو˘˘ي ،نÓ˘˘عز
كلذ˘ك بلا˘طو ،لو˘غ را˘م˘عو
نيرخآلا نيمهتم˘لا ي˘قا˘ب ن˘م
م˘˘هدد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لاو
ةنيزخلا شضيوع˘ت ن˘ي˘شسم˘خ˘لا

ع˘˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م1 غ˘ل˘ب˘م˘ب
م˘ه˘كÓ˘˘مأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ةردا˘˘شصم
جرا˘˘خو ل˘˘خاد ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
.نطولا

watan@essalamonline.com

5 8872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ81ـل قفإوملإ0202 ةيليوج9صسيمخلإثدحلا

لوغو نÓعزو يفسسويل تإونسس01و هيقيقسشو يسسيئرلإ مهتملإ لجن دسض ةذفان ًانجسس ةنسس21و01و8

ةنصس61و لÓصسو ىيحيوأإ قح يف انجصس ةنصس51 صسامتلإ
توكحط دصض انجصس

يعماجلإو يرصضحلإ لقنلإو تإرايصسلإ بيكرت صصخي اميف رئاصسخ ميتنصس رايلم فلأإ03 ةنيزخلإ دبك توكحط

ب.نيرسسن

ةمإرغ جد نويلم8و ةذفان انجسس ةنسس61 ةبوقع طيلسست ،دمحمأإ يديسس ةمكحمب ،ةيروهمجلإ ليكو صسمأإ صسمتلإإ
عم نويلم8 ىلإإ5 نم تامإرغو ةذفان ًانجسس ةنسس21و01و8و ،كÓمألإ لك ةرداسصم عم ،توكحط نيدلإ يحم دسض

.ديسشرو ،ديمح هيقيقسشو ،لÓب هلجن دسض ،كÓمألإ عيمج ةرداسصم

ةزر˘ف˘م ،شسمأا لوأا تز˘ج˘˘ح
ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘ششم
ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

نيع برق ،كرامجلا حلاشصم
8 ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يلو˘ب ءار˘ف˘شصلا
نم مارغوليك4.19و ريطانق
ةفا˘شضإلا˘ب ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
،ةيحايشس ةبكرمو ةنحاشش ىلإا

،تاردخم راجت3 فيقوت عم
كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘˘ع تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
،ةق˘ط˘ن˘م˘لا شسف˘ن˘ب  ،ي˘ن˘طو˘لا
ح˘˘لا˘˘شصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
فيقو˘ت ن˘م ،ا˘شضيأا كرا˘م˘ج˘لا
نت˘م ى˘ل˘ع تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت
ـب ة˘ل˘م˘ح˘م ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م
فيكلا نم مارغو˘ل˘ي˘ك5.58
كلذ˘˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت˘˘ل ،ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

ف˘ي˘˘كلا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح
يف اهطبشض مت يتلا جلاعملا

9 ن˘˘م د˘˘يزأا ى˘˘لإا د˘˘حاو مو˘˘˘ي
.ةداملا شسفن نم ريطانق

تف˘ششك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘˘ل˘˘˘شست شسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘شسن «مÓ˘˘˘شسلا»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تفقوأا ،تشسارنم˘ت˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا

61 تز˘ج˘˘حو ا˘˘شصخ˘˘شش18
يتقر˘ط˘مو ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘م
تايلمع يف لمعتشست طغشض
نع عورششملا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
شسر˘ح ط˘ب˘حأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،بهذ˘˘لا
ةر˘ج˘ه تلوا˘ح˘م ل˘˘حاو˘˘شسلا

اشصخشش14 ـل ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ
براو˘˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘˘ك
ن˘م ل˘كب ع˘ن˘شصلا ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ن˘˘ي˘˘عو م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘شسم ،نار˘˘˘هو
.تنششومت

ط.ةراسص

عافد ةئيه شسمأا لوأا تعدوأا
،يريدغ يلع دعاقتملا ءاوللا

نعط˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘عد˘ت تار˘كذ˘م
ءا˘شضق شسل˘ج˘˘م˘˘ب ،شضق˘˘ن˘˘لا˘˘ب
˘مد˘ق˘˘ت˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بل˘ط˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا
ثكمي ل ىتح ،هنع جارفإÓل
ى˘لإا ل˘شصت د˘ق ىر˘خأا ار˘˘ه˘˘ششأا
.نجشسلا يف ةلماك ةنشس

يلع عافد وشضع تحشضوأا
يف ،يميل˘شس ة˘ل˘ي˘ب˘ن ،ير˘يد˘غ
اهب تلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ةفرغ رادشصإا دعب هنأاب ،شسمأا
ءا˘˘شضق شسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ما˘˘˘ه˘˘˘تلا
01 خيرات˘ب ا˘هرار˘ق˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

يذ˘˘˘لاو ،ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘ج
ة˘يا˘ن˘ج طا˘ق˘شسإا م˘ت ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب
م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شست ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا

وأا ءا˘˘˘ي˘˘˘ششأا وأا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م
لود ءÓ˘م˘ع ى˘لإا تاد˘ن˘˘ت˘˘شسم
رار˘˘˘شضإلا د˘˘˘شصق ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأا
عافدلابو ينطولا دا˘شصت˘قلا˘ب
ةمهت ىلع ءاقبإلاو ،ينطولا
يف ملشسلا تقو يف ةمهاشسملا

حور˘˘˘لا فا˘˘˘ع˘˘˘˘شضإا عور˘˘˘˘ششم
د˘شصق ششي˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
مت ،ينطولا عافدلاب رارشضإلا
ى˘ل˘ع ير˘˘يد˘˘غ ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘حإا

،ةمكاحملل تايانجلا ةمكحم
شضفر ير˘˘يد˘˘غ نأا تفا˘˘شضأاو
رارق هنمشضت ام اقلطم اشضفر
افنآا رو˘كذ˘م˘لا ما˘ه˘تلا ة˘فر˘غ
هماهتا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ق˘ششلا ي˘ف

ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ةءا˘˘˘شسإلا˘˘˘ب
نعط ءارجإا ررقو ،ةيركشسعلا
مت ،رارقلا اذه دشض شضقنلاب
،رهششلا شسفن نم51 خيراتب
ة˘˘ي˘˘شضق ف˘˘ل˘˘م نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ى˘˘˘لإا ل˘˘˘شسر˘˘˘ُي ن˘˘˘ل ير˘˘˘يد˘˘˘غ
ذافنتشسا لبق ايلعلا ةمكحملا
ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘جآلا

بشسحت رهششأا4 ـب ةردقملاو
نعطلا عاديإا موي نم ًءادتبا
بجوت˘شسي ا˘م و˘هو ،شضق˘ن˘لا˘ب
ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه نأا˘˘ب لو˘˘ق˘˘لا
ايل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
شسي˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كششم˘˘˘˘˘لا

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ت˘شس ن˘يرا˘˘ششت˘˘شسمو
بنا˘ج˘لا ن˘˘م ير˘˘يد˘˘غ ف˘˘ل˘˘م
قرغتشسي دقو ،طقف ينوناقلا
ينعي ام ،رثكأا وأا نيرهشش كلذ
ى˘ق˘ب˘ي˘شس ،ير˘يد˘غ ي˘ل˘ع ّنأا˘˘ب
ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘شسو˘˘ب˘˘ح˘˘م
حوارتت ةدمل ششارحلل ةيباقعلا

.ةنشس ىلإا رهششأا6 نيب ام
،اهتاذ ةيماحملا تدكأاو اذه

ا˘يد˘شسج بع˘ت˘م ير˘يد˘˘غ نأا˘˘ب
ة˘م˘ه˘ت˘لا» بب˘شسب ،ا˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘مو
ا˘ه˘نإا تلا˘ق ي˘ت˘˘لا «ة˘˘ل˘˘طا˘˘ب˘˘لا

نأاو ةشصاخ ،اهلكومل تهجو
اهلك ةي˘مÓ˘عإلا ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
Óشضف ،ةمهتلا شسكع بشصت

ه˘تر˘شسأا ي˘ف ى˘ن˘فأا ه˘نو˘ك ن˘˘ع
هتا˘ي˘ح ن˘م ة˘ن˘شس24 ةينا˘ث˘لا
.اهتمدخل

ر.رجاه

ر˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع شسمأا ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ي˘˘ف ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘مألا

ة˘ث˘ج لا˘ششت˘نا ن˘˘م ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ئ˘˘طا˘˘ششب دو˘˘ق˘˘ف˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘غ
تشسوشسات ةقطنمب ة˘نا˘ن˘ج˘لا
رمألا قلعتيو ،ةيدلبلا تاذب
71 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘ششب

مأا ةيلو نم ردحنيو ةنشس
موي قر˘غ د˘ق نا˘ك ي˘قاو˘ب˘لا
مت ثيح ،مرشصنملا نينثلا
وحن ةيحشضلا ة˘ث˘ج ل˘يو˘ح˘ت
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘شصم
ن˘ب ق˘يد˘شصلا» ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب
.ةيلولا ةمشصاعب «ىيحي

رورسشح ماهسس

ةقرفلا رشصانع شسمأا نكمت
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
ن˘˘م ،ة˘˘شسب˘˘ت˘˘ب قورز ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘ششب ة˘˘حا˘˘طإلا

ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م
ر˘˘˘يوز˘˘˘˘تو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
نم نوكتت ،ةيبطلا تافشصولا

نيفظوم مهيب نم شصاخششأا5
ز˘ج˘حو ،ة˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق  ي˘˘ف
شصر˘˘ق نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ع˘˘بر ة˘˘بار˘˘˘ق
نم ةني˘ن˘ق0071و شسول˘ه˘م
.ةردخملا لئاوشسلا

تءاج ةيعونلا ةيلمعلا هذه
اهلÓخ مت ةقباشس ةيلمعل ةمتت

شسولهم شصر˘ق0033 زج˘ح
دعب كلذو نيشصخشش فيقوتو
رشصانع ىلإا تدرو تامولعم
م˘ت ،ا˘ه˘تاذ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
عبات نزخم ششيتفت اهبجومب
ه˘ل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع ن˘يأا ة˘ي˘لد˘ي˘شصل

نم ادج ةربتعم ةيمك  ىلع
000022 اهردق تاشسولهملا
،عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م شصر˘ق
ل˘ئاو˘شسلا ن˘م ة˘ن˘ي˘ن˘ق0071و

نيشصخشش فيقوتو ةرد˘خ˘م˘لا
ة˘ي˘شضق ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘˘ت تب˘˘ث
ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ةقرفلا رقم ىلإا تازوجحملا

مامأا امهيف هبت˘ششم˘لا م˘يد˘ق˘تو
ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
.تانيوعلا ةمكحم

0001 نم ديزأإ زجح
ةلسشنخب صسولهم صصرق
ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت

ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل
ن˘˘مأل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ششا˘˘˘ششر دلوأا

ل ام زجح نم ،ةلششنخ ةيلو
نم ةلوشسبك6301 نع لقي
شصئا˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘˘يودألا
ةيل˘م˘ع ي˘ف ،ا˘ي˘ل˘ق˘ع ةر˘ثؤو˘م˘لا
تامولعم دورو رثإا ىلع تمت
ةبكرم نأا اهدافم ةقرفلا ىلإا
ةنيدم وحن ةهج˘ت˘م ة˘ي˘حا˘ي˘شس
تاذ ةيودأاب ةلمحم ل˘م˘ح˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘عو ةرد˘˘خ˘˘˘م شصئا˘˘˘شصخ
نيقوبشسم ن˘ي˘شصخ˘شش ا˘ه˘ن˘ت˘م
عشضو اهرثإا ىلع متيل ايئاشضق

يبرغلا لخدملاب ةبقارم ةطقن
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
ششيتفتلل اهعاشضخإاو ةبكرملا
ةيمكلا طبشض نع رفشسأا يذلا
ة˘يودألا ن˘م ا˘ف˘نآا ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا
ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا شصئا˘˘شصخ˘˘˘لا تاذ
غلبمو يبنجأا أاششنم تاذ ايلقع
جد ف˘˘˘لأا44ـب رد˘ق˘ي ي˘˘لا˘˘م
.جيورتلا تادئاع لثمي

تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘˘بو
هبتششملا ميدق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةيروهمجلا ليكو مامأا امهب
ششا˘ششر دلوأا ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل
ف˘˘˘ل˘˘˘م هرود˘˘˘ب لا˘˘˘˘حأا يذ˘˘˘˘لا
لوثملا ةشسلج ى˘ل˘ع ة˘ي˘شضق˘لا
ةزايح ي˘ت˘ح˘ن˘ج ن˘ع يرو˘ف˘لا
ةردخم شصئاشصخ تاذ ةيودأا
عير˘ششت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ةليشسو لامعتشسا˘ب بير˘ه˘ت˘لاو
امهقح يف ردشص ثيح ،لقن
شسب˘ح˘لا ن˘˘هر عاد˘˘يإلا˘˘ب ر˘˘مأا
.تقؤوملا

يداعسس يون / تإديبع بيطلإ

مهفتح ا˘شصخ˘شش02 ي˘ق˘ل
نورخآا6231 بي˘˘˘˘˘˘˘˘شصأاو
ثداح4511 ي˘˘ف حور˘˘ج˘˘˘ب
مايق رثإا هليجشست مت ،يرورم
ـب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ3702

يشضقنملا ناوج82 نيب ام
،يراج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج4 ى˘˘˘˘˘لإا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تل˘ج˘˘شسو
ل˘ق˘ثأا ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل

في˘ط˘شس ة˘يلو ي˘ف ة˘ل˘يـشصح
05 حرجو شصاخششأا3 ةافوب

م˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘˘شسإا م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآا
ز˘كار˘م˘˘لا ى˘˘لإا مـه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
24 رـثإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا

.رورم ثداح
خ.ماسصع

تإردخم تانوراب5 ـب ةحاطإلإ بقع

فيك ريطانق9 نم رثكأإ زجح
ةماعنلاب جلاعم

هنع جإرفإÓل بلطب لبقملإ عوبسسألإ مدقتت نأإ ىلع

صضقنلاب انعط عدوي يريدغ يلع عافد
رئإزجلإ ءاصضق صسلجم ىدل

ردحني ةنسس71 رمعلإ نم غلبي باسشب قلعتي رمألإ
يقإوبلإ مأإ ةيلو نم

ةنانجلإ ئطاصشب دوقفملإ قيرغلإ ةثج لاصشتنإ
لجيج يف رداقلإ دبع ريمأ’إ ةيدلبب

فرسش يركسش نع جإرفإلإ
نيدلإ

حإرصس قÓطإإ
ةثÓثلإ نييكإرحلإ
ةياجب يف
ةمكحم صسمأإ تردسصأإ
ةءإربلاب اماكحأإ ،ةياجب
قوزرم ةثÓثلإ نييكإرحلل
رامع ،ةيلجع صسيني ،يتإوت
موي ذنم نيسسوبحملإ ،يرب
عم يسضاملإ نإوج32
اهردق ةمإرغ عفدب مهمإزلإإ

لكل ميتنسس نييÓم01
مهتنإدإإ دعب مهنم دحإو
،ةيماظن ةئيه ةناهإ ةمهتب
مهتلإ نم مهتئربت يلاتلابو
يف تلثمت يتلإ ةيقبتملإ
فنعلإ ىلع صضيرحتلإ

صسانلإ ةايح صضيرعتو
ةدحولإ ديدهتو ،رطخلل
تإروسشنم رسشنو ةينطولإ

.ةسضرحم
صسمأإ مت ،ىرخأإ ةهج نم
فرسش صسراف نع جإرفإلإ
ملاعو بتاكلإ ،يركسش نيدلإ
مامأإ هلوثم دعب ،عامتجلإ
ةمكحمب ةيئاسضقلإ تاهجلإ

ةجمرب مت امك ،ةركسسب
ةيليوج21 موي هتمكاحم
صضيرحتلإ ةمهتب يراجلإ

،حلسسملإ ريغ رهمجتلإ ىلع
ةنجللإ هنع تنلعأإ ام بسسح

حإرسس قÓطإل ةينطولإ
.نيفوقوملإ

،يعماجلإ ذاتسسألإ ناكو إذه
دعب صسمأإ لوأإ فقوأإ دق
ثدحت تاهويديف هرسشن
يثراكلإ عسضولإ نع اهيف
تايفسشتسسم هسشيعت يذلإ

نع تزجع يتلإ ةركسسب
نم لئاهلإ ددعلإ ةهجإوم
.«انوروك» ىسضرم
ف.ةيمسسن / صساسسع ةيليمك

ةيبطلإ تافسصولإ ريوزتو تإردخملاب ةرجاتملإ يف ةسصتخم ةيمإرجإإ ةكبسشب ةحاطإلإ

نم ةروراق0071و صسولهم صصرق نويلم عبر ةبإرق طبصض
ةصسبتب ةردخملإ لئإوصسلإ

ةروطخلإ ةتوافتم حورجل نيرخآإ0031 نم ديزأإ صضرعت يف ببسست

عوبصسأإ فرظ يف اصصخصش02 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ
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؛اداعتشسم ينافنك ناشسغ لاز ام
نم مغرلا ىلع ،ًاشسوردمو اءؤورقم
ىلع اماع نيعبرأاو ةينامث رورم
وه ردان د˘ق˘ح يد˘يأا˘ب هدا˘ه˘ششت˘شسا

تاذ «شسيمل» ةلفطلا هتخا ةنباو
ا˘ه˘ف˘شصق ،ا˘ع˘ي˘بر ر˘ششع ة˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
ي˘ف ا˘ع˘م اد˘ه˘ششت˘˘شسي˘˘ل لÓ˘˘ت˘˘حلا

ي˘˘ف ا˘˘قو˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م لاز ا˘˘˘م د˘˘˘ه˘˘˘ششم
د˘ها˘ششم ل˘ك ه˘ف˘ن˘عو ه˘ت˘يد˘ي˘جار˘ت
م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘˘شسلا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ه˘ئا˘شضعأاو نا˘شسغ م˘ح˘ل طا˘˘ق˘˘ت˘˘لا

،ةدعابتم تافاشسم نم اهتململو
ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا د˘ق˘˘ح˘˘لا كلذ نأا˘˘كو
ةلودلا نم لايجأا هيلع تبرت يذلا
˘˘مÓ˘˘حأا ف˘˘ظو˘˘ت ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘شصلا

يف يماردلا لايخلا يف اهتيرقبع
تلايتغلا يف ةيتايحلا اهدهاششم
ةّدعم نوكت نأا ىلع شصرحت يتلا

رر˘كت ل د˘ها˘ششم م˘شسر˘ت˘ل ،اد˘˘ي˘˘ج
دهششم نأا لإا ،ةرم لك يف اهشسفن
لظ˘ي ه˘ت˘خا ة˘ن˘باو نا˘شسغ لا˘ي˘ت˘غا
ابعرو ةيئامنيشس رثكألا دهششملا

كلت لك نيب نم ةيلايخو ةيماردو
.دهاششملا
ةهجاولا يف ناشسغ بدأا لظيشس
ا˘بدأا ج˘ت˘نأا ه˘˘نأل ؛را˘˘شضح˘˘ت˘˘شسلاو
نمزلا تبثأاو ،تو˘م˘ي ل ا˘عو˘ن˘ت˘م
اذه نإا .توملا ىلع ّيشصع هنأا
ديهشش قح يف ايناجم ءاششنإا شسيل
لب ،ينافنك ناشسغك ريبك بتاكو
لاقم لك يف اهدجت ةقيقح اهنإا

،هيلإا ةراششإا وأا ينافنك ناشسغ نع
ا˘ن˘لز ا˘م ود˘ب˘ي ا˘م ى˘ل˘ع ا˘ن˘نأا اد˘˘ع
ة˘ي˘عاد˘بإلا بناو˘ج˘لا ل˘ك ل˘ه˘ج˘˘ن
.ينافنك نا˘شسغ ا˘ه˘ي˘ف بت˘ك ي˘ت˘لا
ادقانو اشصاقو ايئاور هنوك ادعف
،ا˘شضيأا ا˘ما˘شسر نا˘ك د˘ق˘ف ،ار˘خا˘شس
كلذ يف هلو ،رعششلا ةباتك برجو
باتك يف ناتروششن˘م نا˘ت˘لوا˘ح˘م
تع˘جر ا˘م˘˘بر .«عاد˘˘بإلا جراد˘˘م»
تبت˘كو ن˘ي˘تد˘ي˘شصق˘لا كن˘ي˘ت ى˘لإا

طقف ثدحتأاشس يننكلو ،ا˘م˘ه˘ن˘ع
ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘شسغ ن˘ع ةر˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ه˘شصشصق ي˘ف لا˘ف˘˘طألا رو˘˘شضحو
.لافطأÓل هتباتكو
يبدأا عورششم يأا ولخي داكي ل
فقوتلا نم ينيطشسلف بتاك يأل
ةوقب نورشضاح مهف ،لافطألا دنع
ةشضافتنا لبق ،درشسلاو رعششلا يف
بت˘ك د˘ج˘ت˘ف ،ا˘هد˘ع˘بو ،ةرا˘ج˘ح˘لا

ة˘م˘ي˘ث لا˘ف˘˘طألا ل˘˘ت˘˘حا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
لافطألا» كانه˘ف ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ي˘شسا˘شسأا
دب˘ع ر˘عا˘ششل˘ل «دار˘ج˘لا نودرا˘ط˘ي
د˘لو˘لا ة˘يا˘كح»و ،ل˘ق˘ع ف˘ي˘ط˘ل˘لا
د˘م˘حأا ر˘عا˘ششل˘ل «ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ريقشش دومحم بتك دقو ،روبحد
ناك ي˘ت˘لا تا˘ياور˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
،ا˘ه˘لا˘˘ط˘˘بأاو ا˘˘هرو˘˘ح˘˘م لا˘˘ف˘˘طألا

كل˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘كذأا نأا ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كيو
،«ة˘نا˘م˘جو ا˘نأا» ة˘˘ياور تا˘˘ياور˘˘لا

هب˘ت˘ك ا˘م كلذ ن˘ع د˘ي˘ع˘ب˘ب شسي˘لو
لوألا ءزجلا يف اربج ميهاربإا اربج
«ىلوألا رئبلا» ةيتاذلا هتريشس نم
ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي ذإا

.ةبذعملا هتلوفط
بدألا يف لفطلا روشضح لكششي
دقف ،ةت˘فل ةر˘ها˘ظ ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

مهتلوفط نم ءابدألا ءلؤوه فرغ
ا˘م نإا ل˘ب ،د˘ها˘ششم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

ة˘˘شسي˘˘ع˘˘ت ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط ن˘˘م هو˘˘ششا˘˘˘ع
ءا˘˘بدألا ن˘˘م در˘˘شش ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘˘خو
هعم شساشسحإلا كلذ لمح ،Óفط
اي˘ح ا˘ب˘شصع را˘شصو ،هر˘م˘ع لاو˘ط
نكي ملو .هلامعأا لك يف يرشسي

ن˘˘م اد˘˘حاو لإا ي˘˘نا˘˘ف˘˘ن˘˘ك نا˘˘شسغ
مهتلوفط مهيف ترثأا نيذلا ءلؤوه
بدألا َناوتي ملو ،ظوحلم لكششب
ن˘ع ثد˘ح˘ت يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا
مهدو˘جو ل˘ّم˘ح˘ي نأا ي˘ف لا˘ف˘طألا
تا˘˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘˘لاو شصشصق˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف
ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘ششت ة˘˘ّيز˘˘مر را˘˘ع˘˘˘ششألاو
ناشسغ ن˘ع ر˘ثأا د˘ق˘ف ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
 .«انلبقتشسم مه لافطألا» هلوق

ةيشصخشش دوجو عبتتأا نأا ديرأا ل
ينا˘ف˘ن˘ك نا˘شسغ بدأا ي˘ف ل˘ف˘ط˘لا

ةينأاتم تاشسارد همزلي اذهف ،هلك
ىلإا ريششأاشس ي˘ن˘ن˘كلو ،ةرو˘ب˘شصو
ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘شسغ لا˘ف˘˘طأا» با˘˘ت˘˘ك
كل˘˘˘ت «ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا ل˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘شصشصق˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ماع ىلوألا ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف تر˘ششن
ينافنك داهششتشسا دعب يأا ،5791
تد˘˘ي˘˘عأا م˘˘ث ،تاو˘˘ن˘˘˘شس ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب

راد ن˘˘˘˘˘˘ع ،2002 ما˘ع ا˘ه˘ت˘عا˘ب˘ط
،ة˘شصا˘خ ة˘ع˘ب˘ط ي˘˘ف م˘˘ث ،ىد˘˘م˘˘لا
 .ةرهاقلا ةديرج عم اناجم عزوتل
ّتشس ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ف˘˘لأا˘˘ت˘˘ت
لا˘˘ف˘˘طألا ن˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘شصق شصشصق
،1691 ،توريب ،قلزنملا) :يهو
،6591 ،قششمد ،ةلمرلا نم ةقرو
،راذآا ،ميخملا ىلإا بهذي ريغشصلا

،1نو˘نا˘ك ،د˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘ه ،7691
،Ó˘˘˘ف˘˘˘ط كاذ˘˘˘مو˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك ،8691
يف قدانبلا ،9691 ،رايأا ،توريب
هذ˘˘˘ه .(9691 ،تور˘ي˘ب ،م˘ي˘خ˘م˘˘لا
ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘شسغ ا˘ه˘ب˘ت˘˘ك شصشصق
ناك وأا ،Óفط اهيف لطبلا ناكو
هذه نكت مل .اًعم Óطبو ادراشس
وه امك لافطأا شصشصق شصشصقلا

شصشصق ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع فرا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م
نع اشصشصق بتكت نأاف ،لافطألا
كل˘˘˘ت نأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ل لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا
ة˘م˘ث˘ف ،لا˘ف˘طأا شصشصق شصشصق˘˘لا
دقف ،نيتلأاشسملا نيب ريبك قراف
ا˘ه˘ي˘فو ة˘م˘تا˘ق ءاو˘˘جأا تاذ تنا˘˘ك
،ةاناعملاو رقفلاو فنعلا دهاششم
ل˘ف˘ط˘لا ن˘م ر˘ب˘كأا ق˘˘ط˘˘ن˘˘م تاذو
ل˘ف˘ط˘˘لا ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘غ˘˘لو
ديكأاتلا˘ب ي˘هو ،ى˘ت˘ح ثد˘ح˘ت˘م˘لا
لفطلا شسيلو بتاكلا ناشسغ ةغل
ه˘كر˘ت˘ي وأا ه˘˘ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
.ثدحتي
شصشصق˘˘˘لا كل˘˘˘ت تءا˘˘˘شضأا د˘˘˘ق˘˘˘˘ل

لافطألا ةاناعم نم ةمهم بناوج
يف ءاوشس ،ةفلتخم تايفارغج يف
ثي˘ح ،ة˘ب˘كن˘لا ل˘ي˘ب˘ُق ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف
يف وأا ،كابتششلاو برحلا ءاوجأا
،تام˘ي˘خ˘م˘لا ي˘ف ءو˘ج˘ل˘لا ن˘كا˘مأا

اه˘ل كا˘ن˘ه لا˘ف˘طألا ةا˘نا˘ع˘م ثي˘ح
دقل ،ة˘شصا˘خ˘لا ةرار˘م˘لا ن˘م م˘ع˘ط
ىر˘˘ي˘˘˘ل شصشصق˘˘˘لا كل˘˘˘ت تب˘˘˘ت˘˘˘ك
،ةانا˘ع˘م˘لا كل˘ت ل˘مأا˘ت˘م˘لا ئرا˘ق˘لا

كل˘˘ت لا˘˘˘ف˘˘˘طألا أار˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل شسي˘˘˘لو
اهيف شسيلف ،مونلا دنع شصشصقلا

ا˘م ى˘لإا ر˘ي˘˘ششي وأا م˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ي ا˘˘م
.مهدعشسي
مشض يف لوهجم فدهلا يقب امبر
نوكت نأل تشسلا شصشصقلا هذه
ناو˘ن˘ع˘˘لا اذ˘˘ه تح˘˘ت با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف
لع˘لو ،«ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘شسغ لا˘ف˘طأا»
ةلوفط ىلإا ريششي نأا دارأا اهعماج
،ةرشسكنملاو ةبذعملا ينيطشسلفلا
درششملا ينيطشسلفلا نأا امبر لب
شضرألا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا ا˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘حأاو
هل حِتُت مل يذلا لفطلا ،ةلتحملا
امك هتلوفط ششيعي نأا فورظلا
ينافنك ناشسغ راششأا امك ،يغبني
،ا˘هر˘ي˘غ ي˘فو شصشصق˘لا كل˘ت ي˘ف
اركا˘ب ه˘ت˘لو˘ف˘ط ل˘ف˘ط˘لا ردا˘غ˘ي˘شس
دق بألا نأل ؛ةرشسأا بر نوكيل
ح˘˘ب˘˘˘شصأا وأا ر˘˘˘ِشسُأا وأا د˘˘˘ه˘˘˘ششت˘˘˘شسا

،لمعلا عيطتشسي ل اقاعم اشضيرم
ح˘ب˘شصي˘ل ه˘ت˘شسارد د˘عا˘ق˘م كر˘˘ت˘˘ي

ه˘ت˘لو˘ف˘ط كر˘ت˘ي ا˘نا˘ي˘حأاو ،Ó˘˘ما˘˘ع
قحتليو ةدوعلا يف هملح بعاديل
ح˘˘ب˘˘شصتو ،ار˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شص ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ب
Óيدب هتبعلو هتقيدشص «ةنيترملا»
ملحي يتلا باعلألا كلت لك نع
ةا˘ي˘ح ششي˘ع˘ي يذ˘لا ل˘ف˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب

 .ةيعيبط
شصشصقلا هذه ىلإا مشضنا ،نكلو
ةشصق يهو ،ةعباشس ةشصق تشسلا
ةشصق يهو ،«ري˘غ˘شصلا ل˘يد˘ن˘ق˘لا»
،م˘ه˘ن˘ع ة˘شصق تشسي˘لو لا˘ف˘طأÓ˘˘ل
هذ˘ه ي˘ف ةد˘ي˘حو˘لا ة˘شصق˘˘لا ي˘˘هو
اهجاردإا نكمي يت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ة˘˘شصق» ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا اذ˘˘˘ه تح˘˘˘ت
ةنبل ناشسغ اهادهأا دقو .«لافطأا
ديع ي˘ف «شسي˘م˘ل» ة˘ل˘ف˘ط˘لا ه˘ت˘خأا

فÓ˘غ ى˘ل˘ع ءا˘ج ا˘م˘ك ،ا˘هدÓ˘˘ي˘˘م
.ّيبرعلا ىتفلا راد ةعبط
ي˘عو˘ب ة˘شصق˘لا هذ˘ه تب˘ت˘˘ك د˘˘ق˘˘ل
ة˘ير˘ح˘شسلا ا˘ه˘ئاو˘جأا˘بو ة˘لو˘ف˘ط˘˘لا
رشصانع اهيف ر˘فو˘ت˘ي ذإا ،ة˘ق˘ئا˘ششلا
نأا ا˘شضيأا ظ˘حÓ˘يو ،ل˘ف˘ط˘˘لا بدأا
د˘ي˘حو˘لا شصن˘لا ي˘ه ة˘شصق˘لا كل˘ت
،هتا˘م˘ل˘ك فور˘ح ي˘ف طو˘ب˘شضم˘لا

تدعتباو ،ايوحنو ايفرشص اطبشض
يتلا تشسلا شصشصقلا ءاوجأا نع
اهيف لطبلا ناك ة˘شصق ،ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘شس
توم د˘ع˘ب ة˘كل˘م ح˘ب˘شصت˘شس ةا˘ت˘ف
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘كلو ،كل˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘بأا

،رشصقلا ىلإا شسمششلا راشضحتشسا
،ةلوفطلا قط˘ن˘م˘ب لوأا ل˘ما˘ع˘ت˘ت˘ف
هتمق دعشصتو لبجلا ىلإا بهذتف
ىلإا اهب يتأاتو شسمششلاب كشسمتل
ن˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ف˘˘˘ششت˘˘˘كت ،ر˘˘˘شصق˘˘˘˘لا
،ةد˘ي˘ع˘ب شسم˘ششلا نأل ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شست
ع˘ت˘م˘م در˘شسب ثاد˘حألا ى˘لاو˘ت˘˘تو
،لا˘ف˘طألا م˘لا˘ع بذ˘ج˘˘ي ق˘˘ئا˘˘ششو
،دارملا ىلإا ةياهنلا يف يدتهتو
رشصقلا راوشسأا ميطحت˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ف
لوخدلا شسمششلا ةعششأا عيطتشستل
شسارحلا ترمأا امدنع رشصقلا ىلإا
ل˘خد˘ي˘ل راو˘شسألا كل˘ت م˘ي˘ط˘ح˘ت˘˘ب
ليدانق˘لا نو˘ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا لا˘جر˘لا
ة˘حا˘شس ي˘ف او˘ل˘كششي˘ل ةر˘ي˘غ˘˘شصلا
ا˘ه˘ي˘ب˘شش ا˘ئ˘ي˘شضم ا˘شصر˘ق ر˘شصق˘˘لا
دهششملا اذهبو .شسمششلا شصرقب
.ةشصقلا يهتنت
ءانب يف ينافنك ناشسغ دمتعا دقل
هيلع دمتعت ام ىلع ةشصقلا كلت
˘ما˘ح˘قإا ن˘م ة˘ي˘ب˘ع˘˘ششلا ة˘˘يا˘˘كح˘˘لا
ةرر˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غ تÓ˘خد˘ت˘لا شضع˘˘ب
،ريكفت˘لا ى˘ل˘ع ةا˘ت˘ف˘لا ةد˘عا˘شسم˘ل
اهل د˘جوأا نأا ى˘ل˘ع ا˘هد˘عا˘شس د˘ق˘ف
نم ابير˘ق ن˘ي˘تر˘م ةر˘ي˘غ˘شص ة˘قرو
ى˘ل˘ع ا˘هد˘عا˘شسي˘ل ؛ا˘ه˘ت˘فر˘غ با˘˘ب
يردن ل .لم˘ع˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘شسلا

يف ناتقرولا كنات تءاج نيأا نم
لفطلا لأاشسي نل امبر ،ةرم لك
بهذت هراكفأا نأل ،اتءاج نيأا نم
كيكفتو مهألا ثدحلا وحن اديعب
را˘شضحإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك» و˘˘هو ،ز˘˘غ˘˘ل˘˘لا
د˘˘ي˘˘لا˘˘ف ،«ر˘˘شصق˘˘لا ى˘˘لإا شسم˘˘ششلا
لافطألا دعا˘شست ي˘ت˘لا ة˘شضما˘غ˘لا
ي˘ف لا˘ف˘˘طألا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع دا˘˘ت˘˘عا ر˘˘مأا
وأا ا˘ه˘نؤور˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يا˘˘كح˘˘لا
اًذإا مهمه لكف ،اهيلإا نوعمتشسي
ي˘˘ف ىر˘˘ب˘˘كلا ةد˘˘ق˘˘ع˘˘لا ل˘˘ح˘˘ت نأا
.ةشصقلا
ةل˘ه˘شس ة˘غ˘ل˘ب ة˘شصق˘لا تءا˘ج د˘ق˘ل
،د˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ة˘ح˘˘شضاوو
بدأا تامشس نم ةمشس اشضيأا هذهو
ةبجاو ةمشس يهو ،ينافنك ناشسغ
ىتح ،لافطألا بدأا يف روشضحلا
عا˘ت˘م˘ت˘شسلا ل˘ف˘ط˘˘لا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي
كيكفت وحن بهذي لو ،ةشصقلاب
اهلاشصتا دهاششملا دقفتف يناعملا

لبح عطق نأل ،هنهذ يف اهتيويحو
د˘ق لا˘ف˘˘طألا شصشصق ي˘˘ف در˘˘شسلا
ىلع مهجعزي وأا ايشسفن مهيذؤوي
.ريدقت لقأا
لفطلا تلشصوأا دق˘ف ة˘يا˘ه˘ن˘لا ا˘مأا
ح˘ي˘شضو˘ت م˘تو ،نا˘مألا أا˘فر˘م ى˘˘لإا
ا˘ت˘ي˘ن˘ب ن˘يذ˘˘ل˘˘لا فد˘˘ه˘˘لاو ز˘˘مر˘˘لا

،«ريغشصلا ليدنقلا» ةشصق امهيلع
نكت مل راوشسألا مده ةيلمع نأاو
دحأا عيطتشست نلف ،زمر نم رثكأا
،ةقلغم ةفرغ يف شسمششلا دجت نأا

م˘˘تو ة˘˘كل˘˘م ةا˘˘ت˘˘ف˘˘لا تح˘˘ب˘˘˘شصأاو
ة˘ّي˘شصو تذ˘ّف˘ن ا˘ه˘نأل ا˘ه˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
ى˘لإا شسم˘ششلا تل˘خدأا نأا˘ب ا˘هد˘لاو
ة˘شصق˘لا نو˘˘كت كلذ˘˘بو ،ر˘˘شصق˘˘لا

ّلختي ملو لبقتشسملل Óمأا تلمح
شسَف˘ن ن˘ع ا˘شضيأا ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘شسغ
ةياهن ترا˘ششأا ا˘م˘بر˘ف ،ة˘موا˘ق˘م˘لا
ل˘م˘ح˘ن نأا ةرور˘شض ى˘لإا ة˘˘شصق˘˘لا
/نيطشسلف ى˘لإا ة˘ير˘ح˘لا /شسم˘ششلا
ليجلا نح˘ن ،ا˘ن˘ي˘ل˘ع نأاو ،ر˘شصق˘لا
ءا˘˘ن˘˘بألا نا˘˘شسغ د˘˘ع˘˘ب دو˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا

باو˘بألا او˘م˘ط˘ح˘˘ي نأا دا˘˘ف˘˘حألاو
دود˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘˘˘ت ،راو˘˘˘˘˘˘˘شسألاو
نود لو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘˘ن˘˘ط˘˘شصم˘˘لا
دشصقي مل امبر .نيطشسلف ريرحت

ةريغشصلل بتكي وهو كلذ ناشسغ
مئاقلا هيعول يف هنكلو ،هتشصق
نو˘˘كشسم˘˘لاو ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
لعجي دق ةدوعلا ملحو نيطشسلفب

.اًغئاشسو لوبقم اريشسفت كلذ لك
يعد˘ت˘شست˘ف ةءار˘ق˘لا د˘ع˘ب ا˘م ا˘مأاو
،ل˘ف˘ط˘لا ا˘هر˘ي˘ث˘ي ة˘ل˘ئ˘شسأا ة˘شصق˘لا
ثاد˘˘حألا ءارو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ّكف˘˘˘ي˘˘˘ل
ىلع هدعاشستو هعقاو˘ب ا˘ه˘ط˘بر˘ي˘ل
ةفاشضإا ،هرعاششمو هراكفأا روطت
نم لفطلا هيلع لشصحيشس ام ىلإا

.ثادحألاو درشسلا ةعتم
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘شصق˘لا تب˘حا˘شص
شضع˘ب د˘شسج˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘شسر˘لا
شصشصقلا نأا امك ،ةشصقلا ثادحأا
تاموشسرلا نم ُلخت مل ىرخألا
ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا نو˘˘˘كي اذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،ا˘˘˘شضيأا

ل˘يد˘ن˘ق˘لا» ة˘˘شصق ي˘˘ف Ó˘˘ما˘˘كت˘˘م
مشسر˘لاو ة˘م˘ل˘كلا ن˘ي˘ب «ر˘ي˘غ˘شصلا

.ة˘˘شصق˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا فد˘˘ه˘˘˘لاو
نم ةريخألا ةعبطلا ىلع ذخؤويو
اهي˘ل˘ع تد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا شصشصق˘لا

نا˘˘شسغ لا˘˘ف˘˘طأا» با˘˘ت˘˘ك ن˘˘م˘˘˘شض
نأا «ريغشصلا ل˘يد˘ن˘ق˘لاو ي˘نا˘ف˘ن˘ك
شضي˘˘بألا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك تا˘˘مو˘˘˘شسر˘˘˘لا

تا˘مو˘˘شسر د˘˘ق˘˘ف˘˘ي ا˘˘م ،دو˘˘شسألاو
اهفدهو اه˘ت˘ج˘ه˘ب شضع˘ب لا˘ف˘طألا
نأا املع ،اهلجأا نم تدجو يتلا
ةلق˘ت˘شسم˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف ة˘شصق˘لا
يبرع˘لا ى˘ت˘ف˘لا راد ن˘ع ةردا˘شصلا

ةحشضاو ةنولم تاموشسرلا تناك
.ةّشصقلا ثادحأل اهديشسجت يف
ل˘˘يد˘˘ن˘˘ق˘˘لا» ة˘˘شصق تل˘˘كشش د˘˘ق˘˘ل
لافطأا» باتكلا اذه يف «ريغشصلا

ادشض «ريغشصلا ليدنقلاو ناشسغ
،ناشسغ هانمتي ناك ام ءيششل ام
وأا ةقيرطب ةلاتغملا ةلوفطلا هذهف
ى˘˘لوألا شصشصق˘˘لا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا˘˘˘ب

ةا˘ي˘ح ششي˘˘ع˘˘ت نأا˘˘ب م˘˘ل˘˘ح˘˘ت تنا˘˘ك
ةيلايخلا شصشصقلا أارق˘ت ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
اهتياورب ع˘ت˘م˘ت˘شستو تا˘يا˘كح˘لاو
كلت ن˘ع لد˘ب ا˘ه˘ي˘لإا عا˘م˘ت˘شسلاو
ينيطشسلفلا ششاع يتلا ةلوفطلا
ن˘ع ثح˘ب˘ي ا˘ئ˘جل ادر˘ششم ار˘ي˘ق˘˘ف
نأا لبق ةيرحلاو ماعطلاو زبخلا
دعت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ل˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ي
ىرُت .هريكفت نم زّيح يأا لغششت

ن˘ح˘نو ا˘ع˘ششب لÓ˘ت˘حلا نا˘ك م˘˘ك
؛طقف ةلأاشسملا هذهب رّكفن طقف
لÓ˘ت˘حلا ءاّر˘˘ج لا˘˘ف˘˘طألا باذ˘˘ع
ةلوفطلل بلجت مل يتلا هتاعبتو
ارد˘˘شصم تنا˘˘ك ل˘˘˘ب ةدا˘˘˘ع˘˘˘شس يأا
نأا ذنم همÓحأا لايتغل ايشساشسأا
ى˘لوألا ةا˘ي˘ح˘˘لا ة˘˘خر˘˘شص خر˘˘شصي

.شضرألا هذه ىلع

مهنعو لافطأÓل ةباتكلإو ينافنك ناصسغ
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بابسشلإو لÓقتسسلإ يديعل نوسسمخلإو ةنماثلإ ىركذلإ ةبسسانمب

رإردأاب مويلإ ةيصضإرتفإ ةودن مظنت ةيرئإزجلإ تامولعملإو تابتكملل ةينطولإ ةيعمجلإ
يديعل نوسسمخلإو ةنماثلإ ىركذلإ ةبسسانمب ةيرئإزجلإ تامولعملإو تابتكملل ةينطولإ ةيعمجلإ مظنت

يتلإ ةيحسصلإ عاسضوأÓل إرظن دعب نع رسضاحتلإ ةقيرطب ةرسشع ةنماثلإ اهتودن مويلإ ،بابسشلإو لÓقتسسلإ
.91 ديفوك انوروك صسوريف ببسسب ةماع ملاعلإو رئإزجلإ اهب رمت

هذ˘ه ةود˘ن˘لا م˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘شس ثي˘˘ح
ق˘ي˘ثو˘ت :ناو˘ن˘ع تح˘ت ة˘ن˘شسلا
انام˘شض ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ثاد˘حألا
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘كاذ˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ل
روشسفور˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششيو
ة˘ع˘ما˘ج ن˘م د˘م˘ح˘˘مأا يلو˘˘م
اهلÓخ ن˘م قر˘ط˘ت˘لا م˘ت˘ي˘شسو
لÓخ تاب˘ت˘كم˘لا خ˘يرا˘ت ى˘لإا
يرا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسلا د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ى˘لإاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
اشسنرف اهتبكترا يتلا مئارجلا
ةي˘نا˘شسنإلا د˘شض ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ىلإا اذكو ،ةينطولا ةركاذلاو
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا رود
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ق˘ي˘ثو˘ت˘لا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلاو
اذا˘م˘˘ل م˘˘ث ،91 نر˘ق˘˘لا لÓ˘˘خ
،لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسلا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ن

ةودنلا تاي˘لا˘ع˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شسو
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘˘شسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب

،موز˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ءا˘شسم ةر˘ششع
رو˘شسفور˘ب˘ل˘˘ل نإا˘˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘لو

ىلع لشصحتم دمحمأا يلوم
تابتكم˘لا م˘ل˘ع ي˘ف هارو˘ت˘كد
ةعماج نم ةيقئاثولا مولعلاو
ر˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘م و˘˘˘˘شضعو ،نار˘˘˘˘هو
ةرا˘˘˘شضح˘˘˘لا تا˘˘˘طو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
،ايقيرفإا لامشش يف ةيمÓشسإلا

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششأاو
ي˘˘˘ف تار˘˘˘كذ˘˘˘˘مو ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسر
ةيملعلا تايوتشسملا فل˘ت˘خ˘م
يف هاروتكد رتشسام شسناشسيل
تابتكم˘لا م˘ل˘ع تا˘شصشصخ˘ت
،ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لا مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كتو
مولعو ،رشصا˘ع˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لاو
شصشصخت لاشصتلاو مÓعإلا

يف كراششو ،ةبوتكم ةفاحشص
ةينطولا تايقتلملا نم ديدعلا

ر˘˘يد˘˘ي˘˘شسو اذ˘˘ه ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لاو
يف ثحابلا ةود˘ن˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
  .قفوم كلاملادبع هاروتكدلا

ةحÓفلإ عاطق زيزعتو ءاملإ عم ناكسسلإ ةاناعم ءاهنإإ هنأاسش نم
نورظتني ةنتابب وطÓيت ةيدلب ناكصس

«صشيرب دصس» نرقلإ عورصشم ديصسجت
و˘طÓ˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘˘ب تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
ةيبونجلا ةهجلا يف ةعقاولا
د˘ير˘ف عور˘ششم ن˘م ة˘يلو˘لا˘ب
ة˘ن˘˘يز˘˘خ ف˘˘ل˘˘كي ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م
هرظتنا ،ةلئاط لاومأا ةلودلا
نم ديدعلاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘كشس
ذنم اهل ةرواج˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
يذلاو نرق فشصن نم رثكأا
قو˘ف د˘ي˘شسج˘ت ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي
«ششير˘ب د˘˘شس» ع˘˘قاو˘˘لا شضرأا
شضرأا قو˘ف د˘˘ي˘˘ششي˘˘شس يذ˘˘لا

.ةيحÓفلا ورشصاغ ةقطنم
ةميلع رداشصم ىلا ادانتشساو
اذ˘ه نأا ،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ل˘˘خاد ن˘˘م
تمرح يذلا ميظعلا زاجنلا

نأا د˘ع˘ب ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ه˘تا˘ه ه˘ن˘م
ة˘˘ن˘˘شس ي˘˘ف ةر˘˘˘كف˘˘˘لا تءا˘˘˘ج
تلاحو2591و1591
ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘˘لا علد˘˘نا
را˘ثلا تي˘ق˘˘بو هزا˘˘ج˘˘نا نود
نوشسدنهم˘لا ا˘ه˘ع˘شضو ي˘ت˘لا
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ع˘˘شضو ي˘˘˘ف كاذ˘˘˘نآا
noitats» ق˘˘فد˘˘ت˘˘لا شسا˘˘˘ي˘˘˘ق
»kirtémordyhةعوشضوم
ةميزع˘لا ل˘شضف˘بو نألا د˘ح˘ل
حور ي˘˘˘˘ف  تن˘˘˘˘˘شش ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةيدلبلا˘ب ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ي˘ت˘لا ير˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م اذ˘˘كو
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘شصب تع˘˘˘شضو
ةخر˘شصلا ة˘ي˘ب˘ل˘ت ي˘ف حر˘ج˘لا
8 نم رثكا اهب يدانت يتلا
ةمعن نم عف˘ت˘ن˘ت˘شس تا˘يد˘ل˘ب
حوار يذ˘لا عور˘˘ششم˘˘لا اذ˘˘ه
فشصن نم ديزأا ذنم هناكم
تا˘˘شسارد˘˘لا تت˘˘ب˘˘˘ثأاو .نر˘˘˘ق
نأا رد˘˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ بشسح
عور˘˘ششم˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘شص
نأا ذإا ،ديعب دح ىلا ةنكمم
ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘ششلا ل˘˘˘˘˘ك
ل˘˘˘كب ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م هزا˘˘˘ج˘˘˘˘نل
توبث لÓ˘خ ن˘م شسي˘يا˘ق˘م˘لا
ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا حÓ˘˘شص ة˘˘ي˘˘نا˘˘كما
ةيجولي˘ج˘لاو ة˘ي˘فار˘غو˘ب˘ط˘لا
شسلكلا نم اشساشسأا ةنوكتملا

ي˘ت˘لاو ها˘ي˘م˘ل˘ل ذ˘فا˘ن˘لا ر˘ي˘˘غ
يف هايم˘لا ق˘فد˘ت˘ب ح˘م˘شست˘شس

071ـب ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا
ردقت ةدعاق لوط ىلع اث/3م
.2م54ـب
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ك تذ˘˘خأا د˘˘قو
اذه ةيمهأا ةيدلبلل ةرواجملا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا عور˘˘ششم˘˘˘لا

ةيم˘هألاو د˘ج˘لا ن˘م ل˘م˘ح˘م
كلاذو هل اهمعد لÓخ نم
تاءاشضما م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م
اذه ديشسج˘ت˘ل م˘ه˘تا˘ع˘ي˘قو˘تو
ىلع مهنم بيرقلا عورششملا
اهلك ةريخلا هتاه نأا رابتعا
ةبو˘شصخ˘ب زا˘ت˘م˘تو ة˘ي˘حÓ˘ف
اهتاجوتنم ةدوجو اهيشضارأا

زا˘˘˘ج˘˘˘نلا اذ˘˘˘ه د˘˘˘ي˘˘˘شسج˘˘˘تو
ءاف˘ت˘كا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ح˘م˘شسي˘شس
،ي˘ئا˘م˘لا درو˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘تاذ
ا˘ي˘شسا˘شسأا Ó˘ما˘ع د˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
بشسن يف ةيطغتلا نم عفرلل
ةيحÓفلا يشضارأÓل يقشسلا

ن˘م ع˘فر˘لاو ا˘ه˘حÓ˘شصت˘شساو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘جا˘˘ت˘˘نلا
. ةفلتخملا بعششلا

نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
هتاهب نونطاقلا نونطاوملاو
م˘ه˘بو˘ل˘˘ق تج˘˘ل˘˘ثا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
يذلا عورششملا اذه ديشسجتل
تقولا يف ،Ó˘يو˘ط هور˘ظ˘ت˘نا
د˘ي ر˘ي˘فو˘ت˘ب ح˘م˘شسي˘شس يذ˘˘لا

ةمئاد ىرخأاو ةت˘قؤو˘م ة˘ل˘ما˘ع
هديشسجت راظتنا يف مهئانبأل
.عقاولا شضرأا قوف
تززعت ،ةنتاب ةيلو نأا ركذي
دودشسلا نم ديدعلا زاجنا نم
اذكو ةنيزوب دشس رارغ ىلع
يشس دلوأا ةيد˘ل˘ب˘ب ترا˘ق˘با˘ت
ع˘م ة˘كير˘ب˘ب ر˘خآاو نا˘م˘ي˘ل˘شس
لشصتشس يتلا ءارشضخلا ةانقلا
نورا˘ه ي˘ن˘ب د˘شس ن˘م ها˘ي˘م˘لا
لع˘ج˘ي˘شس ا˘م˘م دا˘ق˘م˘ي˘ت د˘شسب
ةنج مششلا شساروألا ةيلوب

يدا˘˘يأا ا˘˘ه˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘ت ءار˘˘˘شضخ
م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
لشضفب ءارشضخلا تاحاشسملا
. هايملا ريفوت

ينامحد دمحم.نامثع راعرع

 لÓقتسسلإ ديعل85 ىركذلاب لافتحلإ صشماه ىلع
إررقم09و غيصصلإ فلتخم نم انكصس068 عيزوت

لجيجب يفيرلإ ءانبلإ نم ةدافتصسÓل
يلاو لاكلك رداقلا دبع فرششأا

م˘ي˘ل˘شست ى˘ل˘ع ،ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘يلو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘ن˘˘كشسم068
ىلإا كلذك ةفا˘شضإلا˘ب غ˘ي˘شصلا
ةدافتشسÓل ارر˘ق˘م09 ع˘يزو˘ت
ىلع كلذو ،يفيرلا ءانبلا نم
ةدل˘خ˘م˘لا تلا˘ف˘ت˘حلا ششما˘ه
يديعل85 ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ثي˘ح ،با˘ب˘ششلاو لÓ˘ق˘ت˘˘شسإلا
ةيدلب ىوتشسم ىلع يلاولا ماق
انكشسم042 ميلشستب ريهاطلا
م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصب

A.P.L،004 ىلإا ةفاشضإلاب
،20 لد˘ع ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصب ا˘˘ن˘˘كشسم
ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا ا˘هد˘ع˘ب ل˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ل
موقي˘ل ل˘ج˘ي˘ج بر˘غ ة˘ناو˘ع˘لا
انكشسم031 م˘ي˘ل˘شست˘ب ا˘شضيأا
م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصب

A.P.Lةغيشصب انكشسم09و
ي˘˘م˘˘ها˘˘شست˘˘لا ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا

P.S.L،عيزوتب اشضيأا ماق امك
ن˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسلا تارر˘˘˘ق˘˘˘م

شضع˘ب ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘كشسلا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب
،يبيب˘ح ي˘ن˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘يد˘ل˘ب

فيشسوبو شسيجاي نب ،ة˘ل˘م˘ي˘ج
حر˘˘˘شص ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ر˘˘˘˘كشسع دلوأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ششما˘ه ى˘ل˘ع ي˘لاو˘˘لا
ةلشصاوتم ةيلمعلا نأا ميلشستلا
تارر˘ق˘م م˘ي˘˘ل˘˘شستو ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل
،ىرخأا تانكشس نم ةدافتشسلا

يف ة˘م˘ئا˘ق ة˘لود˘لا دو˘ه˘ج نأاو
،نطاوملل ةمد˘خ لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه
ه˘نأا ع˘ي˘م˘ج˘لا ما˘مأا د˘˘عو ا˘˘م˘˘ك
ي˘ف هد˘ه˘ج ىرا˘شصق لد˘ب˘˘ي˘˘شس
تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششنا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا
رب˘ع ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نم نيديفتشسم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ىلع ةينكشسلا شصشصحلا هذه
لوط دعب ةري˘ب˘كلا م˘ه˘تدا˘ع˘شس
ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ي˘ف ل˘م˘جألاو ،را˘ظ˘ت˘نا
لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ىر˘˘كذو تن˘˘ماز˘˘ت
.رئازجلا

ميهإرب.ع

نمحرلإدبع يفإولب

رظتنت تÓئاعلإ تائم
رايتلاب اهنكاصسم طبر

فيلاصشحلاب يئابرهكلإ
فلصشلإ يف

ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لاز˘˘˘˘ت ل
ى˘ل˘ع ة˘ن˘طا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا

د˘يد˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
ةيلو يف ةحبشصلا ةيدلبب
كر˘ح˘˘ت ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ،ف˘˘ل˘˘ششلا
ط˘بر˘ل ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا

را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘شسم
اذ˘ه ي˘تأا˘˘يو ،ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
را˘˘˘ششأا تقو ي˘˘˘ف بل˘˘˘ط˘˘˘˘لا

شضرعم يف ناكشسلا ءلؤوه
تÓشسارم˘لا ى˘لإا م˘هاو˘كشش
ا˘ه˘ع˘فر م˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘˘ع˘˘لا

ىلإا ةريخألا رهششألا لÓخ
دشصق ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ةرهاظل دح عشضول لخدتلا
كÓشسأÓل يئاوششعلا طبرلا
تحبشصأا يتلا ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
ةنكاشس ىلع ارطخ لكششت
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘شضف ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

ةجلاعم ةرورشضب مهتبلاطم
يحب ة˘ل˘ج˘شسم˘لا شصئا˘ق˘ن˘لا
ىلإا نيري˘ششم ،ف˘ي˘لا˘ششح˘لا
فر˘شصلا ي˘ت˘كب˘شش ماد˘˘ع˘˘نإا
بور˘ششلا ءا˘م˘لاو ي˘ح˘شصلا
ةئي˘ه˘ت˘لا ماد˘ع˘نا بنا˘ج ى˘لإا
ةقطنملا راقتفاو ةيرشضحلا
ةرا˘˘نإلاو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا زا˘˘غ˘˘ل
يف اذه ثدحي ،ةيمومعلا

ءلؤو˘˘˘ه ه˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع تقو
ق˘ي˘م˘ع ن˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ل ق˘ي˘م˘ع˘لا م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا
قبطم˘لا تم˘شصلا˘ب هو˘م˘شسأا
م˘˘ه˘˘ب˘˘شسح ه˘˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
دح ىلإا ةيدلبلا تاطلشسلا
لك نم مغرلا ىلع ةعاشسلا
يلاولا اهمدق يتلا دوعولا
قدا˘شص ى˘ف˘ط˘شصم ق˘با˘شسلا
شصوشصخب يحلا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل
تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششنلا ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘شست
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ةرو˘كذ˘م˘لا
.ةيلحملا تاطلشسلا

وإوزع ىيحي

نينطاوملا نم ديدعلا ىدبأا
،ة˘يواز˘لا ي˘ح˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا
ةيقر˘ششلا ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ع˘قاو˘لا
،ة˘˘˘شسب˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘عأا
ديدششلا مهفو˘خو م˘ه˘جا˘عز˘نا

ف˘ن˘ع˘لا ر˘ها˘ظ˘م ي˘ششف˘ت ن˘˘م
اهلاكششأا عيم˘ج˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لاو
ثيح ،يب˘ع˘ششلا م˘ه˘ي˘ح ل˘خاد
ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ع˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘خآا نا˘˘˘ك
بر˘˘˘˘ح عو˘˘˘˘قو عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسألا
ة˘ل˘ي˘ل تماد ة˘ف˘ي˘ن˘ع عراو˘˘شش
ر˘ي˘غ˘شصلا مو˘ن تشسنأا ة˘ل˘ما˘ك
بعرلا تعرزو ريبكلا لبق
طا˘˘˘˘˘شسوأا ي˘˘˘˘˘ف فو˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لاو
هد˘كأا ا˘م بشسحو ،تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
اذه نإاف نينطاوملا دحأا انل
با˘ب˘شش ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘قو را˘˘ج˘˘ششلا
نورخآاو ةبحوب يحب نونطقي
،«بو˘ط˘لا جÓ˘ي˘˘ف» ي˘˘ح ن˘˘م
تار˘ششع˘لا˘˘ب م˘˘هدد˘˘ع رد˘˘ق˘˘ي

ن˘ي˘قو˘ب˘شسم˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا
يح ناكشس نأا مغرو ايئاشضق
اهيف افرط اونوكي مل ةيوازلا
هذهل ةبلح ناك مهيح نأا لإا
طشسوتي هرابتعاب ة˘ه˘جاو˘م˘لا
د˘قو ،ن˘يرو˘كذ˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘˘لا
ةكرع˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف مد˘خ˘ت˘شسأا

،ءاشضيبلا ةحل˘شسألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ي˘˘˘˘شصع˘˘˘˘˘لاو شسرا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
فذا˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘˘ب
م˘ل ف˘ي˘ث˘ك ل˘كششب ةرا˘ج˘ح˘لا
ي˘ح˘لا نا˘كشسل ى˘ت˘ح ح˘م˘شسي
مه˘ترا˘ي˘شس د˘ق˘ف˘ت˘ل جور˘خ˘لا˘ب
م˘ه˘لزا˘ن˘م ما˘˘مأا ة˘˘نو˘˘كر˘˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘شضع˘˘ب شضر˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
افيشضم ،بيرختلاو ريشسكتلل
م˘غرو ه˘نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ
ينطاوم نم ديدعلا لاشصتإا
تارم ةد˘ع ة˘طر˘ششلا˘ب ي˘ح˘لا
يأا او˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘نأا لإا

لعج يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘با˘ج˘ت˘شسا
مهشضاعتما نودبي نينطاوملا

ن˘˘˘مألا تا˘˘˘يرود شصق˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م
شضع˘ب˘لا ل˘ئا˘شستو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب
هذه لثم يف ةطرششلا نيأا مهنم
ا˘ه˘ي˘˘ف تر˘˘ث˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا
نم اهلا˘كششأا ى˘ت˘ششب ة˘م˘ير˘ج˘لا
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘˘تو ع˘˘˘ي˘˘˘ب
تاقرشسو ةشسولهملا شصارقألاو
بلاط قايّشسلا اذه يفو ،اهريغو
رشصانع نم ةيوازلا يح ناكشس
تاكلتمم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ب ة˘طر˘ششلا

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع شصن˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك حاورألاو
تايرودلا فيثكت عم نوناقلا
دعب ،ليللا يف ةشصاخ ةينمألا
لإا عو˘ب˘شسأا ر˘˘م˘˘ي ل ح˘˘ب˘˘شصأا نأا

وأا ةقرشس وأا لتق ةميرج عقتو
ام ىلإا يدؤوت دق ةفينع ةرجاششم
 .هابقع دمحي ل

 نوراه يحابسصم

 ليللاب ةسصاخ ةينمألإ تايرودلإ فيثكتب إوبلاط
 ةيوإزلإ يحب نينطإوملإ ةايح ددهُت عرإوصشلإو تاباصصعلإ برح

نم نيديفتشسملا تارششع مظن
لخدت يتلاو ةيشضرألا عطقلا
تا˘˘˘˘ئز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
557 ة˘˘شصح ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

يت˘شسي˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ل د˘ي˘ف˘ت˘شسم
ة˘ف˘قو ،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت ة˘˘يلو˘˘ب
ةرئاد˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ل˘ها˘ج˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م اد˘يد˘˘ن˘˘ت
م˘ه˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
شسرام رهشش ذنم ةموشضهملا

يتلاو ةمرشصن˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م
مل رطشسألا هذه ةباتك دح ىلإاو
ءا˘ن˘ب˘لا شصخر م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي
ل˘جأا ن˘م يرا˘ق˘ع˘لا ر˘˘ت˘˘فد˘˘لاو
ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شساو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ب˘˘لا
ل˘˘ك د˘˘يد˘˘شست ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
ءارجإاو ةيلام˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا

ر˘ه˘شش ي˘ف ة˘عر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نود ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘شس
هذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ةدا˘ف˘ت˘شسلا
اهل شصشصخي مل يتلا عطقلا
ذ˘ن˘م ءا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘شصخر Ó˘˘شصأا

ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ءار˘˘شش خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
بلا˘˘ط د˘˘قو اذ˘˘ه .ة˘˘˘ي˘˘˘شضرألا

ةفيركز ‐ةيلولا يلاو ءلؤوه
لخد˘ت˘لا ةرور˘شضب ‐ظو˘ف˘ح˘م
ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا ىد˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
يف عارشسإلا لجأا نم نيينعملا

ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششألا ةر˘˘ي˘˘تو
انملع ام اذإا اشصوشصخ ةئيهتلاب
ةيعامتجلا تائزجتلا هذه نأا
نيعقوم عقاوم3 ربع دجوت
عقوملاو ءارم˘ح˘لا ن˘ي˘ع ي˘ح˘ب
نكشس014 يح راوجب رخآلا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘شضرأا وذ ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ة˘ظ˘فا˘ح˘م نأا ثي˘ح ،ة˘ير˘خ˘شص
تشضفر د˘ق نو˘˘كت تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ة˘ي˘شضرألا هذ˘ه را˘ي˘ت˘خا لو˘ب˘˘ق
ةريجشش03 د˘جاو˘ت ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب
ي˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

نم رثكأا ذنم ةئيه˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
م˘˘ل يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،ر˘˘ه˘˘شش
ل نيذلا نوديفتشسملا همشضهي
ءو˘شضلا نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي نو˘˘لاز˘˘ي

لاغ˘ششألا ي˘ف ءد˘ب˘ل˘ل ر˘شضخألا
حرطي ام وهو ،ءانبلاب ةشصاخلا
˘ما˘ه˘ف˘ت˘شسا ة˘مÓ˘ع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

ن˘م ىود˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘شضما˘˘غ
ةي˘شضرأا ع˘ط˘ق ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا

ن˘˘˘م تار˘˘˘ششع˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هو
تائف فلتخم نم نينطاوملا
يف اوحبشصأا نيذلاو عمتجملا

ريشصم نع يرحتو ثحب ةلحر
اوماق يتلا ة˘ي˘شضرألا م˘ه˘ع˘ط˘ق
ةيلاملا اه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘يد˘شست˘ب
هذه نم Óشصأا ةدافتشسلا نود
مهبعاتم يهنت دق يتلا عطقلا

تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا ءار˘كلا ة˘ل˘حر ع˘م
يلاو لخدت راظتنا يف مهلهاك
هيل˘ع نو˘ق˘ل˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ة˘يلو˘لا
نم ةريبكلا مهلامأا نوجتحملا
ةلكششملا هذهل لح داجيإا لجأا
ةيمويلا مهتا˘ي˘ح تشصغ˘ن ي˘ت˘لا

ق˘فو ءا˘ن˘ب˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
.ةينوناقلا تاءارجإلا

ز.دمحأإ

ةيعامتجلإ تائزجتلإ راطإإ يف لخدت
تليصسمصسيت يف يتصسيمخب نوجتحي ديفتصسم557 ةصصح ةيصضرأ’إ عطقلإ نم نوديفتصسملإ
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صسابعلب يديصس يف ةديدج تانكصسب
ين˘طا˘ق ن˘م د˘يد˘ع˘لا بر˘عأا
ة˘˘˘˘˘˘ششه˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘كشسلا

مهت˘ب˘ي˘خ ن˘ع ة˘يو˘شضو˘ف˘لاو
عيزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘جأا˘ت ن˘م
ةرملل ،ةز˘ها˘ج˘لا تا˘ن˘كشسلا
ة˘ن˘شسلا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
اررقم ناك امد˘ع˘ب ة˘يرا˘ج˘لا
فداشصملا رشصنلا ديع يف
ةحناج ببشسب شسرام91ـل

ىرخأا ةرم طقشسيل ،انوروك
نم ةموهفم ريغ بابشسألو
ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حلا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
يديع˘ل ةد˘ل˘خ˘م˘لا ىر˘كذ˘ل˘ل
رمألا ،لÓقتشسلاو بابششلا
ي˘ب˘لا˘ط ه˘م˘شضه˘ي م˘ل يذ˘˘لا
تر˘˘خ˘˘ب˘˘ت ن˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘كشسلا
ىلع لوشصحلا يف مهمÓحأا
ن˘ب˘غ م˘ه˘ن˘˘ع ع˘˘فر˘˘ي ن˘˘كشس
ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شصلا ة˘˘˘ششي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

م˘ه˘ت˘مار˘˘ك م˘˘ه˘˘ل ظ˘˘ف˘˘ح˘˘يو
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ءلؤو˘˘ه ا˘˘عدو
ى˘لإا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘ششلا
لاط يتلا تانكشسلا عيزوت
اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ا˘˘هرا˘˘ظ˘˘ت˘˘نا د˘˘˘مأا
يف اهتقلطأا يتلا اهدوعول
تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شست ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
اهنم نيديفتشسملل حيتافملا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا نود
ةاعارم ة˘ي˘م˘شسر تلا˘ف˘ت˘حا
بعشصلا ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘ل˘ل
دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ه˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا

ر˘˘ي˘˘غ م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘شضم
را˘ظ˘ت˘نلا ى˘ل˘ع ن˘ير˘˘ب˘˘ج˘˘م
م˘ت˘ي ى˘˘ت˘˘ح ىر˘˘خأا ر˘˘ه˘˘ششأل
تاءارجإلاب ل˘م˘ع˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا
ةازاوملاب ،انوروك شسوريف
نوديفتشسملا جرخ اذه عم

يو˘˘قر˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كشس ن˘˘˘م
قير˘ط ي˘ف ع˘قاو˘لا م˘عد˘م˘لا
ثي˘ح عرا˘ششلا ى˘لإا ة˘˘لا˘˘شست
قيرطلا عط˘ق ى˘ل˘ع او˘مد˘قأا
بكوم هب رميشس ناك يذلا
تلافتحلاب اقاحتلا يلاولا
يفاقثلا زكرملاب ةم˘ظ˘ن˘م˘لا
ةحيتف ميظع يح يف عقاولا
هتاقÓمل مهنم ةلواحم يف
مهتلاغششنا حرط لجا نم
مهمÓتشسا رخأاتب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ي˘ت˘لا تا˘ن˘كشسلا ح˘ي˘تا˘ف˘م˘ل
.3102 ذنم ا˘ه˘نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
امدعب نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ا˘ها˘ن˘ب˘ت
يلاولا  ةاقÓم مهيلع رذعت
ةرم نم رثكأا شضفر يذلا
ة˘ششقا˘˘ن˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘شس م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘كششم
ةبارق ذنم ةزهاج مهتانكشس
مهيلع اهعيزوت نود ةنشسلا
ىلع يلاولا حرشص لباقملاب
تلا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حلا ششما˘˘˘˘˘˘ه
بابششلا يد˘ي˘ع˘ل ةد˘ج˘م˘م˘لا

هحلاشصم نأا˘ب لÓ˘ق˘ت˘شسلاو
0031 عيزوت يف عرششتشس
ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘ي˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو
رهششلا نم ريخألا عوبشسألا
لوألا عوبشسألا وأا يراجلا

ىشصقأاك مداقلا رهششلا نم
يف ريخأاتلا ا˘ع˘جر˘م ،ر˘يد˘ق˘ت
ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع شسم
ى˘لإا ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘كشسلا
ليعفت شصخي لوألا نيببشس
ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ي˘نا˘ث˘لاو ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘˘ف
ةئيهتلا لا˘غ˘ششأا ف˘قو˘ت ى˘لإا
عيراششملا شضعبل ةيلخادلا
ن˘كت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشسلا
.ةلمتكم اهلاغششأا

ودبع.صص

ةعماج فلأإ نيب نم
فرط نم فنصصت صسابعلب يديصس ةعماج

ةقومرم ةناكم لتحتو ياهغنصش
يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج تل˘˘˘ت˘˘˘حا
ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت ي˘˘ف شسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب
ف˘ششك يذ˘لا «يا˘ه˘˘غ˘˘ن˘˘شش»
ي˘ف شصشصخ˘ت˘م˘لا ،ار˘˘خؤو˘˘م
ةبترم تاعما˘ج˘لا ف˘ي˘ن˘شصت
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا
يف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا
تا˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا شضع˘˘˘˘˘ب
تعز˘ت˘نا ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ن˘ي˘ب ن˘م ة˘نا˘كم ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ة˘ع˘ما˘˘ج ن˘˘شسحأا051
شصشصخ˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةناكمو ةيندم˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا
يف003 ـلا نيب نم ىرخأا
ة˘˘˘˘شسد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا شصشصخ˘˘˘˘˘ت
نم كلذ˘كو ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا

ي˘ف ة˘ع˘ما˘˘ج ن˘˘شسحأا004
.ةدا˘˘م˘˘لا مو˘˘ل˘˘˘ع شصشصخ˘˘˘ت
بيتر˘ت˘لا اذ˘ه ي˘ف ظ˘حÓ˘يو
هنأا «ياهغنششل» يميداكألا

يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج اد˘˘˘عا˘˘˘م
ةعماج يأا ظحت مل شسابعلب

ىرخأا ةيبراغم وأا ةيرئازج
ف˘لأا ن˘م˘شض ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لا˘˘ب

.بي˘تر˘ت˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ع˘ما˘˘ج
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصت نأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ششنو
بشسح «يا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘شش»

ني˘ع˘ب ذ˘خأا˘ي تا˘شصشصخ˘ت˘لا
تار˘˘˘ششع ءادأا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا
،ملاعلا تاعماج نم فلآلا

ثو˘˘ح˘˘ب˘˘لا ر˘˘ششن˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘يو
تلاجملا مهأا يف ةيملعلا
ددع اذكو ةيملاعلا ةيملعلا
د˘م˘ت˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا

هذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
دوعيو .ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ثو˘ح˘ب˘لا
فينشصتلا اذه يف لشضفلا
ةعماج نم نيثحابلا لك ىلإا
ن˘يذ˘˘لا شسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس
تاذ ةيملع ثوحب اوزجنأا

،ي˘˘لا˘˘ع ىو˘˘˘ت˘˘˘شسمو ةدو˘˘˘ج
لك في˘ن˘شصت˘لا اذ˘ه فر˘ششي
ةفشصب ةيرئازجلا تاعماجلا

يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ع˘˘ما˘˘جو ة˘˘˘ما˘˘˘ع
امك .ةشصاخ ةفشصب شسابعلب
ةداششإلا يرورشضلا نم هنأا
ةيشصولا ةرازو˘لا دو˘ه˘ج˘م˘ب
ثحبلل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو
ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
رخذت مل يتلا ايجولونكتلا
يو˘ن˘ع˘م وأا يدا˘م د˘ه˘˘ج يأا
ثح˘ب˘لا ىو˘ت˘شسم˘˘ب ع˘˘فر˘˘ل˘˘ل
.رئازجلاب يملعلا

ودبع.صص

 «كعم انأإ يديب ذخ» اهباتك عيقوت ةسسلج صشماه ىلع

 Òبك بحب نصس◊ نب ةميلح اهتنبإ ةبهوÃ يفت– ةÈصص
اهباتك نع نسسحل نب ةميلح ةدعاسصلإ ةبتاكلإ تثدحت إرخؤوم رداسصلإ اهباتكل اهعيقوت ةسسلج ءإوجأإ يف

ةلاسسر ةثعاب ،اهتهجإو يتلإ تابوعسصلإو اهنمزو اهتاقايسسو ةباتكلإ فورظ تحرسشو ،«كعم انأإ يديب ذخ»
اهميعإدل ركنتت مل ةميلح ،ةباتكلإ لعف ةسسرامم ىلع مهثحو ةباسشلإ بهإوملل عيجسشتو زيفحتو لؤوافت

:تلاقو إدبأإو امئإد مهرخف نوكت نأإ يف اهلمأإ نع ةربعم ناسسملتب ةربسص صسانأل ةريبك بح ةلاسسر تمدقو
،صسأايلإ مدعل ةوعدلإ «يتلاسسر لسصوأل ةريبك ةوق يندإز يذلإ مهعيجسشتو مهفطلبو مهبحب ينورمغ

تحتفو ،إريبك امعد يل تمدق املاطل ،راتخملإ دمحم يديزوب ةيوناثو يتذتاسسأل كلذك ريبكلإ يركسش
.يبهإوم نع حاسصفإلإ صصرف يل

ةباتكلإ براجت تسضخ له̂ 
،ح˘ي˘ح˘سص نا˘ك نإإو ،ة˘ل˘˘سشا˘˘ف˘˘لإ

بل˘غ˘ت˘˘لإ ن˘˘م تن˘˘ك˘˘م˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلإو ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
؟حاجن ىلإإ لسشفلإ ليوحتو
اننكم˘ي لو دو˘جو˘م ل˘ششف˘لا و˘ه
يف لششفي ل نم ،هنم بورهلا

هشسفن نع لوقي ل ةايحلا هذه
انتقÓطنا وه لششفلا نأل ،حجان
م˘ل ىر˘ب˘ك تا˘حا˘ج˘ن˘˘ل ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا
تشضخ.. انتايح يف ادبأا اهعقوتن
امدنع ةلششا˘ف˘لا ة˘با˘ت˘كلا ة˘بر˘ج˘ت

مؤواششت اهّلك رطاوخ بتكأا تنك
بج˘ع˘ت تنا˘ك ا˘ه˘نأا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ا˘هارأا تن˘ك ي˘ن˘نأا لإا ،ن˘ير˘ي˘ث˘كلا
ط˘ب˘ح˘˘ت تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأل ة˘˘ل˘˘ششا˘˘ف
ه˘ل شسي˘ل يذ˘لا بتا˘كلا ،ئرا˘ق˘لا

امل هعمتجم دوقت ةفداه ةلاشسر
،Óششاف ابتاك هربتعأا لشضفأا وه
رطاوخل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت تع˘ط˘ت˘شسا˘ف
تر˘ي˘غ ا˘مد˘ن˘ع ل˘مألا˘ب شضب˘ن˘˘ت
دمحلاو ةايحلل ةيلخادلا ةرظنلا
لجأا نم لإا بتكأا ل تحبشصأا هلل
أاد˘ب نأل لؤوا˘˘ف˘˘ت˘˘لاو ل˘˘مألا ر˘˘ششن
ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ن˘ل ،ا˘ن˘م أاد˘ب˘ي ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘لا

نحنو ريغتي نأا هلمكأاب اعمتجم
.ريغتن مل

ا˘˘نأإ يد˘˘ي˘˘ب ذ˘˘˘خ» ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت̂ 
تإرإد˘˘سصإل كت˘˘م˘˘ه˘˘˘لأإ «كع˘˘˘م

مداق ل˘م˘ع كا˘ن˘هو ةد˘يد˘ج
اني˘ثد˘ح ،رو˘ن˘لإ ىر˘ي ا˘ب˘ير˘ق
اتفاسضأإ إذامو نيتبرجتلإ نع

؟ةفقثمكو ةناسسنإاك كيلإإ
يذلا «يديب دخ» بيتك ةبرجت
هعبط ينتمهلأا اريبك اقمع لمحي
امئاد اب˘ير˘ق نو˘كي˘شس ،راد˘شصإÓ˘ل
،شسأايلا مدعل ةوعدلا ناونع تحت
هيفو ادج ائيرج نوكيشس رادشصإا

ق˘˘م˘˘ع ن˘˘م ه˘˘˘نأل ع˘˘˘شساو لد˘˘˘ج
ةبرجت اعبط ،ئطخملا عمتجملا
ي˘ل تفا˘شضأا با˘ت˘كلا م˘لا˘˘ع ي˘˘ف
ي˘ت˘ي˘شصخ˘شش تر˘ي˘غ˘ت ،ر˘ي˘˘ث˘˘كلا

ةر˘ظ˘ن ا˘ه˘ل ة˘˘نا˘˘شسنإا تح˘˘ب˘˘شصأاو
ا˘ع˘ب˘طو ،ر˘ث˘كأاو ر˘ث˘كأا ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع
شسا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا بح ي˘˘˘˘˘ل تفا˘˘˘˘˘˘شضأا

ةر˘˘ب˘˘شص شسا˘˘ن ،م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ششتو
دنع نوكأا نأا ىن˘م˘تأاو ن˘ي˘ي˘لا˘غ˘لا

.مهنظ نشسح
˘مو˘ي˘لإ با˘ب˘سشلإ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘˘لإ̂ 
ءاسصقإلإو صشيمهتلل صضرعتي
تسضرع˘ت ل˘ه تنأإ ،ج˘ه˘ن˘م˘م˘لإ
ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه ل˘˘هو ،ءا˘˘سصقإÓ˘˘ل
ي˘ثد˘˘ح˘˘ت ،كع˘˘ج˘˘سشو كم˘˘عد
؟باهسسإاب
مويلا بابششلا نم ريثكلا اعبط
،ششيمهت˘لاو ءا˘شصقإÓ˘ل شضر˘ع˘ت˘ي
ةليمج بهاوم نولمحي مهدجت
ىطع˘ت ل م˘ه˘ن˘كل ،ا˘ي˘قار ار˘كفو
اور˘ه˘˘ظ˘˘ي ي˘˘كل شصر˘˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘ل
ششيمهتلا ببشسب نلعلل مهتاعادبإا

نمل شصرفلا ءاطعإاو ءاشصقإلاو
ديدششلا ف˘شسأÓ˘ل ،ا˘ه˘ق˘ح˘ت˘شسي ل
ل م˘ه˘ل لو˘قأا ر˘ب˘ن˘م˘لا اد˘˘ه ن˘˘مو

حومطلا مامأا اقئاع فقي ءيشش
م˘ل˘شست˘شسن ل نأا بج˘ي ،ة˘ب˘غر˘لاو
يف ىوقأا نوكن ،ميلألا انعقاول

ردق هللا انيزاجيشسو ةرملا لك
شضرألا ةلادع تباغ نإاف انبعت

،يفتخت ل ةيقاب ءامشسلا ةلادع
ي˘ل˘هأا نا˘ك لوألا ي˘م˘عاد ا˘ع˘ب˘ط
لك «دلاخب ةجيدخ» ةيلاغلا يمأا
ذ˘خأا˘ت تنا˘ك ن˘م ي˘ه ا˘ه˘ل بح˘لا
ف˘ع˘شضأا ةر˘م ل˘ك ي˘ف ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘ب
ى˘شسنأا لو ،ا˘ع˘ب˘ط ا˘ه˘ي˘˘ف شسأا˘˘يأاو
يب اونمآا نم عيمجو يبأا كلذب
م˘عد˘لا ي˘ل او˘مد˘ق ي˘ت˘ب˘هو˘م˘˘بو
،يئاقدشصأا يتبهو˘م او˘ن˘شضت˘حاو
يذلاو نييلاغلا ةربشص شسان لكو
مهنأل مهتلثمم نوكأا نأا ينفرششي
لكو بحلا لك نوقحتشسي Óعف
هلل دمحلاو فيرششتلا لكو ريخلا
.امئاد مهنظ نشسح دنع ىقبأاشس

نيعوبسسأإ يف كباتك تعقو̂ 
كل˘هأإو كفر˘ح ي˘ب˘ح˘م ن˘˘ي˘˘ب
كرو˘˘ع˘˘سش نا˘˘ك ف˘˘ي˘˘ك ،صسا˘˘نو
ن˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ت تنأإو كسسا˘˘˘سسحإإو
ي˘ها˘˘مو ،كءإر˘˘قو كي˘˘ب˘˘ح˘˘م
اههيجوت نيدوت يتلإ ةملكلإ
؟مهيلإ

ىنمتأا ريغشص بيتك وه يباتك
ام˘ب ي˘ل ة˘ق˘فو˘م ة˘ياد˘ب نو˘كي نأا
ةلاشسرو ،ريبك قمع نم هلمحي
لك يف لؤوافتلا رششن يه ةفداه
ةربشص ةنيدم ،نيزحو بعتم بلق
يتلئاع نيب تنكف ي˘ن˘ت˘ن˘شضت˘حا
يتملك ،ةر˘ب˘شص ة˘ل˘ئا˘ع ةر˘ي˘ب˘كلا
دقل ،ركششو بح ةملك يه مهيلإا

مهعي˘ج˘ششتو م˘ه˘ب˘ح˘ب ي˘نور˘م˘غ
نم عطقن˘ت م˘ل ي˘ت˘لا م˘ه˘تاو˘عدو

ةريبك ةيحت ،مهريبكو مهريغشص
يحاجنف ،يبلق قامعأا نم مهل
.مه اولاق امك مهحاجن نم

يف ةباتكلإ نيلسصإوتسس له̂ 
إرا˘ك˘˘فأإ كل نأإ مأإ ج˘˘ه˘˘ن˘˘لإ إذ˘˘ه
ا˘مو ؟ىر˘خإ ة˘ي˘بدأإ تلو˘ي˘مو
˘˘مو˘˘ي˘˘لإ با˘˘ب˘˘سشل كت˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سصن

؟حاجنلإ لجأل
يك ليمج رييغتلا ،ل امل اعبط
ريي˘غ˘ت˘لا ن˘كلو ئرا˘ق˘لا ّل˘م˘ي ل
ى˘ل˘ع ظ˘فا˘حأا˘شس ،ل˘شضفألا و˘ح˘ن
اهنع ى˘ل˘خ˘تأا ن˘ل ي˘ت˘لا ة˘لا˘شسر˘لا
ةايح Óف لؤوافتلاو لمألا رششن»
ي˘ت˘لا ة˘ح˘ي˘شصن˘˘لاو «ل˘˘مأا نود˘˘ب
لمحي يذلا مويلا بابششل اهمدقأا
اهميدقت ديري ةلاشسر هتبعج يف
امف ،كيدل ام لك مّدق هل لوقأا
حاجنلا ششعن مل نإا ةايحلا ةدئاف
كرتن مل نإا ةايحلا ةدئاف ام ،اهيف
انليحر دعب انع رّبعت ةمشصب اهيف
ركذيو انع ربعت ،ايندلا هده نم
اهئرابل انحور ذخأات نأا دعب انمشسا
،انيل˘ع ةد˘ها˘شش ا˘ن˘لا˘م˘عأا ى˘ق˘ب˘ت˘ف
نحنو تاوعدلا لمجأا انلشصتو
ةمحرك لزنتف ،ىتوملا تويب يف
اهيأا ،انبونذ نم ف˘ف˘خ˘تو ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ةعاجشش اذ نك عدبملا بابششلا

رشسخت نلف ةبرجتلا قمعل لخداو
ي˘فو ر˘ي˘ب˘ك بر ي˘ف ق˘ث ،ا˘ئ˘ي˘شش
.ةلاحم ل حجنتشسو كشسفن

ةديرجلل ةملك̂ 
ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘ق قا˘م˘عأا ن˘م ار˘˘كشش
داوو ةربشص شسان ،مئادلا مكمعد
،مكل بحلا لك ،ةردشسو نوتيز
مكل اريب˘ك ار˘خ˘ف ا˘م˘ئاد نو˘كأا˘شس
ىنمتأا ،جاحلب نشسحل نب ةلئاعلو

،ي˘ل ا˘ن˘شصح م˘كتاو˘عد نو˘كت نأا
لب اقفوم اظح مكل لوقأا نل اريخأا
م˘كظ˘ح او˘ع˘ن˘شصا م˘كل لو˘˘قأا˘˘شس
دمحم فشسو˘ي ءا˘ن˘ه...م˘كشسف˘نأا˘ب

را˘ب˘ج˘لا د˘ب˘ع.. يد˘ه˘م ي˘˘جار˘˘خ
.مكمعدلو مكل بحلا لك....

فسسوي نب . رسضخل .أإ :رإوح

جإردألإ ةسسيبح تيقب مهإوكسش
 ةيمويلإ مهتاناعم اهعم تيقبو
ةليصسملإ يف ةنهاهدلإ ناكصس
ميمعتو ةنيدملإ زاغب نوبلاطي
ةينابصشلإو ةيمومعلإ قفإرملإ
ةيدلبب ءايحألإ ديدع ناكسس ددج

ىلإإ م˘˘˘˘˘˘˘˘ك07 ي˘˘لإو˘˘ح ة˘˘˘ن˘˘˘ها˘˘˘هد˘˘˘لإ
ةيلولإ ةمسصاع˘ل ي˘قر˘سشلإ لا˘م˘سشلإ
ي˘ف رر˘ك˘ت˘م˘لإ م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ،ة˘ل˘ي˘سسم˘˘لإ

يف لث˘م˘ت˘م˘لإو تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لإ د˘يد˘ع
ةكبسشب مهلزا˘ن˘م ط˘بر˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لإ

مهنم ريثكلإ بسسحو ،ةنيدملإ زاغ
ة˘˘سسي˘˘ب˘˘ح م˘˘هإو˘˘ك˘˘سش تي˘˘ق˘˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ف
م˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘م تي˘˘ق˘˘بو جإردألإ
ن˘ع ثح˘ب˘˘لإ ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لإ

ي˘ف ة˘سصا˘خ ، نا˘تو˘ب˘لإ زا˘غ ةرورا˘ق
ةقطنملإ زيمت يتلإ ةدوربلإ لظ

لابجلل مخاتملإ اهعقوم˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
جر˘˘ب˘˘˘لإ ي˘˘˘ت˘˘˘يلو ع˘˘˘م ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘لإ

لوؤوسسملإ إودسشا˘ن ثي˘ح ،ف˘ي˘ط˘سسو
ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لإ ن˘˘ع لوألإ

ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لإ ةرور˘˘˘سض ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
ءوسس دإدزت يتلإ ةيرزملإ مهفورظ
يف ةسصاخ رخآل موي نم مهبسسح
ا˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي تا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لإ دو˘˘عو˘˘لإ ل˘˘ظ

ا˘ي˘ل˘ح˘م ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لإ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لإ
د˘ي˘سسج˘ت˘لإ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لإو ا˘ي˘ئلوو

ن˘˘˘م ،ع˘˘˘قإو˘˘˘لإ صضرإ ىل˘˘˘ع Ó˘˘˘˘جا˘˘˘˘ع
،ةقطنملإ ناكسس بلاط رخآإ بناج
ةيمومعلإ قفإرملإ ميمعت ةرورسض
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سشلإو

عم دهاع˘م˘لإو تا˘ع˘ما˘ج˘لإ ي˘ج˘ير˘خ
 .ةلاطبلإ يسشفت

ع دلاخ
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يزيليإا ةيلو
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

458000910331000 :يئابجلا فيرعتلا مقر

42/0202 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع نÓعإا

عون ةيسساسسأا ةسسردمل مائولا يح ىوتسسم ىلع زاجنإاو ،ةسسارد :ةيلمعلا مسسا
**Bيمازلإا نكسسم عم.

عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع يزيليإا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم نلعت
عمB** عون ةيسساسسأا ةسسردمل مائولا يح ىوتسسم ىلع زاجنإا :لجأا نم ايند تاردق طارتسشا

.يمازلإا نكسسم
.بعللا ءاسضف ةئيهت :50 ةسصحلا

ءانب ينهم فينسصتو ليهأات ةداهسش اهل يتلا ةلهؤوملا تاسسسسؤوملل هجوم اذه ضضورعلا بلط
تاونسس ثÓثلا لÓخ تققح يتلاو ،لوعفملا ةيراسس رثكأا وأا ةثلاث ةجرد يوناث وأا يسسيئر
زاجنإا ةداهسش اهل يتلاو ،جد00.000.000.3:قوفي وأا يواسسي لامعأا مقر طسسوتم ةريخألا

يف قوف امف «ب» ةئفلا نمسض فنسصم عورسشم وأا «أا» ةئفلا نمسض نيفنسصم نيعورسشمل
تاونسس رسشعل ةيمومعلا عيراسشملا باحسصأا نم ةرسشؤومو ةجرختسسم) تاتابثإاب ةقفرم ءانبلا

.(ةريخألا
ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا ةثÓث ىلع يوتحي قلغمو مهبم دحاو فرظ يف ضضورعلا عدوت

رقمب كلذو يلاملا ضضرعلا وأا ينقتلا ضضرعلا وأا حسشرتلا فلم ةرابع نمسضتت ماكحإاب
:ةرابع ىوسس لمحي ل يجراخلا فرظلا ،ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
وزو -يزيتب يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملا

832000910516890:يئابجلا فيرعتلا مقر

0202 / و.ت / ج إا م /20 مقر ةحوتفم ضضورع بلط نع نÓعإا

0202/ و.ت / ج إا م /20 مقر ةحوتفم ضضورع بلط نع يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملا نلعي
.ةيرادإلاو ةيبطلا تاعوبطملاب زكرملا نيومت دسصق
يوتحي يونعم وأا يعيبط ضصخسش لك ةحوتفملا ضضورعلا بلط نÓعإا يف ةكراسشملا نكمي

.طورسشلا رتفد عوسضومل قباطم يراجت لجسس ىلع
ةيريدملا) ةيمومعلا تاقفسصلا بتكم ىدل طورسشلا رتفد بحسس نيلهؤوملا نيدهعتملل نكمي
لكسشلا ىلع ضضورعلا درتو (ج.د00.0051) رانيد ةئم ضسمخو فلأا عفد لباقم (ةماعلا
:يلاتلا

حسشرتلا فلم :لوألا فرظلا
.طورسشلا رتفد نم80 ةداملا يف اهيلع ضصوسصنملا قئاثولا نم حسشرتلا فلم نوكتي
ة˘ي˘م˘سست ن˘ي˘ب˘ي ،ما˘ك˘حإا˘ب ل˘ف˘ق˘مو ل˘سصف˘ن˘مو مو˘ت˘خ˘مو ق˘ل˘غ˘م فر˘ظ ي˘ف ح˘سشر˘ت˘لا ف˘ل˘م مد˘ق˘˘ي
نيبم وه امك «حسشرتلا فلم» ةرابع نمسضتتو ،هعوسضومو ضضورعلا بلط عجرمو ةسسسسؤوملا
:هلفسسأا

ينقتلا ضضرعلا
.طورسشلا رتفد نم80 ةداملا يف اهيلع ضصوسصنملا قئاثولا نم ينقتلا ضضرعلا نوكتي
ةيمسست نيبي ،ماكحإا˘ب ل˘ف˘ق˘مو ل˘سصف˘ن˘مو مو˘ت˘خ˘مو ق˘ل˘غ˘م فر˘ظ ي˘ف ي˘ن˘ق˘ت˘لا ضضر˘ع˘لا مد˘ق˘ي
نيبم وه امك «ينقت ضضرع» ةرابع نمسضتتو ،هعوسضومو ضضورعلا بلط عجرمو ةسسسسؤوملا
:هلفسسأا

:يلاملا ضضرعلا
.طورسشلا رتفد نم80 ةداملا يف اهيلع ضصوسصنملا قئاثولا نم يلاملا ضضرعلا نوكتي
ةيمسست نيب˘ي ،ما˘ك˘حإا˘ب ل˘ف˘ق˘مو ل˘سصف˘ن˘مو مو˘ت˘خ˘مو ق˘ل˘غ˘م فر˘ظ ي˘ف ي˘لا˘م˘لا ضضر˘ع˘لا مد˘ق˘ي
نيبم وه امك «يلام ضضرع» ةرابع نمسضتتو ،هعوسضومو ضضورعلا بلط عجرمو ةسسسسؤوملا
:هلفسسأا

ل امك اهيلع ريسشأاتـلا عم دهعتملا متخ ىلع يوتحت نأا بجي ضضرعلل ةنوكملا قئاثولا لك
.بطسش وأا طارفإا وأا ضضرعلا نمسضتي نأا بجي
ماكحإاب ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا يف يلاملا ضضرعلاو ينقتلا ضضرعلاو حسشرتلا فلم عسضوي
تامول˘ع˘م˘لا ىو˘سس ل˘م˘ح˘ي ل ق˘ل˘غ˘مو ما˘ك˘حإا˘ب ل˘ف˘ق˘م د˘حاو فر˘ظ ي˘ف ة˘فر˘ظألا هذ˘ه ع˘سضو˘تو
:ةيلاتلا

نÓعإلا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا اموي51ـب ضضورعلا ريسضحت ةدم تددح
.يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا وأا ةينطولا تايمويلا يف
رخأاك00:21 ةعاسسلا لبق ريسضحت ةدم نم موي رخآا قفاوي ضضورعلا عاديإا خيرات
ةيمسسر ةلطع وأا ةحار موي ضضورعلا ريسضحت ةدم نم ريخألا مويلا فداسص اذإا .لجأا

.يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ضضورعلا ريسضحت ةدم ددمت
ةثÓث اهيلإا افاسضم ضضورعلا ريسضحت ةدم ةليط مهسضورعب نومزلم نودهعتملا يقبي
.ضضورعلا عاديإا خيرات نم ءادتبا رهسشأا (30)
رخآل قفاوملا مويلا يف دقعت يتلا فرظألا حتف ةسسلج روسضح نيدهعتملا ناكمإاب
يعماجلا زكرملل تلوادملا ةعاقب00.31 ةعاسسلا ىلع ضضورعلا ريسضحت ةدم نم موي
 .وزو يزيت

ةسسسسؤوملا ةيمسست
0202 /و.ت / ج إا م20 مقر ةحوتفم ضضورع بلط

«وزو يزيت يعماجلا يئافسشتسسإلا زكرملل ةيرادإلاو ةيبطلا تاعوبطملاب زكرملا نيومت»
-حسشرتلا فلم-

ةسسسسؤوملا ةيمسست
0202 /و.ت / ج إا م20 مقر ةحوتفم ضضورع بلط

«وزو يزيت يعماجلا يئافسشتسسإلا زكرملل ةيرادإلاو ةيبطلا تاعوبطملاب زكرملا نيومت»
-ينقت ضضرع-

ةسسسسؤوملا ةيمسست
0202 / و. ت /ج إا م20 مقر ةحوتفم ضضورع بلط

» وزو يزيت يعماجلا يئافسشتسسإلا زكرملل ةيرادإلاو ةيبطلا تاعوبطملاب زكرملا نيومت»
-يلام ضضرع-

0202/ و. ت/ ج إا م20 مقر ةحوتفم ضضورع بلط
يزيت يعماجلا يئافسشتسسإلا زكرملل ةيرادإلاو ةيبطلا تاعوبطملاب زكرملا نيومت»

«وزو
-.ضضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل-
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عامتج’إ ليصصافت
نامزيرغ نيب مصساحلإ

ةنولصشرب يلوؤوصسمو

،شسمأا ،يشسنرف يفحشص ريرقت فششك
ناوطنأا يذلا عامتجلا ليشصافت نع
ةرادإلاب ةنو˘ل˘ششر˘ب م˘جا˘ه˘م نا˘مز˘ير˘غ
عم هلبق˘ت˘شسم لو˘ح ثيد˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تر˘˘ششت˘˘ناو .ا˘˘شسرا˘˘ب˘˘لا
نع ،ةيشضاملا ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
هعيبب ءاوشس نامزيرغ ليحر ةيلامتحا
ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف ه˘ن˘ي˘˘م˘˘شضت وأا
.قيرفلا

«بي˘˘˘كي˘˘˘ل» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص بشسح˘˘˘˘بو
شسمأا ،نامزيرغ ىقتلا دقف ،ةيشسنرفلا
ه˘تارا˘ب˘م ن˘م ن˘ي˘مو˘ي د˘ع˘ب ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ير˘يد˘م ع˘م ،لا˘يرا˘ي˘ف ما˘˘مأا ة˘˘ع˘˘ئار˘˘لا
ي˘ف ه˘ع˘شضو ح˘ي˘˘شضو˘˘ت˘˘ل ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
.لبقملا مشسوملا

ةرادإلا نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلا ترا˘˘ششأاو
ىلعو ،ةرشضاح تناك اًشضيأا ةيشضايرلا

،لاديبأا كيريإا ينفلا ريتركشسلا اهشسأار
.نيتيشس يكيك ينفلا ريدملاو
مهتقث نع ةنو˘ل˘ششر˘ب و˘ل˘ث˘م˘م بر˘عأاو
،نيتيشس هربخأاو ،نامزيرغ يف ةلماكلا
:اه˘شسف˘ن «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘ب
.«ريبك لكششب كيلع دمتعن نحن»
امب ،هتئيب نم شسانأا نامزيرغ قفارو
ل˘ي˘كو ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ه˘ت˘خأا كلذ ي˘˘ف
.اًشضيأا هلامعأا

عامتجلا اذهل اقفو دكؤوملا نم تابو
.ةنولششرب عم نامزيرغ رمتشسي نأا

ديردم لاير عجإرت
ىلع دتيانوي عجصشي

ىربك ةقفصص
نع عجارتلاب ديردم لاير رارق لثميشس

،ن˘يد˘عا˘شصلا مو˘ج˘ن˘لا زر˘بأا د˘حأا م˘˘شض
يف دتيانوي رتشسششنامل ةريبك ةشصرف
ريرقت بشسحب ،ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

.يشسنرف يفحشص
،ناد˘يز ن˘يد˘˘لا ن˘˘يز با˘˘ج˘˘عإا م˘˘غر˘˘ف
مجاهمب ،يكلملا قيرفلل ينفلا ريدملا
غنيلريإا ،باششلا دنومترود ايشسوروب
يتلا ةيداشصتقلا ةمزألا نأا لإا ،دنلاه
تل˘ع˘ج ،ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ثد˘˘حأا
تاقفشص ماربإا شسيلو ،عيبلل ةيولوألا

01 و˘˘ل» ع˘˘˘قو˘˘˘م بشسح˘˘˘بو .ىر˘˘˘ب˘˘˘ك
رتشسششنا˘م نإا˘ف ،ي˘شسنر˘ف˘لا «ترو˘ب˘شس
ع˘جار˘˘ت لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا د˘˘ير˘˘ي د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
لجأا نم ،ةقفشصلا ن˘ع «ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا»
.يجيورنلا يلودلا مشضل مدقتلا

ه˘يد˘ل ،د˘نلا˘ه نأا ى˘لإا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا را˘˘ششأاو
دنومترود ع˘م رار˘م˘ت˘شسلا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا
ي˘˘˘ف ل˘˘˘شصو ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘خآا م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
شضا˘خو ،ي˘شضا˘م˘لا نا˘ث نو˘نا˘ك/ر˘يا˘˘ن˘˘ي
مدقو ،ايناملأا يف طقف مشسوم فشصن
ن˘ي˘طا˘ي˘ششلا ن˘كل .ةر˘ه˘ب˘م تا˘يو˘˘ت˘˘شسم
نم ،دنلاه ىلع نو˘ط˘غ˘شضي˘شس ر˘م˘ح˘لا
راظتنلا مدعو ،مهعورششمب هعانقإا لجأا
دد˘ع د˘يز˘ي ل ى˘ت˘ح ،ي˘لا˘ت˘لا ف˘ي˘˘شصل˘˘ل
دنلاه ناكو .هم˘شض ى˘ل˘ع ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘لا
رياني يف ،دتيانوي رتشسششنام نم اًبيرق
ررقيو هتهجو ريغي نأا لبق ،يشضاملا
.دنومترود ىلإا مامشضنلا

887211ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ81ـل قفإوملإ0202 ةيليوج9صسيمخلإةصضايرلا
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برد˘م ،درا˘˘ب˘˘مل كنار˘˘ف د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘شسير˘˘˘˘ك نأا ،ي˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششت
ةلحرم ىلإا هاوتشسم عفر ششتيشسيلوب
يكيرمألا حانجلا زه نأا دعب ،ىرخأا
ىل˘ع (2‐3) زو˘ف˘لا لÓ˘خ ،كا˘ب˘ششلا

يرود˘˘لا ي˘˘ف شسلا˘˘ب لا˘˘˘ت˘˘˘شسير˘˘˘ك
.ءاثÓثلا شسمأا ،زاتمملا يزيلجنإلا

رمعلا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا زوا˘ج˘تو
بعل ىلغأا حبشصأا يذلا ،اماع12
ى˘˘˘لإا م˘˘˘شضنا ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ،ي˘˘˘كير˘˘˘مأا
يناثلا نوناك ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ي˘شسل˘ي˘ششت
وروأا نوي˘ل˘م46 ل˘با˘˘ق˘˘م ،9102
ة˘با˘شصإا ،(رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م81.27)

يف فادهأا ةثÓث لجشسيل ةيلشضع
.ةريخألا شسمخلا هتايرابم
ةيمهأا ىدم نع لاؤوشس ىلع ادرو
ةكبشش درابمل غل˘بأا ،ششت˘ي˘شسي˘لو˘ب
م˘ه˘م ه˘نإا» :«شسترو˘˘ب˘˘شس يا˘˘كشس»
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘هو˘م كل˘ت˘م˘ي ..ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل
انه ىلإا ءاج ،اديج كلذ ملعن نحنو
فور˘ظ ي˘ف م˘شسو˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف

ةلطع ىلع لشصحن ملو ...ةبعشص
.«عقاولا يف
اديج بعللا يف أادب هنكل» :فاشضأاو
ىلإا هاوتشسم نآلا عفرو ،انعم ادج
رابكلا نومجاهم˘لا ..ىر˘خأا ة˘ل˘حر˘م
ماظتناب افادهأا نولجشسي ملاعلا يف
يف ...تايرابملا˘ب زو˘ف˘لا م˘ه˘ي˘ط˘ع˘ت

انأا اذل ،كلذ لعفي وه ةظحللا هذه
.«هب ديعشس
ي˘ف ششت˘ي˘شسي˘لو˘ب ة˘ل˘ي˘شصح غ˘ل˘ب˘˘تو
فادهأا ةينامث ،مشسوملا اذه يرودلا
ة˘ل˘ي˘كششت˘لا˘ب ةارا˘ب˘م61 ي˘˘˘˘˘˘˘ف
تا˘ع˘قو˘ت ن˘م داز ا˘م˘م ،ة˘ي˘شسا˘شسألا
ى˘لإا ل˘شصي د˘ق ه˘˘نأا˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا

ي˘ند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا بعل ىو˘˘ت˘˘شسم
.درازاه نيديإا ،قباشسلا زرابلا

دويق يأا عشضأا ل» :درابمل فدرأاو
فرعأا ..ينششهدي ل وه كلذل ،هيلع
هتد˘عا˘شسم تدرأاو ،ه˘ت˘ب˘هو˘م م˘ج˘ح

ببشسب ،ةرم لوأل انه ىلإا ءاج امدنع
تحجن ..يرودلل ةيندبلا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
شضرعت ظحلا ءوشسل مث ،كلذ يف

.«ةئيشس ةباشصإل
هكلتم˘ي يذ˘لا م˘ه˘ن˘لا ن˘كل» :ع˘با˘تو
جتنم˘لاو ،ا˘هر˘ه˘ظ˘ي ي˘ت˘لا ةدو˘ج˘لاو
ناك ،ه˘ي˘ل˘ع ح˘ب˘شصأا يذ˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ذنم ..ةداعشسلل ةراثإا رثكألا بناجلا
ىوتشسم مدق˘ي م˘شسو˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

بحا˘شص ي˘شسل˘ي˘ششت ل˘ح˘يو .«ا˘ع˘ئار
دليفيشش ىلع افيشض ،ثلاثلا زكرملا
.لبقملا تبشسلا ،دتيانوي

إدج مهم بعل انانل نأإ دكأإ

لوبرفيل صصيمقب إددجم كراصشي نل «ةروطصسأ’إ» :بولك

ىرخأإ ةلحرمل لقتنإ صشتيصسيلوب :درابم’

يشضايرلا ريدملا ،ينيدلام ولواب لاق
نأا˘ششب ا˘ًئ˘ي˘شش م˘ل˘ع˘ي ل ه˘نإا ،نÓ˘˘ي˘˘م˘˘ل
تناكو .«يرينوشسورلا» عم هلبقتشسم
نأا ارخؤوم تركذ دق ةيفحشص ريراقت
يذيفنتلا شسي˘ئر˘لا ،شسيد˘يزا˘غ نا˘ف˘يإا
،ين˘يد˘لا˘م ة˘لا˘قإل ط˘ط˘خ˘ي ،نÓ˘ي˘م˘ل
،هنم لدب كي˘ن˘ج˘نار ف˘لار ن˘ي˘ي˘ع˘تو
بشصنم اشضيأا يناملألا ىلوتي ثيحب
،ينيدلام لاقو .قيرفلل ينفلا ريدملا

«نزاد» ة˘كب˘ششل تا˘ح˘ير˘˘شصت لÓ˘˘خ
ىلع شضيرعلا زوفلا بقع ،ةيلاطيإلا

شسمأا لوأا ةر˘˘ه˘˘˘شس (2‐4) شسوتنفو˘ج
يدانلا رهظأا» ويششتلاكلا يف ،ءاثÓثلا
هيريدمو ه˘برد˘م ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا ل˘ع˘ف˘لا˘ب
.«تتششتلا نم يناعي ل هنأاو ،هيبعلو

اذإا فرعأا ل» :باجأا ،هلبقتشسم لوحو
لبقتشسم يف يل ناكم كانه ناك ام
ىلإا لوشصولا طقف ديرأا ..ل مأا نÓيم
ثيح ،ةيباجيإا ةقيرطب مشسوملا ةياهن

تايرابملا نم ريثكلا انيدل لاز ل
،ةديج ءايششأاب مايقلا عيطتشسن ..اهبعلل
.«انلبقتشسم ررقن نأا اننكمي مث
رارمتشسلا يف بغري ناك اذإا امعو
ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘شسأا با˘˘˘˘جأا ،ه˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘م
،بع˘شص لاؤو˘شس ه˘نإا» :ير˘ي˘نو˘˘شسور˘˘لا
اًر˘مأا نو˘كي ن˘ل نÓ˘ي˘˘م˘˘ب ي˘˘طا˘˘ب˘˘ترا

شصوشصخبو .«اًدبأا ششاقنلل اًحورطم
ثدحتن» :لاق ،شسيديزاغ عم هعشضو
ليمن ..ةيئاهن فقاوم دجوت ل ،اًريثك
.«مشسوملا ةياهن ىتح راظتنلا ىلإا

نÓيم يف هلبقتصسم لوح تانهكتلإ ريثي ينيدلام

برد˘˘˘م بو˘˘˘ل˘˘˘ك ن˘˘˘غرو˘˘˘˘ي د˘˘˘˘كأا
ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا بعل نأا ،لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
ىرخأا ةرم كراششي نل يزيلجنإلا
.هيلع ظافحلل زديرلا شصيمقب
مدآا طشسولا بعل نإا بولك لاقو
بع˘ل˘ي نأا د˘ع˘ب˘ت˘شسم˘˘لا ن˘˘م ا˘˘نلل
د˘يد˘م˘ت م˘غر ىر˘خأا ةر˘م ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل

ةياهن ىت˘ح ةر˘ي˘شصق ةر˘ت˘ف˘ل هد˘ق˘ع
ةباشصإا يأل هشضرعت نأل ،مشسوملا
يف ةيلاتلا ةوطخلا ىلع رثؤوي دق
.هتريشسم
نم ىناع يذلا ،انلل بعلي ملو
،نيم˘شسو˘م ر˘خآا لÓ˘خ تا˘با˘شصإلا

فقوتلا دعب يرودلا فانئتشسا ذنم
لاقو انوروك شسوريف ةمزأا ببشسب

كار˘ششإا˘ب ر˘طا˘خ˘ي ن˘ل ه˘˘نإا بو˘˘ل˘˘ك
اماع23 رمعلا نم غلابلا بعÓلا

.هتيزهاج مغر
انلل رداغي نأا رظتنملا نم ناكو
د˘ع˘ب ي˘نا˘ج˘م لا˘ق˘ت˘نا ي˘ف يدا˘ن˘˘لا
هنكل ناو˘ج03 يف هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن
تايرابملا ءاهتنا ىتح هدقاعت ددم
.مشسوملا يف ةيقبتملا

مدآا» :ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصلا بو˘ل˘ك غ˘ل˘بأاو
لكب فيشصلا يف يدانلا كرتيشس
برد˘ت˘˘يو دو˘˘جو˘˘م ه˘˘نإا ..حو˘˘شضو
نل املاط نكل ةئملاب001 ةبشسنب

.«طقف بردتيشس هنإاف هيلإا جاتحن
لو˘ح ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘ت» :ع˘˘با˘˘تو
مهدوقع يهتن˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

دح ىلإا ىتح لشصي مل رمألا نكل
اننأا حشضاولا نم ناك ،ةششقانملا
كلذ و˘ه دارأاو مدآا د˘ق˘ع دد˘˘م˘˘ن˘˘شس
.«اشضيأا

..هلبقتشسمب رطاخن نل» :فاشضأاو
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘م د˘˘حاو ه˘˘نإا
كلذلو انه ىلإا تئج ذنم نيمهملا
،هتريشسم يف لشضفألا هل ىنمتأا
ا˘˘ن˘˘ه ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب ةرو˘˘˘ط˘˘˘شسأا ه˘˘˘نإا

ةروطشسأا نوكي نأا نآلا عيطتشسيو
مشسوملا نم ارابتعا رخآا ناكم يف
.«مداقلا

ى˘لإا م˘شضنا يذ˘لا ،ا˘˘نلل كرا˘˘ششو
ماع نوتبماه˘ثوا˘شس ن˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل
يرودلاب ةاراب˘م51 ي˘˘˘ف ،4102
.يلاحلا مشسوملا يف
ةمهم تايرابم مدق» :بولك لاقو
ي˘ف ه˘ل˘ع˘ف ا˘م ن˘كل ا˘ن˘ع˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا نا˘ك بيرد˘ت˘لا بع˘ل˘م
.«امامت
نا˘˘ب˘˘ششلا نو˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا» :ل˘˘˘شصاوو
ءا˘ي˘ششألا ن˘ع نو˘ثد˘ح˘ت˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
امو لبقتشسملا يف ةيمهأا رثكألا

،ا˘ن˘ه م˘ه˘ل ن˘ي˘ما˘ع لوأا ي˘ف ثد˘˘ح
001 ةبشسنب انلل مدآا نوركذيشس
.«ةئملاب

ر .ق ^

عدوي خنويم نرياب
ةيخيراتلإ هتقفصص

،ينا˘م˘لأا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
خنويم نرياب يبعل دحأا نأا ،شسمأا
،يلاحلا مشسوملا ةياهنب لحريشس
قÓمعلا هيف ىعشسي لاز ام يذلا
يرود بقلب جيوتتلل «يرافابلا»
ةشسدا˘شسلا ةر˘م˘ل˘ل ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
.هخيرات يف
نإاف ،«د˘ل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘بو
بعلم رداغيشس ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ي˘فا˘خ
لبق ،ف˘ي˘شصلا اذ˘ه ،ا˘ن˘يرآا ز˘نا˘ي˘لأا

.هدقع ةياهن نم طقف دحاو ماع
ررقت ،خنويم يف تاونشس8 دعبو
نم مشضنا يذلا ،زينيترام ليحر
يف ،2102 ماع يف وابليب كيتلتأا

نر˘يا˘ب˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘ق تنا˘ك ة˘ق˘ف˘˘شص
.(وروأا نويلم04) اهنيح
نأا ى˘˘لإا ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ترا˘˘˘ششأاو
ناك ام اذإا دعب فرعي ل ،بعÓلا
ةباوب ربع ،اينابشسإا ىلإا دوعيشس
شضو˘˘خ˘˘ي˘˘شس مأا ،ق˘˘با˘˘شسلا ه˘˘يدا˘˘ن
.رخآا ناكم يف اًيدحت
ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب ز˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م م˘˘ل˘˘ح˘˘يو
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ،«يرا˘فا˘ب˘لا»
يف اهق˘ق˘ح ي˘ت˘لا د˘ع˘ب ،ه˘تر˘ي˘شسم
.(3102‐2102) مشسوم
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انه تنك ول :صشتيفوميهإربإإ

يرودلاب انزفل ةيإدبلإ نم
نا˘˘˘˘˘˘˘تلز د˘˘˘˘˘˘˘كأا
،ششتيفوميهاربإا
ه˘نأا ،نÓ˘ي˘م م˘ج˘ن

م˘˘˘˘˘˘˘شضنا لا˘˘˘˘˘˘˘˘ح
فوفشصل
«يرينوشسورلا»
ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
نكمتل ،مشسو˘م˘لا
ن˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
داقو.يلاطيإلا يرودلا بقلب جيوتتلا
حجن امد˘ع˘ب ،ر˘ي˘ب˘ك زو˘ف˘ل نÓ˘ي˘م ار˘بإا
رخأاتلا دعب ،ةلواطلا بلق يف قيرفلا
يتلا ةاراب˘م˘لا˘ب ،(2‐4) زوفل ني˘فد˘ه˘ب

مويلا وريشس ناشس بعل˘م˘ب ا˘م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
نم13 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
.ويششتلاكلا

ةكبششل هتاحيرشصت يف ،ناتلز لاقو
شسيل اذهو نشسلا يف ريبك انأا» :«نزاد»
لمعأا انأاو ،مقر درجم رمعلا نكل ،اًرشس
نزاو˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘شصحأاو د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كششب

.«ديج
رثكأا قئاقد مويلا تبعل دقل» :فاشضأاو
ر˘˘ع˘˘ششأا ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
لوا˘حأا ،ا˘ًقدا˘شص نو˘كألو ،حا˘˘ي˘˘ترلا˘˘ب
.«قرطلا لكب قيرفلا ةدعاشسم
فقوتي مل ،ةارابملا يف هلادبتشسا دعبو
.حئاشصنلا هئÓمز حنم نع ناتلز
هدادعتشسا لوح ددشصلا اذه يف لئشسو
شسيئر انأا» :در هنكل ،بردمك لمعلل
ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘شسلا ر˘˘˘مألا ..برد˘˘˘مو بعلو
طقف ابتار ىشضاقتأا يننأا وه ديحولا

انه تنك ول» :لشصاوو.«بعل يننأل
ن˘˘م لوألا مو˘˘ي˘˘˘لا ن˘˘˘م نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘ف
بق˘˘˘ل˘˘˘ب ا˘˘˘نز˘˘˘ف ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كل ،م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.«وتيدوكشسلا

مشسوم˘لا نÓ˘ي˘م ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ن˘عو
كانه لازي ل ،ىرنشس» :قلع ،لبقملا
عشضو كانه نكل ،هب عتمتشسأل رهشش
يف م˘كح˘ت˘ن ل ن˘ح˘نو ثد˘ح˘ي بير˘غ
.«كلذ
،نÓيم يف انه عتمتشسأا انأا» :درطتشساو
تشضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘كير˘˘مأل تب˘˘هذ ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ىلع يننأا رعششأا نأا تدرأاو ،ةباشصإÓل
كلمأا ل ،83ـلا رمع يف انأا ،ةايحلا ديق
،اهكلمأا تن˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا
لعف لواحأا ل ،اذه نأاششب يكذ يننكل
امدنع اهلعفأا تنك يتلا ءايششألا شسفن

.«اًماع02 يرمع ناك
ل اذهف قرافلا عنشصأا مل اذإا» :متخو
ةباثمب نوكأل انه تشسل انأا ،ينبجعي
ةد˘عا˘شسم˘ل ا˘ن˘ه ا˘نأا ،ظ˘˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ت
.«ريهامجلاو يدانلاو يئÓمز

:دروفتإو بردم
انعصسو يف ام لك لعفنصس
«غيلريميربلإ»ـب ءاقبلل

قيرف بردم ،نوشسرييب لجين برعأا
زوفلاب ةغلابلا هتداعشس نع ،دروفتاو
ي˘˘˘ف (1‐2) ي˘ت˘ي˘شس ششت˘يرو˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ءاشسم زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
د˘˘ي˘˘شصر ،زو˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘فرو.ءاثÓثلا

زكر˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن13ـل درو˘ف˘˘تاو
زكرملا يف ششتيرون لظ اميف ،71ـلا
ةطقن12ـب (ر˘˘ي˘˘خألا) ن˘˘ير˘˘˘ششع˘˘˘لا
.طوبهلا نم ةديدج ةوطخ برتقيل
ةشسام ةجاح يف انك» :نوشسرييب لاقو
.اهيلع انلشصح دقو ،ثÓثلا طاقنلل
دشصحن نأا انيلع .انيديأاب ىقبي رمألا

يف» راششأاو.«طاقنلا نم فاك ددع
ي˘ف ة˘يد˘نألا د˘جاو˘ت˘ت نا˘ي˘حألا شضع˘ب
.مامتهلا شصقنل ارظن ةيعشضولا هذه
. كلذك شسيل انه عشضولا نأا كردأا
.«ءاقبلل انعشسوب ام لك لعفنشس

هايتكين :زرجدور
درطلإ قحتصسإ

برد˘˘م ،زر˘˘جدور ناد˘˘ن˘˘ير˘˘ب لا˘˘ق
ءارمحلا ةقاطبلا نإا ،يتيشس رتشسيل
لانشسرآا بعل اهيلع لشصح يتلا
تنا˘ك ،ها˘ي˘˘ت˘˘كي˘˘ن يد˘˘يإا ،د˘˘عاو˘˘لا

لدا˘ع˘ت لÓ˘˘خ كلذو ،ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘شص
بع˘˘ل˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع (1‐1) ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
يف ،ءاثÓثلا شسمأا لوأا ،تارامإلا
.«غيلريميربلا»
تنا˘ك» بلا˘ع˘ث˘لا برد˘م فا˘شضأاو
نأا دقتعأا ل ،ةحشضاو ءارمح ةقاطب
..هلعف ام دشصقي ناك باششلا يديإا
انأاو ،ثدح ام ةيؤور مكنكمي نكل
نع رفشست مل ةفلاخملا نأل نتمم
.«ةباشصإا

رتشسيل قوفت ىلع لداعتلا ظفاحو
ر˘ت˘شسششنا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن ع˘˘برأا˘˘ب
،شسماخلا زكرملا بحاشص ،دتيانوي
.ةارابم هل ىقبتت يذلا

ةديج ةجيتن اهنإا» زرجدور عباتو
ةر˘ي˘شسم ي˘ف نا˘˘ك لا˘˘ن˘˘شسرآا ..ا˘˘ن˘˘ل
دعب انه ىلإا ا˘ن˘ئ˘ج ا˘ن˘ن˘كل ،ةز˘ي˘م˘م
،عوبشسألا ةيادب يف ةبعشص ةارابم
.«اديج انبعلو
اذهو ،رشسخن مل» :زرجدور متخو
تايون˘ع˘م ل˘جأا ن˘م د˘ي˘ج ءي˘شش
.«قيرفلا

مسسوملا اذه طقف ةارابم21 ضضاخ يزيلجن’ا يلودلا بعÓلا

زنوتصس لبقتصسم مصسح لجؤوي ’ويدرإوغ

ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت لا˘˘˘ق
ن˘˘˘يز نإا ،شسمأا ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف
ينفلا ريدملا ،ناديز نيدلا
لاز ا˘˘˘م ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير˘˘˘ل
عم دقاعتلا ى˘ل˘ع ا˘م˘م˘شصم
مجن ،ا˘ب˘جو˘ب لو˘ب ه˘ن˘طاو˘م
اذ˘ه ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘شسششنا˘˘م
ابغوب دقع دتميو.فيشصلا

ىتح دتيانوي رتشسششنام عم
عم ،لبقملا مشسوملا ةياهن
،يفاشضإا مشسومل هديدمت ةيناكمإا

.نيفرطلا قافتا لاح
«بي˘˘كي˘˘ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص بشسح˘˘˘بو
نأا نكمي ةقفشصلا نإاف ،ةيشسنرفلا
ن˘˘ي˘˘م˘˘شضت˘˘ب ،ف˘˘ي˘˘شصلا اذ˘˘ه م˘˘ت˘˘ت

،زيجيردور شسيما˘خ ي˘ب˘مو˘لو˘كلا
يذ˘لاو ،ا˘ه˘ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير م˘˘ج˘˘ن
،دتيانويلا نم ريبك مامتهاب ىظحي
غلبملا نم للقي نأا هنأاشش نم اذهو
.اباوب عم دقاعتلل عوفدملا

نأا ىلإا ةفيحشصلا تراششأاو
شسأار ى˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك ا˘˘˘ب˘˘˘غو˘˘˘ب
هتدوع دنع ،ناديز بلاطم
ةداي˘ق˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘يلو˘لا ي˘ف
نأا لإا ،د˘˘˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘˘˘˘ير
شسي˘ئر ،ز˘ير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘˘ف
هيدل دجوي ل ،«ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا»
نويلم001 ع˘فد˘ل ة˘˘ي˘˘ن يأا
ه˘˘˘ب˘˘˘˘تار بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ،وروأا
71 ىلإا لشصي يذلاو ريبكلا

.وروأا نويلم
ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م ة˘˘ب˘˘غر ع˘˘˘مو ،نآلاو
د˘ق ،شسي˘ما˘خ م˘شض ي˘ف د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ح˘˘˘ب˘˘˘شصتو ،رو˘˘˘˘مألا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
.ةنكمم ةقفشصلا

«نإديز ملح» لوصصو لهصسُي صسيماخ

ينفلا ريدملا يراشس ويشسيروام دكأا
ىلع رطيشس هقيرف نأا ،شسوتنفوجل
،ةلماك ةعاشس ةدمل ةارابملا ثادحأا
يف كلذ د˘ع˘ب ز˘ي˘كر˘ت˘لا د˘ق˘ف ه˘ن˘كل
نÓ˘ي˘م˘ل ح˘م˘شس ا˘˘م ،ل˘˘ي˘˘ئ˘˘شض تقو
.ريبك زوف قيقحتب
ةميز˘ه˘لا خ˘ف ي˘ف ي˘فو˘ي˘لا ط˘ق˘شسو
د˘˘˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع ،(2‐4) ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب
،شسمأا لوأا ةر˘ه˘شس «ير˘ي˘نو˘شسور˘لا»
كلذو ،ةفيظن ةيئان˘ث˘ب ه˘مد˘ق˘ت م˘غر
نم13 ةلوجلا تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض
.يلاطيإلا يرودلا

ع˘م ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف يرا˘شس لا˘˘قو
06 لوأا نأا دقتعأا» :«نزاد» ةكبشش
رطيشسن انك ،اعئار ءادأا انمدق ةقيقد
ا˘ند˘ق˘ف ى˘ت˘ح ،ا˘ًما˘م˘ت رو˘مألا ى˘ل˘˘ع
اًريثك ركفن نأا انيلع شسيل ،زيكرتلا

.«مايأا3 دعب ىرخأا ةارابم انيدل نأل
51 ةدمل زيكرتلا اندقف» :فاشضأاو
يف ىرخأا قرفل ثدح اذهو ،ةقيقد
ذ˘˘خأا˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ،ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
اننأا يهو ةارابملا نم تايباجيإلا
ىلع ةلماك ة˘عا˘شس ةد˘م˘ل ا˘نر˘ط˘ي˘شس
ىلع روث˘ع˘لا ا˘ًن˘كم˘م شسي˘ل ،ءا˘ق˘ل˘لا
.«رربملا ريغ زيكرتلا نادقف بابشسأا

ءادألا شضعب انرهظأا» :يراشس عباتو
،نآلا انتيشضق تشسيل اهنكل ،ءيشسلا
تيأار دقل ،ءاشسملا اذه اًديج انبعل

ي˘ت˘لا ىر˘خألا قر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
زيكرتلا ناد˘ق˘ف تلا˘ح ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
بعلت نأا داتعملا نم هنأل ،اًرخؤوم
،هذه ةرارحلا تاجرد يف بردتتو
.«تايرابملا برق عمو
ة˘لوا˘ح˘مو ا˘ن˘ه شسو˘ل˘ج˘˘لا» :فدرأاو
م˘يد˘ق˘ت وأا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘ف طار˘˘فإلا
جئاتنل يدؤوي دق ةمكاحملل انشسفنأا

لمعلا لك دقفن انلعجيو ،ةيشسكع
رمألا ،نآلا ىتح هب انمق يذلا ديجلا

ما˘مأا م˘ئاز˘ه˘لا ن˘ع ا˘ًما˘م˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م
زكرن انوعد كلذل ،يلوبانو انوريف

.«ةلبقملا ةارابملا ىلع
ماريام ىلع ناك عافدلا» :درطتشساو
نÓيمل حمشسن ملو26 ةقيقدلا ىتح
زيكرتلا نادقف نكل ،ةدحاو ةشصرفب

11ـلا رييغت كنكمي ،عيمجلا برشض
نل ن˘كل ،ة˘ظ˘ح˘ل˘لا كل˘ت ي˘ف ا˘ب˘عل
ل»:يراشس متتخاو.«اًقرف اذه ثدحي
تثد˘حأا و˘ي˘شستل ة˘م˘يز˘ه نأا د˘ق˘ت˘عأا
نوكتشس انتيادب تناكل لإاو ،اًقرف

انزكر ،كلذ نم ًلدب نكل ،ةفيعشض
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا تا˘˘قوأا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.«0‐2 انمدقت امدعب انيخرتشساو

انصسفنأإ مكاحن نلو ..ةقيقد51 يف زيكرتلإ اندقف :يراصس

برد˘˘˘م لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب لا˘˘˘ق
عمتجيشس ه˘نإا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
د˘ع˘ب ز˘نو˘ت˘شس نو˘ج ع˘فاد˘م˘لا ع˘˘م
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ءا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا
نع ثيدحلل مدقلا ةركل زاتمملا

ن˘م ز˘نو˘ت˘شس ى˘نا˘˘عو.هلبقتشسم
ذ˘ن˘م ة˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ة˘˘قا˘˘ي˘˘ل˘˘لا شصق˘˘ن
6102 ماع يتيشس ىلإا همامشضنا

عا˘فد بل˘ق ي˘ف ه˘ب˘ي˘تر˘ت ع˘جار˘˘تو
ترو˘بل كير˘م˘يإا د˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ا˘ي˘شسرا˘غ كير˘يإاو و˘ي˘ن˘يد˘نا˘نر˘فو
تنهكتو.يدنماتوأا شسلوكينو
نأا˘ب ة˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘شسو
ع˘م هد˘ق˘ع د˘ت˘م˘ي يذ˘لا ،ز˘نو˘˘ت˘˘شس
ابلطم دعي ،2202 ىتح يتيشس

ق˘˘˘با˘˘˘شسلا ه˘˘˘˘يدا˘˘˘˘نو لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسرآل
لو˘يدراو˘˘غ ح˘˘شضوأاو.نوترفيإا
تارم ةدع تلق» : ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصل˘ل
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ن˘نإا ي˘لو˘ق رر˘كأا˘شسو
ة˘ي˘فار˘ت˘حاو ة˘ي˘شصخ˘ششب د˘˘ي˘˘ع˘˘شس
لشضفأا ديرأا» :فاشضأاو.«زنوتشس
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘فو ه˘˘ل ءي˘˘شش
ثدحيشس امع ثدحتنل عمتجنشس

ي˘˘ت˘˘ب˘˘غر نو˘˘كت ا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘حأا ه˘˘˘نأل

وأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ب˘غر˘ل ة˘شسكا˘˘ع˘˘م
قداشص انأا» :عباتو.«يدانلا ةبغر
عم طق˘ف شسي˘ل ي˘ف˘قو˘مو م˘ه˘ع˘م
وه رخآا بعل يأا عم لب نوج
يف ثدحتنشسو رييغت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘لا

شضوخب زنوت˘شس ى˘ف˘ت˘كاو.«كلذ
اذ˘˘ه يرود˘˘لا ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘˘م21
.لحاكلاب ةباشصإا ببشسب مشسوملا

دي˘كأا˘ت˘لا˘ب» :لو˘يدراو˘غ ل˘شصاوو
بيردت˘لاو بع˘ل˘ل دو˘ع˘ي نأا د˘ير˘ن

ةعبرأا وأا ةثÓث وأا نيرهشش ةدمل
ى˘نا˘˘ع .تا˘˘با˘˘شصإا نود˘˘ب ر˘˘ه˘˘ششأا

ه˘˘˘ن˘˘˘كل تا˘˘˘با˘˘˘شصإلا ن˘˘˘م نو˘˘˘˘ج
كشش لو ديكأاتلاب ةءافكلاب عتمتي
.«كلذ يف



نيميسسوأإ مسضو «كسسول» طورسش صضفخل

ليل ىلع صسانوو مÓغ صضرعت يلوبان ةرإدإإ
يرئازجلا يلودلا يئانثلا لاخدإا ،يلاطيإلا يلوبان يدان ةرادإا ديرت

ةقفشص يف ةرئاطلا حانجلا شسانو مدأا هليمزو رشسيألا ريهظلا مÓغ يزوف
،ةيشسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفششكو.يرجينلا مجاهملا نيميشسوأا روتكيف
لا˘م˘ششلا ن˘م ا˘ه˘تار˘ي˘ظ˘ن ع˘م تق˘ف˘تا ي˘لا˘ط˘يإلا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘˘ن ةرادإا نأا
نويلم08ـب ةردقملاو ،يريجينلا بعÓلا دقع ءارشش ةميق ىلع ،يشسنرفلا
لاخدإا لÓخ نم ةميقلا شضفخل ىعشست «يبون يترابلا» ةرادإا نأا لإا ،وروأا
ةبهوملا مشض ىلع يلوبان ةرادإا رشصتو.ةقفشصلا يف يرئازجلا يئانثلا
يئانثلا نم شصلختلا يف ركفت اهلعج ام ديدجلا مشسومل ابشسحت ةيريجينلا
يلاطيإلا بردملا طخ جراخ تاب شسانوو مÓغ نأاو اميشسل ،يرئازجلا

.وزوتاغ ورانيج
ب.م.يرسسيإإ

مداقلإ ةعمجلإ موي ةسصاخ ةلحر نمسض

ةدوعب لفكتت ةيدوعصسلإ ةيوجلإ طوطخلإ
يرمعلبو يليÓب

دوعلا ىلإا نييرئازجلا نييلودلا يرمعلب لامجو يليÓب فشسوي دعتشسي
فانئتشسل ا˘م˘ه˘ي˘ق˘ير˘ف ع˘م ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،ة˘يدو˘ع˘شسلا ي˘شضارأÓ˘ل
داشصحلا» جما˘نر˘ب ف˘ششكو.يلاحلا مشسوملا نم ةيقب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
يدوعشسلا يلهألا بعل يليÓب فشسوي ةدوع نأا يدوعشسلا «يشضايرلا

موي نوكتشس ةكلمملا يشضارأا ىلإا بابششلا يدان بعل يرمعلب لامجو
ىلع تقفاو امدعب ةيدوعشسلا ةيوجلا طوطخلا ةرئاط ربع ،مداقلا ةعمجلا
تابيردتب قاحتللا يف «ءارحشصلا ابراحم» رخأاتو.ةيشضقلا هذهب لفكتلا
ي˘شضا˘ير˘لا طا˘ششن˘لا ةدو˘ع ة˘شضا˘ير˘لا ةرازو ترر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ق˘˘ير˘˘ف
قلغ دعب ،مشسوملا نم ةيقبتملا تايرابملا لامكتشسل ةيدنألا تابيردتو
هفر˘ع˘ت يذ˘لا ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا بب˘شسب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا
خيرا˘ت تدد˘ح ة˘يدو˘ع˘شسلا ة˘شضا˘ير˘لا ةرازو نإا˘ف ،ةرا˘ششإÓ˘لو.ةرومعملا
4 نم اءدب نيفرتحملا يرود نم ةيقبتملا تايرابملا لامكتشسا قÓطنا
 .يراجلا ماعلا نم توأا

جاحلب اسضر
قيرفلل ةفاسضإلإ ميدقت يف هلسشف دعب

زوبدوب نم صصلختلإ ديرت نايتإإ تناصس ةرإدإإ
وتاكريملإ لÓخ

تلشصو قباشسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا زو˘بدو˘ب شضا˘ير ر˘ما˘غ˘م نأا ود˘ب˘ي
قيرفلا وريشسم ررق نأا دعب ،يشسنرفلا نايتيا تناشس يدان عم اهتياهنل
ميدقت يف ق˘فو˘ي م˘ل يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا تا˘مد˘خ ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شسلا
.ةليكششتلل ةوجرملا ةفاشضلا

«رشضخلا » ةرادإا نأا ،ةيشسنرف ةيمÓعإا ريراقت هنع تفششك ام بشسحبو
عيبلل نيشضورعملا نيبعÓلا ةمئاق نمشض يرئازجلا مجنلا مشسا تعشضو
يدانلا يف ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تفا˘شضأاو ،ي˘لا˘ح˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ
اقفوو،لاجآلا برقأا يف قيرفلا نع زوبدوب ليحر ةرورشض ىلع نوعمجي
كلذف «لايوب دولك» بردملا ةرداغم ةيناكمإا ةلاح يفف تامولعملا تاذل
ابحرم دعي مل يذلا قبشسألا «رشضخلا» بعل ةيعشضو يف اقرف لكششي نل
رثكأا هلبقتشسم لعجيو اديقعت ةيعشضولا ديزي ام ،يدانلا راوشسأا لخاد هب

وتاكريملا ةرتف ةياهن لبق رخآا قيرف داجيإا يف حجني مل ذا اشضومغ
.يفيشصلا

طيمز.ع
«انوروك» ةحئاج ءإرج ةبعسصلإ ةيداسصتقلإ ةيعسضولإ مغر

001 صصصصخت ةيطصسوتملإ باعلأ’إ ةنجل
ةيصضايرلإ لكايهلإ ةئيهتل رايلم

001 غلبم شصيشصختب طشسوتملا شضيبألا رحبلا باعلأا ةنجل موقتشس
ناشضتحاب ةينهملا ةيشضاير˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل كلذو ،م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
.2202 ةنشس نارهو ةنيدمب ةررقم˘لا ة˘ي˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا با˘ع˘لألا تا˘شسفا˘ن˘م
اهعشضو مت يتلا ةأاششنم34 زيهجتل اهجوم يلاملا فÓغلا اذه نوكيشسو
ام بشسحب ةيشضايرلا تاقباشسملا عيمج ناشضتحل ةنجللا فرشصت تحت
تحنم دق ةيمومعلا تاطلشسلا تناكو ،ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو تركذ
املثم نآلا ىتح ةيطشسوتملا باعلألا ميظنت ةنجلل ميتنشس رايلم031
.قباشس تقو يف ةيطشسوتملا باعلأÓل ماعلا ريدملا شسÓيا ميلشس هب حرشص
مت ةيمومعلا تائيهلا تاينازيم نأا ميظنتلا ةنجلل لوألا لوؤوشسملا هونو
دÓبلا يف ايل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘م رار˘ق˘ب ف˘شصن˘لا دود˘ح ى˘لإا ا˘ه˘شصي˘ل˘ق˘ت
انوروك شسوريف ي˘ششف˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘يدا˘شصت˘قلا ة˘مزألا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
اذه نأا ادكؤوم ،لورتبلا رعشس شضافخنا دعب ةنيزخلا ليخادم شضافخناو
ةرهاظتلا اهبشستكت يتلا ةريبكلا ةيمهأÓل ارظن هتنجل شسمي مل رارقلا

.هلوق بشسح
طيمز.ع

«ويسشتلاكلإ» نم13ـلإ ةلوجلإ راطإإ يف مويلإ يزينيدوإ ةهجإوم دنع

ديدج نم ءاقبلإ لمأإ ثعب ةمهم يف صسراف
ةارابم لابشس قيرف بعلو يرئازجلا يلودلا شسراف دمحم رظتني

يرودلا نم13 ةلوجلا راطإا يف يزينيدوا يدان مامأا مويلا ةيششع ةبعشص
لواحيو.يراجلا ماعلا نم ليرفأا11ـلا خيرات نم ةلجؤوملاو ،يلاطيإلا

مويلا ةارابم يف زوفلا هقيرف ةقفر ينطولا بختنملا ريهظ شسراف دمحم
نأا امب ،ةيلاطيإلا ىلوألا ةجردلا ةلوطب يف ديدج نم ءاقبلا لمألا ثعبل
يلاطيإلا يرودلا بيترت لودج يف ريخألا زكرملا نآلا لتحي لابشس
هيلعو ،يلاحلا مشسوملا ءاهنإا ىلع تÓباقم7 هلشصفتو ةطقن91 ديشصرب
.رابكلا عم ءاقبلا نامشضو كرادتلا لجأا نم هتشصرف مويلا ةارابم نإاف

جاحلب اسضر

8872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ81ـل قفإوملإ0202 ةيليوج9صسيمخلإةصضايرلا

دÓبلإ ‘ ايلعلإ تاطلسسلإ ديب Òخألإو لوألإ رإرقلإ نأإ دكأإ
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يجراماد نيدلا لامج دكأا
ةعباتلا ةيبطلا ةنجللا شسيئر
ةر˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ةشسفانملا فانئتشسا نأا ،مدقلا
نوكيشس رهششأا4 فقوت دعب

ةايح عشضيشسو ةياغلل ابعشص
بب˘شسب ر˘ط˘خ ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
م˘ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت ة˘˘ب˘˘شسن عا˘˘ف˘˘ترا
ف˘قو˘ت˘˘لا بب˘˘شسب ة˘˘با˘˘شصإÓ˘˘ل
ةحئاج ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ي˘لا˘ح˘لا
ح˘˘˘شصن ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ع˘˘˘˘شضو يذ˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ةق˘فر ،ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا

نيبعÓ˘لا ،ارو˘شسي˘فور˘ب72
ةرك اوبعلي مل مهنأاكو لمعلاب
ىلع ظافحلل لبق نم مدقلا

فانئتشسا لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ت˘ح˘شص
 .ةقباشسملا

4 فقوت دعب ةدوعلإ»
Óهسس نوكي نل رهسشأإ

نيبعÓلإ صضعبو
 «تابيردتلإ نع إوفقوت

ىلع لوألا لجرلا فرتعا
داحتÓل ةيبطلا ةنجللا شسأار
فانئتشسا ةبوعشصب يرئازجلا
يف ،نيبعÓلا ىلع ةشسفانملا

تابيردتلا ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا ل˘ظ
،رهششأا4 نم رثكأل ةيعامجلا

نيبعÓلا شضعب نأا احشضوم
ى˘ل˘ع برد˘ت˘لا ن˘ع او˘˘ف˘˘قو˘˘ت
انزو اوبشستكا مهنأا امك دارفنا

ي˘˘ف ي˘˘جرا˘˘ماد لا˘˘قو ،اد˘˘ئاز
:ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
نآلا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا»
،ابيرقت رهششأا4 ذنم ةفقوتم
ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘فو
،ىرخأا ةرم ديدم˘ت˘ل ة˘ح˘ششر˘م

ي˘ف نو˘ب˘عÓ˘لا ر˘˘ه˘˘ظأا ثي˘˘ح
لجأا نم ةميزعو ةدارإا ةيادبلا
فانئتشسÓل اد˘ي˘ج ر˘ي˘شضح˘ت˘لا
تقو˘˘˘˘لا رور˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘كل
بردتلا نم اوبعت نوبعÓلا

فقوت نم كانهو دارفنا ىلع
شضعبلا نأا امك يلك لكششب

.«ادئاز انزو بشسك
نوبلاطم نوبعÓلإ »

يدافتل رذحلاب
«ةباسصإلإ

ةشسفانم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ن˘عو
دكأا ،يحشصلا رجحلا عفر دعب

ايلعلا تاطلشسلا نأا يجراماد
ةلوخملا ةديحو˘لا دÓ˘ب˘لا ي˘ف
ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لاو برد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ايلعلا تاطل˘شسلا»:در˘ط˘ت˘شساو
لوألا رارقلا كلمت دÓبلا يف
فانئتشسا شصوشصخب ريخألاو
»:متخو ،«همدع نم ةقباشسملا
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا ترر˘ق لا˘ح ي˘ف
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نإا˘˘ف
مهنأاكو ريشضحتلاو بردتلاب
ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك او˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي م˘˘ل

يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
.«ةباشصإلا

يف51ـلإ هفده لجسس
عفرو «بيسشت نويبمسشتلإ»

دوعسصلإ ظوظح

عنصصي ةمحر نب
ديدج نم ثدحلإ

دروفتنريب عم
ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘˘شس ل˘˘شصاو

م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
،هقلأات يزيلجنإلا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
ي˘ف ا˘ي˘فار˘خ ءادأا مد˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
يتلا ءاثÓثلا شسمأا لوأا ةارابم
يدا˘نو ه˘ق˘ير˘ف ن˘˘ي˘˘ب تع˘˘م˘˘ج
ةلوج˘لا را˘طا ي˘ف نو˘ت˘لرا˘ششت
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا يرود ن˘˘˘م24
نب ديعشس نكمتو .ةيزيلجنإلا

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘حر
ن˘م زو˘ف˘لا و˘ح˘ن درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘˘ب

نوتلرا˘ششت يدا˘ن ى˘ل˘ع د˘يد˘ج
عاطتشسا ثيح ،1 ـ2 ةجيتنب
ن˘˘˘م ءار˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ي˘ف لوألا فد˘ه˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
يناثلا طوششلا نم57 ةقيقدلا

لدعم ،ءازج ةبرشض قيرط نع
نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا كلذ˘˘ب
نود فد˘ه˘ب ا˘مز˘ه˘ن˘م ه˘ق˘˘ير˘˘ف
نم ةنماثلا ةقيقدلا ذنم لباقم
.لوألا طوششلا

نب نوكي راشصتنلا اذهبو
دروف˘ت˘ن˘ير˘ب ه˘يدا˘ن ع˘م ة˘م˘حر
ىلع طقف نيتطقن دعب ىلع
يذلا يناث˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘شص
رششابملا دوع˘شصلا ه˘ل ن˘م˘شضي
.«غيلريميربلا» ىلإا

بق˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘حر ن˘˘˘ب تا˘˘˘بو
لك دعب هرهظي يذلا قلأاتـلا

شصاخلاو ماعلا ثيدح ةارابم
عيمجلا رظتنيو ،ار˘ت˘ل˘ج˘نا ي˘ف
يدا˘˘ن ع˘˘م ه˘˘ت˘˘ق˘˘ف˘˘˘شص م˘˘˘شسح
ع˘˘ي˘˘با˘˘شسألا ي˘˘ف ي˘˘شسل˘˘˘ي˘˘˘ششت
رابكلا ةقفر بعللاو ةمداقلا
.لبقملا مشسوملا يف

جاحلب اسضر

رشصان نب ليعامشسإا قفو
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ةداي˘ق ي˘ف ي˘لا˘ط˘يلا نÓ˘ي˘م
يف نيمث زوف قيقحتل هقيرف
ةمق يف ،«يفويلا» ةهجاوم
نم13 عوبشسألا تا˘يرا˘ب˘م
تهت˘نا ي˘ت˘لاو ،»أا ير˘ي˘شسلا»
لباقم ةيعا˘بر ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘ل˘ع
.نيفده

يرييروك» ةديرج تماقو
مجن راي˘ت˘خا˘ب «ار˘ي˘ي˘شسل يد
ن˘شسحأا˘ك ق˘با˘شسلا ي˘˘لو˘˘ب˘˘مأا

ة˘ق˘˘فر ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف بعل
قيرفلا يف هل˘ي˘مز ششت˘ي˘ب˘ير
م˘ي˘ي˘ق˘ت ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت ثي˘ح

د˘˘ع˘˘ب تءا˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو ،7/01
همدق يذلا يلاعلا ىوتشسملا

.ءاقللا لÓخ
دعب رشصان نب لفتحاو اذه

مامأا ققحملا ر˘ي˘ب˘كلا زو˘ف˘لا
ى˘ل˘˘ع «زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘شسلا»
ارشساك «وريشس ناشس» بعلم
،شسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج ةد˘˘ق˘˘ع كلذ˘˘ب
ربع ةديرغت رشصان نب رششنو
ةكبشش ىلع يمشسرلا هباشسح
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
روخف »:اهيف ءاج «رتيوتلا»
ايدبم ،«نÓيم زوف ..يقيرفب
اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ه˘˘تدا˘˘ع˘˘˘شس

.راشصتنلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تدا˘˘ششأا ا˘˘م˘˘ك

ة˘ي˘لا˘ط˘يلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسو
يتلاو «ةر˘هو˘ج˘لا»ـب لو˘ط˘م
ةرار˘ح˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي ه˘˘نأا تد˘˘كأا
ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
يتلا ةي˘كي˘ت˘كت˘لا ط˘ط˘خ˘لا˘ب
زر˘با د˘حأا ن˘م ه˘ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
يذ˘˘لاو «ير˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘شسور˘˘˘لا»
يف ةيشسا˘شسأا ة˘ع˘ط˘ق ح˘ب˘شصأا
ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كششت˘˘˘˘لا
لكشش يأاب اهنع ءانغتشسلا

.لاكششألا نم
طيمز.ع

زر˘˘ح˘˘م شضا˘˘ير نو˘˘كي˘˘شس
مجنو ينطولا بختنملا دئاق
،يزيلجنإلا يتيشس رتشسششنام
دحأا عم ةلمتحم ةشسفانم مامأا
د˘˘ير˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
مهم˘شض ي˘نا˘ب˘شسلا برد˘م˘لا
لÓخ ،«ي˘ت˘ي˘شسلا» فو˘ف˘شصل
يراجلا يفيشصلا وتاكريملا
.لبقملا مشسوملل ابشسحت

يذ˘لا ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا بشسح˘˘بو
ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م» ع˘˘قو˘˘م هر˘˘˘ششن
يدانلا نم برقملا «غنينفيإا
تدبأا «نزيتيشسلا» ةرادإا نإاف
عم دقاعتلاب ريبكلا اهمامتها
«نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘˘ف˘˘˘لو» م˘˘˘ج˘˘˘ن
،يروار˘˘ت ا˘˘مادأا ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسلا

يروارت نأا لا˘ق˘م˘لا فا˘شضأاو
بشسنألا ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا نو˘˘كي˘˘˘شس
مشضنا يذلا «يناشس» ةفÓخل

.«خنويم نرياب»ـل ايمشسر
˘ما˘م˘تإا لو˘يدراو˘غ د˘ير˘˘يو

نم ينابشسلا يلودلا ةقفشص
بعÓب هتليكششت ميعدت لجا

شسف˘˘ن و˘˘هو د˘˘˘يد˘˘˘ج حا˘˘˘ن˘˘˘ج
لعجي دق ام ،«زورح«بشصنم
لوألا شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا يروار˘˘˘ت
قرافلا مغر «رشضخلا» مجنل
اذه اهنيب تواف˘ت˘م˘لا ي˘ن˘ف˘لا
يدا˘ن ع˘م ع˘قو ا˘م ة˘لا˘ح ي˘˘ف
.«ءايرثألا»

حسشرم رسضÿإ دئاق
بعل ةزئاج لينل

يتيسسلإ ‘ مسسوŸإ
يذ˘لا د˘ي˘ج˘لا ءادألا شضف˘˘ب

ينطولا بختنملا دئاق همدق
اذ˘ه ه˘يدا˘˘ن ع˘˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نم ر˘ي˘خألا ن˘كم˘ت م˘شسو˘م˘لا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘˘ف نا˘˘˘كم ز˘˘˘ج˘˘˘ح
رفظلل نيحششرملا نيبعÓلا
م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا بعل ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب
.يدانلا نم ةمدقملا

ةيمÓعإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
يف زرحم شضاير دجاوت نع
قير˘ف ا˘هدد˘ح ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

ي˘ت˘لاو ي˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘˘م ل˘˘ك م˘˘شضت
،ور˘يو˘غأا و˘ي˘جر˘ي˘شس ،ن˘يور˘˘ب
د˘ي˘فادو غ˘ن˘ي˘لر˘ي˘ت˘˘شس م˘˘ي˘˘حر
.افليشس

يف رشضخلا مجن نوكيشسو
لين لجأا نم ةيوق ةهجاوم
نأاو اميشسل ةيزمرلا ةزئاجلا

ن˘م ي˘ه ي˘ت˘ي˘شسلا ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج
بحا˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع تو˘˘˘شصت˘˘˘شس
.بقللا

طيمز.ع

«‘ويلإ» مامأإ عئإر نم Ìكأإ ىوتسسم مدق

إدد‹ Úيلاطي’إ رهبيو نÓيŸإ ةقفر ردصصتŸإ حصستكي رصصان نب

«نزيتيسسلإ» عم مسسوملإ بعل ةزئاج لينل حسشرم رسضخلإ دئاق

لبقملإ مصسوملإ «يتيصسلإ» يف زرحم ةناكم ددهي ديدج صسفانم

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

نوكي نل رهصشأإ4 فقوت دعب ةصسفانملإ فانئتصسإ :يجرامإد
ةيجيردت ةقيرطب نوكت نأإ بجي ةدوعلإو Óهصس



ةصضايرلا 8872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ81ـل قفإوملإ0202 ةيليوج9صسيمخلإ

ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ل˘شصاو˘˘ي
عم دقاعتلا ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ي˘نا˘ب˘ششلا ة˘ئ˘ف˘لا ي˘ب˘عل
ريشضحتلاو هفوفشص معدل
.لبقملا مشسوملل
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا شسمأا ف˘˘ششكو
ةيدولوم يدانل يمشسرلا
عم هد˘قا˘ع˘ت ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

ي˘جا˘مد˘خ م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘˘ع
ق˘با˘˘شسلا با˘˘ع˘˘لأا ع˘˘نا˘˘شص
ةنشس91 ن˘م ل˘قأا ة˘ئ˘ف˘˘ل
،ياد نيشسح رشصن قيرفل
هرم˘ع زوا˘ج˘ت˘ي ل يذ˘لاو
3 ةد˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘شس81ـلا
يف اهتدم يهتنت تاونشس

.3202 فيشص
نأا دي˘م˘ع˘لا ةرادإل ق˘ب˘شسو
نيبعل9 ع˘م تد˘قا˘˘ع˘˘ت

ةئفلا يف نوطششني مهلك

91 ن˘م ل˘قأل ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘ششلا
ن˘م ل˘ك ة˘م˘ئا˘ق˘لا م˘˘شضتو
دبع ايركز ،يبوقعي نيمأا

،ششن ما˘˘˘˘˘˘˘شسح ،يوÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
نا˘˘ير ،ةزو˘˘˘م˘˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘شسي
،بيكشش يحي نب ،تاحرف

ةديشصوب ،ميرك ششومبكب
ن˘˘ب نا˘˘شضمرو ،ق˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت

.نيتيوك

جاحلب اسضر

14

نيشسح رشصن قيرف راشصنأا داع
ةوخإلا ليحرب ةبلاطملل ،ياد
ة˘شسا˘˘ئر ن˘˘م ي˘˘لر˘˘ي˘˘مز د˘˘لو
م˘هو˘ل˘م˘˘ح ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،يدا˘˘ن˘˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ع˘جار˘˘ت ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘شصأا د˘˘جاو˘˘تو
ل˘يذ ي˘ف ر˘م˘˘حألاو ر˘˘ف˘˘شصألا

.ةينطولا ةلوطبلا بيترت
ن˘ي˘نو˘ل˘لا قا˘˘ششع ل˘˘غ˘˘ت˘˘شساو
ف˘قو˘ت˘لا ر˘م˘حألاو ر˘˘ف˘˘شصألا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘˘شسب ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ربكأا دششح لجأا نم «انوروك»
ىلع مهثحو راشصنألا نم ددع
د˘لو ةو˘خإلا د˘شض شضا˘ف˘ت˘نلا

ليحرلاب مهتبلاطمو يلريمز
ىلع تاحفشصلا فلتخم ربع
،يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم
رداق وه نمل لاجملا حشسفو
ةشصنم وحن يدانلا ةدايق ىلع
.جيوتتلا

ب.م.يرسسيإإ

ي˘ف˘يا˘ط˘شسلا يور˘كلا عرا˘ششلا ا˘˘عد
ة˘˘يرادإلا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا بن˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
ر˘ي˘شسم˘لا بت˘كم˘لا ن˘ي˘ب ة˘ل˘شصا˘ح˘˘لا
ءاشضعأل اذكو يواهلا يدانلل عباتلا
ةرورشضب مهو˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،ة˘كر˘ششلا
لوخدلا يدافتو ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا
ىنغ يف قافولا ىقبي تاعارشص يف

ريشست نأا عيمجلا ىنمتيو اذه ،اهنع
حمشسي يذلا لكششلاب ةلبقملا مايألا
ة˘مد˘خو ر˘ث˘كأا حا˘ت˘ف˘نلا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
شضع˘ب كا˘ن˘ه نأاو ا˘م˘ي˘˘شسل يدا˘˘ن˘˘لا
ىتح اعيرشس اهلح بجاولا لكاششملا
.حيحشصلا قيرطلا يف قافولا ىقبي

صشامر ماسشه

ةليشسملا ةيدولوم شسراح تامدخب ،لبقملا مشسوملل ةرقم مجن دادعت معدت
نم رباكأÓل يفيشصلا وتاكريملا ةرتف يبدتنم لوأا كلذب نوكيل ةبغز ناير
يف هليمز نأاشش كلذ يف هنأاشش تاونشس ثÓث ةدمل ايفارتحا ادقع هعيقوت لÓخ
عقوم ىلع تدكأا يتلا ةرادإلا عم هرودب دقاعت يذلا قحلا دبع نامحد قيرفلا
اذه ،رباكألا ةليكششتو فيدرلا فرشصت تحت نوكيشس يئانثلا اذه نأاب يدانلا

.لئاو جوجحو شسراف فيريعم ةكيرب ةيدولوم يئانث نم لك ةفاشضإا مت دقو
ايرورسض ىقبي زئاكرلإ ىلع دامتعلإ

اكاردإا ،ةيعون تابادتناب مايقلل ينفلا زاهجلا عم رواششتلابو ةرادإلا حمطتو اذه
نب شسيئرلا لمأاي ثيح ةحورطملا تايدحتلا ةيمهأاو ةمداقلا ةلحرملا ةميقب اهنم
نم مهنكمي ام تاراهملاو ةردقلا نم نوكلمي ددج نيبعل4 بلج يف رشصان
يلاحلا دادعتلا نم ةئاملاب09 ةبشسنب ظافتحلا عم ةوجرملا ةفاشضإلا ميدقت
يجارد ةروشص يف ةبيبششلاو ةربخلا رشصنع نم هنم اريبك اءزج مشضي يذلاو
.مشسوملا اذه ليمجلا ءيششلا ترهظأا ىرخأا رشصانعو ينايزو

صشامر ماسشه

وشضع شسامر نب رامع روتكدلا دكأا
ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا

لامكتشسا ةدوعلا ة˘لا˘ح˘ت˘شسا ،نار˘هو
˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع بب˘˘شسب ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةرادإا فر˘ط ن˘م ر˘ط˘شسم˘لا ة˘يدر˘ف˘˘لا
.انوروك ةحئاج ببشسب قيرفلا

ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘˘شصت ي˘˘فو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةدو˘ع نأا˘ششب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘م ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ط»:Ó˘˘ئا˘˘ق ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
هذه د˘ع˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لا
ةوعد .فقوتلا نم ةليوطلا ةرتفلا
نكمي ىرخأا ةرم بردتلل بعÓلا

ة˘˘با˘˘شصإلا ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل م˘˘ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ي نأا
بعل لكل »:فيشضي˘ل ،«ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
نكل ،ةع˘با˘ت˘م م˘ت˘يو يدر˘ف ج˘ما˘نر˘ب
يف  مهتيدج ىدم لوح كوكشش يدل
.«بيردتلا جمانرب قيبطت
تا˘شسفا˘ن˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا رار˘ق ل˘ظ˘˘يو
ءوشضلا راظتنا يف ةينطولا ةلوطبلا
نأا ريغ ،تاطلشسلا لبق نم رشضخألا
ةرورشضب تبلاط يداونلا نم ديدعلا
ببشسب يف ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا

ةدوعلل ةبشسانملا لماوعلا رفوت مدع
.نهارلا تقولا يف يوركلا طاششنلل

طيمز.ع

يلريمز دلو ةوخإ’إ ليحرب مهكصسمت نوددجي راصصنأ’إ

يإد نيسسح رسصن
ةيرسصنلإ ةدعاسسمل تاطلسسلإ كرحت نورظتني

راشصنأا هادبأا ق˘ي˘م˘ع ءا˘ي˘ت˘شسا
نب شسيئرلا نم ةركشسب داحتا

تمشصلا مزتلي يذلا ىشسيع
مجاهملا يتيشضق شصوشصخب
اذ˘˘كو ي˘˘˘شسي˘˘˘شس ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
مل ثي˘ح ،يوا˘ن˘كل برد˘م˘لا
مغر اقÓطا امهعم ثدحتي
باوبأا قر˘ط˘ب ا˘م˘ه˘تاد˘يد˘ه˘ت
ى˘ت˘حو تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل
بعÓ˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا
هو˘˘ب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جألا
ةليشسو نع ثحبلا ةرورشضب

ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ة˘˘˘مزألا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإل

يذ˘لا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
نلو ةطيشسب هت˘م˘ي˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘ت
نويلم004 لا زوا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج نا˘˘كمإا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
 .اعيرشس

رظتني ىسسيع نب
مسسوŸإ Òسصم ةفرعم

كرحتلل
ل ىشسيع نب شسيئرلا نأا ركذي
ريشصم ة˘فر˘ع˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي لاز˘ي
شضعب ذاختا لجا نم ةلوطبلا
شضعب نأاو ةشصاخ ،فقاوملا

رارق ذاختا نأا اودكأا هيبرقم
يف نوكيشس شضيبألا مشسوملا

ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘شسو دا˘ح˘تلا ح˘لا˘شص
ةو˘ق ع˘˘قو˘˘م ن˘˘م شضوا˘˘ف˘˘ت˘˘ي

شضع˘ب˘لا دو˘ق˘˘ع نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
دا˘ح˘تلا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح م˘ه ن˘م˘م
دوقع تشسيلو ة˘يوا˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت
للقيشس يذلا رمألا ،ةفرتحم
يلاتلا˘بو ه˘ب˘شسح ءا˘ب˘عألا ن˘م
راظتنلا ل˘شصاو˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ف
تارارق نو˘كتو ى˘شسع ل˘ع˘ل
.داحتلا ةحلشصم يف ةيقوف

صشامر ماسشه

تمصصلإ ىصسيع نب مإزتلإ نم نوؤواتصسم «نابيزلإ» ءانبأإ

ةركسسب دا–إ
ةرإدإلإ رإرقب مكحتي مسسوملإ ريسصم

نابصشلإ دوقع عيقوت يف عرصشت «يصس.صسأإ.يصسلإ ةرإدإإ

ةنيطنسسق بابسش
ينفلإ مقاطلإ نمسض نوكيل حسشرم نيجاطوب

 ةيفإرتحإ دوقعب نابصشلإ طبر لصصإوي ديمعلإ

رئإزجلإ ةيدولوم
ةيرسصنلإ نم امداق تإونسس3 عقو يجامدخ

ةكرصشلإو ريصسملإ بتكملإ نيب لكاصشملإ يدافت ىلإإ وعدي يفياطصسلإ عراصشلإ

ةرقم تيب يف ةلصصإوتم نابصشلإ تاميعدت

«دوسسألإ رسسنلإ» ةحلسصم لجأإ نم
فيطسس قافو

ةرڤم مجن

ةينابششلا تامادقتشسلا ثدحأا دادزولب بابششل ةينفلا ةيريدملا شسمأا تمدق
طشسو نيدلا ماشسح قيزاريم ـب رمألا قلعتيو ،مداقلا مشسوملل ابشسحت
.يعافدلا ناديملا

ىلع يمشسرلا اهباشسح ربع شسمأا ةحيبشص دادزولب بابشش ةرادإا تفششكو
ماشسح قيزاريم ـل يفارتحا دقع ءاشضمإا نع يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم
دقع ريخألا اذه ىشضمأاو ،ةنشس12 نم لقأا ةئفل يعافد ناديم طشسو نيدلا

.ةنشس02 نم ريخألا اذه غلبيو ،ةلماك تاونشس4 هتدم
جاحلب اسضر

تإونصس4ـل قيزإريم عم دقاعتت «ةبيقعلإ»
دإدزولب بابسش

 يوركلإ طاصشنلإ ةدوع ةلاحتصسإ دكؤوي صسامر نب

نإرهو ةيدولوم
ةيدرفلإ تابيردتلاب إومزتلي مل نيبعÓلإ نأإ دكأإ

sport@essalamonline.com

جربلإ يلهأإ
ةلصصإوتم نابصشلإ ةرجه

ةبلاطم ةرإدإ’إو
لخدتلإ ةرورصضب

يبعل ةرجه فيزن رمتشسي
و˘ح˘ن جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها نا˘˘ب˘˘شش
د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح ىر˘˘خأا قر˘˘ف
بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر د˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت
بابشش وحن ةنم نب نوراه
دقع ىلع هعيقوتو دادزولب
،ي˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا ه˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘شضنا

ةرادإلا ي˘ف˘ن ن˘م م˘غر˘لا˘بو
نأا لإا ع˘ي˘قو˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
ةرادإاو بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بشسح
كلتمي ل ينعملاف بابششلا

ا˘م˘نإاو ة˘ط˘بار˘لا ي˘ف اد˘ق˘˘ع
دحأا يف يمرم دقع كلتمي
وهو يلهألا بتكم جاردأا

امب ينوناق ريغ هلعجي ام
ر˘ي˘˘غو شسي˘˘ب˘˘ح ي˘˘ق˘˘ب ه˘˘نأا

ينعملا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ل˘ع˘ف˘م
.دقع نود نم اينوناق
نم إورذح رفسصألإ دإرجلإ

يديعسس قلأاتملإ ةرداغم
م˘شضنا ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
قيرف ىلإا ناديدح بعÓلا
شضع˘ب نأا ا˘م˘ك ةر˘ق˘م م˘ج˘ن
ةرجهلل ةشضرعم رشصانعلا

را˘˘شصنألا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘˘هو
ر˘ط˘خ˘˘لا شسو˘˘قا˘˘ن نو˘˘قد˘˘ي
عامتجا د˘ق˘ع˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘يو
ي˘˘لوؤو˘˘شسم ع˘˘م يروا˘˘˘ششت
نولمعي ةينا˘ب˘ششلا تا˘ئ˘ف˘لا
ي˘ب˘عل ط˘˘بر ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف
ة˘ل˘يو˘˘ط دو˘˘ق˘˘ع˘˘ب ي˘˘ل˘˘هألا

ةشسيبح ىقبت ل ةينوناقو
دافتشسي ىتح اذهو جاردلا

ل˘ك ر˘˘ي˘˘ششتو اذ˘˘ه م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةي˘نا˘كمإا ى˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

بعÓ˘˘˘لا ا˘˘˘˘شضيأا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر
يذلاو يدي˘ع˘شس ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا
ي˘˘ف ر˘˘با˘˘كلا ع˘˘˘م كرا˘˘˘شش
تح˘ت تÓ˘با˘ق˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
يريزد ىت˘حو ا˘مود ةدا˘ي˘ق
.ارخؤوم لÓب

صشامر ماسشه

ةئــنهت
:ديشسلا عشضاوتملاو لشضافلا خألا ةيقرت ةبشسانمب

ديلقت لفح يف ديمع ةبتر ىلإاةخود نب دمحم
،لÓقتشسلا ديع˘ل85 ىركذلاو ا˘ن˘ماز˘ت ة˘م˘شسوألا
هل اينمتم يناهتلا رحأاب يرششم دومحم مدقتي
يف تايقرتلاو تا˘حا˘ج˘ن˘لا ن˘م اد˘يز˘م
.يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘لا فو˘ف˘شص
.راربألا انئادهششل دولخلاو دجملا

كوربم فلأا

يشضايرلا يدانلا ةرادإا عرششت
دوقع عيقوت يف ينيطنشسقلا
فوفشص يف ةباششلا رشصانعلا
ثيح ،مويلا نم اءدب فيدرلا

تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بشسحو
ىلع نوكيشس متاح شسراحلاف
هدوقع ىلوأا عيقوت عم دعوم
نو˘كي˘شس ثي˘ح ة˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حلا
يف اشسراح لب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا

اذ˘˘ه˘˘بو ر˘˘˘با˘˘˘كلا فو˘˘˘ف˘˘˘شص
اهتوطخ يف ةرادإلا قلطنتشس
اه˘نأاو ا˘م˘ي˘شسل نا˘ب˘ششلا ها˘ج˘ت
نابششلا فيزنل دح عشضو ديرت
دوقعلا قيثوت لÓخ نم كلذو

قرطتت نا ىلع مهشضعب عم
اميشسل ىرخأا ة˘ي˘ن˘شس تا˘ئ˘ف˘ل
يف مه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه نأاو
.طشساولا عم تاكرب ةروشص

حرتقم نيجاطوب رايخ
صضراعي صضعبلإو

همإدقتسسإ
را˘ي˘خ ي˘ق˘ل ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ن˘ي˘جا˘طو˘ب ى˘ل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا

شضع˘˘ب برد˘˘م د˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘ك
نأاو ة˘˘شصا˘˘˘خ ،تادا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا
براجت هل نكي مل ينعملا

بختنملا عم ىوشس ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح

عيمجلا ناك دقو يركشسعلا
نوكي ول ذبحي ةنيطنشسق يف
ةردقملاب زي˘م˘ت˘ي اؤو˘ف˘ك ارا˘طإا

ةدعاشسمو رارقلا ذاختا ىلع
قÓ˘˘ط˘˘نلا ي˘˘˘ف ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع
ءافتكلا شسيلو اينقت يدانلاب
ةرادإلا نأا ر˘كذ˘˘ي ،م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لا˘˘˘˘˘˘شصتلا ي˘˘˘˘˘˘ف تعر˘˘˘˘˘˘شش
ىعشستو ينارمع يدعاشسمب
يئاه˘ن قا˘ف˘تا ى˘لإا لو˘شصو˘ل˘ل
يف دوقعلا امهعيقوتب يشضقي
.ةمداقلا تاعاشسلا

صشامر ماسشه



ةــــنصصرق

عيم÷إ ءانث ىقلي يلحروب
قÿ+اÄÑÿلا ÿÿœ<hلا 1ÿÿúدÿÿ- يÿÿïÿÿل
MÄÑÿåÿد +ÿ40وÿõÿي Hÿع HÄÑÿو'Kيل
ىدÿل ةرFÿÿgÿÿ©ÿÿ ةدا6Ñÿÿåÿÿ قاDÿÿوÿÿلا

<ÅÑÿÿلا قاÿÿمÄÑÿÿkÿÿدMÿÿةر Dÿي +ÿ©ت
هÿÿلاEÿÿ اKHÿÿ ل Fÿÿÿ©ÿÿì ،يداÿÿÿ°ÿÿÿلا
+ÿÿwÇÑÿÿش8و -ÿÿwÇÑÿ©Çش Eÿ©ÿمÿة
Hة©لا Mم°t§ل اõوDقا Dولا يEت
ا§q(او0 $اú EÉÑ/&ا نH نJارلا
+ÿÿلاÅÑÿÿلا $ي(Mÿÿqÿÿا+ÿي Dÿي IÿíÄش
ة8Ñا1 ن©ÿ©ÿلاÿtÿلا نÿ©ÿلK'وÄÑÿمÿلا

Kلا ناwÜا ةو(Mqة©+ا KDي KEت
0ÄÑاد/ ش6ا -åkgر H§ل ةم(Iïذا
Hا Mمòا ن(Iïهذا Dي ;ú 4ا-íعا
<qõن©°(ادلا ة Dولا ت©+ يDقا.

إذفان اصسبح نيرهصشب بقاعي لÓم

Htòةم +k©~ي K5K IÜïلا+ تtòي(ا§°لا م Dلا ةو>دلا يïÉÑلا ة©(اk4 يDå§رلا ا)©Äلا شÄÑق+ا
ةم§k+ [ي4ا°òل̂اCل يلاtلا شÄ©(رلا لMì Hœر7Ñ د9Ñ ي7ÑاMì 0°ر7Ñ دمú Ht(اïgلا ةÅÑg©gل
ة©لاH ةHار=K ا}DاI ا0gÄÑ نMر§ÅÑ+ لMì Hœر7Ñ ةمtòملا تIاد&ا تلKادملا دï{î، K+åلا
Eت4د +C 01Hõ©6 نوÑ°k©0 مÄÑh H8 اÑملا ه+ حرå°6ول يÑا)ú لا(<œ†.

!ةقفصصلإ تمت

Dي +o Hg7اÑل رÄÑå©دلا ةم40 ن+ دKيل
ي~©Iqõ)لا د4وM°kíرÿ+ مKIÿqÿ يرÿ(ا~ÿqÿلا

<ÿÿgÿÿ0 رÄÑÿÿا+ÿÿلا هÿÿ6رÑÿÿمÿÿي <ÿÿõÿى HÿاوEÿع
د§D ي+رÿèÿمÿلا هMÿïÿد8Ñÿ †ا8Ñÿú، Eÿاوÿkÿلا

HÿوDÿي +ÿkÿ§ÿ°ÿcÿkÿه <ÿõا ىIkïىل)ا هلا Iيدا
-ÅÑÿÿÿ©ÿÿõÄÑÿÿلا ي(Iÿÿqÿÿõÿÿ©ÿÿ~ي، K:ÿÿحر Jÿÿ{ا
طK6Ñÿÿ يDÿÿÿ تل'KاÄÑÿÿÿ- ةدp <ÿÿÿدÿÿÿtÿÿÿلا

Hÿkÿkÿgÿåÿ©ÿ0 هÿ0 لوÿïÿ©ÿïلا ة&H8ا1 رÑن&ا ة
مIq ل5اMÿèÿ 5وÿgÿõÿلا ن&اÿ+ مMÿåÿõÿ عÿ©ÿمÿqÿلا
.ةMõو: ةرH°{ Dk ر(ا~qلا

  ديدج جمانرب

+ÿåÿ6&ا دÑÿgÿ0ا4 عوÿة <ÿل دا<ÿgÿو /ÿمÿåÿ©ÿة
،ةMدرíلا تا4Mgدkلا $او/&ا ىل)ا Kiرwلا

0ÿÿ©o Eÿÿلا †اÿÿمÿÿ4دi لاÿÿåÿر+ÿي HÄÑÿkÿة4و
+ÿÿ46)اÑÿÿلا لاÿÿgÿÿرIÿاHÿr لاÿqÿدMÿد +ÿ6اوÑÿÜÿة
ه}§+ هòõ©í- م- ي}لا يIدgلا رtÉÑملا
تا4ارK4 Eÿد8Ñÿ 4اIÿkÿâÿا يDÿÿ ةÿÿمÿÿ§ÿÿمÿÿلا

ةDÄÑا°ملا îا°6Ñkcا+ قMkåõ ام©D ةدMد/
K4=لا ن&ا م&H4و -ÄÑ©ر <õ0&ا ىÄÑن Hا
M0 †ار©o Mkل52 د/او<gا Dي D4وHة

<ÿلاÿ©ÿة +ÿåÿ6ا دÑÿkÿåÿةدا FÿاDÿلا ةÿمÇÑÿا+ÿ©ن
نH ىMwÅÑ شÅ-وòلا ن&ا ل)ا ،م§-ا©IاHò)ل
-ÿÿåÿÿل ش9ر<ÿÿgÿÿ©ÿÿ8)ل هÑÿا+ÿتا Hÿ1 نÿœل
.ةMدرíلا م§-ا4Mgد-

دإرصش قلق

م4i IqدH دار7Ñ ا§Må©ÅÑ قïõلا نH ةلا0
Hÿÿïÿÿلا ةرÿÿkÿي ;ÿõت -ÿ°ÿkÿاi لاÿرFÿا)ÿ~ لاÿ{Mÿن
Mÿا&Hÿõÿنو Dÿلا يÿkÿíÿا-ÿة Hÿلا نÿq§ملا تاå°©ة
ا5رHÿgÿ ،ةÿ©ÿلاÿÿمÿÿلا مK9Ñÿÿåÿÿ©ÿÿkÿÿ§ÿÿ ةMÿÿوÿÿkÄÑÿÿل
تا4Mÿÿgÿدÿÿkÿÿلا ىÿÿل)ا ةدوÿÿõÿÿåÿÿل مJÿÿداد6Ñÿÿkÿÿåÿÿا
لا0 يD يÇÑtلا رtqلا ع4D دå+ ة©>امqلا
-ÿõÿïÿ©ÿ§ÿل مÉÑÿمÿاIÿتا +ÿkÿõÿïÿي HÄÑÿkÿtÿïÿم§-ا
ةر©Fg ةم©ï+ نو°MدM م§I&اK ة8Ñا1 ة©لاملا

/ÿÿلا^ ادÿÿgÿåÉش -ÿõÿïÿا ى&/ÿر-ÿ©ÿ7 نÑÿ§ÿرMÿkÿ©ÿن
KلاgåÉ7 ةر/&ا ر1%لا شÑ§رMة Kةد0ا].

ةنجل لكاصشمل ايدافت
تاعزانملإ

عار6Ñ)لا يD ا§IíÄÑ جرgلا يJõ&ا ة4اد)ا ي°م-
D9 يÑgط Hل ن©-ر/&ا ىل)ا ةر/&ا نkÄÑدMدJا
يkلا ÿèÉÑhلا ةÿ/وHÿ دÿåÿ+ ة8Ñÿا1ÿ نÿœ<ÿgÿ©ÿل
نو6ÑõارM م§ÿåÿõÿk/ يÿkÿلاK نÿœ<ÿgÿ©ÿلا ت+اIÿkÿا
،ةر1ÿ©ÿ&لا تاÿ>اÄÑÿلا يDÿ تاÿ>5اÿ°ÿمÿلا ةÿÿqÿÿ°ÿل

ا}J ة©0ï©ï ة5H&ا شMå©Å قMرíلا ن&اK ة8Ñا1
KEد Fنا Hملا ن°kâن&ا ر Mqkملا عمÄÑو'Kن©ل
+ÿÿلاÿÿœ<ÿÿgÿ©ÿن Dÿي Hÿ°ÿkÇÑÿì لاÅÑÿ§ÿلا رÿtÿلاÿي
لوK8Ñÿ نòÿلK ةÿ©ÿلاÿمÿلا ة5Hÿÿ&لا ةEÅÑÿÿاÿÿ°ÿÿمÿÿل
تÿåÿõ/ رÿثFÿ&ا ةÿgÿ-رÿÿمÿÿل اÿÿ§ÿÿ=وK+ÿÿõÿÿ ة4ارÅÑÿÿلا
.ةMåرK6Ñ ة©Iíå لو0õ ن> نوثMgt ن©م(اïلا

qarsana@essalamonline.com

8872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ81ـل قفإوملإ0202 ةيليوج9صسيمخلإ

نيغولوب بعلمل حورلإ ديعت «ةراطصسوصس»
Dÿÿلا ي/ÿÿkÿمÿعا
عÿÿÿÿمÿÿÿÿ/ ي}ÿÿÿÿÿلا

4)ÿÿÿÿÿ©Äش Iÿÿÿÿيدا
ةم8Ñاåلا داt-ا
تاÄÑõÜلا+
ة©tõملا

KرلاM9اÑ©ة
ر(ا~qلا ةMÿلوÿل
Kلاÿÿÿÿÿÿÿÿ{ي -ÿÿÿÿÿÿÿم
1ÿœلÿلا ه-ÿíÿقا
طاIï ةد> لو0
-ÿkÿåÿõÿق +ÿا(<ÿةدا
-§©cة Hõåh <يدام0 رم KHارDïه، KM§دî HÄÑو'Kول I6^ ىداÑ6وÑÜ7&ا $د+ ىل)ا [ة4اÑèلا
ا~Jا/ نوò©ل نòمHÿ تi KEرEÿ&ا يDÿ هDÿïÿارÿõÿåh KHÿمÿلا ةÿ°ÿtÿ/&ا Hÿwÿkÿõÿì يDÿ مHÿ©ÿرÿkÿلا

.ةDرtkملا ةلوgÜلا îا°6Ñkcا عH يدا°لا تا4MاHg نا0kÉÑل

15

ريهامجلإ روصضحب حمصست ةيناملأإ ةي’و
6ÑاFÄÑوI©ا KلMامل&ا ةI©ة
-ï7 عÑلا قرgœت&اد+ ،د
-ÿÿÿÿwÿÿÿÜÿÿÿل طÿÿÿõÄÑÿÿÿمÿÿÿحا
يD ر©Jامÿqÿلا 4وÿtÉÑÿل
ة9Ñÿÿ©ÿÿاMÿÿرÿÿÿلا pاد0ÿÿÿ&لا
اDÿÿ©ÿÿ§ÿÿ اÿÿمÿÿ+ ةرòÿÿÿgÿÿÿ©ÿÿÿلا

Hg4اMتا Fلا ةرïا$د+ †د
Hÿ6 نÑÿgÿkÿمÿgÿلا رÿمÿïÿgÿú،
K0ÄÑh 8Ñÿtÿ©ÿíÿة +ÿõÿ©ÿد
ةرK5Mÿ ن)اDÿÿ ةIÿÿ©ÿÿاÿÿمÿÿل&لا
مÿÿل ةMÿÿلوÿÿõÿÿل ةÇÑÿÿÿtÿÿلا
-ÅÑÿÿÿkÿÿطر <ÿÿا دد&EÇÑÿÿى
اIÿÿ§ÿÿ&اK ،نMÿÿر9Ñÿÿاÿÿÿõÿÿtÿÿل
6Ñÿkòÿkÿíÿي +ÿkåïg§م Dي
KEلا †~ل ن)ا ق0ل ت&Hر.
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باعلأ’إ ةنجل
صصصصخت ةيطصسوتملإ

ةئيهتل رايلم001
ةيصضايرلإ لكايهلإ

ةرإدإلإ رإرقب مكحتي مسسوŸإ Òسصم

نم نوؤواتصسم «نابيزلإ» ءانبأإ
تمصصلإ ىصسيع نب مإزتلإ

ينفلإ مقاطلإ نمسض نوكيل حسشرم Úجاطوب

عرصشت «يصس.صسأإ.يصسلإ ةرإدإإ
نابصشلإ دوقع عيقوت ‘

ةبعسصلإ ةيداسصتقلإ ةيعسضولإ مغر
«انوروك» ةحئاج ءإرج

8872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ81ـل قفإوملإ0202 ةيليوج9صسيمخلإ

دÓبلإ يف ايلعلإ تاطلسسلإ ديب ريخألإو لوألإ رإرقلإ نأإ دكأإ

نل رهصشأإ4 فقوت دعب ةصسفانملإ فانئتصسإ:يجرامإد
ةيجيردت ةقيرطب نوكت نأإ بجي ةدوعلإو Óهصس نوكي

«ةباصصإ’إ يدافتل رذ◊اب نوبلاطم نوبعÓلإ»

ةركسسب دا–إ يإد Úسسح رسصنةنيطنسسق بابسش

ةيرسصنلإ ةدعاسسŸ تاطلسسلإ كر– نورظتني

مهكصس“ نوددجي راصصنأ’إ
›Òمز دلو ةوخإ’إ ليحرب


