
طقشسي ةشسبت ذوعششم
نمألإ ةشضبق ‘

«لششاف» رإرف دعب

هــقيقشش لتقي باشش
دعــــب يــنيعبرألإ

50صصتاشسيورلاب تاششواـــــنم
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هتددح ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
يرئازج رانيد005507 ـب

دغلا نم ءادتبا ةركاذملل صصسصح ميظنت
«كابلاو مايبلا» يتداهسش تاناحتم’ اريسضحت

باحسصأا ذاوحتسساو صشيمهتلا نم تاونسس دعب
ايلعلا بسصانŸا ىلع ىواسشرلاو ذوفنلا

نوبلاطي ةرإدإلإ ويطايتحإإ
مهفاشصنإل لخدتلاب دإرج

40 صص

هلزنÃ قيرح بوسشن بقع هرمأا فسشتكا
يبعسشلا ي◊اب عقاولا

تاردخملا نم ةيمك زجحو اسصخسش41 فيقوت
ةسسولهملا صصارقأ’او

ةعسشب لتق ةÁرج عقو ىلع زتهت ةلقرو

50صص

مي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يد˘م ،نÓ˘ه˘ج م˘سسا˘ق ن˘ل˘عأا
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يئادتب’ا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘باد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك نأا

بب˘˘˘سسب ة˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘جإ’او
تذ˘˘خ˘˘تا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت

ي˘تدا˘ه˘سشل ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’
اذكو ايرولا˘ك˘ب˘لاو ي˘سسا˘سسأ’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ي˘˘ف بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘˘لا
.مداقلا ربوتكأا نم عبارلا

ةنتفلإ ةاعد ةهجإوŸ ةينيدلإ تايعم÷إو ايإوزلاب دجنتشست ةموك◊إ
30 صصعمتÛا ‘ ةقرفتلا ثبت يتلا تارايتلا لكل يدسصتلاب مهبلاطي رسضخلب ىسسيع

ةاكز باشصن إذه
ضضورعو دوقنلإ

ماعلإ إذهل ةراجتلإ

مشسق لك يف إذيملت02
يشسردملإ لوخدلإ لÓخ

انوروك نم ةياقولل

40صص

40 صص

ةمزأا يف صشيعت اهؤواسشنإا مت فلأا083 نيب نم ةئاملاب07 نم رثكأا

ةيمإرجإإ ةكبششب ةحاطإلإ
نينطإوملإ ىلع يدتعت

فراطلاب ةروظحم ةحلشسأاب

تاقÓعلا زيزعتل ةيفاسضإا ةوطخ ربتعت
ةيسسورلا ةيرئازجلا ةيركسسعلا

-زاملأإ» ةقÓمعلإ ةكرششلإ
ةمدخ زكرم ئششنت «يتنأإ

رئإزجلإ يف اهتاجتنمل حÓشصإإو
30 صص

ةوعدو ءافسشتسس’ا ت’اح ددع ‘ عجارت
ةيئاقولا دعاوقلاب مازتلÓل ةدد‹

يشسور يرئإزج لشصإوت
ىدم ىلع فوقولل

«انوروك» حاقل ةيلعاف
30 صص

30 صص

50صص

ضضورقلإ ةلودج ةداعإإو تابوقعلإ ءاغلإإ
لإوزــلإ نم «جاــشسنوأإ» تاكرشش ذاقنإل



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟داشسف لإومأإ مأإ ةقث ةمزأإ

يتلا ةقناخلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ة˘مزأا تدا˘عأا
،ةي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسأ’ا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘سشا˘ع
ةمزأا نم رئازجلا يناعت اذامل يلاتلا لاؤوسسلا
ةيلاملا غلابملا ةميق لسصت امنيب ةيلام ةلويسس
يف وأا مهتويب يف رئازجلا ءاينغأا اهزنتكي يتلا

يأا رانيد نوي˘ل˘ير˘ت5 ىلإا ،ةلو˘ه˘ج˘م ع˘قاو˘م
رايلم فلأا005 يلاوح وأا رانيد رايلم0005
يزاوملا قوسسلا ةميق ىدعتت امنيب  ،؟ !ميتنسس
ببسس نوللحم رسسفو ،ايونسس ر’ود رايلم01
كونبلا يف مه˘لاو˘مأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا عاد˘يا مد˘ع
ة˘ي˘كن˘ب˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ف˘ل˘خ˘تو ة˘ق˘ث ة˘˘مزأا˘˘ب
برهتلا ىلإا بابسسأ’ا زربأا نيعجرم ،ةيرئازجلا
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن نأاو ة˘ه˘ج ن˘م ي˘ب˘ير˘˘سضلا
مهتويب يف نويرئازجلا اهزنتكي يتلا لاومأ’ا

لاومأاو ةوسشر لاومأا.. ينوناق ريغ اهردسصم
ريغ تاقفسص نمو ،داسسفلا نم اهليسصحت مت
تايطعملا هذه ،ةعو˘ن˘م˘م ةرا˘ج˘تو ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق
يف رارقلا عانسص دنع يوقلا عفادلا نوكتسس
لاومأ’ا بحسسل مسساحلا رارقلا ذاخت’ رئازجلا
.اهباحسصأا نم ةعورسشم ريغ قرطب ةلسصحملا

تايافنلإ نم جإومأإ

تحبسصأاف ،ةمسصاعلا ئطاوسش تايافنلا تزغ
عفد يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ما˘م˘ق˘لا ن˘م ماو˘كأ’ ار˘ق˘م
نمو ،رطخلا سسوقان قدل ةيلحملا تاطلسسلا

سسمأا لوأا ءاسسم رئازجلا ةي’و ترسشن اهتهج
تافّلخملاو تايافنلا ةيمك نع تايئاسصحإا
ىلع اهعمجب ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ح˘لا˘سصم تما˘ق ي˘ت˘لا

رهسش ةيادب ذنم ،ةمسصاعلا ئطاوسش ىوتسسم
ةفاظنلا ةسسسسؤوم ناوعأا عمج دقو .يراجلا توأا
321 رئازجلا ةي’ول ةئيبلا ةيامحو ةيرسضحلا

ـلا ئطاوسشلا ىوتسسم ىلع تايافنلا نم انط
.ةمسصاعلاـب نيفاطسصملل ةحوتفملا55

ةششيششلإ يهاقم

رطاخم نم ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم ترذح
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘سشي˘سشلا ن˘ي˘خد˘ت

فلتخم يف «91‐ديفوك» دجتسسملا انوروك
نأا ى˘لإا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ترا˘سشأاو .م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘˘نأا
ة˘با˘سصإ’ا ر˘ط˘خ ن˘م د˘يز˘ي ة˘سشي˘سشلا ن˘ي˘خد˘ت
ط˘ق˘ف سسي˘ل كلذو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
نأ’ لب ،ءابو˘ل˘ل ا˘يو˘ق Ó˘قا˘ن ة˘سشي˘سشلا نو˘كل
ة˘ح˘سصو ة˘عا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثؤو˘ي غ˘ب˘ت˘لا
سصخسشلا لعجي ام ،ةماع ةروسصب مسسجلا
.سسوريفلا هجو يف افعسض رثكأا

راتشسلإ لدشسيو..

سسمأا لوأا راتسسلا لدسسأا ،ةلماك اموي02 دعب
يسضارتف’ا يلودلا نولا˘سصلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ى˘ل˘ع
يذلاو ةي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا ةرو˘سصل˘ل ي˘نور˘ت˘كل’ا
‐ يفاقثلا مÓعإÓل ةيرئازجلا ةكبسشلا هتمظن
ةيسسيئرلا ةب˘ت˘كم˘لاو ‐ نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ي’و بت˘كم
ناونعب ‐ بيد دمحم ‐ ةيمومعلا ةعلاطملل
بكوك» راعسش تحتو يملاعلا يفاقثلا ثارتلا
006 براقي ام ةكراسشمب زيمت يذلاو «نفلا
تاراقلا نول˘ث˘م˘ي ة˘لود62 ن˘م ة˘نا˘ن˘فو نا˘ن˘ف
ي˘هو ة˘ي˘بر˘ع ة˘لود61 م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م سسم˘خ˘˘لا
،ايبيل ،اي˘نا˘ت˘يرو˘م ،سسنو˘ت ،بر˘غ˘م˘لا ـر˘ئاز˘ج˘لا

،قار˘˘ع˘˘لا ،نا˘˘م˘˘ع ،ن˘˘م˘˘ي˘˘لا ،نادو˘˘سسلا ،ر˘˘˘سصم
نا˘ن˘ب˘ل ،ا˘يرو˘سس ،ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف ،ندرأ’ا ،تيو˘˘كلا

،نيسصلا يهو ةيبرع ريغ لود01و ةيدوعسسلاو
،ادنك ،كرامندلا ،ديوسسلا ،سشدÓغنب ،ايسسينودنأا
.ايناملاو ايكرت ،ايلارتسسأا ،رجينلا

qarsana@essalamonline.com
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ةرذق ةمهم
نأا ةعلطم رداسصم تركذ
ر˘ي˘˘ب˘˘ك ،ر˘˘ن˘˘سشو˘˘ك د˘˘يرا˘˘ج
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سصو يرا˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم
دلانود ،يكيرمأ’ا سسيئرلا
لئاوأا يف روزيسس ،بمارت
ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا ر˘˘ب˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘سس
اهعانقإ’ نامعو نيرحبلاو
ىلع ليئارسسإا عم عيبطتلاب

ل˘˘˘ق˘˘˘نو ،تارا˘˘˘مإ’ا رار˘˘˘غ
يكيرمأ’ا «soixA» عقوم
ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ردا˘˘سصم ن˘˘ع
موقيسس رنسشوك نأا ةيبرعو
ن˘˘م لوأ’ا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ي˘˘˘ف
يفأا ،ةيلودلا تاسضوافملا ىلإا سضيبأ’ا تيبلا ثوعبم ةقفر ،طسسوأ’ا قرسشلا ىلإا ةلوجب ربمتبسس
عيبطت لوح قافت’ا قيبطت ريسس دقفت فدهب تارامإ’ا مث نمو سسدقلا ةرايزب أادبتسس ،زتيفوكريب
.ةدحتملا تاي’ولا ةطاسسوب هيلإا لسصوتلا مت يذلا نيفرطلا نيب تاقÓعلا

؟ةياقولإ ريبإدت يه نيأإ
رارق ءار˘ج ،ي˘ل˘حا˘سسلا ط˘ير˘سشلا سشي˘ع˘ي
عم ايسشامت ئطاوسشلل يجيردتلا حتفلا
ةحئاج نع ةبترتملا ةيحسصلا فورظلا

نم ريبك ددع دفاوت عقو ىلع انوروك
يف نيابتو بايغ هق˘فار ،ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا
سصاخلا يحسصلا لوكوتورب˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘˘سست م˘˘˘غر فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سص’ا˘˘˘ب
ذيفنت ىلع رهسسلا لجا نم تايناكمإ’ا

ل˘ج˘سسو ظ˘حو˘ل ا˘م˘ب˘سسح ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه
’ لاثملا ليبسس ىلعو ،ئطاوسشلا ديدعب
ا˘ه˘تد˘عأا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإا تد˘˘كأا ر˘˘سصح˘˘لا

مناغت˘سسم˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
غ˘ل˘ب ذإا ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا د˘فاو˘ت˘لا

فاطسصم فلأا07 دحاو موي يف مهددع
ريبادتب ثارتكا مدعو مسشتحم مازتلا ليجسست عم ةيندملا ةيامحلل Óخدت45 ىلإا ةفاسضإ’اب
ىلإا تداع مهبسسح ةايحلاف ،يدسسجلا دعابتلاو ةيقاولا ةعنقأ’ا عسضوب يحسصلا لوكوتربلا

91 ةبارق ناكملا نيعب فاعسسإاو قرغ ةلاح32 نيريخأ’ا نيمويلا يف ليجسست مت ثيح اهتعيبط
.لحاسسلا نم ةبيرقلا ةيحسصلا زكارملا وحن سصاخسشأا5 ليوحتو اسصخسش

ةيئيبلإ ةمشصبلإ
لدعم ع˘جار˘ت لو˘ح ي˘ئ˘ي˘ب ر˘ير˘ق˘ت ار˘خؤو˘م رد˘سص
ريسشتو ،سضرأ’ا ىلع دراوملل رسشبلا كÓهتسسا
ةمسصبلا ةكبسش ةمظنم يف نيثحابلا تاريدقت
دراوم كÓهتسسا ةبقارمب ةينعملا ةيملاعلا ةيئيبلا
ببسسب يرسشبلا طاسشنلا سصلقت نأا ىلإا ،سضرأ’ا

ام ىلإا ت’دعملا داعأا ماعلا اذه «انوروك» ةحئاج
تايلمع نأا نوثحابلا دجو ثيح ،6002 ماع لبق
عاقب لك يف يسشفتملا سسوريفلا ءارج قÓغإ’ا
اميف ةئاملاب3.9 ةبسسنب سضافخنا ىلإا تدأا ملاعلا
ةد˘حو ي˘هو ،«ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘م˘سصب˘لا» م˘سسا˘ب فر˘ع˘ي
كÓهتسسا ىدم سساي˘ق˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘سست
.ةيعيبطلا دراوملل ناسسنإ’ا

ريمشضلل بينأات ىندأإ نود
سسيل ناويحلا نأاكو ،ناويحلاب قفرلا ةفاقثل رقتفي ،انم ريثك
عوسضوملا يف نزحملاو ،ًاملأاو اسساسسحإا كلمي ’ وأا احور
لب ’ نلعلا ىلعو ادج ةرسشتنم ناويحلا بيذعت ةفاقث نأا

رومأ’ا هذه نوروسصي مهنأا ةجردل ايداع ارمأا اهنوربتعيو
ليبسس ىلع دعب ام يف اهرسشن متيل تاهويديف قيرط نع
ا˘م˘بر وأا ن˘ي˘سسا˘ن ،ر˘ي˘م˘سضل˘ل بي˘نأا˘ت ى˘ندأا نود ،ة˘ي˘ل˘˘سست˘˘لا

ىلع ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا ديدسشت كلذب نيسسانتم
اذهو ،هم’آاب نونيهتسسيو ناويحلا ىلع مهبولق وسسقت نم
نيكسسلاب برسضلل هسضرعت دعب سسمأا لوأا ناسصحل عقو ام
اوذ’ نيلوهجم فرط نم رهظلاو نطبلا ىوتسسم ىلع
فرعتلا متي مل نآ’ا دحلو ،مهتميرج دعب رارفلاب ةرسشابم
.عينسشلا لعفلا اذهب اوماق يذلا سصاخسشأ’ا ىلع



watan@essalamonline.com
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هفارسشإا لÓخ رسضخلب زربأا
اياوزلا يلثمم عم ءاقل ىلع
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نآار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا سسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةي’وب ةين˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ةرور˘˘سض ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب
نم ةنتفلا ةاعد لك ةهجاوم
ا˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ب كسسم˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
عسسي يذلا حمسسلا يمÓسسإ’ا
ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘تو ع˘ي˘م˘ج˘لا
يتلا تارايتلا لكل يدسصتلاب
عمت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘قر˘ف˘ت˘لا ثب˘ت
سسسسأا ءا˘˘سسرإا ي˘˘ف عور˘˘سشلاو
.ةديدجلا رئازجلا

قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘كذو
سسيئر اهيلوي يتلا ةيمهأ’اب
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ةينيدلا تايع˘م˘ج˘لاو ا˘ياوز˘ل˘ل

ةينيد ةيز˘مر ن˘م ه˘ل˘ث˘م˘ت ا˘م˘ل
اهماوق ةيعجرم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م
.هكسسامتو نطولا ةدحو

ماتخ يف رسضخلب نمث امك

هب موقت يذلا رودلا هتلخادم
يف كلذو ةينيدلا تايعمجلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا را˘˘طإا
ةحئاج راثآا ةهجاومل يمارلا

اهطاسشن لÓخ نم91‐ديفوك
.ينماسضتلا

عمتÛا ‘ ةقرفتلا ثبت يتلا تارايتلا لكل يدسصتلاب مهبلاطي رسضخلب ىسسيع

ةنتفلإ ةاعد ةهجإوŸ ةينيدلإ تايعم÷إو ايإوزلاب دجنتشست ةموك◊إ

خ.ةميسسن

نأا ةينيدلا تايعم÷او اياوزلا ،ةينيدلا تايعم÷اب فلكŸا ةيروهم÷ا شسيئر راسشتسسم رسضخلب ىسسيع اعد
.عمتÛا ‘ ةقرفتلا ثبت يتلا تارايتلا لكل ىدسصتت

ةيفاسضإا ةوطخ ربتعت
ةيركسسعلا تاقÓعلا زيزعتل
ةيسسورلا ةيرئازجلا

ةقÓمعلإ ةكرششلإ
ئششنت «يتنأإ -زاملأإ»
حÓشصإإو ةمدخ زكرم
رئإزجلإ يف اهتاجتنمل
شسمأا ،كنيتوبسس عقوم دافأا
ةرادإا شسلجم شسيئر نأا
ةقÓمعلا ةيسسورلا ةكرسشلا
ةيسسورلا «يتنأا -زاملأا»
ئسشنت ةيركسسعلا تاعانسصلل
حÓسصإاو ةمدخ زكارم
نم ددع يف اهتاجتنمل
رئازجلا اهنيب نم لودلا

ةوق ىلع لدي ام وهو
ةيركسسعلا تاقÓعلا
اميسس ةيرئازجلا ةيسسورلا

دهسشي يذلا لاجملا اذه يف
دقعلا يف اميسس اتف’ اروطت
.ريخأ’ا
ةرادا شسلجم شسيئر دكأا
يف ةيسسورلا ةكرسشلا

ةلاكول يفحسص حيرسصت
ةفاسضإ’اب» Óئاق كينتوبسس
ريفوت متي ،تاكلتمملا ىلإا

حÓسصإ’ا تاموظنم
وأا ةلقنتملا شصيخسشتلاو
ءاسشنإا ميظنتو ،ةتباثلا

حÓسصإاو ةنايسص زكارم
ءاكرسشلل عناسصملا
،ايلاح .نييجيتارتسس’ا

لثم ءاسشنإ’ لمعلا يرجي
شضعب يف زكارملا هذه

،«رئازجلا اهنيب نم لودلا
دهسشت نأا عقوتي هنأا احسضوم
ةدايز ةمداقلا تاونسسلا

لامعأ’ا ةسصح يف ةفيفط
دعب ام ةمدخل تامدخلاو
ةيركسسعلا تاجتنملل عيبلا

.اهثيدحتو
- زاملا» ةكرسش نأا ركذي
ىدحإا طقف تسسيل «يتنأا
ةيسسورلا تاكرسشلا ربكأا
ةحلسسأÓل ةجتنملا

ةيركسسعلا تادعملاو
ةدئار ةكرسش يه لب بسسحف
ةحلسسأ’ا ةعانسص يف
عافدلاب ةسصاخلا تادعملاو
.يوجلا

ر.نوراه

Ãدعب نع» شسوردلا فانئتسسا ةبسسان»

ةيعما÷إ ةرشسألإ ¤إإ ةماه ةلاشسر هجوي نايز نب

ةمزأا يف ششيعت اهؤواسشنإا مت فلأا083 نيب نم ةئاملاب07 نم رثكأا

لإوزلإ نم «جاشسنوأإ» تاكرشش ذاقنإل ضضورقلإ ةلودج ةداعإإو تابوقعلإ ءاغلإإ

يذيفنتلا موسسرŸا ليدعت ليسصافت نع فسشكت لدعلا ةرازو

هب لفكتŸإ لفطلإ بقل Òيغتل ةديد÷إ تإءإرجإلإ هذه

تاباسصإ’ا يف رمتسسم عجارت

ةافو11و «انوروك»ـب ةديدج ةلاح293

ةيئاقولا دعاوقلاب مازتلÓل ةدد‹ ةوعدو ءافسشتسس’ا ت’اح ددع ‘ عجارت

«انوروك» حاقل ةيلعاف ىدم ىلع فوقولل يشسور يرئإزج لشصإوت
ر˘يد˘˘م˘˘لا رارد يزو˘˘ف ف˘˘سشك

ءاربخ نأا ،روتسساب دهعمل ماعلا
ءارجإا يف سسمأا اوقلطنا دهعملا

ن˘م م˘ه˘˘ئÓ˘˘مز ع˘˘م تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م
د˘سض م˘˘ه˘˘حا˘˘ق˘˘ل لو˘˘ح ،ا˘˘ي˘˘سسور
.انوروك سسوريف

ي˘˘˘˘ف ،رارد يزو˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘سضوأا
هذ˘˘˘ه نأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
لو˘سصح˘ل˘ل فد˘ه˘ت تا˘ثدا˘ح˘م˘لا

حا˘ق˘ل˘لا لو˘ح تا˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ايسسور يف روط˘م˘لا حور˘ط˘م˘لا

ىلع هتيلاعفب قلعتي اميف ةسصاخ
.ةيبناجلا هراثأا اذكو ،ةعانملا

نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ف˘˘سشك
يف يجات˘لا سسور˘ي˘ف˘لا تا˘با˘سصإا
ةسصاخ ،ا˘ع˘جار˘ت فر˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ةيانعلا ةحلسصم يف نودجاوتملا
كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ةز˘كر˘م˘˘لا
دهسشت لازت ’ تاي’ولا سضعب
ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا ت’ا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘يز
يف ارذحم ،يجا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ي˘ف ي˘خار˘ت˘لا ن˘م تقو˘˘لا سسف˘˘ن
نأ’ ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب مازتل’ا
اًفلكم نوكي نأا نكمي يخارت يا
.ةياغلل

د˘˘˘˘كأا ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘مو
ريدملا لاحر سسايلا روسسفوربلا
ةرازوب ةيحسصلا حلاسصملل ماعلا
حÓ˘˘سصإاو نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ليجسست م˘ت ه˘نأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
تا˘˘با˘˘سصإ’ا دد˘˘ع ي˘˘˘ف ع˘˘˘جار˘˘˘ت
ي˘ف اذ˘˘كو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

مايأ’ا لÓخ ءافسشتسس’ا ت’اح
يرا˘ج˘لا سسط˘سسغأا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا

.مرسصنملا ويلويب ةنراقم
ليجسست مت هنأا لاحر حسضوأاو

ت’ا˘˘ح˘˘ل ي˘˘لزا˘˘ن˘˘ت ى˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘˘م
سسوريفب نيباسصملل ءافسشتسس’ا

03711 نم تلقتنا يتلا انوروك
مرسصنملا ويلوي02 لÓخ ةلاح
سسطسسغأا2 موي ةلاح0028 ىلا
لÓخ ةلاح6025 غلبتل يراجلا
.رهسشلا سسفن نم02ـلا

سصاخسشأ’ا ددع سصوسصخبو
،ةزكرملا ةيانعلل اوعسضخ نيذلا

02 لÓخ ةلاح26 نم لقتنا دقف
لÓخ ةلاح55 ىلإا طرافلا ويلوي
ةلاح24 ىلإا لسصيل سسطسسغأا2
.رهسشلا تاذ نم02 يف

راروف لامج روتكدلا عجرأاو
ة˘ن˘ج˘ل م˘سسا˘ب ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

،انوروك سسوريف دسصرو ةعباتم
ددع يف يبسسنلا رارقتسس’ا اذه
ءا˘ف˘سشت˘سس’او ة˘با˘˘سصإ’ا ت’ا˘˘ح
طاسسوأا يف يعولا راسشتنا ىلإا
تائف مازتلا لÓخ نم عمتجملا

ةلثمتملا ةياقولا دعاو˘ق˘ب ةر˘ي˘ث˘ك
يدسسجلا دعابتلا يف اسصوسصخ
ي˘ف ارذ˘ح˘م ،ة˘ما˘م˘˘كلا ءاد˘˘تراو
عافترا ةيناكمإا نم تقولا تاذ
ئطاوسشلا حتف دعب ت’احلا ددع
هذهب نيفاطسصملا مازتلا مدع عم
دمحم ربع هت˘ه˘ج ن˘م .د˘عاو˘ق˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم سسي˘˘˘ئر ي˘˘˘ف˘˘˘سسو˘˘˘ي
ةسسسسؤوملا˘ب ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘مأ’ا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سس’ا
نع ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب كيرا˘فو˘ب˘ل
ةباسصإ’ا ت’اح عجارتل هحايترا
ما˘يأ’ا لÓ˘خ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
نم لباقملا يف ارذحم ةريخأ’ا
ىلإا دوعت نأا نكمي» ةيعسضولا نأا

عسضولا مقافت دعب هيلع تناك ام
مزتلي مل اذإا طرافلا ويلوي لÓخ
تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘سسلا˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
مارتحا يف ةلثمتم˘لا ة˘يزار˘ت˘ح’ا
ءاد˘تر’او يد˘سسج˘˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
.عانقلل يرورسضلا

يسسيلف يداهلا ذاتسسأ’ا دكأاو
سضار˘مأ’ا م˘ل˘ع ي˘˘ف د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يف ةسصسصختملا ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

راطقلا) ةيدع˘م˘لا سضار˘مأ’ا هذ˘ه
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب (ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
نأا لاورز د˘˘م˘˘ح˘˘˘م رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘ي ح˘ب˘˘سصأا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ير˘سشب˘لا ر˘سصن˘ع˘لاو ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا

يف اظوحلم اروطت دهسش ثيح
ه˘ن˘كل ىود˘ع˘لا را˘سشت˘نا ة˘˘عر˘˘سس
يتلا ةجردلاب لتاق ريغ حبسصأا

.هتيادب يف اهب رهظ
خ.ةميسسن

ريزو نايز نب يقابلا دبع اعد
ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا ،ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةمهاسسملل ،ةبلطلاو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ا˘هرود ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا بع˘˘ل˘˘ت نأا ي˘˘ف
نيوكتلا يف اهماهمو يعئÓطلا

هذ˘˘ه ي˘˘ف را˘˘كت˘˘ب’او ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو
.ةقرافلا ةظحللا

اههجو ةلاسسر يف ريزولا دافأا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةر˘˘سسأ’ا ى˘˘لإا
،سسمأا ،دعب نع ةسساردلا تفنأاتسسا
لا˘˘سصت’ا تا˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسا نإا
ليعف˘تو ةد˘يد˘ج˘لا ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
د˘ق ،د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآا
ةلسصاوم ي˘ف ةذ˘تا˘سسأ’ا تد˘عا˘سس
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف رظنلا ةداعإا اذكو ةيجوغاديبلا
انتاسسسسؤومب هب لومعملا ميظنتلا

اعدو.ةنمقرلا رسصع يف انلكايهو
ىلإا ،ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ةذ˘تا˘سسأ’ا ،ر˘يزو˘لا
هاجت’ا اذه يف لمعلا يف ةرباثملا

ةيعماجلا ةن˘سسلا ءا˘ه˘نإا م˘ت˘ي ى˘ت˘ح
فور˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف0202‐9102
ذ˘˘خأا ةرور˘˘سض ع˘˘˘م ،ة˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م
ىسصوملا ةيحسصلا تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

ىلع اظافح لوكوتوربلا يف اهب
ةر˘سسأ’ا ءا˘سضعأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ح˘˘سص
ة˘ن˘˘سسلا ءد˘˘ب اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
يف1202‐0202 ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

.ةمئÓم فورظ
اهنأا ،يلاعلا ميلعتلا ريزو دكأاو

ن˘كم˘ت˘سس ا˘ه˘نأ’ ة˘قرا˘˘ف ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
تاو˘ن˘سسلا ىد˘م ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لا
يعئÓطلا اهرود ءادأا نم ،ةلبقملا

ثحبلاو نيوكت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ما˘ه˘مو
ى˘لإا ر˘كسشلا˘ب مد˘ق˘تو .را˘كت˘˘ب’او
ى˘ل˘ع ثح˘ب˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘مو ز˘˘كار˘˘م
تمهاسس يتلا ،تاعماجلا ىوتسسم
يدسصتلا يف ،راكتب’ا قيرط نع
مها˘يإا ا˘ي˘عاد ،�91 ديفو˘ك» ءا˘بو˘ل
ةلسصاومو دوهجلا ةفعاسضم ىلإا
ةيغب مهترباثمو مهتيرقبع راهظإا
قواسستيل يملع˘لا ثح˘ب˘لا ة˘ي˘قر˘ت
،انعمتج˘م تا˘جا˘ي˘ت˘حا ع˘م ا˘ما˘م˘ت
همعد لكب نوظحيسس مهنأا ادكؤوم
مهث˘ح˘ب ج˘ئا˘ت˘ن نأ’ ه˘تا˘ع˘ي˘ج˘سشتو
.اندÓب عاعسشإا يف مهسست

ط.ةراسس

ةداعإا يف ةموكحلا عرسشت
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا نو˘˘يد˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘ج
ىدم ىلع جاسسنوأا تاكرسشب
ماع ةدمل ليجأات عم تاونسس5
.ةرخأاتملا تابوقعلا ءاغلإاو

ةدا˘عإ’ ة˘مو˘كح˘لا د˘ع˘ت˘˘سست
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا نو˘˘يد˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘ج
يناعت يتلا جاسسنوأا تاكرسشب
تابوعسص ىقلتو ةيلام تامزأا
ثيح ،اه˘تا˘طا˘سشن ة˘لواز˘م ي˘ف
ا˘ه˘نو˘يد ة˘لود˘ج ةدا˘عإا م˘ت˘ي˘˘سس
ع˘م تاو˘ن˘سس5 ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ءا˘˘غ˘˘لإاو ما˘˘ع ةد˘˘م˘˘ل ل˘˘ي˘˘جأا˘˘˘ت
.ةرخأاتملا تابوقعلا

تا˘˘فا˘˘ي˘˘سض م˘˘ي˘˘سسن ف˘˘سشك
ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
يف ةرغ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
نم هنأا ،سسمأا يفحسص حيرسصت
م˘ت ة˘˘كر˘˘سش ف˘˘لأا083 ن˘ي˘˘ب
رثكأا ،جاسسنوأ’ا ماظنب اهؤواسشنإا

نم يناعت اهنم ةئاملاب07 نم
م˘ت ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مزأا

ةياغل˘ل ل˘سصف˘م ر˘ير˘ق˘ت ع˘سضو
.هئاسشنإا ذنم زاهجلا اذه ىلع

ن˘م ه˘نأا تا˘فا˘ي˘سض فا˘سضأاو
ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه ن˘ي˘˘ب
كا˘˘ن˘˘ه تا˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص ه˘˘˘جاو˘˘˘ت
لاملا سسأار كلمت ’ تاكرسش

هنأا احسضوم ،اهتطسشنأا ةداعإ’
نويدلا ةلودج ةداعإا يف أادبيسس
ع˘م تاو˘ن˘سس5 ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ءا˘˘غ˘˘لإاو ما˘˘ع ةد˘˘م˘˘ل ل˘˘ي˘˘جأا˘˘˘ت
.ةرخأاتملا تابوقعلا

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘نإا ر˘يزو˘لا لا˘قو
ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأÓ˘˘˘ل
جا˘˘˘˘˘سسنوأا تا˘˘˘˘˘عور˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘ل
ثراوكلا اياحسض وأا نيفوتملا
مزتع˘ت ة˘لود˘لا نأا ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
يئز˘ج˘لا ءا˘غ˘لإ’ا ي˘ف عور˘سشلا
ةلاح لك سساسسأا ىلع مهنويدل

.ةدح ىلع
خ.ةميسسن

ن˘ع ،لد˘˘ع˘˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
مقر موسسر˘م˘لا ما˘م˘تإاو ل˘يد˘ع˘ت
ناوج3 يف خرؤوملا751‐17
رييغتب قلعت˘م˘لا1791 ة˘ن˘سس
˘مو˘سسر˘م˘لا ى˘سضت˘ق˘م˘ب بق˘ل˘˘لا
322‐02 م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
.0202 توأا8 يف خرؤوملا

نأا ،لدعلا ةرازول نايب دافأاو
طيسسبت راطإا يف ءاج ءارجإ’ا
نم ةلادعلا بيرقتو تاءارجإ’ا
تا˘مد˘خ م˘يد˘˘ق˘˘تو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نأا افيسضم ،ةيعون تاذ ةيقفرم
نم˘سضت يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا
رييغتب قلعت اميف ةديدج اماكحأا
لوفكملا لفطلل يلئاعلا بقللا

.ليفكلا بقل عم هتقباطمو
سصخي اميف هنا ،نايبلا راسشأاو

تحبسصأا دقف ،تا˘ب˘ل˘ط˘لا عاد˘يإا
بقللا رييغتب ةقلعتملا تابلطلا
لو˘ف˘كم˘لا ل˘ف˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ل˘ي˘ف˘كلا بق˘ل ع˘م ه˘ت˘ق˘با˘ط˘مو
ةيروهمجلا ليكو ىدل عدوت
ناكمل وأا لفاكلا ةماقإا ناكمل
نم ’دب لوفكملا لفطلا دÓيم
سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا ،لد˘ع˘˘لا ةرازو
ةـي˘˘جوـلوـي˘˘ب˘˘لا مأ’ا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘˘م
فا˘سضأا˘ف ،لوـف˘كم˘لا لـف˘ط˘˘ل˘˘ل
نوكت امدنع هنأا ردسصملا سسفن
ديق ىلعو ةمولعم لفطلا مأا
ق˘فر˘ي نأا بج˘ي ه˘نإا˘˘ف ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
يف ةمدقملا اهتقفاومب بلطلا
ةلاح يفو .يمسسر دقع لكسش
بل˘ط˘˘لا˘˘ب ق˘˘فر˘˘ي ،كلذ رذ˘˘ع˘˘ت
دقع لكسش يف ،يفرسش حيرسصت
حرسصي ،(قثوملا مامأا) يمسسر
نأا ،هتيلوؤوسسم تحت لفاكلا هيف
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ي˘عا˘سسم˘لا ل˘˘ك
نود تي˘˘ق˘˘ب مأ’ا˘˘ب لا˘˘˘سصتÓ˘˘˘ل

عاد˘يإا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘فو.ىودج
تا˘ف˘ل˘م˘لا ل˘ي˘كسشتو تا˘ب˘˘ل˘˘ط

،يلئاعلا بقللا رييغتل ةيداعلا
غ˘لا˘ب سصخ˘سش ل˘˘كل ن˘˘كم˘˘ي˘˘ف
يلئاعلا هبقل رييغت يف بغري
ا˘˘م بب˘˘سسل ر˘˘˘سصق˘˘˘لا هد’وأ’و
،(خ˘لإا ‐بي˘ع˘˘م ،ن˘˘ي˘˘سشم بق˘˘ل)
ل˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط عاد˘˘˘يإا
ة˘ه˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
’دب ةد’ولا ناكمل ةيئاسضقلا

تح˘سضوأاو ،لد˘ع˘˘لا ةرازو ن˘˘م
،ردسصملا سسفن بسسح ةرازولا
بل˘˘ط˘˘لا عدو˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘نأا
نيدولوملا سصاخسشأÓل ةبسسنلاب
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘˘ف
رقمل يلسصنقلا وأا يسسامولبدلا
ن˘كم˘ي ا˘م˘ك ،ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا
ل˘ي˘كو ىد˘ل ةر˘سشا˘ب˘˘م ه˘˘عاد˘˘يإا
ربع ةمكحم يأاب ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةرازو نم ’دب ينطولا بارتلا
.لدعلا

ـه.داوج

قطانلا راروف لامج نلعأا
د˘˘سصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا

انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو
ن˘˘˘ع ،سسمأا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ةديدج ةباسصإا293 ليجسست
ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب

ةلاح86014 ى˘˘لإا دد˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةي’و84 ربع ةعزوم

هتودن يف راروف فسشكو
ن˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
ةديدج ةافو ةلاح11 ليجسست
ىلإا يلامجإ’ا ددع˘لا ع˘ف˘تر˘ي˘ل

ثدحتملا ركذو ،ةافو5341
ءافسش ةلاح862 تلجسس هنأاب

ددع˘لا كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي˘ل ةد˘يد˘ج
ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا
.24192 ءافسشلل تلثامت

خ.ةميسسن



ىد˘ل نÓ˘ه˘ج م˘سسا˘ق ح˘˘سضوأا
ة˘عاذإ’ا ى˘ل˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض ه˘˘لوز˘˘ن
ةيبرتلا ةرازو نأا ،سسمأا ،ةينطولا
سصسصح م˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ترر˘˘˘˘ق
يسسفنلا ريسضحتلاو ةر˘كاذ˘م˘ل˘ل
ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ل˘˘خاد
،يرا˘ج˘لا توأا52 ن˘م ءاد˘ت˘˘با
يتداهسش تاناحت˘م’ ار˘ي˘سضح˘ت
ايرولاكبلاو طسسوتملا ميلعتلا

ةمراسص ةيئاقو تاءارجإا نمسض
ةح˘سصو ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
،ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘˘لاو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

فد˘ه˘ي رار˘ق˘لا اذ˘ه نأا ار˘ب˘ت˘ع˘˘م
ءاو˘جأا ى˘˘لإا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإ’
ة˘سصر˘ف ل˘ث˘م˘ي ا˘م˘˘ك ة˘˘سسارد˘˘لا
لماعتلا يف حاجنلا ىدم مييقتل
ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه ع˘˘م
وأا تاسسسسؤوملا لخاد ةيئاقولاو
تانا˘ح˘ت˘م’ا ءار˘جا ز˘كار˘م ي˘ف
وأا ةرازو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ءاو˘˘سس
فاسضأاو ،ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

لك نأا يئادتب’ا ميلعتلا ريدم
ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘ج’ا
نيحسشرتملا لابقتسس’ تذختا
يف هلمأا نع ابرعم ،تاناحتمÓل
ري˘باد˘ت˘لا ل˘كب ع˘ي˘م˘ج˘لا ماز˘ت˘لا
.مهتمÓسس ىلع اظافح ةيئاقولا

سصو˘سصخ˘ب نÓ˘ه˘˘ج را˘˘سشأاو
يف بقترملا يسسردملا لوخدلا

م˘ت ه˘نأا ،مدا˘ق˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ع˘˘بار˘˘لا
يحسص لوكوتربب هل ريسضحتلا

ى˘˘ل˘˘ع هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا م˘˘ت ي˘˘ئا˘˘قوو
ي˘م˘ل˘ع˘لا سسل˘ج˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
لخدم نم أادبي ،ةحسصلا ةرازوب
ةردا˘غ˘م˘لا ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

ةيئاقولا ريبادتلا ةفاك نمسضتيو
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘سسم مار˘˘ت˘˘حا˘˘ك

،تامامكلا ءادتراو يعامتج’ا
˘ما˘ظ˘ن دا˘م˘ت˘عا م˘ت ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم
02 ىد˘ع˘ت˘ت ’ ةر˘غ˘سصم جاو˘فأا
متيسس امك ،مسسق لك يف اذيملت
نمسضت ةقيرطب ذيمÓتلا عيزوت
تابيترت قفو عيمجلل م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ق˘ئا˘ع زوا˘ج˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب
.ينمزلا طغسضلا

ثدحلا4 5282ددعلا ^2441 مرحم5ـل قفاوملا0202 توأا42نينثإ’ا
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«كابلاو مايبلا» يتداهسش تاناحتم’ اريسضحت دغلا نم ءادتبا ةركاذملل شصسصح ميظنت

انوروك نم ةياقولل يشسردملإ لوخدلإ لÓخ مشسق لك يف إذيملت02

ز.لامج

تاءارجإ’او ةيئاقولا ريبادتلا لك نأا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يئادتب’ا ميلعتلا ريدم ،نÓهج مسساق نلعأا
ايرولاكبلاو يسساسسأ’ا ميلعتلا يتداهسشل نيحسشرتملا لابقتسس’ تذختا ،انوروك شسوريف يسشفت ببسسب ةيزارتح’ا

.مداقلا ربوتكأا نم عبارلا يف بقترملا يسسردملا لوخدلا اذكو

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
رانيد005507 ـب هتددح
يرئازج

ةاكز باشصن إذه
ضضورعو دوقنلإ
ماعلإ إذهل ةراجتلإ

نوؤوسشلا ةرازو تددح
هذهل ةاكزلا باسصن ،ةينيدلا
رانيد0055و فلأا07 ـب ةنسسلا

رعسس ىلإا ةبسسن ،يرئازج
.بهذلا نم دحاولا مارغلا

نوؤوسشلا ةرازول نايب يف ءاجو
لسصأا نأا ،شسمأا ،ةينيدلا
ايبهذ ارانيد02 وه باسصنلا

،امارغ58 ـب اهنزو ردقملاو
ةينطولا ةلاكولا نأا ثيحو
بهذلا عيزوتو ليوحتل
ىرخأ’ا ةنيمثلا نداعملاو
مارغلا نمث تددح «رونيجأا»
رايع نم بهذلا نم دحاولا

رانيد0038 ـب اطاريق81
هذه باسصنلا نإاف ،يرئازج

رانيد005507 ـب ردقي ةنسسلا
ةرازو تعدو ،يرئازج

نينطاوملا ،ةينيدلا نوؤوسشلا
لام لك نم ةاكزلا جارخإا ىلإا

هيلع رادو باسصنلا اذه غلب
ةئاملاب5.2 رادقمب ،لوحلا
نم ناكأا ءاوسس ،رسشعلا عبر يأا
شضورعلا نم وأا دوقنلا
موقت يتلا علسسلاو ةيراجتلا

قوسسلا يف يلاحلا اهرعسسب
ىلع فرسصتو اهتاكز موي
يف ةددحملا اهفراسصم
.ةعيرسشلا

،ةيسصولا ةرازولا ترّكذو
نيب تعسضو اهنأا نينطاوملا
قودنسص نيّكزملا يديأا
ةيديربلا تاباسسحلاب ،ةاكزلا
نأا نيّكزملاب ةبيهم ،ةيئ’ولا

قودنسصلا اذه لوح اوفتلي
هتاباسسح يف مهتاكز اوعسضيو
ةدعاسسم لجأا نم ةيديربلا
ىلعو نيجاتحملاو ءارقفلا
نيذلا كئلوأا شصوسصخلا

.انوروك ةحئاجب اورثأات
ز.لامج

ذوفنلا باحسصأا ذاوحتسساو ششيمهتلا نم تاونسس دعب
ايلعلا بسصانŸا ىلع ىواسشرلاو

مهفاشصنإل لخدتلاب دإرج نوبلاطي ةرإدإلإ ويطايتحإإ

اهيلإا تلآا يتلا ةيثراكلا فورظلا لظ ‘

زاه÷إ ‘ ةقيمع تاقيق– حتف نوبت ضسيئرلإ دششانت لمعلإ يششتفم ةباقن

يبطلا هبسشلا كلسس ت’اغسشنا عفرل ةحسصلا ريزو عم ءاقل Òسض–

يبشسنلإ دعاقتلإ باشستحإ ‘ ةقاششلإ نهŸإ نمشض ضضيرمتلإ جإردإاب بلاطت ÚشضرمŸإ ةباقن

ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تد˘سشا˘ن
،لمعلا يسشتفم˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا

ح˘ت˘ف˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ةقيمع تاحÓسصإاو تاقيقحت
،لم˘ع˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م زا˘ه˘ج ي˘ف
فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
ىتح ،اهيلإا تلآا يتلا ةيثراكلا
ءادأا نم زاهجلا اذهل نكمي

ىلعو نوناقلا دارأا امك هلمع
.هجو نسسحأا

،نايب ربع ة˘با˘ق˘ن˘لا تدد˘نو
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» تعلطا

ردسص امب ةدسشب ،سسمأا ،هنم
يوهجلا سشتفملا نع ارخؤوم
وسضع قح يف نارهوب لمعلل
ديعسس جاح ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
فسسؤوم رمأ’ ه˘نأاو ،نا˘م˘ي˘ل˘سس
ى˘˘ل˘˘ع خرا˘˘˘سص د˘˘˘ع˘˘˘تو اد˘˘˘ج
،ي˘با˘ق˘ن˘لا ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م

عانطسصا متي ا˘م˘ن˘ي˘ح ة˘سصا˘خ
سضرغلا ةيمهوو ةيديك عئاقو
لمعلا ىلع ق˘ي˘ي˘سضت˘لا ا˘ه˘ن˘م
ريغ نم هنأا ةزر˘ب˘م ،ي˘با˘ق˘ن˘لا
ا˘م˘ن˘ي˘ح كلذ ي˘˘ف لو˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ريغ تافرسصتلا هذه ردسصت
ةينوناق ةئيه نم ةلوؤوسسملا
ةسسرامم ةيام˘ح ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
تمسص لظ يف يباقنلا قحلا
،رربملا ريغ ةيزكرملا ةرادإ’ا

ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘مأ’او
امن˘ي˘ح ا˘سضيأا ه˘ن˘ع تو˘كسسلا
ةيفسصتل ةباقنلا وسضع بقاعي

تا˘˘ف˘˘قو˘˘˘لا ن˘˘˘ع تا˘˘˘با˘˘˘سسح
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

د˘˘سض نا˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت و˘˘˘سشت˘˘˘ف˘˘˘م
ن˘˘˘˘˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘لا
ةباقنلا تب˘لا˘طو ،ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا
ا˘ه˘عور˘˘ف ة˘˘فا˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

عم نما˘سضت ة˘ف˘قو فو˘قو˘لا˘ب
ءا˘غ˘لإا˘ب كسسم˘ت˘لاو ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
سشت˘ف˘م˘لا ل˘ي˘حرو ة˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا
سشتفم˘لاو نار˘هو˘ل يو˘ه˘ج˘لا
نلعت امك ،ناسسملتل يئ’ولا
ة˘فا˘كل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ةيعمج دقعتسس اهنأاب اهلكايه
مايأ’ا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘ما˘ع
عورسشلا يف رظنل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ينطولا بارسضإ’ا تاءارجإاب

ةينطولا ةباق˘ن˘لا ته˘جو˘تو
سسيئرل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم ة˘لا˘سسر˘ب
تاقيقحت حتفل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

زاهج يف ةقيمع تاحÓسصإاو
يف ةسصاخ ،لم˘ع˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م
يتلا ةيثراكلا فورظلا لظ
اذهل نكمي ىتح ،اهيلإا تلآا
دارأا ا˘م˘ك ه˘ل˘م˘ع ءادأا زا˘ه˘ج˘لا
.هجو نسسحأا ىلعو نوناقلا

ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تب˘لا˘ط
،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘سضر˘م˘م˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ب ة˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

ي˘ف جرد˘ت˘لا ع˘م ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ة˘ي˘قر˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا را˘سسم˘˘لا
هبسشلا فانسصأا عيمجل ةيل’ا

تاوÓع ثادحإا عم ،نييبط
ىود˘ع˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خو ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘˘لاو
يدسصتلل ةي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا
ىلع ةددسشم ،انوروك ةحئاجل

ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م جاردإا ةرور˘˘˘˘˘˘سض
ةقاسشلا نهملا نم سضيرمتلا
يبسسنلا دعاقتلا باسستحا يف
ةر˘ت˘ف با˘سست˘حاو ةا˘عار˘م ع˘م
.91ديفوك حلاسصم يف لمعلا

ةينطولا ةباقنلا تحسضوأاو
يف نييرئازجلا ني˘سضر˘م˘م˘ل˘ل
«مÓسسلا» تم˘ل˘سست ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب

تدقع ةباقنلا نأا ،هنم ةخسسن
ة˘˘نا˘˘مأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م
ن˘ي˘مو˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ءاقللا ريسضحت˘ل ،ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لا

نامحرلا دبع روسسيفوربلا عم
ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ع˘˘˘فرو ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
ه˘˘ب˘˘˘سشلا كل˘˘˘سس ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشنا
هجاوت يتلا ليقارعلاو يبطلا

،ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلا لا˘˘م˘˘ع
بلاطملا نيب نم هنا ةفيسضم
سضع˘ب˘ب د˘يد˘ن˘ت˘لا ة˘عو˘فر˘م˘لا
ريغ ةحسصلا ءاردم تافرسصت
تارا˘طإ’ا ها˘ج˘ت ة˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
نم لك يف ةيباقنلاو ،ةيبطلا
نا˘سسم˘ل˘تو ة˘ف˘ل˘ج˘لاو يداو˘لا

م˘˘ه˘˘سشي˘˘م˘˘ه˘˘˘تو ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خو
بسصا˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م م˘˘هءا˘˘سصقإاو
ىتح مه˘ب لو˘سصو˘لاو ا˘ي˘ل˘ع˘لا

ن˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإاو م˘هد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘ل
ا˘نا˘ت˘˘ه˘˘بو ا˘˘ف˘˘سسع˘˘ت ءا˘˘سضق˘˘لا

.ةلطاب مهت مهل قيفلتو
ىلإا ةرازولا ةباقنلا تعدو

هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘˘سضو˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ع˘م ،ة˘ي˘ب˘ل˘˘سسلا تا˘˘فر˘˘سصت˘˘لا
ن˘ع جار˘˘فإ’ا ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘سست˘˘لا
يدعاسسم ف˘ي˘ظو˘ت سصي˘خر˘ت
ةسصاخلا سسرادملل سضيرمتلا
حتف عم0202/9102 ةعفد
،م˘ه˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا بسصا˘˘ن˘˘م
ىلع ءاسضقلا لجأا نم كلذو
ةيرسشبلا دراوملا يف سصقنلا
،ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘ف
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا ءا˘˘ق˘˘˘بإاو
ئراط يأ’ ةحوتفم ينطولا

ع˘˘م ع˘˘سسو˘˘م سشا˘˘ق˘˘ن ح˘˘ت˘˘˘فو
ة˘ي˘قر˘تو ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ل ةرازو˘˘لا
.ةيحسصلا ةموظنملا

ه.داوج

ةيراد’ا بترلا ويطايتحا بلاط
ةيقرتلل يلخادلا فيظوتلا ةقباسسمل
،دارج زيزع˘لا د˘ب˘ع9102 ناونع˘ب
ىلع لجاعلا لخدتلاب ،لوأ’ا ريزولا

رب˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ىو˘ت˘سسم
ي˘ف تل˘سشف ي˘ت˘˘لا ،ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت
ةيسصولا ةرازولا تاميلعت قيبطت
حسضوأاو.يمومع˘لا ف˘ي˘ظو˘لاو
تعفر ةلاسسر يف ،ةرادإ’ا ويطايتحا
نع اهيف اوربع لو’ا ريزولا ىلا
ةسصخر˘لا رود˘سص ر˘ب˘خ˘ب م˘ه˘ت˘حر˘ف
ةد˘ع د˘ع˘˘ب كلذو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
مامأا سشيمهتلاو ملظلا نم تاونسس
حنم ىلع اهذاوحتسساو ةرادإ’ا داسسف
ذوفنلا باحسصأ’ ايلعلا بسصانملا

ةلادعلا دو˘ع˘ت نأا ل˘ب˘ق ،يوا˘سشر˘لاو
ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘حÓ˘˘˘سصإ’ا
سسي˘ئر ة˘يا˘سصو تح˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
د˘ع˘ب ه˘نا ن˘يد˘كؤو˘م ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سس’ا ة˘˘سصخر˘˘لا رود˘˘سص
مقر تح˘ت ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘ل˘ل
ةيليوج02 خيراتب ةرداسصلا468
ةيلاملا بسصان˘م˘لا ل˘غ˘سشل0202
ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ةرر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سس’
ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘˘مÓ˘˘ل
ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م او˘˘ه˘˘جاو ،9102
ةيبرتلا ءاردم فرط نم تافرسصتلا
ةسصاخ قلعت ام تاي’ولا بلغأا يف
حيرسصتلا يف ل˘طا˘م˘ت˘لاو ر˘خأا˘ت˘لا˘ب
ةر˘˘غا˘˘سشلا ة˘˘يراد’ا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
،تا˘ي’و˘˘لا بل˘˘غأا ي˘˘ف ةرر˘˘ح˘˘م˘˘لا

ادج ةليلق ةيرادإا بسصانم ريرحتو

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا كر˘˘تو
يف يرادإا ريطأات نودب ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ن˘˘ع تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا
يف ظحول نيأا ،ةرغاسشلا بسصانملا
’ بسصا˘˘˘ن˘˘˘م تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب
دوجو مغر7و6و5 اهددع زواجتي
،ىر˘خأا تا˘سسسسؤو˘˘م ي˘˘ف رو˘˘غ˘˘سشلا

ةقباسسمل ةرادإ’ا ويطايتحا حسضوأاو
ناونعب ةيقرتلل يلخادلا فيظوتلا

لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا ة˘ق˘ير˘ط ءو˘سس ،9102
ةيطايتح’ا مئاوقلا يف ني˘ح˘جا˘ن˘ل˘ل
ىلعأا ىلإا ةيريدملا باوب نم اءدب
دمعتم ل˘م˘ع اذ˘هو ا˘ه˘ي˘ف لوؤو˘سسم
ةسسارحلا لامع تاحيرسصت بسسح
ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘˘م ي˘˘ف
ريرحت يف ةهازنلاو ةيفافسشلا مادعنا
ةلسسارم مغر اهنÓعإاو ،بسصانملا
ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيم’ا

سشي˘ت˘ف˘ت˘لا نا˘ج˘ل تا˘ي˘سصو˘ت اذ˘كو
ةراد’ا ويطا˘ي˘ت˘حا ا˘عدو.ةينطولا
حلاسصم ىدل لخدتلل لو’ا ريزولا

دحلل ،نوسسمخلا ةيبرتلا تايريدم
تاسسرامملاو تافرسصتلا هذه نم
رئازجلا تايقÓ˘خأاو ى˘فا˘ن˘ت˘ت ي˘ت˘لا
،ا˘ه˘ي˘لإا نو˘ح˘م˘ط˘ي ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
نكمم ردق ربكأا ريرحت ىلإا ةفاسضإا

ةر˘غا˘سشلا ة˘ي˘لا˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘لا ن˘م
دد˘ع ر˘ب˘كأا لÓ˘غ˘ت˘سسÓ˘ل ءو˘ج˘ل˘لاو
يف نيجردملا نيحجانلا نم نكمم
زجعلا د˘سسل ،ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘كب ل˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
بارتلا رب˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا
.ينطولا

ر.نوراه

:يقزرأا يقارب ةيئاŸا دراوŸا ريزو

بورششلإ ءاŸاب لظلإ قطانم ديوزت ‘ عورششلإ

رطخ يف ىسضرملا ف’آاو قوسسلا يف ادوقفم اعون052 نم رثكأا

ءإودلإ ةردن ضسوباك ءاهنإاب ةموكحلإ نوبلاطي ةلدايشصلإ

ر˘˘˘يزو ،ي˘˘˘قزرأا ي˘˘˘قار˘˘˘ب ا˘˘˘˘عد
ةلاكولا يلوؤوسسم ،ةيئاملا دراوملا
تÓيوحت˘لاو دود˘سسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ن˘م دد˘ع د˘يوز˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘سشلا˘˘ب
.بور˘سشلا ءا˘م˘لا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
،ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب ح˘˘سضوأا
راطإا يف لخدي رارقلا اذه نأا ،سسمأا
تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا ي˘˘ف عور˘˘سشلا
تامزل˘ت˘سسم˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
لظلا قطانم ناكسسل ةيرورسضلا
ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م ي˘ف تءا˘ج ي˘ت˘لا
دراوملا ريزو رمأا ثيح ،ةموكحلا
ةينطولا ةلاكولا يلوؤوسسم ةيئاملا
ةقط˘ن˘م نا˘كسس د˘يوز˘ت˘ب دود˘سسل˘ل

هايملاب ترايت ةي’وب بازيم فاك
د˘يوز˘ت م˘تو ،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘˘سصلا

قيرط نع باز˘ي˘م فا˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م
عيزوت ةكبسشب اهطبر تÓيوحت
061 ا˘هر˘ط˘ق تاو˘ن˘ق لÓ˘خ ن˘˘م
فر˘غ ءا˘سشنإا اذ˘كو ،ار˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م
ردقب يئام نازخو هايملا عيزوتل
،ابعكم ار˘ت˘م52 ـب ةي˘با˘ع˘ي˘ت˘سسا
ىلع لزانملا لك طبر ىلإا ةفاسضإا

ةيلمع تمتو ،ةقطنملا ىوتسسم
ل˘ي˘˘سصو˘˘تو لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ط˘˘بر˘˘لا
ةين˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل تاو˘ن˘ق˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م ح˘˘لا˘˘˘سصم رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
.هايملل ةيرئازجلا

ه.داوج

سسيئر ،ير˘م˘ع˘ل˘ب دو˘ع˘سسم ا˘عد
ة˘لدا˘ي˘سصل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ل˘خد˘ت˘ل˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ،سصاو˘˘خ˘˘لا
يف ةردنلا لكسشم ءاهنإ’ لجاعلا
،تايلديسصلا ىوتسسم ىلع ءاودلا

يف لسصاحلا بذبذتلا نأا ادكؤوم
052 ن˘م ر˘ث˘كأا دو˘جوو ع˘يزو˘˘ت˘˘لا
ببسست قو˘سسلا ي˘ف ادو˘ق˘ف˘م ا˘عو˘ن
.ةيقيقح ةمزأا يف

حيرسصت يف يرم˘ع˘ل˘ب ح˘سضوأاو
ةرد˘ن˘لا ة˘لأا˘سسم نأا ،سسمأا ،ي˘مÓ˘عإا
ةهجوملا ةسصاخ ةيودأ’ا سضعب يف
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘ل˘˘ل
مويلا ةديلو تسسيل  ةنمزم سضارمأا
لÓخ حوسضوب رهظ اهريثأات نكل
نأا م˘˘غر» :Ó˘˘ئا˘˘ق ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا
ةئاملاب06 براقي ام جتنت رئازجلا

نوزخم اهيدلو ايلحم ةيود’ا نم
كلذ نأا ’إا ةيلوأ’ا داوملا نم ربتعم
يف داح سصقن ليجسست نم عنمي مل
نع ةبئاغ ىقبت يتلا ةيودأ’ا سضعب

سسيئر راسشأاو ،«تايلديسصلا فوفر
ة˘لدا˘ي˘سصل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا نأا ى˘لإا ،سصاو˘خ˘˘لا

لخدت يف نمكي ةمزأ’ا هذه ءاهنإ’
نم عاط˘ق˘لا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘لود˘لا

ةيودأ’ا ليجسست يف عيرسستلا لÓخ
لكسشملا نوك ،ايلح˘م ة˘ع˘ن˘سصم˘لا
ةيودأ’ا يف طقف سسيل حورطملا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ا˘م˘نإاو ،ةدرو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
رخأا˘ت يدؤو˘ي ثي˘ح ا˘ي˘ل˘ح˘م قو˘سسلا
يف لÓتخا ىلإا ةيود’ا ليجسست
عا˘˘ف˘˘ترا ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘˘يو قو˘˘˘سسلا
فسسو˘ي د˘كأاو.داريتسس’ا ةرو˘تا˘ف
بجوتسست ةيعسضو˘لا نأا ،ير˘م˘ع˘ل˘ب
تارار˘ق ذا˘خ˘تا ي˘ف لا˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
،ةسصاخ عاطقلا اذه ميظنتل ةعيرسس
عاونأا نم ديدعلا بايغ ةيسضق نأاو
ا˘سسجا˘˘ه ل˘˘كسشي ح˘˘ب˘˘سصأا ة˘˘يودأ’ا

نم نوناعي نيذلا ىسضرملل ايقيقح
.ةيودأ’ا هذه نع ثحبلا ةلحر

خ.ةميسسن



تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
ن˘˘كم˘˘ت د˘˘ق˘˘˘ف ،ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تائم جارخا نم نونطاوملا
ة˘˘ي˘˘فار˘˘˘غو˘˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘لا رو˘˘˘سصلا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’
،مسسÓطلاب ة˘هو˘سشم را˘م˘عأ’ا

روثعلا نع ةيلمعلا ترفسسأاو
اياقب نم ةربتعم تايمك ىلع
ءايسشأاو قاروأ’او تاناو˘ي˘ح˘لا
ر˘˘˘ح˘˘˘˘سسلا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا تب˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘تو ،ةذو˘˘˘ع˘˘˘سشلاو
ليكو مامأا سسمأا هب هبتسشملا
تحت هعسضو دعب ةيروهمجلا
.يرظنلا زجحلا تاءارجإا

ة˘ثدا˘ح˘لا ترا˘ثأا ،ةرا˘سشإÓ˘˘ل
لسصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ي˘ف ة˘ج˘سض

تائمب تجع يتلا يعامتج’ا
تا˘ئ˘م ن˘ي˘ب˘˘ت ،تارو˘˘سشن˘˘م˘˘لا

م˘˘سسÓ˘˘ط ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘سصلا
سضارغأاو ذوعسشم˘لا ا˘يا˘ح˘سضل

ا˘يا˘ح˘سضلا ء’ؤو˘ه˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
.رحسسلا يف تلمعتسسا

watan@essalamonline.com
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«لششاف» رإرف دعب نمألإ ةشضبق ‘ طقشسي ةشسبت ذوعششم

نوراه يحابصصم

،مايأإ01 ذنم هرإرف دعب ،ةذوعصشلإو رحصسلإ نهتمي سصخصش فيقوت نم ،ةصسبت ةيلو نمأإ حلاصصم تنكمت
.يبعصشلإ يحلاب نئاكلإ هلزنمب بصشن قيرح بقع هرمأإ فاصشتكإ متو

ةلقنتملا ةقرفلا رسصانع نكمت
ةي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
ةربتعم ةيمك زجح نم ،ةليسسملا

تردق ةيلوحكلا تابورسشملا نم
،ةيسضقلا تايث˘ي˘ح.ةدحو476ـب
تامو˘ل˘ع˘م دورو ر˘ثإا ى˘ل˘ع تأاد˘ب
جيورتب سصخسش مايقب ديفت ةدكؤوم
لخاد نم ةيلوحكلا تابورسشملا

،ةليسسم˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ه˘ن˘كسسم
ةرجاتملاو عيبلا ةليمعب موقي ثيح
ةطخ ع˘سضو م˘ت˘ي˘ل ،ة˘سصخر نود˘ب
ةبا˘ي˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘م˘كح˘م
يذلا هنكسسم سشيتفت مت ةيلحملا

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب ر˘˘ث˘˘ع
ـب تردق ةيلوح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا

عاونأ’ا فلتخم نم ةروراق476
ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ،ما˘˘ج˘˘حأ’او
،ةرجاتملا تادئاع نم جد0434
نم غلابلا هيف هبتسشملا فيقوتو
فلم زا˘ج˘نإا ع˘م ة˘ن˘سس93 رمع˘لا
ليكو مامأا هميدقتو هدسض يئاسضق
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
سسبحلا هعاديإاب رمأا عم ،ةليسسملا
ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘˘م˘˘لا
تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم.ةليسسملاب

نمأاب ةيئاسضقلا ةيطبسضلا رسصانع

ةنيدم برغ ةعقاولا ةماحلا ةرئاد
زو˘ح˘ي ار˘ي˘ط˘خ سصخ˘سش ،ة˘ل˘سشن˘خ
تارد˘خ˘مو ة˘يرا˘ن ة˘ح˘ل˘سسأا ى˘ل˘˘ع
تايثيح.بورخلا راود ةقط˘ن˘م˘ب
تامولعم دورو˘ل دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا
نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف ىلإا
يف اسصخسش نأا اهدافم ةماحلا ةرئاد
ىلع زوحي رمعلا نم عبارلا دقعلا
دحأا ىوتسسم ىلع ،يران حÓسس
،بورخلا راودب ةيفيرلا تاءانبلا

ةقرفلا رسصانع تلقنت اهرثإا ىلع
سشيتفت سضرغب ناكملا نيع ىلإا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘سشا˘ب˘م د˘ع˘ب ،ن˘كسسم˘لا
حÓسس ىلع روث˘ع˘لا م˘ت سشي˘ت˘ف˘ت˘لا
لثمتي سسماخلا فنسصلا نم يران
عو˘ن ن˘م ة˘ي˘خ˘سضم ة˘ي˘قد˘ن˘˘ب ي˘˘ف
SMRA RODAVLAS،امك
ةعطق92 ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ت
ج˘ن˘تار» ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك تارد˘خ˘م
ردقي يلامجإا نزوب «يدنهلا بنقلا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب ،مار˘˘غ24.41ـب
،يد˘ي˘ل˘ق˘ت يرا˘˘ن حÓ˘˘سسل سسم˘˘خأا
،حÓ˘سسلا بي˘كر˘ت˘ل أا˘˘ي˘˘ه˘˘م بلو˘˘ل

.61 رايع ةيح ةريخذل نيتسشوطرخ
ىداعصس يون/ ع. دلاخ

ع˘م˘ق ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا˘˘ب مار˘˘جإ’ا
ةي’و نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
ةيمك زجح نم ،سسابعلب يديسس
ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةربتعم
نم ةدحو0541 ـب اهددع ردق
تناك ،ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم
سضرغل ةهجوم ةبكرم نتم ىلع
.ة˘سصخر نود˘ب ا˘ه˘ي˘ف ةر˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا
ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا لو˘˘˘سصف
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘ق لÓ˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

يف سصخسش مايقب ديفت تامولعم
ةزايحب رم˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا

تابورسشم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
ا˘ه˘ل˘ق˘ن دد˘سصب و˘هو ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
نود˘ب ا˘ه˘ي˘ف ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ل
حتفب ةحلسصملا رسشابتل ،ةسصخر
تاسسبÓم نع ف˘سشكل˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘ق˘ي˘قد ة˘ب˘قار˘م د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
اهيف هبتسشملا ةبكرملا تاكرحتل
سسابعلب يديسس ةنيدمب اهفيقوت مت
ن˘م ةد˘حو0541 اهن˘ت˘م ى˘ل˘عو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

اهنأا نيبت ثيح ،عاونأ’ا فلتخم
ةرجاتم˘لا سضر˘غ˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك
م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘سصخر نود˘ب ا˘ه˘ي˘ف
ةطرسشلا تاوق فرط نم اهزجح
يئاسضق فلم زاجنإا مت نيح يف

ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ر˘كذ˘لا ف˘لا˘سسلا د˘˘سض

تا˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘نو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
˘مد˘ق ة˘سصخر نود˘ب ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
 .ةباينلا مامأا هبجومب

ن˘˘كم˘˘ت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘فو
نيعب ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع
زجح نم يقاوبلا مأا ةي’ول نوركف
ةيلوحك تابورسشم ةربتعم ةيمك
ريغ ةقيرطب عيبلل ةهجوم تناك
ة˘ي˘م˘كلا ةردا˘سصم م˘ت ذإا ،ة˘ي˘عر˘سش
ي˘لاو˘ح˘ب ةرد˘ق˘م˘لا ةزو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

يلحم عنسص تاذ ةدحو00551
ىلإا تلوح نكاسسم4 لخاد تناك
ةحلاملا ي˘ح˘ب ع˘ق˘ت تا˘عدو˘ت˘سسم
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل نور˘˘كف ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
نود ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا
،ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م سصي˘خر˘ت

لاجرل تلسصو تامولعم نأا ريغ
هذ˘ه ن˘ع ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘˘ب˘˘سضلا
مهعفد امم ةيعرسشلا ريغ ةراجتلا
ةهوبسشملا ن˘كا˘مأ’ا ة˘م˘هاد˘م ى˘لإا

رسضحم ريرحتو ةعاسضبلا زجحو
تا˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلا هذ˘˘˘˘ه با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأ’
مامأا مهميدقت لجأا نم ةروجهملا
ةمكحم ىدل ةيئاسضقلا تاهجلا

ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت ن˘ع نور˘كف ن˘ي˘˘ع
اهب ةرجاتملاو ةيلوحك تابورسشم
تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م سصي˘˘˘خر˘˘˘ت نود
.ةينعملا

ع.رامع/ودبع.سص

ةيدلب سسمأا ةحيبسص تزتها
ة˘ي’و˘ب ة˘ع˘قاو˘لا تا˘˘سسيور˘˘لا

لتق ةميرج عقو ىلع ،ةلقرو
سصخسش اهتيحسض حار ءاعنسش
.ينيعبرأا

ي˘˘ت˘˘˘لا ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا بسسحو
ا˘سصخ˘سش نإا˘ف ،ر˘ب˘خ˘˘لا تدروأا
مدقأا رمعلا نم تانيثÓثلا يف

د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ه˘ي˘خأا ل˘ت˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
د˘˘ع˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ع˘˘˘بار˘˘˘لا

م˘ه˘لز˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد تا˘˘سشوا˘˘ن˘˘م
باسصملا ظفل ثيح يلئاعلا
ىفسشت˘سسم˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ه˘سسا˘ف˘نأا

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م مو˘ق˘ت˘˘ل ،ة˘˘ل˘˘قرو
قيقحت ح˘ت˘ف˘ب ن˘م’ا ح˘لا˘سصم
.ثداحلا تاسسبÓم ةفرعمل

ط.سس

ةلصشنخب تإردخمو ةيران ةحلصسأإ هتزوحب ريطخ سصخصش فيقوت

ةزايحلإ ةمهتب ضسبحلإ ينيثÓث عإديإإ
ةليشسملاب ةيلوحكلإ تابورششملإ يف ةرجاتملإو

ةعصشب لتق ةÁرج عقو ىلع زتهت ةلقرو

تاشسيورلاب تاششوانم دعب ينيعبرألإ هقيقشش لتقي باشش

يقإوبلإ مأإ يف ةيلوحكلإ تابورصشملإ نم ةدحو00551 زجح

ةروراق0541 جيورت ةلواحم طابحإإ
ضسابعلب يديشس ةنيدم طشسو رمخ

ةصسولهملإ سصإرقألإو تإردخملإ نم ةيمك زجحو اصصخصش41 فيقوت

فراطلاب ةروظحم ةحلشسأاب نينطإوملإ ىلع يدتعت ةيمإرجإإ ةكبششب ةحاطإلإ

Úصصخصش بيصصتو ترايتب لزنم مهتلت نإÒنلإ

راششب ‘ ةعمجوب يبإرت ىفششتشسÃ لوهم قيرح بوششن

ةلواحم ةمهتب ةلإدعلل إومدق
ينطولإ ميلقإلإ ةرداغم
ةيعرصش ريغ ةقيرطب

ةلواحم طابحإإ
61 ـل «ةقرح»
مناغتشسمب اشصخشش
ةيميلقإلإ ةعومجملإ تدافأإ
لحإوصسلإ سسإرحل
سسمأإ مت هنأإ ،مناغتصسمب
ريغ ةرجه ةلواحم طابحإإ
سضرعب اصصخصش61 ـل ةيعرصش
.رحبلإ
نأإ ردصصملإ تإذ حصضوأإ
ةعباتلإ ةمئاعلإ تإدحولإ
تصضرتعإ لحإوصسلإ سسإرحل

ةثلاثلإ ةعاصسلإ دودح يف
ابراق سسمأإ حابصص نم
ىلع ناك عنصصلإ يديلقت
3 دعب ىلع اصصخصش61 هنتم
(ملك5.5) ةيرحب لايمأإ
ةوخإلإ» ئطاصش لامصش
ةبورخ ةقطنمب «ةثÓثلإ
متو .مناغتصسم ةنيدم قرصش
ردصصملإ تإذ ىلإإ إدانتصسإ

ءانيم ىلإإ نيينعملإ ليوحت
مايقلإ لجأإ نم مناغتصسم
ةينوناقلإ تإءإرجإلاب
هذه لثم يف اهب لومعملإ
تافاعصسإلإ ميدقتو تلاحلإ
فرط نم مهل ةيلوألإ
مدقتملإ ىفصشتصسملإ
تماقو.ةيندملإ ةيامحلل
عم قيصسنتلاب تإدحولإ تإذ
ليعفتب ةصصتخملإ حلاصصملإ
يصشفت نم يئاقولإ زاهجلإ

(91-ديفوك) انوروك ءابو
ذفنملإ إذه ىوتصسم ىلع

فيصضي ،يرحبلإ يدودحلإ
ميلصست متو .هصسفن ردصصملإ

تاهجلل سصاخصشألإ ءلؤوه
ةصصتخملإ ةينمألإ

ةمهتب ةلإدعلل مهميدقتو
ميلقإلإ ةرداغم ةلواحم
رحبلإ قيرط نع ينطولإ

امك ،ةيعرصش ريغ ةقيرطب
.هيلإإ ريصشأإ

ب.نيدلإ رون

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم تف˘˘سشك
ةد˘ع ل˘ي˘ج˘سست ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

42 لÓ˘˘˘˘خ ،رور˘˘˘˘˘م ثداو˘˘˘˘˘ح
922و ىلتق3 تفلخ ،ةعاسس
ةليسصح لقثأا رب˘ت˘ع˘تو ،ا˘ح˘ير˘ج
ةا˘فو˘ب ة˘سسب˘ت ة˘ي’و˘ب تل˘˘ج˘˘سس
اسصخسش11 ةباسصإاو نيسصخسش
تÓخدت3 ل˘ي˘ج˘سست ع˘م ار˘خآا
.رورملا ثداوح يف

ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا نا˘ي˘ب دا˘فأاو
42 لÓخ هنأا ،ةيندملا ةيامحلل
تادحو تلجسس ،ةريخأ’ا ةعاسس
Óخدت5952 ةيندملا ةيامحلا
نم ةفلتخم قطانم ةدــع يف
ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘ع اذ˘هو ن˘طو˘˘لا

فرط نم ةثاـغتسس’ا تاملاكم
تÓ˘خد˘ت˘لا هذ˘ه ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ت’ا˘ج˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘م˘˘سش
ءاوسس ةيندملا ةـيامحلا ةطسشنأا
،رور˘م˘لا ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ءÓ˘جإ’ا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘ح˘˘لا
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘˘خإا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’او
ريهطتلاو سسيسسحتلا تاي˘ل˘م˘ع
.91ديفوك سسوريف سصخي اميف
اميف ةيا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تما˘قو
ةقل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا سصخ˘ي
سسوريف را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب

ةيلمع54 ـب ،ا˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك
،ةي’و11 ر˘ب˘ع ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت
ةفاك ربع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
م˘هر˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘ت تا˘ي’و˘˘لا

د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع
دعابتلا اذكو يحسصلا رجحلا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ربع ميقعت ةيلمع83 ـب مايقلا

تآا˘˘سشن˘˘˘م تسسم ،ة˘˘˘ي’و01
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

سصيسصخت مت نيأا ،عراوسشلاو
نوع181 نيتيلمعلا ن˘ي˘تا˘ه˘ل

،بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح
22و فا˘˘ع˘˘سسإا ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس42
عسضو ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ن˘حا˘سش

نكامأا4 ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا
ر˘ج˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ما˘˘قإÓ˘˘ل
3 ـب ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘سصلا

نم.مهؤوÓجإا مت نيذلا تاي’و
ـب ةسسارحلا ناوعأا ماق رخآا بناج
ذاقنإاب ح˘م˘سس ا˘م ل˘خد˘ت8011
سصخسش008 يقيقح قرغ نم
152 ـل تا˘فا˘ع˘سسإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
ليجسست متي ملو ارخآا اسصخسش
يف ،رحبلا يف اقرغ تايفو يأا

قئارح ةحفاكم زاهج ماق نيح
ةيعارزلا ليسصاحملاو تاباغلا

12 دامخإاب ،ةرتفلا سسفن لÓخ
6 ،ةباغ قيرح8 اهنم اقيرح
سشئاسشح يقيرحو ،لاغدأا قيرح
302 فÓتإا ىلإا تدأا ،سشارحأاو
5.14 ،تا˘با˘˘غ˘˘لا ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه
نيراتكه ،لا˘غدأ’ا ن˘م را˘ت˘كه
0291 اذ˘˘كو سشئا˘˘سشح˘˘لا ن˘˘م
ةرمثم ةرجسش069 ،نبت ةمزح
.ةقورحم ةلخن53 بناج ىلا

ط.ةراصس

ةي’و نمأا حلاسصم تعسضو
تاباسصع طاسشنل ادح ،فراطلا
ءادتع’ا يف ةسصتخم ةيمارجإا

لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب سصا˘خ˘سشأ’ا ى˘ل˘˘ع
ةفاسضإ’ا˘ب ،ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا
تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘تو ع˘ي˘ب ى˘لإا

.ةسسولهملا سصارقأ’او
ه˘˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘سشك ا˘˘˘م بسسحو

رسصا˘ن˘ع نإا˘ف ،ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم

41 فيقوت نم تنكمت نمأ’ا
ة˘˘كب˘˘سش نو˘˘ل˘˘كسشي ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش
ى˘ل˘ع يد˘ت˘ع˘ت تنا˘ك ،ة˘ي˘مار˘جإا
ةحلسسأا لامعتسسا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘هدر˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو ءا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ب
تاذ تفا˘˘˘˘˘سضأاو.مهتاكلتمم
،ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم نأا ،ردا˘˘سصم˘˘لا

لجأا نم ةمكحم ةطخ تعسضو
ةكبسشلا هذه طاسشنل دح عسضو

سسوفن يف بعرلا تعرز يتلا
ةيلم˘ع˘لا تجو˘تو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
زجحو ،ا˘سصخ˘سش41 فيقو˘ت˘ب

تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةفاسضإ’اب ةسسولهملا سصارقأ’او
ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ى˘˘لإا
ةروظحملا ءاسضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا

.ماجحأ’او عاون’ا فلتخم نم
سسراف.وب

لوأا ،لو˘ه˘˘م ق˘˘ير˘˘ح بسشن
ةعمجوب يبارت ىفسشتسسم يف
.راسشب ةي’و يف ،اريرسس042

،ةيندملا ةيامحلا نايب دافأا
ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘خد˘˘ت ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا نأا
ن˘م Óًـي˘ل21:12 ة˘˘عاـسسلا
ل˘ث˘م˘ت˘ي ،ق˘ير˘ح ثداــح ل˘جأا
،تاـياـف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن قـيرــح ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
رئاسسخ نع ،نارينلا ترفسسأاو

ةـعوـمجم قـيرـح يف تلثمت
م˘˘˘لو .ة˘˘˘لـم˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ةـيودأا
ةيأا ةيندملا ةيامحلا لجسست

بسشن ا˘م˘ك.ةيرسشب ر˘ئا˘سسخ
ل˘˘خاد ،سسمأا لو˘˘ه˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ح
ة˘ي’و لو˘فا˘غ ي˘ح˘ب ن˘كسسم
نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو.ترايت
ةريخأ’ا نأا ،ةيندملا ةيامحلا
اسس90 ةعاسسلا ىلع ،تلخدت

نكسسم قيرح لجأا نم د93و
نكسسم05 عرا˘˘سش ي˘˘˘ح˘˘˘ب
،ةيوحرلا ةرئاد ةفوطرق ةيدلب
ءاوتحاب ءافطإ’ا ةقرف تماقو
ل˘ق˘ن م˘تو ،هدا˘م˘خإاو ق˘ير˘ح˘لا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم
ىف˘سشت˘سسم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا
.ترايت يف يجرمد فسسوي

سسراف.وب

حإورألإ دصصح يف «انوروك» سسفاني تاقرطلإ باهرإإ

ةعاشس42 يف ةقرفتم رورم ثدإوح رثإإ اباشصم922و ىلتق ةثÓث
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.. نابسضقلا فلخ02ـلا هماع  بايذ مازع ريسسأ’ا لوخد عم

.. ةيحشضتلإ ءاطعلإو لاشضنلل ًاجذومن لكششتو ةدماشص تلإز امو .. ًاماع84   اهفإدهتشسإ نع لÓتحلإ فقوتي مل يتلإ هتلئاع ءانبأإ  تإونشس  عومجم

دارفأا لمسش عمتجي مل ، ًاماع02 ذنم
فاد˘ه˘ت˘سسا ل˘ظ ي˘˘ف با˘˘يذ ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
نم دحأا ملسسي ملف ، اهل لÓتح’ا
ةاناعمو رسسأ’ا تاباذع نم ءانبأ’ا
ي˘ف ع˘ب˘ق˘ي لاز ا˘م ي˘˘ت˘˘لا نو˘˘ج˘˘سسلا

بايذ ديعسس ليبن مازع اهلجن اهبايغ
عمو ، دبؤو˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب مو˘كح˘م˘لا
، رسسأ’ا يف نورسشعلا هماع هلوخد
اهاسضق يتلا تاونسسلا عومجم غلبي
، ًاماع84 نوجسسلا يف ةلئاعلا ءانبأا

ةد˘˘˘˘ما˘˘˘˘سص تلاز ا˘˘˘˘م ، كلذ م˘˘˘˘غرو
ي˘ف ا˘جذو˘م˘˘ن ل˘˘كسشت˘˘ل ة˘˘ط˘˘بار˘˘مو
و ، ة˘ي˘ح˘سضت˘لاو ءا˘ط˘ع˘لاو لا˘سضن˘لا
بايذ لÓب ررحملا ريسسأ’ا لكسشي

نم وهف ، ةلئاعلا ةيحسضتل ًاناونع
ةكرعم اوسضاخ نيذلا ىرسسأ’ا لئاوأا
ة˘سسا˘ي˘˘سس د˘˘سض ة˘˘يوا˘˘خ˘˘لا ءا˘˘ع˘˘م’ا
ا˘ه˘سضر˘ف ي˘ت˘˘لا يراد’ا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا
. ةديدع تارم هيلع لÓتح’ا

.. مازعو لÓب
ر˘كذ˘ت˘ي ، ماز˘ع لا˘ق˘ت˘عإا ىر˘˘كذ ي˘˘ف
اهاسضق يتلا تاظخللا لÓب ررحملا

تاونسس6 دعب ةرم لو’ هقيقسش عم
تارايزلا عنمو يرسسقلا قارفلا نم
،1102 ماع » ةطسش » نجسس يف
لك تاونسس ذنم بقاعي لÓتح’اف
سضفر˘يو ي˘ن˘مأ’ا ع˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لا

˘ماز˘ع ةرا˘يز˘ل ًا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
ماع تلقتعا امدنع  » لÓب لوقيو ،

لاقتعÓل لÓتح’ا ينلوحو ،1102
تسضخ ، ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل يراد’ا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ما˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘بار˘˘سضا
يفسسع˘ت˘لا رار˘ق˘لا ءا˘غ˘لاو ي˘ت˘ير˘ح˘ب
ي˘ت˘لا˘ح رو˘˘هد˘˘ت م˘˘غرو، م˘˘لا˘˘ظ˘˘لاو
تارايز˘لا ع˘ن˘مو لز˘ع˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلا

ةلداعلا يبلاطم نع عجارتلا تسضفر
لÓ˘خ » ف˘ي˘سضيو ،» ة˘عور˘˘سشم˘˘لاو
ي˘ت˘لا  ة˘يوا˘خ˘˘لا ءا˘˘ع˘˘مأ’ا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
ءا˘˘ن˘˘ثأاو ، ًا˘˘مو˘˘ي97  تر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا
كف˘˘ل  ةراد’ا ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

ًابلطم تسضرف ، بارسض’ا قيلعتو
ي˘حار˘˘سس قÓ˘˘ط’ ة˘˘فا˘˘سضإا أاد˘˘يد˘˘ج
ةيؤور وهو ، يراد’ا ديدجت مدعو
.» كلذ ىلع تقفاوف ،  مازع يقيقسش

.. ىسسنت ’ تاظحل
م˘غرو ، بار˘سضأ’ا ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت د˘ع˘˘ب
ةد˘م˘ل ه˘ثو˘كمو ةراد’ا تÓ˘طا˘˘م˘˘م
، ةلمرلا ىفسشم نيزانز يف رهسش
ققح˘ت˘ف ، ة˘ط˘سش ن˘ج˘سسل لÓ˘ب ل˘ق˘ن
لوقيو ، مازع هقيقسش ىقتلاو هبلطم
اهركذتا تلزام تاظحل تسشع  »
قدسصأا ملف ، سسمأا موي اهنأاكو َاديج
تجزتماو ، تÓبقلاو قانعلا مغر
عومد نيب انيقتلا امدنع رعاسشملا
، راسصتن’ا ةجهبو نزحلاو حرفلا

ةكرعم ينكراسش يقيقسش نأا ةسصاخ
يعم نماسضت دقف ، ةيواخلا ءاعم’ا
ًاموي05 ةدمل ماعطلا نع ابرسضم ،
انسشع » فيسضيو ، » يبلاطمل امعد
، ًاموي04 رادم ىلع ًايوسسو ًاعم
، ةل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘سس ن˘ع ةرا˘ب˘ع تنا˘ك
نيب انتايركذ  ةداعتسسا يف اهانيسضق
لكو ةدلبلاو ةلئاعلا رابخاو له’ا
تعطقنا نيذلاو مهبحن نيذلا سسانلا
، » ماز˘ع ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘سش ن˘˘ع م˘˘هرا˘˘ب˘˘خأا

يف ىتح سضعب قرافن مل » لمكيو
رمت ، مونلا تاقوأاو ليللا تاعاسس
ةايحلا مÓحأاو ، ةلوفطلا مايأا انمامأا

مازع هدقفي مل يذلا لمأ’او دغلاو
ه˘˘ن˘˘م د˘˘م˘˘ت˘˘سسا ًا˘˘˘مود تن˘˘˘ك يذ˘˘˘لا

ع˘با˘ت˘يو ،» ة˘ي˘لا˘ع˘˘لا تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
زازتعاو رخفب ةظحل لكب ترعسش»
نجسسلا همز˘ه˘ي م˘ل يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘سشب
عتمتي ناك  ، دبؤوملاب همكح مغرف،
لازامو ةيوق ةمهو ةيلاع تايونعمب

هنامياو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘ت˘لا˘سسر˘ل Óً˘ما˘ح
ا˘ن˘ق˘حو ا˘ن˘ت˘ي˘سضق ة˘لاد˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘م˘لا
ةلقتسسملا انتلود ةماقا يف عورسشملا

. «ملاعلا يف ةلود يأا لثمك
.. بعسصلا عادولا

دعب ًارخؤوم هفافزو ، هررحت مغر
ف˘قو˘˘ت˘˘ي ’ ، ر˘˘سسأ’ا ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘سس
ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا ن˘˘ع لÓ˘˘ب رر˘˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لاو ماز˘˘ع ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش
ىرسسأ’ا ةيرحب ةبلاطملا تايلاعفلا
يقيقسش لاقتعا ىركذ يف » لوقيو ،
، ًاماع02 لبق مويلا اذه لثم يف

عادو˘˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘˘سشم ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘قرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي’
وهو ةطسش نجسس يف هتكرت  امدنع
يتدوع يل كرابيو يتيرحب لفتحي

ًادحأا ىري مل يتلا يترسسأا ناسضح’
،» انيقتلا ىت˘ح تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م
موي رظتني  .. ريسسأ’ا » فيسضيو
م˘˘ي˘˘ح˘˘ج ن˘˘م ه˘˘سصÓ˘˘خو ه˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ح
ر˘م˘ج˘لا ن˘م ر˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع  نو˘˘ج˘˘سسلا
جارفÓل يلزانتلا دعلا أادب عم نكل  ،

، ينازحأاو يعاجوأا تدادزا ، ينع
يتلئا˘عو ي˘تد˘لاو˘ل دو˘عأا˘سس ف˘ي˘كف
امو ، دويقلاب Óًبكم مازع ىقبيو
ة˘˘حر˘˘م˘˘لا ه˘˘˘حور ير˘˘˘عا˘˘˘سشم را˘˘˘ثأا

اذه مودقب حرفن نأا ىلع هرارسصاو
ر˘سسكب ل˘مأ’ا د˘ق˘ف˘ي نأا نود مو˘˘ي˘˘لا
ةريخأ’ا مايأ’ا يف » لمكيو ،» ديقلا
فا˘˘ن˘˘˘سش’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ه˘˘˘سسن ا˘˘˘ن˘˘˘ك ،

، رجفلل ةوه˘ق˘لا سسأا˘ك ا˘ن˘ت˘ب˘ح˘سصبو
لمأاب ةيرحلا ةينمأا نع ًامود ثدحتن

ماز˘ع˘ل ًا˘ب˘ير˘ق ق˘ق˘ح˘ت˘سس ا˘ه˘نأا ر˘ي˘ب˘ك
هذ˘ه لو˘ح˘ت˘تو ، ىر˘˘سسأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو
يسضاملا نم تا˘ير˘كذ˘ل تا˘ظ˘ح˘ل˘لا

ًا˘˘ناو˘˘ن˘˘ع تاو˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه ل˘˘كسشتو
ًاعافد هومدق امب زازتع’او رخفلل

ينيطسسلفلا بعسشلا نع ةباين وأ’
،»  ة˘ي˘مÓ˘سس’او ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘م’او
ةر˘ي˘ث˘م˘˘لا ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا » كرد˘˘ت˘˘سسيو
يروعسش ، اهاسسنأا ’ يتلا ةرثؤوملاو
مازع كرتأاسس ينن’ ملأ’او نزحلاب

ةحرفلا ةياغ يف ناك امنيب ، فلخ
ة˘ظ˘ح˘ل تنا˘˘ح ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ةدا˘˘ع˘˘سسلاو
و يجارخ’ ناجسسلا رسضحو ةيرحلا
عو˘مد˘لا˘ب ه˘ت˘عدو .. ي˘˘ن˘˘ع جار˘˘ف’ا
ة˘ئ˘ي˘ل˘م ة˘ما˘سست˘با˘ب ي˘˘ن˘˘عدو ه˘˘ن˘˘كل
عباتيو ، » ةيرحلاب لم’او لؤوافتلاب

ثدحتأا يذلا مازع ناف ، ةقيقحللو »
ريسسأاك لب يقيقسشك سسيل ن’ا هنع
ًامود ناك ، نابسضقلا فلخ هتقفار
عفري ، Óًئافت˘مو ا˘م˘سست˘ب˘مو ارور˘سس
ذنمو ، ىرسس’ا هناوخا نع مومهلا
بحا˘سصو د˘ما˘سص ، مو˘ي˘ل˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘عا
سسرامي  ، يحسضمو نمؤوم ، ةدارا
، عاطقنا امنود رارمتسساب ةسضايرلا

عم ةديطو ةعامتجا ةقÓعب عتمتيو
ل˘˘ئا˘˘˘سصف˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ن˘˘˘م ىر˘˘˘سسأ’ا

ي˘ف ةد˘ع تا˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘يو
.  «مهتمدخ

روطسس يف ريسسأ’ا
مازع ريسسأ’ا رسصبأا ، ًاماع44 لبق
ةظفاحمب يعاررفك ةدلب يف رونلا

هتلئاع يف  عبارلا نوكيل ، نينج
لو˘ق˘يو ، را˘ف˘˘نا01 ن˘م ة˘نو˘كم˘˘لا
انتدلبب سشاعو أاسشن » لÓب هقيقسش
ىهنا ىت˘ح ا˘ه˘سسراد˘م˘ب م˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لا
مازتل’اب زي˘م˘تو ، ة˘ما˘ع˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا

ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لاو ةد˘˘لاو˘˘لا بحو ا˘˘سضر˘˘لاو
ر˘ط˘سضا د˘قو ، ةد˘ي˘م˘ح˘لا قÓ˘˘خ’او
هنوك ه˘ت˘سسارد ل˘م˘كي م˘لو ل˘م˘ع˘ل˘ل
ة˘˘ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ي
انترسسا لجا نم  حفاكو ىحسضف،

ل˘ي˘ع˘ي ى˘ت˘ح م˘عا˘ط˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘عو
،«ًا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ند˘˘ع˘˘سسيو  ا˘˘ند˘˘عا˘˘سسيو
ةملؤوم تا˘ظ˘ح˘ل ا˘ن˘سشع » ف˘ي˘سضيو
ا˘ن˘لز˘ن˘م سضر˘ع˘ت ا˘مد˘ن˘ع ة˘˘ي˘˘سسا˘˘قو
ىدا ،6891 ما˘ع ق˘ير˘ح ثدا˘ح˘˘ل
تلمكأاف  ، ينيعبر’ا اندلاو ةافول
، ءافوو ةيحسضتب راوسشملا ةدلاولا

انتياعرو انتيبر˘ت˘ل ا˘ه˘تا˘ي˘ح  تسسر˘ك
ى˘ل˘ع  ا˘ن˘ت˘برو ا˘ن˘ل˘جا ن˘م تح˘˘سضو
ن˘˘طو˘˘˘لا بحو حÓ˘˘˘سصلاو ن˘˘˘يد˘˘˘لا

.»  ةيحسضتلاو سضر’او
.. ًاماع02 لبق

لجأا نم ًاحفاكم هتايح ، مازع ىسضق
لخادلا يف نهم ةدعب لمع ، هترسسأا

ةقاب  ةدلب يف  لÓتح’ا هلقتعا  ىتح
لوقيو ،61/8/1002 خيراتب ةيبرغلا
»  لÓ˘˘˘ب رر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘سش
ءي˘جو˘ف ، ل˘م˘ع˘ل˘ل ه˘˘ه˘˘جو˘˘ت  لÓ˘˘خ
ًانيمك ه˘ل بسصن˘ت لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق˘ب
سسراميو ًابولطم نكي مل هنا مغر
هو˘ل˘ق˘ت˘عا ، ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘كسشب ه˘تا˘ي˘˘ح
ن˘˘يزا˘˘نز˘˘ل رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع هودا˘˘ت˘˘قاو
ة˘م˘ل˘˘ج˘˘لا ن˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةيلمع ذيفنتل سصخسش لاسسرا  ةمهتب
،» لمعلل ابهاذ ناك  ناك هنا مغر
08 رادم ىلع  انسشع » فيسضيو

عاطقن’ قلقو بعر سسيباوك ، ًاموي
ة˘ي˘ب˘قا ي˘ف هزا˘ج˘ت˘حا لÓ˘˘خ هرا˘˘ب˘˘خا
ن˘ج˘سس ى˘لا ل˘ق˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب م˘˘كو˘˘˘ح م˘˘˘ث نÓ˘˘˘ق˘˘˘سسع
.» دبؤوملا

.. نابسضقلا فلخ
ف˘˘قو ماز˘˘ع نأا ، لÓ˘˘˘ب ر˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ي

ة˘˘عا˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘˘لو˘˘˘جرو ة˘˘˘عا˘˘˘ج˘˘˘سشب
˘مد˘ن˘لا ءاد˘˘بإا أا˘˘سضفار ، ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

نجسسلا » ةلوطبب لاقو ، راذتع’او
يفقاو˘م ن˘ع ي˘ن˘ي˘ن˘ث˘ي ن˘ل م˘كح˘لاو
يف ةاناعمو نجسس انتايحف يئدابمو
مسستبا » فيسضيو ،» لÓتح’ا ملظ
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘ق ن˘˘˘م ًار˘˘˘خا˘˘˘سس
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م  لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي  يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ه˘ب˘قا˘ع˘ف  ه˘تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘مو  ه˘˘ت˘˘م˘˘يز˘˘ع
نجسس ىقبي ملو ، لقنلاب لÓتح’ا
،» ه˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ز˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘حاو ’إا

لسصاو ، ةلاسسبو ةلوطبب»  فيسضيو
ع˘م ي˘لا˘سضن˘لا ه˘ب˘جاو ة˘˘يدأا˘˘ت ماز˘˘ع
كرا˘ع˘م ة˘فا˘ك ي˘ف كرا˘سش، ىر˘˘سس’ا
ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘بار˘سض’او ىر˘˘سس’ا

4002 ما˘ع بار˘سضا لو˘طا ا˘ه˘˘ن˘˘مو
امدنع يعم ا˘ن˘ما˘سضت بر˘سضا ا˘م˘ك،
،» يراد’ا ي˘لا˘ق˘ت˘عا د˘سض تبر˘˘سضا

تابوقعلاو لزعلل سضرعت » لمكيو
ةسصاخ ةريثك نايحأا يفو ، لقنلاو
لÓ˘ت˘ح’ا نا˘ك تا˘˘بار˘˘سض’ا لÓ˘˘خ
فر˘ع˘ن ’و هر˘ي˘سصم ى˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘كت˘˘ي
ذنم رق˘ت˘سسا د˘قو ، ه˘لا˘ق˘ت˘عا نا˘كم˘ب
» عباتيو ، » نومير نجسس يف ةرتف
ققحو ، يعيبط لكسشب هتايح عبات
هتبقاعو ةماعلا ةيوناثلا يف حاجنلا
لامكا نم  هنامرحب نوجسسلا ةرادا
، ة˘ير˘ب˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘سسارد
سسيد وبا سسدقلا ةعماجل بسستناف
لسصحو ةي˘سسا˘ي˘سس مو˘ل˘ع سصسصخ˘ت

.» سسويرولاكبلا ةجرد ىلع
..  ةلئاعلا لاقتعا

لÓتح’ا أادب ، َاماع71 نسس يف
يذلا بايذ لÓب ررحملا فادهتسساب
ءاعم’ا ة˘كر˘ع˘م لا˘ط˘با ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ي˘˘ف » لو˘˘ق˘˘يو، ل˘˘ئاو’ا ة˘˘يوا˘˘خ˘˘˘لا
لÓ˘ت˘ح’ا م˘ح˘ت˘قا ، لو’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا

،3002‐01‐2 ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لز˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
˘ما˘سسب ي˘ق˘ي˘ق˘سش ع˘م ي˘نو˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘عاو
نÓقسسع يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘ن˘سضر˘ع˘ت،
كلت يفو ، َارهسش08 تمكوحو  ،
،» نيلقتعم ةثÓ˘ث ا˘ن˘ح˘ب˘سصا ةر˘ت˘ف˘لا

اولقتعا ،4002 ماع يف «فيسضيو
ًارهسش41 ى˘سضقو مÓ˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘سش

ماع يفو ، يراد’ا لاقتع’ا نهر
ماسصع يق˘ي˘ق˘سش او˘ل˘ق˘ت˘عا ،5002
ررحتو ،6002 ماع رخاوا ررحتو
5 غ˘لا˘ب˘لا ه˘م˘كح ءا˘سضق د˘ع˘ب ما˘سسب
،9002 ما˘˘ع ف˘˘˘سصنو تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
،»61/2/0102 ي˘˘˘ف ترر˘˘˘ح˘˘˘تو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا دا˘˘˘عأا » لÓ˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘كيو
ينلوحو9/8/1102 يف ي˘لا˘ق˘ت˘عا
، ما˘˘ع ةد˘˘م˘˘ل يراد’ا  لا˘˘ق˘˘ت˘˘عÓ˘˘˘ل
˘˘ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘ع ًا˘˘˘بار˘˘˘سضا تسضخ˘˘˘ف
لÓ˘˘˘خ و ، ي˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘˘ح تعز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ناو
يف  يلاقتعا مت ةزغ ىلع  ناودعلا

˘ما˘ع ي˘˘نو˘˘م˘˘كح،71/7/4102
، ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘ف’ا م˘˘˘˘تو ف˘˘˘˘˘سصنو
يف ىرخا ةرم  لاقتعÓل تسضرعتو
يرادا روه˘سش6 تي˘سضما،7102
ىتح ا˘مو˘ي54  لÓ˘˘˘خ تبر˘˘˘˘سضاو
.» يحارسس قلطا

.. ةدلاولا ليحر
مأا ةدلاولا تسضق ،3991 ماع ذنم
نوجسسلا تاباوب ىلع اهتايح ماسشه
،6102‐2‐41 ي˘ف تل˘˘حر ى˘˘ت˘˘ح
ماسسب ت’اق˘ت˘عا ترر˘كت ا˘ه˘لÓ˘خو
تح˘˘˘سض »  لو˘˘˘ق˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘بو
ه˘ل˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘حر ةد˘˘لاو˘˘لا  تح˘˘فا˘˘كو
ةاناعم˘لا ل˘ك تل˘م˘ح˘تو ، ا˘ن˘ت˘ي˘بر˘ت˘ل

تاو˘ن˘سس تر˘م د˘ق˘ف ، ا˘نر˘سسأا لÓ˘˘خ
ف˘ل˘خ ن˘ح˘نو دا˘ي˘عأاو تا˘ب˘سسا˘˘ن˘˘مو
،» انعم تناك امود اهنكل ، نابسضقلا

انل ءاعدلا نع فقوتت مل  » فيسضيو
انتايو˘ن˘ع˘م ن˘م ع˘فر˘ت تنا˘ك ا˘م˘ئادو
ا˘ه˘م˘لاو ا˘ه˘ع˘جو ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اهلماو،  ع˘ط˘ق˘ن˘ت’ ي˘ت˘لا ا˘ه˘عو˘مدو
انع جارف’ا نيملاعلا بر هللاب ناك
،» ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا نو˘˘ج˘˘˘سسلا ن˘˘˘م
حر˘ف˘ت م˘ل ا˘نرر˘ح˘ت م˘غر » ل˘م˘كيو
تيفو˘ت ى˘ت˘ح ي˘كب˘ت تي˘ق˘بو ا˘مو˘ي
ا˘ه˘م˘ل˘˘ح نا˘˘كو ، سضر˘˘م˘˘لا بب˘˘سسب
حر˘ف˘لاو ًار˘ح ماز˘ع ة˘يؤور د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
اهملح ققحتي هللا ءاسش ناو ، هفافزب
.» هنوجسسو لÓتح’ا مودي نلف

.. ىركذلا يف
اهنب’ ةمدسص ةدلاولا ليحر لكسش
ًامورحمو ً’وزعم حبسصأا يذلا مازع
ه˘ق˘ي˘ق˘˘سش لو˘˘ق˘˘يو ، تارا˘˘يز˘˘لا ن˘˘م
ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘مد˘سص » ما˘سسب رر˘ح˘˘م˘˘لا

مازع ةسصاخو يتدلاو ةافول انرثاتو
ًاريث˘ك ا˘هرد˘ق˘يو ا˘ه˘ب˘ح˘ي نا˘ك يذ˘لا

عطقنا دقو ، هملاع لك اهربتعيو
ن’ هرا˘ب˘خا ع˘م˘سسن د˘ع˘˘ن م˘˘لو ا˘˘ن˘˘ع
كلذ امب ًاعي˘م˘ج ا˘ن˘ب˘قا˘ع˘ي لÓ˘ت˘ح’ا
،» ي˘ن˘˘م’ا ع˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش
، ي˘خا لا˘ق˘˘ت˘˘عا لÓ˘˘خ » ف˘˘ي˘˘سضيو
ً’اخو ًامع ً احبسصاو عيمجلا جوزت

’إا مهفرعي ’و مهاري مل Óًفط52ل
برب انلما نكل .. روسصلا قيرط نع
لÓ˘ت˘ح’ا ن˘م حا˘تر˘ن نأا ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ًابيرق حرفنو هحيراسصتو هنوجسسو
ةظحل لك يف اهعقوتن يتلا هتيرحب
ه˘ت˘عرز ةر˘ج˘سشلا ل˘ث˘م ل˘ما اذ˘ه˘˘ف ،

حبسصيو رمثيسسو انبولق يف انتدلاو
ىركذ يف  » لÓب لمكيو ، » ةقيقح
ه˘ما˘ع نو˘كي نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن، ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘عا
مغر رثؤوم هبايغف، انع ًاديعب ريخ’ا
عجو ىقبي نكل هدومسصب انزازتعا
نأا ىنمتن ، ا˘م˘لؤو˘مو ا˘ي˘سسا˘ق قار˘ف˘لا
يف نيتباث ىقبنسسو انلمسش عمتجي
يدؤونو انقوقحب نيكسسمتم انسضرا

ليلق ئيسش وه هانمدقامف ، انبجاو
. «ينيطسسلفلا انبعسش هقحتسسي امم

ررحم ريسسأاو ىمÓعا  ‐ يدومسس يلع  :ريرقت
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ةيلحملا تاطلسسلا ىلإا ىوكسش تهجو

 اهفاسصنإ’ لجاعلا لخدتلا لجأا نم
اهنكشسم نم درطلاب ةددهم دهاجم ةنبإ

يقإوبلإ مأإ يف ةلÓبلإ ةيدلبب اهشضرأإو
تخأاو د˘˘ها˘˘ج˘˘م ة˘˘ن˘˘با ه˘˘˘جاو˘˘˘ت
تخأاو نيدهاجملا نم ةعومجم
ةلمرأ’اب رمأ’ا قلعتيو ،ديهسش
نم عباسسلا دقعلا يف (ب . خ)
نطقت د’وأا ةي˘نا˘م˘ث˘ل مأا ر˘م˘ع˘لا
يف ةلÓبلا ةيدلبب ةنايلم ةتسشمب
˘ما˘يأ’ا هذ˘ه ،ي˘قاو˘ب˘˘لا مأا ة˘˘ي’و
سسانا لبق نم ةروعسسم ةلمح
ا˘˘ه˘˘سضرأا ن˘˘م ا˘˘هدر˘˘ط نودو˘˘˘ي
ا˘˘هاو˘˘كسش بسسح ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كسسمو
تاطلسسلا عيمج ىلإا ةلسسرملا
ةينعملا ة˘يز˘كر˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
،ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا
ة˘لود˘لا كÓ˘مأ’ ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا

ر˘يزو ،ي˘جا˘نز˘خ ن˘يد˘لا لا˘˘م˘˘ج
مسساقلب لد˘ع˘لا ر˘يزوو ة˘ي˘لا˘م˘لا

ل˘خد˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ي˘˘تا˘˘م˘˘غز
تلآا سضرأا ةيسضق يف لجاعلا

نوناقلا مكحب ةلودلل اهتيكلم
نيرمعملا دي يف تناك نأا دعب
نم ةقزترم نيرخآاو نييسسنرفلا

مهبلج مت تايسسنج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
رمدت˘سسم˘لا تا˘ط˘ل˘سس ل˘ب˘ق ن˘م
ءÓي˘ت˘سس’ا ل˘جأا ن˘م ي˘سسنر˘ف˘لا

ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا سضرأا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘تزا˘ح ي˘ت˘لا سضرأ’ا ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةيرادا قئاثوب دوقع ذنم ةلمرأ’ا

ن˘م ةرر˘ح˘م ة˘ي˘م˘سسر دو˘ق˘ع˘بو
ة˘يرا˘سسو ة˘لود˘لا كÓ˘˘مأا فر˘˘ط
اهسسفن تدجو اهنأا ’إا ،لوعفملا

ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا ع˘˘م در˘˘ط˘˘لا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘م
،قرطلا ىتسشب اهلحم لÓحإ’او
ي˘فر˘ع د˘ق˘ع را˘ه˘ظ˘ت˘سسا ا˘ه˘ن˘م
نم ررحم عيبلاب دعولا ةغيسصب

ةروثلا نابإا يسسنرف قثوم فرط
6591 ة˘ن˘سسل يأا ة˘ير˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا تلآا ي˘ت˘لاو سضرأ’ا هذ˘˘ه˘˘ل
اقبط نوناقلا ةوقب ةلودلا كÓمأا
/66 نو˘˘˘نا˘˘˘قو ،36/30 نو˘نا˘˘ق
نم24 ةدا˘م˘لا ا˘˘هر˘˘خآاو ،201
نوناق نمسضتملا01 /10رمأ’ا
ا˘م˘ي˘˘ف ،0102 ة˘ن˘سسل ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا
اهئانبا ةيعمب ةلمرأ’ا هذه زوحت
يرادإا د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةظفا˘ح˘م˘لا˘ب ر˘ه˘سشمو ل˘ج˘سسم
ررحم ،ءاسضيبلا نيعب ةيراقعلا

ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ةرادإا فر˘ط ن˘˘م
نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع0002 ة˘ن˘سس

ل˘ج˘سسم ة˘لود˘ل˘ل كل˘˘م سضرأ’ا
ةظفاحملاب يراق˘ع˘لا ل˘ج˘سسلا˘ب
ةفاسضإا ،ءاسضيبلا نيعب ةيراقعلا
يراق˘ع ف˘سشكل ا˘ه˘تزا˘ي˘ح ى˘لإا

كÓما م˘سسا˘ب ة˘يرا˘ق˘ع ة˘قا˘ط˘بو
اه˘تزا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ة˘لود˘لا
ر˘ت˘˘فد ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضمإا ةدا˘˘ه˘˘سشل
ىلع لوسصحلا لجأا نم طورسش
كلذ لك لب˘قو ،زا˘ي˘ت˘م’ا د˘ق˘ع
ن˘م˘سض مو˘حر˘م˘لا ا˘ه˘جوز نا˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘عارز˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا
ةيديابع ديهسشلا مسساب ةامسسملا

ة˘عرز˘م˘لا˘ب و˘سضع م˘ث ،د˘م˘ح˘˘م
م˘سسا˘ب ةا˘م˘سسم˘لا ة˘ي˘كار˘˘ت˘˘سش’ا
،ى˘ف˘ط˘سصم حاد˘قو˘ب د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا

ةي˘حÓ˘ف˘لا ةر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا هد˘ع˘بو
عم ةلمرأ’ا نأا ’إا ،رامع ةيديابع
تاد˘ن˘ت˘سسم ن˘م ا˘ه˘يد˘ل ا˘م ل˘˘ك
ةيقحأ’ا اهحنمت دوقعو قئاثوو
عزانم نود نم لÓغتسس’ا يف
˘˘ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن تد˘˘˘جو
تا˘ه˘ج ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم
تا˘ط˘ل˘سسلا تم˘سص او˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ةلودلا كÓمأا ةسصاخ نييلحملا
ح˘سسم˘ب اءد˘ب ا˘ه˘عور˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ب
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ظ˘ف˘ح˘لاو ي˘˘سضرأ’ا
و˘هو م˘ه˘برآا˘م ى˘لإا لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل

ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘سضرأا ن˘˘˘م ا˘˘˘هدر˘˘˘ط
ذنم اهيف ةميقمو اهتحلسصتسسا

،ةنسس64 نم رثكأ’ يا4791
ة˘˘ل˘˘˘مرأ’ا د˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘ت ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا

ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘˘يز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
قيقحت حتف هتايحÓسصوهعقوم
اذه ل˘سصفو ل˘سصأا ن˘ع ق˘م˘ع˘م
نع نيطرو˘ت˘م˘لا اذ˘كو را˘ق˘ع˘لا
ن˘ع د˘سصق ر˘ي˘˘غ ن˘˘ع وأا د˘˘سصق
اذهو ةلودلا كÓمأا نع يلختلا

ملو تمسصلا مهمازتلا لÓخ نم
ةي˘سضق ها˘ج˘تا ا˘ن˘كا˘سس او˘كر˘ح˘ي
اهقوقحب بلاطت يتلا ةلمرأ’ا

ق˘حو مو˘حر˘م˘لا ا˘ه˘˘جوز ق˘˘حو
ا˘ه˘سضيو˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا
ثيح ة˘ع˘قاو˘لا سضئا˘ف˘لا سضرأا˘ب
عم ةازاوم˘لا˘ب ،ة˘ل˘مر’ا ن˘ط˘ق˘ت
كÓ˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تد˘˘˘كأا كلذ
نأا ي˘قاو˘ب˘لا ما ة˘ي’و˘ل ة˘˘لود˘˘لا
كل˘م ه˘ي˘ل˘ع عزا˘ن˘ت˘م˘لا را˘ق˘ع˘لا
.امئاق لازي ’ اهدقعو ةلودلل

 ع.ع

ليغششتلإو نكشسلاب نوبلاطيو نوجتحي رإردأإ بابشش
ن˘م تار˘سشع˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘م ج˘˘ت˘˘حا
راردأا ة˘˘ي’و نا˘˘كسسو با˘˘˘ب˘˘˘سش
ديدعلا نيعفار ةميلسس ةقيرطب
نم ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،تارا˘ع˘سشلا ن˘م
ليغسشت˘لا ي˘ف م˘ه˘ق˘ح˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ
لÓخ نم ةينونا˘ق˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب
كلذ مظنت يتلا نيناوقلا قيبطت
ايلعلا تاطل˘سسلا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لاو
كل˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خو دÓ˘˘ب˘˘˘ل
ي˘ف ل˘ي˘غ˘سشت˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ليغسشتلا دهسشي ثيح ،بونجلا
ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘كر˘˘سشلا˘˘ب
ةينوناق تاقورخ ةي’ولا بارت
سصاخسشأ’ا سضعب هنم ديفتسسيو
تاءادنلا مغر ةي’ولا جراخ نم
تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’او ةرر˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
ة’و˘˘لا د˘˘ه˘˘˘ع ي˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
يلاولا نييعت ةيادبو نوقباسسلا
امك ،ةي’ولا سسأار ىلع يلاحلا

رظنلاب كلذك نوجتحملا بلاط

لكب نكسسلا عيزوت ةيسضق يف
فار˘˘سشإا ةرور˘˘˘سضبو ه˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سص
،كلذ ى˘ل˘ع ا˘ي˘سصخ˘سش ة˘˘ي’و˘˘لا

دسض تاراعسش نوجتحملا ددرو
نوري يذلا داسسفلاو ةيبوسسحملا
ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘سض ه˘˘˘˘نأا
ي˘لاو نا˘كو اذ˘ه ،تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا
ةلاسسرب ارخؤوم ثعب دق ةي’ولا
ةديد˘سش ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘كر˘سشل˘ل
ن˘م ا˘ه˘ي˘ف م˘هرذ˘ح˘ي ة˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘لا
ي˘ف ثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا تازوا˘ج˘ت˘˘لا
م˘هر˘كذ˘م م˘ه˘˘يد˘˘ل ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ةرور˘˘سضب
ادعوتم ،ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختاب مهايإا
˘مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ل ة˘˘لو˘˘خ˘˘م˘˘لا
رظتن˘يو ،ن˘ي˘ناو˘ق˘لا˘ب م˘ه˘ماز˘ت˘لا
يف رظنلا يلاولا نم نوجتحملا

  .اهل لولح عسضوو مهبلاطم
نمحرلادبع يفاولب

اسشطع نوتومي ةيحÓفلا ورسصاغ ةقطنم ناكسس

 ةنتابب وطÓيت ةيدلبب لحلإو مامتهلإ رظتنت ةيعامتجإ لكاششم
اهسشيعي يتلا ةقيقحلا لقنل لظلا نكامأ’ ةيدقفتلا اهت’وج ةلسسلسس نمسض لاحرلا «مÓسسلا» ةديرج ،تطح

وطÓيت ةيدلبب ةرملا هتاه يف ةلوجلا تناك نيأا ،اهب ةدجاوتملا ةيدلب16ـلا فلتخم ربع ينتابلا نطاوملا
نيلقتسسم رئازجلاو يه صشيعت نأا لجأا نم ةروثلا يف اهئانبأاب تحسض يتلا ةدهاجملا ةيدلبلا هتاه،ةناقسس ةرئادب

ةعمد ففكتل ةي’ولاب ةلوؤوسسملا تاهجلا مامأا اهل عفسشت مل رومأ’ا هتاه نكل ،رارقتسس’او ةيرحلاب نيمعنتم
. لÓقتسس’ا ذنم رونلا رت مل اهسضعب لازت’ يتلا ةطيسسبلا صصئاقنلا ديدع نم اهينطاوم

ا˘ن˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا تنا˘˘ك
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه ى˘˘لإا
0005 ي˘˘لاو˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ي
ةقطنم قطانم3 يف نطاوم
ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ير˘ق˘لاو ور˘سصا˘غ
ةقطنمو ،«وطÓيت ةرسشدلا»
ان˘ي˘ق˘ل˘ت نأا د˘ع˘ب «تاد˘ير˘ق˘ل»
نينطاوملا سضعب نم ةوعد
ةرملا ةقيق˘ح˘لا ى˘ل˘ع ف˘ق˘ن˘ل
رئازج يف ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا
نم مغرلابف ،ةماركلاو ةزعلا
ةيكر˘ح تد˘ه˘سش ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأا
ةد˘ه˘ع˘لا ه˘تا˘ه ي˘ف ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت
تاعاطقلا نم ديدعلا تسسم
نا˘˘سسح˘˘ت˘˘˘سسا تق˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
نكل ،اهيف ةيدلبلاب نطاوملا

سصئاقنلا نم ديدعلا لازت’
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘سست
ي˘ت˘لاو ة˘ما˘ه˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘طاو˘م˘˘لا تكر˘˘ت
نا˘ك ا˘م˘برو ،ةر˘م˘لا عر˘ج˘ت˘˘ي
دسشي يذلا لغاسشلا لغسشلا
ة˘ي˘˘سصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا نا˘˘هذأا

لكسشم وه اهينطاوم اذكو
نم ديدعلا يف دوقفملا ءاملا
ةمورحم لازت’ يتلا ءايحأ’ا
هناكم حوار لكسشملا نأا ذإا

ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ع تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
فا˘ف˘ج˘لا سشي˘ع˘ي ن˘طاو˘م˘لاو
يذلا رمأ’ا وهو ،ةقط˘ن˘م˘لا˘ب
ل˘ق˘نو ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ا˘نا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا
.اهنيع نم ةقيقحلا

تومنسس..ناكسسلا
صشطعلا نم
فيسصلا يف

ءاو˘سس ءا˘م˘لا با˘ي˘غ ،ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا وأا بور˘˘˘˘˘˘˘سشلا
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘ك ي˘˘ق˘˘سسلا˘˘ب
ل˘كا˘سشم م˘هأا ن˘م ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
و˘هو اور˘سصا˘غ ة˘ير˘ق نا˘كسس
حلملاو ي˘سسي˘ئر˘لا م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
نوطبختي ةمزأا نم جورخلل
ملو ةليوط تاونسس ذنم اهيف
،دعب لحلا ىلإا هقيرط دجي
ةميلع رداسصم ىلا ادانتسساو
ة˘ي’و˘ب ير˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م
دسس بوبنأا رورم نأا ،ةنتاب

يذلا داقميت˘ب رود˘م˘ل ة˘يد˘ك
ر˘˘ئاود ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا لو˘˘م˘˘ي
ناكسس ه˘ن˘م مر˘ح˘يو ة˘ي’و˘لا

اذكو ةنتاب˘ب ةر˘ي˘ث˘ك ق˘طا˘ن˘م
،هن˘ي˘ع˘ب ر˘كن˘م ة˘ير˘ق˘لا ه˘تا˘ه
بقنم ىلع رفوتت اهنأا ثيح
0002 لو˘م˘ي د˘ي˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل
ة˘نوآ’ا ي˘ف ه˘نأا ى˘˘لإا ة˘˘م˘˘سسن
ي˘ق˘بو ا˘ما˘م˘ت ف˘ج ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ة˘ل˘حر ي˘ف ا˘م˘ئاد ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
دسصق ةداملا هتاه نع ثحبلل
ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سس ا˘˘˘˘˘˘مأاو ،بر˘˘˘˘˘˘سشلا
لانملا ديعب رمأاف نيتاسسبلا
ليومت رداسصم سصقن ببسسب
نأا دعب اذهو ءاملاب ةقطنملا

ةيزاوتر’ا رابآ’ا لك تفج
بب˘سسب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا
تسسم ي˘ت˘لا فا˘ف˘˘ج˘˘لا ة˘˘مزأا

ة˘ه˘ج˘لا ة˘سصا˘خ ة˘ي’و˘لا ل˘ك
دافتسسا ثيح ،اهب ةي˘بو˘ن˘ج˘لا
عورسشمب سضيبلا يح ناكسس
ءا˘م˘لا˘ب م˘ه˘ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل سصا˘˘خ
نبغلا عفر برسشلل حلاسصلا

ةريبك ة˘م˘سسن نأا ى˘لا م˘ه˘ن˘ع
رظتنت تيقب ةيرقلا هتاه نم
مغر ةيويحلا ةداملا هتاه يف
ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لاو م˘عد˘لا
ءاملا ريفوتل ةيدلبلا اهلذبت

لومت ةريبك ج˘يرا˘ه˘سص ر˘ب˘ع
يف دحاو جيرهسصب تيب لك
ةيمكلا هتاه نأا ريغ مايأا01
اهد˘ع˘ب جر˘خ˘ي˘ل ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ
هتاه نع ثحبلل نونطاوملا
. ءاملا جيراهسص يف ةداملا

عورسشم ققحتيسس له
ىسشÓتيسس مأا نرق فسصن
؟حيرلا بهم يف بهذيو
ن˘˘م ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسا

عورسشم هيلع قلطأا عورسشم
نأا دعب اذهو «نرق فسصن»
ذنم ةركفلا اهناكسس تدوار
ي˘ف را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا تاو˘˘ن˘˘سس
،عقاولا سضرأا قوف هديسسجت
اذهو ققحت دق ملحلا ناكو
ةرازو˘˘˘لا تق˘˘˘˘فاو نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لا
ةسسارد عسضو متو عورسشملا
ةكرسشلا لا˘سسرإاو ه˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت
يسصقت˘ل هزا˘ج˘نا˘ب ة˘ل˘كو˘م˘لا
ر˘˘˘˘˘سشن م˘˘˘˘˘˘ت اذ˘˘˘˘˘˘كو ر˘˘˘˘˘˘مأ’ا
ةد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
طورسشلا لك نأا ذإا ،ةيمسسرلا
ةر˘فو˘ت˘م هزا˘˘ج˘˘ن’ ة˘˘مزÓ˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م سسي˘يا˘ق˘م˘˘لا ل˘˘كب
حÓ˘˘سص ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا تو˘˘˘ب˘˘˘ث
ة˘˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا

ة˘نو˘كت˘م˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘˘ج˘˘لاو
ر˘˘ي˘˘غ سسل˘˘كلا ن˘˘م ا˘˘سسا˘˘˘سسأا
حمسستسس يتلاو هايملل ذافنلا
ت’احلا ي˘ف ها˘ي˘م˘لا ق˘فد˘ت˘ب
ىل˘ع ا˘ث/3م071ـب ةيدا˘ع˘لا

.2م54ـب ردقت ةدعاق لوط
تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘˘ك تد˘˘بأا د˘˘قو

يسشÓت نم اهفوخت ةيلحملا
ى˘˘لإا هدا˘˘ن˘˘˘سسإاو عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
نأا دعب اذهو ىرخأا تايدلب
،رمأ’ا اذه ربخ عراسشلا لقن
نأا نور˘˘خآا ثد˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
تا˘يد˘ل˘ب˘ل ح˘˘ن˘˘م عور˘˘سشم˘˘لا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل سسي˘˘لو ةروا˘˘˘ج˘˘˘م
هر˘˘ظ˘˘ت˘˘نا يذ˘˘˘لا ،و˘˘˘طÓ˘˘˘ي˘˘˘ت
ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘ع˘˘˘يو نا˘˘˘كسسلا
ةمزأ’ا ه˘تا˘ه ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل
. امامت

ةيعامتجا لكاسشم
.. رونلا ىرت نأا رظتنت
ةيدل˘ب˘لا˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘لا حر˘ط
يتلا لكا˘سشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
مه˘ت˘ل˘ع˘جو م˘ه˘تا˘ي˘ح تسصغ˘ن
دلب ي˘ف نا˘مر˘ح˘لا نو˘سشي˘ع˘ي
نو˘ل˘ي˘م˘لا ف˘سصنو نو˘ي˘ل˘م˘لا
ل˘˘كسشم نأا ثي˘˘ح ،د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سش
يندت اذ˘كو ة˘لو˘ي˘سسلا سصق˘ن
زكرمب ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ةيدل˘ب˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا د˘ير˘ب˘لا

ذإا ه˘ل˘ب د˘يز˘ي ن˘ي˘ط˘لا تل˘ع˘ج
ةيدلبلاب اندجاوت لÓخ اننأاو
ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ند˘˘˘˘جو
ريباوط نولكسشي نينطاوملا

˘مود˘ق نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
ديرب˘لا ر˘ق˘م ح˘ت˘ف˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ل˘˘با˘˘ق˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ف م˘˘˘ت ناو
،ةلويسسلا مادع˘نا˘ب ن˘طاو˘م˘لا

نأا ةيسصولا تاهجلا بسسحو
اد˘ج سصيو˘ع ل˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه
م˘ه˘ن˘ع ة˘بر˘ك ج˘ير˘ف˘ت ه˘ل˘˘حو
با˘ب˘سش ي˘نا˘˘ع˘˘ي اذ˘˘ه ما˘˘مأاو.
˘ما˘˘ت ماد˘˘ع˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ءا˘سضقو ه˘ي˘فر˘˘ت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ل
نأا ثي˘˘˘ح غار˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘قوأا
ةددعتم ةعاقل رقتفت ةيدلبلا
يفاقث ز˘كر˘م وأا تا˘سضا˘ير˘لا
ن˘˘ي˘˘تور˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ي˘˘سضق˘˘ي
نم ناكسسلا ل˘مأا˘يو ،ل˘تا˘ق˘لا

سصي˘سصخ˘ت ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
ةقطنملا هتاه نأا ذا لقن طخ
دمتعي نيأا لقنلل امامت رقتفت
ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كسس

لقن˘لا ل˘ئا˘سسو وأا ير˘سضح˘لا
يذلا ءيسشلا وهو ،ةسصاخلا

راب˘ت˘عا˘ب م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ن˘م داز
تاجاحلا ءاسضقل ةادأا لقنلا
نأا ثيح ،ةيدرفلاو ةسصاخلا
ةيد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ىلع لقن طوطخ ىلع رفوتت

ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘ه سسكع
ه˘˘˘تا˘˘˘ه ما˘˘˘˘مأاو .ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ل˘˘مأا˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘سضع˘˘م˘˘لا
ور˘˘سصا˘˘غ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م نا˘˘كسس
ةوافحب انو˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ن˘يذ˘ل˘لا

ما˘م˘ت˘ه’ا ى˘ق˘ل˘ت نأا رور˘سسو
ةي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ةسصاخ ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف
ىلوأا ةيروهمجلا سسيئر نأاو
. لظلا نكامأ’ اريبك امامتها
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نكشس827 عيزوت
ةعطق314و يمومع

ةلششنخب ةيشضرأإ
ةيلحملا تاطلسسلا تماق
جمانرب نمسض ةلسشنخ ةي’وب
ىركذل ةدلخملا ت’افتح’ا

عيزوتب ،65و55 توا02
ةيمومع تانكسس حيتافم
اهيدفتسسم ىلع ةيراجيا

ةيلو’ا ةسصحلا تلمسشو
ةدع ربع ةعزوم نكسس827
ةسصح ربكاو ،ةي’ولا تايدلب
ةمسصاع رقم ةلسشنخ ةيدلبب
.ةدحو514 اهددعو ةي’ولا

عطق نم نورخا دافتسسا امك
تائزجتلا راطا يف ةيسضرا
ةيدلب نم لكب ةيعامتج’ا
314 اهددعو ةزماطو راباب
ءانبلا راطا يفو ،ةعطق
ةناعا042 عيزوت مت يفيرلا

اسضيا ةيلمعلا تلمسش امك
زايتما دقع94 عيزوت
تاطيحملا ربع يحÓف
لمعلل اعيجسشت ةيحÓفلا
      .بابسشلا فرط نم يحÓفلا
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ةيمنتلا صصقنو صشيمهتلا ببسسب تاقرطلل قلغو تاجاجتحا

نخاشس حيفشص ىلع لجيج ةيلو
رثكأا ذنم لجيج ةي’و دهسشت
اريبك اراسشت˘نا ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ن˘م
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ل
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ،ة˘ي˘ئ’و˘لا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ثي˘ح ،ءا˘ي˘حأ’ا ن˘ي˘ب ا˘م ى˘ت˘حو
لكاسشملاو با˘ب˘سسأ’ا تدد˘ع˘ت
ليطعت ي˘ه ةد˘حاو ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لاو
رورملا ةكرحو سسانلا حلاسصم
نورطسضي ثيح تاقرطلا يف
ةليوط تاعيوسسل راظتن’ا ىلإا
ةحفÓلا سسمسشلا ةعسشأا تحت
لخدت نود فيسصلا لسصف يف
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م
فاقيإاو نيجت˘ح˘م˘لا ةروا˘ح˘م˘ل
ي˘ت˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا هذ˘ه ل˘ث˘م
ثي˘ح ،ي˘ن˘ب˘ت ا˘م˘م ر˘ث˘كأا مد˘ه˘ت
34 ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا د˘ه˘˘سشي
عطقل˘ل ة˘ل˘م˘ح ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب
،رهسش نم رثكأا ذنم رارمتسساب

˘ما˘ي˘ق˘˘ب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘ك ثي˘˘ح
د˘ب˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كسس
ىلع اجاج˘ت˘حا ه˘ق˘ل˘غ˘ب ز˘يز˘ع˘لا
ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’ا ن˘˘كسسلا م˘˘ئاو˘˘ق
يتلاو مهتيدلب يف ةحونمملا
،مهقح ي˘ف ا˘فا˘ح˘جإا ا˘هور˘ب˘ت˘عإا
مادقإا ةرسشا˘ب˘م ا˘هد˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ت˘ل

ق˘ل˘غ˘ب ي˘قاو˘ب˘لا مأا ن˘م ة˘ل˘ئا˘˘ع
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لا سسف˘ن
بب˘˘سسب تسسو˘˘سسا˘˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
سضرع يف اهئانبأا دحأا نادقف
يف هيلع روثعلا متي ملو رحبلا

ةيامحلا حلاسصم لبق نم هنيح
ثي˘ح ن˘ي˘سصاو˘غ˘لاو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
ي˘ف ار˘ي˘سصق˘ت ر˘مأ’ا اور˘˘ب˘˘ت˘˘عا

حلاسصملا نم ة’ابم’و مهلمع
ة˘سصح لا˘سشت˘ن’ ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ىرخأا ةرم ةركلا دوعتل ،مهنبا

ثيح ،ا˘م˘ئاد ق˘ير˘ط˘لا سسف˘ن˘بو
ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ما˘يأا ل˘ب˘˘ق مد˘˘قأا
عطقو قلغب ،رداقلادبع ريمأ’ا
هجو يف34 ينطولا قيرطلا
رقم قلغ ىلع اجاجتحا ةراملا
نم اموي05 نم رثكأ’ مهتيدلب

نييسصقم نيرخآا نيجتحم لبق
مغرو ،يعامتجإ’ا نكسسلا نم
تاط˘ل˘سسلا كر˘ح˘ت م˘ل اذ˘ه ل˘ك
داجيإا لجأا نم انكاسس ةيلحملا

فقوتت ملو ،م˘ه˘ت˘ل˘كسشم˘ل ل˘ح
ل˘ب˘ق˘ف د˘ح˘لا اذ˘ه د˘ن˘ع رو˘مأ’ا
ةيدلب ناكسس ماق طقف نيموي
ل˘ك ق˘ل˘˘غ˘˘ب ا˘˘سضيأا ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا
م˘ه˘تر˘ئاد ى˘لإاو ن˘م ل˘خاد˘˘م˘˘لا
د˘˘حأا ما˘˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ةيسضرأا ةعطق ءارسشب سصاوخلا
دحأا ةرداسصمو ءاثÓثلا ةقطنمب
نودوزتي اوناك يذلا ع˘ي˘با˘ن˘ي˘لا
،برسشلل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس ه˘ب
دعب ارخؤوم رركت ءيسشلا سسفن
قيرطلا قلغب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م ما˘ي˘ق
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع34 ي˘ن˘طو˘لا

ةناوعلا ةيدلبب اوردنوأا ةقطنم
ي˘ف لو˘خد˘لاو ل˘ج˘˘ي˘˘ج بر˘˘غ
كردلا حلاسصم عم تاكابتسشا
بسصن ةلواحم ببسسب ينطولا
ىلع يسسار˘كلاو تا˘ي˘سسم˘سشلا
ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ر˘ح˘ب˘لا ئ˘طا˘سش
رسشاحم ح˘ت˘ف ا˘سضيأاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق
تارا˘ي˘˘سسلا ن˘˘كر˘˘ل ا˘˘ي˘˘ئاو˘˘سشع
قيرطلا ناك ثيح ،تابكرملاو
احرسسم34 ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

كرد˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘كا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سش’
ه˘ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سسأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لاو
ي˘ع˘طا˘ق ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ر˘ئا˘سسخ ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ق˘ير˘ط˘لا

،نينطاوملا تارايسس يف ةيدام
رهسش ةياهن دنم ثدح اذه لك
،توأا ر˘ه˘سش ة˘ياد˘بو ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
رثكأا ناقتحÓل حسشرم عسضولاو
ةي’ولا ناكسس هيناعي ام ببسسب
بب˘سسبو ،ة˘لز˘عو سشي˘م˘ه˘ت ن˘م
نع يلح˘م˘لا لوؤو˘سسم˘لا با˘ي˘غ
ة˘ئد˘ه˘ت˘ل ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ناد˘ي˘م˘˘لا

عامسسلاو نيجتحم˘لا ة˘ن˘ئ˘م˘طو
لجأا نم ةيمويلا مهت’اغسشن’
.عراسشلا بسضغ سصاسصتما

ميهارب.ع
 جاجتحÓل يتانزلا داو ناكسس جرخي يعامتج’ا نكسسلا
ضضيرم051 نم رثكأإ ةايح ددهي ءإودلإ ضصقن

ةملاڤب يشسوريفلإ دبكلإ باهتلاب
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ،ر˘˘˘ب˘˘˘ع
دبكلا باهتلا ءادب نيباسصملا
مهرمذت نع ،ةملاقب يسسوريفلا
ءاود˘˘لا ةرد˘˘˘ن ءار˘˘˘ج د˘˘˘يد˘˘˘سشلا
ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ءاد˘لا اذ˘ه˘ب سصا˘خ˘لا
ه˘˘جو˘˘م˘˘لا «د˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كارا˘˘˘ب«ي˘˘˘ف
ذنم »ب » سسوريفب نيباسصملل
ءاد˘لا اذ˘ه ،ر˘ه˘˘سشلا برا˘˘ق˘˘يا˘˘م
ن˘م ر˘ط˘خا ه˘نا هور˘ب˘ت˘عا يذ˘˘لا

هتعرسس ببسسب ،زدي’ا سضرم
مهتايح نأا نيدكؤوم ،لتقلا يف
˘مد˘ع بب˘سسب ةدد˘ه˘م تح˘ب˘سصأا
ن˘م ه˘ترد˘ن د˘ع˘ب م˘˘ه˘˘ئاود ذ˘˘خا

ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ةي˘لد˘ي˘سص
م˘هو ،ر˘هز ن˘با ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا
مهئاود ذخأ’ مهرود نورظتني
بسسحو ،رهسشلا براقي ام ذنم
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م نإا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط ردا˘˘˘سصم
ءاد˘ب ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
نم يسسوريفلا د˘ب˘كلا با˘ه˘ت˘لا

ارظن ،نيجلاعملا ءابطأ’ا ةاناعم
سضيرملا طبرت يت˘لا ة˘قÓ˘ع˘ل˘ل
ءا˘ب˘طأ’ا ناو ة˘سصا˘خ ،ه˘ب˘ي˘ب˘ط˘ب
ل˘˘ماو˘˘ع ةد˘˘ع˘˘ب نو˘˘مد˘˘ط˘˘سصي
دم ىلع نيرداق ريغ مهلعجت
ة˘˘يرور˘˘سضلا ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘˘لا د˘˘˘ي
سصقنلا يف ةلثمتملا ،سضيرملل

بسسحو ،ءاودلا اذه هفرعي يذلا
يف رخأاتلا اذه نأا رداسصملا تاذ
بي˘ب˘ط˘لا ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي ’ جÓ˘ع˘˘لا
،ىفسشتسسملا ةرادإا ’و جلاعملا

ا˘م˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم نأ’
ءاود˘لا بل˘ط م˘يد˘ق˘ت˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت
ق˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع رود˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ةفلكملا ةيزكرم˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘سصلا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءاود˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
يتلاو ،ةبان˘ع˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
لك يف اهيلع نومئاقلا ججحتي
،اهنزاخم نم ءاودلا بايغب ةرم
مودق رظتنت اهحلاسصم نأا وأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ءاود˘˘˘˘لا
،رخآا قايسس يفو.تايفسشتسسملا
نا˘˘كسس ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘˘لا مد˘˘˘قأا
بر˘غ ي˘˘تا˘˘نز˘˘لا يداو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ىلع ،ةم˘لا˘ق ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
مامأا ةيجاج˘ت˘حا ة˘ف˘قو˘ب ما˘ي˘ق˘لا

اجاجتحا يتانزلا داو ةرئاد رقم
نع نÓع’ا رخأات ىلع مهنم
،ةيعامتج’ا تا˘ن˘كسسلا ة˘م˘ئا˘ق
تاهج˘لا او˘ب˘لا˘ط نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع نÓ˘عإ’ا ة˘ي˘سصو˘˘لا
تا˘ن˘كسسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
.اهراظتنا لاط يتلا ةيعامتج’ا

م .دوعسسم

دودحلا فرعت ’ تاءاسضفو هب ىدتقُي اجذومن ربتعت

 يميقلإو يريخلإ ّضسحلل بيلغت..لجحلإ نيعب «عمتجملإ ةيمنتو ةمدخل رئإزجلإ» ةيعمج
ءاطعملا عمتجملا اذه رثآام هترطسس امل «ةيمحلم» نوكت داكت ًاروسص ،ةليسسملا ةي’وب لجحلا نيع بابسش مّدقي

،هتاباذعو هم’آا جاتحملاو زوعملا ةكراسشمو ،بناج نم ةيناسسنإ’ا ميقلاب مازتل’او ،ريخلا لامعأا يف
.رخآا بناج نم ،باسسح نود هتثاغإ’ فارسصن’او

د˘هاو˘سش كلذ ى˘ل˘ع ن˘هر˘ب˘ي
ىلع ايموي دسسجت ةيناديم
به˘ت ن˘˘ي˘˘ح ،ع˘˘قاو˘˘لا سضرأا
ميد˘ق˘ت˘ل با˘ب˘سشلا د˘عاو˘سسب
تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ي˘نا˘سسنإ’ا م˘عد˘˘لا
ءاوسس ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو ة˘ّسشه˘لا
د˘ع˘ب ى˘˘ت˘˘حو ءا˘˘ن˘˘ثأاو ل˘˘ب˘˘ق
لÓ˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘˘مزأ’ا
تزوا˘ج˘ت ،ة˘ير˘ي˘خ برا˘ج˘ت

ىلإا ،يعوطتلا لمعلا دودح
،ي˘نا˘سسنإ’ا سسح˘ل˘ل بي˘ل˘غ˘ت
يأا قو˘˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘تراو
ن˘ي˘ع ءا˘˘ن˘˘بأا˘˘ف ،تارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا
او˘˘نا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح ل˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا
ومسسلا راطإا لخاد نورظني
.ءيسش لك ىلع يناسسنإ’ا

درسس نع فقن نأا نكمي ’
ل˘م˘ع˘لا ة˘ف˘سسل˘ف ل˘ي˘سصا˘ف˘˘ت
ي˘ف ي˘˘نا˘˘سسنإ’او ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا
،ةزيمتملا ةيليجحلا ةلاحلا
سضعبل ةراسشإ’ا نم دب’ ذإا

فد˘ه˘ب ،تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه
يف ماهلا ا˘هرود˘ل قر˘ط˘ت˘لا

ير˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘فر
،را˘˘˘كفأ’او تار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
د˘ه˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘تا˘˘ما˘˘ه˘˘سسإاو
’ ثيح ،يلحملا يناسسنإ’ا
با˘ب ن˘م ا˘هؤوا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ي˘˘تأا˘˘ي
ى˘ل˘ع ا˘هاد˘حإا ة˘ل˘سضا˘˘ف˘˘م˘˘لا
تاقلطنم نم لب ،ىرخأ’ا
يريخلا لمعلا طامنأا زاربإا
انروطسس نأا امك ،ةفلتخملا

طيحت نأا اهل نكمي ’ هذه
ير˘ي˘خ˘لا ىو˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘كب
نم هلمحي ا˘م˘ب ،ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا

،دودرملاو زج˘ن˘م˘لا ة˘م˘ظ˘ع
ة˘ي˘نا˘كمإا مد˘˘ع ن˘˘ع Óً˘˘سضف
تاذ ةفاك تايعمجلا لوانت
،ع˘˘˘˘˘˘سساو˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘ن’ا

’ يتلا ةريبكلا ة˘يو˘ي˘ح˘لاو
،ل˘ل˘م˘˘لا وأا ل˘˘ل˘˘كلا فر˘˘ع˘˘ت
سسا˘م˘غ˘˘نا˘˘ف ،ءادأ’ا ل˘˘كسشو
اذه ل˘خاد ير˘ي˘خ˘لا ل˘م˘ع˘لا
ه˘ن˘ع ح˘˘سصف˘˘ت ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘مد˘خ˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج»
ةنّيعك «عمت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو
،ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ي˘˘ف
،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو
رئازجلا ةيريخلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
لازت ’ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘مد˘خ˘ل
انموي ىتحو ،اهسسيسسأات ذنم
نو˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘˘ي ّد˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ،اذ˘˘˘˘ه

،تا˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأ’
ل˘فا˘كت˘˘لا م˘˘ي˘˘ق او˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘ف
،م˘ه˘طا˘سسوأا ي˘ف م˘حار˘˘ت˘˘لاو
ىدحإا يهو نيرخآ’ا هاجتو
ءاطعلا قمع ىلع دهاوسشلا
ر˘كفو حور ي˘ف رذ˘ج˘ت˘˘م˘˘لا
تت˘ب˘ثأا ،ي˘ل˘ي˘ج˘˘ح˘˘لا در˘˘ف˘˘لا
يحاون نم سصاخلا اهزيمت

جاه˘ن˘م عا˘ب˘تإا ا˘ه˘م˘هأا ،ةد˘ع
تيبث˘تو م˘عد ي˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م
مي˘ق˘لاو ة˘ير˘ي˘خ˘لا ئدا˘ب˘م˘لا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘سسنإ’ا

ة˘˘˘˘˘˘˘ثا˘˘˘˘˘˘˘غإاو ةد˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘سسم
مهديب ذخأ’او ،نيجا˘ت˘ح˘م˘لا

مهتاي˘ح ة˘سسرا˘م˘م ل˘جأا ن˘م
مهقوقحو ،يدايتعا لكسشب
تماق دقو ،رسشبك ةيعيبطلا

تا˘˘يا˘˘غ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ا˘ه˘ل˘م˘ع قا˘ط˘˘ن ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت˘˘ب
ةيريخ لامعأا ةدع لمسشيل
ى˘ع˘˘سست ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإاو
معدلا عاونأا فلتخم ميدقتل
ى˘ت˘سش ي˘ف ن˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا

د˘ع˘ي ي˘ت˘لاو ،ة˘˘سسا˘˘ّسسح˘˘لاو
دحأا يريخ˘لا ل˘م˘ع˘لا ق˘سشع
،قرسشملا اههجوو ،اهناكرأا

تر˘ب˘ع ي˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘سسرو
همدقت امبو اهلامعأاب قافآ’ا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشت ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسشب
ة˘يرار˘م˘ت˘سساو ،ة˘ي˘نا˘سسنإÓ˘˘ل

ةيعمجلا هذهل ءاطعلا ةلاح
ىتح لازت ’ يتلا ،ةيتفلا
،ةنينأامطلا ح˘ن˘م˘ت ة˘ظ˘ح˘ل˘لا

تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘تو
ة˘ق˘ب˘˘ط˘˘لاو ن˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ير˘˘˘ي˘˘˘خ ّسسح˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘سشه˘˘˘˘لا

يف اهدارفأا هلمحي يميقو

.مهتدئفأاو مهلوقع
ا˘ه˘لا˘م˘˘عأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘ه˘سشلا لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
داو˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
عيراسشملا ذيفنتو ،ةيئاذغلا
تارا˘ط˘فإا˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ةنايسصو في˘ظ˘ن˘ت ،نا˘سضمر
ءانتقا ،ةي˘سسي˘ئر˘لا ةر˘ب˘ق˘م˘لا

زئا˘ن˘ج˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘سسار˘ك
ةفق54 عور˘سشم ذ˘ي˘ف˘ن˘تو
ىلع ىحسضأ’ا ديعب ةسصاخ
ذي˘ف˘ن˘تو ،ما˘ت˘يأ’او ل˘مارأ’ا

ة˘ح˘ل˘سصم˘ل م˘˘عد ع˘˘يرا˘˘سشم
ىسسيع يديسسب91 ديفوك
فيفخ ءاطغ02 يف تلثمت

12 + ( تاوارد) ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سص
سسو˘˘ما˘˘ن˘˘ل˘˘ل درا˘˘ط زا˘˘˘ه˘˘˘ج
،ةيندعم هايم ةروراق012+
نم ةربتعم ة˘ي˘م˘ك ع˘يزو˘تو
ىلع ةم˘ق˘ع˘م˘لا تا˘ما˘م˘كلا

ةفاظنلا يسسدنهم نم لك
..نمأ’او ةيندملا ةيامحلاو
م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
يف ةكرا˘سشم˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘تو
اهحتف دعب دجاسسملا ميظنت
ميد˘ق˘تو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ما˘مأا
،يميلعتلاو يحسصلا معدلا
يف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ن˘ع Óً˘سضف
ةيفاقثلا ةطسشنأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ع˘ل˘ط˘سضتو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او
بناج ىلإا ةيريخلا ةيعمجلا
ةيريخلا عيراسشملا اهذيفنت
ن˘˘ي˘˘ع ل˘˘خاد ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
لسصاوت˘لا بجاو˘ب ،ل˘ج˘ح˘لا
هذ˘ه˘ل ءا˘فو˘˘لاو ،ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا
اهعاسضوأا د˘ق˘ف˘ت˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا

نم دكأاتلاو ،رخآ’ نيح نم
اهعيرا˘سشم ة˘عا˘ج˘نو حا˘ج˘ن

تانامأ’ا لوسصوو ،ةذفنملا
.اهيقحتسسم ىلإا

لج˘ح˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م تتا˘بو
تاعمت˘ج˘م˘لا م˘هأا ن˘م ةد˘حاو
ام بسسحب ،ةدئارلا ةيناسسنإ’ا
ا˘ه˘لا˘م˘عأا لÓ˘خ ن˘˘م هد˘˘كؤو˘˘ت
ا˘مو ،ة˘ير˘ي˘خ˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا
ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م م˘قاو˘ط ه˘ت˘ب˘˘ث˘˘ت
لمعلا نيدا˘ي˘م ي˘ف ة˘ير˘ي˘خ˘لا
دعب ًاموي يناسسنإ’او يريخلا
لاكسشأا ّلك كلذب ىقلتل ،موي
نيطسشانلا ةفاك نم باجعإ’ا

لمعلا عاطق يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو
امد˘ع˘ب ،ير˘ي˘خ˘لاو ي˘نا˘سسنإ’ا

ةيليجحلا ريخلا ةتبن تسسرغ
،اهلÓظ تفروأاو تمن يتلا
يليجح ل˘كل ةا˘عد˘م نو˘كت˘ل
امو ،هتنيدم تازاجنإاب رخفلل
ا˘˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘سصر ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘عدوأا
.ريبكلا يناسسنإ’ا

 فسسوي نب . رسضخل . أا

يعماجلا لوخدلل ابسسحت
لجيج ةعماج تاجردمو طيحمل ةعشسإو ميقعت تايلمع

د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج تد˘˘˘ه˘˘˘سش
،لجي˘ج˘ب ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘سصلا

تلاط ةعسساو ميقعت تايلمع
ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
ةرادإ’او تا˘˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لاو
كلذو ،ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا بتا˘كمو
لوخدل˘ل ار˘ي˘سضح˘تو ا˘ب˘سسح˘ت
يذلاو ةنسسلا هذهل يعماجلا
اذ˘ه ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا نو˘˘كي˘˘سس
انوروك ةحئاج لعفب مسسوملا

يف كراسش دقو ،91 ديفوك
ةيدلب ن˘م ل˘ك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه

ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا مدر˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘مو
TEC،ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم

تاسسسسؤوملا سضعبو ةيندملا
كلذو ،ةسصاخلا ت’واقملاو
لو˘˘˘خد نا˘˘˘م˘˘˘سض ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
لا˘ب˘ق˘ت˘سساو ح˘˘جا˘˘ن ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ةي˘ح˘سص فور˘ظ ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لا

بطقلا دهسشي˘سس ا˘م˘ك ،ةد˘ي˘ج
ر˘خآ’ا و˘ه تسسو˘سسا˘ت ي˘نا˘ت˘لا

˘ما˘يأ’ا ي˘ف م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
عم هسسفن نأاسشلا وهو ،ةلبقملا

ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘جو
نسضتحتسس يتلا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تيح ،ايرولاكاب˘لا تارا˘ب˘ت˘خا
هذ˘˘ه ل˘˘ك م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
د˘ه˘سشت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
لجأا نم ةبلطلل اعسساو ’ابقإا
اذه راسشتنا يدا˘ف˘تو ة˘يا˘قو˘لا
يبÓطلا ط˘سسو˘لا ي˘ف ءا˘بو˘لا
يسسردملا ا˘سضيأاو ي˘ع˘ما˘ج˘لا
.ذيمÓتلا نيب

ميهارب.ع

ةجودزملا ىركذلاب ’افتحا
ماموسصلا رمتؤومو دهاجملا مويل

عيراششم نيششدت
ةماه ةيومنت

قطانملإ ةدئافل
 ةشسبتب ةيفيرلإ

ةسسبتب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تن˘sسشد
،ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘لاو فار˘˘˘˘˘˘سشإا تح˘˘˘˘˘˘ت
مويل ةجودزملا ىركذلا ةبسسانمب
قفاوملا ماموسصلا رمتؤومو دهاجملا
ةد˘˘˘ع ،ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م توأا02 ـ˘˘˘˘ل
ت˘˘sسسم ة˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
،ةعيرسشلا ،ةحلاملا ةلقعلا تايدلب
ثي˘ح ،ر˘يد˘لا فا˘ح˘˘لو˘˘بو ف˘˘يو˘˘ك˘˘لا
نم ةيفيرلا قطانملا ناكسس دافتسسا

زا˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘سشأا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت
ط˘بر˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع صصخ˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لاو ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا زا˘˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف˘˘ف .ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘سضو م˘ت ،ة˘ح˘لا˘˘م˘˘لا

ةكب˘سشب ن˘ك˘سس092 ط˘˘˘بر عور˘˘˘˘سشم
ىلع نيعزو˘م ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘ك˘لا

15 يح ،ديربلا يح» ءايحأا ةثÓث
اذ˘ه ي˘فو ،«ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا ي˘حو ن˘ك˘˘سس
ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو دد˘˘˘سش دد˘˘˘سصلا

نكسس53 ط˘˘بر ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ع˘˘˘ير˘˘˘سست
،قيقّزلا نيع ةقطن˘م˘ب ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا

اريسشم ،ةّيفيرلا ءا˘بر˘ه˘ك˘لا ة˘ك˘ب˘سشب
لا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سسا ىلإا ه˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
يسسردملا لقنلل نيتلفا˘ح ر˘ي˘فو˘ت˘ك
ميعدتل نيت˘ق˘ي˘م˘ع ن˘ير˘ئ˘ب ر˘ف˘حو
اذكو ،برسشلا هايمب ناكسسلا ديوزت
ةيرسضحلا ةئيهتلل ةي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب
ة˘ع˘ير˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب ي˘فو .ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
صصيسصحت˘ب ة˘ل˘ئا˘ع111 تدا˘ف˘ت˘˘سسا

نم ن˘ك˘سس08 و ، ف˘ير˘ّسشلا دو˘˘م˘˘ح˘˘م
،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘ك˘˘ب˘˘˘سشب ط˘˘˘بر
م˘˘ت ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع ر˘˘ي˘˘سشن˘˘ه ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘بو
نكسس041 ط˘˘بر عور˘˘سشم ن˘˘ي˘˘سشد˘˘˘ت
3.5 اهلوط ةك˘ب˘سشب ،ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ˘ب
رخآا عورسشم ةجرملا ةقطنمبو مك
قيرط نع ،زاغلاب ةلئاع722 طبرل
ةيدلب˘بو .م˘ك27.31 اه˘لو˘ط ة˘ك˘ب˘سش
ةرا˘˘˘سشإا تي˘˘˘ط˘˘˘عأا ر˘˘˘يد˘˘˘لا فا˘˘˘ح˘˘˘˘لو˘˘˘˘ب
ةئيّهت˘لا لا˘غ˘سشأا ةر˘سشا˘ب˘م˘ل قÓ˘ط˘ن’ا
ةتسشمل يدؤوملا رو˘ح˘م˘ل˘ل ،ة˘ير˘سضح˘لا
ق˘ير˘ط˘لا ن˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘ّ̆ي˘˘ب˘˘يار˘˘ع˘˘لا
ز˘˘ي˘˘˘ح ع˘˘˘سضو ع˘˘˘م ،61 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،نكسس03 ط˘بر˘˘ل عور˘˘سشم ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

امأا .ةنيدملا زاغب ّةيبيارعلا ةتسشمب
05 ط˘بر م˘ت د˘ق˘ف ف˘يو˘ك˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’ ي˘˘˘ح˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ير ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس
ةدا˘˘عإا ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ع˘˘˘م ،ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘ب
هتئي˘ه˘تو يد˘ل˘ب˘لا بع˘ل˘م˘ل˘ل را˘ب˘ت˘عإ’ا
نيسشد˘تو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘سش ةد˘ئا˘ف˘ل
 .ىوقتلا دجسسم يمُسس ديدج دجسسم

 نوراه يحابسصم
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راهصشإا5282ددعلا ^2441 مرحم5ـل قفاوملا0202 توأا42نينثإلا

قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشابب

«لاف يفوك » :ةامشسملا  م م ذ و و ضش ذ م
ناكملا ،ةلواحشسلا ةيدلب :اهرقم

ةعطق ةيرارد ةلواحشس قيرط ىمشسملا
 .(رئازجلا) يشضرلا قباطلا ،2 مقر

جد00,000.001 :اهلامشسأار
 يراجتلا لجشسلا

00/61 -2135101 ب02 :مقر
يشساشسأإ نوناق ليدعت

91 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح˘م د˘ق˘ع بجو˘˘م˘˘ب
ضشيحج :دي˘شسلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت ،0202 توأا

ر˘˘ي˘˘غ) د˘˘يد˘˘ج ر˘˘ي˘˘شسم ه˘˘ت˘˘ف˘˘˘شصب لا˘˘˘م˘˘˘ك
.ةدودحم ريغ ةدمل ةشسشسؤوملل (كيرشش

نÓعإÓل

قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشابب

ياردناشس » :ةامشسملا  م م ذ و و ضش ذ م
.«ريدشصتلاو داريتشسÓل دوف

،50 مقر ضسابع ةوخإلا عراشش :اهرقم
 (رئازجلا) ءاشضيبلا رادلا ةيدلب

جد00,000.000.02 :اهلامشسأار
 يراجتلا لجشسلا

00/61-8002401 ب51 :مقر
ةشسشسؤوملإ عوشضوم عيشسوت

توأا32 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
ة˘شسشسؤو˘م˘لا عو˘شضو˘م ع˘ي˘˘شسو˘˘ت م˘˘ت ،0202
 ةيلشصألا تاطاششنلا ىلإا ةفاشضإلاب
ن˘˘يز˘˘خ˘˘˘ت- :ي˘˘˘تآلا يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
.علشسلا

نÓعإÓل

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

4253106102 PENA 0202توأا42مÓشسلا

10
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

6282003202 PENA 0202توأا42مÓشسلا

ةياجب ةيلو

تقؤوملإ حنملإ نع نÓعإإ
يــف خرؤوــملا742 /51 مـــقر يشسائرلا موشسرملا نم56 ةداملا ماكحأل اقبط
قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنت نمشضتملا5102 ربمتبشس61
ي˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يلو م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ،ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
يف اوكراشش نيذلا نيدهعتملا ةفاكل تقؤوملا حنملا نع342000910604790
مقر ىندألا تاردـــقلاو تابلطتملا عــم ،ةــحوتفم ةينطو ةـــشصقانم يناث
«euqilbupéR ellevuoN aL» نيتينطولا نيتيمويلاب ةرداشصلا21/0202
:ـب82/60/0202 خيراتب «مÓشسلا»و

:عورششملا
ةينطولا قرطلا ىلع ةيمومعلا ةرانإلا حÓشصإاو ةنايشص

(34و ط و21 و ط ،62 و ط ،90 و ط)
:يلي امك ةقفشصلل تقؤوملا حنملا مت ةيلاملاو ةينقتلا ضضورعلا ليلحت دعب
ERIALOS ESPILCE LRUE :ةلواقملا
جد00005871 .00 :موشسرلا لك باشستحا عم غلبملا
رهششأا (50) ةشسمخ :لاجآلا
00.86/001 :ةينقتلا ضضرعلا ةطقن
اشضرع لقأاو اينقت لهؤوم :ءاقتنلا ريياعم
611263810601000 :يئابجلا فيرعتلا مقر
ةقفشصلل تقؤوملا حنم˘لا ىل˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ىل˘ع :ةظ˘حÓ˘م
لÓخ ةياجب ةيلول ةيمومعلا تاقفشصلل ةيئلولا ةنجللا ىدل نعط ميدقت

د˘ئار˘ج˘لا˘ب نÓ˘عإلا اذ˘ه˘˘ل رود˘˘شص لوأا خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م اءاد˘˘ت˘˘با ما˘˘يأا (01) ةر˘˘ششع
ةفيحشصلا ،يمومعلا لماعتملا تاقفشصل ةيمشسرلا ةرششنلا وأا ةينطولا ةيمويلا
موشسرملا نم28 ةداملا ماكحأل اقبط اذهو ،ةيمومعلا تاقفشصلا لخدم وأا
ميظنت نمشضتم˘لا5102 ربمتب˘شس61 ي˘ف خرؤو˘م˘لا742 -51 مقر ي˘شسا˘ئر˘لا
.ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا
خيراتلا ددمي ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي عم رششاعلا مويلا نمازت اذإا
.يلاوملا لمعلا موي ىلإا نعطلا عفرل ددحملا
مهناكمإاب ينقتلاو يلاملا مييقتلا جئا˘ت˘ن ة˘فر˘ع˘م ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ا˘مأا
مايأا (30) ةثÓث لÓخ ةياجب ةيلول ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم ىلإا برقتلا
.ةقفشصلل تقؤوملا حنملا نÓعإا رودشص لوأا خيرات نم اءادتبا

ةدكيكشس /ةيلو
لامج ناشضمر /ةرئاد
لامج ناشضمر /ةيدلب
60/0202 :مقر

ةقفشصلل تقؤوم حنم نع نÓعإÓل
ــــFIN/622561532124890 ـ ـ ـ ـ

61/90/5102 ي˘ف خرؤو˘م˘لا51/742 مقر ي˘شسا˘ئر˘لا مو˘شسر˘م˘لا ن˘م56 ةداملا ما˘ك˘حأل ا˘ق˘ب˘ط
.ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنتب قلعتملا

يف نيكراششملا ةفاك لامج ناشضمر ةيدلبل يدلبلا يبعششلا ضسلجملا ضسيئر ديشسلا ملعي
ةقلعتملا40/0202 :م˘قر ا˘ي˘ند تارد˘ق طار˘ت˘ششا ع˘م حو˘ت˘ف˘م˘لا ضضور˘˘ع˘˘لا بل˘˘ط ن˘˘ع نÓ˘˘عإا

: لاغششأاب
لامج ناشضمر ةيدلب ضشيابقب3م0001 ةعشس يئام نازخ زاجنإاو ةعباتم

72/70/0202 :خيراتب ةيشسنرفلا ةغللابlaicnivorP eL :يتديرجب اهنع نلعملا
82/70/0202 :خيراتب ةيبرعلا ةغللاب   مÓشسلا

يف اهيلع ضصوشصنملا ريياعمل˘ل ا˘ق˘فو ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو ه˘نأا ثي˘ح
هاندأا ةنودملا جئاتنلا ىلع انلشصحت طورششلا رتفدل نيدهعتملا ةميلعتلا

ةينقتلا مهشضورع مييقتل ةلشصفملا جئاتنلا ىلع عÓطإلا يف نيبغارلا نيدهعتملا ىلعف
رششنل لوألا مويلا نم ءادتبا مايأا ثÓث هاشصقأا لجأا يف تاقفشصلا بتكمب لاشصتلا ةيلاملاو
28 ةداملل اقفو ةقفشصلل تقؤوملا حنملا نÓعإا

تاقفشصلا ةنجل مامأا انعط اوعفري نأا رايتخلا اذه نع نوجتحي نيذلا نيدهعتملل نكميو
رودشص لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا ةرششع (01) فرظ يف لامج ناشضمر ةيدلبل ةيمومعلا

02/90/5102 يف خرؤوملا742 /51 مقر يشسائرلا موشسرملا نم28 ةداملل اقفو نÓعإلا اذه
.ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنتب قلعتملا

عورششملا

زاجنإاو ةعباتم
 يئام نازخ

3م0001 ةعشس
ةيدلب ضشيابقب

لامج ناشضمر

ةلوقملا

ةبولحلوب
روششاع

ضضرعلا غلبم
حيحشصتلا دعب

موشسرلا لكب

جد52.62839123

ةدم
زاجنإلا

ارهشش81

ةطقنلا
ةيلامجإلا

ةطقن58

رايعم
رايتخإلا

لقأا
ضضرع



يتنوك لبقتشسم  يف لشصفلل مشساح عامتجإإ
د˘عو˘م ن˘ع ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
وينوطنأا عمجيسس يذلا رظتنملا عامتج’ا

ةرادإاب ،نÓيم رتنإ’ ينفلا ريدملا يتنوك
ءاوسس هلبقتسسم ديدحت لجأا نم ،يدانلا
تركذو ،قيرفلا ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا وأا ءا˘ق˘ب˘لا˘ب

يت˘نو˘ك نأا ،«ترو˘ب˘سس و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
يف ،اهلمكأاب نÓيم رتنإا ةرادإاب عمتجيسس
ءاثÓث˘لا مو˘ي ه˘جو˘ل ا˘ًه˘جو ة˘م˘سسا˘ح ة˘م˘ق
،لبقتسسملا يف متيسس ام ديدحتل ،لبقملا

ةراسسخو لمأ’ا ةبيخ دعب هنأا تفاسضأاو
يتنوك ىطعأا ،يبوروأ’ا يرودلا يئاهن
دق رتنإا يف هترماغم نأا ربتعي هنأاب اًعابطنا
هي˘لو˘ت ن˘م ط˘ق˘ف د˘حاو ما˘ع د˘ع˘ب ته˘ت˘نا
متتسس هنأا ىلإا تراسشأاو ،ةينفلا ةيلوؤوسسملا

ءاثÓثلا موي بردملا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ة˘سشقا˘ن˘م
نو˘كت˘سس فور˘ظ˘˘لا تنا˘˘ك اذإا ا˘˘م م˘˘ه˘˘فو
يف اًعم ةرماغملا هذه ةلسصاومل ةبسسانم
ةلكسشملا نأا ىلإا تهونو ،ديدجلا مسسوملا
سصيسصخت نامسض يف نمكت ةيسسيئرلا
نيسسحت ل˘جأا ن˘م ة˘م˘خ˘سض تارا˘م˘ث˘ت˘سسا
ةيناز˘ي˘م نأا ’إا ا˘ي˘سسفا˘ن˘ت ه˘ل˘ع˘جو ق˘ير˘ف˘لا
’ ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘تو يدا˘˘ن˘˘لا
ةيفحسص ريراقت نأا ركذي ،رتنإ’ا نادعاسسي
وه يرغيلأا ونايليميسسام نأا ىلإا تراسشأا
ةينفلا ةمهملا يلوتل لسضفملا حسشرملا
.يتنوك ليحر لاح يف رتنإÓل

إًددجم ثوأإ كرام مشض يف لمأاي نولوك
ينفلا ريدملا لودسسيغ سسوكرام فسشك
لازي ’ يدانلا نأا يناملأ’ا نولوك قيرفل
كرام مجاهملا عم اددجم دقاعتلا يف لمأاي
،ديدجلا مسسوملا لبق هكلاسش نم ،ثوأا

ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘سصن˘لا ى˘سضق ثوأا نا˘˘كو
،نو˘لو˘ك ى˘لإا ارا˘ع˘م ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب د˘يد˘ج ن˘م ه˘تر˘ي˘˘سسم سشع˘˘نأاو
ل˘ظ ي˘ف ن˘كلو ،ه˘كلا˘˘سش ع˘˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘سصع
،هكلاسش اههجاوي يتلا ةيلاملا تابوعسصلا
نأا˘سشب ددر˘ت˘لا ن˘م ة˘لا˘ح يدا˘˘ن˘˘لا سشي˘˘ع˘˘ي
ريدملا لودسسيغ لاقو ،ق˘ير˘ف˘لا سصي˘ل˘ق˘ت
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف نو˘˘˘لو˘˘˘كل ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ناك دقل»:قيرفلا ركسسعم يف نييفحسصلل

ا˘ب˘ير˘ق˘ت فد˘ه ل˘ك ي˘ف ا˘م˘ها˘˘سسم ا˘˘ب˘˘ع’
هجرخن مل .ةريبك ةوجف كرت دقو .قيرفلل
انيلإا مسضني نأا ىنمتنو ،دعب انتاباسسح نم
زيزعت ىلإا نولوك جاتحيو ،«ةياهنلا يف
دوريت نوميسس لاقتنا دعب ةيموجهلا هتوق
ينو˘ط˘نأا ة˘با˘سصإا كلذ˘كو غرو˘ب˘ما˘ه ى˘لإا

نوج حبسصأا ثيح ،ةبكرلا يف تسسيدوم
.قيرفلاب ديحولا قئÓلا مجاهملا ابودروك
 كيب يد رعشس ددحي ضسكاجأإ
رعسسلا نع ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
حامسسلل مادرتسسمأا سسكاجأا هعسضو يذلا
ىلإا لاقتن’اب كيب يد ناف ينود هبعÓل
ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،ةنولسشرب
يد ناف يدنلوهلا مسسا طبتراو ،ةيراجلا
،فيسصلا اذه ةنولسشرب ىلإا ليحرلاب كيب

ناموك دلانور هنطاوم يلوت دعب ةسصاخ
افلخ ،ينولاتكلا قيرفلا ةدايق ةيلوؤوسسم
ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو ،ن˘ي˘ت˘ي˘˘سس ي˘˘كي˘˘كل
ديري ةنولسشرب نإاف ،ةينولاتكلا «تروبسس»
نم ديدعلا عم دقاعتلاب هقيرف ءانب ةداعإا
ناموك نأا ودبيو ،نيزي˘م˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ة˘˘يو˘˘لوأا ع˘˘سضي ثي˘˘ح ،ا˘˘ًما˘˘م˘˘ت ا˘˘ًح˘˘سضاو
نهاريسس يدانلا نكل ،ةبرح سسأار راسضحإ’
ي˘ف ،د˘يد˘ج ط˘سسو بع’ لو˘سصو ى˘˘ل˘˘ع
،نيبعÓلا نم لومأا˘م˘لا دد˘ع˘لا ع˘ي˘ب ة˘لا˘ح
كي˘ب يد نا˘ف نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘˘سضوأاو
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘نا˘مأ’ا با˘ج˘عإا˘˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي
نأا ودبيو عفترم هرعسس نكل ،ةنولسشرب
سضيفخت يف بغري ’ يدنلوهلا يدانلا
ناف عيب رعسس سسكاجأا ردقيو ،اًريثك هرعسس
ذختي˘سسو ،وروأا نو˘ي˘ل˘م55ـب كي˘˘˘˘ب يد
نأاسشب ربمتبسس يف يئاهنلا هرارق ةنولسشرب
ح˘سضت˘ت ا˘مد˘ن˘˘ع بعÓ˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.نيلحارلا نأاسشب ةروسصلا

ةيلام ةمزأا يف قيرفلا لخدأا انوروك ةمزأا
ةدوع» نميرب ردريف
«انذقنتشس ريهامجلإ

،يناملأ’ا نميرب ردريف يدان برعأا
روسضحب حامسسلا ةدواعم يف هلمأا نع
نم ارابتعا ،بعÓملا ىلإا ريهامجلا

يدانلا ةجاحل ارظن ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
لا˘قو ،ر˘كاذ˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب تاد˘˘ئا˘˘ع ى˘˘لإا

يذيفنتلا سسيئر˘لا ،ير˘ب˘ل˘ي˘ف سسوÓ˘ك
ةيناكمإا ىلع انتاباسسح موقت» :نميربل

ريان˘ي ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ةدو˘ع
مل اذإاف ،ريد˘ق˘ت ى˘سصقأا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا
نأا ىلإا رطسضن فوسسف ،اذه ثدحي
ىلإا ءوجللا يف ركفنو انتاباسسح ديعن
نأا ،يربليف حسضوأاو ،«ةديدج سضورق
ةرا˘سسخ ي˘ف تب˘ب˘سست ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا
ن˘م وروأا نو˘ي˘ل˘˘م03 و˘ح˘ن يدا˘ن˘˘لا
،ديدجلاو يسضام˘لا م˘سسو˘م˘لا تادار˘يإا

مدقت يف ببسسلا وه اذه نأا ىلإا اريسشم
فإا هيك» فرسصم ىلإا بلطب نميرب
،سضر˘ق ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل «و˘˘ي˘˘ل˘˘بد
سضرق˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح اذإا» :فا˘سضأاو
فإا ه˘ي˘ك فر˘سصم ن˘م ها˘ن˘ب˘ل˘ط يذ˘˘لا
م˘سسو˘م˘لا ل˘يو˘م˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سسف ،و˘˘ي˘˘ل˘˘بد
ايدان61 نأا يربليف ركذو ،«لماكلاب
ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا ة˘يد˘نأا ن˘˘م
لوسصحلل بلطلا اذه ل˘ث˘م˘ب او˘مد˘ق˘ت

.سضرق ىلع
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بع’ درجم نم رثكأا هنأا دكأا

نإديز ىطخ ىلع ريشسي ولريب :يبيل

ينفلا ريدملا ،يبيل وليسشترام ىري
بخ˘ت˘ن˘مو سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسأ’ا
ريد˘م˘لا ،و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا نأا ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
فوسس ،يرينوكنايبلل ديدجلا ينفلا
لعفلاب دلو هنأ’ ،قيرفلا عم حجني
نيز ىطخ عبتيو ،حاجنلا لجأا نم
،بيردتلا لاجم يف ،ناديز نيدلا

اهلقن تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘ب˘ي˘ل لا˘قو
:«تروبسس ولل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’» ع˘قو˘م
ل˘ك ل˘ع˘ف˘ي ي˘كل ا˘يرد˘نأا د˘لو د˘ق˘ل»
،«برد˘م در˘˘ج˘˘م سسي˘˘ل ه˘˘نإا ،ءي˘˘سش
يأا ل˘ع˘ف ى˘ل˘ع ردا˘ق ه˘نإا» :فا˘˘سضأاو
نع اًمومع سسانلا هد ،اًبيرقت ءيسش
ن˘كلو ،اًد˘ج دا˘جو ئدا˘ه ه˘نأا و˘لر˘ي˘ب
ربكأا دحأا هنأا مكل دكؤوأا نأا يننكمي
ةفخب نوعت˘م˘ت˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا

ناك ا˘مد˘ن˘ع» :ع˘با˘تو ،«ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ظ
عيطتسسي ’ هنأا عيمجلا دقتعا ،اًبع’
ط˘خ بع’ ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘يو عا˘˘فد˘˘لا

ةقيقحلا نكلو ،هبناجب يوق طسسو
اًد˘˘ج بع˘˘سصلا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأا ي˘˘˘ه
ةو˘ق˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي نا˘ك ه˘نأ’ هزوا˘ج˘˘ت
،هزكرمب ريبكلا رو˘ع˘سشلاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا

تافسص هيدل نأا سسوتنفوج كردأاو
غ˘ل˘ب˘يو ,«ةد˘عا˘ق˘لا جرا˘خ ة˘ي˘بذا˘˘جو
،طقف ا˘ًما˘ع14 رم˘ع˘لا ن˘م و˘لر˘ي˘ب
يجيولنايج نم رغسصأا وهف يلاتلابو
،سسوتنفوج ى˘مر˘م سسرا˘ح ،نو˘فو˘ب
.ةزيم كلذ نأاب ىري يبيل نكلو

ءامظعلا لاطبأ’ا
ل˘˘˘ث˘˘˘م لاز˘˘˘ي ’ ه˘˘˘˘نإا» :ح˘˘˘˘سضوأاو
نودجاوتي يذلا ءامظعلا لاطبأ’ا
عم ثدح˘ت˘لا ه˘ن˘كم˘ي كلذ˘ل ،نآ’ا

ءا˘سشنإاو ود˘لا˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
كلذ˘˘كو ،ه˘˘ع˘˘م ة˘˘يو˘˘ق تا˘˘قÓ˘˘ع
هبسشأا رمأ’اف ،ينيلل˘ي˘ك و˘ي˘جرو˘ج
ا˘مد˘ن˘ع ى˘لوأ’ا ناد˘يز ة˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘ب
امبرو ،ديردم لاير بيردت ىلوت
سصخسش ىلإا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج جا˘ت˘ح˘ي
:ل˘˘م˘˘كأاو ،«سصئا˘˘سصخ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
تارا˘كت˘با يأا بل˘ج˘ي م˘ل ناد˘˘يز»
ة˘ي˘ب˘يرد˘ت وأا ة˘ي˘كي˘ت˘كت وأا ة˘ي˘ن˘˘ف
قيرفلا لع˘ج د˘ق˘ل ،د˘يرد˘م لا˘ير˘ل
لسضفأا مادختسساو ءودهلاب رعسشي
ةيلاثملا فور˘ظ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
زافو ،م˘ه˘يد˘ل ا˘م ل˘سضفأا م˘يد˘ق˘ت˘ل

ل˘˘ث˘˘م» :ل˘˘˘سصاوو ،«ءي˘˘˘سش ل˘˘˘كب
قرغت˘سساو و˘لر˘ي˘ب د˘عا˘ق˘ت ،ناد˘يز
اميف ريكفتلل ماوعأا ةثÓث رمأ’ا
لوا˘ن˘تأا تن˘ك ،ه˘ل˘ع˘˘ف ي˘˘ف بغر˘˘ي
هقيدسصو ن˘يد˘لا ن˘يز ع˘م ءاد˘غ˘لا

فرتعا امدنع ،ازيبيإا يف هليكوو
ة˘بر˘ج˘ت سضو˘˘خ د˘˘ير˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب ي˘˘ل
سسف˘ن ا˘يرد˘˘نأا ل˘˘ع˘˘فو ،بيرد˘˘ت˘˘لا
ل˘˘ث˘˘م ا˘˘˘ًما˘˘˘م˘˘˘ت» :دازو ،«ءي˘˘˘سشلا

ه˘تر˘ي˘سسم و˘لر˘ي˘ب ى˘سضمأا ،ناد˘˘يز
وهف ،ىربكلا ةيدنأ’ا يف ةينهملا
ر˘ع˘سشت ف˘ي˘كو ة˘ف˘سسل˘ف˘لا فر˘ع˘˘ي

ينعي اذامو ،رسسختو حبرت امدنع

،«ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا كل˘˘˘ت ي˘˘˘ف نو˘˘˘كت نأا
نإا لو˘˘ق˘˘˘ت نأا كن˘˘˘كم˘˘˘ي» :فدرأاو
نأا يرور˘˘سضلا ن˘˘م نا˘˘ك و˘˘لر˘˘ي˘˘ب
هييديد لث˘م ا˘ًما˘م˘ت ا˘ًبرد˘م نو˘كي
ء’ؤو˘˘˘˘˘˘˘ه» :م˘˘˘˘˘˘˘تأاو ،«بما˘˘˘˘˘˘˘˘سشيد
سسا˘˘˘سسأ’ا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
يف برد˘م˘لا م˘سسا˘ب نو˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا
نا˘ي˘حأ’ا سضع˘˘ب ي˘˘فو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
لعفلاب نوفرعي مهو مهيلإا رظنت
سسيلو هلوق كسشو ىلع تنأا ام
طخ يبع’ نأا ةفدسصلا ليبق نم
ءاكذلاب نوفورعم رابكلا طسسولا
.«يكيتكتلا

ر .ق ^

نإا يزيل˘ج˘نإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت لا˘ق
ىلع سضاسضقنÓ˘ل د˘ع˘ت˘سسي نÓ˘ي˘م
لÓخ ،ديردم لاير طسسو بع’
،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

،ينابسسإ’ا بعÓلاب رمأ’ا قلعتيو
ى˘ع˘سسي يذ˘لا ،سسو˘يا˘˘ب˘˘ي˘˘سس ي˘˘ناد
مسسومل هتراعتسسا ديدمتل زرناغلا
ة˘بو˘ع˘˘سص ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ر˘˘خآا

،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير ع˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘سشم
«فار˘غ˘ي˘ل˘ي˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘˘بو
ع˘ل˘ط˘ت˘ي نÓ˘ي˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
ل˘˘سصو˘˘ت مد˘˘ع ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل
،يكلملا يدانلا عم قافت’ لانسسرآا
نم ةداج تاسضوافم يف لوخدلل
تفا˘سضأاو ،بعÓ˘لا ةرا˘ع˘ت˘سسا ل˘جأا
لوؤوار ل˘˘˘ي˘˘˘حر نأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ةركلا ريدم بسصنم نع ،يهليناسس
ما˘مأا ل˘ي˘قار˘ع ع˘سضي˘سس ،لا˘ن˘سسرآا˘ب

،سسويابيسس ةراعتسسا ديدجت ةيلمع
دوقي يهليناسس ناكو ،فيسصلا اذه
لوح لايرلا عم لانسسرآا تاسضوافم
ن˘ع ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ل˘˘ب˘˘ق ،سسو˘˘يا˘˘ب˘˘ي˘˘سس

نÓ˘˘ي˘˘م د˘˘˘ير˘˘˘ي نآ’او ،ه˘˘˘ب˘˘˘سصن˘˘˘م
أارط يذلا ريي˘غ˘ت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا
م˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ،تارا˘˘مإ’ا بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف

.ينابسسإ’اب هفوفسص

لانسسرأا ىلع قيرطلا عطق ديري
  ديردم لاير بعل  فطخ ديري نÓيملإ

برد˘م ،ر˘فا˘ف نا˘˘ي˘˘سسو˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘ي
ةقيرط رييغتل ،دنومترود ايسسوروب
مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا بع˘ل
برد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ،1202‐0202
يف بعللا ةقيرط رّيغ يرسسيوسسلا
(3‐4‐3) ى˘لإا ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا
ةركف˘ب لÓ˘خإ’ا نود ،ا˘ه˘تا˘ق˘ت˘سشم˘ب
بسسح˘بو ،ي˘عا˘فد ي˘ثÓ˘ث˘ب بع˘ل˘˘لا

رر˘ق ر˘فا˘ف نإا˘ف ،«ر˘كي˘ك» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ىلع دام˘ت˘عÓ˘ل ،د˘يد˘ج ن˘م ةدو˘ع˘لا

لÓخ رهظ ام وهو ،يعافد يعابر
،ديدجلا مسسوملل ةيريسضحتلا ةرتفلا

«لا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسي˘˘ف˘˘لا دو˘˘سسأا» سضا˘˘˘خو
،يراجلا توأا يف نيتيدو نيتارابم
،يعافد يعابرب اهلÓخ قيرفلا بعل

ة˘فا˘ك ي˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح ا˘˘م و˘˘هو
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘˘لا سصسصح˘˘لا
نو˘كي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘مو ،ر˘˘ه˘˘سشلا
،وريريغ ليئافار يلاغتربلا حانجلا
بع˘ل˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا

يف هزيمت˘ل اًر˘ظ˘ن ،ي˘عا˘فد ي˘عا˘بر˘ب
ه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ق˘با˘سسلا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
نمو ،رب˘كأا ل˘كسشب مد˘ق˘ت˘لا ة˘سصر˘ف
سستام يئانث˘لا ل˘غ˘سشي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا

يبلق ،وداغاز ليسسكأا نادو زليموه
بناجلا ىلع ريخأ’ا نوكيل ،عافدلا
ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مزو ر˘˘˘سسيأ’ا
دمت˘ع˘ي نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘مو ،ن˘ي˘م˘ي˘لا
،(1‐3‐2‐4) ة˘ق˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فا˘˘ف
يف اًيعافد اًرود ناسشت يرميإا حنميل

ةرفو دوجو لظ يف ،طسسولا طخ
بعللا نوديجي نيذلا نيبعÓلا يف
دعب ةسصاخ ،طسسولا زكارم ةيقب يف
نم اًراعم ،سسوسسيج رينير لوسصو
.ديردم لاير

دنومترود حمÓم ريغُي رفاف
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Ãث مشضل ةمخشض ةينإزيÓحألإ يثÓم
،سشتيفوماربأا نامور يسسلسشت يدان كلام حنم
نيبع’3 مسضل رسضخأ’ا ءوسضلا يدانلا ةرادإا

هتركذ امل اقفوو ,يلاحلا وتاكريملا يف ،ددج
سشتيفوماربأا نإاف ،«سسربسسكإا يلياد» ةفيحسص
ا˘˘ن˘˘يرا˘˘م تاد˘˘قا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سس
،درابم’ كنارف قيرفلا بردمو ،اياكسسفونارج
ليول˘ي˘سشت ن˘بو ز˘تر˘ي˘فا˘ه يا˘ك ي˘ثÓ˘ث˘لا م˘سضب
يدانلا نأا ،ةفيحسصلا تفاسضأاو ,سسيار نÓكيدو
لك مسض ىلع يني˘لر˘ت˘سسإا نو˘ي˘ل˘م05 قفني˘سس

غ˘لا˘ب˘م˘ل جا˘ت˘ح˘ت ة˘ق˘ف˘سص يأا لو˘م˘ي˘سسو ،بع’
ناكو ،نيبعÓلا تاع˘ي˘ب˘م حا˘برأا ن˘م ،ة˘ي˘فا˘سضإا
يلودلا عم قباسس تقو يف دقاعت دق يدانلا
3.33 لباقم سسكاجأا نم سشايز ميكح يبرغملا

عفترت دق ةقفسضلا نأاب املع ،ينيلرتسسإا نويلم
،بعÓلا ءادأا قفو ،انويلم7.63 ىلإا Óبقتسسم
ي˘لود˘لا ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع ي˘سسل˘ي˘سشت ل˘سصح ا˘م˘˘ك
لباقم غيزبي’ نم مداقلا ،رنريف وميت يناملأ’ا

ةيفحسص ريراقت تناكو ،ينيلرتسسإا نويلم84
نم يسسليسشت بارتقا ىلإا تراسشأا دق ةقباسس
،يتيسس رت˘سسي˘ل بع’ ،ل˘يو˘ل˘ي˘سشت ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

ىسضاقتي نأا ىلع ،ينيلرتسسإا نويلم05 لباقم
نكل ،ايعوبسسأا ين˘ي˘لر˘ت˘سسإا ف˘لأا051 بعÓ˘لا

ةيناكمإا قيع˘ت ،ة˘ق˘ف˘سصلا ة˘م˘ي˘ق لو˘ح تا˘فÓ˘خ
09 زتر˘ي˘فا˘ه ن˘م ل˘ك ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

دتيانوي ماه تسسو بلاطي يذلا سسيارو انويلم
ينعي ام ،هنع ءانغتسسÓل ينيلرتسسإا نويلم09ـب
نويلم08 يلاوحل جاتحي يندنللا يدانلا نأا
،ثÓثلا تاقفسصلا زاجنإ’ ةيفاسضإا ينيلرتسسإا

لوسصحلا يسسليسشت ديري نيذلا نيبعÓلا نمو
نم لك زربي ،مهعيب نم ةيفاسضإا غلابم ىلع
ا˘ب˘˘ي˘˘كو و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘جرو˘˘جو و˘˘سسنو˘˘لأا سسو˘˘كرا˘˘م
.يرييملاب نوسسرميإاو اغ’ابازيرأا

ديد÷إ دعاشصلإ رإدإر ىلع لوبرفيل يئانث
،دتيانوي زديل نأا ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تركذ
،مرسصنملا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف بي˘سشنو˘ي˘ب˘ما˘سشلا ل˘ط˘ب
يف ،لوبرفيل لطب يبع’ نم نينثا مسض يف ركفي
ةفيحسص هتدكأا ام˘ل ا˘ق˘فوو ،يرا˘ج˘لا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ركفي زديل نإاف ،ينورتكلإ’ا اهعقوم ربع «روريم»
كوفيد لوبرفيل مجاهم مسضل سضرعب مدقتلا يف
عيقوت ىلع لوسصحلا يف لسشف لاح يف ،يغيروأا

تفا˘سضأاو ،دراودإا نو˘سسدوأا كي˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘سس م˘˘جا˘˘ه˘˘م
مجاهم ةراعتسسا اسضيأا عنامي ’ زديل نأا ةفيحسصلا
يغيروأا عسضيو ،رتسسويرب ناير باسشلا لوبرفيل
،فيسصلا اذه رخآا قيرف ىلإا لاقتن’ا هتارايخ نيب
نمسض بعلل ربكأا ةسصرف ىلع لوسصحلا لجأا نم
هحنميسس زديل ىلإا هلاقتناو ،ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا

يكيجلبلا بعÓلا نأاب املع ،ديكأاتلاب ةزيملا هذه
،زاتمملا يزيلج˘نإ’ا يرود˘لا˘ب ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف بغر˘ي
ليبسس ى˘ل˘ع ا˘ح˘جا˘ن ا˘م˘سسو˘م ر˘ت˘سسو˘ير˘ب سضا˘خو
لوبرفيل علط˘ت˘يو ،ي˘ت˘ي˘سس يز˘ناو˘سس ع˘م ةرا˘عإ’ا

هحنم لجأا نم ،اددجم رخآا قيرف ىلإا هتراعإ’
نوتسسأا ةيدنأا نأاب املع ،ةربخلا باسستكا ةسصرف
،ماهلوفو د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘سسا˘كو˘ي˘نو نو˘ت˘يار˘بو Ó˘ي˘ف
.هب ةياغلل ةمتهم
غيلÈÁÒلإو إÎل‚إإ بختنم برشضي انوروك
روه˘ظ ن˘ع ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
بختنم يف انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإا
اًقفوو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلاو ارتلجنإا
نإا˘ف ،ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا «ن˘˘سص اذ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
موجن دحأا ةباسصإا تتبثأا ةيبطلا تارابتخ’ا

يرود˘لا ي˘ب˘ع’ ن˘˘م2و ارتل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م
دعب ،انوروك سسوريفب زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
تراسشأاو ،ةينانوي رزج يف مهتازاجإا ءاسضق
،ارتلجنإا بردم ،تيغثواسس ثيراج نأا ىلإا
نم ربكأا اًددع سسوريفلا برسضي نأا نم قلق
ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع ة˘ثÓ˘ث˘لا دو˘سسأ’ا˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
نأا ةيناطيربلا ةفيحسصلا تحسضوأاو ،ةزاجإ’ا
ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘كب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
،دتيانوي دليفيسش قيرف نÓثمي غيلريميربلا

،ءاثÓثلا موي ،نلعيسس تيغثواسس نإا تلاقو
م˘˘مأ’ا يرود تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق
.كرامندلاو ادنلسسيأا مامأا ةيبوروأ’ا

ذاقنإل لخدتي Êوناق قيرف
Êانويلإ ءاشضقلإ نم ريإوغام

بع’ ،ر˘˘ياو˘˘˘غا˘˘˘م يرا˘˘˘ه د˘˘˘كأا
،يزيلجنإ’ا دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
يف هيلع سضبقلا بقع هتءارب

ة˘ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘نو˘كي˘م ةر˘يز˘˘ج
ةدوع˘ل˘ل نآ’ا بعÓ˘لا د˘ع˘ت˘سسيو
ل˘ئا˘سسو تل˘ق˘نو ،ار˘ت˘ل˘ج˘˘نإا ى˘˘لإا
رتسسسشنام نايب ةيناطيرب مÓعإا
بقع» ه˘ي˘ف ءا˘ج يذ˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي
مت مويلا ةمكحملا مامأا هلوثم
قيرفلل حامسسلل ةيسضقلا ليجأات
ف˘ل˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘سضأاو ،«ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
يف بنذم ريغ هنأاب عفد يراه»
نل ،هي˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا تا˘ما˘ه˘ت’ا
وأا بعÓل بسسانملا نم نوكي
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا راد˘˘سصإا يدا˘˘ن˘˘˘لا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف تا˘ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
تاءار˘˘˘جإ’ا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست
ف˘˘˘سشكي م˘˘˘لو ،«ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

تا˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا ن˘˘ع ر˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
ى˘لإا يدا˘ن˘لا را˘سشأا  ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

عو˘˘قو لو˘˘ح تاءا˘˘عدا» دو˘˘˘جو
عم نواعتي رياوغام نأاو «ثداح
تقولا يف ،ةينانويلا تاطلسسلا
ل˘˘ئا˘˘سسو ه˘˘ي˘˘˘ف ترا˘˘˘سشأا يذ˘˘˘لا
لثمي مل بعÓلا نأا ىلإا مÓعإ’ا
دوعي دقو اددجم ةمكحملا مامأا
.رايدلل ابيرق

ايداصصتقإا يصسيم لÓغتصسإا ديري نوينيصصلا كÓملا

يشسيمل يلايخ ضضرع نع رتنإلإ لشصفت ةيموكح ةقفإوم

مويلا ،يزيل˘ج˘نإ’ا لا˘ن˘سسرآا ن˘ل˘عأا
ط˘˘سسو˘˘لا بع’ ل˘˘ي˘˘حر ،تب˘˘سسلا
نع ،جريبنويل كيرديرف ،قباسسلا
ثحبلل ،يدانلل يبيردتلا لكيهلا

يديوسسلا داعو ،ةديدج سصرف نع
ن˘م˘سض نا˘ك يذ˘˘لا ،غر˘˘ي˘˘ب˘˘نو˘˘ي˘˘ل
يرود˘لا بق˘ل˘ب ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نود (4002‐3002) م˘˘˘سسو˘˘˘م
،ني˘ما˘ع ةد˘م˘ل لا˘ن˘سسرآ’ ،ة˘م˘يز˘ه
د˘عا˘˘سسم بسصن˘˘م ل˘˘غ˘˘سشي نا˘˘كو
ىلوتو ،اتي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م ،برد˘م˘لا
بردمك ةي˘لوؤو˘سسم˘لا غر˘ي˘ب˘نو˘ي˘ل
بقع ،يسضام˘لا م˘سسو˘م˘لا ،تقؤو˘م
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ير˘م˘˘يإا يا˘˘نوأا ة˘˘لا˘˘قإا
غ˘ل˘بأاو ،ي˘نا˘ث˘لا ن˘ير˘سشت ر˘ب˘م˘فو˘˘ن
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ع˘قو˘م غر˘ي˘ب˘˘نو˘˘ي˘˘ل
ي˘ب˘سصن˘م كر˘ت ترر˘ق» تنر˘ت˘نإ’ا
د˘˘عا˘˘سسم˘˘ك لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف
باسستك’ ،لانسسرآا يف بردملل

،«ي˘ب˘يرد˘ت˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ب˘˘خ
لخاد يدانلا اذهب طبترأا» عباتو

،8991 ماع ذنم بعلملا جراخو
ي˘ت˘لا سصر˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ن˘˘ت˘˘م˘˘مو
..برد˘م˘كو بعÓ˘ك ي˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م
ءا˘سضعأا ل˘كو ل˘ي˘كي˘م˘˘ل ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ا˘سضيأا ر˘كسشلا˘ب ه˘جو˘تأا ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا

،رمتسسملا مهمعد ىلع ريهامجلل
لاق ،«يراوج ىلإا امئاد مهفوقوو
هنإا ،يدانل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ود˘يإا

،ل˘حر˘ي غر˘ي˘ب˘نو˘ي˘ل ة˘يؤور˘ل ن˘يز˘ح
ىلع لسصح هنأا ملعن نحن» لاقو
21 رخآا لÓخ ،سصرفلا نم ديدعلا
ي˘ف ه˘ب˘سصن˘م˘˘ب كسسم˘˘تو ،ار˘˘ه˘˘سش
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘يد˘˘ل نآ’ا ..لا˘˘ن˘˘سسرأا
اذهو ،ىرخا تارايخ يف ثحبلل
هتريسسمل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘ق˘ط˘ن˘م ر˘مأا
يتأايو ،«ةرتفلا هذه ي˘ف ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ةردا˘غ˘م د˘ع˘ب ،غر˘ي˘ب˘نو˘ي˘ل ل˘ي˘˘حر
مدقلا ةرك ريدم يهليناسس لوؤوار
يا˘ن˘ي˘ف ه˘ل˘ح˘م ل˘ح˘ي˘ل ،ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م
ود˘˘يإا سسأار˘˘يو ،ما˘˘˘سشي˘˘˘تا˘˘˘كن˘˘˘ي˘˘˘ف
،مدقلا ةرك نآ’ا اتيترأا بردملاو
،يدانلا يف تادقاع˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سسو
نم ماسشيتاكنيف بسصنم رييغت عم
ةقلح ةباثمب نوكيل ،يرادإا ريدم
،نييكيرمأ’ا نيكلاملا عم لسصولا
.يكنورك سشوجو ناتسس

لانشسرآإ نع ايمشسر لحري غريبنويل

ينولاتك يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
بع’ مسض يف ماهنتوت ةبغر نع
وتاكريملا لÓخ ،ةنولسشرب طسسو
ريدملا بغريو ،يراجلا يفيسصلا
،وينيروم هيزوج ،زريبسسلل ينفلا
ه˘˘كر˘˘ت يذ˘˘لا غار˘˘ف˘˘لا ءل˘˘م ي˘˘˘ف
،نسسكيرإا نايتسسيرك يكرامندلا
ي˘ف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإ’ ه˘لا˘ق˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب

فدهتسسي اذ˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
نافيإا ،يتاوركلا مجنلا عم دقاعتلا

ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘˘ق˘˘فو ،سشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار
طب˘تر˘يو ،«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
،ةنولسشرب ع˘م د˘ق˘ع˘ب سشت˘ي˘ت˘ي˘كار
نمو ،لبقملا مسسوملا ةياهن ىتح
ثيح ،فيسصلا اذه هليحر حجرملا
بي˘تر˘ت ةدا˘عإا ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا يو˘ن˘ي
ير˘ف˘سصلا م˘سسو˘م˘لا د˘ع˘ب ،ه˘قاروأا

نر˘يا˘ب ما˘مأا ة˘لذ˘م˘لا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لاو
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘˘بر ي˘˘ف ،(2‐8) خنو˘ي˘م

نأا ق˘ب˘سسو ،ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا يرود
هما˘م˘ت˘ها ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا ىد˘بأا
ةدع لب˘ق ،سشت˘ي˘ت˘ي˘كار تا˘مد˘خ˘ب
ةنولسشر˘ب لوا˘ح ا˘مد˘ن˘ع ،ع˘ي˘با˘سسأا

نأا ’إا ،يلي˘ب˘مود˘ن يا˘ج˘نو˘ت م˘سض
دا˘عو ،تد˘م˘ج˘˘ت تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
ي˘لو˘ت ع˘م د˘يد˘ج ن˘˘م ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا

.انارغولبلا بيردت ناموك دلانور

ةنولششرب يف نشسكيرإإ ةفيلخ دجي وينيروم

ه˘˘ي˘˘ع˘˘سس نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ل˘˘سصاو˘˘ي
تا˘˘˘مد˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
مجن ،يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
،يسسيم ناكو ،يراجلا يفيسصلا
بردم ،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور غ˘ل˘بأا د˘ق
ىر˘ي ه˘˘نأا ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
جرا˘خ ر˘ب˘كأا ل˘كسشب ه˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ويدار» قفو ،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا

ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذو ،«ا˘ي˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘ك
«ترو˘˘ب˘˘سس و˘˘ل˘˘ل˘˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘˘غ’»
ة˘ط˘خ ه˘يد˘ل ر˘ت˘نإا نأا ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

اذ˘˘ه ،ي˘˘سسي˘˘˘م م˘˘˘سضل ة˘˘˘ح˘˘˘سضاو
ةو˘ق˘لا نأا ى˘لإا ةر˘ي˘سشم ،ف˘˘ي˘˘سصلا
رتنإا كÓمل ةمخسضلا ةيداسصتق’ا
ءارسش ةمهم نأا ينعت ،نيينيسصلا

نأا ’إا ،ةليحتسسم تسسيل يسسيم
،ةد˘˘ق˘˘ع˘˘م لاز˘˘˘ت ’ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘˘ه ر˘˘ت˘˘نإا ة˘˘ط˘˘خ نأا تح˘˘˘سضوأاو
نكمي ’ ةنولسشربل سضرع ميدقت
،وروأا نويلم003 ةميقب هسضفر
ةا˘عر با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
فلتخ˘م ن˘م ءا˘يو˘قأاو ن˘ي˘قو˘مر˘م
ة˘ف˘ل˘كت˘لا ل˘يو˘م˘ت˘ل ،تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
تلا˘˘قو ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصل˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
لوسصح˘لا بج˘ي ه˘نإا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا
ة˘مو˘كح˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًلوأا

نل يسسيم ةروسص نأ’ ؛ةينيسصلا
اًسضيأا ن˘كل ،ط˘ق˘ف ر˘ت˘نإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
لغتسستسس يتلا ةيويسسآ’ا ةلودلاب
،ا˘ه˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا نأا تفا˘˘˘سضأاو
يسسيم ةقفسص ل˘ع˘ج˘ي ة˘ق˘فاو˘م˘لا

ا˘م ،ن˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ة˘˘لود ة˘˘لأا˘˘سسم
لسصت ىتح ةريبك ةيمهأا اهحنمي
متيسس» :تعباتو ،مسسحلا ةلحرمل
ي˘˘ف ا˘˘ًسضيأا ي˘˘سسي˘˘م لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ي˘ف ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
ة˘ق˘ف˘˘سصلا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م ،ن˘˘ي˘˘سصلا

،«ديعبلا ىدملا ىلع رتنإ’ ةحبرم
ا˘ًسضيأا ل˘م˘ع˘ي˘سس ر˘ت˘نإا» :تم˘˘ت˘˘خو
يلاملا بعللا نوناق مارتحا ىلع
يدانلا عجار˘ي˘سس ثي˘ح ،ف˘ي˘ظ˘ن˘لا
،اًلوأا يبوروأ’ا داحت’ا عم رمأ’ا
.«ةدقعم ةقفسصلا نإاف اذل



 رضضخلا مجن ىلع ةطخلا ينبي يلويب

هعشضتو رشصان نبب كشسمتت نÓيم ةرإدإإ
 عيبلل نيلباقلإ ريغ نيبعÓلإ ةمئاق يف

دعب ،رسصان نب ليعامسسإاب اهكسسمت يلاطي’ا نÓيم يدان ةرادإا تددج
حبسصأا ثيح ،«ورينوسسورلا» عم لوأ’ا همسسوم يف همدق يذلا زيمملا ءادأ’ا

.يلويب ونافيتسس يلاطيإ’ا برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ز˘ئا˘كر˘لا ن˘م
ةطخب رارمتسس’ا ديري يلويب بردملا نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
يف رسصان نب ىلع دامتع’ا لÓخ نم ةديج جئاتن اهب ققح يتلا4/2/3/1
عفد يذلا رمأ’ا وهو ،ناديملا طسسو يف ربكأا ةيرح هحنم عم ناديملا طسسو
مجن ناو اميسس’ هتدعاسسم لجأا نم رسصان نبل ليدب نع ثحبلل ةرادإ’ا
يف بغرت قرف ةدع تناكو.ءارفسصلا تاقاطبلا ىلع لوسصحلا ريثك رسضخلا
Óيسصفتو ةلمج ةركفلا سضفرت نÓيملا ةرادإا نأا ’إا رسصان نب عم دقاعتلا

ةداعإاو يسسفانت قيرف ءانبل ةيسساسسأا ةزيكر بعÓلا يف ىرت اهنأاو اميسس’
 .لاطبأ’ا يرودل «نÓيم غيبلا»

ب.م.يرضسيإا
 زأتمŸا يزيل‚لا يرودلا ‘ ةديدج ةبرŒ سضوÿ هجتي رضضÿا Òهظ

عم هتقÓع لÓغتشسإ ديري زيدنيم
 ›وبان ميحج نم مÓغ ذاقنإل نوتبماهرفلوو
بختنملا رسسيأا ريهظ مÓغ يزوف يزيلجن’ا نوتبماهرفلوو يدان عسضو

ىعسسي يتلا تاقفسصلا زربأا نمسض يلاطيإ’ا يلوبان يدان بع’ ينطولا
ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.يلاحلا وتاكريملا يف هقيرف اهب ميعدتل
لÓغتسس’ ىعسسي مÓغ يزوف لامعأا ليكو زيدنيم يخروخ نأا ،سسمأا
جيرخ لقن لجا نم «بائذلا» يدان ةرادإاب هطبرت يتلا ةزيمملا ةقÓعلا

مسسوملا يف زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا ىلإا ةيسسنرفلا نايتإا تناسس ةسسردم
رسضخلا رسسيأا ريهظ ناو اميسس’ يلواب ناسسلا ميحج نم هسصيلختو ديدجلا

.7102 ةنسس ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا ذنم اريثك ىناع
مÓغ ةفÓخل زهاجلا ليدبلا نع يلوبان يدان ةرادإا ثحبت ،رخأا بناج نم

 .يلاطيإ’ا يدانلا راوسسأا جراخ تاب رسضخلا مجن ريسصم نأا دكؤوي ام
ب.م.يرضسيإا

 زوفلل يجÎلا دوقيو قلأأتي يرئاز÷ا ›ودلا

 ةعئإر ةقيرطب لجشسي نايزم
يجرتلا هقيرف تبسسلا  ةيسسمأا يرئازجلا يلودلا نايزم نمحرلا دبع داق

يرودلا نم12 ةلوجلا نمسض يف نيمث زوف قيقحتل يسسنوتلا يسضايرلا
فدهلا قباسسلا ةمسصاعلا داحتإا بع’ نايزم لجسسو.نيفرتحملل يسسنوتلا
زوفلا ىلإا هقيرف كلذب دوقيل ،ةعئار ةقيرطب ةثلاثلا ةقيقدلا يف يجرتلل لوأ’ا

نايزم نامحرلا دبع لجسسو.فدهل ةيئانثب يسسنوتلا بعلملا هفيسض ىلع
ديحولا فدهلا ينويعل مثيه لجسس اميف ،يجرتلا يفده يطارسصملا فسسويو
دمجت اميف ،ةرادسصلا يف ةطقن35 ـب هديسصر يجرتلا ززعو. مسصخلا قيرفل
نإاف ةراسشإÓل.عباسسلا زكرملا يف82 ةطقنلا دنع يسسنوتلا بعلملا ديسصر
يسسنوتلا يجرتلا يدان عم يسضاملا يفناج يف ىسضمأا نايزم نمحرلا دبع
 .3202 فيسص ةياغ ىلا دتمي دقعب يتارامإ’ا نيعلا قيرف نم امداق

جأحلب أضضر
 ديد÷ا مضسوملل أبضس– يÒضضحتلا ركضسعŸا لخد يرئاز÷ا ›ودلا

رظتننو انعم قاب بلاط نب : رديانشش
 هلبقتشسم ‘ لشصفلإ لبق ةيد÷إ ضضورعلإ

40 كلاسش يدان ىلإا ةدوعلل يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن هجتي
.يزيلجنإ’ا لسساكوين يدان ىلإا هتداق يتلا ةراعإ’ا ةرتف ءاهتنا دعب ،يناملأ’ا

بختنملا ناديم طسسوتم بلاط نب عيب لوح هيأار يناملأ’ا كلاسش يدان ريغو
سضرع نيبتي نيح ىلإا ةيلاحلا ةرتفلا يف هتامدخ ىلع ظافحلا ررقو ينطولا

ليبن» :يناملأ’ا قيرفلل يسضايرلا ريدملا رديانسش نخروي لاقو بسسانم
ىلع انلمع ينبن نحن ،ةعومجملا ىلإا هتدوج بلجي وهو انعم دوجوم
نب نأا40 كلاسش بردم رنغاف ديفيد دكأاو.«قئاقحلا يه دوقعلاو ،قئاقحلا

يبيردتلا ركسسعملل اسسمنلا يف ايلاح دوجوم يرئازجلا طسسولا بع’ بلط
مويلا نم .ديدجلا مسسوملل انعم دعتسسيو انبع’ هنإا»:  Óئاق يدانلل يناثلا
ةلاح يف نكل» :فاسضأاو ،«سسوملم ءيسش دجوي ’ هنأ’ انعم ىقبيسس هنأا دقتعأا

براحم عيب يف ددرتن نلف ةيلام تابوعسص يأا ةيناملأ’ا ةرادإ’ا تهجاو
بلاط نب ليبن عيب رارق نإاف ةراسشإÓلو.«يدج سضرعب مدقتي نمل ءارحسصلا
ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب ءاج يزيلجنإ’ا لسساكوين يدانل هتراعإا ةرتف ةياهن دعب
سسرام رهسش يف ةلوطبلا فقوت دعب يناملأ’ا40 كلاسش قيرف اهسشاع يتلا
 .«انوروك» ببسسب يسضاملا

جأحلب أضضر
 ةبعللا ريوطتل ىعضسي يقيرفإلا دأ–لا

ةديدج ةيجيتإÎشسإإ قلطت «فاكلإ»
 ايقيرفإإ ‘ ةيوشسنلإ مدقلإ ةركب يقرلل
ةبعللا ريوطتل ةيوسسنلا مدقلا ةركل ةديدج ةيجيتارتسسا فاكلا تعسضو

يهو تايولوأا سسمخ ىلع موقت يتلاو ةيلاع تايوتسسم ىلا اهب لوسصولاو
رثأ’او ،ةدايقلاو ةيفارتح’ا ،ةبعلل جيورتلاو قيوسستلا ،تاقباسسملا ،ريوطتلا
دحأ’ا سسمأا ترسشن فاكلا نأا ةيرئازجلا ءابنأ’ا ةلاكو بسسحو.يعامتج’ا
ىلا0202 نم دتمت يتلا ةيوسسنلا ةركلل ةديدجلا ةيجيتارتسسإ’ا نا تلاق انايب

لجأا نم عجرملا نوكتسسو ةبعلل ةديدجلا ةيوهلا ةباثمب نوكتسس3202 ةياغ
تاداحتÓل حاجنلا قيقحتل ليلدلاو ،ءارمسسلا ةراقلا ربع ةبعللا ريوطتو رسشن
ردسصم˘لا سسف˘ن فا˘سضأاو.«ةحلسصملا باحسصأا ءا˘كر˘سشلا ة˘ي˘ق˘بو ءا˘سضعأ’ا
اموي دعي مويلا» : لاق يذلا فاكلا سسيئر دمحا دمحأا يسشاغلملا  حيرسصت
ىسشامتي ةديدجلا ةيجيتارتسسإ’ا قÓطإاو .ايقيرفإا يف ةيئاسسنلا ةركلل ايخيرات
ةركلا ريوطتب كلذكو ةراقلا ءاحنأا ةفاك يف بابسشلل لمأ’ا حنمب انمازتلا عم
ةحسضاو قيرط ةطيرخ مسسرت ةيجيتارتسس’ا .تايوتسسملا لك ىلع ةيئاسسنلا

 .«ةيوسسنلا ةركلا يف ةروث ثدحتسس ةددحم تاءارجإاو
جأحلب أضضر

5282ددعلا ^2441 مرحم5ـل قفاوملا0202 توأا42نينثإلاةصضايرلا
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يرئازجلا داحت’ا سسمأا عرسش
ةعومجم دقع يف مدقلا ةركل
م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘م
طاقنلا ديد˘ع ة˘سشقا˘ن˘م ا˘ه˘لÓ˘خ
يوركلا م˘سسو˘م˘لا سصخ˘ت ي˘ت˘لا
فورظلا لظ يف اميسس’ ديدجلا
رئازجلا اه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا

˘ما˘ع ل˘كسشب م˘لا˘˘ع˘˘لاو ة˘˘سصا˘˘خ
.«انوروك» ةحئاج ببسسب

ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘˘م˘˘لا ف˘˘سشكو
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل

يتلا تاعام˘ت˘ج’ا ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع
ىلإا دتمت يتلاو ،سسمأا تقلطنا

يذلاو ،يراجلا توأا13ـلا ةياغ
ديدع ىلإا قرطتلا هلÓخ متيسس
ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ا˘يا˘سضق˘˘لا
،ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
مسسقلا ،فرتح˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا
نا˘ب˘سشلا ة˘لو˘ط˘بو ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘˘لا

.رومأ’ا نم اهريغو
نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو

دقعب ،سسمأا تناك لاغسشأ’ا ةيادب
دا˘ح˘˘ت’ا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ي˘لاد˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘˘لا
لوأ’ا سصسصخ ثي˘˘ح ،م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
ةسصاخلا ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ما˘كحأÓ˘ل
يناثلا ناك نيح يف ةاوهلا مسسقب

ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ما˘كحأ’ا˘ب ا˘سصا˘˘خ
 .فرتحملا مسسقلاب ةسصاخلا

دقعل ريضضحتلا
لكل ةمأعلا تأيعمجلا

 جمأنربلا يف تلوطبلا
نوكت نأا رظتنملا نمو اذه

رئازجلا يف ةيورك ةئيه ىلعأا
وسضع لوله˘ب را˘م˘ع˘ب ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا
حاد˘قو ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

دعوم ىلع رودن˘غو ر˘م˘ع˘موأاو
رسصقب عام˘ت˘جا د˘ق˘ع ع˘م مو˘ي˘لا
ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ي˘˘لاد
ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا
ةماعلا ةيعم˘ج˘لا اذ˘كو ،ة˘يدا˘ع˘لا

ل˘كب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
لجا نم ت’وطبلاو تاطبارلا
ىلع ،ديدجلا مسسوملل ريسضحتلا
ءاثÓثلا ادغ ناث عامتجا دقعي نأا
ت’وطب نع هيف ثيدحلا متي
ت’وطبلا اذكو ةباسشلا تائفلا
 .ةيوهجلا

نأعمتجي راودمو يضشطز
ةيدنأا يبردمو ءأضسؤورب
فرتحم لوألا مضسقلا

 ديدجلا مضسوملل اريضضحت
ريخ نأا هتاذ ردسصملا فسشكو

دا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر ي˘سشطز ن˘يد˘˘لا
د˘ب˘عو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر راود˘م م˘ير˘كلا
نانوكيسس مدقلا ةركل ةينطولا
دقع عم دعوم ىلع ءاعبرأ’ا موي
بيردتل ينقتلا زكرملاب عامتجا
عم ،ىسسوم يديسسب تابختنملا

لوأ’ا م˘˘سسق˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ءا˘˘˘سسؤور

ىتح وأا قرفلا يبردمو فرتحم
لجا نم ،ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لا
ديدج˘لا م˘سسو˘م˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا

ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘حار˘˘ت˘˘ق’او
ةلوطبلا قÓطنا ةقيرطل ةيدنأ’ا

 .ةسسفانملل ةدوعلا خيراتو
عمتجي «فأفلا» سسيئر

مضسقلاو ةاوهلا مضسق ةيدنأأب
 توأا13ـلا يف ينأثلا
ءاسسؤور تاحارتقا ذخا دعبو

لوأ’ا م˘سسق˘لا ي˘˘برد˘˘مو ة˘˘يد˘˘نأا
نيد˘لا ر˘ي˘خ نو˘كي˘سس ،فر˘ت˘ح˘م
يلعو «فافلا» سسيئر يسشطز
،ةاوه يناثلا مسسقلا سسيئر كلام
ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا ة˘يد˘˘نأا ءا˘˘سسؤورو
وأا قر˘ف˘لا ي˘˘برد˘˘مو فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
دعوم ىلع نيينقتلا نيريدملا

13ـلا موي ريخأا عامتجا دقع عم
ريسضحتلا لجا نم يراجلا توأا
 .0202/1202 ديدجلا مسسوملل

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ن يدا˘˘ن ل˘˘خد
يلوغيف نايفسس عم دقاعتلا قابسس
ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا

يكرتلا يارسس ةطلغ يدان بع’
.يلاحلا وتاكريملا لÓخ

ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
يدا˘ن ما˘م˘ت˘ها ن˘ع ،سسمأا ة˘ي˘˘كر˘˘ت
ايقيرفإا لط˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب سسي˘ن

ةن˘يز˘خ ف˘ل˘كي ن˘ل ه˘ناو ا˘م˘ي˘سس’
يدانلا ةرادإا نأا امب ،اريثك يدانلا
ىلع لوسصحلا طرسشتت يكرتلا

وروأا ني˘يÓ˘م5 وأا4 ن˘ي˘ب ا˘˘م
رمعلا نم غلابلا بعÓلا حيرسستل
.اماع03

ةرادإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
نايفسسل ادقع تزهج سسين يدان
ىعسستو ،نيمسسومل دتمي يلوغيف

تقو برقأا يف ةقفسصلا مامتإ’
نيذلا ةرجانملا سضعب قيرط نع
ي˘ف ة˘ق˘ف˘سصلا قÓ˘غإ’ نو˘ل˘م˘ع˘˘ي
.تقو برقأا

نإاف ةق˘ف˘سصلا ما˘م˘تإا لا˘ح ي˘فو

يرئازج ثلاث نو˘كي˘سس ي˘لو˘غ˘ي˘ف
دوسسأ’او رمحأ’ا نينو˘ل˘لا ل˘م˘ح˘ي
بعليسس ثيح ديدجلا مسسوملا يف
ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ لا˘ط˘˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإا
 .يوادوب ماسشه هليمزو رسضخلا

ديرت يضسلدنألا يدأنلا ةرادإا
لضصفلا لبق أهتقو لك ذخأا

 يدنأم لبقتضسم يف
ةرادإا لسصت سضورعلا لازت ام

سصو˘سصخ˘ب سسي˘ت˘ي˘ب لا˘˘ير يدا˘˘ن
ع˘فاد˘م يد˘نا˘م ي˘سسي˘ع ا˘ه˘˘ب˘˘ع’
رظتنملا نمو ،يرئازجلا بختنملا
ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘ن مد˘ق˘ت˘˘ي نأا
م˘سض ل˘جأا ن˘م ي˘م˘˘سسر سضر˘˘ع˘˘ب

لÓ˘خ «ر˘سضخ˘لا» عا˘˘فد ةر˘˘خ˘˘سص
.ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘˘سشك ا˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
ةينابسسإ’ا «وفيتروبيد» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ي˘لوؤو˘سسم نأا ا˘هر˘يرا˘ق˘ت د˘حأا ي˘ف
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا او˘˘˘سضفر يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ج˘˘ير˘˘خ سصو˘˘سصخ˘˘ب سضور˘˘ع˘˘˘لا

ةرادإا د˘ير˘تو ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسم˘˘ير
ةقفسص نم ةدافتسس’ا «يسسلدنأ’ا»
يتلاو ايدام «ءارحسصلا براحم»
يلام سضرع ربع ’إا نوكت نل
03 ن˘ع ل˘ق˘ي ن˘˘ل يذ˘˘لا ير˘˘غ˘˘م
ـل حامسسلا لجأا نم وروأا نويلم
ةرتف لÓخ قيرفلا ةرداغمب يدنام
نأا ودبيو اذه ،يفيسصلا وتاكريملا
لك ذخأات «يسسلدنأ’ا» قيرفلا ةرادإا

يرئازجلا يلودلا عيب لبق اهتقو
عم دقعب طبترم لازي ام هنأا امب
.1202 ناوج ىتح يدانلا

بحا˘سص نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
نم ديدعلا يف بولطم اعيبر82
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘يد˘نأ’ا
ةفاسضإ’اب لوبر˘ف˘ي˘لو ل˘سسا˘كو˘ي˘ن

سضر˘ع يذ˘لا د˘يرد˘م و˘كت˘ي˘ل˘˘تأ’
ةرادإا نأا ريغ وروأا نويلم52 غلبم
 .سضرعلا تسضفر سسيتيب

طيمز.ع/ب.م.يرضسيإا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
ةرتف دعب ةسسفا˘ن˘م˘لا و˘ج˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل
نم ارهسش11 ةبارق تماد فقوت

سصبر˘ت ءار˘جإ’ ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
خيراوت بسسح لبقملا ربوتكأا رهسش
ةسصر˘ف نو˘كت˘سس ي˘ت˘لاو «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
بخانلا يسضاملب لامج ـل ةبسسانم

تي˘ب بي˘تر˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاقاقحتسسÓل اريسضحت «رسضخلا»
رداسصم هتدكأا ام بسسحبو.ةلبقملا

يف ماقي˘سس سصبر˘ت˘لا نا˘ف ة˘ع˘ل˘ط˘م
لبقملا ربوتكأا31و5 نيب ام ةرتفلا

،ة˘يدو ةارا˘ب˘م ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘لاو
نأا رد˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘˘˘˘سضأاو

ةبسسنب ماقيسس يبيردتلا ركسسعملا
يف طبسضلا˘بو ا˘بوروأا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
اهءارجإا ةلاحتسس’ رظن˘لا˘ب ا˘سسم˘ن˘لا
تاسشنملا قلغ ببسسب رئازجلا يف
يحسصلا فرظ˘لا ءار˘ج ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
  .نهارلا

طيمز.ع

ب.م.يرضسيإا
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إريشضحت تاعامتجلإ نم ةعومجم دقع يف عرششت «فافلإ»
0202/1202 ديدجلإ مشسوملل

 يوادوبو لأطع بنأج ¤إا بعلل نأهجتي

 يشسنرفلإ ضسين يدان رإدإر ىلع يدنامو ›وغيف

 «أنوروك» سسوريف ببضسب ارهضش11 ماد فقوت دعب

 ابوروأاب لبقملإ ربوتكأإ رهشش قلغم ضصبرت يف ايقيرفإإ لاطبأإ

يف رضضخلا ريهظ قلأأت
تفلي يضسنرفلا يرودلا

 ةيدنألا ىربك رظن

لشصإوت امور
 لاطع مشضل اهيعاشسم

لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي لاز˘˘ي ’
يدان بع’و يرئازجلا يلودلا
يدان ةركفم يف يسسنرفلا سسين
بغر˘ي يذ˘لا ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا ا˘˘مور
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف هد˘ق˘ع ءار˘˘سشب
ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشك.يراجلا

قيرف ةرادا نا ةيلاطيا ةيفحسص
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘˘سصم لاز˘˘˘ت ’ ا˘˘˘مور
ةرتف ةياهن لبق لاطع مادقتسسا
،ي˘لا˘ح˘لا ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘˘ت
سسين يدان نم اهتريظن نأا مغر
مايأ’ا يف تدكأا دق ةيسسنرفلا
سضفر˘ت ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
.مسسوملا اذه ريخأ’ا حيرسست

ي˘لود˘لا لا˘ط˘ع ق˘لأا˘ت د˘ع˘˘بو
بون˘ج˘لا يدا˘ن ع˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
ى˘لإا ه˘لو˘سصو ذ˘ن˘م ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

8102 ة˘ن˘سس ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘سص
تايوتسسم مدقي نأا عاطتسساو
هرايتخا مت ثيح ،ةياغلل ةيوق
بع’ تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م ةد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
،يدانلا ريهامج لبق نم رهسشلا

ة˘˘يد˘˘˘نأ’ا ىر˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م
اهتبغر نع فسشكت ةيبوروأ’ا
رار˘غ ى˘ل˘ع ،بعÓ˘لا م˘سض ي˘˘ف
،يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب
ا˘˘˘˘˘˘مورو نÓ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘سساو
يدان ىلا ةفاسضإ’اب نييلاطيإ’ا
˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘تو ،ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘˘سشت
نا نم مغرلابو ،ن˘ي˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

ن˘م د˘ئا˘ع ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘˘م
ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ةر˘ي˘ط˘˘خ ة˘˘با˘˘سصا
ىوتسسم ىلع يسضاملا مسسوملا
نم هتعنم يتلا يهو ،ةبكرلا
فسصن يف هقيرف عم ةكراسشملا

ةيسسنرف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ا˘ه˘ئا˘غ˘˘لإا ل˘˘ب˘˘ق
لعجي مل كلذ نأا ’إا انوروك
ىلع رظنلا فرسصت ةيدنأ’ا هذه
 .ينطولا بختنملا ريهظ

جأحلب أضضر
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بردملا دارم فورعك دكأا
ةب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل د˘عا˘سسم˘لا
ق˘حأ’ا ه˘ق˘ير˘ف نأا ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا
سسأا˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا˘˘˘ب
ةر˘كل ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا
ديدجلا مسسوملا يف مدقلا
4ـلا زكرملا لتحا هنأا امب
نأا اح˘سضو˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
تايرابملا لام˘كت˘سسا مد˘ع
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لا
ةحسشر˘م ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ل˘ع˘ج˘ي
Óثمم نوكتل ةداعلا قوف
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘بار
.ةيراقلا ةسسفانملا

ي˘˘˘˘˘ف فور˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘˘˘قو
نم» : ةيفحسص تاحيرسصت

لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ق˘ح
ةكراسشملا ةقا˘ط˘ب˘ب ر˘ف˘ظ˘لا
مسسوملا انيهنا اننأ’ ةيراقلا
نأا ا˘م˘˘بو ،4ـلا زكر˘م˘لا ي˘ف
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع ترر˘˘˘˘ق فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

ببسسب مسسوم˘لا لا˘م˘كت˘سسا
ر˘ي˘غ ن˘˘م˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
ة˘سسفا˘ن˘م بع˘ل لو˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا
ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسن ن˘˘ح˘˘نو سسأا˘˘كلا
ةسسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
: ه˘مÓ˘ك ع˘با˘تو ،«ة˘يرا˘ق˘˘لا
ق˘ير˘ف فا˘ف˘لا نÓ˘عإا مد˘˘ع»

عبار لثممك لئابقلا ةبيبسش
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ر˘˘˘˘˘سضي ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘جرا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا
..فاكلا مامأا اهتي˘قاد˘سصم˘ب

ة˘˘ل˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’
داحت’ا ل˘ب˘ق ن˘م ةدد˘ح˘م˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإ’ا

يداو˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
ةسسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
لمحت فافلا ىلعو ءاهتن’ا
رارقلا ذاختاو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
عوسضو˘م˘لا م˘سسحو ر˘ي˘خأ’ا
.«تقو برقأا يف

ب.م.يرسسيإا

ةيدملا يبملوا بردم عم سضوافتلا ةيلمع ةركسسب داحتا ةرادإا ترسشاب
هكÓتم’ رظنلاب سضرعلا هلوبق يف لمأاتو عيباسسأا ةدع ذنم راجح فيرسش
ىلع ةدايز نابيزلا ءانبأا بيردتب هل حمسست يتلا ةينقتلا تÓهؤوملا لك
ةيدنأا ةدع ىلع هفارسشإا لÓخ نم اذهو اهب عتمتي يتلا ةريبكلا ةربخلا

ىسسيع نب سسراف سسيئرلا تلعج يتلا لماوعلا يهو ةديج جئاتنل هقيقحتو
.«نابيزلا» ءارسضخل ةديجلا هتفرعمل رظنلاب اذهو هعم دقاعتلا لسضفي

ءاقبلاب رسصانعلا صضعب عانقإا لسصاوي
مسسوملا رسصانع سضعب عانقإ’ هيعاسسم ىسسيع نب سسيئرلا لسصاويو اذه
موراكوب لÓب ةروسص يف مهدوقع ديدجت لÓخ نم ءاقبلاب يسضقنملا

نم وباج ناميلسس ةيقرت دعب ملاسس ةزمحو ناودع قراطو ةيخد متاحو
.هل يفارتحا دقع لوأا ىلع عيقوتلاو فيدرلا قيرفلا

ةبيكرتلا ةيلاكسشإا يف يئاهنلا مسسحلا ىلإا ةدهاج قيرفلا ةرادإا ىعسستو اذه
ةلق ىلإا رظنلاب ةحاتملا تايناكمإ’ا قفو يمسسرلا دادعتلا طبسضو ةيرسشبلا
ررق سسيئرلا نا ركذي ةقنا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا بب˘سسب ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا
رماسسو طوبعج ةروسص يف ةريبك عيقوت ةحنم كلتمت زئاكر ةدع حيرسست
.ىرخأا رسصانعو

صشامر ماسشه

ةبيبسشةرادإا
مهتت ةرواسسلا
فارطأ’ا صضعب
يدانلا ةلقرعب

نيوكت زكرم عورششم
«بون÷إ روشسن»

ءاغلإلاب ددهم
ق˘ير˘ف و˘لوؤو˘˘سسم ح˘˘ت˘˘ف
رانلا ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
فار˘طأ’ا سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ل˘قر˘ع˘ل ى˘ع˘سست ي˘ت˘˘لا

ز˘˘كر˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب عور˘˘˘سشم
سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب

ةءا˘ت˘سسم ةرادإ’ا ل˘˘ع˘˘ج
.ثدحي امم
ة˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصلا تأا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
ةبيبسش قيرفل ةيمسسرلا
ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف ةروا˘˘˘˘˘سسلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
ىلع ةمسصاعلا داحتاو
دييسشت عورسشم قÓطإا

سصاخلا نيوكتلا زكرم
يدان ناكو ،ني˘يدا˘ن˘لا˘ب
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
قÓ˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘ي
سصاخ نيوكت عورسشم
سضر˘˘˘ع˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘نا ’إا ه˘˘˘˘ب
م˘ل ةر˘ي˘˘ث˘˘ك ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘ل
.اهنع فسشكي
هتاذ ردسصملا فاسضأاو
فار˘˘˘˘˘˘طأ’ا سضع˘˘˘˘˘˘ب نأا
قÓطإا دا˘سسفإ’ ى˘ع˘سست
لÓ˘˘خ ن˘˘م عور˘˘سشم˘˘˘لا

م˘˘عد˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت مد˘˘˘ع
يف ةمهاسسملاو يلاملا
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب
تو˘كسسلا ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن

ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ام ،قيرف˘لا د˘سض كا˘ح˘ت
ى˘ل˘ع ةرادإ’ا ر˘ب˘ج˘˘ي˘˘سس

عور˘˘˘˘˘˘سشم ءا˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘لإ’
.ةيميداكأ’ا

ب.م.يرسسيإا

«افيفلإ» يواكشش يدافتل بناجألإ عم دقاعتلإ مدع ررق يراطيق

ةدكيكسس ةبيبسش
تاناعإ’ا لاومأا ةفعاسضم ديرت ةرادإ’ا

رئإزجلل عبإر لثممك ةيراقلإ ةشسفانملإ يف ةكراششملإ ةبيبششلإ قح نم :فورعك

لئابقلا ةبيبسش
«فاكلا» نم ةددحملا ةلهملا ءاهتنا لبق ةيلوؤوسسملا لمحتب «فافلا» بلاط

راجح بردملإ تامدخ نامشض ىلع رشصي ىشسيع نب
ةركسسب داحتا

ةحيبسص جربلا يلهأا راسصنأا بلاط
ةرورسضب ةي’ولا رقم مامأا سسمأا
عرسسأا يف ةديدجلا ةرادإ’ا ليكسشت
اهدعب عورسشلا لبق نكمم تقو
مسسوملا ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ط˘ب˘سض ي˘ف
ة˘يد˘نأا ع˘ي˘م˘ج نأاو ة˘سصا˘خ مدا˘˘ق˘˘لا
يف تعرسش ابيرقت ىلوأ’ا ةطبارلا
د˘يد˘ج˘ت ع˘م ةد˘يد˘ج˘لا تاد˘قا˘ع˘ت˘لا
نم يدانلا ةدافتسسا ىلإا تاوعدلا

امك ةيمومع ةينطو ةكرسش ةياعر
ن˘ع را˘سصنأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ر˘˘ب˘˘ع
ةدقعملا ةيعسضولا ببسسب مهبسضغ
نÓعإا ذنم يلهأ’ا اهب رمي يتلا
هتلاقتسسا يدامح نب سسينأا سسيئرلا
هيجوت ىلع اولمع ثيح ةيئاهنلا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ى˘˘˘لإا تاءاد˘˘˘ن ةد˘˘˘˘ع
.لخدتلل ةيلحملا

تارارق نورظتني نوبعÓلا
 لسصفلل تاعزانملا ةنجل

مهتهجو يف
ي˘ل˘هأ’ا ي˘ب˘ع’ ة˘ي˘ب˘لا˘غ ر˘ظ˘ت˘ن˘˘يو
ةنجل نم ةيئاهنلا ماكحأ’ا رودسص
د˘ع˘ب عو˘ب˘سسأ’ا اذ˘ه تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

د˘سض ىوا˘كسش ا˘ق˘˘با˘˘سس م˘˘ه˘˘ع˘˘سضو

ةيوسست يف رخأاتلا ببسسب يلهأ’ا
ثيح ةقلاعلا ةيلاملا تاقحتسسملا
يف كيرديسس ءاقفر ةبغر ايلج ادب
سسفن وهو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن يدا˘ن˘لا ةردا˘غ˘م
ير˘يزد برد˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘مأ’ا
ليلدب ينف˘لا ه˘م˘قا˘ط ة˘ي˘ق˘بو لÓ˘ب
بب˘سسب ةرادإÓ˘ل راذ˘عإا لوأا م˘يد˘ق˘˘ت

ذنم ةيرهسشلا هروجأا ديدسست مدع
ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لا ه˘ي˘لو˘˘ت
.يسضاملا يرفيف

صشامر ماسشه

لعفب ’وهجم اريسصم هجاوي «باكلا» نأا ةنيغز ةنتاب بابسش سسيئر دكا
تاطلسسلا لخدت ةرورسض ازربم تاناعإ’ا حسشو ليومت رداسصم بايغ
يف لعسشملا انلمح ةحارسص» :هلوقب احسضوم قيرفلا فاعسسإ’ ةيمومعلا

دوعسصلل حمطي قيرف رييسست لقعي له ةيواخ نئازخبو ةبعسص ةلحرم
افاعسضأا ىرخأا ةيدنأا تفرسص تقو يف انويلم057و رايلم1 اهردق ةينازيمب
دوعسص فيلاكت سسيئرلا ردق دقو اذه.«اهفادهأا غولب نود غلبملا اذه نم
عم انويلم278و رييÓم5 غلبمب مسسوملا اذه ةيناثلا ةطبارلا ىلإا هقيرف
.انويلم834 تغلب نويد هليجسست

ةيعون تابادتنا ىلع رسصيو قيرفلا زئاكرب ظافتح’ا ررق
دوعسصلا فده ديدحتل

7ـب ظا˘ف˘ت˘ح’ا ترر˘ق ةرادإ’ا نأا˘ب ة˘ن˘ي˘غز سسي˘ئر˘لا ح˘سضوأا د˘˘قو اذ˘˘ه
8و7 نيب بادتنا ةلواحم عم يسضاملا مسسوملا دادعت نم نيبع’
اذ˘ه ي˘فو ة˘ل˘ج˘سسم˘˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لاو بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘فو ةد˘˘يد˘˘ج هو˘˘جو
اهنأاب ددجلا نيبعÓلا سضعب عم تاسضوافملا ةويرف ربتعا سصوسصخلا
قيرفلا لبقتسسم لوح موحت يتلا ةيبابسضلا نكل ةمدقتم ةلحرم تغلب
تاءاسضمإ’اب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘مزÓ˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا ى˘ل˘ع ةرادإ’ا ر˘فو˘ت مد˘عو
نود هرظن يف تلاح لماوع ةيلاملا بعاتملا اذكو ديدجلا مسسوملل
.نيفدهتسسملا عم تاقفسصلا ديسسجت

صشامر ماسشه

لبقملإ مشسوملل ةيجتإرتشسإإ طبشضب بلاطي «رفشصألإ دإرجلإ»

جربلا يلهأا
ةينطو ةكرسش نوديري

ةنتاب بابسش
«باكلإ» فاعشسإاب بلاطيو ةيلاملإ ةلويشسلإ بايغ يكتششي ةنيغز

sport@essalamonline.com

ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘سشك
يرا˘ط˘ي˘ق لا˘م˘ج ةد˘كي˘كسس
عم دقاعتلل هدادعتسسا مدع
هيقلت م˘غر بنا˘جأا ن˘ي˘ب˘ع’
فر˘ط ن˘م تا˘حر˘ت˘ق˘م ةد˘ع
نيدمتعم لامعأا ءÓكو ةدع
ر˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي
اعجرم ةيقيرفإ’ا تايرودلا
دقاعتلا تاعبت ىلإا ببسسلا

جرا˘خ˘لا ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ع˘˘م
قرف ةدع عم ثدح املثم
ى˘لإا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءو˘ج˘ل د˘ع˘ب
ةبلاطملل ةيلودلا ةمكحملا
ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘ب

ر˘ي˘غ ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
هذه يف لوخد˘ل˘ل ةد˘ع˘ت˘سسم
،تا˘˘ها˘˘ت˘˘م˘˘لاو ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
ةسصاخ تابوقع يأ’ ايدافت
ةمزأ’ا هقحÓت قيرفلا نأاو
.مسسوم لك يف ةيلاملا

نم يلاولا ةلفح رظتني
ةفعاسضم بلط لجأا
«اداكيسسور» ةينازيم

لبقملا مسسوملا
ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تا˘ط˘ل˘˘سسلا كر˘˘ح˘˘ت ةرادإ’ا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
ى˘ل˘ع لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا

بقتري امك نيبعÓلا فرسش
يلاولا نيب ءاقل عمجي نأا

سضرع لجأا نم يراطيقو
مداقلا مسسوملا نع ةلسصوح
ءانبأا تاجايتحا حرط اذكو
ن˘˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘لا ادا˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘˘سسور
عم دعوم ىلع نونوكيسس
ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
33 دعب ىلوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
اذ˘˘ه را˘˘ظ˘˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘سس
نوكي نا يف سسيئرلا لمأايو
كلذ لÓ˘خ ي˘لاو˘ل˘ل Ó˘خد˘ت
ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم˘˘ل عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
.لبقملا مسسوملا ةينازيملا

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

بردم يكوكلا يسسنوتلا ينقتلا ريسسي
قا˘˘ف˘˘ت’ا ثاد˘˘حا ى˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘˘فو
يتلا ةيلاملا بناوجلا سصوسصخب يئاهنلا

بسسحو ثيح قباسسلا يف اهحرط دق ناك
خسضر دق نوكي ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو قا˘فو˘لا ةرادإا بلا˘ط˘م˘ل
قافولل ةينفلا ةسضراعلا سسار ىلع نوكي

ينقتلا نا ركذي ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ
سضع˘˘ب تا˘˘مد˘˘خ باد˘˘ت˘˘نا ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘سصي
سضيوعت ىلع ةرداق اهاري يتلا رسصانعلا
قاروأ’ا زر˘˘با ن˘˘م ل˘˘ع˘˘لو ن˘˘يردا˘˘غ˘˘م˘˘لا
ع˘نا˘سصو ي˘ل˘يÓ˘ب يرا˘ن˘كلا ع˘فاد˘م د˘ج˘ن
طسسولا بع’و ميدروب ةيدولوملا باعلا
.ةرقم نم عجقل

زئاكرلا ءاقبو حرتقم ودعسس
راسصنأ’ا حيري

عانقإا يف تحجن ةرادإ’ا نأا هركذ ريدج
سضعب نأا امك ءاقبلاب ةيرياسضخ سسراحلا
قا˘ف˘ت’ ةرادإ’ا لو˘˘سصو تد˘˘كأا فار˘˘طأ’ا

وهو يوارقو يناحرف يئانثلا عم يئدبم
نوحاتر˘ي را˘سصنأ’ا ل˘ع˘ج˘ي˘سس يذ˘لا ر˘مأ’ا

يوارد ن˘م ل˘˘ك ةردا˘˘غ˘˘م سضع˘˘ب ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ةرادإ’ا نأا ر˘كذ˘ي فو˘سصو˘˘بو ي˘˘ناو˘˘سضرو
ةبيبسش عفادم ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا حر˘ت˘ق˘م تق˘ل˘ت
عم تا˘ث˘حا˘ب˘م ي˘ف ي˘هو ود˘ع˘سس ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
يئاهنلا رارقلا ذاختا دسصق ينفلا مقاطلا
.همدع نم همسض سصوسصخب

صشامر ماسشه

عجقل عم دقاعتلإ ىلع رشصيو ديدجتلإ نم بيرق يكوكلإ
ودعسس حرتقت فارطأا



ةــــنصصرق

زرحم ملح ققحي دق لويدرإوغ
ويل ةبغر نع ثيدحلا ةرثك لظ يف
ين˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ي˘سسي˘م
ءاوجأ’ا رييغت يف ةنولسشرب يدان مجن
،هقير˘ف ا˘ه˘ب ر˘م ي˘ت˘لا ة˘سسا˘كت˘ن’ا د˘ع˘ب
بي˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سس’ا برد˘˘˘م˘˘˘لا لوا˘˘˘ح˘˘˘ي

يف بع’ لسضفأا فاطعتسسا ’ويدراوغ
رتسسسشنام ىلإا هبلجو تارم6 ملاعلا
نإا˘ف ،كلذ ق˘ق˘ح˘ت لا˘ح ي˘˘فو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب نو˘˘كي˘˘سس ’و˘˘يدراو˘˘غ
دئاق زرحم سضاير ملح ققح دق ةرسشابم
ريثك يف ربع يذلا ينطولا بختنملا

بعللا يف بغري هنا تابسسانملا نم
.ملاعلا يف بع’ لسضفأا بناج ىلإا

عإرشسإلاب بلاطي يدلاخ

ىلإا يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو بابسشلا ريزو هب ماق يتلا ةيناديملا ةرايزلا نمسض
زاجنإا ةريتو يف ع˘ير˘سست˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت  ي˘ف ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه دد˘سش تسسار˘ن˘م˘ت
ةيسضايرلا تآاسشنملا ميلسستب يدلاخ يلع ديسس بلاط امك ،ةي’ولاب ةيسضايرلا تآاسشنملا

.اهنم ةدافتسس’ا ةقطنملا بابسشل ىنسستي ىتح

بشضاغ ىشسيع نب

ى˘ل˘ع ةر˘كسسب ي˘ف فار˘طأ’ا سضع˘ب تل˘م˘˘ع
دسصق نينئادلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب سضير˘ح˘ت
ةبلاطملاو تاعزان˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
مهحيرسست قاروأاو مهلاومأا ىلع لوسصحلاب
ةدئاسسلا سضومغلا ةلاح كلذ يف ةلغتسسم
فلم عم ةيفافسشب نيريسسملا لماعت مدعو
يذلا رمأ’ا م˘ه˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘حر˘سسم˘لا
ن˘ب سسرا˘ف يدا˘ن˘لا سسي˘˘ئر ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك بسضغأا

لجعتسسم لكسشب كرحت˘ل˘ل ه˘ع˘فدو ى˘سسي˘ع
عرز ءارو تنا˘ك ي˘ت˘لا فار˘طأ’ا ة˘فر˘˘ع˘˘مو
سضاهجإا ةلواحمو قيرفلا تيب لخاد ةنتفلا

نوكي قيرف نيوكت لجأ’ يعاسسملا عيمج
.لبقملا مسسوملا تاعلطتلا ىوتسسم يف

ةلئاع يزعي رإودم
يلاغلإ ةروطشسأإ

ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا دبع توفي مل
تاعاسسلا يف ،ةسصرفلا مدقلا ةركل ةينطولا
يزاعتلا ميدقتب ماق امدعب ةيسضاملا ةليلقلا
قباسسلا بعÓلا رداقلا دبع ينودعسس ةلئاعل
ةينملا هتفاو يذلا ،ركسسعم يلاغ قيرفل
زهاني رمع ن˘ع ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن
ةرك ريطاسسأا نم ديقفلا دعيو ،ةنسس28ـلا
لكسشب قلأات ثيح ركسسعم يلاغ يف مدقلا

نر˘ق˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘سسلا تاو˘˘ن˘˘سس تف˘˘ل˘˘م
ةطبارلل يمسسرلا عقوملا ناكو ،يسضاملا
ربعو ةيزعتلا رسشن دق ةفرتحملا ةينطولا

هئاقدسصأاو موحرملا ةلئاع عم هفوقو نع
.بيسصعلا تقولا اذه يف

6ـلإ ىركذلإ
يشسوبيإ ةافول

يسسوبيا ريبلأا ةافو ىلع رمت تاونسس تسس
لئابقلا ةبيبسش مجاهمو ينوريماكلا بعÓلا
/32 مو˘ي ة˘ي˘ن˘م˘لا ه˘ت˘فاو يذ˘لاو ،ق˘˘ب˘˘سسأ’ا

د˘ق نا˘كو ،وزو يز˘ي˘ت بع˘˘ل˘˘م˘˘ب80/4102
ق˘سشر ءا˘ن˘ثأا ه˘سسأار ى˘ل˘ع ة˘˘با˘˘سصإ’ سضر˘˘ع˘˘ت
دنع ةراج˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا يرا˘ن˘كلا را˘سصنأا

نع اري˘ب˘ع˘ت بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا ن˘م م˘ه˘جور˘خ
هسضرأا ىلع مهقيرف ةراسسخ بقع مهبسضغ
.ةمسصاعلا داحتا يدان مامأا

 ةديج ةقÓعلإ
ةبئاشش اهبوششت لو

رسصن نم لك عمجت يتلا كلت ةديج ةقÓع
بابسش قيرفل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا جو˘ج˘م ن˘يد˘لا
د˘يز˘ي ةرادإ’ا سسل˘ج˘م سسي˘ئرو ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق
ثيح ،ينارمع رداقلا دبع بردملاو ىلعل

تاعئاسشلل د˘ح ع˘سضو ى˘ل˘ع ي˘ثÓ˘ث˘لا ل˘م˘ع
ة˘نوآ’ا ي˘ف ح˘ط˘سسل˘ل تف˘ط ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘ث˘˘كلا
ني˘ب م˘ئاد ل˘سصاو˘ت˘لا نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ةر˘ي˘خأ’ا

ى˘ل˘ع ر˘ي˘سست رو˘مأ’ا ل˘كو ا˘يÓ˘خ˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
ل˘ك ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ي˘ف˘ن˘ي ا˘م و˘˘هو ما˘˘م˘˘ت˘˘لا
ن˘ع تثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا را˘ب˘˘خأ’او تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت˘˘لا

.باحسسن’ا جوجم ىلع متحت دق لكاسشم

qarsana@essalamonline.com
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ةريح يف يراطيق
ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش ةرادإا لاز˘˘ت ’
ةيلا˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا ح˘ير˘سست ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
قيرفلل ةيدلب˘لا ا˘ه˘ت˘سصسصخ ي˘ت˘لا

ة˘˘يو˘˘سست ي˘˘ف عار˘˘سسإ’ا ل˘˘جأا ن˘˘م
نيبعÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
ىلإا ءوجللاب مهرودب اودده نيذلا
ىلع لوسصحلل تاعزانملا ةنجل
ةرادإ’ ةلهم اوحنمو مهتاقحتسسم
مهديدهت ذيفنت لبق يراطيق
ةمسساح ةمداق˘لا ما˘يأ’ا نو˘كت˘سسو
اذإا ة˘سصا˘خ ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشلا تي˘˘ب ل˘˘خاد
روجأا ةيوسست يف ةرادإ’ا ترخأات
نودب نور˘كف˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نأا دعب ،قيرفلا ةرداغم يف كسش
ة˘يد˘˘نأا ن˘˘م سضور˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘سصو
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«ةنوب» ةدايق يف ايمشسر عرششي ميعزلإ
ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا سسي˘ئر
طسسابلا دبع ميعزلا
طبسض ي˘ف عر˘سشي˘سس
ة˘ياد˘ب ق˘ير˘ف˘لا رو˘مأا

ثي˘˘˘ح مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
تامول˘ع˘م˘لا بسسحو
ي˘ف ل˘خد سسي˘ئر˘˘لا˘˘ف
عم ةيدج تاسضوافم
ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
لسصفي نأا ىلع سسمأا
ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا
.قيرفلا دوقيسس يذلا
ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘˘ت
راجح ةروسص يف داحتÓل ةينفلا ةسضراعلا ةدايقل ةوقب نيحورطم نيبردملا سضعب نأا

.ةسساوم لامك ءاقبإا يف فارطأ’ا سضعب ةبغر نم مغرلاب يوانكلو سسابعو
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رسصعلا

03:33

رهظـلارجفلا
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برغŸا

20:10

ءاسشعلا
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ةÓشصلإ تيقإوم

›وبان ميحج نم مÓغ ذاقنإل نوتبماهرفلوو عم هتقÓع لÓغتشسإ ديري زيدنيم ^
هلبقتشسم ‘ لشصفلإ لبق ةيد÷إ ضضورعلإ رظتننو انعم قاب بلاط نب :رديانشش ^

يدنامو ›وغيف
يدان رإدإر ىلع
يشسنرفلإ ضسين

 تاناعإ’ا لاومأا ةفعاسضم ديرت ةرادإ’ا

عم دقاعتلإ مدع ررق يراطيق
«افيفلإ» يواكشش يدافتل بناجألإ

 «فاكلا» نم ةددÙا ةلهŸا ءاهتنا لبق ةيلوؤوسسŸا لمحتب «فافلا» بلاط

ةبيبششلإ قح نم :فورعك
ةيراقلإ ةشسفانŸإ ‘ ةكراششŸإ

رئإزجلل عبإر لثممك

بناج ىلإا بعلل ناهجتي
 يوادوبو لاطع

5282ددعلا ^2441 مرحم5ـل قفاوملا0202 توأا42نينثإ’ا

 يوركلا طاسشنلا ةدوعل ةيدنأ’ا تاحرتقم رظتنت ةيداحت’ا

تاــعامتجلإ نم ةــعومجم دقع يف عرششت «فافلإ»
0202/1202 دــيدجلإ مــشسوملل إرــيشضحت

جمانÈلإ ‘ تلوطبلإ لكل ةماعلإ تايعم÷إ دقعل Òشضحتلإ

ةدكيكسس ةبيبسش  ةرواسسلا ةبيبسش لئابقلا ةبيبسش

 يدانلا ةلقرعب فارطأ’ا صضعب مهتت ةرادإ’ا

روشسن» نيوكت زكرم عورششم
ءاغلإلاب ددهم «بون÷إ


