
«ايباف» ةرايسس قئاسسل اذفان اسسبح تاونسس3
قيرطلاب رورملا ثداح يفببسستملا

ةدلارز -ءاسضيبلا رادلا عيرسسلا

نم نييرئازج لافطأا5
مهفتح نوقلي ةدحاو ةلئاع
50صصاسسنرفب ميلأا رورم ثداح يف
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صسيياقملا لكب ةحجان ةيلمعلا ربتعا
ةيفارتحاو ةيلاعف لكب تمت اهنوك

ةيبرتلا عاطق يف رغاشش بشصنم فلآا8

لبق دارج ىلع اهريرقت تشضرع ةيامحلا ةنجل
مداقلا دحألا ءارزولا صسلجم يف هتششقانم

غيسص ثحبت ةموكحلا
نيررسضتملا صضيوعت

«انوروك» ةحئاج نم
30 صص

ناشسملتب اشسولهم اشصرق6519 زجحو تاردخم راجت9 ـب ةحاطإلاةدحاو ةنشس ةدمل هتقايشس ةشصخر قيلعت ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإل نيرخآا4 صضرعت

50 صص

ر˘يد˘م ،صسا˘˘يرد د˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘ششك
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ب ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا نأا ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،طشسو˘ت˘م ،ي˘ئاد˘ت˘بإا) ة˘ثÓ˘ث˘لا راو˘طألا

32 نيب ام ةرتفلا يف نوكيشس (يوناث
نو˘ك˘ت نأا ىل˘ع ،مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس72و
نم ةيادب صسوردلل ةيلعفلا ةقÓطنلا
.لبقملا ربوتكأا4 ـلا

ايبيل يف يسسايسسلا لحلا لوح يسسور يرئازج قفاوت
30 صص0202 ةياهن نيدلبلا نيب ينقتلا يركشسعلا نواعتلل ةكرتششملا ةيموكحلا ةنجللا عامتجا داقعنإا

رودب ديسشي ةحيرقنسش قيرفلا
عاجرتسسا يف ةطرسشلا زاهج

ةيبعسشلا ةمواقملا ءادهسش تافر

صسوردلل ةيلعفلا ةقÓطن’ا
ةيادب ةثÓثلا راوطأ’ا يف

مداقلا ربوتكأا4 ـلا نم

30صص

30 صص

ةدمتعملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا هذه
«ماـيبلا»و «كاـــبلا» ءارجإا زكارمب
ناحتم’ا زايتجا نم هنيكمتل ةسصاخ ةعاق يف «انوروك» صضارعأا هيلع رهظت يذلا حسشرتملا لزع^

ةدايعلا ةيزهاجو ةعاقلاب نم لكل ةمامكلا عشضو ةيرابجإاو نيحششرتملا تلواط نيب دعابتلا اهزربأا

ةيديلقت ةلبنق ريمدتو فسشك
دادعإا يف لمعتسست تادعمو

ىلفدلا نيعب تارجفتملا

يلامجإاو ءافشش ةلاح733 ليجشست
38961 ىلإا لشصي نيفاعتملا

495و ةافو11
«انوروك» ـبةديدج ةباسصإا

رـــــئازجلا يـــــف
40 صص

ىلع نيلشصاحلا نيحششرتملا صصخي رمألا
ةيئاشصقإا ةمÓع نود01/02 لدعم

ةرازول صصخري يمومعلا فيظولا
ةيطايتح’ا مئاوقلا لÓغتسسا ةيبرتلا

9102 ناونعب ةينهملا تاناحتمÓل
40 صص

30صص

50صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
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ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ىلإا فيسصرلا يف يقح نيأا نم

! .. قيرطلا يف يقح نيأا

لج ربع انتاقرط يناعت لازت لو تناع امدعب
ةعابلا لÓغتسسا ةرهاظ نم نطولا تايلو
تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘سصأا ى˘ت˘حو ن˘ي˘يو˘سضو˘ف˘لا
يف يسشملا نيلجارلا ىلع متحي ام ةفسصرأÓل
مويلا ،رطخلل مهتايح سضرعي ام وهو قيرطلا

ةيوسضوف قاوسسأا ،اهقح كهتنإا قيرطلا ىتح
،ءاوسس دح ىلع قرطلاو ةفسصرألا تحسستكإا

هيف عيسضي قناخ يرورم ماحدزا يف ةببسستم
ةعاسس نايحألا سضعب يف تابكرملا باحسصأا

يوسضوفلا قوسسلا رارغ ىلع ،نمزلا نم
طبارلا جودزملا قيرطلاب هكاوفلاو رسضخلل
ايميلقإا عباتلاو ةع˘ي˘ل˘ق˘لاو ق˘يÓ˘ع˘لا داو ن˘ي˘ب
Óعف .. ةديلبلا ةيلو يف قيÓعلا داو ةيدلبل
نيأا ىلإا ؟ .. فيسصرلا يف يقح نيأا نم انلقتنإا

.؟ قيرطلا يف يقح
كهتنت ةقلغم يهو ىتح

! .. اهتامرح

تاملكلا زج˘ع˘ت ف˘سسؤو˘م ر˘خآا د˘ه˘سشم ي˘ف
تا˘يا˘ف˘ن بكم ،ه˘ف˘سصو ن˘ع تارا˘˘ب˘˘ع˘˘لاو
.. وزو يزيت ةيلوب دجسسم مامأا مخسض
ةقلغم يهو ىتح كهتنت تويب تامرح
مل رمألاو ىهدألا ،«انوروك» ةحئاج ببسسب
،ادح دحأا هل عسضي ملو رمألا اذهب دحأا ددني

ةمامقلا لابج عفرب اورداب نونطاوملا ل
،ديعب نم دجسسملا ةيؤور بجحت تتاب يتلا

.كلذ تلعف ةيلحملا تاطلسسلا لو

؟.. انيتفي نم

مدع ملاعلا لوح نيسصتخمو ءاربخ ديكأات مغر
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ي˘ف ءادو˘سسلا ة˘ما˘م˘كلا ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
ىلع ه˘لواد˘ت م˘ت ا˘م و˘هو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
ربع ملاعلا لود لجو اندÓب يف عسساو قاطن
ة˘ب˘سسن ّنأا ّلإا ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘م
اهلامعتسسإا نولسصاوي ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
اندÓب يف ةحسصلا ةرازو نأا كلذ يف مهرربمو
.. اهاودج مدعب اوتفي مل لقألا ىلع ءابطألا وأا

ى˘ل˘ع ا˘ماز˘ل تا˘ب اذ˘ه لا˘ح˘لا ع˘قاو ل˘˘ظ ي˘˘فو
لوح مئاقلا لدجلل دح عسضو ةينعملا تاهجلا

يف لسصفلاو ،ةيقاولا ةعنقألا نم عونلا اذه
ةقباطم تامامكلا هذه له : يلاتلا لؤواسستلا

مسسحلا مدع نأا املع.. ؟ل مأا نطاوملا يمحتو
.ءابولا راسشتنا يف اببسس نوكي دق رمألا يف

؟ رازموب لخدتي له

ةيلآلا تاعزوملل رمتسسملا ل˘ط˘ع˘ت˘لا ى˘ح˘سضأا
ر˘ب˘ع ة˘يد˘ير˘ب˘لا بتا˘كم˘لا ن˘م دد˘ع˘ب ة˘ت˘ب˘ث˘م˘لا
،«رئازجلا ديرب» نئابزل جاعزإا ثعبم ،نطولا
ىل˘ع لو˘سصح˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع بع˘سصي تا˘ب ن˘يذ˘لا

هذه نأا انملع اذإا ةسصاخ مهتاسشاعمو مهبتاور
51 ـلا زواجتت ةرتفل انيحأا رمتسست لاطعألا
د˘ق˘ت˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك تقو ي˘˘ف اذ˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ي ،ا˘˘مو˘˘ي
يتلا ريباوطلا نم اوسصلخت مهنأا نونطاوملا
زيح تا˘عزو˘م˘لا لو˘خد˘ب كي˘با˘ب˘سشلا ا˘ه˘فر˘ع˘ت
رازموب ميهاربإا ريزولا لخدتي لهف ،ةمدخلا

.؟.. ةاناعملا هذه ءاهنإل

qarsana@essalamonline.com
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يسضارتفإا «كاب»
ة˘ع˘جار˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل
،ةيريسصملا تاناحتملا هذ˘ه˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو
ذنم ةسساردلا نع نوعطقنم مهنأاو ةسصاخ
تقلطنا ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ر˘ه˘سشأا
د˘ما˘ح ي˘بأا» ة˘يو˘نا˘ث ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع سسمأا
،ةيسضارتفإا ايرولاكب تا˘نا˘ح˘ت˘مإا «ي˘لاز˘غ˘لا
يرادإلا مقاطلا نم ةيكذو ةبيط ةردابم يف
هيونتب تيظح ةسسسسؤوملا هذهل يميلعتلاو
سضعبو ،ذيمÓتلا ءايلوأا تايعمج نم ريبك
هذه نأا اوزربأا نيذلا ةيبرتلا عاطق تاراطإا
ريكفتلا يف لاع ىوتسسم سسكعت ةجرخلا
هذه يف ةيئاهنلا ماسسقألا ذيمÓت لبقتسسمب
ببسسب دÓبلا اهب رمت يتلا ةسساسسحلا ةرتفلا
ول اذبح ايف.. «91 ديفوك» سسوريف يسشفت

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ي˘ف ي˘˘ه .. تم˘˘م˘˘ع
.«كابلا» زايتجإاب

! .. «كارطانوسس» يف بعر

بهنتو ددبت نل «كارطانوسس» لاومأا .. ادبأا لبق نم هيلع ناك امك نوكي نل «كارطانوسس» رييسست
ناكم ل ،«كارطانوسس» ةدئافل لغتسسيسس «كارطانوسس» يف سسلف لك ،ةداعلا هيلع ترج امك
ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف مزتعي ةقاطلا ريزو ،راطع ديجملا دبع ،«كارطانوسس» يف نيدسسافلل
سسيلدحاو ارانيد ولو بهن نم ليو ايو ،ةكرسشلا تاباسسح لك يف قيمع يتابسساحم قيقدت ءارجإا

نم افوخ مهنوطب ىلع مهيديأا ايلاح نوعسضي «كارطانوسس» يفظوم طسسبأاو تاراطإا .. هقح نم
.مهسسوؤورب ادج ةرخأاتملا ةوطخلا هذه فسصعت نأا

! .. برغملا يف ةنتف
ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘مو˘كح˘لا ح˘ت˘ف را˘˘ثأا
كون˘ب˘لاو تا˘كر˘سشلا ما˘مأا با˘ب˘لا

تعربت يت˘لا لاو˘مألا ةدا˘ع˘ت˘سسل
لدج ،«ا˘نورو˘ك» قود˘ن˘سصل ا˘ه˘ب
ةسصاخ ،دÓبلا يف نيريبك ةنتفو
قر˘ف˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘قدا˘˘سصم د˘˘ع˘˘ب
ىلع باونلا سسلجمب ةيناملربلا

بلا˘˘˘˘ط ثي˘˘˘˘ح ،رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه
عاجرتسسإاب مهتهج نم نونطاوملا
مهنم تعطت˘قإا ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘عر˘ب˘ت
لاسسرإا رارغ ىلع قرطلا ىتسشب

SMSمهارد01 ـب.

«لبون» خيرات يف ةرم لوأ’
،6591 ذنم ةرم لوأل
ءا˘غ˘لإا ة˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه م˘˘ت

ل˘˘بو˘˘ن ز˘˘ئاو˘˘ج ل˘˘ف˘˘˘ح
يسشفت ببسسب يونسسلا

مغرو ،«انوروك» ءابو
ني˘يÓ˘م˘لا حر˘ت˘قإا كلذ
نيذلا نم ملاعلا لوح
،ربخلا اذه عم اولعافت
نمل ةزئاجلا ملسست نأا
فا˘سشت˘˘كل ل˘˘سصو˘˘ت˘˘ي
˘‐د˘ي˘فو˘ك» د˘سض حا˘ق˘ل
91».



watan@essalamonline.com
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رمتؤوم يف ،فورفل حسضوأا
ر˘يزو ع˘م كر˘ت˘˘سشم ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ير˘ب˘سص ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘سشلا
رمتؤو˘م تا˘جر˘خ˘م نأا ،مود˘قو˘ب
تاوطخ˘لا دد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ن˘ي˘لر˘ب
هذه بيترتو ةيوسستلل ةبسسانملا
لازت ل اهديعاومو تاوطخلا

ن˘ح˘نو ة˘ب˘سسا˘ن˘˘مو ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م
.تا˘جر˘خ˘م˘لا هذ˘ه˘ب نو˘مز˘ت˘ل˘م
يف انددسش دقل» Óئاق فاسضأاو
فار˘طألا ل˘ك ع˘˘م ا˘˘ن˘˘تلا˘˘سصتا
عمو ايبيل ناري˘ج ع˘مو ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لاو ىر˘˘خألا لود˘˘لا
فقو ةرورسض ىلع نييجراخلا
ل˘˘˘ك ف˘˘˘قوو را˘˘˘ن˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘طا
ىلإا اريسشم ،ةيلاتقلا تايلمعلا
ةلحرملا تسسيل ةريخألا هذه نأا
نكل ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ديدجت وأا قÓطا لبق ةلحرمك
ةسسمخ ةكرتسشملا ةنجللا لمع
قÓ˘˘طا ل˘˘ب˘˘قو ة˘˘سسم˘˘˘خ د˘˘˘ئاز
ي˘سسا˘ي˘سسلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا راو˘˘ح˘˘لا
قطانملا لك ةكراسشمب لماسشلا

يئاهنلا فدهلا نأا دكؤوم ،ةيبيللا
ةداعإا وه ةيلمعلا هذهل وجرملاو
ةدحو ةدا˘عإاو ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ةدا˘ي˘سسلا

.اهيسضارأا ةمÓسسو
ن˘ل˘عأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو

نع ،يسسورلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو
ة˘ي˘مو˘كح˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘˘ت˘˘جا
ةكرتسشملا ةيرئازجلا ة˘ي˘سسور˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ير˘كسسع˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘˘ل
نم يناثلا فسصنلا يف دقعيسس
ا˘ن˘ي˘ط˘عأا» Ó˘˘ئا˘˘ق ،0202 ما˘˘˘˘ع

ةطسشنأل لدابتم ايباجيإا امييقت
ا˘˘ن˘˘نا˘˘ج˘˘ل ن˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
يهو ‐ ةكرتسشم˘لا ة˘ي˘مو˘كح˘لا
ير˘كسسع˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
دقعي نأا ططخملا نمو ،ينقتلا
ةئيهلا هذهل لب˘ق˘م˘لا عا˘م˘ت˘جلا
ماعلا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘سصن˘لا ي˘ف
ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا نأا زر˘˘بأاو ،«ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
دقعتسس ةكرتسشملا ة˘ي˘مو˘كح˘لا
هذ˘˘ه ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
اهن˘كم˘ي نأا در˘ج˘م˘ب تاءار˘جإلا

.كلذ لمع نم يئابولا عسضولا

0202 ةياهن نيدلبلا نيب ينقتلا يركشسعلا نواعتلل ةكرتششملا ةيموكحلا ةنجللا عامتجا داقعنإا

ايبيل يف يسسايسسلا لحلا لوح يسسور يرئازج قفاوت

خ.ةميشسن

ةيئانث قيرط ةطيرخ كانه تشسيل هنأا وكشسومب صسمأا ،يشسورلا ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو فورفل يغريشس دكأا
رمتؤوم تاجرخم ذيفنتب ناتمزتلم ايشسورو رئازجلا نأا هديكأات اددجم ،ةيبيللا ةمزأÓل ةشصشصخم ةيرئازج ةيشسور

.يلودلا نمألا صسلجم اهرقأا يتلا نيلرب

اهريرقت تشضرع ةيامحلا ةنجل
يف هتششقانم لبق دارج ىلع
مداقلا دحألا ءارزولا صسلجم

غيسص ثحبت ةموكحلا
نيررسضتملا صضيوعت
«انوروك» ةحئاج نم

صسلجملا صسيئر ،ريت اشضر دكأا
نأا ،يعامتجلاو يداشصتقلا
يششفت راثآا مييقتل ةيامحلا ةنجل
صضرعب صسمأا تماق «انوروك» ءابو
صسلجم عامتجاب اهريرقت
ةيفيك صصوشصخب ةموكحلا

تاشسشسؤوملاو نينطاوملا صضيوعت
اذهو ،ةحئاجلا نم ةررشضتملا

ءارزولا صسلجم ىلع هشضرع لبق
.مداقلا دحألا
ةيامحلا ةنجل نأا ىلإا ،ريت راششأا
ةيداشصتقلا راثآلا مييقتل
نع ةمجانلا ةيعامتجلاو
ةبشصنملا ،«انوروك» ءابو يششفت
دبع لوألا ريزولا فرط نم
ةلحرم لثمت ،دارج زيزعلا

رييغتلا وحن صشاقنلا يف ةديدج
ءاكرششلا فلتخم عم ءانبلا
نييداشصتقلاو نييعامتجلا

ةيطارقوريبلا بنجت ىلإا ىعشستو
صضيوعت ىلإا ءوجللا ةيناكمإاو
كلذكو تاشسشسؤوملاو نينطاوملا

.»91‐ديفوك» دعب ام ةلحرم
صسلجملا صسيئر فاشضأاو
نأا ،يعامتجلاو يداشصتقلا
حارتقا ىلع فكعت ةنجللا
ءابو ةهجاومل ةليفكلا ريبادتلا
نيتيحانلا نم «انوروك»
،ةيعامتجلاو ةيداشصتقلا
اهنأاشش نم تايشصوتب جورخلل
ميوقتلا أادبمل صسيشسأاتلا
.يداشصتقلا

صسيئر ذختي نأا عقوتملا نمو اذه
صسلجملا لÓخ ،ةيروهمجلا
صضعب ،مداقلا دحألا يرازولا
راجتلا صصوشصخب تارارقلا

ثيح ،راغشصلا نييفرحلاو
هارجأا راوح رخآا لÓخ مهدعو
لئاشسو يلوؤوشسم نم ددع عم
ةراشس ةأاجافمب ،ةينطولا مÓعإلا

حنمو ةيلام تاشضيوعت يف لثمتت
راثآاو ةدح نم فيفختلل ،ةيرهشش
يراجتلا مهطاششن ىلع انوروك
راظتنا يف كلذو ،يفرحلاو
اذه لÓخ ةحنملا ديدحت
.يرازولا صسلجملا

تاكرششلاب قلعتي اميفو
ىتحو ىربكلا تاشسشسؤوملاو
رذح نأاو قبشس دقف ،عناشصملا
يف بعÓتلا نم ،نوبت صسيئرلا

،مهب تقحل يتلا رارشضألا ةقيقح
هذه ىلإا أاجلي نم ادعوتم
تاطلشسلا نأا نع افششاك ،بيلاشسألا
يتلا تايلآلا اهيدل ةيمومعلا

ةقيقح ةفرعم نم اهنكمت
اهتدبكت يتلا رئاشسخلاو رارشضألا

.عنشصم لكو ةشسشسؤوم لك
خ.ةميشسن

ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو سسمأا تطا˘˘مأا
لوكوتوربلا نع ماثللا ،ةينطولا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب سصا˘˘خ˘˘لا

يناحتما ءارجإا زكارمب ةيحسصلاو
ط˘سسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
،0202 ةرود ايرولاكبلا ةداهسشو
فرط نم هيلع ةقداسصملا دعب
يسشفت ةعباتمل ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
نمسضت ثيح ،«انوروك» سسوريف
م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت ا˘˘هزر˘˘بأا تاءار˘˘جإا ةد˘˘ع
ز˘كر˘م ق˘فار˘م ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘ه˘ط˘تو
نم دكأا˘ت˘لا ،ه˘ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق ءار˘جإلا

ر˘˘˘فو˘˘˘تو ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘˘ج
ةفاسضإلاب ،ةيبطلا تامزل˘ت˘سسم˘لا
تانازخ ريهط˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ى˘لإا
تلوا˘ط ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا ،ها˘ي˘م˘˘لا
عسضو ة˘يرا˘ب˘جإاو ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
.ةعاقلاب نم لكل ةمامكلا

لوكوتوربلا اذه يسضقي امك
ى˘ل˘ع «مÓ˘˘سسلا» تع˘˘ل˘˘طإا يذ˘˘لا
نم هدادعإا مت يذلاو ،هنم ةخسسن

،نيسصتخم ةذتاسسأاو ءاربخ فرط
زكرم لكل سسيئر بئان نييعتب
يئاقولا بناج˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ي ءار˘جإا
ءار˘˘˘جإا ما˘˘˘يأا لÓ˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
،«كا˘ب˘لا»و «ما˘ي˘ب˘لا» ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
ر˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘م˘هؤوار˘جإا رر˘ق˘م˘لا
ن˘ع Ó˘سضف ،مدا˘ق˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
تاءارجإلاو ريبادتلا نم ديدعلا
لخاد اهذاخ˘تا بجاو˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ميقعت رارغ ىلع ءارجإلا زكارم
ز˘كر˘م ق˘فار˘م ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘ه˘ط˘تو
ق˘˘ل˘˘غو ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق ءار˘˘˘جإلا
ل ي˘ت˘لا ق˘فار˘م˘˘لاو تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
رفوت نم دكأا˘ت˘لا ع˘م ،ل˘م˘ع˘ت˘سست
ةيرورسضلا ةيبطلا تامزلتسسملا

تا˘ناز˘خ ر˘ي˘ه˘ط˘ت ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘لاو
.هايملا

ةياقو˘لا تاءار˘جإل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
ع˘˘سضو رر˘˘ق˘˘˘ت ،ما˘˘˘سسقألا ل˘˘˘خاد
ةقير˘ط˘ب ي˘سسار˘كلاو تلوا˘ط˘لا
د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت
يتلاو ةعاقلا ل˘خاد ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ن˘˘ي˘˘ب د˘˘حاو˘˘لا ر˘˘ت˘˘م˘˘˘لا قو˘˘˘ف˘˘˘ت
رفوت نم دكأاتلا عم ،نيحسشرتملا
سسايقلا ةزهجأاو ةيقاو˘لا ة˘ع˘ن˘قألا
ةيكتسسÓبلا سسايكألاو يرارحلا

داد˘عألا˘ب تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا تا˘˘يوا˘˘حو
يسضقي امك ،ةيفاكلا تايمكلاو
رهطملا ريفوتب لوكوتوربلا تاذ
دنع ةيفاكلا ةيمكلاب يلوحكلا

تا˘عا˘ق ي˘فو ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘م
لوانتم يف نوكي نأا ىلع ،لمعلا
عم ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا

نوباسصلاو ءا˘م˘لا ر˘فو˘ت ةرور˘سض
ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا تارود ي˘˘˘ف ل˘˘˘ئا˘˘˘سسلا

.ةيحسصلا قفارملاو
ةذختملا تاءارجإلا نيب نمو

ةطرسشأاو تاتفل عسضو ،كلذك
نولب سضرألا ىلع ءÓطو ةنولم
اهنأاسش نم ةيدام زجاوحو رهاظ
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا نا˘˘˘م˘˘˘سض
،نيحسشر˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةيرورسضلا تابيترتلا لك ذاختاو
لوخدلا دنع ءارجإلا اذه قيبطتل
تا˘˘˘حا˘˘˘سسلا ي˘˘˘فو جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘˘خادو ة˘˘˘˘˘قورألاو
يأا لو˘خد ع˘ن˘˘م ع˘˘م نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ى˘لإا ه˘ل سصخر˘˘م ر˘˘ي˘˘غ سصخ˘˘سش
ن˘ع Ó˘سضف اذ˘ه ،ءار˘جإلا ز˘كار˘م
تاروسشنملاو تاقسصلملا عسضو

ن˘م˘سضت˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا
تاءارجإلاو ةمÓسسلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت
ري˘باد˘ت˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ب ماز˘ت˘للا بجاو˘لا

امك ،زكرملاب نيدجاوتملا عيمج
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تسصرح
لÓخ عيمج˘لا ة˘مÓ˘سسل ا˘ب˘سسح˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ،نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ملا ءار˘˘˘جإا ما˘˘˘يأا
ر˘ي˘ه˘ط˘تو ي˘مو˘ي˘لا ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نيترتفلا تارابتخا دعب تاعاقلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سسم˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘˘سصلا

لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘سسلاو
دنع لإا ناكمإلا ردق تافيكملا
.ةرورسضلا

لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا سضر˘˘ف ا˘˘م˘˘ك
ةيقاولا ةعن˘قألا ءاد˘ترا ي˘ح˘سصلا

ر˘ي˘ه˘ط˘تو ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
اهحتف لبق عيسضاوملا تاظفاح
ريهطتب سسارحلا ةذتاسسألا مازلإاو
دنعو قاروألا عيزوت لبق مهيديأا
لك ةياهن دعب مه˘ن˘م ا˘ه˘مÓ˘ت˘سسا
نيمئاقلا مازلإا بناج ىلإا ،رابتخا

ع˘سضو˘˘ب ءار˘˘جإلا ز˘˘كار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
دنع ةيذحأÓل ةرهطم تاحسسمم
ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘خد˘˘م˘˘لا

ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصر˘˘˘ح˘˘˘لاو
هايملا تارودل مئادلا ريهطتلاو
نام˘سضل تا˘عا˘ق˘لا ذ˘فاو˘ن ح˘ت˘فو
.ةيعيبطلا ةيوهتلا

ة˘لا˘ح ي˘فو ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
نم ىلعأا ةرارح ةجرد ليجسست
سضار˘˘عألا د˘˘حأا رو˘˘ه˘˘ظ وأا73
(...سسط˘ع˘لا ،ح˘˘سشر˘˘لا ،لا˘˘ع˘˘سسلا)
نإا˘˘˘ف ،ءار˘˘˘˘جإلا ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م ل˘˘˘˘خاد
بئانلا ى˘ل˘ع سضر˘ف˘ت تاءار˘جإلا
ي˘ئا˘قو˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

مدعو حسشرتملا ةنأامط يحسصلاو
ةيلمعل يدا˘ع˘لا ر˘ي˘سسلا ل˘ي˘ط˘ع˘ت
سصح˘ف˘ب ما˘ي˘ق˘˘لاو لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا
ة˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا سصي˘˘˘خ˘˘˘سشتو يرو˘˘˘ف
يف حسشرتملا لزع عم ةلمتحملا
سضرغ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م ة˘عا˘ق
.ناحتملا زايتجا نم هنيكمتل

تاءار˘˘˘جإلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘˘عو
لوكوتوربلا ددسش دقف ،ةيحسصلا

ن˘م ن˘ير˘طؤو˘˘م ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع
نيحسشرتملا سشيتفتب ن˘ي˘سسن˘ج˘لا
ةفاسضإا ،نداعملا فسشاك ةطسساوب
بحسسو يود˘ي˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘لا ى˘لإا

لاسصتلا ةزه˘جأاو ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك
ر˘ي˘غ ق˘ئا˘˘ثو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كللا
.اهب حومسسملا

ةدئافل يزارتحا لوكوتورب
نيناحتمÓل نيحششرتملا

ةيبرتلا ةدام يف
ةيشضايرلاو ةيندبلا

،لوكوتوربلا اذه عم ةازاومو
لوكوتور˘ب داد˘عإا ا˘سضيأا م˘ت د˘ق˘ف
ني˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل يزار˘ت˘حا
ةي˘بر˘ت˘لا ةدا˘م ي˘ف ن˘ي˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل
ن˘م˘سضي ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو ة˘ي˘ند˘˘ب˘˘لا

رظنلاب عيمجلا ةمÓسسو ةحسص
نع رجنت دق يتلا رطاخملا ىلإا
يف مهسضعبب ذي˘مÓ˘ت˘لا كا˘كت˘حا

م˘˘ه˘˘ت˘˘سسمÓ˘˘مو را˘˘ب˘˘ت˘˘خلا اذ˘˘ه
تاودألا نم ددعل مهلامعتسساو
ة˘سسرا˘م˘م˘ل ة˘مزÓ˘لا ل˘ئا˘سسو˘لاو
.تاسصسصختلا سضعب

ر.نوراه

ةيرابجإاو نيحششرتملا تلواط نيب دعابتلا اهزربأا
ةدايعلا ةيزهاجو ةعاقلاب نم لكل ةمامكلا عشضو

ةدمتعملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا هذه
«مايبلا»و «كابلا» ءارجإا زكارمب

«انوروك» صضارعأا هيلع رهظت يذلا حسشرتملا لزع^
ناحتم’ا زايتجا نم هنيكمتل ةسصاخ ةعاق يف

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا دا˘˘˘˘سشأا
سشيجلا ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنسش
زاه˘ج رود˘ب ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
تا˘فر عا˘جر˘ت˘سسا ي˘ف ة˘˘طر˘˘سشلا
ءاد˘˘ه˘˘سش ،سسوا˘˘سشألا ا˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
ا˘هو˘ن˘م ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تا˘موا˘ق˘˘م˘˘لا
يذلا ريبكلا رو˘ط˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم˘ب

اذه.ةريخألا ماوعألا يف هتققح
ي˘ف ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش ق˘ير˘ف˘˘لا لا˘˘قو
يسسينوأا ىلإا سسمأا اههجو ةلاسسر
ن˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ
85ـلا ىركذلا ةبسسانمب ،ينطولا
ةقفاوملا ةطرسشلا زاهج سسيسسأاتل
هذه» ،ةنسس لك نم ةيليوج22 ـل
سسيياقملا لكب ةحجانلا ةيلمعلا

ة˘طر˘سشلا ا˘ه˘ي˘ف تم˘ها˘سس ي˘ت˘˘لاو

نم يتلاو ةيفارتحاو ةيلاعف لكب
روطت˘لا ىو˘ت˘سسم˘ب هو˘نأا ا˘ه˘لÓ˘خ
ة˘طر˘سشلا ه˘ت˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ر˘ي˘ب˘˘كلا
نيوكتلا ةيعون لسضفب ةيرئازجلا
زاهج دارفأل ن˘ق˘ل˘ي ح˘ب˘سصأا يذ˘لا
ةريخألا ماوعألا هذه يف ةطرسشلا
تايحسضتو تادو˘ه˘ج˘م ل˘سضف˘ب
اريدقت اردقمو ،اهئاسسنو اهلاجر
م˘ه˘تازا˘ج˘نإاو م˘˘هدو˘˘ه˘˘ج ا˘˘ي˘˘لا˘˘ع
ة˘˘مد˘˘خ ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ي˘˘ف ة˘˘˘بوؤود˘˘˘لا
هن˘مأا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ن˘طاو˘م˘لا

يف هلمأا نع ابرعم ،«هتاكلتممو
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع حار˘˘فأا ه˘˘ل˘˘لا م˘˘يد˘˘ي نأا
˘‐لا˘ق ا˘م˘ك‐ ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘طر˘سشلا
اهلعجي نأاو رئازجلا حارفأا نم»
مهماهم ءادأل مهل ايونعم ازفاح

ةيفارتحاو سصÓخإا لكب ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا
ءافوو نطاوملاو ن˘طو˘ل˘ل ة˘مد˘خ
يدحتلا عفرو ربمفون ليج دهعل
ربتعا امك.«ةديدج رئازج ءانب يف
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘˘ئر
ةبسسانملا هذهب لافتحلا ،يبعسشلا

لاجر تايحسضتب نطولل انافرع
ن˘يذ˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا زا˘˘ه˘˘ج ءا˘˘سسنو
ءادأا ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف م˘ه˘سسف˘نأا او˘ب˘هو
اظافح نافتو قدسص لكب مهبجاو
ن˘طاو˘م˘لاو ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
مهل اينمتم ،هتا˘كل˘ت˘م˘م ة˘يا˘م˘حو
اندلبلو ةيفاعلاو ةحسصلا روفوم
يف راهدزلاو يقرلا ماود زيزعلا

.رارقتسسلاو ملسسلا فنك
ح.نيدلا رمق

،سسايرد ديمحلا دبع فسشك
ةرازوب ةيرسشب˘لا دراو˘م˘لا ر˘يد˘م
لو˘خد˘لا نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةثÓثلا راوطألا يف يسسردملا
(يو˘نا˘ث ،ط˘سسو˘ت˘˘م ،ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بإا)
32 نيب ام ةرتفلا يف نوكيسس
نأا ىلع ،مداقلا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس72و
ة˘ي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلا نو˘˘كت
ربوتكأا4 ـلا نم ةيادب سسوردلل
.لبقملا

ن˘˘ع ،سسا˘˘يرد ف˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
مئاوقلا لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘ف عور˘سشلا
ةذتاسسألا فيظوتل ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
ناونعب ةمظن˘م˘لا تا˘ق˘با˘سسم˘ل˘ل
هذه نأا ادكؤوم ،8102و7102
بسسح ير˘ج˘ت ي˘ت˘˘لا ،م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
ىر˘ج ،ي˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسإلا بي˘تر˘ت˘لا
حلاسصم لبق نم اهيف قيقدتلا
يف احسضوم ،ةيمومعلا ةفيظولا
اهب ىلدأا ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ةدع ةرازولا مامأا ناك هنأا ،سسمأا

يف رارمتسسلا اهنيب نم تارايخ
ةيطاي˘ت˘حلا م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
ميلعتلا ةذتاسسأل7102 ناونعب
8102و ،يوناث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
رارق˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ي˘ئاد˘ت˘با

نامسضو ذيملتلا ةحسص لجأا نم
لÓخ نم حجان يسسارد مسسوم
بسصا˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
دكأاتلا دعب اسصوسصخ ةرغاسشلا

ةسسسسؤوم207 وحن مÓتسسا نم
.ديدجلا يسسردملا لوخدلا عم

دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م زر˘˘بأاو اذ˘˘˘ه
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لا
ءاعدتسسلا ةيلم˘ع نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لسسرأا روسشنم بجومب تقلطنا
نم02 يف ةيبرتلا ءاردم عيمجل
ة˘ي˘ل˘م˘ع ءد˘ب˘ل يرا˘ج˘لا ر˘ه˘˘سشلا
بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا بسسح ءا˘˘عد˘˘ت˘˘˘سسلا
م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ي˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسإلا
ي˘ف ةذ˘تا˘سسألا ءلؤو˘ه بي˘˘سصن˘˘ت

لبقملا توأا62و52 نوسضغ
يرادإلا را˘˘طإلا ةدو˘˘ع د˘˘˘عو˘˘˘م
.لمعلل يوبرتلاو

د˘كأا ،ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘˘فو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
فلأا711 يلاوح ايلاح يسصحي
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا بتر˘˘˘لا ي˘˘˘ف ذا˘˘˘ت˘˘˘سسأا
ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا)
سسفا˘ن˘ت˘ي نأا ى˘ل˘˘ع (يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
م˘˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘جرد˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةينامث و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘غا˘˘سش بسصن˘˘˘م فلآا

نأا ى˘لإا ،ه˘تاذ لوؤو˘سسم˘لا را˘˘سشأاو
كÓ˘˘سسأا˘˘ب سصا˘˘خ رار˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
،ةثÓثلا راوطألا ي˘فو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

د˘ج˘ي نأا و˘ه ا˘ن˘م˘ه˘˘ي ا˘˘م» لا˘˘قو
4 ي˘ف لو˘خد˘لا لÓ˘خ ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا
لفكتيل يوبرتلا مقاطلا ربوتكأا
ةيقبب لفكتلا متي نأا ىلع مهب
.«اقحل كÓسسألا

ـه.داوج

ةيفارتحاو ةيلاعف لكب تمت اهنوك صسيياقملا لكب ةحجان ةيلمعلا ربتعا

ةيبعسشلا ةمواقملا ءادهسش تافر عاجرتسسا يف ةطرسشلا زاهج رودب ديسشي ةحيرقنسش قيرفلا

ةيبرتلا عاطق يف رغاشش بشصنم فلآا8

مداقلا ربوتكأا4 ـلا نم ةيادب ةثÓثلا راوطأ’ا يف صسوردلل ةيلعفلا ةقÓطن’ا
يئادتب’ا روطلل دسسأ’ا ةسصحو لبقملا توأا52 ـلا يف ةيطايتح’ا مئاوقلاب نيجردملا ةذتاسسأ’ا بيسصنت^



يذلا ،سصيخرتلا سصن حسضوأا
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت
م˘ئاو˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص نأا ،ه˘˘ن˘˘م
يهتنت نيحجان˘ل˘ل ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
ةقباسسملا حتف خيرات دنع ايئاقلت
ينهملا سصحفلا وأا ناحتملاو
ىسصقأا ىلعو ،ةيلاوملا ةنسسلل
لبق تلاحلا لك يفو ريدقت
يأا ةيلاملا ةنسسلا ماتتخا خيرات
،0202 ربمسسيد13 خيرات لبق
ءار˘˘جإلا اذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
نيجردملا نيحسشرتملا سصخي
ن˘يذ˘لا طا˘ي˘˘ت˘˘حلا م˘˘ئاو˘˘ق ي˘˘ف

01/02 لدعم ى˘ل˘ع او˘ل˘سصح˘ت
ة˘مÓ˘ع ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا نود

نيي˘ع˘ت ةرور˘سض ع˘م ،ة˘ي˘ئا˘سصقإا
ة˘˘جرد بسسح ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

هذه يف مهبيترتو مهقاقحتسسا
.مئاوقلا

ثدحلا4 0082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ1ـل قفاوملا0202 ةيليوج32سسيمخلا

watan@essalamonline.com

ةيئاصصقإا ةمÓع نود01/02 لدعم ىلع نيلصصاحلا نيحصشرتملا سصخي رمأ’ا

لÓغتسسا ةيبرتلا ةرازول صصخري يمومعلا فيظولا
9102 ناونعب ةينهملا تاناحتمÓل ةيطايتح’ا مئاوقلا

ر.نوراه

مئاوقلا لÓغتصس’ سصيخرتلاب سصاخلا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو بلط ىلع ،ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا تقفاو
،ةيوناث ريدم نم لكب ةصصاخلا بترلاب رمأ’ا قلعتيو ،9102 ناونعب ةمظنملا ةينهملا تاناحتم’اب ةصصاخلا ةيطايتح’ا

،ينهملاو يصسردملا داصشرإ’او هيجوتلل يصسيئر دصصتقم ،ةيبرتلل سسيئر راصشتصسم ،يوناث رظان ىلإا ةفاصضإ’اب ،يئادتباو طصسوتم
عيمجل طصسوتملا ميلعتلا سشتفم ،تاصصصصختلا عيمجل يئادتب’ا ميلعتلا سشتفم ،ربخملل يصسيئر قحلم ،ربخملاب قحلم
لمعلا ديدمت متي امك ،ينهملاو يصسردملا هيجوتلا سشتفم ،تاصصصصختلا عيمجل ةينطولا ةيبرتلا سشتفم ،تاصصصصختلا

بترب اذكو ،ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا يريدم بترب ةقلعتملاو نيوكتلا بصصانم ىلع ،بادتن’اب ةصصاخلا ةيئانثتصس’ا ةصصخرلاب
.ةيلاملا ةرازوو ةيمومعلا ةفيظولا حلاصصم نيب كرتصشملا عامتج’ا يرصضحمل اقبط ،ةثÓثلا راوطأÓل نيصشتفملا

ريزوو لوأ’ا ريزولا اولصسار
لخدتلا امهودصشانو لقنلا

مهفاصصنإ’

صسرادم باحسصأا
ةقايسسلا ميلعت
ءاغلإا بلطم نوددجي
ةيونسسلا ةلطعلا

ميلعت سسرادم باحصصأا ددج
ءاغلإاب ةبلاطملا ،ةقايصسلا
ةررقملا ةيونصسلا ةلطعلا

،لبقملا توأا رهصشلا يف
ةجاحلا سسمأا يف مهنأا مكحب
فورظلل ارظن لمعلل
اهب نورمي يتلا ةبعصصلا

مهطاصشن فقوت ببصسب
ةحئاج ببصسب رهصشأ’

.«انوروك»
اهتهجو ةلاصسر يف ءاج

ةينطولا ةيداحت’ا
ىلإا ،ةقايصسلا ميلعت سسرادمل
اهيلع تعلطا ،لقنلا ريزو
انمدق دق انك» ،«مÓصسلا»

ءاغلإا سصوصصخب مكل ابلط
توا رهصشل ةيونصسلا ةلطعلا
ةيرايتخا اهلعجو ،لبقملا

53 مقر تحت ةلاصسر يف
ةيليوج41 يف ةخرؤوم
نم در يأا قلتن ملو ،يراجلا
رهصش وه اهو ،مكتدايصس

ىلع فراصش دق ةيليوج
نم وجرن اذل ،ءاهتن’ا
بلطلاب مامته’ا مكتدايصس
لمعلاف ،هعم بواجتلاو
انل ةرورصض هارن توأا رهصشب
،«انيمدختصسملو انيحصشرملو
بلطلاب مامته’اب تبلاطو
يف درلاو هعم بواجتلاو
اهنأا ةزربم ،لاجآ’ا برقا

لبق نم اهفاصصنإا رظتنت
ايلعلا تاطلصسلاو لقنلا ريزو
.دÓبلاب

تلصسار دق تناكو اذه
ريزولا ،اهتاذ ةيداحت’ا
،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا

راجتلل ماعلا داحت’ا اذكو
تحت ةيوصضنملا نييفرحلاو
ةباجتصس’ا دصصق ،هئاول

.ركذلا فلاصسلا اهلاغصشن’
ع.لÓب

ةيصضقلا يف لصصفلل نيكب يف اهتريظن عم لصصاوتلاب تدهعت

نع ةلوؤوسسم ريغ يلاعلا ميلعتلا ةرازو
نيسصلا يف ةيسساردلا حنملا

ةمئاق ،ةراجتلا ةرازو تطبسض
متيسس ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘سشنألا
ع˘˘˘فد˘˘˘لا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا˘˘˘ب ا˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘˘ت
ة˘ن˘ج˘ل ءا˘سشنإا ع˘˘م ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
تاعاطقلا نيب ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ي˘ن˘ق˘ت
لامعتسسا عيجسشت دسصق ةينعملا

يف ديدج˘لا يرا˘ج˘ت˘لا ط˘ن˘لا اذ˘ه
.اندÓب

اهل نايب يف ةرازولا تحسضوأا
عامتجا جوت قافتلا اذه نأا ،سسمأا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘˘ك
د˘ير˘ب˘لا ر˘يزو ،راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘بإا˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
،ياكب ىسسيع اذكو ،ةيكلسسÓلاو
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘˘لا
ديلو نيسسايو ،ةيجراخلا ةراجتلاب
ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ،ر˘يزو˘˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا لوألا
را˘طإا ي˘ف ،ة˘ئ˘سشا˘ن˘لاو ةر˘ي˘غ˘˘سصلا
اميف ةموكح˘لا ج˘ما˘نر˘ب د˘ي˘سسج˘ت
فلتخم ةنمقرو ةنرسصع سصخي
لامعتسسا عي˘ج˘سشت˘ل ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ن˘م ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘فد˘لا ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت

ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘ل تاز˘ي˘ف˘ح˘ت لÓ˘˘خ
نايبلا فاسضاو ،يراجتلا لجسسلا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا كار˘˘سشإا رر˘˘ق˘˘ت ه˘˘نأا
ميمعت ىلع ةرغسصملاو ةئسشانلا

ي˘ف ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘فد˘لا ل˘ئا˘سسو
Óسضف ،اهطاسشن تلاجم فلتخم
ثيد˘ح˘˘تو ءار˘˘ثإاو ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ن˘˘ع
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ة˘باو˘ب˘˘لا
.طخلا ىلع تاسسسسؤوملا ءاسشنإاب

قافتلا مت هنأا ىلإا نايبلا راسشأاو

ةلثمم ةينقت ةنجل نيوكت ىلع
ةثÓثلا ةيرازولا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
لك كارسشإا ىلا ةفاسضإا ،ةرسضاحلا

لمعلا ةرازو ،ةيلاملا ةرازو نم
يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو
ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لاو ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ةرازوو
،نييرئازجلا نيقثوم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

Óبقتسسم ةنجللا هذه عمتجت ثيح
ة˘باو˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘عد˘˘ل
لامع˘ت˘سسا ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ق˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘لا
.نيينورتكلإلا

نيلجصسملا ددع عافترا
يراجتلا لجصسلا يف ددجلا

ن˘ع ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو تف˘˘سشك
يف ددجلا نيلجسسملا ددع عافترا
يسسادسسلا لÓخ يراجتلا لجسسلا
ةنراقم ةيراجلا ةنسسلا نم لوألا
،يسضاملا ماعلا نم ةرتفلا سسفنب
ة˘ح˘ئا˘ج˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘˘سسلا را˘˘ثآلا م˘˘غر
نا˘ي˘ب ي˘ف تح˘سضوأاو ،«ا˘نورو˘ك»
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا اهل
ي˘سساد˘سسلا لÓ˘خ غ˘ل˘ب دد˘˘ع˘˘لا نأا
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘م لوألا

4911 ةدايزب يأا اديقم342.07
ةرتفلا سسفنب ةنراقم اديدج اديقم
ثيح9102 ةيسضاملا ةنسسلا نم
940.96 اهب نيديقملا ددع ردق
فورظلا مغر هنأا ةفيسضم ،اديقم
ةحئاجل ةيبلسسلا راثآلاو ةيحسصلا

يتلا ةسصاخلا فورظلاو ،انوروك
يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ي

رثؤوي مل اذه نأا لإا ،يعانسصلاو
يراجتلا لجسسلا يف ديقتلا ىلع
ةنسسلا نم لوألا يسسادسسلا يف
ذنم هنأا نايبلا رّكذ امك ،ةيراجلا
ددع فرع ةيراجلا ةنسسلا ةيادب
لج˘سسلا ي˘ف دد˘ج˘لا ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘لا
سصخ˘˘سش ي˘˘ت˘˘ف˘˘سصب يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ثيح اعافترا يون˘ع˘مو ي˘ع˘ي˘ب˘ط
لÓخ Ó˘ج˘سسم724.11 ـ˘˘˘˘ب داز
ة˘ب˘سسن˘ب ،طرا˘ف˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش
ةنراقم ةئاملاب3.5 تغلب عافترا
ددعلا غ˘ل˘ب ثي˘ح9102 سسرام˘ب
غلب دق ناكو ،Óجسسم758.01
ل˘ج˘سسلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا دد˘˘ع
9102 سسرا˘م ر˘ه˘سشل يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
604.9 يعيب˘ط سصخ˘سش ة˘ف˘سصب
Óجسسم922.01 لباقم Óجسسم
ةب˘سسن˘ب يأا0202 سسرا˘˘م ي˘˘˘ف
تراسشأا امك.ةئاملاب7.8 عافترا

نأا ى˘لإا ،ق˘يزر ر˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
سصخ˘سش ة˘˘ف˘˘سصب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

154.1 م˘هدد˘ع غ˘˘ل˘˘ب ،يو˘˘ن˘˘ع˘˘م
9102 سسرام رهسش يف Óجسسم
سسرام يف Óجسسم891.1 لباقم
4.71 هردق سضافخناب يأا0202
طرافلا يفناج رهسش يفو ،ةئاملاب
يف ددجلا ني˘ل˘ج˘سسم˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب
سصخسش ةفسصب يراجتلا لجسسلا

سسفنب ةنراقم093.51 يعيبط
غلب ثيح9102 ةنسس نم رهسشلا
ةدايزب يأا954.11 كاذنآا ددعلا
.ةئاملاب3.43 ـب ردقت

ز.لامج

تلا˘˘سصتا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م تمر˘˘˘بأا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
نم ،نييفرحلاو راجت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘قر تا˘˘مد˘˘خ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ل˘˘جا

هذ˘˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘سصعو
تاي˘لآا ع˘سضو اذ˘كو ،تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةراجتلا ةنمقر ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل
ق˘يو˘سست˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘سستو
ةسسسسؤوملا تحسضوأا.ي˘نور˘ت˘كللا
زوح˘ت ،سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ا˘ه˘تاذ
هذه نأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»

تادوهجملل ةلمكت يتأات ةيقافتلا
نم رئازجلا تلاسصتا اهلذبت يتلا
راجتلاو تاسسسسؤوملا ةقفارم لجا

ةكارسشلا قيرط ن˘ع ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
راجت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م
ر˘ي˘فو˘ت ل˘جا ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
تاعلطتل ةباجتسسا ةيمقر تامدخ
تامدخ ةنرسصع لجا نم اهنئابز
ع˘سضو اذ˘كو ،تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةنم˘قر ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل تا˘ي˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘سستو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

لÓخ نم ينورتكللا قيوسستلا
تلاسصتا اهرفوت يتلا تامدخلا
هنأا ،هتاذ ردسصملا زربأاو ،رئازجلا
ي˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م ل˘˘ك د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأاو
ايازم ن˘م ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل

فتاهلا تامدخ لÓخ نم ةديدع
ا˘˘ه˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تنر˘˘˘ت˘˘˘نلاو
ة˘ه˘جو˘م˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا تلا˘˘سصتا
.نيفرتحملا ةئفل

ك.اصضر

ديد÷ا يراجتلا طنلا اذه لامعتصسا عيجصشت دصصق ةينعŸا تاعاطقلا Úب ةكÎصشم ةينقت ةن÷

ÊوÎكلإ’ا عفدلا ةزهجأاب دوزتتسس يتلا ةيراجتلا ةطسشنأ’ا ةمئاق طبسض

نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا عم ةيقافتا مربت رئازجلا ت’اصصتا

ينورتكل’ا قيوسستلا تايلمع ليهسستو ةراجتلا ةنمقر ةيلمع ليهسستل ةديدج تاءارجإا

38961 ىلإا لصصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافصش ةلاح733 ليجصست
ةديدج ةباسصإا495و ةافو11

 رئازجلا يف «انوروك» ـب

هتعيطق دصسŒ ةيرذج تاÒيغت ثادحإ’ ىعصسي
ةقباصسلا ةدايقلا تاصسرا‡ عم

ةيرئاز÷ا ةيلاردفنكلا ¤إا هتيمسست ÒغيECF ـلا
Ú CPACنطاوŸا Úيداسصتق’ا Úلماعتملل

ـلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘سس
ةلاح11 ةريخألا ةعاسس42
ـب ةديدج ةباسصإا495و ،ةافو
733 ءا˘سصحإا ع˘م ،«ا˘نورو˘ك»
فسشك امل اقفو ،ءافسش ةلاح
لا˘م˘ج رو˘ت˘˘كد˘˘لا سسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،رارو˘˘ف
يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل
.ءابولا

،هتاذ ردسصملا فسشك امك

نيباسصملل لامجإلا ددعلا نأا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

لÓخ ةلجسسملا ماقرألا ءوسض
،ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘سس42 ـ˘˘˘˘˘˘لا

لسصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح27842
،1111 ىلإا تايفولا يلامجإا
دد˘˘ع˘˘لا ز˘˘ف˘˘ق ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘˘جإلا

38961.
ـه.داوج

ءا˘˘˘سسؤور ىد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ
هتيمسستECF تاسسسسؤو˘م˘لا
ةيرئازج˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘كلا ى˘لإا
نييدا˘سصت˘قإلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل
لÓخCPAC ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
،ةيداعلا ةماعلا هتيعمج داقعنا
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ةو˘ط˘خ ي˘ف
ثادحإل ميظنتلا اذه يعاسسم
د˘سسج˘ت ة˘˘يرذ˘˘ج تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
تا˘سسرا˘م˘م ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘لا
رسضحو اذه.ةقباسسلا ةدايقلا

08 ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘سشأا
ثيح ،نيينع˘م˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
رييغ˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب تجو˘ت
تارارقلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ب م˘سسإلا
ل˘يد˘ع˘تو ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ،ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا
لوح˘ت˘ل˘ل ي˘سسا˘سسألا نو˘نا˘ق˘لا

ةيلاردفنوك ىلإا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م
عم ايئاهن ةعي˘ط˘ق˘لا م˘ي˘سسر˘تو
يرسصحلا مازتللاو ةسسايسسلا
.يداسصتقلا تلاغسشنلاب

ك.اصضر

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘كأا
اهنأا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
ريي˘سست ن˘ع ة˘لوؤو˘سسم تسسي˘ل
ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ح˘ن˘م
نيسصلا يف ةسساردلا سضورعل
ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا م˘˘سسر˘˘ب
ا˘ه˘نأا تزر˘بأاو ،1202/0202
ا˘ه˘ع˘سسو˘˘ب ا˘˘م ل˘˘ك لذ˘˘ب˘˘ت˘˘سس
بنا˘˘ج˘˘لا ع˘˘˘م ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘˘ف ل˘˘˘سصف˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا
.ةيسضقلا

ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم تح˘سضوأا
نايب يف ،نايز نب يقابلا دبع
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘˘طإا سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘سسلا»
عم تمت يتلا تاراسسفتسسÓل
اوحسشرت نيذلا ةبلطلا سضعب

ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع ط˘˘˘خ˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ح˘ن˘م˘˘لا سضور˘˘ع˘˘ل تنر˘˘ت˘˘نلا
ةينيسصلا ةموكحلل ةيسساردلا
ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا م˘˘سسر˘˘ب
ةرازو م˘˘ل˘˘ع˘˘ت ،1202/0202
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ه˘نأا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ءلؤو˘ه ي˘م˘ل˘ع˘لا

د˘عاو˘ق˘لاو تاءار˘جإÓ˘ل ا˘ق˘˘فو
،ينيسصلا بناجلا اهرقأا يتلا
ةيلوألا تÓيجسستلا تمت دقف
ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا
ة˘ي˘سسارد˘لا ح˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘سصلا
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا كار˘˘˘˘˘سشإا نود
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لا
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

غÓ˘بإا ،م˘ت˘ي˘سس ه˘˘نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا

سسف˘ن ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
،كيرسشلا اذه لبق نم ةانقلا

نأا ةيسصولا ةرازولا تراسشأاو
ةبلطلل ه˘جو˘م ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه
ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ن˘يذ˘لا

ن˘ي˘سصلا˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لا م˘ه˘˘ت˘˘سسارد
دوت اهنأا ةدكؤوم ،ةيدرف ةفسصب
يأا ع˘˘فر ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ب
اه˘نأا˘ب ،م˘ه˘ف ءو˘سس وأا سسا˘ب˘ت˘لا
نم لاح يأاب ةلوؤوسسم تسسيل
حنملا هذه رييسست نع لاوحألا
.ةيسساردلا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تد˘˘كأاو
نأا ،يملع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

لذبتسس ةسصتخملا اهحلاسصم
ام لك ،كلذ نم مغرلا ىلع
ع˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘سسو˘˘ب
ح˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘سصلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
لوسصحلا لجأا نم ةيسساردلا

.جئاتنلا ىلع
ةيلÿا بيصصنت

ةفلكŸا ةيزكرŸا
Ãةنصسلا ءاهنإا ةعبات

ةيعما÷ا
،نايز نب يقابلا دبع فرسشأا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
م˘˘ي˘˘سسار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا ءا˘˘سضعأا بي˘˘سصن˘˘˘ت
ماتتخا ريسس ةعباتمل ةيزكرملا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا

ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘˘تو ،9102/0202
ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘˘لا

نوكتت يتلاو ،0202/1202
نم نييعامتجلا ءاكرسشلا نم
ني˘ث˘حا˘ب˘لا ةذ˘تا˘سسألا تا˘با˘ق˘ن
،نييعماجلا نيي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلاو
ةيبÓطلا تايعمجلا يلثممو
ىلإا ةفاسضإا ،لامعلا تاباقنو
،يملعلا ثحبلا زكارم يلثمم
،ة˘يز˘كر˘م˘لا ةرادإلا ي˘ل˘ث˘م˘مو
تامدخلل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو
.ةيعماجلل ةيعماجلا

ز.لامج



ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘لا م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ن˘˘يو˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م
ماعب (كلام .ك)و (بيتر.ع)
ةمار˘غ ع˘م ،ذا˘ف˘ن˘لا فو˘قو˘م
،جد فلأا05 ـب ردقت ةيلام
اهتاذ ةمكحملا تلسصف اميف
ة˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘عد˘˘˘لا ي˘˘˘ف
جد نوي˘ل˘م هرد˘ق سضيو˘ع˘ت˘ب
.(ع .أا.ب) ةيحسضلل

watan@essalamonline.com
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ةدحإو ةنشس ةدمل هتقايشس ةشصخر قيلعت

ببسستملا «ايباف» ةرايسس قئاسسل اذفان اسسبح تاونسس3
ةدلارز -ءاسضيبلا رادلا عيرسسلا قيرطلاب رورملا ثداح يف

جد فلأا05 ـب ردقت ةيلام ةمارغ عم هيقفارمل ذافنلا فوقوم ماع^

ب.نيرشسن

ثداح يف ببشست يذلإ (ع.صش) وعدملإ «ايباف» ةرايشس قئاشس ،ةمشصاعلاب صسيإر دإرم رئب ةمكحم صسمأإ تنإدأإ
قيلعت عم إذفان اشسبح تإونشس3 ـب ،ةدلإرز -ءاشضيبلإ رإدلإ عيرشسلإ قيرطلاب ىربكلإ حايرلإ ةقطنمب رورملإ

.جد فلأإ05 اهردق ةيلام ةمإرغو ،ةدحإو ةنشس ةدمل هتقايشس ةشصخر

سسمأا لوأا ترمدو تفسشك
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
ثحب ةيلم˘ع لÓ˘خ ،ي˘ب˘ع˘سشلا

ةلبنق ىلفدلا نيعب طيسشمتو
داو˘˘مو ع˘˘ن˘˘سصلا ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
دادعإا يف  لمعتسست تادعمو
ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ،تار˘ج˘ف˘ت˘م˘لا

.ةسشرفأاو ةسسبلأاو ةيئاذغ داوم
تف˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘˘ل˘˘˘سست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ةزر˘˘ف˘˘م
تف˘قوأا ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاردخم را˘ج˘ت9 ناسسمل˘ت˘ب
اسصرق6519 تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو
ةيحايسس تابكرم4 ،اسسولهم

902 ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو
فقوأا ا˘م˘ي˘ف ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ة˘ن˘حا˘سش ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘سصخ˘˘سش
نم ةدحو06921 ـب ةلمحم
.ةياجبب تابورسشملا فل˘ت˘خ˘م
ىر˘˘خأا ةزر˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأاو اذ˘˘ه
،راتخم ي˘جا˘ب جر˘ب˘ب سشي˘ج˘ل˘ل
8 تط˘˘ب˘˘سضو ا˘˘سصخ˘˘سش81
5و ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر تا˘ب˘كر˘م
قراطم3و ةيئابرهك تادلوم
تايلمع يف لمعتسست طغسض
نع عورسشملا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا
في˘قو˘ت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،بهذ˘لا

نم يعرسش ريغ ارجاهم52
.مازق نإاب ةفلتخم تايسسنج

ط.ةراشص

ةسسي˘ئر ،نو˘ن˘ح ةز˘يو˘ل ل˘ث˘م˘ت
مامأا ،لبقملا دحألا ،لامعلا بزح
ة˘ي˘سضق ي˘ف ،سشار˘ح˘لا ة˘م˘كح˘م
اهدسض اه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا ىو˘كسشلا
ةفاق˘ث˘لا ةر˘يزو ،يد˘ي˘ب˘ع˘ل ة˘يدا˘ن
،نو˘ن˘ح تف˘سشكو اذ˘ه.ةقباسسلا
ءاسسم هترسشن ويديف عطقم يف
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘˘سصلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسمأا لوأا
ي˘ف لا˘م˘ع˘لا بز˘ح˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ل˘ي˘مز نأا،«كو˘ب˘سسيا˘˘ف˘˘لا»

لثمي˘سس ،يدو˘ج لو˘ل˘ج بز˘ح˘لا
سسف˘ن ي˘ف ي˘سضا˘ق˘لا ما˘مأا ا˘˘سضيأا
،مداقلا سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘ي˘سضق˘لا

ىلع قلعت نل اهنأا ىلإا ةريسشم
نأاب ترّكذ اهنكل ةلادعلا لمع
تناك ،ةقباسسلا ريزولا ىوكسش
يه اهب تلدأا تاحيرسصت ببسسب
ا˘م˘ه˘ئادأا لÓ˘خ ،يدو˘ج لو˘ل˘˘جو
نيبئانك ةيباخت˘نلا ا˘م˘ه˘ما˘ه˘م˘ل
.ينطولا يبعسشلا سسلجملاب

ر.رجاه

نم نييرئازج لافطأا5 يقل
بيسصأاو ،مهفتح ةدحاو ةلئاع
يف ةريطخ حورجب نورخآا4
.ا˘سسنر˘ف˘ب م˘ي˘˘لأا رور˘˘م ثدا˘˘ح
ة˘ي˘مÓ˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو تح˘˘سضوأا
ع˘˘قو ثدا˘˘ح˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف
ةقطنم لامسش سسمأا لوأا ءاسسم
فار˘ح˘نا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘تو ،مورد
تناك (كينيسس ونور) ةرايسس
،7A ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘سست
ثي˘ح ،ل˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لو˘˘خدو
ىلعو ،نارينلا اهيف تلعتسشا

سسفن نم سصاخسشأا9 اهنتم
لافطأا5 يقل ثي˘ح ،ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
41و3 نيب مهرامعأا حوارتت
ثÓث مهنيب نم ،مهفتح ةنسس
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،نا˘ي˘ب˘سصو تا˘ي˘˘ت˘˘ف
3) م˘ي˘ن˘˘سست ،ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘مألا
،(تاونسس8) ميرم ،(تاونسس
21) فسسوي ،(اًماع11) لافنأا

اذه ،(اًما˘ع41) نا˘ير ،(ا˘ًما˘ع
ةعبرألا باكرلا لقن مت دقو
نيغلا˘ب ة˘ثÓ˘ث م˘هو ،ن˘ير˘خآلا

يف ،تاونسس7 هرمع لفطو
.ىفسشتسسملا ىلإا ةريطخ ةلاح
،ن˘ير˘˘ي˘˘ب سسكي˘˘لأا زر˘˘بأاو اذ˘˘ه
نأا ،سسنيلاف يف ماعلا يعدملا
نيغلابلا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثاو ل˘ف˘ط˘لا

ّنأا ازربم ،ةجر˘ح د˘ج م˘ه˘ت˘لا˘ح
7 ـل ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا ةرا˘˘ي˘˘سسلا
ا˘ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘ع˘˘ت˘˘سشا سصا˘˘خ˘˘سشأا
د˘ق˘ف˘ي نأا ل˘ب˘ق ى˘ت˘ح نار˘ي˘ن˘˘لا
هته˘ج ن˘م.ةرطيسسلا ق˘ئا˘سسلا
،ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا مد˘˘˘ق
ه˘يزا˘ع˘ت ،نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يإا
،ا˘يا˘ح˘سضلا ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘˘ق˘˘لا

ل˘جا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ف˘˘سشلا ا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م
.نيباسصملل

ر.رجاه

ةطرسشلا حلاسصم سسمأا تقلأا
نمأاب سسماخلا يرسضحلا نمأÓل
ى˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا ،نار˘˘هو ة˘˘يلو
ةطسساوب اروسص طقتلا ينيعبرأا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لا˘ق˘ن˘لا ه˘ف˘تا˘˘ه
ة˘يرد˘سصلا سضار˘مألا ة˘ح˘ل˘سصم

ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب
فد˘ه˘ب «بجرز ن˘ب رو˘ت˘كد˘˘لا»
اذه ،ةيبطلا مق˘طألا˘ب ر˘ي˘ه˘سشت˘لا

لاحيسس يئاسضق فلم زاجنإا متو
.ةلادعلا مامأا ينعملا هبجومب

ب.دلاخ

اشصرق6519 زجحو تإردخم راجت9 ـب ةحاطإلإ
ناشسملتب اشسولهم

تادعمو ةيديلقت ةلبنق ريمدتو فسشك
ىلفدلا نيعب تارجفتملا دادعإا يف لمعتسست

راتخم يجاب جربب بهذلا نع ابقنم81 فيقوت^

يديبعل ةيدان اهتمدق يتلإ ىوكششلإ ةيشضق يف
اهدشض ةقباشسلإ ةفاقثلإ ةريزو

لبقملا دحأ’ا صشارحلا ةمكحم مامأا نونح ةزيول

صضإرمألإ ةحلشصم لخإد نم هفتاهب إروشص مهل طقتلإإ
«بجرز نب روتكدلإ» ىفششتشسÃ ةيردشصلإ

نارهو ‘ ءابطأاب Òهسشتلا ‘ طروتم فيقوت

ةروطخلإ ةتوافتم تاباشصإل نيرخآإ4 صضرعت

ةدحاو ةلئاع نم نييرئازج لافطأا5
اسسنرفب ميلأا رورم ثداح يف مهفتح نوقلي

ةيمومع لإومأإ ديدبتو ةفيظولإ لÓغتشسإ ءوشس مهتب ناعباتي

تقؤوملا صسبحلا ةليسسملا يف نييدلب نيسسلجم يسسيئر عاديإا

طشسو ةنتفلإ هلÓخ نم عرز
عمتجملإ

عسضو صصخسش فيقوت
«كوبسسيافلا» ىلع روسشنم
ةعمسسب صساسسملا هنأاسش نم
ةديلبلا يف نطولا
حلاشصم ،صسمأإ لوأإ تفقوأإ
ةيلوب ينطولإ كردلإ
ثلاثلإ دقعلإ يف اباشش ،ةديلبلإ

ةيشضق يف هطروتل هرمع نم
لئاشسو ىلع روششنم عشضو
هنأاشش نم يعامتجلإ لشصإوتلإ
عرزو نطولإ ةعمشسب صساشسملإ
.عمتجملإ طشسو ةنتفلإ

ىلإإ دوعت ةيشضقلإ تايثيح
باشسح ربع قيلعت لوإدت

ىلع صصاخششألإ دحأاب صصاخ
يعامتجلإ لشصإوتلإ عقإوم
ةعمشسب صساشسملإ نمشضتي
طشسو ةنتفلإ عرزو نطولإ
كلذ رثإإ ىلعو ،عمتجملإ

كردلل ثاحبألإ ةليشصف تحتف
،ةيشضقلإ يف اقيقحت ينطولإ

ديدحت نم هرثإإ ىلع تنكمت
بحاشص دجإوت ناكمو ةيوه

82 رمعلإ نم غلابلإ باشسحلإ
عم قيشسنتلاب إذهو ،ةنشس

يف ينطولإ كردلإ ءإربخ
ينإريبشسلإ مإرجإلإ ةحفاكم
.اقحل هفيقوت متيل
مت ،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
دعب هيف هبتششملإ ميدقت
تإءإرجإلإ ةفاك ءافيتشسإ
تاهجلإ مامأإ ةينوناقلإ
مت نيأإ ،ةشصتخملإ ةيئاشضقلإ
ةياعدلإ ةمهتب صسبحلإ هعإديإإ

ربع ريهششتلإ قيرط نع
رإرشضإلإ اهنأاشش نم تإروششنم
.ةينطولإ ةحلشصملاب

صشورمع ةيدان
تقؤوملإ صسبحلإ يف نإدجإوتي
يشضاملإ يام5 ذنم

تاونسس01 صسامتلا
نيطسشانلل اذفان انجسس
يريداقو ىسسوم يديسس
ةماعلإ ةباينلإ صسمأإ تشسمتلإ

ةيلوب نوميميت ةمكحمب
انجشس تإونشس01 ةبوقع ،رإردأإ
فلأإ005 اهردق ةمإرغو إذفان
،ىشسوم يديشس نم لكل رانيد
نافورعملإ يريداقو
كإرحلإ ةريشسم يف ةكراششملاب
يف نإدوجوملإو نوميميتب
يام5 ذنم تقؤوملإ صسبحلإ
.يشضاملإ

ع.نيدلإ رون

ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ةيلو نمأل عباتلا ديعلا موغلسش
ةقفر نيتأارما فيقوت نم ةليم
ايئا˘سضق قو˘ب˘سسم ثلا˘ث سصخ˘سش
،ةيئاسضقلا تاهجلا ىدل بولطم
تاردخملا نم ةيمك زجح عم
.ةيلقعلا تارثؤوملاو

ىلإا دوعت ة˘ي˘سضق˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
رسصانع اهيلع لسصحت تامولعم
موغلسشو ةمغÓ˘ت˘لا ي˘تر˘ئاد ن˘مأا
ةأارمإل هوبسشم طاسشن لوح ديعلا
تاردخم˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك زو˘ح˘ت
˘مو˘ق˘تو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
يح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ج˘يور˘ت˘ب

موغل˘سش ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘سضخ˘ل ع˘ما˘ج
ةباي˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو ،د˘ي˘ع˘لا
موغلسش ةمكحم ىدل ةسصتخملا
ةأارملا نكسسم سشيتفت مت ،ديعلا
ةنسس62 ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا

ةغلابلا اهتكيرسش ةقفر اهفيقوتو
ةيع˘م˘ب ة˘ن˘سس02 ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
82 رمعلا نم غلبي رخآا سصخسش
ايئاسضق قوبسسم هنا نيبت ،ةنسس
هطروتل سضبقلاب رماوأا3 لحمو
ع˘ي˘˘ب سصخ˘˘ت ا˘˘يا˘˘سضق ةد˘˘ع ي˘˘ف
،لتق˘لا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

زجح نع ةيلمعلا هذه ترفسسأاو
ردق جلاعملا فيكلا نم ةيمك
نم اسصرق91و غ4.62 ـب اهنزو
نيتروراقو ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

ةفاسضإا ،ةسسولهملا لئاوسسلا نم
ج.د فلأا31 هردق يلام غلبم ىلإا

،مومسسلا هذه جيورت تادئاع نم
ءاسضيب ةحلسسأا زجح اسضيأا مت امك
نيف˘ي˘سس ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ةرو˘ظ˘ح˘م
3و ،ريبكلا مجحلا نم نييديلقت
يديلقت ري˘ب˘ك ا˘هد˘حأا ن˘ي˘كا˘كسس

ةفاسضإلاب ،قرو عطاقو عنسصلا
با˘ع˘لألا ن˘م ل˘عا˘˘سشم4 ى˘˘˘لإا
لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا بق˘˘عو ،ة˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘لا
ميدق˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ةباين مامأا ةثÓثلا مهب هبتسشملا

.ديعلا موغلسش ةمكحم
تاو˘ق تن˘كم˘ت ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ثلاثلا يرسضحلا نمأÓل ةطرسشلا
نم ،ناسسملت ةيلو نمأل عباتلا
ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
،ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت ي˘ف
،اسسولهم ا˘سصر˘ق95 تز˘ج˘حو
،جد00091 هردق يلام غلبمو
يئاسضق فل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
او˘مد˘ق م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا د˘˘سض
.ةلادعلا مامأا هبجومب

نم تايمك زجح
ةيلوحكلإ تابورششملإ

ةنتابب تإردخملإو
ةيلوب نمألا حلاسصم تنكمت

نم ةقرفتم تايلمع يف ،ةنتاب
ةربتعم تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو ط˘ب˘سض
ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
072و ،ةدحو0069 ـب تردق
مارغ2.272و اسسول˘ه˘م ا˘سصر˘ق
.تاردخملا نم

اهب تماق ،ى˘لوألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا رسصانع
دورو دعب ،ةلمح20 ةيئاسضقلا

د˘حا ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
تا˘بور˘سشم˘لا ع˘ي˘ب˘ب سصا˘خ˘سشألا
Óغتسسم ةسصخر نودب ةيلوحكلا
امدختسسم ةيعفن ةبكرم كلذ يف
،هيومتلل ةرياغم م˘ي˘قر˘ت تا˘حو˘ل
تسضفأا ةمكحم ةطخ عسضو متيل

ةفلاسسلا ة˘ب˘كر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت  ى˘لإا
،ةنتاب ةن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب ر˘كذ˘لا

نم غلبي سصخسش  اهنتم ىلعو
مت اهسشيتفت دعب ةنسس03 رمعلا
6585 ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘خاد˘ب رو˘ث˘˘ع˘˘لا

عاو˘˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘˘حو
قيقحتلا ةلسصاو˘م˘بو ،ما˘ج˘حألاو
ةيرقب ةعرز˘م ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا م˘ت

نزخمك لغتسست ريفاسصعلا نويع
لبق نم ةيلوحكلا تابورسشملل
ىلع اهيف رثع نيأا هب هبتسشملا

.ةدحو4812
اهتذفن يتلا ةيناثلا ةيلمعلا امأا

نع ترفسسأاف ،مارجإلا عمق ةقرف
ي˘ح˘ب سصا˘خ˘˘سشأا3 ف˘ي˘˘قو˘˘ت
نيب مهرامعأا حوار˘ت˘ت ط˘ي˘سشما˘ت
ايئاسضق نيقوبسسم ةنسس04و53
نم ةدحو0651 زجح مت نيأا

˘ما˘˘ج˘˘حألاو عاو˘˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا نو˘˘كت˘˘ل
.ةدحو0069 ةزوجحملا

نم لك تفقوأا اهتهتج نمو
ر˘ي˘غ را˘ج˘تلا ة˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

ة˘قر˘ف˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
نيعب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا
حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘˘سشأا6 ة˘تو˘˘ت˘˘لا
نم ةنسس04و92 نيب مهرامعأا
لكب ايئاسضق ني˘قو˘ب˘سسم م˘ه˘ن˘ي˘ب
ن˘ي˘˘عو جارو˘˘فأا كرا˘˘ب ي˘˘ح ن˘˘م
اسصرق072 زجح مت نيأا ةتوتلا
2.272و ،(غلم003 ‐نيلاغيرب)

ةفاسضإلاب تارد˘خ˘م˘لا ن˘م مار˘غ
ن˘ع ةرا˘ب˘˘ع سضي˘˘بأا حÓ˘˘سس ى˘˘لإا
. نيكسس

نولشسإرم اهعمج

ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر عاد˘˘˘يإا سسمأا م˘˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
حلملا نيعل نييلاحلا نييدلبلا

ةليسسملا ةيلو يف عماوسصو
ي˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر
ةفرغ نع رارق رودسص باقعأا
ءا˘سضق سسل˘ج˘م ىد˘ل ما˘˘ه˘˘تلا
.داسسف اياسضق ببسسب ،ةيلولا

،نيينعملا ةعباتم تمتو اذه
سسبحلا ام˘ه˘عاد˘يإا م˘ت ن˘يذ˘ل˘لا
م˘ه˘˘ت˘˘ب ،لوألا سسمأا تقؤو˘˘م˘˘لا
،ة˘ف˘ي˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ءو˘˘سس
ءوسسو ،ةيمومع لاومأا ديدبت
هجو ى˘ل˘ع ذو˘ف˘ن˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا
هنأا ركذلاب ريدج.سصوسصخلا
43ـل ةيئاسضقلا ةعبات˘م˘لا م˘ت˘ت

يدلب يب˘ع˘سش سسل˘ج˘م سسي˘ئر
ة˘سسا˘ئر او˘سسرا˘م وأا ن˘ي˘ي˘˘لا˘˘ح
ةيدل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا سسلا˘ج˘م˘لا

ن˘م ة˘ق˘˘با˘˘سس تاد˘˘ه˘˘ع لÓ˘˘خ
ايبعسش اسسل˘ج˘م74ـلا ل˘˘سصأا
ةليسسملا ةيلو هيسصحت ايدلب
.داسسفلاب قلعتت اياسضق يف

ح.رثوك

ناشسملتب ةشسولهملإ صصإرقألإ جيورت يف ةشصتخم ةيمإرجإإ ةكبشش كيكفت

تاردخملا نوجوري ايئاسضق قوبسسمو نيتأارما فيقوت
ةليم يف ديعلا موغلسشب ةيلقعلا تارثؤوملاو
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ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعإلا ريفشس / ةودقلا يرشس : ملقب
يلولا برعلا ةيسضق يه نيطسسلف نإا

ير˘سصم˘لا د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘˘ع ا˘˘سصو˘˘سصخو
تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تكر˘˘˘˘˘تو ي˘˘˘˘˘ندرألاو
اهراثا ندرلا عم نواعتلابو ةيسسامولبدلا
نامسضل قيرط ةطراخ مسسرل ةحسضاولا
سضوافتللو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘قا
ةفسضلا يف ةلعتسشملا عاسضوألا ةئدهتل
نا˘ط˘ي˘ت˘˘سسلا لو˘˘غ ف˘˘قو˘˘لو ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

بع˘سشلا ى˘ل˘ع ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا ناود˘˘ع˘˘لاو
لولح ىلإا لوسصولل لمعلاو ينيطسسلفلا
نيب تاقÓع˘لا تل˘كسشو ة˘لدا˘عو ة˘ل˘ما˘سش
اروحم نيطسسلفو ندرألاو رسصم نم لك
نوك كرتسشملا نواعت˘لا رار˘م˘ت˘سسل ا˘ما˘ه
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘باو˘ب ي˘هر˘˘سصم
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘˘باو˘˘ب ندرألاو ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
تاقÓعلا ناب هيف كسشل اممو ةيلامسشلا
يرقفلا دومعلا ةباثم˘ب تنا˘ك ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
خيراتلا رادم ىلع ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘ل˘ل
يقيقحلا دنسسلاو رسصاعملا ينيطسسلفلا

دومسصلا زيزعتو لتحملا ةهجاومل معادلا
ينطولا ءانبلا ةلحرم معدو ينيطسسلفلا

ةيسشيعملا انبعسش ءانبا تايجاحل ةيبلتو
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو ةرا˘يز ي˘تأا˘تو ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا
ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ط˘سسل˘فو ندرأÓ˘ل ير˘سصم˘لا
لمع˘لا ة˘ي˘م˘ها ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو روا˘سشت˘لا
ة˘ه˘جاو˘م قا˘ط˘ن ي˘ف كر˘ت˘سشم˘لا ي˘بر˘ع˘لا
ناطيتسسلا لوغو ةيوفسصتلا تاططخملا
ةموكح هسسرامت يذلا ناودعلاو رسساكلا
يذ˘لا را˘سصح˘لاو ير˘سصن˘ع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا
.ةينيطسسلفلا ةدايقلا يلع هسضرفت
ةريبكلا ةيندرألاو ة˘ير˘سصم˘لا دو˘ه˘ج˘لا نإا

بعسشلا اهب سسفنتي يتلا ةئرلا ةباثمب يه
انريدق˘ت ن˘ع بر˘ع˘ن ا˘ن˘نأاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يناثلا هللا دبع كلملا ةلÓج رودل ريبكلا

ى˘ل˘ع ي˘سسي˘سسلا حا˘ت˘ف˘لا د˘ب˘ع سسي˘˘ئر˘˘لاو
لسصاوت˘م˘لا م˘عد˘لاو م˘هدو˘ه˘ج ة˘ل˘سصاو˘م
دماسصلا انبعسشو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل
قيقحت لجأا نم هيسضارا ىلع طبارملا

لÓ˘ت˘حلا ءا˘ه˘نإاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘فاد˘˘هأا
ينيطسسلفلا ينطولا لÓقتسسلا ديسسجتو
ماسسقنلا ءاهنإا لجا نم دوهجلا رارمتسساو
يف ةينيطسسلفلا ةينطولا ةدحولا زيزعتو
لثمملا ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطإا
ينيطسسلفلا بعسشل˘ل د˘ي˘حو˘لاو ي˘عر˘سشلا

نم رمتسست دوهجلاو تاكرحتلا هذه ناو
عاسضوألا رارقتسسا ىلع ةظفاحملا لجأا
بينجتو ًامومع ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف
ر˘تو˘ت يأا ة˘ي˘بر˘ع˘لا را˘ط˘قألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘ن˘مأا ى˘ل˘ع ًا˘˘ب˘˘ل˘˘سس سسكع˘˘ن˘˘ي
عا˘م˘جإلاو ي˘ن˘طو˘لا ل˘كلا نإا .يمو˘ق˘لاو
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ما˘ع˘لا يأار˘˘لاو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ةروطخب يرجي امل نورظنيو نوعباتي
تاب لوهجم لبقتسسم نم فوختو ةغلاب
ل˘ع˘ف˘ب ن˘طو˘لاو ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ف˘سصع˘˘ي
ناط˘ي˘ت˘سسلا سشحوو لÓ˘ت˘حلا تاءار˘جا
سضرلا ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ع˘˘ل˘˘ت˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
ل˘خد˘ت˘لا ن˘م د˘ب ل ا˘ن˘هو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

رملا مسسحو دح عسضول لجاعلاو يروفلا
مايق معدو ينيطسسلفلا بعسشلا حلاسصل
تاددحملل ا˘ق˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
ة˘مو˘كح نا ه˘ب كسش ل ا˘˘م˘˘مو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
يل˘ع حو˘سضو˘بو ل˘م˘ع˘ت تتا˘ب لÓ˘ت˘حلا
يف ةسصاخو ةينطو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا فا˘ع˘سضا

ى˘م˘سسي ا˘م ى˘ل˘ع و˘ها˘ن˘ي˘ت˘ن ة˘ن˘م˘ي˘ه ل˘ظ
لمعي ثيح ةيليئارسسلا ةدحولا ةموكح
طاسسبلا بحسس ي˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘فو و˘ها˘ن˘ي˘ت˘ن
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ماد˘˘قا تح˘˘ت ن˘˘م ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلا
ينيطسسلفلا ماسسقنلا معدو ةينيطسسلفلا

عاطق نيب يسسايسسلا لاسصفنلا زيزعتو
جهنمم ري˘مد˘تو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلاو ةز˘غ
لتقلا تايلمع رارمتسساو مÓسسلا ةيلمعل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لاو تلا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘علاو
يف ةسصاخو ةينيط˘سسل˘ف˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
لمعلاو ةلتحملا سسدقلاو ةيبرغلا ةفسضلا

.مسضلا تاططخم ذيفنت ىلع
اهدسسجت يتلاو ةيئدبملا فقاوملا هذه نأا

بنا˘˘ج ي˘˘لا فو˘˘˘قو˘˘˘لاو ندرألاو ر˘˘˘سصم
ةلداعلا هت˘ي˘سضقو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

ىلع مÓسسلا قي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ل˘م˘ع˘لاو
ةياعربو ةيلودلا ةيعرسشلا تارارق سساسسأا
لوا كرحتلا لجا نم ةيلودلا ةيعابرلا
ا˘مو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا م˘سضلا ط˘ط˘خ ف˘قو˘ل
ةيلمع ءايحا ةداعإاو نرقلا ةقفسص ىمسسي
لمعلا رارمتسسا ةرورسضو ةيمهأاو مÓسسلا

ةيلودلاو ةيميلقإلا ةدعسصلا ةفاك ىلع
مÓسسلا ةيلمع دوهج فانئتسسا لجأا نم
ةماقإل ةوعدلا ىلع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا

لح أاد˘ب˘م˘ل ا˘ق˘فو مÓ˘سسل˘ل ي˘لود ر˘م˘تؤو˘م
ةيلودلا ةيعر˘سشلا تارار˘ق˘لاو ن˘ي˘ت˘لود˘لا

ىلع ةمئا˘ق˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘سسلا ةردا˘ب˘مو
ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقإاو لÓتحلا ءاهنإا
ةينيطسسلفلا يسضارألا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
سسدقلا اهتمسصاعو7691 ماع ةلتحملا
ق˘فو ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘سضق ل˘حو ف˘ير˘˘سشلا
.ةدحتملا ممألا تارارق

كرتسشملا «ينيطسسلفلا يرسصملا يندرأ’ا» روحملا ةيمهأا

،ة˘˘ب˘˘ي˘˘سصع˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
دوكرلاو ،ةلئاهلا ةيداسصتقلا تامزألاو
ةلا˘م˘ع˘لا ح˘ير˘سستو ،ة˘لا˘ط˘ب˘لاو دا˘سسكلاو
ل˘ي˘ط˘ع˘تو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا لا˘ح˘م˘لا قÓ˘˘غإاو
عافتراو ،ةيلودلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘كر˘سشلا
تامزلتسسم يف داحلا سصقنلاو راعسسألا
ع˘سشج˘لاو ع˘م˘ط˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

تاقورحملا ةمزأاو ،ءÓغلاو راكتحلاو
مسساوم ي˘ف ،ءا˘بر˘ه˘كلا عا˘ط˘ق˘نا ة˘ن˘ح˘مو
لظ يفو ،سصراقلا دربلاو ديدسشلا رحلا

هتدوعو ،ةفيخملا هتايعادتو انوروك ءابو
ع˘ير˘سس ،كا˘˘ت˘˘ف ٍل˘˘تا˘˘ق ٍد˘˘يد˘˘ج ٍرو˘˘ط ي˘˘ف
ناك يذلا وهو ،ىودعلا ديدسش راسشتنلا
ءاسضفلا دسسو تاراطملا قÓغإا يف ًاببسس
سسان˘لا ر˘ج˘حو ،لا˘ق˘ت˘نلاو ر˘ف˘سسلا ع˘ن˘مو
مهدÓب يفو ًانيح مهتويب يف مهسسبحو
اهزيمي يتلا فورظلا هذه لظ يف ،ًانايحأا
راهني ،زجع˘لاو ة˘قا˘ف˘لاو عو˘ج˘لاو ر˘ق˘ف˘لا
ل˘ماو˘ع ى˘عاد˘ت˘تو ي˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

داكيو ،هتايح تارخدم لكآاتتو ،هدومسص
ط˘ق˘سسي نأا ه˘جاو˘يو ىر˘˘ي ا˘˘م لو˘˘ه ما˘˘مأا

وأا ،ًاسسئاب لاجآلا هب يهتنت وأا ،ًاعيرسص
.ًاسسئاي اهل ًادح عسضي
ىلإا وعدأا لو ،ًاطناق لو ًاسسئاي ُتسسيل
نم سسيل هنأا امك ،عوسضخلاو مÓسستسسلا
رطخلا نأا انلق اذإا ليوهتلاو ةغلابملا ليبق

ىرخأا لماوعو تق˘ب˘سس ٍةر˘ي˘ث˘ك ٍبا˘ب˘سسأل

ةيبرعلا تويبلا دد˘ه˘ت˘ي ،تر˘ه˘ظ ةد˘يد˘ع
،ةميركلا رسسألاب فسصعي داكيو ،ةنمآلا

خسسفيو ،ةنئمطملا تاعمتج˘م˘لا ر˘ج˘ف˘يو
رسصاوأا عطقيو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘قÓ˘ع˘لا
تاعمجتلا تتفيو ،ةيسصخسشلا تاقÓعلا

،تÓ˘ت˘كت˘لا مد˘ه˘˘يو ط˘˘باور˘˘لا قز˘˘م˘˘يو
ةر˘ي˘˘غ˘˘سصلا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ع˘˘م˘˘ج تت˘˘سشيو
كهتنيو ،ةميدق˘لاو ةد˘يد˘ج˘لا ،ةر˘ي˘ب˘كلاو
عقويو ،اهرارسسأا حسضفيو اهتايسصوسصخ
دوقتو اهعمج قرفت ،ةريثك ٍتافÓخ اهنيب
دو˘˘˘ق˘˘˘ع خ˘˘˘سسفو ٍقÓ˘˘˘˘ط تلا˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإا
ر˘هاو˘ظ ي˘سشف˘ت ن˘ع Óً˘سضف ،ة˘بو˘ط˘˘خ˘˘لا
،ةقر˘سسلاو و˘ط˘سسلاو ،ة˘بار˘ح˘لاو لو˘سست˘لا

،فطخلاو لتق˘لاو ،زاز˘ت˘بلاو د˘يد˘ه˘ت˘لاو
،لايت˘حلاو ر˘كم˘لاو ،عاد˘خ˘لاو بذ˘كلاو
،راكتحلاو ةابارملاو ع˘م˘ط˘لاو ع˘سشج˘لاو
مل يتلا ةيبلسسلا رهاوظلا نم كلذ ريغو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘ن˘ت˘مأا بو˘ع˘سش ا˘ه˘ي˘ل˘ع دو˘ع˘ت˘ت
اهتايح لحارم يف رمت ملو ،ةيمÓسسإلاو
.اههبسشتو اهلثم وأا اهنم أاوسسأا ٍفورظب
هجاوي ام ءازإا يبرعلا نطاوملا ادغ دقو
ع˘ير˘سس ةرو˘ث˘˘لا د˘˘يد˘˘سش ًا˘˘ي˘˘ب˘˘سصع ًا˘˘قز˘˘ن
وحن هعفدتو رئاغسصلا هزفتسست ،بسضغلا
رثؤوت داكت لو ،ثداوحلا هفاوت ةميرجلا
دقف ،بئا˘سصم˘لا را˘ب˘خأا لو بئاو˘ن˘لا ه˘ي˘ف
ترتوتو ،هردسص قاسضو ،هسساسسحإا دلبت
ربسصي وأا ًائيسش لمتحي داع امف ،هباسصعأا

هموي مومه نم برهي هارتف ،ٍةجاح ىلع

،ءاسسملا ى˘ت˘ح ًا˘ق˘ي˘م˘ع ًا˘مو˘ن را˘ه˘ن˘لا ي˘ف
موم˘ه˘لا ر˘م˘ج ى˘ل˘ع ه˘سشار˘ف ي˘ف بل˘ق˘ت˘ي
رهسسيو ،ملألاو نزحلا تاهآاو مومغلاو
وأا ديفي ل امب ةليوطلا هتاعاسس ددبيو هليل
ة˘سشا˘سش ما˘مأا ٍتا˘عا˘سس ر˘م˘سست˘ي˘ف ،ع˘ف˘˘ن˘˘ي
قحتلي وأا ،اهتاطحم نيب بلقي نويزفلتلا
،ةليكرألا تاسسلجو ةدسشلا قرو تاملب
قرولا امك رثعبيو ،همومه اهيف ثفني
ل امم كلذ ريغو ،هنازحأا اهيف ىرولا نيب
لإا مهللا ،عفن˘لا وأا ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ع دو˘ع˘ي
.نايسسنلاو بورهلا
ةقزألا ىلعو تاقرطلاو عراوسشلا يف امأا

سسانلا ىرتف ،تÓحملاو يهاقملا يفو
،ة˘ن˘يز˘ح م˘ه˘لا˘م˘سسأاو ،ة˘ح˘لا˘ك م˘ه˘هو˘˘جو
،ة˘سسئا˘ب م˘ه˘ت˘لا˘حو ،ة˘ت˘فا˘خ م˘˘ه˘˘تاو˘˘سصأاو
لو ،لسسكب نوكرحتيو ٍخارتب نوسشمي
نأاكو ،ٍدهج لذب وأا ٍءيسش لمعل نوليمي
مومهو ،مهروهظ قوف اهلك ايندلا ءابعأا
،مهبولق يمعتو مهرودسص نكسست ةايحلا
م˘ه˘ت˘ب˘ع˘تأاو ،م˘ه˘ت˘ي˘عأاو م˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘هرأا د˘˘ق˘˘ف
تأاد˘هو ،م˘هاو˘ق ترا˘˘خ˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘سضأاو
Ó˘ف ،م˘ه˘˘سسو˘˘ف˘˘ن تن˘˘كسسو ،م˘˘ه˘˘حراو˘˘ج
ٍمو˘ن ى˘لإا لإا م˘ه˘ن˘كا˘مأا نو˘حر˘ب˘ي نودا˘كي
ريغ وأا ،مهمخثي ٍماعط ىلإا وأا مهيسسني
وأا ،م˘ه˘ن˘ع ير˘سسيو م˘ه˘ي˘ل˘سسي ا˘م˘م كلذ
وأا ٍةيمرج ٍلامعأا يف نوسسمغني مهارت
ريغ وأا ًةعين˘سش ًلا˘ع˘فأا نو˘تأا˘يو ،ة˘ح˘ي˘ب˘ق

مه˘سضر˘ح˘تو ،ة˘جا˘ح˘لا م˘ه˘ع˘فد˘ت ،ٍة˘ق˘ئل

وأا ،ٍلفط ءاكب نوتكسسي مهلع ،فورظلا
ىو˘كسشل ًاد˘ح نو˘ع˘˘سضي وأا ،ع˘˘ئا˘˘ج ة˘˘هآا

.ٍةرسسأا ةاناعمو ةجوز
ر˘ق˘ف˘لا تا˘يد˘ح˘ت ل˘ظ ي˘ف أاو˘˘سسألا ن˘˘كل
ة˘جا˘ح˘لاو ،د˘ق˘ف˘لاو تو˘˘م˘˘لاو عو˘˘ج˘˘لاو
تابوقعلاو ،سضر˘م˘لاو ءا˘بو˘لاو ،زو˘ع˘لاو
،ءاد˘˘˘˘عألاو مو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لاو ،را˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لاو
ءÓ˘˘˘غ˘˘˘لا و˘˘˘ه ،ناود˘˘˘ع˘˘˘لاو بور˘˘˘ح˘˘˘لاو
عمطلاو ،راعسسألا عفر برحو راكتحلاو
،ن˘يز˘خ˘ت˘لاو ءا˘ف˘خإلا م˘ئار˘جو ع˘˘سشج˘˘لاو
مارحلا بسسكلاو عيرسسلا ءارثإلا تاعزنو
نيعسشجلا راجت˘لا تا˘سسرا˘م˘مو ،ر˘ي˘ب˘كلا

لامعألا لا˘جرو ،ن˘يد˘سسا˘ف˘لا ن˘ي˘بار˘م˘لاو
ةعي˘ن˘سشلا م˘ه˘لا˘م˘عأا˘ب ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘م˘لا˘ظ˘لا

ةايحلا ءابعأا يف اوداز ةثيبخلا مهسسوفنو
،هيلع تناك امم رثكأا ةيسساق اهولعجو
،سسانلا اهيلع دا˘ت˘عا ا˘م˘م ر˘ث˘كأا ة˘ب˘ع˘سصو
،وفسصتسس مهدحو مهل ةايحلا نأا نيناظ
اذإا ،ولحتسس ءاسسعتلاو ءارقفلا نع ًاديعبو
ى˘ل˘ع عر˘سسأا اور˘ثأاو ،ر˘ث˘كأا ًلا˘م او˘ع˘˘م˘˘ج
.مهتمأاو مهبوعسش ءانبأا باسسح
،ىسسألا ل˘فا˘ح˘جو سسؤو˘ب˘لا فو˘حز ما˘مأا

،ناوهلاو لذلا لسسÓسسو رقفلا ليبارسسو
نأل ًار˘ط˘سضم ه˘سسف˘ن ُنا˘سسنإلا ُد˘ج˘ي د˘˘ق
بولسسأا لدبي نأاو ،هديلاقتو هتاداع ريغي

نع لزانتي نأاو ،هسشيع لكسشو هتايح
نأاو ،ه˘ب˘حأاو ه˘ي˘ل˘ع دا˘ت˘عا ا˘م˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا
،هلظ يف أاسشنو هيلع ىبرت امع ىلختي

نا˘مز˘لا ل˘ئاو˘غ ة˘ه˘جاو˘م ن˘م ن˘كم˘ت˘ي˘ل
رارسشأا قÓخأا ءوسسو ،ِماsلُظلا سشحاوفو
،تاطلسسلا ملظو ماكحلا داسسفو ،راجتلا
،هتماركو هتزع ىلع ه˘فا˘ف˘ع˘ب ظ˘فا˘ح˘ي˘ل
لهأاو هسسفن هتطاسسبو هتعانقب رتسسيلو
ة˘ن˘ح˘م˘لا هر˘ب˘˘سصب زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي˘˘لو ،ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب
دمرسسي لو ،ملظلا مودي ل ذإا ،ءÓتبلاو
لجو زع هللا ريغ ٌدحأا ىقبي لو ،مÓظلا

ه˘سسي˘ماو˘ن ي˘ف بت˘ك يذ˘لا ،ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع
،علطيسس ًامتح رجفلا نأا ،هقلخ ننسسو
نأاو ،غزبي هنإاف رخأات امهم رونلا نأاو
نيب نمحرلا لدعو ،ددبتيسس ليللا مÓظ
.ولعتسس قحلا هتملكو ،دوسسيسس هقلخ
لد˘ب˘ت˘تو ا˘ه˘فور˘ظ بل˘ق˘ت˘ت ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ه
،ناسسنإلا ىلع اهنيناوق سضرفتو اهفورسص
لو˘ب˘ق˘لا ر˘ي˘غ ا˘ه˘ها˘ج˘˘ت كل˘˘م˘˘ي ل يذ˘˘لا
،اهنيناوق بجوم˘ب ل˘م˘ع˘لاو ا˘ه˘سسي˘ماو˘ن˘ب
،يسضرو اهب ملسس ًاردق تناك نإا يتلا

ا˘م ة˘يا˘غ ل˘م˘عو ،َر˘ِجُأاو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع َبي˘˘ثُأاو
هسسفن يقيو ،اهرورسش بنجتيل عيطتسسي
زع هللا ىلع ق˘ي˘فو˘ت˘لا ًا˘كرا˘ت ،ا˘هرار˘سضأا

ل˘ع˘ف ن˘م ه˘ب˘ئا˘سصم تنا˘ك نإا ا˘مأا ،ل˘˘جو
اهيلع ربسصلا نإاف ،قلخلا ءاطخأاو رسشبلا

اهب لوبقلاو ،ةناهم اهل عوسضخلاو ،ةلذم
Óًبن سسيل ا˘ه˘ي˘ل˘ع تو˘كسسلاو ،ة˘عا˘سضو
امنإا ،ًاباسستحاو ًاربسص لو ،ًةماهسش لو
قÓ˘خأاو نا˘ي˘سصخ˘لاو ءا˘مإلا م˘˘ي˘˘سش ي˘˘ه
.نادلولاو يراوجلا

ُةيبسصعلاو ُمادسصلاو ُجنسشتلاو ُرتوتلا اهؤولم ٌةلحرم
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تد˘ه˘سش ،8491 ما˘ع˘لا ي˘ف ة˘ب˘كن˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
تمسستا يتلا ،ةينيطسسلفلا ةينطولا ةكرحلا
،تÓ˘ئا˘ع˘لا ىر˘ب˘ك ن˘ي˘ب ي˘سسفا˘ن˘ت ع˘با˘˘ط˘˘ب
نيب تاعارسصلاو تاماسسقنلا نم ةلسسلسس
ةينويهسصلا تاباسصعلا تناك اميف ،اهفارطا
ةينطولا قوقحلا ىلع سضاسضقنإÓل أايهتت
،يدلاخلا ؛تÓئاعلا هذه نمو ..ةينيطسسلفلا
..اهريغو يملعلا ،يبيسشاسشنلا ،ينيسسحلا
هذه رتو ىلع بعل ،يناطيربلا بادتنلا
قرطب اهتيذغت ىلع لمعو ،تاماسسقنلا
رابخا ثبو ،ىرخا دسض ةلئاع معدف ،ىتسش
ارابخا رسشنو ،هعم ةلئاعلا هذه نواعت لوح
عورسشملا اذه ىلع ةلئاعلا هذه ةقفاومب
اذه عم ارسس عمتجاو كاذ وا يسسايسسلا
مهتلا عزويل لاتغاو لتقو ،هدرفمب ميعزلا
ن˘م د˘يز˘ي نا˘ك ا˘م اذ˘هو .تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘ي˘˘ب
مل يتلا ،تاماسسقنلاو تافÓتخلا ريعسس

مسصقت˘ل ةر˘ع˘سش ى˘لا ىو˘سس جا˘ت˘ح˘ت ن˘كت
.ريعبلا رهظ
ناك تاماسسقنلا هذه بابسسا نم ةدحاو
ىلع ةردقلا مدعو ،ذوفنلا ىلع عارسصلا
بادتنلا يف وها ؛رطخلا نمكم ديدحت
وها ،ةينويهسصلا ةكرحلا يف ما يناطيربلا
اكيرسش تناك يتلا ةيبرعلا تاماعزلا يف
سضعب يف ما ههجوا سضعب يف بادتنإÓل
..ةينيطسسلفلا ةينطولا ةكرحلا تانوكم
ىربكلا ءاطخلا نم نا ةبارغ ل كلذل
مدع يه ةينطولا ةكرحلا اهتبكترا يتلا
ة˘لأا˘سسم˘ل ق˘ح˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘˘هلا ءÓ˘˘يا
..ةعماجلا ةيليثمتلا ةيعجرملاو ةطلسسلا

ا˘هاو˘ق˘ب ة˘ن˘هار˘لا فور˘ظ˘لا تف˘ل˘˘ت˘˘خا نإاو
فيسصوتلا نا لا ،ا˘ه˘فار˘طاو ا˘ه˘تا˘نو˘كمو
ة˘ي˘سضق˘لا ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ˘لا ..ه˘تاذ و˘ه ى˘ق˘ب˘ي
ماسسقنلا اميف ،دادزي مويلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ه˘ت˘لود ل˘كل .ع˘˘سست˘˘يو ر˘˘ب˘˘كي ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
لكل لب ،هتيعجرم عمجت لكلو ،هتراماو
..همسساب قطنيو هلثمي نم يعامتجا عاطق
نع اريثك فلتخت ل نيوانعلا هذه لكو
ي˘ف ةد˘ئا˘سس تنا˘ك ي˘ت˘لا ن˘يوا˘ن˘ع˘˘لا كل˘˘ت
ل دق .ماع ةئام نم رثكا لبق نيطسسلف
ىتحو ،ةيثÓثلاو ةيئانثلا تاءاقللا يفكت
لوقن يك ،ةعماجلا ةغبسصلا تاذ ءاقللا
ةدحولا نم حيحسصلا راسسملا انلخد اننا
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ة˘ي˘م˘ها م˘غر ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةلاحلا حيرت ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لاو تاراو˘ح˘لا
ةيسسفنلا ةيحانلا نم ه˘ل˘قا ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نحن˘ف ة˘سسا˘ي˘سسلا ي˘ف ن˘كل ،ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لاو
انه ءاقل نم ربكاو رثكا وه ام ىلا جاتحن
يف لمعلا ىلا جاتحن نحن .كانه فقومو
ة˘ي˘سضرا ى˘ل˘ع يود˘حو ل˘كسشب ناد˘ي˘م˘لا
قفاوتت وا هيل˘ع ع˘م˘ج˘ت كر˘ت˘سشم ج˘ما˘نر˘ب

،ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا تا˘ئ˘ف ل˘ك ه˘نأا˘سشب
يذلا ينطولا جما˘نر˘ب˘لا ه˘ي˘م˘سسن ا˘م و˘هو
تلاسضن لك رمثتسسيو رطؤوي نا بجي
..تاحاسسلا عيمج يف انبعسش
ن˘م˘كم ى˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا نإا م˘غر
ام ةلحرم نع فلتخي لكسشب ،رطخلا
لماوع نم ريثكلا دوجوو ،ةبكنلا لبق
بع˘سشلا دو˘جو˘ك ن˘ما˘سضت˘لاو ةد˘حو˘˘لا
ة˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ه˘ت˘ي˘نا˘ي˘كو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم ،ةعماجلا

ريغو ةينطولا هقوقحب ملاعلا فارتعاو
ةدا˘ف˘ت˘سسلا بج˘ي ةو˘ق طا˘ق˘ن ن˘˘م كلذ
هنا لا ..ةنكمم دودح دعبا ىلا اهنم
ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘سسرا˘م˘م˘لا˘ف ف˘سسÓ˘لو
سسورد بعوتسسا نم كانه نا رسشؤوت
لك ىلع ةيبلسسلا هتايعادتو ماسسقنلا

يتلاو ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ن˘يوا˘ن˘ع

ارطخ رثكا ،اههجوا سضعب يف ،ربتعت
..نرقلا ةقفسص نم امبر
نا ىلع نوقفتم اننا ؛لوقلا يفكي له
رطخلا نمكم ديدحتو ودعلا يه ليئارسسا

نم رظتننو لامرلا يف انسسأار عسضن يك
امم اسضعب انل ديعت ةيرحسس اسصعب انيتأايسس
جاتحن نحن ؟ودعلا اذه حلاسصل هانرسسخ
لو˘ح ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ق˘فاو˘ت ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ى˘˘لا
فادها ديدح˘تو لوا ة˘ل˘حر˘م˘لا ف˘ي˘سصو˘ت
اذه نكل ،هتاي˘لآاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا لا˘سضن˘لا
مل ا˘م ا˘عور˘سشم ل˘سشف˘ي ل ا˘سضيا هدر˘ف˘م˘ب
وه ام عم عراسصتي داسضم عورسشمب نرقي
مويلا همسسا يسسايسس عورسشم نم حورطم
،ةدارا نم ريثك ىلإا جاتحن .«نرقلا ةقفسص»
ةينطولا ةمكحلا نم ليلق ىلا جاتحنو
ديعي ل يك ،نيتيلئاسصفلا نيتلئاعلا نم
.هسسفن خيراتلا

!هسسفن خيراتلا ديعي ’ ىتح ..ةينطولا ةمكحلا نم ليلق
نيطشسلف رـيرحتل ةـيطارقميدلا ةـهبجلل يشسايشسلا بتكملا وشضع ‐ بيلك يحتف : ملقب
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92 ـلا ةيلولا تايدلب ربع
يقاوبلا مأاب ةيراوج بعÓم زاجنإ’ ماه غلبم صصيسصخت

ءادوشسلا ةيرششعلا ببشسب مهنكاشسم اورجه نأا دعب
ءاملاب نوبلاطي لجيجب ةلدابعلا ةتسشم ناكسس

ءابرهكلاب مهلزانم طبر ةداعإاو بورسشلا

˘˘مأا ة˘˘يلو ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تسصسصخ
نامسضلا قودنسص نم يقاوبلا

ن˘ي˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو
نم اماه ايلام افÓغ تايدلبلا
بعÓملا لي˘هأا˘تو زا˘ج˘نإا ل˘جأا
ربع وكيتام عون نم ةيراوجلا
ثي˘˘˘ح ،92 ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب
ايراوج ابعلم59 زاجنا متيسس
متيسسو ةيلولا تايدلبلا ربع
ة˘˘فا˘˘ث˘˘كلا بسسح ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘˘ت
نم ذإا ة˘يد˘ل˘ب ل˘كل ة˘ي˘نا˘كسسلا
بعÓم5 زاجنإا نأا بقترملا
ىر˘ب˘كلا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ب

ةليلم ني˘عو ءا˘سضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ك
م˘ت˘ي˘سسو  ي˘قاو˘ب˘˘لا مأا ى˘˘ت˘˘حو
بسشعلاب بعÓملا هذه ةيطغت
عم ليج رخآا نم يعانطسصلا
ةيبابسشلا لكايهلا هذه جييسست

فÓتإاو اهب ثبعلا متي ل ىتح
دقو تقو عرسسأا يف اهبسشع
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل سصسصخ
ةئفل ةبسسنب ةسساسسحلاو ةماهلا

ةسضايرلا يسسرام˘مو با˘ب˘سشلا
مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘سصا˘خو  ا˘مو˘م˘ع
،ميتنسس را˘ي˘ل˘م491  ي˘˘˘لاو˘˘˘ح
ةرادإلا ةحلسصمل تدنسسأا دقو
بعÓم8زا˘ج˘نا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘يراو˘˘ج
با˘سضه˘لا ن˘م˘سض ة˘ف˘ن˘سصم˘˘لا
ي˘ن˘ي˘ن داو رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ةرار˘˘غو˘˘ب و ة˘˘لÓ˘˘ب˘˘لا قرز˘˘˘لا
نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا

هذ˘ه زا˘ج˘˘نإا ع˘˘مو ة˘˘يزا˘˘ج˘˘لاو
نم سصلختلا متيسس بعÓملا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ت˘ن˘م˘سسإلا بعÓ˘˘م˘˘لا
تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ تز˘˘˘ج˘˘˘˘نأا
حامسسلاو ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
سصو˘سصخ˘لا˘ب با˘ب˘سشلا ة˘ئ˘ف˘˘ل
لسضفأا يف مهتياوه ةسسرامم
م˘˘ت د˘˘قو فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘سسحأاو
هذ˘ه ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘سست
ةمدخ يف  نآلا يهو بعÓملا
.بابسشلاو ةسضايرلا

  رامع.ع

ناكسس ن˘م تار˘سشع˘لا د˘سشا˘ن˘ي
يف ة˘ع˘قاو˘لا ة˘لدا˘ب˘ع˘لا ة˘ت˘سشم
ةعباتلا دمحأا ينب ةيرق  يلاعأا
،لجيجب سسواق ةيدلبل ايميلقإا
ةرورسضب ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب م˘ه˘لزا˘ن˘م د˘˘يوز˘˘ت
نأا دعب كلذو ،بورسشلا ءاملاو
نا˘˘بإا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سسم اور˘˘˘ج˘˘˘ه
سضرعت دعب ءادوسسلا ةيرسشعلا

مهتايحو بيرخ˘ت˘ل˘ل م˘ه˘لزا˘ن˘م
فرط نم ةيفسصتلاب ديدهتلل
م˘هر˘ط˘سضا ا˘م و˘هو ،با˘˘هرإلا
نأا دعبو نآلاو ،مهتايحب رارفلل
ىلإا عيمجلا داع نمألا بتتسسا
،مهلوقحو مهلزانمو مهيسضارأا
سسلج˘م˘لا سسي˘ئر اود˘سشا˘ن ن˘يأا
سسواق ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا
ةداعإا لجأا نم لجاعلا لخدتلا
ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ى˘لإا ءا˘بر˘ه˘كلا
ةد˘˘م˘˘عألا تسضر˘˘ع˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب

ى˘لإا كÓ˘سسألاو ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةقرسسلا اهتلاط امك بيرختلا
اوبلاط ىرخأا ةهج نم ،اسضيأا
مهلزانم ديوزت ةرورسضب اسضيأا
ها˘˘˘ي˘˘˘مو بور˘˘˘سشلا ءا˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
مهلزانم ىلإا ةدوعلل تايفنحلا

ة˘ف˘˘سصب ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘مو
ةقطنملا نأاو ةسصاخ ،ةيعيبط
ناز˘خ˘لا ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك د˘˘ع˘˘ب˘˘ت ل
ينب ةيرق نومي يذلا يئاملا
م˘˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا ،د˘˘˘م˘˘˘حأا
ة˘ي˘بر˘تو ة˘عارز˘لا نو˘سسرا˘˘م˘˘ي
ربتعت يتلا يسشاوملاو ماعنألا

،تÓئاعلا بابرأا ةيبلغأا لمع
ءاملا ريفوت نم لعجي ام وهو
ة˘ح˘ل˘˘م ةرور˘˘سض ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
ة˘ت˘˘سشم ى˘˘لإا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘ل
باهرإلا اهبرخ يتلا ةلدابعلا
.تانيعسستلا تاونسس ىمعألا

ع.ميهاربا

 «91‐ديفوك» انوروك صسوريف راششتنا ةجيتن
ةسسبت يف تانيوعلاب ناكسس002 يح بابسش

 ةفاظن ةلمحب نوردابي
يح بابسش نم ددع لغتسسا

ةيلو تانيوعلاب نكسس002
سشاعملا عسضولا فورظ ةسسبت
انوروك سسوريف راسشتنا ةجيتن

ر˘ج˘ح˘لا سضر˘فو91‐ديفوك
ةردابم قÓطإا ىلإا ،يحسصلا
ةئيهتو ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت
،ه˘ي˘ف نو˘سشي˘ع˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘سش ثي˘˘˘ح
ءلؤوه بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا
لا˘ف˘˘طألا لو˘˘ه˘˘كلا با˘˘ب˘˘سشلا

خا˘˘˘سسوألا ة˘˘˘لازإا˘˘˘ب او˘˘˘˘ما˘˘˘˘قو
،تارامعلا ةيبقأا نم ةرسشتنملا

ءÓ˘˘˘طو ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فرو
تاريج˘سش سسر˘غو ،ة˘ف˘سصرألا
ي˘نار˘م˘ع˘لا ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
ةيلمعلا يف ةدحاو دي اوناكف
يل˘ئا˘ع و˘ج ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
دقو ةرباثملاو سسفانتلا هأÓمي

ةباجتسسا ةردابملا كلت تقل
ناكسسلا فلتخم نيب ةعسساو
اوم˘سضناو ءاد˘ن˘لا او˘ب˘ل ن˘يذ˘لا

بنا˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ا˘ع˘ي˘˘م˘˘ج
نيدكؤوم ،ددرت نود مهسضعب
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف
يحلا ةفاظن ىلع ةظفاحملا

لا˘˘م˘˘عألا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لاو
ة˘فا˘ق˘ث ة˘ي˘م˘ن˘تو ة˘ي˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ة˘مد˘خ˘ل ي˘عو˘ط˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ربتعا مهته˘ج ن˘م ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ي˘قا˘بو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
نأا تانيوعلاب ىرخألا ءايحألا
ة˘ي˘لوؤو˘سسم ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘ن
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘هو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
عيجسشتلا قحتسسي تاردابملا

ه˘˘م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلاو
ر˘ج˘ح˘لا د˘ع˘ب ه˘ت˘يرار˘م˘˘ت˘˘سساو
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘جو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ةسصاخ عيمجلا ىدل ةسسورغم
،ةد˘˘˘عا˘˘˘سصلا لا˘˘˘ي˘˘˘جألا ىد˘˘˘ل
ةليبن ةلاسسر ةفاظنلا نيربتعم
تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ب ف˘˘سصت˘˘ت
 .ةفقثملا

 نوراه يحابشصم

ماعطلا نع بارشضإا يف لوخدلاب اودده

ةملاڤب عقاوملا رايتخا ةقيرط يف رظنلا ةداعإاب نوبلاطي20 لدع وبتتكم

 ةيندملا ةيامحلاو كردلاو ةطرششلا عم قيشسنتلاب
انوروك ءابو لوح صسيسسحت ةلمح نومظني راردأاب فلوأا ةرئادب دجاسسملا ةمئأا

هوفشصو ام ىلع مهنم اديدنت ،ماعطلا نع بارشضإا يف لوخدلاب ،ةملاقب20 لدع يبتتكم نم تارششعلا دده
ةبشسنلاب عقاوملا رايتخا يف ةملاقب20 لدع جمانرب ىلع نومئاقلا اهجهتنا يتلا ةيئاوششعلا ةقيرطلاب

يف ايلعلا تاطلشسلا نم نيبلاطم ،ةيلولا ةمشصاعب نينطاقلا مهنم ةشصاخ مهتابغر بلت مل يتلاو نيبتتكملل
يتلا ةقيرطلا يف رظنلا ةداعإل لخدتلا ةرورشضب لدع ةلاكول ماعلا ريدملاو ةيلولا يلاو اهشسأار ىلعو دÓبلا

.عقاوملا رايتخا يف لدع ةلاكو ةفرط نم اهدامتعا مت

ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ي˘˘˘ف  لا˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لاو
عقاوملا رايتخا نأا نوبتتكملا

،ةيئاق˘ل˘ت ة˘ف˘سصب ا˘يرا˘ب˘جإا نا˘ك
املك دحاو رايتخا دوجو ببسسب
ع˘ي˘م˘ج˘ب سسي˘لو ع˘قو˘م˘لا ح˘ت˘ف
را˘ي˘ت˘خلا م˘ت˘ي ي˘كل ع˘قاو˘م˘˘لا
نأا˘سشلا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ىقلت دقو ،ىرخألا تايلولاب
ى˘سضم تقو ي˘ف نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

هذه ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م د˘عو
ةسسارد متي فوسس هنا ةريخألا
بتتكملا ةماقإا بسسح تافلملا

اذه نأاو ،تانكسسلا عيزوت دنع
در˘ج˘م ي˘ئا˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خلا
يف  ،رطسشلا عفد ةريتو عيرسست
ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘كأا يذ˘˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘لا
نو˘سضفر˘ي م˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘˘لا

ع˘يزو˘ت˘لا اذ˘ه ا˘ع˘˘طا˘˘ق ا˘˘سضفر
راتخملا عقوملا نأل يئاوسشعلا

،مهتماقإا لحم جراخ مهبسسح
نا˘كم ن˘ع د˘ع˘ب˘لا ل˘ك د˘ي˘ع˘بو
هنا نيفيسضم ،مهلمعو مهتماقإا

ى˘˘ل˘˘ع سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك
نأا ة˘لا˘كو˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
نكسس0011  عورسشم نوكي
ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

سسي˘˘˘لو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع
ر˘ي˘خألا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عاد ،سسكع˘˘لا
لخدتلاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
. عقاوملا رايتخا

ةبه ميدقت..
ةيبط ةبيقح02 نم

صسفنتلا ىلع ةدعاشسملل
ىفششتشسملا ةدئافل

«91ديفوك» يعجرملا
ةينماسضت˘لا تا˘ب˘ه˘لا را˘طإا ي˘ف
ةيلو اهدهسشت  يتلا ةعونتملا
ءا˘بو ة˘مزأا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،ة˘م˘لا˘ق
لبقت˘سسا ،91 ديفو˘ك ا˘نورو˘ك
ر˘˘يد˘˘م ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
ر˘˘يد˘˘مو نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ةرادإلا

نيم˘ل˘سسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
،‐ةملا˘ق ة˘ب˘ع˘سش‐ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةلثمتم ةبه ميدقتب اوماق نيذلا
ةدعاسسملل ةيبط ةبيقح02 يف
ةد˘ئا˘ف˘ل م˘ل˘سست سسف˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ي˘لاو˘لا ،ة˘م˘لا˘˘ق‐91ديفوك
هر˘˘كسش ق˘˘ي˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ع بر˘˘˘عأا

،ةبيطلا ةردابملا هذهل هنانتماو
يسسيسسحتلا لمع˘لا ن˘م˘ث ا˘م˘ك
دارفأا ىعسسي يذلا يراوجلاو
فلتخ˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةيوعوت لئاسسر ثعبل ربانملا
راسشتنا ةحفاكمل نين˘طاو˘م˘ل˘ل
قايسسلا سسفن يف  ايعاد ،ءابولا
ةيئاقولا ريبادتلاب مازتللا ىلإا

ءاد˘تراو يد˘سسج د˘˘عا˘˘ب˘˘ت ن˘˘م

يدا˘ف˘تو ،ة˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا
سضع˘ب ي˘ف ة˘سصا˘خ ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا
اد˘فاو˘ت فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ن˘كا˘˘مألا

ءانثأا ةسصاخ نينطاوملل اريبك
.يئاسسملا ةرتفلا

عو˘ب˘سسألا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م م˘˘ظ˘˘ن
د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئأا يرا˘˘ج˘˘لا
عم قيسسنت˘لا˘ب ف˘لوأا ةر˘ئاد˘ب
ةيامح˘لاو كرد˘لاو ة˘طر˘سشلا
لوح سسيسسحت ةلمح ةيندملا

˘˘ما˘˘ق ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو
ة˘ن˘كا˘سس سسي˘سسح˘ت˘ب ة˘م˘˘ئألا
ءابو˘لا ر˘ط˘خ ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

طورسشب ماز˘ت˘للا ةرور˘سضو
ةلودلا اهترقأا يتلا ةياقولا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خو
عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘تراو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةلاح يف ( ةمامكلا ) يقاولا
،ةرور˘˘˘˘˘سضل˘˘˘˘˘ل جور˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘˘سساو
ةحات˘م˘لا تو˘سصلا تار˘ب˘كم
تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘م˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ي˘˘ف كرا˘˘سشو ،سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘لا
نب خيسشلا ةم˘ل˘كب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح م˘˘غر د˘˘م˘˘حأا كلا˘˘م
ذ˘ن˘م ة˘فور˘ع˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
نم هعنمت مل ثيح تاونسس
ة˘˘م˘˘ل˘˘كب و˘˘لو ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا
يلاو فرسشاو اذه ،ةيهيجوت
نوؤوسشلا ريدم ةقفر ةيلولا
فا˘˘˘˘˘قوألاو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا

ىل˘ع ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو
ة˘سشرو˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا قÓ˘˘ط˘˘نا
ةعن˘قألا ة˘طا˘ي˘خ˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘˘سسب˘˘لألاو

ةيمارلا دوهجلا نمسض لخدت
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل

دي˘فو˘ك د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
يباح˘سصلا د˘ج˘سسم ن˘م ،91
يسضر لبج نب ذاعم ليلجلا
ةيلولا ةمسصا˘ع˘ب ه˘ن˘ع ه˘ل˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘خد˘ت ثي˘˘ح ،راردأا

فار˘سشإلا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘طا˘˘ي˘˘خ
تاردابم راطإا يف  ،اهيلع
تار˘˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘ب˘˘سس سسل˘˘ج˘˘م
دجسسم˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل ع˘با˘ت˘لا
سسوريفلا راسشتنا نم دحلل
ر˘ئاز˘ج˘لاو ة˘سصا˘خ ة˘يلو˘لا˘ب

ي˘لاو˘لا ى˘ط˘عأا ا˘م˘ك ،ة˘ما˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘˘نا ةرا˘˘˘سشإا
سضعب فرط نم ةيسسيسسحت
ع˘يزو˘ت˘ب ة˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م ة˘˘م˘˘ئألا
نينطاوملا ثحو تامامكلا

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإلا

ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘يزار˘˘ت˘˘حلاو
دحلل ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

،سسوري˘ف˘لا اذ˘ه را˘سشت˘نا ن˘م
رجحلا طباوسضب مازتللا عم
       .يلزنملا يحسصلا

ينطولا داحتلا عرف
ةيرئازجلا ةبيبششلل

ىلع فرششي ناقرب
 ميقعت ةلمح

ينطولا داحتلا عرف فرسشأا

،ناقرب ةيرئازجلا ةب˘ي˘ب˘سشل˘ل
ن˘م ل˘ت˘كت ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب

رخأا ناقرب ةلعاف تايعمج
ىلع ،مرسصنملا  عوبسسألا

تل˘˘م˘˘سش م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

فر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا تآا˘˘سشن˘˘م˘˘لاو
نينطاوملل ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘كر˘ح
نم معدب ةل˘م˘ح˘لا تم˘ظ˘نو
باحسصأا نم سضعبو راجتلا
ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘خ˘˘سسلا يدا˘˘يألا

،م˘˘هءا˘˘م˘˘سسأا ر˘˘كذ او˘˘˘سضفر
˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا لوؤو˘˘˘سسم لا˘˘˘˘قو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإلا عر˘˘ف˘˘ب
ناقرب ةيرئازج˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل˘ل
راطإا يف ةلمحلا هذه لخدت
ةذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا
انوروك سسوريف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
،(91 د˘ي˘فو˘ك ) د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لا

ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
تاذ لا˘˘قو اذ˘˘˘ه ،ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘ن
ةم˘ل˘ح˘لا هذ˘ه نأا لوؤو˘سسم˘لا
ر˘ب˘كأا سسم˘ت˘ل ل˘سصاو˘ت˘˘ت˘˘سس
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع
كلذك لخد˘تو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
د˘˘ح ع˘˘˘سضو˘˘˘ل ل˘˘˘فا˘˘˘كت˘˘˘لاو
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نل
راردأا ة˘يلوو نا˘قر ةر˘ئاد˘˘ب
               .ةماع رئازجلاو

نمحرلادبع يفاولب

م .دوعشسم

ةفاقثلا ةيريدم
كراسشت فراطلاب

لظلا قطانم لافطأا
ينطولا مهموي

ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م تي˘˘˘˘حأا
ينطولا مويلا ىركذ ،فراطلاب
ـل ق˘فاو˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ف˘ط˘ل˘˘ل
ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘ك ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج51
ثي˘ح ،ةز˘ي˘˘م˘˘م د˘˘ج ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ة˘بو˘ح˘شصم ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ىلا ل˘˘مألا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ب
اددع ترازو ة˘مور˘ح˘م˘لا ل˘ظ˘لا

ل˘ك م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف لا˘ف˘˘طألا ن˘˘م
عمجت بنجتل اذهو ،ىدح ىلع

ءا˘˘˘بو ن˘˘˘م ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قوو لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا
ا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م ىع˘˘˘˘˘˘شسو .ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
ة˘ج˘ه˘ب˘لا لا˘خدا ىلا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

لا˘ف˘طألا بو˘ل˘ق ىل˘˘ع رور˘˘شسلاو
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ن˘˘م او˘˘مر˘˘ح ن˘˘يذ˘˘˘لا
ببشسب صسرام رهشش ذنم ءاوجألا
ع˘ت˘م˘ت ا˘م˘ك ،ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
صضور˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب لا˘˘ف˘˘طألا
ةيهاكفلا تارقفلاو ةيناولهبلا
ىلا ة˘˘ما˘˘˘شست˘˘˘بلا تدا˘˘˘عأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

. مههوجو
ىل˘˘˘ع لا˘˘˘ف˘˘˘طألا ل˘˘˘شصح˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
صصشصق˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م
ةءار˘˘ق˘˘˘لا ىل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ششت˘˘˘ل
م˘˘ه˘˘غار˘˘ف ئ˘˘ل˘˘مو ة˘˘ع˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
مهل ةيامح لزنملا يف ءاقبلاو
صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ىود˘˘ع˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م
.انوروك
ةيهيفر˘ت˘لا ة˘ي˘فا˘ف˘ث˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا
نم لك يف لظلا قطانم تلمشش
،ة˘ي˘فا˘ششلا ،ل˘شسع ن˘ي˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب
ةيدلبو ،ةنوتيزلا ،قوشسلا لمر
. ةيدودحلا صسوقوب
لا˘ف˘ت˘حلا م˘ت د˘ق˘ف ،ةرا˘ششإÓ˘˘لو
فر˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘˘ب
قيلعت دعب اشصوشصخ ،يئانثتشسا
ةمراشص دعاوق عشضوو ةشساردلا
ي˘ششف˘ت د˘ع˘ب ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصل
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘بو
.اندÓب
ة˘يلو˘ب ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ا˘˘عدو
ع˘ي˘م˘ج ،ي˘فا˘شص لدا˘ع فرا˘˘ط˘˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘ب ماز˘˘ت˘˘لإÓ˘˘ل ،لا˘˘ف˘˘طألا
يجاتلا صسوري˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

لك نوكي يكل لافطأا اي» :Óئاق
مازتلإلا مك˘ي˘ل˘ع ،ا˘ن˘ل د˘ي˘ع مو˘ي
.«ةياقولا ريبادتب

صسراف . وب
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ةنيدملا لخاد ةلعافلا ةيلحملا تايعمجلا نم ددع عم نواعتلاب
اموي03 ـلا ةلمح قلطي «دمحأا ربوج» روتكدلا

 لجحلا نيعب انوروك ءابو ىلع ءاسضقلل
ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘با تق˘˘ل˘˘طأا
بحاسص ربوج د˘م˘حأا رو˘ت˘كد˘لا
ميلعت يف ةيربو˘ج˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
03» ةلمح ،ةي˘ب˘ن˘جألا تا˘غ˘ل˘لا
ءا˘˘بو ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ا˘˘مو˘˘˘ي

«ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ع˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةلعافلا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةهجاوم فدهب ،ةنيدملا لخاد
ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘˘ت
.ةقطنملا

ريدم دم˘حأا رو˘ت˘كد˘لا ح˘سضوأاو
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا» نأا ،ة˘˘م˘˘كح˘˘˘لا راد
ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت˘˘ي˘˘سسو ،ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت
ع˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا

ةلعافلا تايعمجلاو نيعوطتم
ني˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘سشلا ل˘كو
دوهجلا رفا˘سضت نود˘ير˘ي ن˘ّم˘م
تاءار˘جإلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل نوا˘ع˘ت˘لاو
تÓمح نم ةيئاقولا ريبادتلاو
م˘ي˘ق˘ع˘ت ،ة˘˘ي˘˘عو˘˘تو سسي˘˘سسح˘˘ت
ة˘ما˘ع˘لا تاءا˘سضف˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘˘تو
ا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ر˘˘ث˘˘كألا ن˘˘كا˘˘˘مألاو
ةماع˘لاو ة˘سصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لاو
تاداسشراو سسورد ،اراهنو Óيل
ةين˘ق˘ت ر˘ب˘ع ة˘م˘ئأÓ˘ل ظ˘عاو˘مو
ىلإا ةفاسضإلاب ،رسشابملا فيÓلا
ةيئاقو تامي˘ل˘ع˘تو تا˘ه˘ي˘جو˘ت
تÓخد˘تو ،د˘ع˘ب ن˘ع ءا˘ب˘طأÓ˘ل

ل˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ع تارا˘˘˘˘طإل
نييناسسفن ءاربخو ني˘سصت˘خ˘مو
ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جاو
ةيبط تامولع˘م تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لا

ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘مزل ح˘ئا˘سصنو
اهسضرع متي ،انوروـك سسوريف
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘سصن˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهقÓطإا متي ام˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا
،ءا˘˘كر˘˘سشلاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
ا˘نورو˘كلا ى˘سضر˘م ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو
ةيغب مهع˘م ي˘سسف˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لاو
لفكتلاو ةيسسفنلا راثآلا زواجت
لا˘ح ي˘ف م˘ه˘تد˘˘عا˘˘سسمو م˘˘ه˘˘ب
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإا ل˘ي˘˘ج˘˘سست

ّم˘ت دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو ،ا˘نورو˘ك
ىلع فتاوه ماقرأا ةثÓث عسضو
طوطخ ثÓثب ةعاسس42 رادم
«ود˘يروأاو سسي˘ل˘بو˘م ،يز˘˘ي˘˘ج»
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةقفارملاو عيجسشتلاو زيفحتلاو
وه فد˘ه˘لاو ة˘ي˘جو˘لو˘كي˘سسب˘لا

يطخت ىلع ةقطنملا ةدعاسسم
.ةنكمملا رئاسسخلا لقأاب ةمزألا

دوهج راطإا يف ةلمحلا يتأاتو
نم هعم ن˘مو د˘م˘حأا رو˘ت˘كد˘لا
دعاوسسو ني˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ءا˘كر˘سش
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘ل  لا˘جر˘لا
ميدقتو ،قيقدو يلمع لكسشب
ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا قر˘˘طو ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ًة˘سصا˘خ ،ة˘ح˘ي˘ح˘˘سصلا
تامولعملا نم ديدعلا راسشتنا
يف مهاسست د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ئ˘طا˘خ˘لا
م˘يد˘ق˘ت ن˘ع Óً˘سضف ،ا˘هرا˘سشت˘نا
ةما˘ه˘لا ح˘ئا˘سصن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لاو
كلذكو ،تويبلا يف تاديسسلل
تلاحب نيباسصملا سصاخسشأÓل
ةسضرع رثكألاو ةقباسس ةيسضرم
ةلاح يف سسوريف˘لا˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل
ميدقت ىلإا ةفاسضإلاب ،ىودعلا
ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ةد˘نا˘سسم˘لاو م˘˘عد˘˘لا

لظ يف ،رسسأÓل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو

ةيئاقولا ةيزارتحلا تاءارجإلا
مازتللا ةرورسض يسضتقت يتلا
تارتف˘ل لزا˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا˘ب

 .ةليوط
ة˘م˘كح˘˘لا راد ر˘˘يد˘˘م فا˘˘سضأاو
ةلكوملا لامعألا» نأا ةليسسملاب
يف نييعامتجلا ءاكرسشلا ىلإا
ةيعوتلا اهنمو ،ةريثك ةلمحلا

م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ةيونعملاو ةيسسفنلا ةقفارملاو
باعيت˘سسل مز˘ل˘ي ا˘م ز˘ي˘ه˘ج˘تو
ن˘ي˘ع ي˘˘ف ة˘˘مزألا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
يلاح˘لا تقو˘لا ي˘فو ،ل˘ج˘ح˘لا
ةيقيسسنت تاسسلج لمع˘ب ا˘ن˘م˘ق
ةقيرط زيهجتب  نيينعملا عم
ةلمحلا ةيج˘ي˘تار˘ت˘سساو ل˘م˘ع˘لا

جورخلل مه˘تا˘حار˘ت˘قا م˘يد˘ق˘تو
ىلإا مدقتسس يتلا تايسصوتلاب
ىلإا لقتنن اهدعبو ،تاطلسسلا
 .» ةيلمعلا تاوطخلا

عطقم يف ،دمحأا ربوج لاقو
يئرملا رسضاحتلا» ربع روسصم
ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا» نإا ،«د˘˘ع˘˘ب ن˘˘˘ع
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا و˘˘ه ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
دحوم ةباجتسسا راسسم قيقحت
ذاقنإل ةسصرفلا زيزعت هنأاسش نم
سسوريف راسشتنا نم سسانلا ةايح
رمتسستسس  ة˘ل˘م˘ح˘لاو ،ا˘نورو˘ك
قÓطإا لمسشتو ،توأا81 ىتح
ل˘ي˘كسشت ر˘ب˘ع بهأا˘ت˘ل˘ل ة˘˘ط˘˘خ
،تايعمجلا نم ةيعوطت ناجل
ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ن˘˘˘مو
فدهب ،ةنيدم˘لا ي˘ف عو˘ط˘ت˘لا˘ب
ةرور˘˘˘سض لو˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ي˘عا˘م˘ت˘جلا لز˘ع˘لا تاءار˘˘جإا

لرا˘سش ة˘ع˘ما˘ج ج˘ير˘˘خ ع˘˘با˘˘تو
ةرتفلا هذه لÓخ» هنأا لوغيد
نو˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سس
ةيلحملا تايعمجلا ةد˘عا˘سسم˘ب
ة˘ل˘يد˘ب˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
مهعيجسشتل ةقطنم˘لا ة˘ن˘كا˘سسل

،لزا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يتلا ةيبطلا تامامكلا ريفوتو
اهتطايخب ايسصخسش ل˘ف˘كت˘ي˘سس
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘سشرو ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
داو˘م ع˘م ا˘نا˘ج˘م ا˘ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
،ةيسساسسألا ريهطتلاو مي˘ق˘ع˘ت˘لا

لا˘ح ي˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ع˘م˘جو
تا˘نا˘ي˘بو ،سسور˘ي˘ف˘لا را˘˘سشت˘˘نا
ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا دد˘ع ن˘ع ىر˘˘خأا
حنمي ام وهو ،ةيبطلا ةيانعلل
دراو˘˘م˘˘لا د˘˘سصر ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘˘ق
.«لسضفأا لكسشب
ةيعوتلا تÓمح ّنأا دمحأا لاقو
لجسست مل نإا ىتح ةيرورسض
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإا ة˘يأا
،نطولا ربعو لجحلا نيع يف
ة˘ي˘تا˘ي˘ح˘لا طو˘غ˘˘سضلا» :لا˘˘قو
مهرد هذه انتلاح يفو ،انقحÓت
راطنق نم اريخ سسيل ةياقولا

نأل ر˘˘ث˘˘كأا ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف جÓ˘˘˘ع
،انوروك عم يدجي ل جÓعلا

ةرد˘ق ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ءا˘ف˘˘سشلاو
رطخلاو ،لمحتلا ىلع مسسجلا

د˘ح˘ب ة˘با˘سصإلا ي˘ف ن˘˘م˘˘كي ل
ة˘˘عر˘˘سس ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘نإاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ
رد˘˘ق لوا˘˘حأا اذ˘˘لو ،ي˘˘سشف˘˘ت˘˘˘لا
ةياقولا قرطب مازتللا ناكمإلا

يتلئا˘ع ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ا˘سصر˘ح
ي˘ت˘لا ي˘تد˘ل˘ب ل˘هأا ةد˘˘عا˘˘سسمو
ةمدخ ميدقتو اهتدعاسسم ديرأا

 .ّيلع بجاو سضرف اهارأا يتلاو
فشسوي نب . رشضخل . أا

 رقفلا ةرئاد نم مهلاششتنل ةيلحملا تاطلشسلل لجاعلا لخدتلاب اوبلاط

فلسشلا يف لومراي ةيرقب صشيمهتلاو ءاسصقإ’ا نوكتسشي نونطاوملا
نع ،فلششلا ةيلو يف ةجاجم صضيبألا ةيدلب ىوتشسم ىلع لومراي ةيرقب نونطاقلا نونطاوملا جرخ
اهشسأار ىلعو ةيئلولاو ةيلحملا تاطلشسلا لخدت ةرورشضب اوبلاطيل ةريخألا تاعاشسلا لÓخ مهتمشص

ةيرشضحلا ةئيهتلل ةقطنملا راقتفإا ءارج اهنودباكي يتلا ةاناعملا ىلع فوقولل يراج دوعشسم يلاولا
.يحشصلا فرشصلا ةكبشش عورششم مامتإا مدعو

ثد˘˘˘ح˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف
ن˘ع «مÓ˘سسلا»ـل نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
همزلت لازت ل يذلا تمسصلا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا م˘ه˘ب˘سسح
يف نكاسس يأا كرحت مل يتلاو
ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ها˘˘ج˘˘تإا
تÓ˘ئا˘ع˘لا فلأا تلا˘غ˘˘سشنإا˘˘ب
لاقي ام لقأا افورظ سشيعت يتلا

ل˘ظ ي˘ف قا˘ط˘ت ل ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ن˘ع
لوحتو يح˘لا تا˘قر˘ط ءار˘ت˘هإا
كر˘ب ى˘لإا ا˘ه˘ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ءاز˘˘جأا

يتلا رفحلا نع كيهان ةيئام
ةيرومأام نم بعسصت تحبسصأا
طقاسست عم تاب˘كر˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت
مدع اذه ىلإا فاسضي ،راطمألا
رطسشلا يف لا˘غ˘سشألا قÓ˘ط˘نا
ة˘˘كب˘˘سش عور˘˘سشم˘˘ل ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
مغرلا ىلع يحسصلا فرسصلا

تاءارجإلا لك لامكتسسا نم
يتلا ةيلمعلا هذه سصخت يتلا
تÓئاعلا نم تائملا اهرظتنت

،ديدجلا يح˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
لازي ل تقو يف اذه ثدحي
نورظتني لو˘مرا˘ي ي˘لا˘هأا ه˘ي˘ف
ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا كر˘˘ح˘˘ت
ةعاق ميمرتل ةي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب˘ل
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا
اهتيقرتو اهعيسسوتو ةقطنملا
تامدخلا ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع ى˘لإا
ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضل
امك ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسإلا

ةيدلبلا تاطلسسلا ءلؤوه بلاط
عرفلا ريطأاتو زيهجت ةرورسضب
ه˘˘ب ته˘˘ت˘˘˘نإا يذ˘˘˘لا يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
هعسضوو تاونسس ذنم لاغسشألا

ثدحت امك اذه ،ةمدخلا زيح
راقتفا نع ني˘ن˘طاو˘م˘لا سضع˘ب
ة˘ي˘ل˘سست˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘ل لو˘˘مرا˘˘ي
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لاو
ةينا˘ب˘سشلا بهاو˘م˘لا با˘ع˘ت˘سسإا
.ةقطنملا اهب رخزت يتلا

ىفششتشسم لامعو..
نوجتحي ةفرششلا
ليحرب نوبلاطيو
ةيعرفلا ةريدملا

ةيرششبلا دراوملل
ةباينلاب

نم تارسشعلا سسمأا لوأا جتحا
ة˘فر˘˘سشلا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم لا˘˘م˘˘ع
ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا ف˘˘ل˘˘سشلا ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘سسإلا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
تاهج˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ،ةد˘يد˘ج˘لا
ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا

ىلإا لمع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘تو
ةيعرفلا ةريدملا رييغت بناج
.ةباينلاب ةيرسشبلا دراوملل
،«مÓ˘˘˘˘سسلا» ردا˘˘˘˘سصم بسسحو
ةيجاج˘ت˘حلا ة˘ف˘قو˘لا هذ˘ه نإا˘ف
يذلا ءادن˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا تءا˘ج
ةلقتسسملا ةباقنلا مهل هتهجو

ةيمومعلا ةرادإلا يمدختسسمل
ةرادإا بوا˘ج˘˘ت مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف
بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
مايألا لÓخ ا˘ه˘ي˘لإا ة˘عو˘فر˘م˘لا
ي˘ف سصخ˘ل˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خألا

عم راوحلا باوبأا حتف ةرورسض
سضرغ˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإلا كير˘سشلا
سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإا
ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا
نم ددع قح ي˘ف ة˘ي˘ف˘سسع˘ت˘لا˘ب

كيهان ،ةسسسسؤوملا هذه لامع
لمعلا طورسش رفوت مدع نع
تلاجعتسسإلا ةحلسصم لخاد
ق˘ي˘سضل ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ل سصسصخ˘˘م˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘˘لا

رب˘خ˘م˘لا ي˘تد˘حو˘ل هرا˘ق˘ت˘فإاو
،را˘ظ˘ت˘نلا ة˘عا˘قو ة˘ع˘˘سشألاو
لامعلاد˘˘سشا˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ك اذ˘˘˘ه
ل˘خد˘ت ةرور˘سضب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ةحسصلا عاطق ىلع ني˘م˘ئا˘ق˘لا

ها˘ج˘˘تإا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ب
ةباسصإلا ر˘ط˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح
لÓ˘خ ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب
ةي˘ئا˘قو˘لا مزاو˘ل˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت

تاسسسسؤوملا يقاب رارغ ىلع
.ةيلولاب ةيئافسشتسسإلا

واوزع ىيحي

نكشسلا ةمزأا نم دحلا فدهب
ةدحو002 عيزوت

نوميملا د’وأاب ةينكسس
ناسسملتب ةيلحاوسسلاو
ىلإا ةفداهلا جماربلا نمسض
نكسسلا ةمزأا ىلع ءاسضقلا
ة˘يلو ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
تاطلسسلا تفرسشأا ،ناسسملت
دلوأا ةر˘˘ئاد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
عو˘ب˘سسألا ر˘ح˘ب نو˘م˘˘ي˘˘م˘˘لا
051 عيزو˘ت ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لا

م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو
ةرئادب ة˘ي˘ل˘حاو˘سسلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
حيتافم˘لا م˘ي˘ل˘سست تاوز˘غ˘لا
نكسسلا ن˘م اد˘ي˘ف˘ت˘سسم05ـل
دقو يراجيإلا ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةئيهت عيزوتلا ةيلمع قبسس
تاءا˘سضف˘˘لاو تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا
،ةين˘كسسلا سصسصح˘لا تاذ˘ب
ن˘م دد˘˘ع ن˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو
دعب ةيلمعلا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا

ل˘˘كسشم ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءا˘˘ن˘˘ع
اذه تاونسسلا ديدعل نكسسلا

ي˘ف م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو
م˘ي˘˘ل˘˘سست ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا بير˘˘ق˘˘لا

ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأا سصسصح
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘ن˘˘˘كسسلا

تايدلب نم ددعب اهباحسصأل
ةي˘ل˘م˘ع م˘ت˘ت ا˘م˘ت˘ير ة˘يلو˘لا
سسي˘يا˘˘ق˘˘م˘˘لا ق˘˘فو زا˘˘ج˘˘نإلا
،راطإلا اذه يف اهب لومعملا

ة˘ل˘كسشم ى˘ق˘ب˘˘ت كلذ م˘˘غرو
عوبر ربع ةلحفتسسم نكسسلا
لخدت يعدتسسي امم ةيلولا
.ةينعملا تاهجلا

صشاتيلتوب ع

 ىشسيع يديشسب زونك ةششروو ءارهزلا ةيعمج ةردابمب
ةليسسملاب راجتلاو تاسسسسؤوملا ىلع يقاو052و ةمامك0003 نم ديزأا عيزوت

ءار˘هز˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج ل˘˘سصاو˘˘ت
زونك ةسشرو عم قيسسنتلاب
ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسب
ءا˘بو ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا

ع˘يزو˘تو ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ ا˘˘نورو˘˘ك
ةيقاولا ةسسبلألاو تامامكلا

ةيمومعلا تاسسسسؤوملا ىلع
ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لاو را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
،ن˘سسلا را˘ب˘كو ن˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘سص تف˘˘˘˘سشك ثي˘˘˘˘ح
يحب اهرقم نئاكلا ةسشرولا

ةيعمج ةسسيئر عم ليرفأا61
ةيوسسن ةيعمج لوأا ءارهزلا
نأا ،ى˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسب
نهددع غلابلا تاعو˘ط˘ت˘م˘لا
ةطايخب نم˘ق01 ن˘م د˘˘يزا

0003 ن˘˘م د˘˘يزأا ع˘˘˘يزو˘˘˘تو
ءا˘بو˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
052 ةطايخ ىلإا ةفاسضإلاب
مقاطلاب سصاخ يقاو سسابل
ة˘ب˘حا˘سص تفا˘سضأاو ،ي˘ب˘ط˘لا

دو˘ع˘ي ل˘سضف˘لا نأا ة˘˘سشرو˘˘لا
،نينسسحملاو ريخلا لهأا ىلإا

ةب˘حا˘سص ن˘م ل˘ك تد˘سشا˘نو
ي˘ها˘طو ي˘م˘لا˘سس ة˘˘سشرو˘˘لا
نينطاوملا لك ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
تاءارجإلاب ديقتلا ةرورسضب
يسشفت نم دح˘ل˘ل ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ىسسيع يديسس ةيدلبب ءابولا

نا ف˘خ˘ت م˘لو ،ا˘هروا˘ج ا˘مو
ة˘سشرو˘لا˘ب تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك
ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ ي˘˘ف تا˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م
ة˘˘˘سسب˘˘˘˘لألاو تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘كلا
ءا˘ه˘ت˘نا ة˘يا˘غ ى˘لإا ،ة˘ي˘قاو˘˘لا
لكسشب ى˘سشف˘ت يذ˘لا ءا˘بو˘لا

،ةريخألا مايألا لÓخ فيخم
ةيح˘ت ةر˘ي˘خألا ي˘ف ته˘جوو
ل˘˘ك ى˘˘لإا سصÓ˘˘خإاو لÓ˘˘جإا
ىفسشتسسمب ةيبطلا مقاوطلا

ةحلسصمو سشيعل˘ب ي˘سسيو˘ك
تادوهجملا ىلع91 ديفوك
ي˘˘سشف˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

ةبسسانملاب ،انوروك سسوريف
ن˘م ةأار˘˘ما04 م˘˘ير˘˘كت م˘˘ت

ةديقفلا تابرقمو تاقيدسص
ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب دا˘˘ع˘˘سس سشو˘˘يز
ىلإا ،ةث˘لا˘ث˘لا ا˘ه˘تا˘فو ىر˘كذ
عر˘ف ر˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘سست بنا˘˘ج
80 ي˘ح˘ب ءار˘هز˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ا˘ه˘م˘سسا˘˘ب «ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا» يا˘˘م
اهلاسضنو اهلاسصخل ادي˘ل˘خ˘ت
يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلا

ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خو
يديسسب بئارسضلا ةحلسصمب

ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ث ةردا˘˘ب˘˘م ،ى˘˘سسي˘˘ع
نم لكو يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ة˘مو˘˘حر˘˘م˘˘لا لا˘˘سصخ فر˘˘ع
،ايئلوو ايلحم سشويز داعسس
ا˘ه˘ل˘ث˘˘م رر˘˘كت˘˘ت نأا ن˘˘ي˘˘ل˘˘مآا

اومدق نمل افارتعا Óبقتسسم
ةقطن˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ع˘م او˘ف˘قوو
.ةدعسصألا عيمج ىلع
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Îسسسشنام تاحا‚
 صشعنت دتيانوي

ةنوبسشل نئازخ
مويلا ،يلاغترب يفحسص ريرقت فسشك
رظتني ،ةنوبسشل غنتروبسس نأا ،ءاثÓثلا
لاقتنا ةقفسص ةميق نم ةديدج ةعفد

رتسسسشنام ىلإا زيدنانرف ونورب هبعل
يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ،د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
.يسضاملا

ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ى˘˘لإا ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف م˘˘سضناو
هين˘ج نو˘ي˘ل˘م86 ل˘با˘ق˘م د˘ت˘يا˘نو˘˘ي
غنتروب˘سس م˘ه˘ن˘م ل˘سصح ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا

لسصحيسس امنيب ،طقف نويلم74 ىلع
ءافولا م˘ت اذإا ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع
.تايدحتلا نم ةلسسلسسب
،ةيلاغتربلا «لوبأا» ةفيحسص بسسحبو
ليسصحت رظتني ةنوبسشل غنتروبسس نإاف
نم ءزجك ،ينيلرتسسإا هينج نييÓم9
.ةقفسصلا ةميق
اذه فسصن نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
،(ينيلرتسسإا هينج نو˘ي˘ل˘م5.4) مقر˘لا
ل˘هأا˘˘ت اذإا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
لا˘ط˘بأا يرود˘ل د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
.لبقملا مسسوملا ابوروأا
ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي˘˘سسف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘سصن˘˘˘لا ا˘˘˘مأا

رو˘ه˘ظ در˘ج˘م˘ب ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
عم ةارا˘ب˘م02 يف ز˘يد˘نا˘نر˘ف و˘نور˘ب
.«رمحلا نيطايسشلا»
،ةارابم81 اًي˘لا˘ح ز˘يد˘نا˘نر˘ف سضا˘خو
3 ه˘يد˘ل د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ن˘˘كلو
اذ˘˘ه ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م
ىلع اًدا˘م˘ت˘عا ر˘ث˘كأا ا˘م˘برو ،م˘سسو˘م˘لا

.يبوروألا يرودلا يف قيرفلا ةريسسم

ةياعر دقع مÈي زديل
هدوعسص دعب يسسايق

«غيلÈÁÒلا»ـل

ةياعر دقع ،دتيانوي زديل قيرف عقو
«سساد˘˘˘يدأا» ة˘˘˘كر˘˘˘سش ع˘˘˘م ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘ق
دمتسس يتلا ،ةيسضايرلا تامزلتسسملل
ةمزÓلا ةيسضايرلا تازيهجتلاب قيرفلا

.ماوعأا5 رادم ىلع
مايأا دعب د˘يد˘ج˘لا ة˘يا˘عر˘لا د˘ق˘ع ءا˘جو
يرود˘ل˘ل زد˘ي˘ل دو˘ع˘˘سص ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
ةرملل ،مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإلا
للكي نأا لبق ،اماع61 ذنم ىلوألا

ةلوطبلا يرود بقلب زوفلاب هدوهج
.ةيزيلجنإلا

زديل كلام ،ينازتيردار ايردنأا لاقو
ياكسس» ةكبسش هتلقن نايب يف ،دتيانوي
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا نإا ،سسمأا لوأا «سسترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
اذإا «ةيفاسضإا تارامثتسسا» ىلإا جاتحي
يزيلجنإلا يرودلا يف ةسسفانملا دارأا
.زاتمملا

علطتن» :دتيانوي زديل كلام فاسضأاو
ي˘ف زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘ل˘ل ا˘ن˘تدو˘ع ى˘لإا
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لاو ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ر˘ه˘سشأا د˘حأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا سساد˘˘يدأا
لثمي ام ،ةسضايرلا ملاع يف ءامسسألا
.«يدانلل ةديدج ةيادب
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،يناب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
سسيئر ،زيريب ونيتنرولف نأا ،سسمأا

ةردقب اًمامت عنتقم ،ديردم لاير
د˘سصح ى˘ل˘ع ،«ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا» م˘ج˘˘ن
.مايألا نم موي يف ةيبهذلا ةركلا

ا˘˘˘سسن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يد» ع˘˘˘قو˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
زيريب نإاف ،ي˘نا˘ب˘سسإلا «لار˘ت˘ن˘ي˘سس
و˘ي˘سسن˘ي˘سسأا و˘كرا˘م نأا˘ب ع˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م
.ةيبهذلا ةركلاب زوفيسس
ةيوق ةباسصإل ويسسنيسسأا سضرعتو

علطم ،يبيلسصلا طابرلا يف عطقب
هل اردقم ناكو ،يراجلا مسسوملا

لو˘ل ةارا˘ب˘م يأا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ل˘˘لا مد˘˘ع
تد˘م˘ج ي˘ت˘لا ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
.رهسشأا3 نم برقي ام طاسشنلا

ز˘ير˘˘ي˘˘ب نأا ى˘˘لإا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا را˘˘سشأاو
ةدع رمألا اذ˘ه˘ب و˘ي˘سسن˘ي˘سسأا ر˘ب˘خأا

،ةباسصإلا ن˘م ه˘تدو˘ع ذ˘ن˘م تار˘م
زو˘ف˘ت˘سس ،ىر˘ت˘سس» :ه˘ل لا˘ق ثي˘˘ح
..ام موي يف ةيبهذلا ةركلا ةزئاجب

.«اًريثك كب قثن نحن
ر˘˘ث˘˘كأا د˘˘حأا ز˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
اًم˘عد اور˘ه˘ظأا ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشألا

لÓ˘خ و˘ي˘سسن˘ي˘سسأل دود˘ح˘م ر˘˘ي˘˘غ
ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا ن˘˘م ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘˘ف
.ةريطخلا

سسنارف» ة˘ل˘ج˘م نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
بج˘ح˘ب اًرار˘ق تذ˘خ˘تا «لو˘ب˘تو˘˘ف
،ماعلا اذ˘ه ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا ةز˘ئا˘ج
.انوروك ةحئاج تايعادت ببسسب

،ءاعبرألا مويلا ،ينابسسإا ريرقت لاق
،زيغيردور سسيماخ يبمولوكلا نإا
سضورع4 ىقلت ،ديردم لاير مجن
ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘م˘سضل
عم دقعب سسيماخ طبتريو.يلاحلا

مسسوملا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح د˘يرد˘م لا˘ير
اذه هليحر حجر˘م˘لا ن˘مو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خ ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ف˘˘ي˘˘˘سصلا

.ناد˘˘˘يز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز تا˘˘˘با˘˘˘˘سسح
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب بسسح˘بو
سسي˘ما˘خ نإا˘ف ،ر˘ي˘ه˘سشلا ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
اكيفنب ةيدنأا نم سضورع4 هيدل
رت˘سسسشنا˘مو نÓ˘ي˘مو نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو
ةيقوسسلا هتميق ىلإا اًريسشم ،دتيانوي
.وروأا نويلم23ـب ردقت
يرود˘˘لا بق˘˘˘ل سسي˘˘˘ما˘˘˘خ د˘˘˘سصحو

اذ˘ه د˘يرد˘م لا˘˘ير ع˘˘م ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
و˘ه بق˘ل˘لا اذ˘ه نو˘كي˘ل ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.يكلملا سصيمقب هل عسساتلا

ى˘سضق سسي˘ما˘خ نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ىلإا اًراعم نييسضا˘م˘لا ن˘ي˘م˘سسو˘م˘لا
ةرادإا عم قفتا هنكل ،خنويم نرياب
ليعفت مدع ىلع «يرافابلا» يدانلا

.اًيئاهن همسض رايخ

ت’اقتن’ا قوسس يف ةرماغملاب بلاطم يدانلا كلام

ةقلقملا هتاحيرسصت رسسفيو ..ةرادإ’ا نع عفادي اتيترأا

ةيبهذلا ةركلاب ديردم لاير مجن زوف نم قثاو زيريب

هتداعسس ،نÓيمل ينفلا ريدملا ،يلويب ونافيتسس ىدبأا
ديدمت دعب ،«ير˘ي˘نو˘سسور˘لا» ع˘م رار˘م˘ت˘سسلا˘ب هر˘خ˘فو
،ءاثÓثلا سسمأا ،نÓيم نلعأاو.يمسسر لكسشب هدقاعت
ع˘ط˘ق بق˘ع ،2202 فيسص ىت˘ح ي˘لو˘ي˘ب د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت
ينفلا ريدملا ،كينغنار فلار يناملألا عم تلاسصتلا
تاحيرسصت يف ،كلذ نع يلويب لاقو.جيزبيÓل قباسسلا
يتلا ةقثلاب روخفو ديعسس انأا» :يمسسرلا هيدان عقومل
امب ،عيمجلا ركسشأا نأا ديرأا ،نÓيم ةرادإا نم اهتبسستكا
مهنكل ،بعلملا يف مهدقتفن نيذلا ،انريهامج كلذ يف
.«انل نومعادو نوبيرق اًمئاد
..لبقتسسملا ىلإا رظنلا انيلع ،اًقباسس تلق امك» :فاسضأاو
نوكن نأاو ،مزحلاو زيكرتلا ةمق يف نوكن نأا بجي
.«دحاو لجرك بعلنو نيدحتم
انلسصاو اذإاو ،يداع ريغ راسسم ةيادب يف نحن» :متأاو
رثكأا حبسصنو روطت˘ن فو˘سسف ،ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لا
.«ديدجلا مسسوملا يف ةيسسفانت

يف تا˘يرا˘ب˘م9 سضا˘˘خ نÓ˘˘ي˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج
،يسضاملا ناوج يف طاسشنلا فانئتسسا ذنم ،ويسشتلاكلا

.ةميزه يأا قلتي ملو ،نيتنثا يف لداعتو7 يف زاف ثيح

هدقع ديدمت دعب يلويبل قيلعت لوأا

ناديز ميحج نم بورهلل صسيماخ ةلواط ىلع صضورع4

،لانسسرآا بردم ،اتيترأا ليكيم ىربنا
ا˘مد˘ع˘˘ب ،ه˘˘يدا˘˘ن ةرادإا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل
،ةرئاط ىلع ةتفل ريهامجلا تعسضو
،«كرا˘ب Ó˘ي˘ف» دا˘ت˘˘سسإا قو˘˘ف تق˘˘ل˘˘ح
م˘عدا» لو˘ق˘ت ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ةر˘ه˘سس
.«يكنورك اي لحرا ،اتيترأا

ه˘ف˘ي˘سضت˘سسم ما˘مأا (0‐1) هتميز˘ه˘بو
يقب ،طوبهلاب ددهملا Óيف نوتسسأا
ر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا
.يرودلاب
ءاهنإا لامتحا يندنللا قيرفلا هجاويو
ذ˘ن˘م ه˘ل ز˘كر˘م أاو˘سسأا ي˘ف ،م˘سسو˘م˘˘لا

.21ـلا ةبترملا لتحا امدنع ،5991
ناتسس يكيرمألا ريدرايلملا حبسصأاو
ل˘ح˘˘م ،لا˘˘ن˘˘سسرآا كلا˘˘م ،ي˘˘كنور˘˘ك
بب˘سسب ،يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج تادا˘ق˘ت˘˘نا
قو˘˘سس ي˘˘ف ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘ل˘˘ل هرا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘فا
.تلاقتنلا

ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف ا˘ت˘ي˘ترأا لا˘ق ،كلذ ن˘˘عو
ةلئاع نم لماك معد يدل» :يفحسص
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ةرادإلاو ي˘˘˘˘˘كنور˘˘˘˘˘ك
ةياغلل ةيوق ةطخ عسضن ..يسضايرلا

يف ام ىسصقأا ل˘ع˘ف ة˘لوا˘ح˘م˘ل ،ا˘ع˘م
.«ةياغلل ةريسصق ةرتف يف انعسسو
لودج ،فاطملا ةياهن يف» :فاسضأاو
كرد˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو ،بذ˘˘كي ل يرود˘˘˘لا

يف نح˘ن ..ا˘هد˘سس لوا˘ح˘نو ةو˘ج˘ف˘لا
ءيسش لك لعف لواحنو دحاو بكرم
اذإا امع ،اتيترأل ةلئسسأا تهجُوو.«اعم
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ه˘تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت تنا˘˘ك
فرسصتلا اذه يف تببسست ،لوبرفيل
.ريهامجلا نم
نإا ،ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘ب ا˘ت˘ي˘ترأا لا˘قو
ةيفاك لاومأا ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح ة˘لأا˘سسم
«ق˘ل˘ق» رد˘سصم ،ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا م˘˘عد˘˘ل

.هل ةبسسنلاب
،يردأا ل» :ينابسسإلا بردملا درو
،عا˘ب˘ط˘˘نلا و˘˘ه كلذ نا˘˘ك و˘˘ل ن˘˘كل
،ديكأاتلا تدرأا ..هيف بغرأا مل يننإاف
معدل ةجاحب اننأا ،اددجم اهلعفأا انأاو
.«قطانملا نم ديدعلا يف قيرفلا

يتيلوؤوسسم وه ءيسش لوأا» :لسصاوو
ىوتسسملا ىلع ،قيرفلا ريوطت يف
..ديكأاتلا˘ب ا˘سضيأا ي˘ن˘هذ˘لاو ،يدر˘ف˘لا

انيلع قطانملا سضعب كانه كلذ دعب
.«اهنيسسحت
ءيسش ةدوجوملا كسشلا ةلاح» :عباتو
سسوري˘ف نأل كو˘كسش كا˘ن˘ه ،ي˘ع˘قاو
،عيمجلل ةيوق تابرسض هجو انوروك
،ابوروأل لهأاتنسس انك نإا يردن ل
سضع˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘ح كو˘˘˘˘˘كسش كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘هو
نوكأا نأا لواحأا نأا بجي ..نيبعÓلا
.«هتلق ام اذهو ،انيمأا

ر .ق ^

فيورك ةفسسلف :يفاسشت
ةنولسشرب روطت رسس

ر˘يد˘م˘لا ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه ي˘فا˘سشت دا˘سشأا
م˘ج˘نو ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘سسل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ناهوي يدنلوهلاب ،قباسسلا ةنولسشرب

اسسرابلا ريطاسسأا مهأا دحأا ،فيورك
.خيراتلا رادم ىلع
اهتلقن تاحيرسصت يف يفاسشت لاقو
:ةينولا˘ت˘كلا «ترو˘ب˘سس» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
فيورك ناهوي ناك ،يل ةبسسنلاب»
يف اًذوفنو اًريثأات رثكألا سصخسشلا
.«مدقلا ةركل ثيدحلا خيراتلا

سصخ˘سشلا نا˘ك ف˘يور˘ك» :فا˘سضأاو
تازا˘ج˘نإا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
يف ينابسسإلا بختنملاو ةنولسشرب
.«ةيسضاملا52ـلاو ،02ـلا تاونسسلا

ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘لإا ءا˘ج د˘˘ق˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو
دقل ،ةبعللا ةفسسلف ريغو بردمك
ان˘مو˘ي ى˘ت˘ح سسّرد˘ُي ا˘ًما˘ظ˘ن سضر˘ف
.«اذه
لسضفب ةنولسشرب روطت دقل» :ددسشو
.«فيورك ةفسسلف
،فيورك ة˘سسسسؤو˘م˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع ن˘عو
مسسا عم ةقÓع يل نوكت نأا» :لاق
،ريبك فرسش لعفلاب وهف ،فيورك
فرسش ةلئاعلا هذه نم اًءزج ينوكو
.«لئاه رخفو ميظع
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بولطم لوبرفيل صسراح
يسسنرفلا يرودلا يف

سسراح نأا ،سسمأا ،ةيرابخإا ريراقت تفسشك
،ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ˘ي د˘ق لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل
يرودلا يف بعل˘لا˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
.يسسنرفلا

«د˘ل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
بحاسص ،زد˘ير˘لا سسرا˘ح نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘م˘لألا
بولطم ،سسويراك سسيرول ،اماع72ـلا
.هييلبنوم سصيمق نع عافدلل
ى˘لإا دا˘ع د˘ق ي˘نا˘م˘لألا سسرا˘˘ح˘˘لا نا˘˘كو
ءاهتنا دعب ،يسضاملا يام يف ،لوبرفيل
سشا˘ت˘كسشب فو˘ف˘سصل ةرا˘عإلا ي˘م˘سسو˘˘م
.يكرتلا
لماح نم اءزج لكسشيسس هنأا ودبي ل نكل
،لبقملا مسسوملا يف ،«غيلريميربلا» بقل
.ةفيحسصلل اقفو
بعل ،سسويراك عيب زديرلا لواحيسسو
يدانلا عم هدقع نأا ًةسصاخ ،قباسسلا زنيام
.2202 ناوج يف يهتنيسس
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ق˘ل˘ت د˘ق سسو˘يرا˘ك نا˘˘كو
ة˘م˘يز˘ه ي˘ف ه˘ب˘ب˘سست د˘ع˘˘ب ،تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
ي˘ف ،د˘يرد˘م لا˘˘ير ما˘˘مأا (1‐3) لوبرفي˘ل
.8102 ماع ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن

حمطي اتن’اتأا مجن
ويسشتلاكلا ةفاسصول

فد˘ه˘لا بحا˘سص ،ل˘ي˘يرو˘˘م سسيو˘˘ل د˘˘كأا
ىلع زوفلا ،اتنلاتأا حنم يذلا مسساحلا
ز˘ف˘ق˘لا˘ب لوأÓ˘ل ح˘م˘سس يذ˘لاو ،ا˘ي˘نو˘لو˘˘ب
يرود˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘سصو˘˘˘ل تقؤو˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كسشب
اذه ىلع ظافحلا ىنمتي هنأا ،يلاطيإلا
.ةريخألا ةلوجلا ىتح زكرملا

زكرملا مسسحن نأا ىنمتن» :لييروم لاقو
ارمأا نوكيسس ،ةريخألا ةلوجلا يف يناثلا

انيدل اهلبق نكل ،Óهسس نوكي نل .اعئار
.«ناتيوق ناتارابم
يا˘كسس ة˘كب˘سشل ا˘ت˘نلا˘تأا م˘ج˘˘ن فا˘˘سضأاو
سضوخ نأا يف قثاو يننأا مغر» :تروبسس
.«يلايخ ءيسش ،قرافلا اذهب ةارابملا

اذه81 م˘قر ه˘فد˘ه ،ل˘ي˘يرو˘م ل˘ج˘˘سسو
هليمز نم ةر˘ير˘م˘ت ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ب ،م˘سسو˘م˘لا
،اينو˘لو˘ب كا˘ب˘سش ل˘خاد ى˘لإا ا˘تا˘باز نا˘فود
رتنإا ىلع نيتطقن قرافب اتنلاتأا دعتبيو
.انيتنرويف هجاو يذلا ،نÓيم
نم لك عم دعوم ىلع ،اتنلاتأا نوكيسسو
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،ا˘˘˘مرا˘˘˘بو نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
˘ما˘ت˘خ ي˘ف ة˘م˘سسا˘ح˘لا «يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا»
.ويسشتلاكلا

نامريج ناسس طروي ايرام يد «ءابغ»
ناسس سسيراب بردم ليخوت سساموت فقي

ةهجاوم لب˘ق ة˘ي˘ن˘ف ة˘طرو ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج
عبر يف ،لبقملا توأا21 موي ،اتنلاتأا
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
يف ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص تراسشأاو
نوسسنيدإا دقاعت ءاهتنا نأا ىلإا اهل ريرقت

سسا˘مو˘تو ي˘سساو˘ك يو˘ج˘نا˘تو ي˘˘نا˘˘فا˘˘ك
ةرفاو˘ت˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا ن˘م سصل˘ق ،ه˘ي˘ي˘نو˘م
ل˘غا˘سشلا ل˘غ˘˘سشلا نأا تفا˘˘سضأاو.ليخوتل
،يلاحلا تقولا يف «يج.سسإا.يب» بردمل
ايرام يد ليخنآا بايغل لح نع ثحبلا وه
ببسسب اتنلاتأا ةهجاوم نع بيغيسس يذلا
ايرام يد نأا ىلإا «بيكيل» تتفلو.فاقيإلا

ىلع ‐ ايبسسن ةيبغ ءارفسص ةقاطب لسصح
ىلع سضارتعÓل ‐ ةفيحسصلا ريبعت دح
اي˘سسورو˘ب ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ي˘م˘ي˘كح˘ت رار˘ق
تفسشكو.61ـلا رود بايإا يف دنومترود
ينابسسإلا كارسشإل ليمي ليخوت سساموت نأا
يئاهنلا يتارابم ىدحإا يف ايباراسس ولباب

وأا ا˘سسنر˘ف سسأا˘ك ي˘ف نا˘˘ي˘˘تإا تنا˘˘سس د˘˘سض
هزيهجتل ،ةطبارلا سسأاك يف نويل كيبملوأا
ناسس بعليو.اتنلاتأا ةهجاومل ايندبو اينف
يموي نويلو نايتإا تناسس دسض نامريج
.يراجلا ةيليوج13و42

ليهأاتلا لسصاوي نامزيرغ
›وبان ةعقوÃ قاحلل

ه˘نار˘م ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘ف سضا˘خ
افونÓيف وتيت بعلم يف ريخألا
ل˘ب˘ق ،«ر˘ب˘ما˘ج ناو˘ج» ع˘م˘ج˘م˘˘ب
ةد˘م˘˘ل ةزا˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
.عوبسسأا

«ترو˘ب˘سس» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
˘مو˘ي˘لا برد˘ت د˘ق˘ف ،ة˘ي˘نو˘لا˘˘ت˘˘كلا

،لوألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا و˘˘ب˘˘عل ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
د˘لا˘نور ي˘ثÓ˘ث˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
.يتاف وسسنأاو غيوب يكيرو وخارأا

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ل˘˘سصاو ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘˘م
سضع˘˘ب ءادأا ،نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ ناو˘˘ط˘˘˘نأا
،بسشعلا ىلع ةيليهأاتلا تابيردتلا
ةيلمع نم ةيئاه˘ن˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف
ل˘جأا ن˘م ،ة˘با˘سصإلا ن˘م ه˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت
.يلوبان ةهجاومب قاحللا

ر˘يد˘م˘لا ،ن˘ي˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك ح˘˘ن˘˘مو
مايأا6 هيبعل ،ةنولسشر˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘لا

ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق ،ة˘حار
تادادعتسسلا ةلسصاوم˘ل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
سسطسسغأا8 موي يلوبان ةهجاومل
.لبقملا

بق˘ل ر˘سسخ د˘ق ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب نا˘˘كو
لاير ح˘لا˘سصل ي˘نا˘ب˘سسإلا يرود˘لا

ةد˘حاو ة˘لو˘ج ل˘ب˘ق كلذو ،د˘يرد˘م
.ةقباسسملا ةياهن نم

«انارغولبلا»ـل ةينفلا ةشضراعلا يلوت لبق يبوروا قيرف بيردتل ةجاحب يفاششت نا دكأا

ةدحاو ةلاح يف لحريسس يسسيم :قباسسلا ةنولسشرب صسيئر

ةقث ةمزأا نم يناعن :دروفتاو صسراح

رتنإا بردم ،يتنوك وينوطنأا نمؤوي
ىلوألا ةجردلا يرود نأاب ،نÓيم
رثكأا حبسصأا مدقلا ةركل يلاطيإلا
سسوتنفوج بارت˘قا م˘غر ،ة˘ي˘سسفا˘ن˘ت
ةعسساتلا ةرمل˘ل بق˘ل˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م
.يلاوتلا ىلع
نود» :ني˘ي˘ف˘ح˘سصلا ي˘ت˘نو˘ك غ˘ل˘بأاو
ر˘˘ث˘˘˘كأا ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا يرود˘˘˘لا كسش
ىلإا رظ˘ن˘لا ن˘كم˘يو نآلا ة˘ي˘سسفا˘ن˘ت
تح˘˘ب˘˘سصأا .ىر˘˘خألا قر˘˘ف˘˘لا ما˘˘قرأا
ىو˘˘ت˘˘سسمو بع˘˘سصأا ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.«اقح روطت ةقباسسملا

ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي سسو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج» :فا˘˘˘سضأاو
بجي نسسحتلا اندرأا اذإاو ،لسضفألا
نÓيم رتنإا .لسضفألا ىلإا رظنن نأا
لهأاتلا وه انفدهو نسسحتلل ىعسسي
نأاو ماع لك ابوروأا لاطبأا يرودل
لوا˘ح˘ن نأاو ة˘ي˘سسفا˘ن˘ت ر˘ث˘كأا نو˘كن
.«يرودلا بقلب زوفلا

زكرملا بحاسص ،رتنإلا نأا حسضوأاو
ي˘ف دو˘جو˘لا ن˘م˘سض يذ˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
يرود غو˘˘ل˘˘بو ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ع˘˘بر˘˘م˘˘لا
مسسوملا اذه امدقت زرحأا ،لاطبألا
يف رثعتلا مغر ،هتدايق تحت لوألا

.ةمسساح تايرابم

نيمسسوم لبق نÓيم رتنإا نأا ركذتو
يف لاطبألا يرودل لهأاتلا نمسض
.يرودلا نم ةريخألا ةلوجلا

انك اننأا ةزرابلا رومألا نم» :عباتو
ةيادبلا ذن˘م ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا ل˘خاد
يذلا ناكملا وه اذهو ةياهنلا ىتح

.«يدانلا هيلإا يمتني
كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ع˘ئار˘˘لا ن˘˘م» :فدرأاو
يدانلل ةيسسيئرلا بلاطملا نم هنأل
مسساوملاب ةنراقم جئاتنلا نسسحن نأا
رتوتت ل يكل رارقتسسلاو ةقباسسلا
.«مسسوملا ةياهن يف عاسضوألا

نإا دروفتاو سسراح رتسسوف نب لاق
دعب ة˘ق˘ث ة˘مزأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا
يتيسس رتسسسشنام مامأا0 ‐4 ةميزهلا

يف طوبهلا ةقطنم ىلإا عجارتلاو
ةركل زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
.ءاثÓثلا سسمأا مدقلا

73 يف91 ةرملل دروفتاو رسسخو
طقف نيموي دعب مسسوملا اذه ةارابم
يذ˘لا ،نو˘سسر˘ي˘ب ل˘ج˘يا˘ن ة˘لا˘قإا ن˘م
هبسصنم دقفي بردم ثلاث حبسصأا
عجارتيل ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه يدا˘ن˘لا ي˘ف
ةه˘جاو˘م ل˘ب˘ق81 ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
.دحألا موي لانسسرآا

يا˘كسس» ة˘˘كب˘˘سشل ر˘˘ت˘˘سسو˘˘ف لا˘˘قو
.ةدسشب ةعجارتم ةقثلا» :«سستروبسس

يف تنأا ..كلذ ثدح اذامل فرعأا ل

ىلع رئاسسخلا ليلقت لواحت ةلحرم
بولسسأا اذه نكل عاطتسسملا ردق
.«تايرابملا عم لماعتلا يف ريطخ
يف ثدحي امب رثأاتن انلك» :فاسضأاو
كلذ ىلع ءرملا داتعي ،يدانلا اذه
نأا كيلع ..مايألا هذه مدقلا ةرك يف
.«تامكللا عم لماعتلا نسسحت
ءيسش يأا مولن نأا نكمي ل» :عباتو
لك ىل˘ع بج˘يو ا˘ن˘تا˘يو˘ت˘سسم ر˘ي˘غ
..هسسفن ىلإا رظني نأا انيف سصخسش
اذهو دحألا موي ةمسساح ةارابم انيدل
.«هيلع زيكرتلا بجي ام
رخأاتيو ةط˘ق˘ن43 درو˘ف˘تاو كل˘م˘˘يو
Ó˘ي˘ف نو˘˘ت˘˘سسأا ن˘˘ع فاد˘˘هألا قرا˘˘ف˘˘ب

تسسو هجاوي يذلا71 زكرملا بحاسص
.ةريخألا ةلوجلا يف دتيانوي ماه

رمأ’ا اذه يف لمأ’ا اندقفو ..لسضفأ’ا ىقبي صسوتنفوج :يتنوك

سسي˘ئر˘لا ،ل˘ي˘سسور ورد˘نا˘سس دد˘˘سش
ةرورسض ىلع ،ةنول˘سشر˘ب˘ل ق˘با˘سسلا
ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسألا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
،ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

يف اهلسشفل ةيلاحلا ةرادإلا ادقتنم
،ي˘ل˘يزار˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا ى˘ل˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا
.افليسس اد رامين
تاحير˘سصت لÓ˘خ ،ل˘ي˘سسور لا˘قو
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
ليحر» :ةينو˘لا˘ت˘كلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
بعÓ˘˘ل ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ل˘˘سشف را˘˘م˘˘ي˘˘˘ن
.«يدانلاو
ققحيسس ناك ةنولسشرب» :فاسضأاو
يرود ي˘ف با˘ق˘˘لألا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
يذلا ،رامي˘ن ر˘م˘ت˘سسا و˘ل ،لا˘ط˘بألا

نأا نم ةدحاو ةوطخ دعب ىلع ناك
.«ملاعلا يف لسضفألا حبسصي
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف تن˘˘ك و˘˘ل» :فدرأاو
ن˘˘كل ،را˘˘م˘˘ي˘˘ن تد˘˘عأل (ا˘˘˘ًي˘˘˘لا˘˘˘ح)
هنإا ..يكول˘سسو ي˘سضا˘ير ن˘يد˘ق˘ع˘ب
د˘˘ع˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف بعل ل˘˘˘سضفأا

ي˘لو˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ن˘˘عو.«يسسيم
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه ي˘فا˘˘سشت
:ليسسور لاق ،انارغو˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
نو˘كي˘ل سسا˘سسألا ه˘يد˘˘ل ي˘˘فا˘˘سشت»

ييأار مدقأا˘سس ي˘ن˘كل ،اًد˘ي˘ج ا˘ًبرد˘م
امدنع ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل ه˘تدا˘ي˘ق نأا˘سشب
سضع˘˘ب˘˘ل ا˘˘ًي˘˘بوروأا ا˘˘ًق˘˘ير˘˘ف برد˘˘ي
لوح ريثأا ام سصوسصخبو.«تقولا

هليحر ةيناكمإاو ،يسسيم لبقتسسم
ديدجتلا بجي» :باجأا ،قيرفلا نع
ىري نيح ..قداسص سصخسش هنإا ،هل

ررقيسس ،قيرفلل اًئيسش مدقي ل هنأا
ه˘ب˘ح ي˘ف ق˘ثاو ي˘ن˘كل ..ةردا˘غ˘م˘˘لا
تادا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نلا م˘˘˘غرو.«يدانلل
لجسس نع ليسسور عفاد ،ةقباسسلا

سسيئر ،ويمو˘ترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘ج
هنأا دقتعأا ،اًيملاع» :اًلئاق ،اسسرابلا

ر˘ث˘كأا ي˘نا˘˘ث و˘˘ه ما˘˘قرألا˘˘ب ..د˘˘ي˘˘ج

يف اًباقلأا لمحي (ةنولسشربل) سسيئر
..ا˘˘ترو˘˘بل سسي˘˘ل لوألا ،خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

.«ثلاثلا اتروبل
تا˘با˘خ˘ت˘نلا ن˘م ه˘˘ف˘˘قو˘˘م لو˘˘حو
حسشرتأا نل» :ليسسور در ،ةلبقملا
عبطلاب نكل ،اًددجم تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
.«اًريثك اهيلع رثؤوأاسس



 درلل لجأا رخآاك62ـلا خيرات تددح

 «فافلا»ـ ل ةيباتكلا ةراسشتسس’ا يف ءاج ام اذه
ةراسشتسسلا ىوح˘ف «فا˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ح˘سضو

نا ررقملا نم نيذلا ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا اهب سصخ يتلا ةيباتكلا
رجحلا عفر دعب هلامكإا ىتح وأا مسسوملا ءاهنإل ىلثملا ةقيرطلل اوتوسصي
ينورتكللا اهعقوم ىلع انايب يسشطز نيدلا ريخ ةئيه ترسشنو.يحسصا
ةحاتملا تارايتخلاو تيوسصتلا ةقيرطو طاقنلا اهيف تحسضو يمسسرلا

لاسسرإل لجا رخآاك يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج62ـلا ةليل ف˘سصت˘ن˘م تدد˘ح ا˘م˘ك
 .ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأاب ةسصاخلا ةيباتكلا ةراسشتسسلا

 بعشص ةزئاجلاب ايقيرفإا لطب جيوتت

ىلع نيورب يدو افليسس ديفد صسفاني زرحم
 يتيسسلا يف مسسوملا بع’

يتيسس رتسسسشنام يدان مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير زجح
لسضفأا ةزئاج بقلب رفظلل نيحسشرملا نيبعÓلا ةمئاق يف اناكم يزيلجنلا

،زرحم سضاير نم Óك ةمئاقلا تمسضو.مسسوملا اذه يتيسسلا يف بعل
تيوسصتلاب يدانلا راسصنأا موقي نأا ىلع ،افليسس ديفيدو نيورب يد نيفيك
يف مسسوملا اذه بعل لسضفأا رايتخل قيرفلل يمسسرلا عقوملا ىلع
ببسسب اهبعل يتلا تايرابملا ديدع يف اعئار امسسوم سضاير مدقو.يتيسسلا
نبا ظوظح نأا لإا ،ينا˘ب˘سسلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ا˘هد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا ر˘يود˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
لوخدو ،نيورب يد قلأات لظ يف ةبعسص ةزئاجلاب جيوتتلا يف ءارحسصلا
 .«نزتيسسلا عم ريخألا همسسوم بعلي يذلا افليسس

ب.م.يرشسيإا
 ابعل08 مشضت ةمئاقلا

ةزئاجل ةحسشرم ةيرئازج وكنارف ءامسسأا ةسسمخ
 «يبهذلا ينفلا»

ةيناثلا ةمئاقلا نمسض ةيرئازج وكنارفلا ءامسسألا نم ديدعلا تدجاوت
ةيلاطيإلا «تروبسس وتوت» ةفيحسص اهمظنت يتلاو يبهذلا يبسصلا ةزئاجل
لك مهو ةيرئازج وكنارف ءامسسأا سسمخ تءاجو.مسسوملا اذهل اهتعبط يف
يف طسشانلا يلدع نيسساي ،نامريج ناسس سسيراب بعل سشيسشوع لداع نم
ًاريخأاو لوبرفيل بعل يسسورعل رسساي ،نويل مجن ي�رسش ناير ،ودروب
عم اوزرب نيذلا ابعل08 نم رثكأا ةمئاقلا مسضتو ،سسين عم يريوغ نيمأا
واوغ يلاغتربلا ،وسشناسس نوداغ يزيلجنإلا رارغ ىلع تفل لكسشب متيدنأا
نسسحأا ريخألا يف جوتتسس يتلاو زتيرفاه ياك يناملألا كلذكو سسكيليف

 .اًماع12 نسس تحت ابوروأا يف بعلي بعل
طيمز.ع

 ءابولل اوشضرعت رشضخلا ريهظ يشسفانم نم نيبعل9

ةلوجلا صضوخ نم نافز مرحي انوروك
 يسسورلا يرودلا نم ةريخأ’ا

نافز يدهم ـل ايلاوت ةيناثلا ةارابملا مدقلا ةركل يسسورلا داحتلا لجأا
تناك يتلا ارامسس فوتيفوسس ايليرك يدان بعل يرئازجلا رسسيألا ريهظلا

قيرفلا نم نيبعل9 ةباسصإا ةيفلخ ىلع ،يسشتوسس قيرف مامأا سسمأا ةررقم
رسشن سسفانملا قيرفلا نأا ،سسمأا ةيسسور ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.سسفانملا
نافز ةاقÓمل مهلقنت مدع هلÓخ نم دكأا ،ةيمسسرلا هتحفسص ىلع انايب
سضرعت ببسسب ،يسسورلا يرودلا نم03ـلا ةلوجلا راطإا يف هقافرو
اهسضوخي ل يتلا ايلاوت ةيناثلا ةارابملا يهو ،ءابولاب ةباسصإÓل نيبعÓلا
 .يسشتوسس قيرف

ب.م.يرشسيإا
 ةيرزم ةيعشضو صشيعي يبملوألا لطبلا

ىنمتأاو ةحسصلا نم راع ليق ام لك»: يفولخم
 «رئازجلا ىلإا ةدوعلا

ةدوعلا يف ةريبكلا هتبغر نع يرئازجلا ءادعلا يفولخم قيفوت فسشك
يتلا ةيرزم˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘عو ،لا˘جآلا بر˘قأا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ى˘لإا
:سسمأا ةيفحسص تاحيرسصت يف يفولخم لاقو.ايقيرفإا بونج يف اهسشيعي
بونج يف انه امامت ةراهنم يتايونعمو ايرزم اعسضو سشيعأا انأا ةحارسص»
:عباتو.«ةريخألا ةنوآلا يف ةلزعلاو ةدحولا نم يناعأا ينأا ةسصاخ ايقيرفإا
بذك ،يلايخ بتار يل سصيسصختو حبسسمب Óيف يحنم نع ليق ام لك»
اذهب هترادج تبثي نأا ىوقلا باعلأا داحتا سسيئر نم ىنمتأاو ،حيحسص ريغو
لئاسسو ربع مهتمجاهم ل ،مهنع عافدلاو نييسضايرلا ةيامحب ،بسصنملا
تقو برقأا يف رئازجلا ىلإا دوعأا نأا ىنمتأا» :ريخألا يف متخو.«مÓعإلا

 «نكمم
جاحلب اشضر

 هيف طيرفتلا تشضفر تشسيرب ةرادإا

 كيتلسسو زرجنير ططخ جراخ ةلبقلب
يسسنرفلا تسسيرب ناديم طسسوتمو يرئازجلا يلودلا ةلبقلب سسيراه جرخ

يدانلا كسسمت بب˘سسب ،ة˘يد˘ن˘ل˘ت˘كسسلا ةر˘كلا ي˘ب˘ط˘ق تا˘ما˘م˘ت˘ها ةر˘ئاد ن˘م
ام بسسحبو.فيسصلا اذه هعيب اهسضفرو يرئازجلا هبعل تامدخب يسسنرفلا

زرجنير وكسسÓ˘غ ن˘م ل˘ك نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ه˘ن˘ع تف˘سشك
نع راسسفتسسلا دعب بعÓلا ءارسشل ةيئدبم تاسضوافم نم Óخد كيتليسسو
ةلبقلب نع يلختلل عطاقلا اهسضفر تدكأا تسسيرب ةرادإا نأا ريغ ،هتيعسضو
ةركفلا سضفر ويلغولاد ييفيليوأا بردملا نأا ةجحب كلذو ،هب اهكسسمتو
طبتري اماع62 بحاسص نأا ةراسشإلاب ريدجلا.قيرفلا رسصانع مهأا دحأا هرابتعاب
ثيح ،روت يدان نم امداق3202 ىتح تاونسس5 ةدمل تسسيرب عم دقعب
.اديحو افده Óجسسم قيرفلا عم ةارابم95يف كراسش

طيمز.ع
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يلودلا رديات ريفسس نكمت
تكا˘ب˘مأا» بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا

ن˘م ي˘كير˘مألا «لا˘ير˘˘ت˘˘نو˘˘م
ءادألا بقع هاوتسسم ةداعتسسا
اذ˘ه ه˘ن˘ع نا˘بأا يذ˘لا ر˘ي˘ب˘˘كلا
لأا مأا يرود˘لا ي˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نا˘˘˘كو ،سسأا
ع˘م ن˘ي˘ق˘لأا˘ت˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
.هقيرف

سسمأا رد˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘ت كرا˘˘˘˘˘˘سشو
تكابمأا» هقير˘ف ع˘م ا˘ي˘سسا˘سسأا

يتلا ةارابملا يف «لايرتنوم
ي˘سس ي˘ك» هر˘ي˘ظ˘ن˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج
ةقيقدلا يف نكمتو «دتيانوي
مسصبلا لوألا طوسشلا نم13
ه˘ل˘ي˘ج˘˘سست˘˘ب هرو˘˘سضح ى˘˘ل˘˘ع
ةلباقملا يف دي˘حو˘لا فد˘ه˘ل˘ل

ة˘يو˘ق ةد˘يد˘سست ة˘ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع
اذ˘˘ه˘˘بو ،سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا تعدا˘˘˘خ
هديسصر عفر دق ريفسس نوكي
سسم˘˘خ ي˘˘ف فاد˘˘هأا3 ى˘˘˘لإا

امدعب يرودلا نم تايرابم
ةيسضاملا ةلو˘ج˘لا ي˘ف ن˘كم˘ت
كابسش يف نيفده عيقوت نم
.وتنيروت

رديات ريفسس نإاف ةراسشإÓل
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘˘سسو
نم نكمت يرئازجلا ينطولا

دوه˘ع˘م˘لا هاو˘ت˘سسم ةدا˘ع˘ت˘سسا
ليج˘سست ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب˘ف
ط˘˘سسو مد˘˘ق د˘˘ق˘˘˘ف فاد˘˘˘هألا

عم اديج ءادأا رسضخلا ناديم
لسضفأا ن˘ي˘ب ن˘م نا˘كو ه˘يدا˘ن
م˘غر ه˘ق˘ير˘ف ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
امهل سضرعت نيذللا نيرثعتلا

«لا˘ير˘نو˘م تكا˘˘ب˘˘مأا» ة˘˘ق˘˘فر
ه˘ل˘ع˘ج˘ي د˘ق اذ˘˘هو .يد˘˘ن˘˘كلا
يسضاملب لامج ططخ لخدي
ناو اميسسل ينطولا بخانلا

ايقيرفإا لا˘ط˘بأا ناد˘ي˘م ط˘سسو
لظ ي˘ف م˘ي˘عد˘ت ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
نم نسسلا يف ةرويدق مدقت

لكل ل˘ئاد˘ب˘لا دا˘ج˘يإلو ة˘ه˘ج
نم رسصان نبو يلوغيف نم
 .ىرخأا ةهج

تكابمأا عم لهأاتلا ظوظح
Ÿا جورخ ةلحرŸةمئاق بولغ 

بعÓلا رد˘يا˘ت د˘جاو˘ت˘يو
ع˘م ،ر˘ت˘نلا يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسألا
يف لا˘ير˘نو˘م تكا˘ب˘مأا ه˘يدا˘ن
نم طاقن3 ـب3ـلا زكرملا
ن˘˘˘˘م ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ترا˘˘˘˘سسخو زو˘˘˘˘ف
يرودلا نم3ـلا ةعومجملا
رمألا ،«سسأا.لأا.مأا» يكيرمألا
م˘ج˘ن ظو˘ظ˘ح ي˘˘ق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
ق˘لأا˘ت˘لا ي˘ف ة˘م˘ئا˘˘ق ر˘˘سضخ˘˘لا
امب ،بولغملا جورخ ةلحرمل
لوألا ز˘كر˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا نأا

ةرسشابم نÓهأا˘ت˘ي˘سس ي˘نا˘ث˘لاو
قرف4 ل˘سضفأا نأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
لهأاتتسس3ـلا زكرم˘لا ل˘ت˘ح˘ت

 .ىرخألا يه ةمداقلا ةلحرملل
Áا كلÿÈيتلا ةبرجتلاو ة

Œةحبار ةقرو هلع 
،رديات ريفسس زيمي ام مهأاو

يتلا ةيلاعلا ةيندبلا ةوقلا يه
،د˘˘يد˘˘سست˘˘لاو ،ا˘˘ه˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي
ا˘ه˘ل˘ق˘نو ،ةر˘كلا˘ب ظا˘ف˘ت˘˘حلاو
ع˘ت˘م˘ت˘ي ه˘نأا ا˘م˘ك ،ما˘مألا و˘ح˘ن
ايقيرفإا لاغدأا يف ةريبك ةربخب
هنا امب ملاعلا سسأاك يف اذكو
لايدنو˘م لÓ˘خ اد˘جاو˘ت˘م نا˘ك
فر˘ع يذ˘لا4102 ليزار˘ب˘لا
لوأل مهدوعسصو رسضخلا قلأات
نوكي˘سسو ي˘نا˘ث˘لا رود˘ل˘ل ةر˘م
بردملا دي يف ةحبار ةقرو
 .يسضاملب لامج

روطت ‘ مهاشس امدعب
 رشضÿا طشسوتم ءادأا

ديفتسسŸا رسصان نب
ديدŒ دعب Èكأ’ا

 ›ويب دقع
رسصان نب ليعامسسإا ىقلت

م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ةراسس ارابخأا يلاطيإلا نÓيم
يدانلا ةرادإا نÓعإا دعب كلذو
ناك يذلاو هبردم دقع ديدجت
مسسوملا ةياه˘ن ه˘ل˘ي˘حر ارر˘ق˘م
.يلاحلا

ءا˘˘ق˘˘˘ب نأا د˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو
سسأار ىلع ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس
يرينوسسورلل ةينفلا ةسضراعلا
ةرهوجلا حلاسص يف نوكيسس
اريث˘ك رو˘ط يذ˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنإا ذ˘˘˘ن˘˘˘م هاو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةفاسضإلاب ،يلاطيإلا قÓمعلل
دمتعي يلاطيإلا ينقتلا نأا ىلإا

ل˘كسشب لا˘ن˘سسرأا ج˘ير˘خ ى˘ل˘ع
ةيسساسسأا ةزيكر هربتعيو ريبك
نكمي ل يذلاو هتليكسشت يف
ديدمت نأا امك ،هنع ءانغتسسلا

رسصان نب لعجي نيماعل هدقع
لمعيو ةيح˘يرأا ر˘ث˘كأا˘ب بع˘ل˘ي

ر˘˘ث˘˘كأا هاو˘˘ت˘˘سسم ع˘˘فر ى˘˘˘ل˘˘˘ع
فرعي ي˘لو˘ي˘ب نأاو ًا˘سصو˘سصخ
تاراه˘م ف˘ظو˘ي ف˘ي˘ك اد˘ي˘ج
رارمتسساو يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

لكسشب بعللا يف ريخألا اذه
نم ديزيسس مظتنمو لسصاوتم
 .Óبقتسسم هتربخو هتكنح

طيمز.ع

يرئازج˘لا ي˘لود˘لا زو˘بدو˘ب سضا˘ير ى˘ع˘سسي
سسأاك يئا˘ه˘ن ي˘ف ه˘جو ن˘سسحأا˘ب رو˘ه˘ظ˘لا ى˘لإا
تناسس هقيرف ةقفر ،ةعمجلا دغ موي اسسنرف
سسيراب يدان اسسنرف لطب يقÓي يذلا نايتإا
.01:02ـلا ةعاسسلا نم ةيادب نامريج ناسس

ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا حا˘ن˘ج زو˘بدو˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
يت˘لا ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ا˘سسنر˘ف سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ةارا˘ب˘م
هريظن دسض نايتإا تناسس ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘سضو˘خ˘ي˘سس
يف يرئازجلا يلودلا لمأايو ،«يج.سسأا .يبلا»
جيوتت يف ةمهاسسملاو يئاهنلا يف ةكراسشملا
مل ه˘نأاو ا˘سصو˘سصخ بق˘ل˘لا˘ب ر˘سضخألا ق˘ير˘ف˘لا

يذلا رمألا ،ةنسس83 ذنم يئاهنلا ءاقللا سضخي
يدانلا عم ءاقبلا يف رسضخلا ظوظح عفريسس
«نا˘ت˘ن˘ير˘ب نÓ˘سسي˘ج» برد˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ث بسسكو
يف اهتبغر نع تربع يتلا ةرادإلا يأار ريغيو
.يراجلا وتاكريملا يف هتامدخ نع يلختلا

يف لسضفلا زوبدوب سضايرل نإاف ةراسشإÓل
اسسنرف سسأاك يئاهن ىلإا نايتإا تناسس يدان لهأات
زوفلا فده ليجسست نم ريخألا نكمت امدعب
دسض اهبعل يتلا يئاهنلا فسصنلا ةارابم يف
 .1 ـ2 ةجيتنب تهتنا يتلاو نير يدان

جاحلب اشضر

 ›اثŸا صضرعلا لوشصو رظتني رشضÿا Òهظ

 ›ا◊ا فيسصلا ›وبان نع ليحرلل هجتي مÓغ
يف يلوبان يدان نع ينطولا بختنملا رسسيأا ريهظ يزوف مÓغ ليحر ةبسسن تعفترا

.وزوتاغ ورانيج يلاطيلا بردملا ططخ نم هجورخ لظ يف ،مداقلا يفيسصلا وتاكريملا
تغلب يلاطيإلا بونجلا يدان نع مÓغ ليحر ظوظح نأا ليديف وكيرنأا يماحملا فسشكو

ثعب لاجم هل حسسفي رخآا قيرف نع ثحبلاب ابلاطم رسضخلا رسسيأا ريهظ نوكيسسو ،%08ـلا
ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهنم ىناع يتلا ةباسصإلا نم سصلخت امدعب ديدج نم يوركلا هراوسشم
.ذخفلا ةلسضع ىوتسسم ىلع اهدعبو

ب.م.يرشسيإا
 رشضÿا نم ايليشسرام ناديم طشسو برقي ةقفشصلا ما“إا

 زيبول ميسسكام عانقإ’ صسوبماكأا ـب Úعتسسي ةيليبسشإا
ةيرئازجلا لوسصألا وذ بعÓلا زيبول ميسسكام عم دقاعتلل هتلواحم ةيليبسشإا يدان لسصاوي

.مداقلا يفيسصلا وتاكريملا يف ايليسسرام يدان طسسوتم
ةقادسصلا ةقÓع لÓغتسسل ىعسسي ةيليبسشإا يدان نأا «وفيتروبيد ويداتسسإا» ةفيحسص تفسشكو

نأاو قبسس يذلا ،سسوبماكوأا سساكول ينيتنجرألا يلودلا بعÓلاب زيبول ميسسكام عمجت يتلا
ىلإا لاقتنلاب باسشلا بعÓلا عانقإل ،يسسلدنألا يدانلا يف نآلا بعليو ايليسسرام ناولأا لمح
.ديدجلا مسسوملا نم ةيادب ينابسسلا يرودلا

بعÓلا سصلختيسس ثيح ،ربكألا حبارلا ينطولا بختنملا نوكيسس ةقفسصلا مامتإا لاح يفو
لولح حنمل يرئازجلا ينطولا بختنملا ليثمت راتخي دقو ،هيلع سضورفملا طغسضلا نم باسشلا

 .ايقيرفإا لاطبأا ناديم طسسو يف ةديدج
ب.م.يرشسيإا

جاحلب اشضر

sport@essalamonline.com

 رسضÿا باوبأا قرطيو هقيرب ديعتسسي رديات

01:02ـلا نم ةيادب ادغ اشسنرف صسأاك يئاهن يف
 «يج.صسأا.يبلا» ةهجاوم دنع هتاردقب نايتإا تناسس عانقإا ىلع رسصي زوبدوب
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ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ريبكلا هرخف نع يكوكلا
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا لو˘˘سصو د˘˘ع˘˘ب
ي˘ف ه˘لا˘˘ب˘˘سشأل تلا˘˘سصتلا
ه˘˘ن˘˘كل ةر˘˘ي˘˘˘خألا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
ىلع ديكأاتلا ددج لباقملاب

ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ةرور˘سض
ادعام دادعتلا رسصانع لك
مامتإا دعب فوسصوب قاحسسإا

هنأاب Ó˘ئا˘ق ه˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘سص
لاقتنا يأا ىلع سضرتعيسس
سضرع هلسصو نم ادع رخآا

ابوروأا يف فارتحÓل يدج
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘فاو˘م˘ل ا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘م
وا يسسودنق لاقتنا ةقفسص
امهميسسر˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘سشغ
.ابوروأا ىلإا امهلاقتنل

تددج ةرادإلا
ةشسفانملاب اهكشسمت

لامكإا وأا ةيقيرفإلا
مشسوملا

قا˘فو ةرادإا تدد˘˘جو اذ˘˘ه
ا˘˘˘ه˘˘˘كسسم˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘سس
ة˘ط˘بار ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بألا

ةلاح يف لبقملا مسسوملا
ف˘ي˘قو˘ت حر˘ت˘ق˘م دا˘م˘˘ت˘˘عا
لآام ناك امهم ةسسفانملا
مهنأاب نيف˘سشا˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ي˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب نو˘˘ب˘˘هذ˘˘ي˘˘سس
يدانلا قوقح نع عافدلا
سسف˘ن دا˘م˘ت˘˘عا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف

رارقإا ةلاح يف امأا حرطلا
اقفو ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا

ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأل
دو˘سسألا ر˘سسن˘لا ن˘هار˘ي˘˘سس
ةلوطبلا بقل دسصح ىلع
ةيناكملا هل ناو ةسصاخ
. كلذ قيقحت لجا نم

صشامر ماششه
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سسيئر نا امب ةليلم نيع ةيعمج تيب يف اهناكم حوارت عاسضوألا لازت ل
ةناعا ةهجو ليوحت ةرورسض ىلع حليو رسصي ديسص نب يواهلا يدانلا
اوحنم نيذلا نييداسصتقلا نينئادلا ىلا رييÓم ةثÓثب ةردقملا ةيدلبلا
ةيادب عم ديج لكسش يف ريسسلل يدانلا اوسضرقاو قباسسلا يف مهلاومأا
يف هسسفن ينم˘ي يذ˘لا ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘كر˘سشلا سسي˘ئر سسكع ى˘ل˘ع م˘سسو˘م˘لا
.ديعلا لبق رثكا سسفنتلاب مهل حمسست ةبيتكلل ةيرهسش ةرجا ولو ديدسست

عيمجلا يشضرت لولح داجيإا ديرت فارطأا
لسصفلل قيرفلل ريسسملا مقاطلا تاعامتجا لسصاوتت نا رظتنملا نمو اذه
يدانلا سسيئر حلاسص يف نوكيسس نوناقلا نا امب ةيئاهن ةفسصب ةيسضقلا يف
ةكرسشلل ةقفاوم نود رمي نل لاوملا ليوحت نوكل ارظن ديسص نب يواهلا
ءاسضرإا ةيفيك نع يدانلا رييسست ىلع نومئاقلا ثحبي ثيح ةيسضايرلا
روجأا ديدسست ةيفيك نع رثكا ثيدحلاو تاعامتجلا دقع لÓخ نم عيمجلا
.تاعزانملا ةنجل اولسساري نا رظتنملا نم نيذلا نيبعÓلا

صشامر ماششه

دادزولب بابشش ةرادإا
قيرطلا تعطق

ةبغارلا قرفلا ىلع
هعم دقاعتلا يف

ددمي يملاسس
عم نيمسسومل
دادزولب بابسش

دادزولب بابسش يدان نلعأا
ه˘ب˘عل د˘ق˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت ن˘˘ع
نيمسسومل يملاسس نيسسح
ناو˘˘ج ى˘˘ت˘˘ح ن˘˘ي˘˘ي˘˘فا˘˘˘سضإا

عم هدقع ةياهن دعب2202
.قيرفلا

ةنتاب بابسش م˘ج˘ن ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ن˘˘˘˘سسحأا د˘˘˘˘˘حأا ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسلا
ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ا˘مود كنار˘ف برد˘م˘˘لا

ميدق˘ت ي˘ف هرار˘م˘ت˘سسإا ل˘ظ
يدان عم ةيوقلا سضورعلا
ىظحي يذ˘لاو ،«ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل»
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا را˘˘˘˘سصنألا بح˘˘˘˘ب
ةحلسسأا مهأا دحأا هنوربتعي
ةر˘˘طا˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
.ةيماملا

نبإا نوكي عي˘قو˘ت˘لا اذ˘ه˘بو
ا˘ب˘لا˘ط˘م ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
نم رثكأا لمعلا ةلسصاومب
،ةديدج باقلأا دسصح لجأا

ة˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘م ة˘˘˘سصر˘˘˘ف ي˘˘˘هو
نأا د˘ع˘ب اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘˘ل

ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر هءا˘ق˘ب ن˘م˘سض
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإا ل˘ب˘ق «رو˘كل˘˘ب»
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘˘م
.ةفرتحملا
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نيبعÓلا تاقحتسسم ديدسستل ةلودلا تاناعإا رظتني يدامح نب

جربلا يلهأا
صصاخلا هلام نم تاقحتشسملا حنم صضفر

هيبع’ تلسصو يتلا ةيبنجأ’ا صضورعلاب ديعسس يكوكلا

فيطشس قافو
نابششلا ةيقرت ةلشصاومل هجتي

«ماسص’» تيب يف اهناكم حوارت عاسضوأ’ا

ةليلم نيع ةيعمج
لشصاوتم عيمجلا يشضري لح نع ثحبلا

ةمدقملا ىواكسشلا ببسسب بيهر طغسض تحت ةمسصاعلا داحتإا ةرادإا سشيعت
ريجانملا ىلع اديقعت رومألا ديزت دق يتلاو ،ةقباسسلا هترادإاو قيرفلا دسض
يدان قاروأا تطلخأا يتلا ارابيإا بعÓلا ةيسضق.ىيحي رتنع يدانلل  ديدجلا
فسصنو ماع ةدمل تامادق˘ت˘سسلا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا نا˘مر˘ح د˘ع˘ب «ةرا˘ط˘سسو˘سس»
يلود˘ل˘ل سضيو˘ع˘ت˘ك وروأا ف˘لأا002 ةميق˘ب ي˘لا˘م سضيو˘ع˘ت˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب
افط رخأا لكسشم كلانه نأا لإا ،يئاهن لكسشب لكسشملا ةيوسستل يلوغنوكلا
قباسسلا بعÓلا فلخي دمحم اهعفر يتلا ىوكسشلاب رمألا قلعتيو حطسسلل

رظتنملا نم يتلاو2102/3102 مسسومل دوعت يتلاو ةمسصاعلا داحتإل
دعب ةيسضقلا تايثيحل ةدوعلابو ،لبقملا توأا رهسش يف اهمكح رودسص
ةدمل نيدايملا نع هتدعبأا ةريطخ ةباسصإا قباسسلا ناسسملت دادو بعل ةباسصإا

عفريل ينوناق عزاو يأا نودب هدقع خسسفب ةقباسسلا ةرادإلا موقتل رهسشأا6
ةيدام˘لا ه˘قو˘ق˘ح دادر˘ت˘سسإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل ىو˘كسش بعÓ˘لا

رارق راظتنإا يف ةمسصاعلا داحتإا ةرادإا لازت ام لسصتم قايسس يف.ةيونعملاو
13 خيرات قيرفلا ةرادإا بقرتتو يبرادلا ةيسضق يف ةيسضايرلا ةمكحملا

.اعسساو لدج تراثأا يتلا ةيسضقلا يف يئاهنلا مكحلا ةفرعمل ةيليوج
طيمز.ع

لامآا يدان سسيئر عانقإا ىلإا ةملعلا ةيدولوم تيب يف فارطألا سضعب ىعسست
يسضايرلا مسسوملا نم ةيادب «ةيبابلا» ةيلوؤوسسم يلوتب سسانوف ماسشه ةملعلا
ةلوطبلا ةيادب نم ةرمتسسم تاعارسص دهسشي قيرفلا نأاو ةسصاخ لبقملا

مدق هنأا انملع اذإا اميسسل ةلبقملا ةلحرملل بسسنألا وه لجرلا نوري ثيح
ىلع ةقلاعلا نويدلا ةيوسست لجأا نم ميتنسس رييÓم ةعبرأا قوفي ايلام اسضرق
.ةيسضاملا تارملا يف تاعزانملا ةنجل ةفرغ ىوتسسم

لاملا لاجر ةقث كلتميو طيحملا ةيقنت طرتششي
نويدلا ةمزأا لحل هدادعتسسا سسانوف ةملعلا لامآا يدان سسيئر ىدبأاو اذه
ميدقت ىلإا نيدعتسسملا لامعألا لاجرو راجتلا نم ددع دوجو دكأا ثيح
تاعارسصلا ببسسب لوأا «طيحملا ةيقنت» طرتسشا نكل ةوجرملا ةفاسضإلا
ةناعإا يأا نم يدانلا ةدافتسسا مدع ليلدب مسسوملا ةيادب ذنم فقوتت مل يتلا

ةماود يف لخدي قيرفلا لعج يذلا رملا وهو مسسوملا ةيادب نم ةيلام
.ةيمسسوملا هفادهأا ققحي ل قيرفلاو اهروجا ىقلتت ل ةبيتكلا تلعج ةريبك

صشامر ماششه

«ةراطسسوسس» ةرادإا لكاسشم نم ديزتو دوعت فلخي ةيسضق
ةمشصاعلا داحتإا

ةملعلا ةيدولوم
لبقملا مسسوملا يف «ةيبابلا» ةدايق يلوتل صسانوف حسشرت فارطأا

يسسيسس بعÓلا ةيسضق سصوسصخب دودسسم قيرط ىلإا ةركسسب داحتا قيرف لسصو
ةبعسص ةيلام ةيعسضو سشيعت نابيزلا ءارسضخ نا امب كلذو قيرفلا يف هئÓمزو
ةلويسسلا بايغ نا ركذي مسسوملا اذه ىغتبملا ققحي ل هتلعجو يدانلا يف ترثا
لجا نم نويلم003 ىتح دجي مل يذلا يدانلل ماعلا ريسسلا يف اريثك رثا ةيلاملا
نا امب افيفلا باوبأا قرطب هريجانم دده يذلا يلاملا بعÓلا تاقحتسسم ديدسست
.ةلماك رهسشا6 ذنم هتاقحتسسم قلتي مل هلكوم

ةشسفانملا ريشصم نÓعإا دعب ليحرلا يف هتين نع ربع ىشسيع نب
رداسصملا سضعب تدكا دقف قيرفلا اهسشيعي يتلا ةيلاحلا ةيعسضولا ماماو اذه
دجو هناو اميسسل قيرفلا ةدايق نم يحنتلا ىسسيع نب سسيئرلا ةين لوح
ىقبت تاناعإلا نا امب نيبعÓلا روجأاو تاقحتسسم ديدسست يف ةمج تابوعسص
نطولا هسشيعي يذلا فرظلا ىلا رظنلاب ةلودلا نم ةلوطبلا قرف لك نع ةبئاغ
دكؤوي هلعج يذلا رملا هتلسصاوم ةلاحتسسا لعجي ام وهو ديفوكلا سضرم نم
.ةلوطبلا ريسصم نÓعإا دعب تيبلا نم جورخلا ةين هيبرقمل

صشامر ماششه

ليحرلاب كشسمتم ىشسيع نب
نيبعÓلا يف ترثأا ةيلاملا ةمزأ’او دودسسم قيرطل لسصو ةركسسب داحتا

sport@essalamonline.com

جربلا يلهأا ةرادإا رظتنت
ة˘نا˘عإلا ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا
اهسصسصخ ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
يدلبلا يبعسشلا سسلجملا
نم ميتنسس يرايلم ةميقب
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ل˘˘˘جأا
تا˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم ة˘˘˘يو˘˘˘سست
اميسسل ةقلاعلا نيبعÓلا

د˘˘˘ق م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ادد˘˘˘˘ع نأاو
ةرادإل تاراذ˘عإا او˘ل˘˘سسرأا
ةرورسضب ةبلاطملل يدانلا
ة˘ق˘لا˘ع˘لا رو˘جألا ة˘يو˘˘سست
ةيراجلا ةنسسلا ةيادب نم
يذ˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا و˘˘˘˘هو
جرح يف ةرادإلا عسضيسس
ي˘˘˘هو ل ف˘˘˘ي˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
عسضو ةرورسضب ةبلاطملا

01 ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م
.لقألا ىلع رييÓم

نم اهديدشست صضفري
صصاخلا هلام

نوشضفري نوبعÓلاو
رثكأا راظتنلا

ن˘˘˘ب سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا د˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘ه
هنا ىلع ه˘ي˘بر˘ق˘م˘ل يدا˘م˘ح

ىرخأا ةرم دامتعلا سضفري
نم ةسصا˘خ˘لا ه˘لاو˘مأا ى˘ل˘ع
رو˘˘˘˘جألا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘سست ل˘˘˘˘˘جأا
اعد ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم ة˘ير˘ه˘سشلا

Óسسيا طسسولا بعل ءاقفر
ةسصا˘خ Ó˘ي˘ل˘ق ر˘ب˘سصلا ى˘لإا

سشيع˘ت ة˘يد˘نألا ع˘ي˘م˘ج نأاو
رخأات دع˘ب ة˘ه˘با˘سشم تلا˘ح
ا˘ه˘مد˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإلا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا
ة˘يور˘كلا ة˘يد˘نألا ح˘˘لا˘˘سصل
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘سسب

ى˘لا ىدأا ا˘م و˘˘هو ا˘˘نورو˘˘ك
امب ةركفلا نيبعÓلا سضفر
يق˘ل˘ت ى˘لا ة˘جا˘ح ي˘ف م˘ه˘نا

.ةيلاملا مهتاقحتسسم
صشامر ماششه

رئازجلا ةيدولوم

سسلجم سسيئر سساملأا رسصانلا دبع دكأا
يأا قلت˘ي م˘ل ه˘نأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا

سصوسصخب يرئازجلا داحتإلا نم ةلاسسر
فانئتسسا ةيسضق يف ةيباتكلا ةراسشتسسلا
.همدع نم يرودلا

ع˘قو˘م˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف سسا˘م˘لأا لا˘˘قو
ىلع تعلطا دقل» ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا

لسصاوتلا عقاوم ربع ةراسشتسسلا ةقيثو
ةر˘كلا ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م ي˘قا˘˘ب˘˘ك ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةيمسسر ةلاسسر يأا قلتن مل نكل ةيرئازجلا

راظتنا يف نحنو ،نآلا دحل ةيلاردفلا نم
ى˘ل˘ع در˘ل˘ل ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘˘ف كلذ
.«فافلا ةراسشتسسا

انفسشك دق˘لو ح˘سضاو ا˘ن˘ف˘قو˘م» :ح˘سضوأاو
يف اهيلإا انقرطت يتلا تاعامتجلا يف هنع
فا˘ق˘يإا ع˘م ن˘ح˘نو ، ة˘ي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘˘سسألا
ةحسص ىلع اظافح كلذو يلاحلا مسسوملا
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ع˘ي˘م˘ج˘لا
فانئتسسلا رثؤوي˘سس يذ˘لا مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا

ةراسسخ يف كلذ ببسسي دقو اريثك هيلع
.«نييلاتتم نيمسسوم

رو˘ه˘م˘ج سسا˘م˘لأا نأا˘م˘ط ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
تاوطخلا ءاهنإا مت هنا دكأا امدعب ديمعلا
ةدلارز سضرا ةعطق سصخت يتلا ةيسساسسألا

يسضاملا ءاثÓثلا موي ةرادإلا تماق ثيح
سصخت يتلا ةيلاملا تاقحتسسملا ةيوسستب
يف ةلبقملا مايألا يف عرسشتسسو ةيسضرألا
.عقاولا سضرأا ىلع عورسشملا ديسسجت

جاحلب اشضر

«فافلا نم ةراسشتسس’ا ةعاسسلا دحل قلتن مل» : صساملأا
ةدلارز صضرأا ةعطقل يلاملا لكششملا تهنأا ةرادإلا



ةــــنصصرق

رجام عسضاوت
م˘˘˘˘˘˘˘˘غر ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ةريب˘كلا تازا˘ج˘نإلا
ح˘بار ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘˘لا

بردمو بعل رجام
ق˘˘ب˘˘سسألا ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا

هراو˘˘˘سشم ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط
ىد˘˘بأا ،ي˘˘فار˘˘ت˘˘˘حلا
ديدج ن˘م ه˘ع˘سضاو˘ت
يب مأا» ةانق يف لاقو
م˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت نأا «ي˘˘سس
ن˘˘˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘˘قرأا

بعل يتأاي ىتح Óيوط انرظتنا دقل ،سسكعلا ىلع لب ينقياسضي ل حÓسص دمحم يرسصملا فرط
هنأل قلأاتلا ةلسصاوم هنم بلطو ،حÓسص هلعف ام اذهو ابوروأا لاطبأا ةطبارب جوتيل يدعب يبرع
.رجام بسسح ابوروأا يف برعلا ريفسس حبسصأا

هبردم ركسشي ةمحر نب
ة˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس سسن˘˘ي م˘˘ل
ه˘برد˘م ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا
ةا˘فو د˘˘ن˘˘ع «كنار˘˘ف سسا˘˘مو˘˘ت»
«رسضخلا» مجن دكأا ثيح هدلاو
يف معدلاو ةدناسسملا يقلت هنأا
،هلبق نم بعسصلا فرظلا كلذ
ه˘ح˘ن˘م ه˘برد˘م نأا فا˘سضأا ا˘م˘ك
ديري ىتم ةدو˘ع˘لا ي˘ف ة˘ير˘ح˘لا

،ةدوعلا لبق هتقو لك ذخأاي نأاو
يأا كلانه نكي مل هنأا ادكؤوم
داع هنأاو قيرفلل ةدوعلل طغسض
ه˘ب˘حو هد˘لاو ة˘˘ب˘˘غر ل˘˘جأا ن˘˘م
هيلع نيد اذه نأاو مدقلا ةركل
ق˘ير˘ف˘لاو برد˘م˘ل˘ل هدر بج˘˘ي
يذ˘لا دو˘لاو ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
نيبعÓ˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘م هد˘جو
.يدانلا يف

تحار يدامح نب اياون
ناك ربخ يف

يلهأا سسيئر دقعي نأا سضرتفملا نم ناك
نم فسشكي ةماع ةيعمج يدامح نب جربلا

ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ما˘˘قرألا ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
امك قلعملا مسسوملا يف يدانلا فيراسصمب

ل˘جأا ن˘م ة˘سصر˘ف˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ير˘˘ي نا˘˘ك
نم اهمد˘ق ي˘ت˘لا لاو˘مألا ة˘م˘ي˘ق˘ل قر˘ط˘ت˘لا

يف اهلÓغت˘سسا م˘ت ي˘ت˘لاو سصا˘خ˘لا ه˘با˘سسح
ىتحو نيبعÓلا تاقحتسسم نم ءزج ةيوسست
يسضاملا مسسوملا نم ةقلاعلا نويدلا نم
نأا امب لسشفلاب تءاب تلواحملا لك نكلو
.تاعمجتلا عنمت ةيرئازجلا ةلودلا

نوؤواتسسم ةيدكيكسسلا

ةدكيكسس ةبيبسش قيرف ولوؤوسسم مهفي مل
سصوسصخب ةيدولوملا يلوؤوسسم تاكرحت
وتاكريملا يف مدقتسسملا يقوزرم بعÓلا
ع˘م د˘ق˘˘ع ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لاو يو˘˘ت˘˘سشلا
قيرفلا راسصنأا بلاط ثيح «سسامسسايجلا»
نأا ىلع ديكأاتلاو ةوانسشلا ىلع درلاب ةرادإلا
دجي أادب هناو ةسصاخ عيبلل سسيل ينعملا

ةعبرأا لج˘سس ه˘نا ا˘م˘ب ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ت˘لا˘سض
نل بعÓلاف يلاتلابو هتدوع ذنم فادهأا
باو˘بأا ه˘ل ح˘ت˘ف يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ف طر˘˘ف˘˘ي
.تاطسشنملا ةثداح دعب ةدوعلا

 عسضخي صسانو
  صصاخ لمعل

مدأا لسصاوي سصاخ يندب رسضحم فارسشإا تحت
يوركلا مسسوملا فانئتسسل هتاريسضحت سسانو
ةرسشابم تابيردتلا دع˘بو ،ي˘لو˘با˘ن ه˘ق˘ير˘ف ع˘م
ديربتلاب جÓع ةسسلج ىلإا ايقيرفإا لطب عسضخ
ه˘تÓ˘سضع ة˘حارإا ل˘جأا ن˘م «ي˘بار˘ي˘˘تو˘˘ي˘˘ير˘˘ك»
ىقبيو اذه ،ةعرسسب ددجتلا ىلع اهتدعاسسمو
نم هريسصم ديدحت رظتني ءارحسصلا براحم
ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا تد˘بأا ي˘ت˘لا ي˘لو˘با˘˘ن ةرادإا فر˘˘ط
.هتامدخ نع يلختلل

رخأاتلا ببسس فÓتخ’ا

نيب  فيطسس قافو تيب يف فÓتخا دوجو
يذ˘لا » ز˘ل˘ق˘يإا كÓ˘ب» ة˘كر˘˘سش ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م
بب˘سسب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ف˘˘قو حر˘˘ت˘˘ق˘˘م ر˘˘طا˘˘سشي

بابتتسسا مدعو لوكوتوربلا قيبطت ةبوعسص
يذلا ينفلا مقاطلا لوؤوسسم يحسصلا عسضولا
هنأل ديدج نم اهثعبب كسسمتيو سسكعلا ىري
يدعاسصتلا قسسنلا يف رمتسسيسس هنأاب ىري
نهاريو ةريخألا تايرابملا جئاتن يف ققحملا

.بقللا دسصح ىلع

qarsana@essalamonline.com

0082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ1ـل قفاوملا0202 ةيليوج32صسيمخلا

ةلئافتم «ةراطسسوسس»
ن˘م ط˘ق˘ف عو˘ب˘سسأا د˘ع˘ب ى˘ل˘ع
رار˘ق˘لا ن˘˘ع ف˘˘سشكلا د˘˘عو˘˘م
ةمكحملا هذختت فوسس يذلا
ءا˘ق˘ل سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
د˘˘كأا ،ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘براد˘˘˘لا
دا˘ح˘تإا يدا˘ن˘ل ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
«سسا˘˘˘ت˘˘˘لا» نأا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
يف ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كسشب م˘سسح˘ت˘سس
13 خ˘يرا˘ت˘˘ب كلذو ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

دبع ىدبأاو ،يراج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
مسسحب ه˘لؤوا˘ف˘ت يدا˘ه ي˘نا˘غ˘لا
«ةراطسسوسس» حلاسصل ةيسضقلا
تارار˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
ي˘ف ل˘مأا˘ي ي˘ت˘لاو ة˘م˘كح˘م˘˘لا
.ةموسصخملا هطاقن ةداعتسسا

15

مسسوملا ةلسصاوم عم «اكسسي’»
بورخلا ة˘ي˘ع˘م˘ج و˘ب˘عل لاز˘ي ل
نم ةسسفانم˘لا ةدو˘ع ي˘ف نو˘ل˘مأا˘ي
ةسصاخلا قاروألا لك طبسض لجا
ة˘قرو بع˘ل ل˘جا ن˘م سسفا˘ن˘ت˘˘لا˘˘ب
يف عيمجلا حمطي ثيح دوعسصلا
ي˘ف ءا˘سسؤور˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘سسا نو˘كي نا

نم مغرلاب ةسسفانملا ةدوع حلاسص
ي˘˘حو˘˘ت تار˘˘سشؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك نو˘˘ك
قرفلل دوعسصلا قيقحتو اهفيقوتب
ايلاح بيترتلا ةدا˘ير ل˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا
طقسسيسس ام وهو «ةيدنا ةعبرا»
اونا˘ك ن˘يذ˘لا ة˘ي˘بور˘خ˘لا تا˘ب˘غر
نامسضل مسسوملا لامكا نورظتني
تلو˘˘˘ج˘˘˘لا نا ا˘˘˘م˘˘˘ب دو˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا
.مهحلاسص يف نوكتسس ةيقبتملا
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برغŸا

20:10

ءاششعلا

21:40

ةÓسصلا تيقاوم

«يبهذلا ينفلا» ةزئاجل ةحسشرم ةيرئازج وكنارف ءامسسأا ةسسمخ^
زيبول ميسسكام عانقإ’ صسوبماكأاب نيعتسسي ةيليبسشإا^

ءاج ام اذه
ةراسشتسس’ا ‘

ةيباتكلا
«فافلا» ـل

 نابششلا ةيقرت ةلشصاوŸ هجتي

صضورعلاب ديعسس يكوكلا
هيبع’ تلسصو يتلا ةيبنجأ’ا

 ةدلارز صضرأا ةعطقل ›اŸا لكششŸا تهنأا ةرادإلا

ةعاسسلا د◊ قلتن ⁄» :صساŸأا
« فافلا نم ةراسشتسس’ا

 درلل لجا رخآاك62ـلا خيرات تددح

0082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ1ـل قفاوملا0202 ةيليوج32صسيمخلا

 تايرابم3 يف فادهأا3 لجشس

هقيرب ديعتسسي رديات
رسضÿا باوبأا قرطيو

ةمئاق بولغملا جورخ ةلحرمل تكابمأا عم لهأاتلا ظوظح^
ةحبار ةقرو هلعجت يتلا ةبرجتلاو ةربخلا كلمي^

 ةمشصاعلا دا–إا فيطشس قافو رئاز÷ا ةيدولوم

ديزتو دوعت فلخي ةيسضق
«ةراطسسوسس» ةرادإا لكاسشم نم


