
ىلع ليا– يمهو رجات
Èع سسإدرمؤبب Úنطإؤم

مهلإؤمأإ مهبلشسو «كؤبشسيافلإ»

جيورت ةيلمع طابحإإ
«ةلطز» راطنق ةبإرق
ةماعنلإ نم اقÓطنإ

50صص
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نؤبت صسيئرلأ ؤعدي ناغودرأأ
:ةرقنأأ نم موداقؤب ،ايكرت ةرايزل

-ديفؤك» صصحف رابتخل اهب نيمدختسسملأ عيمج عاسضخإأ
لابقتسسلأ تأردق نم ةئاملأ يف05 مأدختسسأو «91

نم لك يلث‡ عم ةقلغم ةسسلج دقع
Ëدقلأ ةليمو ةبرÿأ ييح

دؤه÷إ لك لذبت ةلودلإ» : ةيلخإدلإ ريزو
30 صص«ةليم لإزلز نم نيررشضتŸاب لفكتلل

علسسل اهقيؤسست يعدت ةيراهسشإأ ةيراŒ ةحفسص ريدي
ةدؤج تأذ تاجتنمو

ةحلسسأأ ةناسسرتو جلاعملأ فيكلأ نم غلك53.2 زجح
ةيلؤلأ ةمسصاعب ءاسضيب

كردلأو ةطرسشلأ Úب ةكÎسشم ةيلمع ‘

50صص

ير˘ي˘سسم˘ل ا˘ي˘م˘سسر ة˘مؤ˘˘ك˘˘ح˘˘لأ تسصخر
ةدؤ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لأ رود ءأرد˘˘˘˘˘˘مو
مأزتللأ ةط˘ير˘سش ،أدد˘ج˘م م˘ه˘طا˘سشن˘ل
ا˘ه˘ب ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لأ ع˘ي˘م˘ج عا˘˘سضخإا˘˘ب

ل˘ب˘ق «91 -د˘ي˘فؤ˘ك» صصح˘ف را˘ب˘ت˘˘خل
يف05 مأد˘خ˘ت˘سسأو ،ة˘سسسسؤؤ˘م˘لأ ح˘˘ت˘˘ف
ي˘ف لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسلأ تأرد˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لأ
ع˘˘ن˘˘م ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ىلوألأ ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لأ
.ينابملأ لؤخد نم ءايلوألأ

سصإؤخلإ نيلقانلإ بشضغ ةهجإؤم ةمهم يف ةمؤكحلإ
40 صصمهبلاطم ةيبلت مدع لاح يف ةمراع ىسضؤف يف ةيلو84 قأرغإأو ينطو بأرسضإاب أودده

›ام ‘ عاشضوأ’إ بقإرت رئإز÷إ
ةمخشض ةرجه ةجؤم نم رإذحو

يقيرفإ’إ لامششلإ لود ددهت

حتف ةداعإإ طورشش هذه
ةــــناشضحلإ رود

30صص

40 صص

ةيكرح وأأ ةينهذ تاقاعإاب أؤبيسصأأ وأأ أؤفؤت نيذلأ ءانثتسساب

ف’آإ5 نم رثكأإ عاجرتشسإ
ةيرثأإ ةيدقن ةعطق

ةـــنتاب يـــف

«ةروانملأ» ـب ناملربلأ لحل جيورتلأ فسصو

سضرعتي نÓفأ’إ» :يجعب
تاهج نم ةجهنمم ةلمحل

«ربمفؤن ئدابم عم سضراعتت
30 صص

تأذ تاتابنلأ لامعتسساب حامسسلأ اهزربأأ
ةردıأ ةيودألأ جاتنإأ ‘ ايلقع ةرثؤؤŸأ صصئاسصÿأ

لخدي نؤبت سسيئرلإ
ةديدج تÓيدعت
ةحشصلإ نؤناق ىلع

30 صص

30 صص

50صص

«جاشسنوأإ» عيراششم باحشصأإ نؤيدل حشسم ’

ةشسشسؤؤم لك ةيعشضو بشسح طاشسقأإ لكشش ‘ اهتلودج ةداعإإ ^
ابيرق ةيمؤمعلإ تاقفشصلإ نؤناق ةعجإرم ^



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
اشسنرف ءاشسؤور ةقؤششعم زوريف

ة˘˘بر˘˘ط˘˘م˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘˘ي
،زور˘ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا

ءا˘˘˘سسؤور ة˘˘˘قو˘˘˘سشع˘˘˘˘م
امدعبف ،زايتماب اسسنرف
صسيئرلا با˘ج˘عإا تلا˘ن
يذلا ،نارتيم اوسسنارف
د˘ئا˘ق ما˘سسو ا˘ه˘˘م˘˘ل˘˘سس
ر˘ب˘ع هد˘˘ع˘˘بو ،8891 ما˘˘ع بادآ’او نو˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ب ه˘˘ع˘˘لو ن˘˘˘ع ،كار˘˘˘ي˘˘˘سش كا˘˘˘ج صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

ةقوج صسراف ما˘سسو ا˘ه˘ح˘ن˘مو ا˘ه˘ت˘ي˘سصخ˘سشبو
ليوناميإا صسيئرلا وه اه ،8991 ماع فرسشلا

ىل˘ع تور˘ي˘ب˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘ب ي˘ف ا˘هروز˘ي ،نور˘كا˘م
ةليمجلا» ـب ا˘ه˘ف˘سصيو نا˘ن˘ب˘ل˘ل ه˘ترا˘يز صشما˘ه
ثب يف لاق كلذ نم رثكأاو لب ،«ةياغلل ةيوقلاو
اهل امازتلا تعط˘ق» ،ءا˘ق˘ل˘لا بق˘ع ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت
نأاب ةليللا انه مكل امازتلا عطقأا املثم ،(زوريف)
تا˘حÓ˘سصإا ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح ءي˘˘سش ل˘˘ك لذ˘˘بأا

مكدعأا .ل˘سضفأا و˘ه ا˘م ى˘ل˘ع نا˘ن˘ب˘ل ل˘سصح˘يو
نع اهعم تثدحت» فاسضأاو ،«مككرتأا نل يننأاب

هبحن نانب˘ل ن˘ع ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘ل˘ث˘م˘ت ا˘م ل˘ك
.«انباتني يذلا نينحلا نع ...انم ريثكلا هرظتنيو

بهنلإ نم تإرينؤيلم

تاهجلا اهترسشاب يتلا تاقيقحتلا راطإا يف
ترسسأا ،داسسفلا اياسضق نع فسشكلل ةينمأ’ا

راردأا ةي’وب ةقمعم تاقيقحت حتفب رداسصم
افظوم91 نع لقي ’ ام تاورث مخسضت لوح
رايمأا مهنيب نم ةيدلب صسلاجم يف ابختنمو
نأا ى˘لإا ردا˘سصم˘لا ر˘ي˘سشتو ،نو˘ق˘با˘سس را˘ي˘˘مأاو
تمخسضت91 ـلا نيبخت˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
م˘ه˘تا˘جوز تاور˘ثو ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا م˘˘ه˘˘تاور˘˘ث
ةيريدمب يلا˘ح ف˘ظو˘م نأا ة˘جرد˘ل م˘ه˘برا˘قأاو
ن˘م ل˘ك ي˘ف ق˘ق˘سش5 ايلاح كلمي ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ن˘ي˘ع ،ةزا˘ب˘ي˘ت ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،نار˘˘هو
يذيفنت ريدم كلمي امنيب ،راردأاو تنسشومت

يسضارا عطق نيب ام8 هتجوزو وه يلاح
نكي مل هنأا ملعلا عم ،ةرخاف Óيفو ققسشو
ريدم بسصنم يف نييعتلا لبق ائيسش كلمي
لقأ’ا ىلع نيتيدلب اسسيئر لوحتو ،يذيفنت
تارينويلم ىلإا نييداع نيفظوم درجم نم
،نارهوو راردأا يف تانكسسو يسضارا نوكلمي
ءا˘عد˘ت˘سسا˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس ة˘ي˘لا˘ح˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘˘لا
.قيقحتلل نيبختنملاو نيفظوملا

تاعماجلإ ةذتاشسأإو ةبلطل ىرششب

امل ليوط تقو ذنم ةرظتنم تناك ةوطخ يف
ميلعتلا ةرازو تفز .. تقوو هدهج نم هرفوت
ىلإا احرفم ار˘ب˘خ ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
يف لثمتي ،نيثحابلا اذكو ةذتاسسأ’او ةبلطلا
لÓخ ايمسسر «أارقإا» ةيمقرلا ةبتكملا قÓطإا
ن˘˘˘م كلذو ،1202‐0202 ةيعماج˘لا ة˘ن˘سسلا
ع˘˘˘جار˘˘˘م˘˘˘لاو بت˘˘˘كلا˘˘˘ب م˘˘˘˘هد˘˘˘˘يوز˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا

اهيلإا جولولا متي ثيح ،دعب نع تاعوبطملاو
 : يلاتلا طبارلا ربع

/zd.upo.aarqi. www//:ptth
./RF/tnemennoba

ىرخأإ ةرم .. «ودبيإإ يلراشش»

اسسنرف يف لدجلا هيف ىلاعتي يذلا تقولا يف
تدا˘عأا فر˘ط˘ت˘لا ة˘يذ˘غ˘ت با˘ب˘سسأا صصو˘سصخ˘ب
«ودبيإا يلراسش»  ةرخاسسلا ةيسسنرفلا ةفيحسصلا
ة˘ئ˘ي˘سسم˘˘لا ة˘˘يرو˘˘تا˘˘كيرا˘˘كلا مو˘˘سسر˘˘لا ر˘˘سشن
‐ملسسو هيل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص ‐ د˘م˘ح˘م لو˘سسر˘ل˘ل
ءادت˘ع’ ا˘فد˘ه5102 ة˘ن˘سس ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو
اذه اهب رداب يتلا ةئيندلا ةجرخلا هذه ،يباهرإا
نم فواخم ترا˘ثأا رذ˘ق˘لا ي˘مÓ˘عإ’ا ر˘ب˘ن˘م˘لا
رايلم وحن هقنتعي يذلا مÓسسإÓل ءادعلا ةيذغت
اهنوك ،ملاعلا لوح صصخسش رايلملا فسصنو
.نيملسسملل ارسشابم ازازفتسسا ربتعت

qarsana@essalamonline.com

2382ددعلا ^2441 مرحم41ـل قفاوملا0202 ربمتبسس2ءاعبرألا

2 طيربغ نب
لمعت ةيبر˘ت ةر˘يد˘م تب˘ق˘ل
ن˘˘ب» ـب ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘غ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب

نوكل صسيل ،»2 طيربغ
ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو˘˘ت وأا ا˘˘ه˘˘كو˘˘ل˘˘سس
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ق˘ير˘طو ير˘˘كف˘˘لا
ةر˘يزو˘لا ه˘ب˘سشت ر˘ي˘ي˘سست˘˘لا
ا˘ه˘نو˘كل ا˘˘م˘˘نإا ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
يهو ةيسصخسش ةوقب عتمتت
اهيف كراسشتت يتلا ةفسصلا

ةريزو مل˘ع˘ل˘ل ،ة˘يرو˘ن ع˘م
يف تغلبٌأا ةقباسسلا ةيبرتلا
صسأار ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ما˘˘يأا ر˘˘خآا
بقللا عوسضومب ةرازولا
ةر˘˘يد˘˘م ه˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
،ركذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

˘˘ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘سست˘˘ب˘˘˘م تدرو
طيربغ نب دجوت» مÓعإ’ا

.«طقف ةدحاو

! .. تفخ تمع إذإإ
د˘حأ’ ن˘يو˘كت˘˘لا ي˘˘ف أا˘˘ط˘˘خ بب˘˘سست
ةكرسشل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا ز˘كار˘م
«kniLyrutneC» ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘مأ’ا
تنرتن’ا قفدت يف ىسضوف ثودحب
ىلإا أاطخلا اذه رسشتناو ،ملاعلا يف
امم،«knilyrutnec» ةكبسش جراخ
تا˘كر˘سش ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ى˘ل˘ع ر˘˘ثأا
ة˘˘كر˘˘سش ا˘˘هزر˘˘بأا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا
«ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت»و «نوزا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا»
و«AE»و «تفو˘˘˘˘˘سسور˘˘˘˘˘˘كيا˘˘˘˘˘˘م»و
«drazzilB» و«maetS»
.«tiddeR»و «drocsiD»و

«etius-G» ءابرغلإ لؤخد عنمل
لو˘˘خد ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘ب
تاماقإ’ا ىلإا ءابرغلا صصاخسشأ’ا
ةبلطلل ةيامح اهميظنتو ةيعماجلا
يلاعلا ميلعتلا ةرازو تعسضو ،

ةيمقر ةيسضرأا ،يملعلا ثحبلاو
نم نيديفتسسملا ةبل˘ط˘ل˘ل ة˘سصا˘خ
هذه لم˘ع˘تو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا
ةبلطلا مايق لÓخ نم ةيسضرأ’ا
etius-G باسسح ىلع ليجسستلاب
مه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا لا˘خدإاو
يف ناكم ز˘ج˘ح ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
.ةيعماجلا تاماقإ’ا

؟.. ةداعلاك ثرإؤك مأإ .. إودعتشسإ له
ا˘م ي˘ت˘˘لا ثراو˘˘كلا م˘˘غر
را˘ط˘مأا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ب˘˘سست تئ˘˘ت˘˘ف
تاونسسلا ةل˘ي˘ط ف˘ير˘خ˘لا
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لا
تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة’و˘˘˘˘لا نأا ّ’إا ،ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

اور˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي م˘˘ل را˘˘ي˘˘˘مأ’او
،ةنسس لك ثراوك ليلدلاو
م˘˘غرو ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ت˘˘ح
ةلئاقلا ةموكحلا تاميلعت
ل˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا ةرور˘˘˘˘سضب
يدافتل ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ا˘ه˘ف˘ل˘خ˘ت د˘ق ر˘ئا˘˘سسخ ة˘˘يأا
نأا ّ’إا ،ةلمتحم تاناسضيف
يف عورسشلا لجأا نم رايمأ’ا ىلإا تاميلعت لاسسرإاب اورداب ديلا عباسصأا ىلع نودعي لئÓق ة’و
عراوسشلا قرغ يدافت متي ىتح هايملا فرسص تاونقو تاعولابلا ةئيهتو فيظنت تايلمع
.ةينافوطو ةريزغ نوكت ام ابلاغ يتلا فيرخلا راطمأا ىلوأا طوقسس دنع ندملاو



watan@essalamonline.com

3 2382ددعلأ ^2441 مرحم41ـل قفأؤملأ0202 ربمتبسس2ءاعبرألأثدحلا

ي˘˘˘˘ف ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘سضوأا
ةود˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘ل ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت

هريظنب صسمأا هتعمج ةيفحسص
صشيوا˘˘ج دو˘˘لو˘˘˘م ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا
كلان˘ه نأا ،ةر˘ق˘نأا ي˘ف ،و˘ل˘غوأا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لا˘˘م ي˘˘ف ت’و˘˘ح˘˘ت
،ديع˘ب˘لاو ر˘ي˘سصق˘لا ن˘ي˘يد˘م˘لا

اذ˘ه رار˘ق˘ت˘سسا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب م˘ه˘م را˘ج˘لا د˘ل˘ب˘˘لا
يف ناكسسلا» لا˘قو ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
نم نوناعي ل˘حا˘سسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
م˘˘˘ي˘˘˘سسق˘˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ل˘˘˘˘ق
بب˘˘˘سسب كلذو ،ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
تل˘˘سصح ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بÓ˘˘ق˘˘ن’ا

و˘سسا˘ف ا˘ن˘ي˘كرو˘ب ي˘ف ار˘خؤو˘˘م
ديزأا ّنأا ىلإا راسشأاو ،«يلامو
يف نودجاو˘ت˘ي ف˘لأا04 ن˘م
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘يدود˘˘ح ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
نم ارذحم ،ةنهارلا فواخملا

ددهت ةرج˘ه˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جو˘م
.يقيرفإ’ا لامسشلا لود

يكرتلا صسيئرلا فلكو اذه
يربسص ،ناغودرأا بجر بيط
ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا لÓ˘˘خ ،مودا˘˘قو˘˘ب
ى˘لإا ه˘تا˘ي˘ح˘ت ل˘ق˘ن˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘خأ’ا

د˘ب˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر
ه˘تا˘ي˘ن˘م˘تو ،نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ةرا˘يز ي˘ف ه˘لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةرازو تح˘˘˘سضوأاو ،ا˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘˘ت
نايب يف ،ةيجراخلا نوؤوسشلا
،ةيجراخلا ريزو نأا ،صسمأا اهل
ىوحف ى˘ل˘ع ،نا˘غودرأا ع˘ل˘طأا

يكرتلا هريظن ع˘م ه˘تا˘ث˘حا˘ب˘م
ىلع ،و˘ل˘غوأا صشيوا˘ج دو˘لو˘م
نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا رار˘˘˘˘غ
،ةيئانثلا ةدنجأ’ا يف ةجردملا

عو˘˘˘سضو˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ’

ربعو ،ةرا˘ج˘ت˘لاو را˘م˘ث˘ت˘سس’ا
هحايترا نع ،يكرتلا صسيئرلا
ي˘˘ف ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيكرتلا ةيرئازج˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا

همازتلا ىلع ديكأاتلا لÓخ نم
ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا
لاجم يف اميسس ’ ،اهزيزعت
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ،را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا
.نيدلبلل

تنا˘˘ك ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ةيلودلاو ةيمي˘ل˘قإ’ا ا˘يا˘سضق˘لا

يف كر˘ت˘سشم˘لا ما˘م˘ت˘ه’ا تاذ
يت˘لا ة˘سسل˘ج˘لا لا˘م˘عأا لود˘ج
’ ،ناغودرأاو موداقوب تعمج
ي˘لا˘˘م ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
رئازجلا كسسمتت ثيح ،ايبيلو
ةرور˘سضب ل˘ئا˘ق˘لا ا˘ه˘ف˘قو˘˘م˘˘ب
ل˘ح˘لاو راو˘ح˘لا را˘سسم ي˘ن˘ب˘ت
.يسسايسسلا

:ةرقنأأ نم موداقؤب ،ايكرت ةرايزل نؤبت صسيئرلأ ؤعدي ناغودرأأ

ةرجه ةجؤم نم رإذحو ›ام ‘ عاشضوأ’إ بقإرت رئإز÷إ
يقيرفإ’إ لامششلإ لود ددهت ةمخشض

خ.ةميسسن

بقرتتو يلام يف ةرتؤتملأ  عاسضوألأ بقأرت رئأزجلأ ّنأأ ،ةيجراخلأ نوؤؤسشلأ ريزو ،موداقؤب يربسص ّدكأأ
.راجلأ دلبلأ أذه اهفرعيسس ةمخسض ةرجه ةجؤم نم أرذحُم ،Óبقتسسم اهب لسصحتسس يتلأ تأدجتسسملأ

ناملربلأ لحل جيورتلأ فسصو
«ةروانملأ» ـب

نÓفأ’إ» :يجعب
ةجهنمم ةلمحل سضرعتي
سضراعتت تاهج نم
 «ربمفؤن ئدابم عم
نيمألأ ،يجعب لسضفلأ ؤبأأ ّدكأأ
ريرحتلأ ةهبج بزحل ماعلأ
صضرعتي «نÓفألأ» نأأ ،ينطؤلأ
فرط نم ةجهنمم ةلمحل

هعم فلتخت فأرطأأو تاهج
نايب عم ىتحو ،ايجؤلؤيديإأ
صسمأأ ،يجعب لاق.ربمفؤن لوأأ

بقع يفحسص حيرسصت يف
ءاسضعأأ ىلع ماهملأ هعيزؤت
قداسص يذلأ يسسايسسلأ بتكملأ

ةنجللأ ءاسضعأأ هتليكسشت ىلع
طرافلأ تبسسلأ مؤي ةيزكرملأ

،ةمسصاعلأ يف بزحلأ رقمب
نم نحنو نؤيربمفؤن نحن»

يفو ،ربمفؤن لوأأ عنسص
نورتسس رؤتسسدلأ ءاتفتسسأ

نأأ أدكؤؤم ،«نÓفألأ قيرب
رييغتلأ ىلع مزاع بزحلأ

صصخسش ل هنأأو ،ايلحمو اينطو
مغر ،نÓفألأ صسمي نأأ هنكمي
امك«هتزعزل ةتيبملأ ةينلأ
دؤجو ىلإأ ،ثدحتملأ راسشأأ

لحل جيورتلأ لÓخ نم ةروانم
صساسسملأ لجأأ نم ناملربلأ

،ةلبلبلأ ةراثإأو بأزحألاب
صسيئرلأ»  قايسسلأ يف احسضؤم
مؤي لوأأ ذنم دعو نؤبت

تاباختنأ ميظنتب هباختنل
،«ناملربلأ لح صسيلو ةقبسسم
عؤسضؤمل يجعب قرطت امك
،ينؤيهسصلأ نايكلأ عم عيبطتلأ

نيقابسسلأ انك اننإأ» Óئاق
أذه.«ةؤطخلأ هذهب ديدنتلل
بزحلل يسسايسسلأ بتكملأ نمثو
ءأرزؤلأ صسلجم تأرأرق ،ديتعلأ
قلعت ام ةسصاخ ،ريخألأ

معدو نينطأؤملأ ةيامحب
.هتاسسسسؤؤم

خ.ةيمسسن

صصئاسصÿأ تأذ تاتابنلأ لامعتسساب حامسسلأ اهزربأأ
ةردıأ ةيودألأ جاتنإأ ‘ ايلقع ةرثؤؤŸأ

ةديدج تÓيدعت لخدي نؤبت سسيئرلإ
ةحشصلإ نؤناق ىلع

ةيكرح وأأ ةينهذ تاقاعإاب أؤبيسصأأ وأأ أؤفؤت نيذلأ ءانثتسساب

«جاشسنوأإ» عيراششم باحشصأإ نؤيدل حشسم ’
ةشسشسؤؤم لك ةيعشضو بشسح طاشسقأإ لكشش ‘ اهتلودج ةداعإإ^

ابيرق ةيمؤمعلإ تاقفشصلإ نؤناق ‘ رظنلإ ةداعإإ^

ةيلخأدلأ اهتهبج يمحيو دÓبلأ نمؤؤيسس هنأأ لاق Úنسش

ينطؤلإ قافؤلإ ميعدتل ةشصرف رؤتشسدلإ لؤح ءاتفتشس’إ Èتعي ‘رشش

Ëدقلأ ةليمو ةبرÿأ ييح نم لك يلث‡ عم ةقلغم ةسسلج دقع

«ةليم لإزلز نم نيررشضتŸاب لفكتلل دؤه÷إ لك لذبت ةلودلإ» : ةيلخإدلإ ريزو

صسيئر ،يفرسش دمحم ربتعا
ةلقت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
لوح ءاتفتسس’ا نأا ،تاباختنÓل
يف هميظنت عمز˘م˘لا رو˘ت˘سسد˘لا
،لب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا
،ينطولا قافولا ميعدتل ةسصرف
نم نيلعافلا فارطأ’ا لك ايعاد
ةيسسايسس بازحأاو يندم عمتجم
زربأا نيح يف ،هيف ةمهاسسملل
صسلجملا صسيئر ،نينسش ناميلسس
اذ˘˘ه نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا
دÓ˘˘ب˘˘لا ن˘˘مؤو˘˘ي˘˘سس ى˘˘ع˘˘سسم˘˘لا

.ةيلخادلا اهتهبج يمحيو
ريطسست مت هنأا ،يفرسش زربأا

طبر ىلإا فدهي صصاخ جمانرب
ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يروا˘˘˘˘سشت ت’ا˘˘˘˘˘سصتا
اهاعد يتلا ةيسسايسسلا بازحأ’ا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فأا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت ى˘˘لإا

اذهل ةغلابلا ةيمهأ’اب مهتيعوتو
احسضوم ،ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا د˘عو˘م˘لا
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
يلعفلا قÓطن’ا نأا ،صسمأا اهب
نوكيسس نينطاوملا صسيسسحتل
رادسصإا درجمب ينوناق لكسشب
ن˘م ي˘ئا˘عد˘ت˘سس’ا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا

دبع ،ةيروهمجلا صسيئر فرط

.نوبت ديجملا
ة˘ط˘ل˘سسلا صسي˘ئر دد˘سش ا˘م˘˘ك

ىل˘ع ،تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا ة˘ي˘م˘˘هأا
ةيملعلا ةنجلل هميدقت مت يذلا
فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو ىد˘˘ل

ةه˘ج ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح
.ىرخأا ةهج نم نيرطؤوملاو

صسي˘˘ئر ا˘˘عد ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ىلإا ،ينطولا يبعسشلا صسلجملا
روتسسدلا لوح ءاتفتسس’ا حاجنإا
ةيامح˘ل ى˘ع˘سسم هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لا
لÓخ داسشأاو ،ةيلخادلا ةهبجلا
بتكم عامتج’ صسمأا هسسؤورت
صسي˘˘ئر رار˘˘˘ق˘˘˘ب ،نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا
رايتخا صصوسصخب ،ةيروهمجلا
اد˘عو˘م ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا خ˘˘يرا˘˘ت
ايعاد روتسسدلا لوح ءاتفتسسÓل
ةرورسض ى˘لإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
حاجنإا لجأا نم عيمجلا طارخنا

ن˘مؤو˘ي˘سس يذ˘لا ى˘ع˘سسم˘لا اذ˘˘ه
ةيلخادلا اهتهبج يمحيو دÓبلا
نايب يف صسمأا ءاج امل اقفو ‐
زوحت ناملربلل ىلفسسلا ةفرغلل
.‐هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»

ط˘˘ب˘˘سض ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا بت˘˘كم
ةسصاخلا تاب˘ي˘تر˘ت˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ةرود˘لا حا˘ت˘ت˘˘فا˘˘ب
كلذو ،مويلا ةرر˘ق˘م˘لا ة˘يدا˘ع˘لا

نم531 ةداملا ماكحأاب Óمع
نوناقلا نم5 ةداملاو ،روتسسدلا
يذلا21‐61 مقر يوسضعلا
انيسسلاو ناملربلا ميظنت ددحي
ةيفيظولا تاقÓعلاو ،امهلمعو
.ةموكحلا نيبو امهنيب

لا˘م˘عأا لود˘ج ن˘م˘سضت ا˘م˘ك
عور˘سشم ة˘لا˘حإا عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه
ةقفاوم˘لا ن˘م˘سضت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا

10‐02 م˘˘˘˘قر ر˘˘˘˘مأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ماع ةجحلا يذ9 يف خرؤوملا

ةيليوج03 قفاو˘م˘لا1441
ممتيو لدعي يذلا0202 ةنسس
خرؤوملا651 ‐66 مقر رمأ’ا
6831 ما˘˘ع ر˘˘ف˘˘سص81 ي˘˘˘ف
6691 ةنسس ناوج8 قفاوملا

تابوقعلا نونا˘ق ن˘م˘سضت˘م˘لاو
يفو ،ةسصتخملا ةن˘ج˘ل˘لا ى˘ل˘ع
بتكم حر˘سص عا˘م˘ت˘ج’ا ما˘ت˘خ
ةثÓث دعاقم روغسشب صسلجملا
يب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا ي˘ف باو˘ن
.ينطولا

ر.نوراه

ر˘يزو ،دو˘ج˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ك د˘˘كأا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

فيثكت ،ةينارمع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
لجأا نم دوهجلا لكل ةلودلا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا
ةليم ة˘ي’و نا˘كسس ل˘كا˘سشم˘ل
تاز˘ه˘لا ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا

ةي’ولاب ةلج˘سسم˘لا ة˘ي˘سضرأ’ا
ي˘ف ،ر˘يزو˘لا ح˘سضوأا.ارخؤوم
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت

صسمأا هتداق يتلا ةرايزلا لÓخ
همودق نم فدهلا نأا ،ةي’ولل
نكسسلا ريزو ةقفر ،ةليم ىلإا

مييقت وه ،ةنيدملاو نارمعلاو

اموي02 ـلا لÓخ هزاجنا مت ام
دق˘ع ه˘نأا ف˘سشكو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

لك يلثمم عم ةقلغم ةسسلج
،ميدقلا ةليمو ةبرخلا ييح نم
تايفيكل قر˘ط˘ت˘لا ه˘لÓ˘خ م˘ت
.لازلزلا تايعادت ةجلاعم

ـه.دأؤج

،ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر ل˘خدأا
تÓيدعت ،نوبت ديجملا دبع
،ةحسصلا نوناق ىلع ةديدج
ومد˘خ˘ت˘سسم ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب تا˘ب
مهتامازتلا ىلع ةدايز عاطقلا
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا

ةدعب نومزلم ،ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ح˘ير˘سصت˘لا ا˘هزر˘˘بأا تاءار˘˘جإا
ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘ل
راثآ’اب ةين’ديسصلا ةظقيلاب
اهيف بوغرملا ريغ ةيوناثلا

.ةيودأ’ا لامعتسسا دنع
تÓيدع˘ت˘لا هذ˘ه ق˘ل˘ع˘ت˘تو

صسيئرلا اهرقأا يتلا ةديدجلا
يسسا˘ئر ر˘مأا بجو˘م˘ب ،نو˘ب˘ت
م˘قر نو˘نا˘ق˘لا م˘م˘ت˘يو لد˘ع˘˘ي
،ةحسصلاب قلعت˘م˘لا11‐81
نم ريخأ’ا ددعلا يف ردسص
را˘ط˘خإا ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا
ةظقيلاب ةسصتخم˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ثدح لكب داتعلا صصوسصخب
وأا جتان ثدح وأا رطخ يذ
لامعتسسا نع جتني نأا نكمم
صضرغل ةيبطلا تامزلتسسملا
وأا جÓ˘˘ع˘˘لا وأا صصي˘˘خ˘˘سشت˘˘لا
حير˘سصت˘لا كلذ˘كو ،ة˘يا˘قو˘لا
مل˘ع˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘طـل˘سسل˘ل
تاممسستلا ت’احب مومسسلا
را˘ثآ’او ة˘ن˘مز˘م˘لا وأا ةدا˘ح˘˘لا
ةتبثملا وأا ةلمتحملا ةماسسلا
وأا تا˘جو˘ت˘ن˘م ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘˘لا

.ةيبيكرت وأا ةيعيبط داوم
يتلا تÓيدعتلا نيب نمو

كل˘ت نو˘نا˘ق˘لا ى˘˘ل˘˘ع تأار˘˘ط
تا˘ي˘حÓ˘سصلا صصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةف˘ل˘كم˘لا ةرازو˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا
’ ،ةين’ديسصلا تاعانسصلاب
داوملا يف هثادحإا مت ام اميسس
712/ 812/ 422/ 332،

ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘ثإا ع˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ح˘لا˘سصم˘˘لا ن˘˘م دا˘˘م˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل
ةفلكملا ةرازولل ةسصت˘خ˘م˘لا
امك ،ةين’ديسصلا ةعانسصلاب
ف˘ل˘˘كم˘˘لا ر˘˘يزو˘˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي
،ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا تا˘عا˘ن˘سصلا˘ب
ةينطولا ةلا˘كو˘لا يأار د˘ع˘بو
ملّسسي نأا ،ةين’ديسصلا داوملل
لامعت˘سس’ ا˘ت˘قؤو˘م ا˘سصي˘خر˘ت
ا˘مد˘ن˘ع ة˘ل˘ج˘سسم ر˘ي˘غ ة˘يودأا
ي˘˘ف ة˘˘يودأ’ا هذ˘˘ه ف˘˘سصو˘˘˘ت
صضار˘˘مأا˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا را˘˘˘طإا

جÓ˘˘ع د˘˘جو˘˘ي ’و ةر˘˘ي˘˘ط˘˘˘خ
بار˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل لدا˘˘ع˘˘م
ة˘ع˘ف˘ن˘م ا˘˘ه˘˘يد˘˘لو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ي˘ف م˘تو ،ة˘ت˘ب˘˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘جÓ˘˘ع
،نوناقلل ةديدجلا تÓيدعتلا
داوملل راهسشإ’ا˘ب صصي˘خر˘ت˘لا
ةعسضاخلا ري˘غ ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا
ه˘جو˘م˘لا يرا˘ب˘جإ’ا ف˘سصو˘ل
عسضخ˘يو ة˘ح˘سصلا ي˘ي˘ن˘ه˘م˘ل
حلاسصمل ةينق˘ت˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت˘ل˘ل
ةعانسصلاب ةف˘ل˘كم˘لا ةرازو˘لا
ةمئاق ددحت يتلا ةين’ديسصلا

ا˘سضيأا م˘ت ا˘م˘ك ،داو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
داو˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نإا˘˘˘ب حا˘˘˘م˘˘˘سسلا

صصئا˘˘سصخ˘˘لا تاذ ة˘˘يودأ’او
،ايلقع ةرثؤو˘م˘لا وأا ةرد˘خ˘م˘لا

ا˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘سضو˘˘تو ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘سصو
ا˘هدار˘˘ي˘˘ت˘˘سساو ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
ا˘˘˘ه˘˘˘سضر˘˘˘عو ا˘˘˘هر˘˘˘يد˘˘˘سصتو
ا˘ه˘ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لاو ا˘ه˘ع˘يزو˘تو
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ت˘˘قاو ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سستو
لا˘م˘ع˘ت˘سسا ع˘م ،ا˘˘ه˘˘تزا˘˘ي˘˘حو
تاتابن˘لا ءاز˘جأا وأا تا˘تا˘ب˘ن˘لا
ةرثؤوملا وأا صصئاسصخلا تاذ
.ايلقع

ح.نيدلأ رمق

،تا˘˘فا˘˘ي˘˘سض م˘˘˘ي˘˘˘سسن د˘˘˘كأا
ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا
تا˘سسسسؤوŸا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كŸا لوأ’ا
ح˘سسم لا˘م˘ت˘حا نأا ،ةر˘غ˘سصŸا
ن˘˘م ن˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسŸا نو˘˘˘يد
«جا˘˘˘˘˘˘˘سسنوأا» ع˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘سشم
،دراو Òغ معد˘لا ق˘يدا˘ن˘سصو
نيذلاو اوفوت نيذلا ءانثتسساب
وأا ةين˘هذ تا˘قا˘عإا˘ب او˘ب˘ي˘سصأا

ةداعإا متيسس هنأا ازÈم ،ةيكرح
طاسسقأا ل˘كسش ‘ ا˘ه˘ت˘لود˘ج
.ةسسسسؤوم لك ةيعسضو بسسح

،تا˘˘فا˘˘ي˘˘سض ف˘˘سشكو اذ˘˘ه
هع˘م˘ج يروا˘سشت ءا˘ق˘ل لÓ˘خ
تا˘ي˘ع˘م÷او با˘ب˘سشلا˘ب صسمأا

عا˘˘ط˘˘ق ‘ ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسŸاو
ةي’وب ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا
ةي˘سضرأا قÓ˘طإا ن˘ع ،يداو˘لا

بابسشلا Úب لسصاوتلل ةيمقر
ةيسصولا ةرازولاو ر˘م˘ث˘ت˘سسŸا
ة˘˘˘طا˘˘˘سسو˘˘˘لا ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
.ةيطارقوÒبلاو

ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
لوأ’ا ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘˘نŸا
تا˘˘˘˘˘سسسسؤوŸا˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كŸا

ةداعإا نع ةبسسانŸاب ،ةرغسصŸا
تاقفسصلا نو˘نا˘ق ‘ ر˘ظ˘ن˘لا
Úكم˘˘˘ت˘˘˘ل ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ن˘˘م ةر˘˘˘غ˘˘˘سصŸا تا˘˘˘سسسسؤوŸا
¤إا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘فدو طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا
،ل˘م˘ع˘لا قو˘سس ‘ جا˘مد˘ن’ا

دد˘˘˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘˘˘˘ه ‘ ا˘˘˘˘˘˘˘عدو
¤إا صصاوÿا ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسŸا
تاسسسسؤومو تايعمج ءاسشنإا
قطانم ت’اغسشناب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
ة˘˘˘˘جر˘˘˘˘حدو تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا

رسشابŸا لسصاوتلاب مهلكاسشم
ة˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا تاذ تارازو ع˘˘˘˘م
تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘لازإ’
ة˘ل˘˘ج˘˘ع ع˘˘فدو را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
ى˘ت˘˘ح ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا
لغسش بسصانمو ةوÌلا قلخي
،ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل
ي˘˘لÙا جو˘˘ت˘˘نŸا ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشتو
هلعجو يلÙا بلطلا ةي˘ب˘ل˘ت˘ل
قاو˘سسأ’ا ‘ ا˘يو˘ق ا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’او ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

.ةيŸاعلاو
ر.نوراه



ينطولا داح˘تÓ˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأا
زو˘˘ح˘˘ت صسمأا ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
هنأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ناك يذلا بارسضإ’ا قيلعت مت
02 خ˘يرا˘ت ى˘لإا مو˘ي˘لا ارر˘ق˘م
اد˘كؤو˘م ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
قباسس نود بارسضإا يف هلوخد
يف خيرا˘ت˘لا اذ˘ه د˘ع˘ب را˘ع˘سشإا

ي˘˘˘˘ف ةرازو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘ح
بلا˘˘ط˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
رار˘ق˘لا نأا ازر˘ب˘م ،ة˘عو˘فر˘م˘لا
بتاكملا ةيبلغأا ةقفاومب ذختا
.ةيئ’ولا

جو˘ت يذ˘لا نا˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘سشأاو
داحتÓل ينطولا بتكملا ءاقل
ة˘ي˘ئ’و˘لا بتا˘كم˘لا ءا˘˘سسؤور˘˘ب
صسيئر عي˘قو˘ت ل˘م˘ح˘ي يذ˘لاو
رارقلا نأا ،لÓب دمحم داحت’ا

بارسضإ’ا نمازتل رظنلاب ءاج
ةدا˘ه˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘ماو رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
70 موي طسسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ماو ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘سس
ربمتبسس31 يف ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

اهارجأا يتلا ةيئزجلا ةكرحلاو
13 خيراتب ةيروهمجلا صسيئر

ة’ولا كلسس يف طرافلا توأا
ارظن اذكو نيبدتنملا ة’ولاو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘يزو ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سس’
صصوسصخب دا˘ح˘ت’ا بلا˘ط˘م˘ل
نأا احسضوم ،هيل˘ث˘م˘م ة˘ل˘با˘ق˘م
ةلهملا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘بو دا˘ح˘ت’ا
بارسضإ’ا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ةدد˘ح˘م˘لا
بارسضإا يف ةرسشابم لخديسس
.قبسسم راعسشإا نود ينطو

دا˘˘ح˘˘ت’ا نا˘˘˘ك ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل

عدوأا د˘ق ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
بارسضإا يف لوخدلاب اراعسشإا

˘˘مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو
ةرازو رخأات ببسسب ،ءاعبرأ’ا
ة˘ي˘سضرأا ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف ل˘ق˘ن˘لا
فرط نم ةعوفرملا بلاطملا
صصاو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا

صسمأا دو˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ا˘نورو˘ك
تقؤو˘م˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا رر˘˘ق˘˘يو

.بارسضإÓل

ثدحلا4 2382ددعلأ ^2441 مرحم41ـل قفأؤملأ0202 ربمتبسس2ءاعبرألأ

watan@essalamonline.com

مهبلاطم ةيبلت مدع لاح يف ةمراع ىسضؤف يف ةيلو84 قأرغإأو ينطو بأرسضإاب أودده

سصإؤخلإ نيلقانلإ بشضغ ةهجإؤم «ةمهم» يف ةمؤكحلإ

ر.نوراه

رهزل رخأات دعب رأذنإأ قباسس نود بأرسضإأ يف لؤخدلأو ،ةيلو84 ىؤتسسم ىلع لقنلأ ةكرح لسشب نؤلقانلأ دعؤت
ةحئاج نم نيررسضتملأ صصأؤخلأ نيلقانلأ فرط نم ةعؤفرملأ بلاطملأ ةيسضرأأ ةجلاعم يف لقنلأ ريزو ينه

.مهعم رأؤحلأ باب حتفو اهرأرقب ةمؤكحلأ مأزتلأ مدع لاح يف ديعسصتلاب نيددهم ،«انورؤك»

ىسضؤف ةلاح قلخب رباخمو ءأود تايبؤل مهتإأ
ءأودلأ قؤسس يف ةردنو

لبقتشسم» : سصإؤخلإ ةلدايشصلإ ةباقن سسيئر
«رئإزجلإ يف ةين’ديشصلإ ةعانشصلل دعإو

-ديفؤك» صصحف رابتخل اهب نيمدختسسملأ عيمج عاسضخإأ
لابقتسسلأ تأردق نم ةئاملأ يف05 مأدختسسأو «91

ةناشضحلإ رود حتف ةداعإإ طورشش هذه
ينابملإ لؤخد نم ءايلوأ’إ عنم ^

تأرايسسلأ ليؤحت ةفلكت نم ةئاملأ يف05 ـل ةلودلأ لمحت دكأأ

«LPG » مإدختشسإ يف عإرشسإÓل ؤعدي ةقاطلإ ريزو
ةـــــيزيفحت تإءإرــــجإإ ربع

،راطع دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع دد˘سش
ةرورسض ىل˘ع ،ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو
زاغ مادخت˘سسا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا
ي˘˘˘ف ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا لور˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا
تاءارجإا لÓخ نم تارايسسلا
ربع ،ةيزيفحت ةينوناقو ةيرادإا

هذه قيعت يتلا ليقارعلا عفر
.ةيلمعلا

صشما˘ه ى˘ل˘ع ،را˘˘ط˘˘ع د˘˘كأا
فيظنلا دوقولا لوح عامتجا

ن˘˘يد˘˘لا صسم˘˘˘سش ع˘˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ر˘˘يزو ،رو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سش
تا˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو يو˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ن˘˘م د˘˘ب’ ه˘˘نأا ،ةدد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ارو˘˘˘ف ع˘˘˘فر˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت

لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سس’
طورسش ديدجت ر˘ب˘ع ع˘ي˘م˘م˘لا
دو˘قو˘لا اذ˘ه ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا

ن˘م ي˘ت˘لا تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا اذ˘كو
اذه لامعتسسا زي˘ف˘ح˘ت ا˘ه˘نأا˘سش
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م دو˘˘قو˘˘لا

لاخدإا ةيلمع نأا اركذم ،ديدج
تأادب ع˘ي˘م˘م˘لا لور˘ت˘ب˘لا زا˘غ
تهجاو ا˘ه˘ن˘كل ،3891 ةن˘سس
يرادإا لقثو ةينوناق ليقارع
اذ˘˘ه لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا نود ’ا˘˘˘ح
را˘˘سشأاو ،ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا دو˘˘قو˘˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم نأا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
تارايسسلل ةبسسن˘لا˘ب ف˘قو˘ت˘لا
لورتب˘لا زا˘غ˘ب ل˘غ˘ت˘سشت ي˘ت˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ن˘م˘ي ي˘ت˘لا ع˘ي˘م˘م˘لا
فقوتلل رئاظحلا ىلإا لوخدلا
ةينمأا ةميلعتل اعبت ةيبقأ’ا يف
تاو˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘سضور˘˘˘ف˘˘˘م
دب ’ هنأا ادكؤوم ،تاينيعسستلا

،ءارجإ’ا اذه يغلي ميظنت نم
نأا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م
د˘˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘ل ن˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ل˘˘˘˘كسشم

ل˘˘سضف˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘حور˘˘ط˘˘˘م
امك ،ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا رو˘ط˘ت˘لا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع را˘˘ط˘˘ع دد˘˘سش
معدلا قودنسص قÓطإا ةداعإا
˘ماد˘خ˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ع˘ي˘ج˘سشت˘ل˘˘ل
نأا اد˘كؤو˘م ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
ةئاملا يف05 لمحتت ةلودلا

تارايسسلا ليوحت ةفلكت نم
.عيمملا لورتبلا زاغ ىلإا

نيدلا صسمسش دكأا هتهج نم
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ر˘˘يزو ،رو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سش
تا˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو يو˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
نأا ةرورسض ى˘ل˘ع ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
داسصتقا نِطاو˘َم د˘ل˘ب˘لا دد˘ح˘ي
ةنهارملا هنكمي يتلا ةقاطلا

لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا حا˘˘ج˘˘نإ’ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةرورسض ىلإا اريسشم ،يوقاطلا
ة˘قا˘ط˘لا كÓ˘ه˘ت˘˘سسا د˘˘ي˘˘سشر˘˘ت

نكسسلا تاعاطق يف ةسصاخ
ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ل˘جأا ن˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
د˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ع˘ب˘ت ن˘م ا˘ي˘ج˘يرد˘˘ت
،ة˘يرو˘ف˘حأ’ا تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
د˘جو˘˘ت ه˘˘نأا ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘سضأاو
اهب ما˘ي˘ق˘لا ن˘كم˘ي ةد˘ع رو˘مأا
يف ةقاطلا كÓهتسسا ديسشرتل
كلهتسسي يذ˘لا ل˘ق˘ن˘لا عا˘ط˘ق
ةقاطلا نم ةئملاب04 هدحو
.ةجتنملا

لبق˘ت˘سسا ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
ر˘يزو ،را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
ناروم ودنانرف نم Óك ،ةقاط
ر˘ي˘ف˘سسلا و˘ل˘ي˘˘تو˘˘سس‐و˘˘ف˘˘لا˘˘ك
نو˘˘ي نوأا ي˘˘لو ،ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سس’ا
،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘˘يرو˘˘ك ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس
نواعتلا ريوطت لوح ثحابتلل
.ةكارسشلاو يئانثلا

،ةرازولا نايب حسضوأاو اذه
ر˘يزو ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا نأا

ا˘ي˘نا˘ب˘˘سسإا ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
تاقÓع عقاو لوح تروحمت
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘سشلاو نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘ت ي˘ت˘لا ا˘ي˘نا˘ب˘سسإاو ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ةزاتمملاب» ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘سصو
قا˘˘˘فآا اذ˘˘˘كو «ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
برعأا ،هته˘ج ن˘م ،ا˘ه˘م˘ي˘عد˘ت
هحايترا ن˘ع ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ر˘ي˘ف˘سس
نيب ةمئاقلا ةديجلا تاقÓعلل
ة˘ب˘غر ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا
يف ة˘ي˘نا˘ب˘سس’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةماقإاو رئازجلا يف رامثتسس’ا
ىلع ةدئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ت ة˘كار˘سش
صضرعتسسا لباقملاب ،نيفرطلا

ةيروه˘م˘ج ر˘ي˘ف˘سس ع˘م را˘ط˘ع
،رئازج˘لا˘ب ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘يرو˘ك
نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع ع˘˘˘قاو
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘كار˘˘˘سشلاو
لاجم يف ةيبو˘ن˘ج˘لا ا˘يرو˘كو
ةديجلاب» فسصوُت يتلا ةقاطلا

ل˘˘ب˘˘سس ى˘˘لإا ا˘˘قر˘˘ط˘˘تو ،«اد˘˘ج
ا˘عد ن˘يأا ،ا˘هز˘يز˘ع˘ت ل˘ئا˘سسوو
ة˘يرو˘كلا تا˘كر˘سشلا ر˘يزو˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘لإا
اذكو ةسسدنهلاو ءايميكورتبلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا
ة˘ي˘عا˘ن˘˘سصلا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ةيوقاطلا

ريفسسلا برعأا هبناج نمو
تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع ها˘˘سضر ن˘˘ع
ادكؤوم ،نيدلبلا نيب ةقيرعلا

هدÓ˘˘˘ب داد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
˘‐ح˘بار» ة˘كار˘˘سشلا ع˘˘يرا˘˘سشم
ةر˘ب˘˘خ ة˘˘كرا˘˘سشم ع˘˘م «ح˘˘بار
عم ةيبونجلا ايروك تاكرسش
.ةقاطلا لاجم يف تاكرسشلا

ز.لامج

،يربمع˘ل˘ب دو˘ع˘سسم ن˘م˘ث
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا صسي˘˘ئر
،صصاو˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘سصل˘˘˘ل
يتلا تارارقلاو تايسصوتلا
،ةيروهمجلا صسيئر اهذختا

لÓخ ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ءارزو˘لا صسل˘˘ج˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘فر˘˘˘ب ،ر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
«لاديسص» عمجمل ةيجاتنإ’ا
ة˘ي˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل
و˘ح˘ن را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ه˘ي˘جو˘˘تو
ادكؤوم ،ةيئاود˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
زفا˘ح ة˘با˘ث˘م˘ب ر˘مأ’ا اذ˘ه نأا
ة˘ي˘ئاود ة˘عا˘ن˘سصل ع˘ل˘ط˘ت˘ل˘ل
.اندÓب يف ةدعاو

نأا ،ير˘˘ب˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب ح˘˘˘سضوأا
ةود˘˘˘˘ق تل˘˘˘˘ظ «لاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سص»
ةعانسصلا لاجم يف ةدئارو
ا˘˘˘م م˘˘˘غر ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا
نم ليقارع نم هل تسضرعت

دار˘ي˘ت˘سس’ا تا˘ي˘بو˘˘ل فر˘˘ط
ي˘ف لا˘˘قو ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ىلدأا ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ةدارإ’ا» ،صسمأا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
قلخ يف ةلودلل ةيسسايسسلا

،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘ئاود ة˘عا˘ن˘˘سص
ع˘ل˘ط˘ت˘نو ح˘م˘ط˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج˘˘ت
ةدعاو ةين’ديسص ة˘عا˘ن˘سصل
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
عمجم فرط نم ةجمربملا

اذه يف لدتسساو ،«لاديسص
ر˘ب˘˘خ˘˘م عور˘˘سشم˘˘ب دد˘˘سصلا
د˘ح˘ي˘سس يذ˘لا ن˘˘ي˘˘لو˘˘سسنأ’ا

،داريتسس’ا ةروتاف نم اريثك
ةبا˘ق˘ن˘لا صسي˘ئر بر˘عأا ا˘م˘ك
ة˘˘لدا˘˘ي˘˘˘سصل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يف ه˘ت˘سشهد ن˘ع ،صصاو˘خ˘لا
رباخمو ءاود تايبول طروت
يعرسشلا ريغ داريتسس’ا يف
ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘ح ق˘˘˘ل˘˘˘خو
،ءاود˘لا قو˘سس ي˘ف ةرد˘ن˘لاو
ةيودأ’ا صضعب ةردن اعجرم
با˘˘ي˘˘˘غ ى˘˘˘لإا قو˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ن˘˘يدرو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
كل˘ت د˘يرو˘ت˘ب ن˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

ن˘˘˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘˘سضف ة˘˘˘˘˘˘˘˘يودأ’ا
ه˘سسرا˘م˘˘ت يذ˘˘لا را˘˘كت˘˘ح’ا

صضعبل اهن˘ي˘ع˘ب تا˘سسسسؤو˘م
.ةيودأ’ا

،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا را˘˘سشأاو اذ˘˘ه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘لا نأا ى˘˘لإا
مل ةي˘ن’د˘ي˘سصلا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل
ىل˘ع ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت
ةيرسشبلاو ةيداملا لئاسسولا

نأا ىلإا اتف’ ،اهماهم ءادأ’
ايداسصتقا صسيل ةلاكولا رود
ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م نأاو
ةيحسصلا ةباقرلا يف لثمتت
.رباخملا طاسشن طبسضو
ةفيرظ ريدؤخ بيسصنت

ةرأزؤل ةماع ةنيمأأ
ةينلديسصلأ عانسصلأ
فرسشأا ،رياغم قايسس يفو

لامج نامحرلا دبع روتكدلا
ر˘يزو ،د˘م˘حا˘ب ن˘˘ب ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل
رقمب ،ةين’ديسصلا ةعانسصلا
بي˘˘سصن˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ةرازو˘˘˘لا

اهماهم يف ة˘ف˘ير˘ظ ر˘يدو˘خ
ة˘ما˘ع ة˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ك ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
.ةرازولل

،ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ا˘˘عد د˘˘م˘˘حا˘˘ب ن˘˘˘ب نأا ،صسمأا
،عاطقلا تاراطإا ةبسسانملاب
يف مازتل’او ةر˘با˘ث˘م˘لا ى˘لإا
مه˘ب ة˘طو˘ن˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا ءادأا

غولب عاطقلل ىنسستي ىتح
،ه˘˘ل ةر˘˘˘ط˘˘˘سسم˘˘˘لا فاد˘˘˘هأ’ا

هذ˘˘˘ه ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘غاو
رودلا˘ب ر˘كذ˘ي˘ل ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
هلثميسس يذلا يجيتارتسس’ا

ثع˘ب ةدا˘عإا ي˘ف عر˘ف˘لا اذ˘˘ه
دÓبلل ةيداسصتق’ا ةي˘م˘ن˘ت˘لا

صسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
رواحملا اذكو ،ةيروهمجلا
اهيلع موقت يتلا ةيسساسسأ’ا

قدا˘سصم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ط˘˘خ
.اهيلع

ز.لامج

ايمسسر ةموكحلا تسصخر
رود ءارد˘˘˘˘مو ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘ل
مهطاسشنل ةدو˘ع˘لا ة˘نا˘سضح˘لا

˘ماز˘ت˘ل’ا ة˘ط˘˘ير˘˘سش ،ادد˘˘ج˘˘م
ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ج عا˘˘˘˘˘˘˘سضخإا˘˘˘˘˘˘˘ب
رابتخ’ اه˘ب ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
ل˘ب˘ق «91 ‐د˘ي˘فو˘ك» صصح˘ف
مادختسساو ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا ح˘ت˘ف
تارد˘ق ن˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف05
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘˘ف لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا
ع˘˘ن˘˘م ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ى˘˘˘لوأ’ا
.ينابملا لوخد نم ءايلوأ’ا

ىلع ،رئازجلا ةي’و تطبسض
،ر˘سصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘˘ب˘˘سس
بجاو˘˘لا طور˘˘سشلا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
رود حتف ةداعإا لبق اهذاختا
تددسشو ،ادد˘ج˘م ة˘نا˘سضح˘لا
زو˘ح˘ت صسمأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
،هنم ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»

عيمج عاسضخإا ةرورسض ىلع
نود ا˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
صصح˘ف را˘ب˘ت˘˘خ’ ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ح˘˘ت˘˘ف ل˘˘ب˘˘˘ق «91 ‐د˘ي˘فو˘˘ك»
ءا˘ي˘لوأ’ا ع˘ن˘مو ،ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا

ءارجإاك ،ينابملا  لوخد نم
را˘سشت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘قو
هذ˘˘˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘˘˘خاد ءا˘˘˘˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘˘˘لا
تاذ تددسشو ،تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا
نم ةئاملا يف05 مادختسسا
هذ˘˘˘ه لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا تارد˘˘˘˘ق
،ىلوأا ةلحرمك تا˘سسسسؤو˘م˘لا

د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘حا ة˘ي˘م˘هأا ع˘˘م
ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘تراو يد˘سسج˘لا

تامزلت˘سسم ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘تو
رود لخاد ،ميقعتلاو ةفاظنلا
.ةناسضحلا

ح.نيدلأ رمق

لكاسشملأ نع غيلبتلأ ىلإأ تعد
لاغسشألأ مدقت هجأؤت يتلأ

سصخرٌت «لدع» ةلاكو
ىلع عÓط’إ اهيبتتكمل
اهملشست لبق مهتانكشس
دعاسسملأ ماعلأ ريدملأ دكأأ
هنأأ ،«لدع» عيراسشمب فلكملأ

ىلع عÓطلأ نيبتتكملأ ناكمإاب
،مهل اهميلسست لبق مهتانكسس
مأرتحأ ةرورسض ىلع أددسشم
ميلسستل ةددحملأ لاجآلأ
ةبقأرمو اهديعأؤم يف نكاسسملأ

.اهميلسست لبق اهتيعؤنو اهتدؤج
ىلع ،ةلقرؤب هتأذ لوؤؤسسملأ حلأأ

نيب قيسسنتلأ زيزعت ةرورسض
تاكرسشو «لدع» عيراسشم ءاسسؤور
«زاغلنؤسس» ةسسسسؤؤمو زاجنإلأ

بناج ىلإأ ،ةيلحملأ تاطلسسلأو
هجأؤت يتلأ لكاسشملأ نع غيلبتلأ

قلعتي ام ةسصاخ ،لاغسشألأ مدقت
.زاغلأو ءابرهكلأ تاكبسش طبرب
لدع ةلاكو تدكأأ ،اهتهج نمو
ةيرودلأ تأءاقللأ نأأ اهل نايب يف
ةلاكؤل نييؤهجلأ نيريدملاب
صصئاقنلأ كرأدتل يتأات ،«لدع»
لكاسشملل ةيلعف لؤلح داجيإأو
يف لاغسشألأ مدقت صضرتعت يتلأ

«نايبلأ يف ءاجو ،تايلؤلأ هذه
ماعلأ ريدملأ صسمأأ ىقتلإأ»
لدع عيراسشمب فلكملأ دعاسسملأ

ةلاكؤلل يؤهجلأ ريدملأ عم
ءاقللأ رسضحو ةلقرو ةيؤهجلأ

ةسسدنهلأو ريمعتلأ ريدم
ةلقرو ةيلؤل ءانبلأو ةيرامعملأ

نم لكب عيراسشملأ ءأردم أذكو
يدأؤلأ ،طأؤغألأ ،ةلقرو
ىلإأ هعامتسسأ دعبو ،ةيأدرغو

نع يؤهجلأ ريدملأ همدق صضرع
لدع عيراسشمب لاغسشألأ مدقت
ريدملأ اعد ،ةرؤكذملأ تايلؤلاب
زيزعت ةرورسض ىلإأ دعاسسملأ ماعلأ
عيراسشم ءاسسؤور نيب قيسسنتلأ

زاغلنؤسسو زاجنإلأ تاكرسشو لدع
ةرورسضو ،ةيلحملأ تاطلسسلأو
هجأؤت يتلأ لكاسشملأ نع غيلبتلأ

قلعتي ام ةسصاخ لاغسشألأ مدقت
،زاغلأو ءابرهكلأ تاكبسش طبرب
ةدؤج ةبقأرم ةرورسض أذكو
.«اهميلسست لبق تانكسسلأ ةيعؤنو
دكأأ لوؤؤسسملأ تأذ نأأ نايبلأ زربأأو

لاجآلأ مأرتحأ ةرورسض ىلع
يف تانكسسلأ ميلسستل ةددحملأ

يديفتسسمل حامسسلأو ،اهديعأؤم
ىلع عÓطلأ لدع تانكسس
ىلإأ ةفاسضإأ ،اهملسست لبق مهتانكسس
تايلمعل قبسسملأ ريسضحتلأ
.ةبقترملأ عيزؤتلأ

خ.ةيمسسن



ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح
ربع ايلزنم اثاثأا ةيحسض ءارسش

ة˘يرا˘ه˘سشإا ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ح˘˘ف˘˘سص
هبتسشملا اهيلع فرسشي ةيمهو
ر˘ب˘ع ا˘˘ع˘˘ل˘˘سس تسضر˘˘ع ،ه˘˘ي˘˘ف
جاردتسسا فدهب «كوبسسيافلا»
،مهلاومأا مه˘ب˘ل˘سسو ا˘يا˘ح˘سضلا
قفتملا غلبملا عفد ةيحسضلا

،ن˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘ح˘سض حار ه˘نأا ف˘سشت˘˘كي˘˘ل
فر˘˘ط ن˘˘م لا˘˘ي˘˘ت˘˘حاو بسصن
اهدعب ديقيل ،يمهولا رجاتلا
ةقرفلا ىدل ةيمسسر ىوكسش
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو ،ة˘سصسصخ˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘˘سضلا تر˘˘˘سشا˘˘˘ب كلذ

ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا
ن˘م د˘كأا˘ت˘لا م˘˘ت ن˘˘يأا ،رو˘˘ف˘˘لا
ينورتكلإ’ا باسسحلا لايتحا

يذلاو هيف هبتسشملاب صصاخلا
متيل ،ةحسصلا نم هل صساسسأا ’
ل˘سسرأا ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا
.ةسصسصختملا

watan@essalamonline.com
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ةدوج تاذ تاجتنمو علشسل اهقيوشست يعدت ةيراهششإا ةيراŒ ةحفشص ريدي

مهلإؤمأإ مهبلشسو «كؤبشسيافلإ» Èع سسإدرمؤبب Úنطإؤم ىلع ليا– يمهو رجات

ضشاكرك رشصان

رمعلا نم تانيثÓثلا يف يمهو رجاتب ،ضسادرموب ةي’و نمأ’ ةيتامولعملا ةميرجلا ةحفاكم ةقرف تحاطأا
بشصنلل (ةيراهششإا ةيراجت تاحفشص) يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم لغتشسإا ،دÓبلا قرشش تاي’و ىدحإا نم ردحني

نع اهنمث ضضبقي ةدوج تاذ تاجتنمو علشس هعيبب مهماهيإا دعب مهلاومأا مهبلشس نيذلا هاياحشض ىلع لايتح’او
.اهميلشست نود دعب نع عفدلا قيرط

ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم تع˘˘جر˘˘ت˘˘سسا
ةيدقن ةعطق0205 ةنتاب ةي’وب
53.2 زجح ىلإا ةفاسضإ’اب ةيرثأا

كلذو جلاعملا فيكلا نم غلك
عم ،نيتلسصف˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
مهميدقت مت صصاخسشأا3 فيقوت
قيقحتلا تاءارجإا ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘ب
ميلقإاب ةي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا
.صصاسصتخ’ا

ىلع ءانب تمت ىلوأ’ا ةيلمعلا
ةقرف اهيلع تلسصحت تامولعم
ديفتIRB ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
نم ناغلبي نيسصخ˘سش ر˘ي˘سضح˘ت˘ب
ناردحني ةن˘سس14و73 رمع˘لا

عط˘ق ع˘ي˘ب˘ل ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ن˘يد˘م ن˘م
دعبو ،ةنتاب ةنيدمب ةيدقن ةيرثأا
م˘˘ت ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا

ةقطنمب امهب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
لسضاف د’وأا ةيدلبب «صسيرفلوب»
امهتزوحبو داقميت ةرئادل ةعباتلا
ةميقب يلام غلبمو تازوجحملا

.جد005.72
تن˘كم˘ت ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘فو

في˘قو˘ت ن˘م مار˘جإ’ا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف
ةنسس73 رمعلا نم غلبي صصخسش
ةنتاب ةنيد˘م˘ب3 لا˘ق˘عو˘ب ي˘ح˘ب
زجح مت ه˘ن˘كسسم صشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو
جلاعملا فيكلا نم غلك53.2
ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
7و ن˘˘يرو˘˘طا˘˘سس ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ن˘ي˘˘كا˘˘كسس
048 ةميقب يلام غلبمو فيسسو
.جيورتلا تادئاع نم جد فلأا

يوافرشش دامع

حلا˘سصم صسمأا حا˘ب˘سص تل˘خد˘ت
طا˘˘ب˘˘حإ’ ف˘˘˘ل˘˘˘سشلا ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا

قلسست يني˘ثÓ˘ث را˘ح˘ت˘نإا ة˘لوا˘ح˘م
تاذ لباو˘كل˘ل ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ادو˘م˘ع
ه˘ن˘كسسم ما˘˘مأا ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا
يعداربلا يح˘ب ن˘ئا˘كلا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
اديدن˘ت كلذو ،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب
رارغ ىلع هرسصاحت يتلا ةلاطلاب

نأا ثي˘ح ،ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا با˘˘ب˘˘سش ل˘˘ج
بلا˘ط نأاو ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ددعتم كسشكب ةيلحملا تاطلسسلا
ةد˘˘عا˘˘سسم صضر˘˘غ˘˘ب تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا

.هتلئاع
يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا م˘˘سضخ ي˘˘فو

يرسضحلا نمأ’ا حلاسصم هتحتف
بابسسأ’ا ىلع فوقولل صسماخلا
مت ،ةثداحلا هذه ءارو فقت يتلا
م˘ت يذ˘˘لا با˘˘سشلا لاو˘˘قأا عا˘˘م˘˘سس
ن˘ع ع˘جار˘ت˘لا˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإاو هذا˘ق˘نإا
.راحتنإ’ا ةركف

ل.حلاشص

ةيئ’ولا ةحلسصملا تنكمت
قيسسنتلاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا تاد˘˘˘حو ع˘˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ةلواحم طابحإا نم ،ةماعنلاب
فيكلا نم غلك5.89 جيورت

ةروا˘ج˘م تا˘ي’و˘ب ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘با˘ي˘ن را˘ط˘خإا م˘تو ،ة˘ما˘ع˘ن˘ل˘ل
ءار˘ف˘سصلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ح˘ت˘فو ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.ةيسضقلا لوح قيقحت

ضش.ليبن

صسب˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا صصخ˘˘˘˘˘˘سش عدوأا
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘ئاد˘˘ت˘˘ع’
ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘ب
يئافسشتسس’ا زكرملل ةيحارجلا
«صسيداب نب روتكدلا» يعماجلا
مزاول ة˘قر˘سسو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ي˘ف

.ةباين˘لا ن˘م ر˘مأا˘ب كلذو ،ة˘ي˘ب˘ط
ايئاسضق قوبسسم وهو يدتعملا

مت ،ةنسس93 رمعلا نم غلبيو
ر˘سصا˘ن˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
يف هتعباتمو ةيئاسضقلا ةطرسشلا
ني˘ف˘ظو˘م ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عا ة˘ي˘سضق
ةفاسضإ’اب ،م˘ه˘ل˘م˘ع ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا

،ةيبط مزاول ةقرسسب همايق ىلإا
نم درو غيلبت رثإا ىلع كلذو
يعماجلا يئافسشت˘سس’ا ز˘كر˘م˘لا
˘ما˘ح˘ت˘قا˘ب د˘ي˘ف˘ي ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘ب
ةحلسصمب جÓعلا ةعاق صصخسش
ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

ةيودأا ىلع ءÓيتسس’ا هتلواحمو
صضر˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط مزاو˘˘لو
ةحلسصملا تاذب نانثا ناسضرمم
ن˘م ي˘ظ˘ف˘لو يد˘سسج ءاد˘˘ت˘˘ع’
هعنم ’واح امدنع مهتملا فرط
.تازيهجتلا صضعب بيرخت نم

يراديشص لÓب

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
طاسشنل د˘ح ع˘سضو ن˘م ف˘ي˘ط˘سس
ةنسس43 رمعلا نم غلبي صصخسش
صشيطارخ عيبو عينسصت فرتحي
،ةملعلا ةنيدم˘ب ط˘سشن˘ي ،د˘ي˘سصلا

ديسص ةسشوطرخ0051 زجح عم
ي˘لآا صسد˘سسمو (م˘ل˘م61 را˘ي˘ع)
31 ىلع يوتحي نزخمـب دوزم
(ملم53.6 را˘˘ي˘˘ع) ة˘˘سصا˘˘سصر
و˘سشح ة˘ع˘˘ط˘˘ق69 كلذ˘˘˘˘˘˘كو
صشيطارخلاب ةسصاخ ةيكي˘ت˘سسÓ˘ب
051 ،«م˘سشا˘سسلا» ن˘م غ˘ل˘˘ك2و

1و ةلوسسبك072و ،فذق ةيرك
ةعطق091 ،دورا˘ب˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ك
421 ،و˘سشح˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف

تانيكام بناج ىلإا ،غراف فرظ
يف لمع˘ت˘سست ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تاودأاو
مت دقو ،ديسصلا صشيطارخ عينسصت
ينعملا دسض يئازج فلم دادعإا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘لا
ةملعلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأا رد˘˘سصي نأا ل˘˘ب˘˘˘ق
.صسبحلا

خ.يرمعلا
ةي’ولا ةمشصاعب ءاشضيب ةحلشسأا ةناشسرتو جلاعملا فيكلا نم غلك53.2 زجح

ةنتاب يف ةيرثأإ ةيدقن ةعطق ف’آإ5 نم رثكأإ عاجرتشسإ

ضسب◊ا هعاديإاب ارمأا ردشصأا ةيروهم÷ا ليكو

عينشصت فÎحي سصخشش طاششنل دح عشضو
فيطشس ‘ ةملعلاب ديشصلإ سشيطإرخ عيبو

يلاعلا رتوتلا تاذ لباوكلل يئابرهك دومع قلشست

ةلاطبلاب إديدنت فلششلاب ينيثÓث راحتنإإ ةلواحم

كردلاو ةطرششلا Úب ةكÎششم ةيلمع ‘

«ةلطز» راطنق ةبإرق جيورت ةيلمع طابحإإ
ةماعنلإ نم اقÓطنإ

تازيهجتلا ضضعبو ةيودأا ةقرشس لواح ايئاشضق قوبشسÃ قلعتي رمأ’ا

Úمدختشسم ىلع هئإدتع’ سسب◊إ سصخشش عإديإإ
ةنيطنشسق ‘ يعما÷إ ىفششتشسŸاب

ىلفدلا نيع يف ةنايلم ضسيمخب ءاشضيب ةحلشسأا ةزايحب نيشسبلتم رخآا ضصخششو رشصاق فيقوت

ركشسعم يف لزانملإ لخإد نم ةقرشسلإ يف ةشصتخم ةباشصع كيكفت

يتابنلا ءاطغلا نم راتكه ف’آا4 ةبارق ىلع ىتأا قيرح203 دامخإا

عؤبشسأإ فرظ يف اقرغ نيرخآإ82و رورملإ ثدإؤح يف اشصخشش92 ةافو

فوكنإا يحب ةروجهم ةيانب ‘ ةدماه ةثج دجو ةيحشضلا

نمأ’إ ةشضبق ‘ تشسإÔمتب رداقلإ دبع ريرشسأإ لفطلإ لتق ةÁرج بكترم

يعرشش ريغ رجاهم مهدوقي
نوكتل ةي’ولاب هل ةبيرق دنج
هنع ’دب ةروشصلا يف

تÓحر ؤمظنم
ةركشسبب «ةقرحلإ»
نمأ’إ ةشضبق يف
ةطرششلا رشصانع تنكمت
ةكبشش كيكفت نم ةركشسبب
نع بابششلا بيرهت يف ةشصتخم

ةيعرششلا ريغ ةرجهلا قيرط
نوردحني دارفأا6 نم نوكتت
،فراطلاو ةركشسب يتي’و نم
يعرشش ريغ رجاهم مهدوقي

نطولا ضضرأاب هل ةبيرق دنج
.هنع ’دب ةروشصلا يف نوكتل
ىلإا دوعت ةيشضقلا عئاقو
اهنع فششك تامولعم لÓغتشسا
براوق بوكر ددشصب اناك نيباشش
نع فششكلا نم تنكم ،توملا

«ةقرحلا» تÓحر يمظنم
،ةركشسبب ءاطشسولا ةيوه اذكو
ريغ ارجاهم نأا نّيبت امك
وهو ةكبششلا دوقي يعرشش
لغتشسيو اشسنرفب دجاوتم
نطولا ضضرأاب هل ةبيرق
تÓحرلا ىلع فارششإÓل
52 لباقم رحبلا ربع ةيرشسلا

.دحاولا درفلل ميتنشس نويلم
فيقوت دعبو ،هتاذ قايشسلا يف
تفششك ،ةكبششلا لوؤوشسم ةبيرق
مت ةركشسبب نيكيرشش نع
رف اميف امهدحأا فيقوت
ديدمت دعبو ،رخآ’ا
ةي’و وحن ضصاشصتخ’ا
نيشصخشش فيقوت مت فراطلا

.رارفلا نم ثلاث نكمتو
مت ،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
نيمهتملا نكاشسم ضشيتفت
ىلع رثع ثيح ،ركذلا يفلاشسلا
ةيكلشس ’ لاشصتا ةزهجأا

لمعتشست ىرخأا تازيهجتو
يف «ةقارحلا» دجاوت ءانثأا

مت هيلعو ،رحبلا ضضرع
ةباينلا مامأا نيمهتملا ميدقت
عاديإا مت ثيح ةركشسبب ةماعلا

اميف تقؤوملا ضسبحلا مهنم3
،رارف ةلاح يف نيشصخشش ىقبي
ةباقرلا نم ةأارملا تدافتشساو
.ةيئاشضقلا

ةكبششلا هذه نأا ركذلاب ريدج
ـل ةيعرشش ريغ تÓحر تجمرب
57 لقن نم تنكمت اباشش021
ىرخأ’ا ةفشضلا وحن مهنم
تقو يف ةيقبلا تجمربو

.قح’
ب.ةريشصن

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا تن˘˘كم˘˘ت
نم ،ركسسعمب ةيفينحوب ةرئاد نمأاب
3 ن˘م نو˘كت˘ت ة˘با˘سصع ف˘ي˘˘قو˘˘ت
12 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا

ةقرسسلا يف ةسصتخم ،ةنسس32و
عاجرتسسا عم ،لزانملا لخاد نم
ىلع تمت ةيلمع يف ،تاقورسسم
ة˘ي˘ح˘سضلا فر˘ط ن˘م ىو˘كسش ر˘ثإا

لخاد نم ةقرسسلل هسضرعت لوح
فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ن˘˘˘كسسم
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ن˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ما˘˘˘مأا ن˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
.مهتمكاحمل

ح˘لا˘سصم تف˘قوأا ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةي’وب ةناي˘ل˘م صسي˘م˘خ˘ب ة˘طر˘سشلا

ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
نم ناردحني نيسصخسش ،نيتقرفتم

71 رسصاق ا˘م˘هد˘حأا ة˘ن˘يد˘م˘لا تاذ
72 رمعلا نم غلبي يناثلاو ةنسس
لمح ةيسضق يف امهطروتل ،ةنسس
.يعرسش رربم نود ءاسضيب ةحلسسأا
تايرود رثإا تءاج ىلوأ’ا ةيلمعلا
ى˘ل˘ع ة˘طر˘سشلا تاو˘ق˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘˘ت
رداقلا دبع ريمأ’ا عراسش ىوتسسم
ىدحإا طيحم ىلإا مهلوسصو ىدلو
ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘كإ’ا

صصخسش مه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ،هاو˘ت˘سسم
ماق ،ةيران ةجارد نتم ىلع هوبسشم
رجنخ) صضيبأا حÓسس يمرب هوتل
روف (موجن ثÓث يباكوأا عون نم
متيل ،ةطرسشلا رسصا˘ن˘ع ه˘تد˘ها˘سشم
ةحلسصملا ىلإا هليو˘ح˘تو ه˘ف˘ي˘قو˘ت
امأا.هعم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل

متف رسصاق وهو يناثلا صصخسشلا
ةثلاثلا ةعاسسلا دودح يف هفيقوت
نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب ا˘حا˘˘ب˘˘سص ف˘˘سصن˘˘لاو
ةينمأ’ا تارقم˘لا ىد˘حإا ط˘ي˘ح˘م˘ب
ةيلمع ءارجإا ىدلو ةنايلم صسيمخب
طبسض ،هيل˘ع يد˘سسج˘لا صسم˘ل˘ت˘لا
نم نيكسس) صضيبأا حÓسس هتزوحب
بلط˘ت يذ˘لا ر˘مأ’ا (لا˘ن˘ي˘بوأا عو˘ن
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘ق˘م ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
يف وهو رسصاق هتفسصب ةمزÓلا

.كلذ˘ك يو˘ن˘˘ع˘˘مو يدا˘˘م ر˘˘ط˘˘خ
ةهجلا مامأا امهميدقت مت ناينعملا
يف رظنلل ةسصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
.امهتيسضق

خ.ةريخ

اميف ،مهفتح اسصخسش92 يقل
يف حورجب نورخآا1651 بيسصأا

فلتخم يف تعقو رورم ثداوح
ام ةدتمملا ةرتفلا يف دÓبلا قطانم
يف ،يسضاملا توأا92و32 نيب

اسصخسش82 ل˘ي˘ج˘سست م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح
ئطاوسش يف ةلاح71 اقرغ اوفوت
.اهيف ةحابسسلا عونمم

ةيامحلل ماعلا ةيريدملا تلجسس
،ةيعوبسسأ’ا اهتليسصح يف ،ةيندملا
رور˘م˘لا ثداو˘ح˘ل ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا
صصاخسشأا4 ةافوب ةليسسملا ةي’وب
مهفا˘ع˘سسإا م˘ت ن˘ير˘خآا05 حر˘˘جو
ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو
عوقو رثإا ىلع اذهو ،ةيئافسشتسسإ’ا

قلعتي رخآا ديعسص ىلعو.اثداح23
،مامجتسس’او ئطاوسشلا ة˘سسار˘ح˘ب
اقرغ تايفو82 ليجسست مت دقف
ئ˘طاو˘سشلا ي˘ف ة˘لا˘˘ح71 ا˘ه˘ن˘م
ة˘ي’و ن˘م ل˘ك ي˘ف ،ة˘عو˘ن˘م˘˘م˘˘لا

ةيا˘ج˘ب ،(تا˘ي˘فو8) م˘نا˘غ˘ت˘سسم

يف تايفو3) لجيجو فلسشلاو
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي’وو ،(ة˘˘ي’و ل˘˘ك
لك يف تايفو2) ةبانعو نارهوو
،ناسسملت ،تنسشومت نيعبو ،(ةي’و
فراطلا اذ˘كو ةد˘كي˘كسس ،ةزا˘ب˘ي˘ت
امأا.(ةي’و لك يف ةدحاو ةافو)
ةقلعتملا تاطاسشنلا صصخي اميف
صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب
ةيامحلا تادحو تماق ،«انوروك»
823ـب ةرتفلا صسفن لÓخ ةيندملا

ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
مهثحل ،ةي’و84 ربع نينطاوملا

دعاوق مارتحا ةرورسضب مهريكذتو
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
مايقلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،يعامتج’ا
84 ربع ةماع ميقعت ةيلمع177ـب
لكايهو تآاسشنم ةدع تسسم ةي’و
تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع
ن˘˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘سشلاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تسصسصخ
نيتيلمعلا نيتاهل ةيندملا ةيامحلل

ة˘ي˘ند˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح نو˘˘ع588.1
ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب ،بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
152و فا˘˘ع˘˘سسإا ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس972
،ىرخأا ةهج نمو.ةخسضم ةنحاسش
ةيندملا ةيامحلا تادحو تسصحأا

0642 دامخإاب حمسس لخدت8043
ة˘ي˘لز˘ن˘م ق˘ئار˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ا˘˘ق˘˘ير˘˘ح
امأا.ةفلتخم ىر˘خأاو ة˘ي˘عا˘ن˘سصو
ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘˘كم صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةيعارزلا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لاو تا˘با˘غ˘لا

تما˘ق د˘ق˘ف ،ةر˘ت˘ف˘˘لا صسف˘˘ن لÓ˘˘خ
دامخإاب ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
،ةباغ قيرح411 اهنم قيرح203
قيرح57و ،لا˘غدأا ق˘ير˘˘ح96و
ليسصاح˘م ق˘ئار˘ح44 ،صشار˘˘˘حأا

4202 فÓتإا  ىلإا تدأا ،ةيعارز
814و ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ن˘˘˘م ارا˘˘˘ت˘˘˘كه
5711و ،لا˘˘˘غدأ’ا ن˘˘˘م ارا˘˘˘ت˘˘˘كه
اذ˘˘كو ،صشئا˘˘سشح˘˘لا ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘˘كه
79902و ،ن˘ب˘ت ة˘ط˘˘بر07234
.ةلخن864و ةرمثم ةرجسش

ر.رجاه

ة˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘قوأا
ةيلمع فيثكت دعب ،تسسارنمتب
بكتر˘م ،ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا

دبع ريرسسأا لفطلا لتق ةميرج

ةدماه ةثج دجو يذلا ،رداقلا
ي˘ف ي˘سضا˘م˘˘لا تب˘˘سسلا ءا˘˘سسم
فوكنإا يحب ةرو˘ج˘ه˘م ة˘يا˘ن˘ب
هتلئاع غيلبت نم مايأا4 دعب

مامأا مدقي نأا ىلع ،هئافتخا نع
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

.اقح’
ط.رداقلا دبع
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ةيلودلا برحلا مئارج نم ةزغ عاطق راسصح

:رأرج مÓسسأ ريسسلأ ةقيقسش

ةعسستلا هتادبؤؤم دع زجعي يدلاوو هراظتناب يهو يتدلاو تلحر

ةموكح هسضرفت يذلا راسصحلا نإا
يليئارسس’ا ير˘كسسع˘لا لÓ˘ت˘ح’ا

اكا˘ه˘ت˘نا ل˘ث˘م˘ي ةز˘غ عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع
مئارج نم دعيو ناسسن’ا قوقحل
ثي˘ح ة˘ع˘سشب˘لا ة˘ي˘لود˘لا بر˘˘ح˘˘لا
صضرف لÓتح’ا تاطلسس لسصاوت

ل˘كسشب تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘˘م ا˘˘هرا˘˘سصح
ةسسايسس عابتا يلا اجلتو لسصاوتم
لاخدا لباقم ةمواسسملاو زازتب’ا
ةيئاذغلا داوملاو ةيراجتلا علسسلا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘م˘ق˘ع˘م˘˘لاو ة˘˘يودأ’او
ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خو
ةل˘سصاو˘م ناو ،ل˘تا˘ق˘لا ا˘نورو˘كلا
نمسض دعي يليئارسسإ’ا راسصحلا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا با˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
يتلاو ةزغ عاطق ىلع صضورفملا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح ا˘˘ه˘˘سسرا˘˘م˘˘˘ت
برحلا ن˘م˘سض ل˘سصاو˘ت˘م ل˘كسشب
ا˘ه˘لا˘˘م˘˘عأا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسو ة˘˘ل˘˘ما˘˘سشلا
ةبكترملا اهمئارجو ةيناطيتسس’ا
دعت صسدقلاو ةيبرغلا ةفسضلا يف
ايدعتو يربكلا برحلا مئارج نم
.ةيلودلا نيناوقلا ىلع اخراسص
نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا ءا˘˘ن˘˘ب رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا نا

ةقرسسو ني˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ن˘ي˘طو˘تو
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا  ي˘ف ي˘˘سضار’ا
كلذبو برح مئارج لثمي ةلتحملا
ي˘˘مار˘˘ج’ا د˘˘ه˘˘سشم˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘كي
ل˘سصاو˘ت˘م˘لا ل˘م˘ع˘˘لاو ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
بع˘˘˘˘سشلا د˘˘˘˘سض ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ريغ حبسصا رمأا وهو ينيطسسلفلا

رمت˘سسي نا˘ب قÓ˘ط’ا ى˘ل˘ع رر˘ب˘م
ى˘ل˘ع هرا˘سصح صضر˘ف˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةيعيرسشتلا تاباختن’ا ذنم عاطق
،6002 ريا˘ن˘ي ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

امم ،7002 وينوي ذنم هتددسشو

تا˘مد˘خ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثأا
ءا˘بر˘ه˘كلا ا˘ه˘ن˘مو ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘لاو
يعانسصلاو يعارزلا لاجملا يفو
ي˘نا˘كسسلاو ير˘سضح˘لا رو˘ط˘ت˘لاو
ي˘˘ت˘˘لا بور˘˘ح˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘˘خو
عاطق تامي˘خ˘مو ند˘م ا˘ه˘تد˘ه˘سش
ةيناكسسلا قطان˘م˘لا ر˘ي˘مد˘تو ةز˘غ
ى˘ل˘ع بي˘تر˘ت ا˘مو ل˘ما˘˘ك ل˘˘كسشب
ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا بسسن دا˘˘يدزا ن˘˘م كلذ
.نينطاوملا نيب رقفلاو
ملاظ راسصحل ةزغ عاطق عسضخيو
ملاعلا عم هدودحل رركتم قÓغإاو
رو˘م’ا تل˘سصو ثي˘ح ي˘جرا˘˘خ˘˘لا
ة˘˘فا˘˘كل ل˘˘ما˘˘سشلا را˘˘ي˘˘ه˘˘ن’ا ي˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تا˘يو˘ت˘سسم ا˘ه˘لÓ˘˘خ ترو˘˘هد˘˘تو
عا˘سضوأاو ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا تا˘مد˘˘خ˘˘لا

عاطق اميسس’و ناسسنإ’ا قوقحو
صصق˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ة˘ح˘سصلا

ءاود˘˘˘˘لا تاداد˘˘˘˘مإا ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تا˘˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لاو
ةفاسضإ’اب اهري˘غو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو
ن˘˘م ف’آ’ا تار˘˘سشع دو˘˘جو ى˘˘لإا
ترمد نا دعب ًايرسسق نيرجهملا
لا˘حو م˘ه˘لزا˘ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق
ةدا˘˘عإا نود را˘˘سصح˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
اذه رارمتسسا نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ا˘ه˘ئا˘ن˘ب
ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا ع˘˘˘مو ناود˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ءو˘سس ن˘م د˘يز˘ي فو˘سس ا˘نورو˘كلا
ي˘ف ي˘ثرا˘كلا ي˘نا˘سسنإ’ا ع˘سضو˘لا

.ةزغ

رارق لÓت˘ح’ا ة˘مو˘كح تذ˘خ˘تاو
و˘بأا مر˘ك ر˘ب˘ع˘م قÓ˘غإا˘ب ى˘سضق˘˘ي
تاقورحم˘لا لا˘خدإا ع˘ن˘مو ،م˘لا˘سس
ءابرهكلا ةطحم ليغسشتل دوقولاو
قÓغإاو ،ةزغ عاطق يف ةديحولا
ن˘يدا˘ي˘سصلا ما˘˘مأا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘ح˘˘ب
لÓتح’ا قراوز نم مهتقحÓمو
،رحبلا ئطاسش نم راتمأا دعب ىلع
ن˘˘ي˘˘عراز˘˘م˘˘ل˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘سسلا مد˘˘˘عو
رانلا قÓطإاب مهلوقحل لوسصولاب

ن˘ي˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘يور˘˘تو ،م˘˘ه˘˘بو˘˘سص
ينعي امم ،مهلزانم يف نينمآ’ا
ة˘˘ج˘˘ط˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ل˘˘سصاو˘˘˘ت
يليئار˘سس’ا با˘هرإ’او ةد˘بر˘ع˘لاو
ي˘ف ا˘ن˘ب˘ع˘سش ءا˘ن˘با ق˘ح˘ب م˘ظ˘ن˘م˘لا
ًاديعسصت كلذ دعي ثيح ةزغ عاطق

تا˘بو˘ق˘ع˘لا ة˘سسا˘ي˘سس ي˘ف ًار˘ي˘ط˘خ
را˘سصح˘لا د˘يد˘سشتو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
قوقح عم صضقانتي يذلا ملاظلا
ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا تارار˘˘˘قو نا˘˘˘سسنإ’ا
.ةيلودلا
ة˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م نا
دو˘جوو را˘سشت˘نا ع˘مو ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ي˘ف ا˘نورو˘كلا˘ب ة˘˘با˘˘سصم ت’ا˘˘ح
ءبع ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي ةز˘˘˘˘غ عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
يتلا صشيعلا فورظو نينطاوملا
تاريثأاتلا نم قاطت ’ تحبسصا
تا˘بو˘ق˘ع˘لا ة˘سسا˘ي˘سسل ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خو ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
يوذو ن˘سسلا را˘˘ب˘˘كو ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا صضار˘˘مأ’ا
د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كتو ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘˘سض’ا
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ع˘˘˘˘نا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا
ة˘˘حدا˘˘ف ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا

ةحسصلا ت’اجمب ررسضلا قاحلإاو
ن˘م ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ها˘ي˘م˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لاو
ة˘سسا˘ي˘سسلا هذ˘ه رار˘م˘˘ت˘˘سسا  ءار˘˘ج
تا˘ب يذ˘لا را˘سصح˘لاو ه˘ع˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيناسسنإا ةثراك وحن رومأ’ا عفدي
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت
امم ،ل˘ما˘ك ل˘كسشب ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم
ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م بل˘ط˘˘ت˘˘ي
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مأ’او
عيرسسلا لخدتلا ةيلودلا ةيقوقحلا

˘مزا˘ح ف˘قو˘م ذا˘خ˘ت’ ل˘˘جا˘˘ع˘˘لاو
لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م ة˘˘˘نادإاو
ط˘غ˘سضلا ة˘ل˘سصاو˘مو ة˘ي˘ناود˘ع˘˘لا

ف˘قو˘ل لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح ى˘˘ل˘˘ع
ع˘فرو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
ينويلم وحن ىلع ملاظلا راسصحلا
نو˘سشي˘ع˘ي ةز˘غ عا˘ط˘ق ي˘ف نا˘سسنإا
. ملاعلا هفرع نجسس ربكا يف
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هبحب صضبني اه˘ب˘ل˘قو ا˘ن˘تد˘لاو تل˘حر
يدلاو زجعيو ،هب انيسصوتو همسساو
تلاق ،همكح نينسس ن˘ع ي˘ن˘ي˘ع˘سست˘لا
لهتسسم يف ،«رمع مأا» رارج نيرسسن

ىركذ ةبسسانمب ،«صسدقلا» ـل اهثيدح
بتاكلاو ي˘بر˘م˘لا ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘سش لا˘ق˘ت˘عا
هلوخدو ،رارج دمحم حلاسص مÓسسإا
تلاقو .نابسضقلا فلخ91 ـلا ماعلا

نجسس يف عباقلا اه˘ق˘ي˘ق˘سش ة˘ب˘طا˘خ˘م
را˘ظ˘ت˘نا˘ب مÓ˘سسإا ا˘ي كد˘˘لاو» ل˘˘ي˘˘سشيإا

قاسسناف ،مِلَكلا ةنّعأا عّوط ،كتدوع
نب’ ني˘ن˘ح˘لا ة˘سصق ي˘كح˘ي ًاد˘ي˘سصق
دسشناو ،هدلاو رجح نم ديقلا هفطخ
ىنغتتو ،ريسسأ’ا ةدوع وجرت دئاسصق
يتلا ةمأ’ا رئامسض يثرتو ،ةيرحلاب
’ ر˘˘ي˘˘سسأ’ا ن˘˘ي˘˘عو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘عأا تما˘˘˘ن
ىر˘ث˘لا ب˘˘ّي˘˘َغ نإا» :تل˘˘م˘˘كأاو.«ما˘˘ن˘˘ت
كبايغ ليل كردب ريني نأا لبق كَتدلاو
كف˘نا ا˘م مÓ˘سسإا ا˘ي كد˘لاو˘ف ،كلا˘ح˘لا
د˘ه˘سش ف˘سشر˘ي نأا ى˘لو˘م˘ل˘ل ل˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘ي
نأاو ،كسصيمق رطع متسشي نأاو ،كئاقل
قر˘˘سشت نأاو ،كب˘˘ل˘˘ق صضب˘˘ن ق˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
.بوردلا انل رينتف كسسمسش

هتايح نم
يف مÓسسإا ريسسأ’ا دلو ،ًاماع74 لبق
نم ةنوكملا هتلئاع يف ،نينج ةنيدم
أا˘سشن » :ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘سش لو˘ق˘تو .را˘ف˘˘نأا3
ا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ط˘˘سسو صشا˘˘عو ى˘˘˘بر˘˘˘تو
تعرز يتلا ،ةمزتل˘م˘لاو ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

قÓ˘˘خ’او م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف تم˘˘نو
ذ˘ن˘مو ،ءا˘ط˘ع˘لاو ن˘يد˘لاو حÓ˘˘سصلاو

بحو ن˘يد˘لاو˘لا ر˘ب˘ب ز˘ي˘م˘˘ت ،هر˘˘غ˘˘سص
بلق بحاسص وهو ،نان˘ح˘لاو ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ةين˘طو حور˘ب ع˘ت˘م˘تو ،بي˘طو ر˘ي˘ب˘ك
ة˘قÓ˘ع˘ب ط˘ب˘تراو ،ة˘ي˘لا˘ع ه˘ي˘لا˘سضنو
ملعتو ،نيدلاولا عم ةزيممو ةديطو
لا˘ي˘جأ’ا ي˘بر˘م ا˘ند˘لاو ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ريثكلا بتك يذلا بتاكلاو رعاسشلاو
با˘˘ي˘˘غ˘˘لا عا˘˘جوأاو ه˘˘قار˘˘˘ف م˘˘˘لأا ن˘˘˘ع
زازتع’او رخفلاو ني˘ن˘ح˘لا ر˘عا˘سشمو
ريسشتو.» هدبك ةذلف تابثو دومسصب
ىتح نينج صسرادم يف ملعت» هنأا ىلإا
بسستناو ،حاجنب ةماعلا ةيوناثلا ىهنأا
،صسيد و˘˘بأا صسد˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
،تايسضاير عرف رتويبمك صصسصخت
،صسويرولاكبلا ةداهسش ىلع لسصحو
صسرادملا يف لايجÓل ايبرم لمعو
امك ،نينجو ن˘ي˘قر˘ب ي˘ف ة˘ي˘مو˘كح˘لا
يتلا ةيفاقثلاو ةيبد’ا هتاردقب زيمت

تاون˘سس لÓ˘خ ا˘هر˘م˘ث˘ت˘سساو ا˘هرو˘ط
.عادبإ’او ةباتكلاب هلاقتعا

لاقتعأو ةدراطم
،ىسصقأ’ا ةسضا˘ف˘ت˘نا تع˘لد˘نا ا˘مد˘ن˘ع
ي˘˘ف كرا˘˘سشو ءاد˘˘ن˘˘˘لا مÓ˘˘˘سسإا ى˘˘˘ب˘˘˘ل
يد˘ح˘تو تار˘ي˘سسم˘لاو تا˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا
ن˘م˘سض ه˘م˘سسا جردأا يذ˘لا لÓ˘ت˘˘ح’ا
ةيوسضعلا ةمهتب نيبو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
درمت هنكل ،» صسامح» ةكرح ةدايق يف
هراوسشم لمكأاو هسسفن ميلسست صضفرو
خ˘ي˘سشلا ه˘برد ه˘ق˘ي˘فر ع˘م ي˘لا˘˘سضن˘˘لا

ن˘كم˘ت ى˘ت˘ح ءا˘˘ج˘˘ي˘˘ه˘˘لا و˘˘بأا لا˘˘م˘˘ج
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ا˘م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا ن˘م لÓ˘ت˘˘ح’ا

خ˘يرا˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘ج م˘ي˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
مل» :هت˘ق˘ي˘ق˘سش لو˘ق˘تو .62/8/2002
ه˘فاد˘ه˘ت˘سسا ن˘ع لÓ˘ت˘˘ح’ا ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي
يفو ، هل نئامكلا بسصنو هتقحÓمو
تا˘˘با˘˘بد˘˘لا تم˘˘ح˘˘ت˘˘قا ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا كلذ
ن˘ي˘ن˘ج م˘ي˘خ˘م تا˘يرود˘لا تار˘˘سشعو
ه˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ًار˘˘ظ˘˘ح تسضر˘˘فو
دون˘ج˘لا ن˘سشو ،تار˘ئا˘ط˘لا ةد˘نا˘سسم˘ب

دبع يح يف صشيتفتو مهد تÓمح
يحلا ناكسس دونجلا عمجو ،مازع هللا

نع ًاثحب باوجت˘سسÓ˘ل م˘هو˘ع˘سضخأاو
اور˘˘مدو ،لا˘˘˘م˘˘˘ج خ˘˘˘ي˘˘˘سشلاو مÓ˘˘˘سسإا

تارم اهوسشتفو لزانم˘لا تا˘يو˘ت˘ح˘م
فا˘سشت˘كا ن˘م او˘ن˘كم˘ت ى˘ت˘ح ةد˘يد˘ع
.امهولقتعاو ،أابخملا

مكحو قيقحت
ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل مÓ˘سسإا ز˘ج˘ت˘حا
ةاناعم ةلحر دعبو ،قيقحتلا ةيبقأا
ن˘ج˘سسلا˘ب م˘كح ،م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
،ماوعأا7 ـل ةفاسضإا تارم9 دبؤوملا
ءامتن’او لÓتح’ا ةمواقم ةمهتب
:هتقيقسش لوقتو.» صسامح» ةكرحل
،لÓتحÓل ًايفاك مكحلا نكي مل»
نيب لقنتلا تابوقع نم انيناع دقف
.ه˘ت˘يؤور ن˘م نا˘مر˘ح˘لاو نو˘˘ج˘˘سسلا

انلسصح هلاقت˘عا ن˘م ن˘ي˘ما˘ع د˘ع˘بو
ي˘ف ه˘ترا˘يز˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت لوأا ى˘˘ل˘˘ع
يقيقسش دمسص دقو ،عوبلج نجسس
،ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م ن˘م م˘كح˘لا ل˘ن˘˘ي م˘˘لو
ف˘˘ل˘˘خ ءا˘˘ط˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سسم ل˘˘م˘˘كاو
ةمدخل ه˘تا˘ي˘ح صسر˘كف ، نا˘ب˘سضق˘لا

ريدق˘تو مار˘ت˘حا˘ب ي˘ظ˘حو ىر˘سسأ’ا
.مهنيب ريبك

ليحرلأ ةعجاف
تبظاو ،صضرملاو نسسلا ربك مغر
ى˘ل˘ع ،» د˘م˘ح˘م مأا» ءا˘جر ةد˘لاو˘˘لا

:هتقيقسش لوقت ثيح ،مÓسسإا ةرايز
عنملا ةرتف لÓخ ًاريثك يمأا تكب »
امدعبو ،هلاقتعا ةيادب يف ينم’ا

ر˘خأا˘ت˘ت م˘ل ح˘ير˘سصت ى˘ل˘ع تل˘˘سصح
،هتايونعم عفرو هترايز يف ًاموي
ةوقلا ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت تنا˘ك ه˘تد˘ها˘سشم˘ف
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تلا˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لاو
ن˘ع ةز˘جا˘ع تح˘˘ب˘˘سصأاو صضار˘˘م’ا
» :فيسضتو.«رفسسلا قاسشم لمحت

ه˘˘تدو˘˘ع ي˘˘تد˘˘لاو تن˘˘م˘˘ت ا˘˘م˘˘لا˘˘˘ط
تناك املاطو ،هقانعو اهناسضحأ’
ن˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا بر˘˘ل تاو˘˘عد˘˘لا ددر˘˘ت
دقو ،هتيرحب ديحولا اهلمأا ققحيل
بب˘سسب ي˘˘تد˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سص ترا˘˘ه˘˘نا

ه˘ت˘عرا˘سص يذ˘لا نا˘طر˘سسلا صضر˘˘م
تيظحو ،تاو˘ن˘سس3 راد˘م ى˘˘ل˘˘ع
طسساوب اهبلق بيبحل ةرايز رخآاب
نم روهسش4 لبق رمحأ’ا بيلسصلا

.»6102 ماع اهليحر
ةمدسص اهتافو أابن لكسش» :عباتتو
˘مÓ˘سسإا ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘عا˘˘سصلا˘˘ك لز˘˘نو
ددر˘˘ي ي˘˘ق˘˘بو ،ًار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ى˘˘كب يذ˘˘لا
ا˘˘˘هر˘˘˘ب تر˘˘˘سسخ) ةرا˘˘˘يز ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف
ي˘هو تل˘حر ا˘ه˘˘ن˘˘كل ،(ا˘˘ه˘˘تاو˘˘عدو
ة˘˘ير˘˘ح˘˘لاو ا˘˘˘سضر˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ل و˘˘˘عد˘˘˘ت
.هتعباتمو هترايزب ينيسصوتو

فيلأاتو ةسسأرد
،هلاقتعا نينسس مÓسسإا ريسسأ’ا رمثتسسا
لسصحف ،لÓتح’ا يدحتو ميل˘ع˘ت˘لا˘ب

صصسصخت يف ريتسسجاملا ةجرد ىلع
ةياعرب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسا نوؤو˘سش تا˘سسارد
،يثوغر˘ب˘لا ناور˘م ر˘ي˘سسأ’ا فار˘سشإاو
ر˘˘خآا تنا˘˘كو ،ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا بت˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك
نع ،«رايطلا رسصن» باتك ،هتافلؤوم
هلجنو رارج رسصن دئاقلا ديهسشلا ةايح
.دمحأا ديهسشلا

ىرخأأ تاطحم
رئازلا ،«رمع مأا» ةقيقسشلا ربتعتو
،نا˘ب˘سضق˘لا ف˘ل˘خ مÓ˘سسإ’ د˘ي˘حو˘لا

هتدلاو ، مو˘ي˘لا تح˘ب˘سصأا» :لو˘ق˘تو
يتلا ةديحولاو هتقيدسصو هتقيقسشو
بها˘ي˘غ ي˘ف هرو˘مأا ع˘با˘ت˘تو هروز˘˘ت
مل ي˘ن˘ي˘ع˘سست˘لا يد˘لاو˘ف ،نو˘ج˘سسلا
رفسسلا قاسشم لمحت ىلع ًارداق دعي
ي˘ق˘ي˘ق˘سش ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ل˘ي˘˘سشيإا ن˘˘ج˘˘سسل
ي˘˘˘ف صشي˘˘˘ع˘˘˘˘يو جوز˘˘˘˘ت د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ر˘خ˘ف˘ب ر˘˘ع˘˘سشأا» :ف˘˘ي˘˘سضتو.«اد˘˘ن˘˘ك
ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشب زاز˘˘ت˘˘˘عاو
ةيلاعلا ةيونعملا ه˘حورو ة˘يدا˘ي˘ق˘لا

بحاسص لاز امف ،ةيذ’وفلا هتدارإاو
لك يفو ،لمأ’ا دقفي ملو ةميزع
يف عرزيو يتايونعم عفري ةرايز
ام نكلو ،ةريبكلا لامآ’ا يقامعأا
’اخو ًامع حبسصأا مÓسسإا نأا ،انملؤوي
ن˘ع ’إا ه˘نو˘فر˘ع˘˘ي ’ ءا˘˘ن˘˘بأا ة˘˘ت˘˘سسل

هتدوع رظتنن اننكل ،روسصلا قيرط
.لمسشلا عامتجاو

ررحم ريسسأأو ىمÓعإأ -يدؤمسس يلع  :ريرقت
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عوبضسأا لك ةياهن ةلطع لÓخ ةضصاخ اهيلع ريبكلا لابقإÓل ارظن

 مناغتشسم ئطإؤششب قرغلإ ت’اح ديإزت
مناغتسسم ةي’و ئطاوسش دهسشت
فايطسص’ا مسسوم حاتتفا ذنم
نم نيفاطسصملل ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا
اميسس’ ،نطولا تاي’و ىتسش
لسضفت تحبسصأا يتلا تÓئاعلا
ربع ةيفيسصلا ا˘ه˘ت˘ل˘ط˘ع ءا˘سضق
يل˘حا˘سسلا ط˘ير˘سشلا ا˘ه˘ط˘ير˘سش
مك421 لو˘ط ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘م˘لا
ىلع ريبكلا طغسضلا دعب نكل.
ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘سشلا
93 اهدد˘ع غ˘لا˘ب˘لاو ة˘حا˘ب˘سسل˘ل
ئطاسش31ـب ةحابسسلا عنم عمو
وأا ا˘ير˘ي˘ت˘كب دو˘جو بب˘سسب ر˘خآا
لا˘ث˘ت˘م’ا مد˘عو ا˘ه˘ترو˘ط˘˘خ˘˘ل
ناو˘˘عأا تادا˘˘سشراو ح˘˘ئا˘˘سصن˘˘˘ل
صسار˘حو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
005 ري˘خ˘سست م˘غر ئ˘طاو˘سشلا

،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ نو˘˘˘ع
دعب قرغ˘لا ت’ا˘ح ف˘عا˘سضت˘ت
ئ˘طاو˘˘سشب ة˘˘ث˘˘ج21 لا˘˘˘سشت˘˘˘˘نا

ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘م˘ي˘سس’ ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
.ر˘سضخ˘ل يد˘ي˘سسو م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
مناغتسسم ئطاوسش ىلع لابقإ’ا
ة˘سصا˘خ ا˘مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي دادز˘ي

،عوبسسأا لك ةياهن ةلطع لÓخ
م˘ل ا˘˘ير˘˘سشب ’از˘˘نا فر˘˘ع˘˘ت ن˘˘يأا
تنأاو لبق نم ةي’ولا هدهسشت
مايأ’ا هذه ةي’ولا ندمب لوجتت
تارا˘ي˘سسلا م˘ي˘قر˘ت كف˘قو˘ت˘سست
تايدلبلاب ةسصا˘خ ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘كسشبو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘سسلا
يتلاو اهنم ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب
م˘كح˘ب ار˘ي˘ب˘˘ك ’ا˘˘ب˘˘قإا فر˘˘ع˘˘ت
ا˘ه˘ب ئ˘طاو˘سشلا بل˘غأا ز˘كر˘م˘˘ت
رو˘ب˘ع ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ر˘ب˘ع˘ف .ةروا˘ج˘م˘لا تا˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
يذلا11 مقر ينطولا قيرطلا
ةهجلا هذه ئطاوسش لج بوجي
ةريثكلا دادعأ’ا ايلج كل رهظت
كل˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
ةر˘حا˘سسلا ءارذ˘ع˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ا˘˘هر˘˘خآا ن˘˘ع تظ˘˘ت˘˘كا ي˘˘ت˘˘لاو
يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ
بارتقاو انوروك ةحئاج ببسسب
ر˘ح˘سس .ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا لو˘˘خد˘˘لا
كل˘ت ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت ا˘˘م˘˘ب نا˘˘كم˘˘لا
اهيف تجزت˘ما ي˘ت˘لا ئ˘طاو˘سشلا

ة˘ي˘فا˘سصلا ر˘ح˘ب˘لا ها˘˘ي˘˘م ة˘˘قرز
تاباغ˘ل˘ل ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا رار˘سضخإا˘ب
تافاسسم ىلع ةدتمملا ةفيثكلا

ةريثكلا ةيدوأ’ا اهللختت ةليوط
ةرهظ˘لا لا˘ب˘ج ن˘م ة˘ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا
كل˘ت د˘˘يز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘خ˘˘ما˘˘سشلا
در˘ج˘˘م˘˘ف .’ا˘˘م˘˘ج تاءا˘˘سضف˘˘لا
م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ن˘˘يد˘˘م كلو˘˘خد
ددعلل ره˘ب˘ن˘ت ا˘قر˘سش كه˘جو˘تو
ة˘ي’و˘لا هذ˘ه راوز ن˘م ل˘ئا˘ه˘لا
نب ةنيدمبف ،زايتماب ةيحايسسلا

كفقوتسست ناسضمر كلاملا دبع
ة˘ي˘مار˘ت˘م˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا ئ˘طاو˘سش
ةرخسصلا ئ˘طا˘سش ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا

باك ى˘لإا ة˘ي˘ب˘يا˘ع˘سشلا˘ب ارور˘م
.هيلع ةلط˘م˘لا ةرا˘ن˘م˘لاو ي˘ف˘يأا

لك يوهتسسي حبسصأا ريخأ’ا اذه
بÓ˘˘خ˘˘لا ه˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘ل هراز ن˘˘م
كنأاك ةريثكلا ةيلمرلا هنابثكب
تحبسصأا يتلاو ءارحسصلا يف
با˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح بل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ة˘سصا˘خ ،ة˘م˘خ˘سضلا تارا˘ي˘سسلا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ل ،بي˘˘غ˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع
هذهب ىرخأا ئطاوسشل كفاسشتكا
صسيفولكك ةيحا˘ي˘سسلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ةرفول نيفاطسصملاب جعي يذلا
ة˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘سضلا ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ءي˘سشلا صسف˘ن .تÓ˘سصاو˘م˘˘لاو

ةليمجلا جاجح ةيدلب ئطاوسشب
افيسص ةكرحلا اهب دادزت يتلا
قوسستلا لسضفت يتلا تÓئاعلل

فلتخم ءانتقإ’ اهعراوسش ربع
جرا˘خ˘لا ن˘م ة˘مدا˘ق˘˘لا ع˘˘ل˘˘سسلا

اديعب ريغو .ةب˘سسا˘ن˘م نا˘م˘ثأا˘بو
يديسس ةنيدم كيوهتسست اهنع
اهئطاو˘سشب فو˘ل˘خ ن˘ب ر˘سضخ˘ل
ءانيملا ،ميهاربإا نيعك ةليمجلا
دع˘ب ا˘م˘ي˘ف ل˘سصاو˘ت˘ل ر˘ي˘غ˘سصلا
ىرخأا ءارذع ئطاوسش فاسشتكا
ةواد˘سس ي˘ئ˘طا˘سشك ا˘ه˘ح˘ت˘ف م˘˘ت
قيرطلا ربعو .رفسصل فاكلاو
يادو رب˘عو11 مقر ي˘ن˘طو˘لا
ف˘˘سشت˘˘كت ة˘˘ف˘˘˘يرزو نا˘˘˘مر˘˘˘لا
ةيدلب لاج˘ع˘لا يد˘ي˘سس ئ˘طا˘سش
يديسس يئطاسش اهدعبو ةرسضخ
ةد˘˘˘˘ع ’’و ردا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘مأا .ة˘سشا˘ع˘سشع˘ب
ةطقن رخآا د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو م˘لا˘غو˘ب
تلوحت يتلاو ةي’ولاب ةيحايسس
ربع نيفاطسصملل ةلبق ىلإا هذه
ةرا˘ح˘ب˘ب ة˘ع˘برأ’ا ا˘˘ه˘˘ئ˘˘طاو˘˘سش
.خيسشلا ىسسرمو
ءارذعلا ةليمجلا ئطاوسشلا هذه
نم لك رحسست تحبسصأا يتلاو
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ة˘ل˘˘ق م˘˘غر ا˘˘هراز
ءاو˘ي’ا ق˘فار˘م ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘˘سسلا

ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘سصا˘خ لا˘ب˘ق˘ت˘سس’او
ر˘˘ب˘˘كأا دو˘˘جو م˘˘غر ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا

اهب يحايسسلا ع˘سسو˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م
لغتسست م˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘سس ق˘طا˘ن˘مو
ريبكلا د˘فاو˘ت˘لا اذ˘ه ن˘كل .د˘ع˘ب

نيفاطسصملا نم ر˘ي˘ث˘كلا ل˘ع˘ج
قطانملل أاجل˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا اذ˘كو
م˘غر ة˘حا˘ب˘سسل˘˘ل ة˘˘عو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا

نم ة˘ب˘ير˘ق˘لا ءاو˘سس ا˘ه˘ترو˘ط˘خ
وأا ة˘˘سسور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا
ةرعولا كلاسسملا تاذ ةلوزعملا

ي˘ف ة˘ي˘با˘غ˘لا وأا ةد˘ب˘ع˘م˘لا ر˘ي˘˘غ
م˘˘ي˘˘ي˘˘خ˘˘ت˘˘لا˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت ةر˘˘ها˘˘˘ظ
صضعب راتخت ثيح ،يوسضوفلا
نع اثحب قطانملا كلت رسسأ’ا
«فرعي وأا ةن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو ة˘حار˘لا
ا˘م˘ب ة˘ثر˘كت˘م ر˘ي˘غ .«ة˘مر˘ح˘لا˘ب
رطخأ’او ،رطاخم نم اهب قدحي
ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘˘قإ’ا و˘˘˘ه كلذ ن˘˘˘م
ة˘سصا˘خ ة˘ير˘خ˘سصلا ئ˘طاو˘˘سشلا
نيرماغم˘لا با˘ب˘سشلاو لا˘ف˘طأ’ا
نم زفقلاو ةحا˘ب˘سسلا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ل˘ل
تا˘كر˘ح ي˘ف رو˘خ˘سصلا ى˘ل˘˘عأا

تÓمحلا اهعم حلفت مل ةينونج
ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
م˘غر ن˘كا˘مأ’ا كل˘ت ةرو˘ط˘˘خ˘˘ب
طو˘˘ق˘˘سس ى˘˘ت˘˘حو تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا

ا˘م˘ك .ر˘خآ’ ن˘ي˘ح ن˘م ا˘يا˘ح˘˘سض
لاسشتنا دعب مايأ’ا هذه ثدحي
ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ى˘˘قر˘˘غ40
ئطاوسشب اهنم ةثÓث ةيرخسسلا
ةقطنمب ةدحاوو رسضخل يديسس
.ايديتسسإا ئطاسشب ةسسورحم ريغ
ئ˘طاو˘سشلا كل˘ت ى˘ل˘ع لا˘ب˘˘قإ’ا

ةحابسسلا اذكو ةسسورحملا ريغ
لعجي ةسسار˘ح˘لا تا˘قوأا جرا˘خ
فا˘˘سصم ي˘˘ف م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم ن˘˘م
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا تا˘˘ي’و˘˘لا
م˘˘˘سسو˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست
ةلاح02 نم ر˘ث˘كأا فا˘ي˘ط˘سصا

60 لا˘˘سشت˘˘نا ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ب ،قر˘˘˘غ
نم نيرخآا65 ذاقنإاو اياحسض
.د˘حاو مو˘ي ي˘ف ق˘ق˘ح˘˘م تو˘˘م
رارمتسسا عم لوطتسس ةمئاقلاو
ةدا˘يزو ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.ةي’ولا ئطاوسش ىلع لابقإ’ا

نيدلارون.ب

امئاق ةنيدملا زاغو يحضصلا فرضصلا تاونق مادعنا لكضشم هيف لازي ’ يذلا تقولا يف

تليشسمشسيت يف دئاقؤب ةيدلبب تاقرطلإ ةئيهتو بورششلإ ءاملإ نم نوديفتشسي بإرعأإ د’وأإ ةيرق ناكشس
ةليوط ةاناعم دعب بورضشلا ءاملا نم ،تليضسمضسيت ةي’وب دئاقوب ةيدلبب ةيفيرلا بارعأا د’وأا ةيرق ناكضس دافتضسا

يف ةلودلا اهب تدان يتلا ةيفيرلا ةيمنتلا جمارب لك نم يومنتلا ءاضصقإ’او ةيضضاملا تاونضسلا ةليط صشطعلا عم
.ناميلضس يديضس مامحو دئاقوب تايدلب نيب ةطبارلاو راودلا ىلإا ةيدؤوملا تاقرطلا ةئيهت مت امك ،ةرم نم رثكأا

ةيرقلا هذه ناكسس برعأا ثيح
تادوهجمل ريبكلا مهنانتما نع
ريفوت يف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا كفو بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا

تاقرطلا ديبعت لÓخ نم ،مهنع
ةيسسيئر˘لاو ة˘يو˘نا˘ث˘لاو ة˘ي˘عر˘ف˘لا
.ةيحايسسلا مهتقطنم ىلإا ةيدؤوملا

ءا˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘بو اذ˘ه
نأا ’إا تاقرطلا ديبعتو بورسشلا
ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس
نم نوناعي نولازي ’ ةيسسنملا

وف˘سص تر˘كع ةد˘يد˘ع ل˘كا˘سشم
مادعنا ليلدب ةيعامتج’ا مهتايح
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق
ريماطملا ىلع ناكسسلا دامتعاو
ةثراكب رذني ام وهو ،ةيديلقتلا

ارطخ لكسشت دق ةيئيبو ةيحسص
ةح˘سص ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح اد˘يد˘ه˘تو
،ةيفيرلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق
ةنيدملا زا˘غ ماد˘ع˘نا ن˘ع كي˘ها˘ن
نود˘م˘ت˘ع˘ي نا˘كسسلا لاز˘ي ’ ن˘يأا

نا˘تو˘ب˘˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
مادعنا اذكو مهلهاك تلقثأا يتلاو
لخاد ةيفيرلا ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا
لكا˘سشم˘لا ة˘ل˘م˘ج ي˘هو ،ة˘ير˘ق˘لا
ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا تل˘˘خدأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيرقلا هذهب ة˘ن˘طا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
،يومنتلا صشا˘ع˘نإ’ا ة˘فر˘غ ل˘خاد
نييلحملا نيلوؤوسسملا نيب˘لا˘ط˘م
بلاطملا هذه يف رظنلا ةرورسضب
ءاملا لكسشمب لفكتلا مت املثم
ةلمج يهو تاقرطلاو بورسشلا

ةعوفرم لازت ’ يتلا بلاطملا
لجأا نم ةيلحملا تاطلسسلا ىدل
تقو بر˘قأا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

.نكمم
تايلمع لضصاوي نمأ’ا..

صسيضسحتلاو ةيعوتلا
صسوريف رطاخم دضض

انوروك
ن˘مأا˘ب ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تما˘˘ق
ى˘˘ل˘˘ع ،تل˘˘ي˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و
ةقفر دحلا ةينث ةيدلب ىوتسسم
ءاو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
تايلمع ةلسصاو˘م˘ب صسير˘سشنو˘لا
رطاخمب ةي˘عو˘ت˘لاو صسي˘سسح˘ت˘لا
اذكو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا

ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ،رور˘م˘لا ثداو˘ح
ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘˘م ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
ربع ةلعافلا تايعمجلاو نمأ’ا

دقو اذه .ةي’ولا تايدلب فلتخم
صسيرسشنولا ءاوح ةيعمج تماق
عيزوتب ةطرسشلا رسصا˘ن˘ع ة˘ق˘فر
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘قاو عا˘˘ن˘˘˘ق002
صسيسسحتلل قيرطلا يل˘م˘ع˘ت˘سسم
ي˘ف ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب
،يدعملا صسوريفلا اذه ةهجاوم
قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
قيرط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم صسي˘سسح˘ت
ى˘ل˘ع تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سسو
رورملا نيناوق مارتحا ةرورسض
رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل

ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ت˘ي˘م˘م˘˘لا
اذإا اسصوسصخ ،ةطرفملا ةعرسسلاب
مقر ينطولا قيرطلا نأا انملع ام
تايدلب نم لك ىلإا يدؤوملا41
دحلا ةينثو نويعلاو يتسسيمخ
ددع يف ار˘ي˘ب˘ك ا˘عا˘ف˘ترا فر˘ع˘ي

ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘˘ح
ديقتلا ةرورسضب نيقئاسسلا ةيعوت
ةيئاقو˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلا طور˘سشلا˘ب
ىود˘ع يدا˘ف˘ت˘ل ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
ديزملاو انوروك صسوريف راسشتنا

رذحلاو ةط˘ي˘ح˘لاو ة˘يا˘قو˘لا ن˘م
ي˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإ’
تانا˘ح˘ت˘ما اذ˘كو ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
طسسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘تدا˘ه˘سش
.ايرولاكبلاو

ز.دمحأا

ةيريدم تايئاضصحإا بضسح
:ةديلبلاب ةيبرتلا

حششرتم فلأإ81 نم ديزأإ
ديزأإو ايرؤلاكبلإ ةداهششل
 مايبلل حششرتم فلأإ72 نم
حضشرتم فلأا81 نم ديزأا زاتجي
72 نم ديزأاو ايرولاكبلا ةداهضشل
تاناحتما زايتج’ حضشرتم فلأا
ةي’وب طضسوتملا روطلا ةياهن
.ةديلبلا

ةيريدم تايئاضصحإا بضسحو
نإاف ،ةديلبلاب ةيبرتلا
ةداهضش ناحتما ريضسل تاريضضحتلا
ميلعتلا ةداهضشو ايرولاكبلا
-9102 ةيضساردلا ةنضسل طضسوتملا

نمضضتي ثيح ،ايلك تهتنإا .0202
ةنضسلا هذه نيحضشرتملا ددع
ةداهضش ناحتم’ ةبضسنلاب
حضشرتم82981 ايرولاكبلا
ءارجا زكرم25 ىلع نوعزويضس
ايرولاكبلا زايجإ’ مايا50 ةدمل
71 ىلا ربمتبضس31 نم اءادتبا
4674 مهرطؤوي0202 ربمتبضس
نيحضشرتملا ددع غلب اميف ،رطؤوم

روطلا ةياهن تاناحتما زايتج’
عم حضشرتم50772 طضسوتملا

ةدمل ناحتما زكرم06صصيضصخت
ىلا ربمتبضس70 نم اءدب مايا30
مهرطؤوي (0202 ربمتبضس90
راطإ’ا اذه يفو.رطؤوم3944
لامك ةديلبلا ةي’و يلاو ىدضسأا
نأاضشلا اذه يف تاميلعت رضصيون
فورظلا لك ريفوت ةرورضضب
اذه حاجن’ ةيونعملا و ةيداملا
مارتح’ا عم،ماهلا دعوملا
دحلا نم ةياقولا ريبادتل مراضصلا

ديفوك انوروك صسوريف راضشتنا نم
لك ريفوتب مامته’ا اذكو91
ىوتضسم ىلع ةمزÓلا طورضشلا

.ناحتم’ا زكارم
ق.داعضس

 «ريخلا اولعفاو» ةيعمج
نيزؤعملإو ماتيأ’إ ةدئافل لجحلإ نيعب ةيشسردملإ ةبيقحلإ عورششم قÓطإإ
«ريخلا اولعفاو » ةيعمج ترداب
، ةليسسملا ةي’و لجحلا نيعب

بار˘ت˘قا ع˘مو ما˘يأ’ا هذ˘ه لÓ˘˘خ
قÓطإا ىلإا ،يسسردملا لوخدلا

ةفلكت ر˘ي˘فو˘ت˘ب ى˘ن˘ع˘ي عور˘سشم
ة˘˘˘ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

يذلا ،بÓطل˘ل ا˘ه˘تا˘مز˘ل˘ت˘سسمو
ةدعاسسم ىلإا هلÓخ نم ىعسست
،ن˘يزو˘ع˘م˘لاو ما˘ت˘يأ’ا لا˘ف˘˘طأ’ا
ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا عور˘˘˘سشم ةر˘˘˘كف
كاردإا ن˘˘م ع˘˘با˘˘ن ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘˘لا
ةرور˘˘سضب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
كارح ه˘ل عور˘سشم˘ب ة˘كرا˘سشم˘لا
ة˘نا˘عإا ي˘ف م˘ها˘سسي ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
يوذو ن˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لاو ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا
بتكملا صسيئر حسضوأاو ،ةجاحلا
ةيل˘م˘ع˘لا نأا «كور˘ب˘م يد˘ي˘م˘ح»
نبغلا عفر اهنأاسش نم ةيريخلا

ثيح ،ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘ع
عاطتسسملا ردق ةيعمجلا لمعت
ن˘م ن˘كم˘م رد˘ق ر˘ب˘كأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ل

كلت اذكو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘عر˘ب˘ت˘لا
صضع˘بو رزآا˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
ا˘هر˘ي˘غو ..صسيرار˘˘كلاو بت˘˘كلا

،ة˘ي˘سسارد˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا ن˘˘م
ةردابملا ىلع نيمئاقلا بسسحو
ن˘م ةد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا تا˘ئ˘˘ف˘˘لا نإا˘˘ف
˘ما˘˘ت˘˘يأ’ا ة˘˘ئ˘˘ف ي˘˘ه عور˘˘سشم˘˘لا

فدهي عور˘سشم˘لا ،ن˘يزو˘ع˘م˘لاو
لمارأ’ا لهاك نع فيفختلا ىلإا
ا˘˘ما˘˘ت˘˘˘يأا ن˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘ي ي˘˘˘تاو˘˘˘ل˘˘˘لا

تÓئاعلا ة˘سصا˘خ ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م
،دود˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا تاذ
معدل ةيعمجلا نم ةمهاسسمكو
نم ةيميلعت˘لا بÓ˘ط˘لا ةر˘ي˘سسم
،مهيدل ميلعتلا ىوتسسم عفر لجأا

ميلعتلا ىلع بÓطلا عيجسشتو
ر˘ي˘غ ن˘˘ي˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خو
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘يردا˘˘˘ق˘˘˘لا
م˘عد˘لا م˘يد˘˘ق˘˘تو ،م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
˘ما˘ت˘يأ’ا بÓ˘ط˘ل˘˘ل يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

نوفقي ةوخإا مهل نأاب مهراعسشإاو

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،م˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ى˘˘لإا
يعامتج’ا لفاكتلا أادبم خيسسرت
نيب نواع˘ت˘لاو ط˘بار˘ت˘لا ةدا˘يزو
ةناعإ’ا ميدقتو ،عمتجملا فايطأا
بلطم وهو نيرسسعملاو ءارقفلل
» ريخلا اولعفاو » قيرف ىعسسي
صسو˘ف˘ن ي˘ف ه˘˘عرز˘˘ل ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا
تاداعلاو ميقلا زيزعتل ةئسشانلا
ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘سصأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
» ةي˘ع˘م˘ج ه˘جو˘تو ، ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا

ةفاك ىلإا اهءادن «ريخلا اولعفاو
نم ّل˘ك ى˘لإاو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فأا
ي˘ف ل˘˘مأا ةرذ˘˘ب عرز˘˘ي نأا د˘˘ير˘˘ي
نم ةب˘ل˘ط˘لاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا صسو˘ف˘ن
مهلامآا قيقحتل ،ماتيأ’ا ةحيرسش
تماق دقف ريكذتللو ، حاجنلا يف
ةلمج ريطسستب ارخؤوم ةيعمجلا

يتلا ة˘ير˘ي˘خ˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ن˘م
دي دم ىلع اهلÓخ نم تلمع
.ةجاتحملا تÓئاعلل نوعلا

 فضسوي نب . رضضخل . أا

مهنكاشسم ىلع لامرلإ فحز نم نؤكتششي رإردأإ ةي’و يلبقأإ ةيدلبب ةبشصقلإ يح ناكشس
نم لامرلا فحز ةلكسشم دعت
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
ىوتسسم ىلع ق˘طا˘ن˘م˘لا صضع˘ب
صضع˘˘˘ب˘˘˘ل كلذ ع˘˘˘جر˘˘˘يو ،راردأا
اهيف ببسستي دق يتلا لماوعلا
ىلع اهنمو هتاذ دح يف ناسسنإ’ا
،ىسصحلا ع˘م˘ج لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس
،حا˘ير˘لا˘ك ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘ماو˘˘عو
ةر˘كف ن˘ع ة˘ن˘كا˘سسلا ى˘˘ل˘˘خ˘˘تو

دود˘˘سسلا ءا˘˘سشنإا ي˘˘ف نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ى˘م˘سسي ا˘م وأا ل˘ي˘خ˘ن˘لا د˘ير˘ج˘ب
يتلا ةقطنملا فرع يف قارفأاب

بسسحو ،اهب نومقي مهفلسس ناك
ةبسصقلا يح نم نينطاوملا دحأا
دقف ،راردأا ةي’وب يلبقأا ةيدلبب

نكاسسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تر˘م˘غ
ف˘حز دد˘ه˘يو ،لا˘مر˘لا ي˘ح˘لا˘˘ب
كلذ˘ل ،ىر˘خأا ن˘كا˘سسم لا˘˘مر˘˘لا

ن˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘كسس بلا˘˘˘ط˘˘˘ي
نم ةيادب ةلوؤوسسملا تاطلسسلا
’و˘سصوو ةر˘ئاد˘لا م˘ث ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
لح عسضو ،ةي’ولا يلاو اهسسأار
بير˘ق˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
يف كلذ ببسستي ’ ىتح لجاعلا
   .تÓئاع ديرسشتو نكسس ةمزأا

نمحرلادبع ‘اولب
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انورؤك صسوريف ببسسب رهسشأأ ةتسس مأد فقؤت دعب
 اهطاششن فنأاتشست ةشسبت جاشسنوأإ

ةيرامثتشس’إ عيراششملإ ليؤمتو ةشسإردب
«جاسسنوأا » ةلاكو تفنأاتسسا
ةسساردب اهطاسشن ةسسبت عرف
ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘م˘˘˘˘تو
فقو˘ت د˘ع˘ب ،ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسإ’ا
،ر˘ه˘˘سشأا ة˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘بار˘˘ق ماد
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

ىدأا ام ،91 ديفوك انوروك
ةسسارد ةيلمع د˘ي˘م˘ج˘ت ى˘لإا
ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ن˘ع ثح˘ب˘ت ي˘ت˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
ةلاكولا تعرسشو ، يومتلا

ةيئ’ولا ةنجللا قيرط نع
ةقداسصم ،ةسساردب ةفّلكملا

دقع يف تافلملا ليومتو
ع˘م ة˘يرود˘لا ا˘ه˘تا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا

تائيه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ل˘ث˘م˘م
تاذ كو˘ن˘ب˘لاو ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا
73 ةسسارد مت نيأا ،ةلسصلا

ي˘ف ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م بسصي ا˘ف˘ل˘˘م
ة˘˘ماد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإ’او
قدا˘سص ثي˘ح ،ي˘عا˘ن˘˘سصلاو
بلغأا ىلع ةنجللا ءاسضعأا
نيهجوم ، لوبقلاب تافلملا

ح˘˘ئا˘˘سصن ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘˘ف
ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل تادا˘˘˘˘سشرإاو
ة˘ط˘ير˘خ صصخ˘ت ع˘يرا˘سشم˘لا
ق˘ل˘خ ، ح˘جا˘ن˘˘لا ق˘˘يو˘˘سست˘˘لا

نا˘م˘سض ، ة˘ف˘ير˘سش ة˘سسفا˘ن˘م
يف ةربتع˘مو ةد˘ي˘ج ة˘ي˘عو˘ن
اميسس ةيومن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
، ةحÓفلا ةبعسشب ةقلعتملا

با˘ح˘سصأا ن˘سسح˘ت˘سساو اذ˘˘ه
ة˘˘لا˘˘كو ةدو˘˘ع ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ة˘˘سسب˘˘ت جا˘˘سسنوأا
با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ما˘˘˘مأا ا˘˘˘ه˘˘˘باو˘˘˘بأا
م˘لا˘ع ما˘ح˘ت˘قا ي˘˘ف بغار˘˘لا
اهلابقتسسا لÓخ نم لغسشلا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ء’ؤوه ةقفارمو تاسصسصختلا
فلتخم ةجلاعم يف ،بابسشلا
نم اذهو ة˘ق˘لا˘ع˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
م˘ه˘ع˘يرا˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ل˘˘جأا
ىلع ل˘م˘ع˘لاو ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسإ’ا
قلخ ى˘لإا يدؤو˘ي ا˘م ،ا˘ه˘حا˘ج˘ن
نم بورهلاو لمع بسصانم
 .ةلاطبلا حبسش

 نوراه يحابسصم

ةيلؤلاب ةيدلب32 ةدئافل

سسإدرمؤبب لظلإ قطانم يف عيراششم زاجن’ ميتنشس رايلم02 نم رثكأإ
حلاسصل ةناعإاك ميتنسس رايلم02ـب ردق ايلام افÓغ ،0202 ةنسسل ةيفاسضإلأ ةيلؤلأ ةينأزيم نم صصيسصخت مت

،ةمؤكحلل يلاجعتسسلأ ططخملأ ذيفنت راطأ يف أذهو ،صسأدرمؤب ةيلؤب لظلأ قطانم عيراسشم زاجنل تايدلبلأ
تأذ قطانملأ ديدحت أذكو، تاجايتحلأو صصئاقنلأ ديدحت عم لظلأ قطانمل لماسش ءاسصحإأ ةرورسضب صصاخلأ
فورظلأ نيسسحتل ةبسسانم تايلأ عسضو عم قطانملأ هذهب ةيمنتلأ ةلجع كيرحت دسصق جمانرب عسضوو ةيؤلوألأ

.ةيفيرلأ قطانملل ةيسشيعملأ

ن˘م صصسصخ˘م˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةيومنت جمارب نيومت هنأاسش
دحلل لظلا قطا˘ن˘م ةد˘ئا˘ف˘ل
نا˘˘˘˘كسسلا ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م
تلمسش دقو اه˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
ة˘يد˘ل˘ب ،ة˘ي˘لا˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسا ة˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘ل
ي˘˘˘ح ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت عور˘˘˘˘سشم
053 ةفاسسم ىلع لومرغلا

ةردق ةيدلب امأا ،يلوط رتم
ة˘˘ير˘˘˘ق تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘ق˘˘˘ف
عور˘˘˘سشم ن˘˘˘م صسا˘˘˘ط˘˘˘سسما
فر˘سصلا ة˘˘كب˘˘سش ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت
ة˘˘فا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ةيدلب نيح يف .رتم0051
يلام فÓغ حنم مت ةينثلا
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ن˘ث˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل˘˘ل
ا˘م˘ه ، ن˘ي˘˘عور˘˘سشم زا˘˘ج˘˘نا
ةرا˘˘˘نإ’ا ة˘˘˘كب˘˘˘˘سش زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا
،ندادعوب يح˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘˘كب˘˘سش زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘˘سشمو
لوأا يحب يحسصلا فرسصلا
003 ةفاسسم ىل˘ع ر˘ب˘م˘فو˘ن
نارمع ينب ةيدلب امأا ،رتم
نم تدافتسسا ىرخأ’ا يه
ليهأات ةداعإا لجا نم ةناعإا

فر˘˘سصلا ة˘˘كب˘˘سش عور˘˘سشم
نكسسم05 يحب يحسصلا

ىلإا ،رتم002 ةفاسسم ىلع
هايملا ة˘كب˘سش زا˘ج˘نا بنا˘ج
ة˘ير˘ق˘ب بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا

006 ةفاسسم ىلع نانج داو
ةبعسش ةيدلببو يلوط رتم
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا

فر˘سصلا ة˘كب˘سش ع˘ي˘سسو˘˘تو
يلامسشلا عمجملل يحسصلا

ةيدلببو008 ةفاسسم ىلع
ي˘˘ح ع˘˘سضخ˘˘ي˘˘˘سس يرو˘˘˘مز
056 ةفاسسم ىلع نيتاسسبلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ى˘لإا ي˘لو˘ط ر˘ت˘˘م
ر˘سسي ة˘يد˘ل˘ب˘بو ،ة˘ير˘سضح˘لا
كل˘˘سسم ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
ق˘ير˘ط˘لا ها˘ج˘تا˘ب تبا˘ق˘ب˘ق˘ت
ةفاسسم ىلع051 يئ’ولا

ةيدلب ،ي˘لو˘ط ر˘ت˘م0001
نم تدافتسسا دواد يديسس
ليهأاتو ةئيه˘ت ،ن˘ي˘عور˘سشم
نو˘˘ن˘˘ق ر˘˘سضخ˘˘˘ل ة˘˘˘سسرد˘˘˘م
زا˘ج˘نإاو ،ه˘ل˘لا د˘ب˘˘ع دوأ’ا˘˘ب
ي˘ح˘سصلا فر˘˘سصلا ة˘˘كب˘˘سش
،نا˘ف˘ل˘قو ة˘نرا˘م˘˘ع ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب
نم تدافتسسا يدامح ةيدلب
ع˘ي˘سسو˘تو د˘يد˘ج˘ت عور˘سشم
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش
ىلع يروباب يحب برسشلل
،يلوط رتم0062 ةفاسسم
ريفعا ةيدلب فر˘ع˘ت˘سس ا˘م˘ك
نيب طبارلا قيرطلا ديبعت
17 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
يد˘ل˘ب˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب
ى˘ل˘ع رو˘كسسو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
،يلوط ر˘ت˘م005 ة˘فا˘سسم
ةناعإ’ا نم تدافتسسا امدعب
ةيرسصانلا ةيدلببو ة˘ي˘لا˘م˘لا
ديدجت ىلإا ةناعإ’ا هجوتسس
ها˘ي˘م˘لا ة˘˘كب˘˘سش ع˘˘ي˘˘سسو˘˘تو

ة˘ير˘ق˘ب بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا
دحأ’ا قوسس ةيدلبو ردنسش
ة˘˘كب˘˘سش ل˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا

،يلوط ر˘ت˘م009 ة˘فا˘سسم
يلام فÓغ اهل حنم مت امك
فر˘˘سصلا ة˘˘كب˘˘سش زا˘˘˘ج˘˘˘ن’
،موزرزوب ،ورثوب يحسصلا
صسيمخ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ل˘ع د’وأا
د’وأا ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ،ة˘˘˘ن˘˘˘سشخ˘˘˘لا

عيسسوت اه˘ب م˘ت˘ي˘سس ى˘سسي˘ع
ق،ةيمومعلا ةرانإ’ا ةكبسش
ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسع ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ير
،يلوط رتم0671 ةفاسسم
مقر يدلبلا قيرطلا ديبعت
رتم008 ةفاسسم ىلع41
،واودوب ة˘يد˘ل˘ب ا˘مأا ،ي˘لو˘ط
نم تدافتسسا ىرخأ’ا يه
ةكبسش زاجن’ ةيلام ةناعا
لاجع نب يحسصلا فرسصلا
عرا˘سش ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا
025 ةفاسسم ىلع صسرادملا

را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ي˘˘˘لو˘˘˘ط ر˘˘˘ت˘˘˘˘م
ةئيهت ،رفحلا ىلع ءاسضقلا

يدؤو˘م˘لا ن˘ي˘ل˘جار˘لا كل˘سسم
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘لا
ز˘ئا˘ف˘لا ي˘ح˘ل˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ي˘ح˘ب ،ي˘ح ن˘سسحأا ةز˘ئا˘ج˘ب

ة˘يد˘ل˘ب .نا˘م˘ي˘˘ل˘˘سس يد˘˘م˘˘ح
ةسسردم ةئيهت لاغسشأا لامع
ةيدلبو لÓسش ىلع ديهسشلا
غلبم اهل دسصر ليانم جرب
ة˘˘ي˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘م
ة˘كب˘سش زا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘فا˘˘سضإ’ا
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا
د˘يد˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘نو˘˘ق ة˘˘عرز˘˘م˘˘ب
ي˘ح˘سصلا فر˘˘سصلا ة˘˘كب˘˘سش
،صسا˘ب˘˘سسب˘˘لا داو ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘ب
ة˘˘˘كب˘˘˘سش زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا ة˘˘˘˘سسارد
ءا˘ي˘حأ’ ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا

052و ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسم002
يحب نكسسم003،نكسسم
ع˘م˘ج˘م د˘يد˘ج˘ت ،ع˘˘ب˘˘سصو˘˘ب
ةعرزم˘ل ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا

ة˘ي˘ل˘غ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘بو .ي˘˘ف˘˘خ˘˘م
يسسردم معطم زاجنإا متيسس
ن˘ب يرا˘˘سضخ˘˘ل ة˘˘سسرد˘˘م˘˘ب

تاو˘˘ن˘˘˘ق زا˘˘˘ج˘˘˘نا ،صسور˘˘˘ع

وابسس يح يحسصلا فرسصلا
ة˘˘فا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘سسلا

نب ةيدلبو يلوط رتم052
يدلبلا قيرطلا ةئيهت دوسش
ةيسشداعب ةيرق نيب طبارلا
52 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
عيسسوت ،يناثلا هرطسش يف
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا ة˘كب˘سش
ةيرقبDAL دÓلا ةينقتب
ى˘ل˘ع ر˘ما˘ع ن˘بو ةدرار˘سشلا

.يلوط رتم0001 ةفاسسم
متيسس تانج صسأار ةيدلب امأا
ديبعتو ةئيهت لاغسشأا ءاهنإا

ىلإا مينغ د’وأا ةيرق قيرط
52 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

رتم009 ة˘˘فا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
تحنم صسلد ةيدلببو يلوط
زا˘ج˘نا ل˘جا ن˘م ة˘نا˘عإا ا˘ه˘ل
ىلع حبر راد ةيرق كلسسم
ا˘مأا ،ر˘ت˘˘م0021 ة˘˘فا˘˘سسم
متيسس ىفطسصم يسس ةيدلب
راد˘ج زا˘ج˘نإا لا˘غ˘سشأا ءا˘ه˘نإا

ايلعلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘قاو
م˘ت د˘قو ،ى˘ف˘˘ط˘˘سصم ي˘˘سسل
تاناعإ’ا حنم يف دامتع’ا
ة˘يو˘لوأ’ا بسسح ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل

يتلا عيراسشملا هذه زاجن’
ن˘ي˘سسح˘ت را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت
ي˘˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ق˘ل˘خو ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه˘˘ل
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل يو˘˘م˘˘ن˘˘ت نزاو˘˘ت
.ةي’ولا تايدلبلا

تأريسضحتلأ طبسض
تاناحتماب ةسصاخلأ

 ةنسسلأ ةياهن
ىلع صسادرموب ةي’و فكعت

تار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سض
ةياهن تاناح˘ت˘ما˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ىلع ل˘م˘ع˘ت ثي˘ح˘ب ،ة˘ن˘سسلا

ةيميظنتلا تاءارجإ’ا عسضو
تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإ’
فورظ يف يتأات اهنأا ةسصاخ
نهارت امك ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا د˘ج
دامتعا يف ةيبر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو
ةر˘˘فو˘˘ت˘˘˘م نو˘˘˘كت نأا بج˘˘˘ي

ن˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصل
لÓخ اذه ءاج .نيرطؤوملاو
ز˘كار˘م ءا˘سسؤور ع˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل
يتدا˘ه˘سش تا˘نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘لاو ة˘ق˘فر ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لاو
صسي˘˘ئرو صسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘˘ي’و
يئ’ولا يب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا

ثح نيأا ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
ىلع زكارملا ءاسسؤور يلاولا

لوكوتوربلا مارتحا ةرورسض
ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا اذ˘كو ا˘نورو˘˘ك
ا˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ةيلخ فارسشإا تحت ةينعملا
ي˘ت˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت
زكارم ةيزها˘ج ى˘ل˘ع تد˘كأا
لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا
اهددع غلابلاو نيحسشر˘ت˘م˘لا
ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘م’ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ريخسست طسسوتملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

10 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م) ز˘كر˘م55
ةياقو زكرم10و رح زكرم
ةداهسش ناحت˘م’ ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
44 ر˘ي˘˘خ˘˘سست ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا

رح زكرم11 اهنيب نم زكرم
مت ام˘ك ،ة˘يا˘قو ز˘كر˘م10و
لئاسسولا ءانتقا ىلع ديكأاتلا
راسشتنا نم دحلل ةيرورسضلا
ف˘سشك ةز˘˘ه˘˘جا ن˘˘م ءا˘˘بو˘˘لا
م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ةرار˘˘ح˘˘˘لا

متيسس يتلا ةيقاولا ةعنق’او
ز˘˘كار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ تا˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا
ريفوت ةرورسض عم ،ةمداقلا
،بي˘ب˘ط) ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘ق˘˘طأ’ا

هبسش نوع ،ي˘نا˘سسف˘ن بي˘ب˘ط
ةرايسس61 ر˘ي˘فو˘تو (ي˘ب˘ط
زكارم ربع ةعزوم فاعسسإا
لاجملا حتف مت امك ،ةي’ولا
ز˘كار˘˘م˘˘لا ءا˘˘سسؤور ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل
ي˘ت˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا حر˘˘ط˘˘ل
يئاقولا بناجلا يف بسصت
ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ءار˘˘جإا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع حا˘˘˘ج˘˘˘نإاو
ميلعتلا يتداهسش تانا˘ح˘ت˘ما
.ايرولاكبلا و طسسوتملا

 ÚمأةÒسصن

 ةلئاع021 تلمسش ةنماثلأ ةلحرملأ
  يكرت نب ةعرزمب يريدسصقلأ عقؤملاب

ينطؤلإ قيرطلإ نؤعطقي ليحرتلإ نم نؤشصقملإ
نإرهوو سسابعلب نيب طبرلإ31 مقر

ةي˘سصق˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ،تما˘ق
ي˘ن˘طا˘ق ل˘ي˘حر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
نب ةعرزم˘ب ة˘سشه˘لا تو˘ي˘ب˘لا
ينطولا قيرطلا عطقب يكرت
يتيدلب نيب طبارلا31 مقر
يد˘˘ي˘˘سسو م˘˘ي˘˘هار˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس
نارهو ةي’و هاجتاب صسابعلب
ديزيرلا لزن ف˘ل˘خ ط˘ب˘سضلا˘ب
،يو˘سضو˘ف˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا ع˘قو˘م
نم ةوقلاب مهجارخ’ جاجتحاب
نود ا˘˘ه˘˘مد˘˘هو م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘˘كسس
ةيعام˘ت˘جا تا˘ن˘كسس م˘ه˘ح˘ن˘م
ي˘ف اودد˘˘ه ثي˘˘ح ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘يا
ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘ب ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘لا
مهليحرت نيح ىلا مهجاجتحا
ةكرحلا لسش ىلع ءاقب’ا وا
ةيلمعتلل˘خ˘ت د˘قو ،ة˘يرور˘م˘لا
تو˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت
ربع ةرسشت˘ن˘م˘لا ة˘ير˘يد˘سصق˘لا

تلمسش يتلا يكرت نب ةعرزم
021 ةن˘ما˘ث˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘حر˘م ي˘ف
ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ،ةر˘˘˘˘˘˘سسا
دح ىلا تلسصو تاجاجتح’ا
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ق˘ير˘˘ط˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق
قرح عم ةراجحلاو صسيراتملا
امدعب ،ةيطاط˘م˘لا تÓ˘ج˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا
تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘كسسلا با˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصا
اهدييسشت مت يتلا ةيوسضوفلا
،يناثلاو لو’ا ءاسصح’ا دعب
ء’ؤو˘˘˘˘˘˘ه بسضغ را˘˘˘˘˘˘˘ثا ا˘˘˘˘˘˘˘م
رارسصا لظ ي˘ف ن˘ي˘ي˘سصق˘م˘لا

˘مد˘ه ى˘ل˘ع ةر˘ئاد˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ةناعتسس’ابو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ع˘قو˘م˘لا
ءاو˘سس ة˘ي˘ن˘م’ا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا˘˘ب
ي˘ت˘لا تا˘ن˘كسسل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ريغ ىتح وا اهباحسصا دافتسسا
يذ˘لا ر˘م’ا ،ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
يف فحجملاب ء’ؤوه هربتعا

قا˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
ن˘ي˘ي˘˘سصق˘˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه د˘˘سشا˘˘ن
لجا نم ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر

مهحنمو مهفا˘سصن’ ل˘خد˘ت˘لا
نودب مهناو ةسصاخ تانكسس
مسسوم بارتقا لظ يف ىوأام
د˘ح˘ل لاز˘ت ’و اذ˘˘ه .ءا˘˘ت˘˘سشلا
مغر ةقولغم قيرطلا ةعاسسلا

ة˘ي˘ن˘م’ا ح˘لا˘سصم ت’وا˘ح˘م
تءا˘ب ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل

هتهج نمو ،لسشفلاب اهعيمج
يد˘˘ي˘˘سس ةر˘˘ئاد صسي˘˘ئر دد˘˘˘سش
لÓ˘خ ه˘ت˘ج˘ه˘ل ن˘م صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت
ه˘نأا˘ب لا˘˘ق ذا ،ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
نيجتحملا ةع˘با˘ت˘م˘ل أا˘ج˘ل˘ي˘سس
ن’ لياحتلا ةم˘ه˘ت˘ب ا˘ي˘ئا˘سضق
ي˘˘ف جرد˘˘ت م˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘سسا
يف دكؤوت ملو لو’ا ءاسصح’ا
ا˘˘˘م˘˘˘م ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سصح’ا
ةدافتسس’ا نم اي˘لآا م˘ه˘ط˘ق˘سسي
ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
فاسضأاو ،ةيوسضوفلا تاءانبلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا˘ب ةر˘ئاد˘لا صسي˘ئر
يتلا عرازملا ىتح لمسشتسس
دوقع ىلع اه˘با˘ح˘سصا زو˘ح˘ي
نا˘ب را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ة˘ي˘كل˘˘م˘˘لا

نو˘ع˘ج˘سشي ن˘يذ˘لا م˘ه ء’ؤو˘˘ه
تاءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مهحنم لÓخ نم ةيوسضوفلا

ءابرغ˘ل˘ل م˘ه˘ي˘سضارا ن˘م اءز˘ج
ةقيرطب تويب اهيلع ءانب دسصق
صصوسصخب ا˘ما .ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ
ع˘جر˘ت˘سسم˘لا ة˘عرز˘م˘لا ع˘قو˘˘م
ه˘˘نأا˘˘ب ةر˘˘ئاد˘˘لا صسي˘˘ئر ح˘˘سضوأا
صصاخلا نم هتيكلم لقن متيسس
ناب ا˘ف˘سشا˘ك ما˘ع˘لا كل˘م˘لا ى˘لا

ىلا احار˘ت˘قا تمد˘ق ه˘ح˘لا˘سصم
ليوحت نأاسشب تاباغلا ةيريدم
ديدج يباغ هزتنم ىلا عقوملا
يتلا تامو˘ق˘م˘لا ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
نوكت ىتح عقوملا اهب رخزي
.ةي’ولا ناكسسل ديدج صسفنتم

ودبع.صص
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لاقتنإ ةيشضق :اكفإربود
انيلع رثؤؤت مل ةيكلملإ

لسساكوين يدان ىمرم صسراح دكأا
رثأات مدع اكفار˘بود ن˘ترا˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي
.يدانلا ةيكلم لاقتنا ةيسضقب قيرفلا

طبترا دق يزيلكن’ا يدانلا ناكو
هتيكلم لاقتنا ةيناكمإاب ةليوط ةرتفل
’إا ،ةيدوعسس تارامثتسسا ةكرسش ىلإا
لاح ي˘ق˘بو ح˘ج˘ن˘ي م˘ل عور˘سشم˘لا نأا
.هيلع وه ام ىلع يدانلا

تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ا˘˘كفار˘˘بود لا˘˘قو
«ل˘كي˘نور˘ك غ˘ن˘ي˘ن˘ف˘يا» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
عورسشملا طقسس امدنع »:ةيزيلجن’ا
يدانلا يف نم لك فقوت يدوعسسلا
ن˘ع ن˘ي˘برد˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ي˘˘ن˘˘عأا
.«رمأ’ا اذه يف ريكفتلا

نأا رب˘ت˘ع˘ن» :Ó˘ئا˘ق ه˘ح˘ير˘سصت ع˘با˘تو
نحنو يلسشأا كيام لازي ’ كلاملا
.«اًمدق يسضمن

سضوافتي يتيشس رتشسششنام
يلابيلؤك عم

نع ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت تثدحت
وديلا˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا ع˘فاد˘م˘لا بار˘ت˘قا

لاقتن’ا نم يلوبان بع’ يلابيلوك
.يزيلكن’ا يتيسس رتسسسشنام يدان ىلإا

«لو˘ب˘تو˘ف صسنار˘ف» ة˘ل˘˘ج˘˘م بسسح˘˘بو
ىرجأا د˘ق ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك نا˘ف ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

ةرادإا صسل˘ج˘م و˘سضع ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م
نيتسسير˘غ˘ي˘ب ي˘كي˘سشت «ز˘نز˘ي˘ت˘ي˘سسلا»
ةيسصخسشلا طورسشلاو بتارلاب قلعتت
ةلجملا نأا ’إا.يزيلكن’ا يدانلا عم
دحل مدقتي مل يتيسسلا نأا ىلإا تراسشأا
.يلاطي’ا يدانلل يمسسر صضرعب نآ’ا

بتار˘˘لا نأا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ج˘˘م˘˘لا تدا˘˘˘فأاو
يز˘ي˘˘ل˘˘كن’ا يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
بتارلا فعسض نوكيسس ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘كل
ع˘فاد˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘لو˘با˘ن حر˘ط يذ˘˘لا
يدانلا عم هدقع ديدجتل يلاغنسسلا

.ايونسس وروأا نييÓم8 غلابلاو
هبشصنم نم ن’رؤف ليقي لورانيب
و˘غ˘ي˘يد ه˘برد˘م لورا˘ن˘ي˘ب يدا˘ن لا˘قا
قيرفلا ج˘ئا˘ت˘ن ءو˘سس بب˘سسب ن’رو˘ف
.ياوغوروأا يف يرودلا ةلوطب يف
اريراب يخروخ يدانلا صسيئر غلبأاو
بردمك هبسصنم نم هتلاقإاب ن’روف
ة˘بر˘ج˘˘ت لوأا ح˘˘ب˘˘سصت˘˘ل لورا˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘ل
لايدنوم يف بع’ لسضفأ’ ةيبيردت

ام لكب ةلسشاف0102 ايقيرفأا بونج
لورانيب بعلو .ىنعم نم ةملكلل
يف زاف تايرابم عسست ن’روف ةدايقب
3 يف لداعت امنيب طقف اهنم ثÓث
لتحي˘ل م˘ئاز˘ه3ـب ي˘ن˘مو تاءا˘˘ق˘˘ل
لودج يف ع˘با˘سسلا ز˘كر˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
عبسس قرافبو ة˘ط˘ق˘ن21ـب يرود˘لا
و˘يد˘ي˘ف˘ت˘نو˘م رد˘سصت˘م˘لا ن˘ع طا˘ق˘ن
ي˘ب˘˘ع’ ى˘˘ل˘˘ع زا˘˘ف يذ˘˘لا زررد˘˘ناو
.2‐0 يسضاملا  دحأ’ا ن’روف

ةباشصإإ نلعي ؤكانؤم
يشسورلإ همجن

ةباسصإا يسسنرفلا وكانوم يدان نلعأا
نيفولوغ ردنسسكلا يسسورلا همجن
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف بعÓ˘م˘لا ن˘ع ه˘با˘˘ي˘˘غو
بختن˘م˘لا م˘ج˘ن صضر˘ع˘تو.ةلبقملا
ز˘ت˘ي˘م ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘با˘سصإÓ˘ل ي˘سسور˘لا
«1 غيللا» تاسسفانم نمسض ريخأ’ا

ددمت نم يناعي هنأاب ءابطأ’ا ددحو
يدانلا فاسضأاو.هذخف يف يلسضع
ةمزÓلا تاسصوحفلا ءارجإا دعب هنا

قزمتب هت˘با˘سصإا د˘كأا˘ت بعÓ˘لا ى˘ل˘ع
ددحي مل ةرامإ’ا يدان نكلو يلسضع
بعÓلا اهبيغيسس يتلا ةينمزلا ةرتفلا

.رسضخأ’ا بسشعلا نع
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رامين سسرد نم تملعت :يشسيم خف نع يرتشسيم
بئا˘ن ،ير˘ت˘سسي˘م يدرو˘ج بر˘عأا

ن˘ع ،ق˘با˘سسلا ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب صسي˘˘ئر
ين˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا د˘ي˘ع˘ُي نأا ي˘ف ه˘ل˘مأا
،ا˘سسرا˘ب˘لا د˘ئا˘ق ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر ة˘ي˘سضق ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
.فيسصلا اذه «انارغولبلا»
أاطخ يف عقو دق يرتسسيم ناكو
لاق امدنع تاونسس3 لبق حداف
ا˘ف˘ل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا نإا
ة˘ب˘سسن˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي˘سس
ىلإا بعÓلا لحري نأا لبق 002%
يسسنرف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس صسيرا˘ب
ةميق ،وروأا نويلم222 لباقم
.يئازجلا طرسشلا

ترو˘˘ب˘˘سس ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘˘بو
امع يرتسسيم ل˘ئ˘ُسس ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
ءي˘سشلا لو˘˘ق ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب نا˘˘ك اذإا
هنأا ’إا ،يسسيم ءاقب نأاسشب هسسفن
ىلع اًددسشم ،اًعطاق اًسضفر صضفر
.رامين فقوم نم ملعت هنأا

ع˘˘˘˘˘م نآ’ا ،’» :يدرو˘˘˘˘˘ج لا˘˘˘˘˘قو
،ىرخأا ةرم كلذ لوقأا نل يسسيم
ةبسسنلاب اًروهتم رمأ’ا ودبي دق
.«صسردلا تملعت دقل ،يل
ديعي نأا ىنمتأا يننكل» :فاسضأاو

.«ةلأاسسملا هذه يف رظنلا ويل
د˘ق˘ع˘˘ي˘˘سس ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي

دلاو يسسيم يخروخ عم اًعامتجا
،ينيتنجرأ’ا مجنلا لامعأا ليكوو

ءاو˘سس قا˘ف˘ت’ ل˘سصو˘ت˘ل˘ل ،مو˘ي˘لا
.دقعلا ديدجتو ءاقبلا وأا ليحرلاب

ر .ق ^

نع ،يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك
مجن ،لاديف وروترأا يليسشتلا فقوم
رت˘نإا صضر˘ع ن˘م ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ط˘سسو
ةرت˘ف لÓ˘خ ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ،نÓ˘ي˘م
.ةيلاحلا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا

ولليد اتيزاغج’» ةفيحسص تركذو
رتنإ’ معن لاق لاديف نأا «تروبسس
بعÓ˘˘لا نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،نÓ˘˘ي˘˘˘م
ع˘˘˘˘م د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
.نيمسسوم ةدمل «يروزتارينلا»
ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشت˘˘لا بعÓ˘˘لا نأا تفا˘˘˘سضأاو
وروأا ني˘يÓ˘م6 ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ي˘سس

مسسوملا يف يونسس بتارك يفاسص
.نÓيم رتنإا يف دحاولا

جور˘خ م˘غر» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تلا˘˘قو
ديدجلا بردملا ططخ نم لاديف
صضفر˘ي ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب نأا ’إا ،نا˘˘مو˘˘ك
يو˘˘ن˘˘يو ،ا˘˘ًنا˘˘ج˘˘م بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر
نم لاومأ’ا صضعب ىلع لوسصحلا

ماربإا يف اهرامثتسس’ هليحر ءارو

.«ةديدج تاقفسص
صصن˘ي لاد˘ي˘ف د˘ق˘ع نأا˘˘ب تم˘˘ت˘˘خو
ةميقب ي˘ئاز˘ج طر˘سش دو˘جو ى˘ل˘ع
نأا ة˘ح˘سضو˘م ،وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م02

دادعتسسا ىلع نوكيسس ةنولسشرب
لبقي ن˘ل ه˘ن˘كل ،غ˘ل˘ب˘م˘لا صضف˘خ˘ل
ل˘˘ي˘˘حر لاو˘˘حأ’ا ن˘˘˘م لا˘˘˘ح يأا˘˘˘ب
.ناجملاب يليسشتلا

نÓيم رتنإإ سضرع ىلع دري لإديف

،ويزرام يد اكولنايج عقوم فسشك
،ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘فو يرا˘ي˘لا˘ك ي˘˘يدا˘˘ن نأا
تامدخ ىلع لوسصحلا يف نابغري
،ويزاف وكيريديف امور يدان عفادم
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ
حتفنم امور نأا ىلإا عقوملا راسشأاو

بحا˘سص بعÓ˘لا ع˘ي˘ب ةر˘˘كف ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لاو ،ا˘˘ما˘˘ع33ـلا

ماع ذنم «وسسورولاي˘ج˘لا» فو˘ف˘سص
يرايلاك نأا عقوملا عباتو.6102
ىلع هتامدخ ىلع لوسصحلاب متهم
،انيتنرو˘ي˘ف كلذ˘ك ،ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘سس

لايرايف يدان اسضيأا رهظأا تقو يف
لÓ˘خ ه˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر
.ةيسضاملا عيباسسأ’ا

ديدجلا م˘سسو˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
يف أادبي فوسس يلاطي’ا يرودلل
.لوليأا نم91ـلا

ؤيزاف ينيتنجرأ’إ فلخ انيتنرؤيفو يرايلاك

ينود ،يدنلوهلا بعÓلا دلاو ربتعا
هنبا مامسضنا ةوطخ نأا ،كيب يد ناف
صسكاجأا نم دتيانوي رتسسسشنام ىلإا

.«ةقيقح حبسصأا ملح» ةباثمب يه
ا˘ن˘ه» :كي˘ب يد نا˘˘ف ه˘˘يرد˘˘نأا لا˘˘قو
.«رخفلا اهأÓمي انتيرق
ريبك ددع كانه ناك» :Óئاق عباتو
،اهمام˘ت˘ها تد˘بأا ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘م

ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا تنا˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل
اذه لثم ىلإا لاقتنÓل هل ةبسسنلاب
نأا ىلع ددسش ذإاو.«ليمجلا يدانلا
لاق˘ت˘ن’ا رار˘ق ذ˘خ˘تا ن˘م و˘ه ي˘نود
صسكاجأا» نأا دكأا نكل ،دتيانويلا ىلإا
.«انبولق يف اًمئاد ىقبيسس
لاقتن’ا ةوطخ زاجنا عقوتملا نمو
.ةيلودلا فقوتلا ةرتف دعب

يف اسضيأا قباسسلا يرادإ’او ،قباسسلا امور يدان دئاق فسشك
يدانل يلاحلا ينفلا ريدملا نأا ،يتوت وكسسيسشنارف ،يدانلا
بيردت ةمهم يلوت نم ابيرق ناك يتنوك وينوتنأا رتنإ’ا

.«يروزتارينلا» راتخي نأا لبق ،9102 ماعلا فيسص يف امور
دقل«» :اكيلبوبير ةفي˘ح˘سصل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘تو˘ت لا˘قو

هعم ثدحت ،رتنÓل باهذلا يتنوك ررق امدنع اريثك تنزح
نع ،ءايسشأ’ا نم ريثك نع ينلأاسسو ،ةلسصاوتم مايأا ةرسشعل
نكمملا نم نيذلا نيبعÓلا نع ،نولحريسس نيذلا نيبعÓلا
هنأا تدقتعا ،صسبÓملا فرغ يف ءاوجأ’ا نع ،هعم دقاعتلا
.«اسضيأا ةركفلاب اعنتقم ناك دقل اغنيف لأاسسا ،يتأايسس

ةقيقح حبشصأإ ملح دتيانؤي رتشسششنام :كيب يد ناف دلإو

امور نم ابيرق ناك يتنؤك :يتؤت

 :سشتيفؤميهإربإ
نÓيم ىلع مشسؤملإ إذه

زؤفي نأإ

مجن ،صشتيفوميهاربإا نات’ز دّكأا
نأا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،نÓ˘ي˘˘م يدا˘˘ن
زوفلا قيقحت ىلإا قيرفلا ىعسسي
.مسسوملا اذه تاحاجنلاو
دّدج نأا دعب ،نات’ز ثيدح ءاجو
ما˘ع˘ل «ور˘ي˘نو˘سسور˘لا» ع˘م هد˘ق˘ع
.ديدج
ي˘˘ف يد˘˘يو˘˘سسلا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘قو
لوغ ع˘قو˘م ا˘هر˘سشن تا˘ح˘ير˘سصت
ي˘ن˘نأا ا˘م˘ئاد ر˘ع˘سشأا» :ي˘لا˘˘ط˘˘ي’ا
امدنع ىّت˘ح ،نÓ˘ي˘م ى˘لإا ي˘م˘ت˘نأا
ا˘مد˘ن˘ع ،ىر˘خأا قر˘˘ف ى˘˘لإا بع˘˘لأا

تنك ةرم لوأ’ انه ىلإا تلسصو
يف ينأا رعسشأا ،تمسستباو اديعسس
.«باقلأ’ا قيقحت ديرأاو يتيب
نأا بجي مسسوملا اذه» :فاسضأاو
ق˘ق˘ح˘ن نأاو تا˘حا˘ج˘ن˘˘لا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ن
11 م˘قر˘لا تر˘ت˘خا د˘ق˘لو ،زو˘ف˘لا

يسضام˘لا˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ر˘كذأا ي˘ك
.«مقرلا اذه تلمح امدنع
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عرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا لاز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ’
نايلغ ةلاح يف يفياطسسلا
دا˘م˘ت˘عا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ىو˘˘سصق
ماظنل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ ل˘ما˘ع˘م˘لا

م˘ت˘ي ’ ه˘نا ا˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب˘˘سسح
لاح يف ’ا هيلع دامتع’ا
بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف يوا˘˘سست˘˘لا
ةرادإ’ا نأا ر˘كذ˘ي ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ىوكسش عفر ىلع ةمزاع
زواجت مت لاح يف افيفلل
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘لا
ة˘ط˘بار˘لا اذ˘كو ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا

،ةرازو˘لا ى˘ت˘˘حو صسا˘˘ت˘˘لاو
يف ةيفياطسسلا لمأايو اذه

ةي’ولا ةيار عفرو فيرسشت
ةكرا˘سشم˘لا تم˘ت لا˘ح ي˘ف
. ةيداع ةفسصب فاكلا يف
هبتأر صضفخي Ëدرؤب

عراسست ةرأدإلأو

هتقفسص نامسضل
ثع˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
ع˘نا˘سص ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
نأا د˘ع˘ب م˘يدرو˘ب با˘ع˘لأ’ا
ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن برد˘˘˘م˘˘˘لا ّر˘˘˘سصأا

ه˘˘م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘كو˘˘˘كلا
ةمئاقلا صسفن يف هعسضوو
ريخأ’ا ،ي˘ن˘ي˘سسو˘ح˘ل˘ب ع˘م
ن˘ع اد˘˘ج اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي

بطسشو ةرادإ’ا تاحومط
ةيلام˘لا ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ه˘م˘سسا
اهنأاب ةرادإ’ا تدجو يتلا

صضي˘ف˘خ˘ت ن˘كل ة˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘خ
ه˘نو˘كل م˘يدرو˘ب بلا˘˘ط˘˘م
ءاوجأ’ا رييغت يف بغري
ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ن˘˘˘م
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا بار˘˘˘ت˘˘˘˘ق’او
ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب ه˘سسأار ط˘ق˘˘سسم
ادعوم ددحت ةرادإ’ا لعج
ةمداقلا تاعاسسلا يف هعم
. قافت’ا ميسسرتل

صشامر ماسشه

ةماعلا ةيعمجلا دقعل ادعوم صسيمخلا ادغ بورخلا ةيعمج ةرادإا تددح
نأا دعب اذهو بورخلاب ديزيلا دمحم يفاقثلا زكرملاب ةعبارلا نم ةيادب
نأا ركذي ،رسضخأ’ا ءوسضلا اهيف اهتحنم «صسايجيدلا» نم ةلسسارم تقلت
بيد رمعم قيرفلا صسيئر صضر˘ع ن˘م˘سضت˘ي˘سس ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ج˘ما˘نر˘ب
نم اهسضفر وأا اهيلع ةقفاوملا راظتنا يف ةيبدأ’او ةيلاملا نيتليسصحلل

امدعب ءاسضعأ’ا مامأا هتلاقتسسا نÓعإاب اهدعب موقيسسو ءاسضعأ’ا فرط
.«صسايجيدلا»و ةيلحملا تاطلسسلل ايباتك اهمدق نأا قبسس

ةيعامج ةرجه ىلإأ تسضرعت «اكسسيل»
نم ثيح ةيعمجلا تيب يف اريثك ثادحأ’ا تعراسست هتاذ قايسسلا يف
تادجتسسملا بسسحف نيبعÓل ةيعامج ةرجه يدانلا لجسسي نأا ررقملا
قيرفلا ىلإا لاقتن’اب باوبأ’ا باويا تاحرف بعÓلا حتف نأا دعبو ةريخأ’ا
يف عيقوتلا نم برتقي يزرحم عفادملا وه اه ةنيطنسسق ةيدولوم راجلا

رادار ىلع دجاوتي براوسشوب مجاهملا نا امك فلسشلا ةيعمج فوفسص
نا ىلع كوملا عم اسضيأا هدقع زازب بعÓلا عقويسس نيح يف ةيرسصنلا
. ةمغÓتلا يدان ىلا دوكرك لقتني

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش
ىلع رشصي ينإرمع
ةرإدإإو دعاشس مشض

ةؤقب درت «ةركملإ»
رداقلا دبع بردملا رسصي

باد˘ت˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
ثي˘˘ح د˘˘عا˘˘سس ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بسسحو
هدادع˘ت˘سسا د˘كأا ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ف
صسا يسسلا ناولأا صصمقتل
هحن˘م˘ي م˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘سس
مل هنوك ةيئا˘ه˘ن˘لا ه˘ت˘م˘ل˘ك
ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ثو د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘سضي
لاكسشإ’ا نأا امك هحيرسست
ةدع دجاوت ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘ب˘كلا
بقارت ةلواطلا تحت قرف
ة˘ن˘ج˘ل ع˘م بعÓ˘لا را˘˘سسم
ى˘ل˘ع ل˘ع˘لو تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا

د˘˘ج˘˘ن ة˘˘يد˘˘نأ’ا هذ˘˘ه صسأار
ةوار˘م˘ح˘لاو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا

نأا ركذي ،ةيرسصنلا ىتحو
ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ي د˘˘ق ق˘˘ئا˘˘ع م˘˘هأا
ل˘˘ي˘˘ن مد˘˘˘ع و˘˘˘ه بعÓ˘˘˘لا

نأا ا˘م˘ب ه˘ح˘ير˘˘سست ق˘˘ئا˘˘ثو
تر˘سشا˘˘ب صسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب ةرادإا

ليق˘ث ف˘ل˘م ع˘سضو ة˘م˘ه˘م
نع ينعملا تابايغ لمحي
وهو تابيردتلاو تاءاقللا

يسسلا ةرادإا لعجي دق ام
يف رخآا ليدب يف يسس صسا
. ةمداقلا تاعاسسلا

نورذحيو نوؤواتسسم رفانسسلأ
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘˘سصنأا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
نع ينيطنسسقلا يسضايرلا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سضغ
ةر˘جا˘ن˘م˘لا د˘حا تا˘فر˘سصت
دبع بردملا نم نيبرقملا
يذ˘لاو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لا
صشتو˘كلا» نأا ق˘فو ل˘م˘ع˘ي

نم لهسسيسس ام «هقيدسص
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا صضع˘ب نا˘م˘˘سض
بع˘ل˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
لمعلا ةطيرسش ةروسضخلل
فر˘˘˘سصت˘˘˘لا و˘˘˘هو ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ل˘˘مأا˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلا
هحيحسصت ي˘ف «ر˘فا˘ن˘سسلا»
نو˘˘ك ناوأ’ا تاو˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق
ىلإا يدانلا رجي دق رمأ’ا
ةزوز˘˘ه˘˘م تا˘˘ماد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

’ ةيفطاع عفاود لمحتو
. ةيسضاير

صشامر ماسشه

ةيمؤمعلإ ةكرششلإ سصؤشصخب مهفاشصنإإ نورظتني «إداكيشسور» ءانبأإ

ةدكيكسس ةبيبسش
يراطيق قرؤؤي توأأ02 بعلم ةئيهت ةداعإأ فقؤت

ةيدا–’إ تابعÓت ببشسب نخاشس حيفشص ىلع يفياطشسلإ عراششلإ

فيطسس قافو
«دؤسسألأ رسسنلأ» نم برتقيو هبتأر صضيفخت ىلع قفأؤي ميدرؤب

سسيمخلإ إذه ةماعلإ ةيعمجلإ سشماه ىلع مشسرت بيد ةلاقتشسإ
ةمداقلأ تاعاسسلأ يف ةرداغملل ةحسشرم ءامسسألأ ديدع

نيلؤمملأ دؤقع ميسسرت ىلع رسصي ةنيغز

بردمل˘ل ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف ر˘يد˘م بسصن˘م دا˘ن˘سسإا ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘سش ةرادإا ترر˘ق
ةسضراعلا صسأار ىلع هنييعتب راسصنأ’ا ةسضراعم دعب نوقع ىفطسصم
باكلا ةدايقل ريبك بردم تامدخل ءوجللا ةرورسضب اوبلاط ثيح ةينفلا

طغسضل  خسضري ريسسملا بتكملا لعج ام وهو مداقلا مسسوملا لÓخ
ةريبك ةيسصخسش بحاسص ديدج بردم نع ثحبلا يف عرسشيو ريهامجلا

ةلواط ىلع نيحورطملا نيينقتلا زربا ناف ةيلوأ’ا تايطعملا بسسحو
.ةطارعوب ديسشر روتكدلا دجن قيرفلا

نيلؤمملأ دؤقع ميسسرتل ةمسصاعلأ يف ةنيغز
دوقع ميسسرت لجأا نم ةمسصاعلا ىلإا قيرفلا صسيئر صسمأا لقنت دقو اذه
يسساروأ’ا يدانلا معدب تدعو يتلا تاكرسشلا صضعب عم «روسسنوبسس»
راسصنأ’او نيريسسملا تاوعد مغر بناجلا اذه نم يناعي امئاد ىقبي يذلا
نييعانسصو لامعأا لاجرو تاراطإا نم ةي’ولا ءانبأا لخدتل ةرم لك يف
نسسحأا رييسست لجا نم ةيلام ةلويسس ىلإا ةسسام ةجاح يف قيرفلا ىقبيو
صسيئرلا مهعم قفتا نمم ةديدع رسصانع نأاو ةسصاخ ةلبقملا ةلحرملل
.روجأا ةثÓثب قيبسست ىلع لوسصحلا نوديري

صشامر ماسشه

ؤؤفك بردم نع ثحبت ةرإدإ’إو اينف إريدم نؤڤع

ةنتاب بابسش

هيبرقمل دكأا نأا دعبو ثيح هتمسص نع يريزد لÓب جربلا يلهأا بردم جرخ
صشتوكلا وه اه يدانلا عم لكاسشم يأا نود نمو ةيدو ةقيرطب ةرداغملل هيعسس
بسسحو ثيح يدامح نب ةرادإا نم اهاقلت يتلا ةيبلسسلا ةلماعملا ةجيتن هيأار ريغي
ةنجل باوبأا قرطل يدج لكسشبو ريسسي صشتوكلاف انتزوحب يتلا تامولعملا
مغرلاب ةناهإ’اب رعسشي هلعج هعم ثيدحلا صسيئرلا يسشاحت نأاو ةسصاخ تاعزانملا

.ةيسضاملا رهسشأا ةتسسلا يف ةديج تناك ةقÓعلا نوك نم
رطخ يف يلهألأو نيبعÓلأ تأرأذتعأ لسسرت تاعزانملأ ةنجل
تاطلسسلا اذكو قيرفلا يلوؤوسسمل بيهرلا تمسصلا مامأاو ىرخأا ةهج نم
باوبأا قرط لÓخ نم يلهأ’اب مهطابترا ءاهنإا اوررق نوبعÓلاف ةيلحملا
نم ’اسصتا تقلت ةرادإ’اف تامولعملا بسسحو ثيح تاعزانملا ةنجل
وهو هقوقح نامسضو هدقاعت ءاهنإا بلطي ابع’21 نم رثكأا نمسضتي ةنجللا

نولحيسس نيذلا نيلوؤوسسملا نأا امب ةيقيقح ةطرو يف قيرفلا لعجيسس ام
ن˘م ما˘ه ءز˘ج ة˘يو˘سست ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘م نو˘نو˘كي˘سس ي˘˘ل˘˘هأ’ا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل
.اهب نونيدي يتلا مهتاقحتسسم

صشامر ماسشه

يدامح نب ةجرخ نم ءاتشسم يريزد

جربلأ يلهأأ
رطخ يف «يجيأربلأ«يلهألأ

نونف ملعت يف بغارلا بابسشلل ليجسست باب ةبقلا ةيدولوم يدان حتف
عم ليجسستلا ةرتف يهتنت نأا ىلع ربمتبسس حتافلا ،صسمأا موي نم ةيادب لاتقلا
يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع انايب قيرفلا رسشنو .يلاحلا رهسشلا ةياهن
نونف صصاسصتخا يف ليجسستلا باب تحتف هلÓخ نم دكأا «كوبسسياف»
.تاونسس عبرأا نم ءادتبا تائفلا عيمجل صسفنلا نع عافدلاو لاتقلا

يذلاو ربمتب˘سس1 صسمأا ق˘ل˘ط˘نا ل˘ي˘ج˘سست˘لا نإا˘˘ف رد˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو
00:71ـلا ةعاسسلا نم ءادتبا كلذو رهسشلا صسفن نم03 ةياغ ىلإا رمتسسيسس
.قيرفلا رقمب ليجسستلا بتكمب ءاسسم00:02ـلا ىتح

جاحلب اسضر

ةيلاتقلإ نؤنفلإ سصاشصتخإ يف تÓيجشستلإ حتفت «اك.يشس.مأإ»
ةبقلأ بابسش ةيدؤلؤم

ة˘ب˘ي˘ب˘سش را˘سصنأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي
تاكرحت ديدج ةدكيكسس
غرا˘˘ف˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإا
نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصلا
ى˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةيموم˘ع ة˘كر˘سش نا˘م˘سض
صسأار ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع بسصن˘˘˘˘˘˘ت
كا˘ن˘ه نو˘˘كي˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ن˘˘˘م ل˘˘˘سضفأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘سست
’و اذه ةيلام˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
يراطيق صسي˘ئر˘لا بغر˘ي
و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سس رار˘˘كت ي˘˘˘ف
نيح تانينامث˘لا م˘سساو˘م
نم نيرمأ’ا يدانلا ناع
ةيلاملا ةلوي˘سسلا ف˘ع˘سض
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ با˘˘ي˘˘غ اذ˘˘˘كو
ف˘ير˘سشت ى˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق
يذلا رمأ’ا يدانلا ناولأا

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج
ديدع عم رثكأا لسصاوتلا
نا˘˘˘م˘˘˘سضل ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘˘لا

. مهتامدخ
نم ءاتسسم يراطيق
يف لاغسشألأ فقؤت

توأأ02 بعلم
ة˘ب˘ي˘ب˘سش صسي˘˘ئر ىد˘˘بأا

هقلق يراطي˘ق ةد˘كي˘كسس
ىلع لاغسشأ’ا رخأات نم
توأا02 بعلم ىوتسسم
فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لا5591
ام بسسح ةيرزم ةيعسضو
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تف˘˘˘قو
تل˘˘˘˘˘سسرأا ة˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘˘م˘˘ل
مل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

يلاولا تاميلع˘ت مر˘ت˘ح˘ت
نإاو صصوسصخلا اذه يف
وه امك ع˘سضو˘لا ر˘م˘ت˘سسا

’ قيرفلا نإاف نآ’ا هيلع
هيسسفانم لابقتسسا هنكمي
قوف مسسوم˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سضرأا
بلطتت ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا
نأا امك تقولا نم ريثكلا
’ بعÓملا ليهأات ةنجل
ن˘ع تو˘كسسلا ا˘ه˘ن˘كم˘˘ي
نيح اهنودت صصئاقن يأا

لعج يذلا رمأ’ا ،هترايز
لسصاوت فارطأ’ا صضعب
رثكأا طغسضلل اهيعاسسم
فورظلا لك حنم دسصق
. يدانلل ةيباجيإ’ا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتأ

لمأ’ قباسسلا بعÓلا لخد
كاكحوب دلاخ ةليلم نيع
دا˘ح˘تا ي˘لوؤو˘سسم ةر˘كف˘˘م
لي˘حر صضيو˘ع˘ت˘ل ةر˘كسسب
ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق ف˘˘سسو˘˘ي بعÓ˘˘لا
ةرادإ’ا ترر˘˘˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لا
دحاو مسسوم دعب هحيرسست
ردا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ بسسحو
هتقفاوم حنم بعÓلا نإاف
ءار˘˘سضخ ناو˘˘˘لأا ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ن˘˘كلو نا˘˘ب˘˘يز˘˘˘لا

ح˘ير˘سست˘لا ة˘قرو ة˘ل˘˘كسشم
ه˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘حور˘˘ط˘˘م
صضع˘ب نو˘ك ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب
نأا˘˘˘˘˘ب تد˘˘˘˘˘كأا فار˘˘˘˘˘˘طأ’ا
د˘ي˘سص ن˘ب داد˘سش صسي˘ئر˘˘لا

هع˘م صضوا˘ف˘ت˘ل˘ل د˘ع˘ت˘سسم
ةمهم ليهسست صصوسصخب
.» ماسص’» نع هليحر

يف لطامتي راجح
أاجلت ةرأدإلأو درلأ
نيبردم ةسضوافمل

نيرخآأ
لك ريسشت هتاذ قايسسلا يف
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ل ةرادإ’ا
راجح بردملا صصوسصخب
يف مودقلا صضفري يذلاو
ل˘جا ن˘م ي˘لا˘ح˘˘لا تقو˘˘لا
تد˘˘كأا ثي˘˘ح صضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

رطأ’ا صضعب نأا انرداسصم
زيز˘ع ةرو˘سص ي˘ف ة˘ي˘ن˘ف˘لا

دودغز رينم اذكو صسابع
ينيطنسسقلا ينقتلا اذكو

يف اولخد دق رازخ يداهلا
ا˘ب˘سسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا ة˘˘طرا˘˘خ
ن˘مو ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘ل˘˘ل
ل˘سصاو˘ت˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
دسصق مهعم تاسضوافملا

ةين˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ط˘ب˘سض
ةيلمع ةرسشابم لبق يدانلل
. ةيلعف ةفسصب وتاكريملا

صشامر ماسشه

هترداغم ةمهم ليهشستب دعي ديشص نبو «نابيزلإ» ءإرشضخ ةدنجأإ لخدي كاكحؤب
ليدبلأ نع ثحبلل ةرأدإلأ عفدي راجح لطامت

بورخلأ ةيعمج
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لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف صضا˘خ
ةحيبسص ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘سصح لوأا
رهسشأا5 ماد فقوت دعب ،صسمأا

ةحئاج ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ف˘سصنو
ملاعلا تبرسض يتلا «انوروك»
.لكك
ةيمسسرلا ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘سشكو
عقاوم ىلع يلئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘ل˘ل
نأا ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ر˘ف˘سصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

ى˘ل˘ع ،صسمأا او˘نا˘ك ر˘˘سضخأ’او
ة˘سصح لوأا ءار˘جإا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
صصبر˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت
قيرفلا هلخد يذلا يريسضحتلا
ةياجب ـب وبقأا ةنيدمب ،صسمأا لوأا
مسسوملا ة˘قÓ˘ط˘ن’ ار˘ي˘سضح˘ت
ةسصح˘لا تسصسصخو ،د˘يد˘ج˘لا
.يندبلا لمعلل ىلوأ’ا

نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو اذه
برد˘˘˘م˘˘˘لا فور˘˘˘ع˘˘˘˘ك دار˘˘˘˘م
بردم دانمح رمع ،دعاسسملا
يدوأا صسكا˘ف˘˘ي˘˘سسو صسار˘˘ح˘˘لا
ن˘م م˘ه ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘سضح˘˘م˘˘لا

لظ يف ةسصحلا ىلع فرسشأا
ي˘سسي˘ئر˘˘لا برد˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
نم.ينافلزلا نماي ي˘سسنو˘ت˘لا

نو˘ب˘عÓ˘لا ل˘م˘ع ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج
لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ةرادإاو
لو˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
لجا نم عسضو يذلا يحسصلا
ةباسصإا يدافتو صصبرتلا حاجنإا
.ءابولاب نيبعÓلا

دجب رسضحنسس» :نورمح
ةيؤق ةقÓطنأ لجأأ نم

«مسسؤŸأ أذه

بع’ نورمح يقزر دكأا
هتداعسس نع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
و˘ج ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا
ة˘ل˘ي˘كسشت ة˘ق˘فر تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا
ف˘˘قو˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ،«يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا»
51 ذنم ةيسضايرلا تاطاسشنلا

ةيفلخ ىل˘ع ي˘سضا˘م˘لا صسرا˘م
«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ءا˘˘˘بو را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
ي˘ف هراو˘ح ي˘فو.دجتسسملا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا
»:Óئاق نورمح حرسص يلئابقلا
ةليوط تناك فقوتلا ةرتف نأا

ةعباتم نم مغرلا نم ىلع ادج

’ اهنأا ريغ ةيدرفلا تابيردتلا
ةيعامجلا تابيردت˘لا˘ب نرا˘ق˘ت
ءاو˘جأا ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ا˘˘نأاد˘˘ب
،«لم˘ع˘لا ل˘سصاو˘ن˘سسو ة˘ع˘ئار
ةرارحب انلب˘ق˘ت˘سسا »:ف˘ي˘سضي˘ل

وب˘قا ة˘ن˘يد˘م˘ل ا˘ن˘لو˘سصو د˘ن˘ع
نير˘سصا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘كسشاو
ل˘سضفأ’ا م˘يد˘ق˘ت˘˘ب م˘˘هد˘˘ع˘˘نو
امك.» مسسوملا اذه مهداعسسإاو
ى˘لإا «يرا˘ن˘˘كلا» بع’ را˘˘سشأا
هب موقي يذلا ريبكلا لمعلا
ثيح قيرفلل يب˘ط˘لا زا˘ه˘ج˘لا
مو˘ق˘ي ي˘ب˘ط˘لا زا˘ه˘ج˘لا »:لا˘ق
ل˘ك ر˘˘سضحو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
امك ،انتيامحل ةمزÓلا رومأ’ا
عا˘˘ب˘˘تإا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘ي ه˘˘˘نأا
لجا نم يحسصلا لوكوتربلا
صسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصإ’ا بن˘ج˘˘ت
لسضفأاب تاريسضحتلا صضوخو
يف مت˘خ˘ي˘ل ،«ة˘ن˘كم˘م ةرو˘سص
ةيدج لكب رسضحنسس »:ريخأ’ا

قÓطنا لبق تابيردتلا لÓخ
ل˘ي˘ج˘سست ل˘جا ن˘م ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘يو˘ق ة˘قÓ˘ط˘نا

.«يدانلا ناولأا فيرسشتو

ب.م.يرسسيإأ

لسصأؤت ةبقلأ دئأر ةرأدإأ
ةسسوردم ةقيرطب اهتأدقاعت
امشسؤم عقؤي يلبؤن

  دئإرلإ عم إدحإو
مجاهملا يلبون يحتف عقو
ةيدو˘لو˘م ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘سسلا
يذلا دقعلا ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ع˘سس
ةبقلا دئار قيرفب ه˘ع˘م˘ج˘ي
صسي˘ئر˘لا ع˘م ق˘ف˘تا ا˘مد˘ع˘ب
ةدمو ةمي˘ق ى˘ل˘ع نا˘ب˘ع˘سش
ع˘˘˘بار نو˘˘˘كي˘˘˘ل د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘لا
وتاكريملا لÓخ نيدفاولا
صسراف نم لك دعب يلاحلا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘ئا˘˘˘ق نار˘˘˘م˘˘˘ع
حتا˘ف د˘ي˘ع˘سس ن˘ب ه˘ل˘ي˘مزو
د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ادد˘˘˘ج ناذ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا

.يميهارب صسراحلاو
ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘˘بو˘˘˘˘ن برد˘˘˘˘تو
ةبقلا عم يسضاملا مسسوملا
ع˘م هد˘ق˘˘ع خ˘˘سسف ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
’إا ةديعسس ةيدولوم قيرف
قاحتل’ا نم نكمتي مل هنأا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا˘˘ب
نو˘ك ،ي˘سضا˘م˘لا يو˘ت˘سشلا
كل˘م˘ي ن˘˘كي م˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ىلع ةرادإ’ا لمعتل ،ةزاجإا
معدو بعÓلا عم عيقوتلا
بعÓب ةي˘ما˘مأ’ا ةر˘طا˘ق˘لا
ةبر˘ج˘ت˘لاو ةر˘ب˘خ˘لا كل˘م˘ي

ةفاسضإ’ا ميدقت لمأا ىلع
.ةيمامأ’ا ةرطاقلل
د˘ئار ق˘˘ير˘˘ف ى˘˘نا˘˘عو اذ˘˘ه
تارايخلا صصقن نم ةبقلا
،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ل˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا با˘˘ي˘˘غ بب˘˘˘سسب
ا˘م ،صضع˘ب˘لا ة˘يدود˘˘ح˘˘مو
قيفر نابعسش صسيئرلا لعج
ة˘ي˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م ق˘˘فو ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ينفلا مقاطلا عم ةسسوردم
ددج نيبعÓب يدانلا معدل
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يردا˘˘˘ق
.ةفاسضإ’ا

ب.م.يرسسيإأ

يبطلإ سصحفلإ زاتجي يوإرد

دأدزؤلب بابسش
لوألأ قيرفلأ نم نيبعل5 حرسست «ةبيقعلأ»

فورعك دعاشسملإ بردملإ ةدايقب ىلوأ’إ هتشصح سضؤخي «يرانكلإ»
ةياجبب يريسضحتلأ صصبرتلأ لÓخ

يدوعسسلا كمسض يدان بع’ يرئازجلا يلودلا صسراحلا ةبغز ىفطسصم برتقا
.رومأ’ا لك ىلع يدانلا ةرادإا عم قفتا امدعب ،رئازجلا ةيدولوم ناولأا لمح نم
نم يذلا صسراحلا عم تقفتا ،صساملأا ةرادإا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
ىلع عيقوتلا لجأا نم ةيدوعسسلا ةلوطبلا ةياهن دعب رئازجلاب لحي نأا رظتنملا
قافو بع’ ناو اميسس’ رمحأ’او رسضخأ’ا نينوللا باحسصأاب هطبري يذلا دقعلا
ةيدنأ’ا ديمع يف هعيقوت ةيلمع لهسسي ام هدقع ةياهن يف دجاوتي قباسسلا فيطسس
يذلا ةبغز عم دقاعتلا ىلع رسصأا زيغن ليبن نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو.ةيرئازجلا
وأا نيسسوق باق تاب يذلا لاعسش ديرف ةفÓخ لجأا نم ةريبك تايناكمإا كلمي
ريسست رخآا بناج نم.ةيدوعسسلا ةلوطبلا يف ةيفارتحا ةبرجت صضوخ نم ىندأا

قيرفلا راسصنأا لعج ام ءيطب لكسشب رئازجلا ةيدولوم تيب يف دقاعتلا ةيلمع
لعجب ةليفك ةيعون تامادقتسسا يف نوبغري مهنأاو اميسس’ نخاسس حيفسص ىلع
.ةيوئملاب لافتح’ا عم انمازت جيوتتلا ةسصنم عم دهعلا ددجي قيرفلا

ب.م.يرسسيإأ

ديمعلإ ةرإدإإ عم قفتي ةبغز
يدؤعسسلأ يرودلأ ةياهن دعب دقعلأ ىلع عيقؤتلأ

رئأزجلأ ةيدؤلؤم

،ةمداقلا مايأ’ا يف يسضايرلا طاسشنلا نع رظحلا عفرل ةيرئازجلا ةموكحلا هجتت
ةمÓسس ىلع اظافح ،روهمج نود ةيوركلا تاقباسسملا فلتخم بعلت نأا ىلع
تفلك اهنأا هيف تدكأا انايب ةموكحلا ترسشنو .«انوروك» ةحئاج ببسسب عيمجلا
فلتخم عم رواسشتلاو ةسساردب ،ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ يلع ديسس
يتأاتو ،روهمج نود تاقباسسملا فانئتسسا ةيناكمإا لوح ،ةيسضايرلا تاداحت’ا

ةدوعب ىسضم تقو يف ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو حامسس دعب ةوطخلا هذه
قرفلا لوسصح اذكو ،ةمداقلا تاقاقحتسسÓل ابسسحت ريسضحتلل ةبخنلا ييسضاير
عم9102 ةنسسب ةسصاخلا تايعمجلا دقعل رسضخأ’ا ءوسضلا ىلع تايعمجلاو
.ةيئاقولا تاءارجإ’ا مارتحا

ب.م.يرسسيإأ

رؤهمج نود ةيشضايرلإ ةطششنأÓل يجيردتلإ فانئتشس’إ ؤحن
لؤلحلأ داجيإل ةيسضايرلأ تأداحتلأ عم رواسشتي يدلاخ ريزؤلأ

تاطلسسلل مهبلاطم نينث’ا صسمأا لوأا جيريرعوب جرب يلهأا قيرف راسصنأا ددج
بودنمب مهئاقل صشماه ىلع ،مهقيرف ريسست ةيمومع ةكرسش داجيإ’ ةيمومعلا

.ةي’ولا ىوتسسم ىلع ةيروهمجلا طيسسو
يدانلا صسيئر صشامر صساوحلا تاحيسضوت بسسح ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ةرتفلا يف قيرفلا اهسشيعي يتلا لكاسشملا لوح جيريرعوب جرب يلهأ’ يواهلا
ةرادإا صسلجم يف لسصاحلا يرادإ’ا غارفلا نع لوؤوسسم ريغ انأا» :Óئاق ةنهارلا
،«هبسصنم نم يدامح نب صسينأا صسيئرلا ةلاقتسسا دعب يدانلل ةيراجتلا ةكرسشلا

ةلاح زواجتل ةلجاعلا لولحلا داجيإا صسلجملا يف نيقبتملا ءاسضعأ’ا ىلع» افيسضم
:عباتو.«لبقملا يسضايرلا مسسوملل تاريسضحتلا يف عورسشلا لبق دادسسن’ا
اعد هنأا ىلإا اريسشم «رييسستلا ءوسس ببسسب صسÓفإ’ا نم يناعت ةيراجتلا ةكرسشلا»
يدانلا لعج ام ثدحي مل يذلا ءيسشلا وهو «فيراسصملا ديسشرت ةرورسض» ىلإا
ظفاحم فرط نم ماقرأ’ا طبسض راظتنا يف ةليقثلا نويدلا ءارج ايلاح يناعي
صضفر نأا ةرادإ’ا صسلجم ءاسضعأا دحأا نادوعسسم لامج دكأا هتهج نم.تاباسسحلا
ةفسصلا ىلع نوزو˘ح˘ي ’ م˘ه˘نو˘ك صشا˘مر تا˘حر˘ت˘ق˘م˘ل ةرادإ’ا صسل˘ج˘م ءا˘سضعأا
بحاسص» نأاب احسضوم ،ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج دقعب مهل حمسست يتلا ةينوناقلا
ةقيرطلا داجيإا هل قحي يذلا ديحولا وهو يواهلا يدانلا وه مهسسأ’ا ةيبلغأا
عارسسإ’اب راسصنأ’ا ةبلاطم نإاف ةراسشإÓل.«يرادإ’ا قزأاملا نم جورخلل ةبسسانملا
صضومغلا ببسسب ةكرسشلل ديدج صسيئر نييعتل ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج دقع يف
نب صسينأا ةلاقتسسا دعب اهيف طبختي يتلا لكاسشملاو قيرفلا هسشيعي يذلا ريبكلا

.ءاوجأ’ا رييغت يف نيبعÓلا بلغأا ةبغرو ةيسضايرلا ةكرسشلا صسيئر يدامح
جاحلب اسضر

ةيمؤمع ةكرششب نؤبلاطي جيريرعؤب جرب يلهأإ راشصنأإ
صضماغ لبقتسسم ىلإأ «رفسصألأ دأرجلأ» دؤقي رييسستلأ ءؤسس

هنأا ،1202 ويكوط دايبملوأا ىلإا لهأاتملا يرئازجلا مكÓملا يسشومن صسنوي دكأا
نأا احسضوم ةقيرط نسسحأاب رئازجلا ليثمتل ازهاج نوكيل قاسسو مدق ىلع لمعي
مسضهي ملو اذه ،فقوتي ملو دارفنا ىلع لمع هنأا امب هيلع رثؤوت مل ةيلاحلا ةرتفلا
لك تمرك امدعب تاطلسسلا هعم اهب تلماعت يتلا ةقيرطلا ةنيطنسسق ةنيدم نبا

تاحيرسصت يف يسشومن حسضوأاو .تانيدولوب بيعسش هليمزو وه ادع ام هئÓمز
يف اننأ’ ،قسسنلا عفر تقو ناحو تابيردتلل ةدوعلاب ءادعسس نحن» :ةيفحسص
مل ينأ’ ةيسضاملا ةرتفلاب رثأاتأا مل» :عباتو ،«ةدجكيت صصبرت نم يناثلا عوبسسأ’ا
نم لاسصتا يأا يقلت مدع وه يسسفن يف زح ام نكل ،تابيردتلا نع فقوتأا
تنك يننأا ’إا ،دايبملوÓل نيلهأاتملا يئÓمز لك اومورك مهنا مغر نيلوؤوسسملا

نم يسشومن بلط ريخأ’ا يفو .«بيعسش تانيدولوب يليمز عم ةمئاقلا جراخ
،ةمداقلا تاقاقحتسسÓل اديج ريسضحتلل مامته’ا صضعب نييسضايرلا حنم تاطلسسلا

ىلع رسصتقي ’ ريسضحتلا نأ’ مامته’ا صضعب انحنم تاطلسسلا ىلع» :درطتسساو
ايونعم ازيفحتو ،ىوتسسم ىلعأا ىلع يسسفن ريسضحت بلطتي لب ،يندبلا بناجلا

.«تانيدولوب و انأا هل دقتفن ام اذهو بيردتلل غرفتت ىتح ،ىوتسسم ىلعأا ىلع
ب.م.يرسسيإأ

ريشضحتلإو انب مامته’إ تاطلشسلإ ىلع :يششؤمن
طقف يندبلإ بناجلاب نؤكي ’ دايبملوأÓل

هيلع رثؤؤت مل فقؤتلأ ةرتف نأأ دكأأ
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ايركز مويلا ةحيبسص ىرجأا
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م يوارد
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
زكرم˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لا صصح˘ف˘لا
،يسضايرلا بط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
يف بعÓلا ليهأاتل ابسسحت
.ةلبقملا مايأ’ا

ي˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
نأا «ةبيقعلا بابسش» يدانل
فو˘ف˘سصل د˘يد˘ج˘لا د˘˘فاو˘˘لا
زا˘ت˘جا د˘ق دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘سش
ي˘ب˘ط˘لا صصح˘ف˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب
ميسسرت ل˘جا ن˘م ي˘سضا˘ير˘لا

ةلبقملا مايأ’ا يف هتقفسص
.كلذ لعف مدع وأا

دق بابسشلا ةرادإا تناكو
ن˘يد˘فاو˘لا ى˘ل˘ع تطر˘ت˘˘سشا
،ًايسساسسأا ًادنب قيرفلل ددجلا

بع’ ل˘˘ك زا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘جا و˘˘˘هو

لÓ˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘سضنا
ى˘لإا يرا˘ج˘لا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
ميسسرت لبق يبطلا صصحفلا

ر˘خآا قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو.هتقفسص
ة˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ل˘˘˘ط˘˘˘ب ،ف˘˘˘سشك
مدقلا ةركل ىلوأ’ا ةفرتحملا

ني˘ب˘عÓ˘ل ة˘ي˘لوأا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع
ة˘سسم˘خ م˘سضت ن˘ي˘حر˘˘سسم˘˘لا

،لوأ’ا قير˘ف˘لا ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع
لفون نم لكب رمأ’ا قلعتيو
،ي˘م˘سسا˘ق د˘م˘حأا ،و˘م˘ح د˘˘لو
ريثوخ دمحم ،ةرارز قيفوت
،ف˘ي˘سض ن˘ب مÓ˘سسإاو ،ي˘ت˘يز
قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن’ اداد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
.ديدجلا مسسوملا تاريسضحت

جاحلب اسضر

نأرهو ةيدؤلؤم

ة˘يدو˘لو˘˘م ةرادإا تن˘˘ل˘˘عأا
يسسنرفلا نييعت نع نارهو
ا˘برد˘م ي˘نوزا˘ك درا˘˘نر˘˘ي˘˘ب

ـل ا˘ف˘ل˘خ ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل اد˘˘يد˘˘ج
برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سشب ير˘˘˘سشم
تن˘˘غ˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا ق˘˘با˘˘سسلا
هتامدخ نع ةديدجلا ةرادإ’ا

ي˘ف هءا˘ق˘ب تسضفر ي˘˘ت˘˘لاو
هنأا مكحب ةينفلا ةسضراعلا
نم ني˘بر˘ق˘م˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ف˘˘ير˘˘˘سش ر˘˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘سس
ق˘با˘سسلا صسي˘ئر˘لا ي˘نازو˘˘لا
.يدانلل
يدا˘˘ن˘˘لا ور˘˘ي˘˘سسم ق˘˘˘ف˘˘˘تاو
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ي˘˘نار˘˘هو˘˘لا

ةدا˘˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا
د˘˘ق˘˘ع˘˘ب مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ةرادإا لمأاتو ،دحاو مسسومل
ع˘ي˘ط˘ت˘سسي نأا «ةوار˘م˘ح˘˘لا»
«ديمعلا»ـل قباسسلا بردملا

ةوجر˘م˘لا ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘ت
راودأ’ا بع˘˘ل˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
يف دجاوتلا يدافتو ىلوأ’ا

ليذ يف وأا بيترتلا طسسو
ذنم ثدح˘ي ا˘م˘ك بي˘تر˘ت˘لا

نأاو اسصوسصخ ،مسساوم ةدع
تاد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق ةرادإ’ا
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ي˘عو˘ن
ىلع ن˘هار˘ت ي˘ت˘لاو مدا˘ق˘لا
يطو يو˘ق م˘سسو˘م م˘يد˘ق˘ت

ي˘ت˘لا تا˘قا˘ف˘خإ’ا ة˘ح˘ف˘سص
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع يدا˘˘˘˘ن تمز’
ةبارق ذنم يرئازجلا برغلا

.نمزلا نم نيدقع
طيمز.ع

 ريششب يرششم ـل افلخ ينوزاك نيعت «ةوإرمحلإ» ةرإدإإ
دحأو مسسؤمل دتمي يسسنرفلأ ينقتلأ دقع

238213ددعلأ ^2441 مرحم41ـل قفأؤملأ0202 ربمتبسس2ءاعبرألأةصضايرلا
لئابقلأ ةبيبسش
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ة˘نوآ’ا ي˘ف ثيد˘ح˘لا ر˘ث˘˘ك
لا˘˘ير ة˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا

ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م
م˘ج˘ن ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘˘سسإا
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع نÓ˘ي˘˘م يدا˘˘ن
عم همدق يذلا ريبكلا ءادأ’ا
ي˘ف صصا˘خ ل˘˘كسشب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
نيأا9102 ايقيرفإا ممأا صسأاك
م˘غر ل˘˘سضفأ’ا بق˘˘ل˘˘ب جو˘˘ت
ى˘ل˘ع مو˘ج˘ن˘لا د˘يد˘ع دو˘جو
زرحم صضاير هنطاوم رارغ
.ينام ويداسس يلاغنسسلاو

«وتاكريم ويسشتلاك» ددحو
قوسس ةعباتم يف صصتخملا
عنمت باب˘سسأا5 ت’اقت˘ن’ا

˘˘ما˘˘م˘˘تإا ن˘˘م د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
يفيسصلا وتاكريملا يف ةقفسصلا
 .يراجلا

ةدمعأا دحأا رسضÿا م‚
 ديد÷ا نÓيم

يت˘لا با˘ب˘سسأ’ا زر˘بأا ل˘ع˘لو
ناولأا لمح نم رسصان نب عنمت
مسسوملا يف ديردم لاير يدان
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا نأا و˘˘ه د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
لÓخ نم ةروثب مايقلل ىعسست
دد˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ب ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا م˘˘عد

وحن ريسسلاو داجمأ’ا ةداعتسس’
م˘ج˘˘ن˘˘لا ل˘˘كسشي˘˘سسو ،با˘˘ق˘˘لأ’ا
ق˘ير˘ف˘لا ةد˘م˘عأا د˘حأا ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نافيإا يوني يذ˘لا ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا صسي˘ئر˘لا صسيد˘يزا˘ج
بناج ىلإا ،هيلع لمعلا نÓيمل

ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
يسسنرفلاو يلوينا˘مور و˘ي˘سسي˘لأا
ليئافار يلاغتربلاو زيدنانره ويث
 .وايل

طيرفتلا ديري ل ›ويب
 بعÓلا ‘

برد˘م˘لا ر˘ب˘ع ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م
ىلع هرارسصإاو هتبغر نع يلويب
عم رسصان نب ليعامسسإا ةلسصاوم
دهسشي قيرفلا نأاو ةسصاخ ،نÓيم
ط˘سسو ط˘خ ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘سصق˘˘ن
ينيتنجرأ’ا ليحر دعب ناديملا
كاج يلا˘ط˘يإ’او ا˘ي˘ل˘ي˘ب صسا˘كو˘ل
ءا˘ه˘ت˘نا بب˘سسب ارو˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘فا˘˘نو˘˘ب

نأا ام˘ك ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ا˘م˘ه˘يد˘ق˘ع
ولوبمايج ف˘ل˘خ يذ˘لا برد˘م˘لا

مجن تاردق ريجفت نم نكمت
ةيسساسسأا ةع˘ط˘ق تا˘بو ،ر˘سضخ˘لا
ل˘كسشو نÓ˘ي˘م˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت ي˘˘ف
كنارف عم ادج يوق طسسو يئانث

تايرابملل ةدوع˘لا د˘ع˘ب ي˘سسي˘ك
 .«انوروك» ةحئاج ةبقع

اطرسش تعسضو ةرادإلا
 ذيفنتلا لجؤوم ايئازج

ر˘سصا˘ن ن˘ب كÓ˘˘ت˘˘ما م˘˘غرو
ردقم هدقع يف يئازج طرسشل
ةمي˘ق ي˘هو وروأا نو˘ي˘ل˘م05ـب
تا˘ي˘نا˘كمإÓ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
لسضفأا اهكلتم˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا صسأا˘˘ك ي˘˘ف بع’
ل˘˘جؤو˘˘م طر˘˘˘سشلا نأا ’إا ،9102
لعفي نأا نكمي ’ هنا يأا ذيفنتلا

حنمي ام وهو ،1202 ةنسس لبق
دقع ليدعتل تقولا نÓيم ةرادإا
ة˘م˘ي˘ق ع˘فر لÓ˘خ ن˘م بعÓ˘لا
 .هبتار ةدايزو يئازجلا طرسشلا

نود روطتلا ىلع لمعلا
 لحارملا قرح

ي˘˘لو˘˘ب˘˘م˘˘يا بع’ نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘م˘ح نأا ،اد˘ي˘ج كرد˘ي ق˘با˘سسلا
نو˘˘كي˘˘سس ي˘˘كل˘˘م˘˘لا صصي˘˘م˘˘ق
لظ يف ،رطا˘خ˘م˘لا˘ب ا˘فو˘ف˘ح˘م
يف ةدوجوملا ةليقثلا ءامسسأ’ا

رارق لع˘ج˘ي ا˘م ،ط˘سسو˘لا ط˘خ
وأا م˘سسو˘م˘ل نÓ˘ي˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا

ر˘يد˘ق˘ت ل˘قأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م
رثكأا رو˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م ةو˘ط˘خ
يكيتكتلا بناجلا نم جسضنلاو
بعللا ىلع ارداق هلعجي يذلا
 .دان يأا يف

 نÓيم ـل ءلولا
يدانل ةيولوأا رسصان نب حنمي

هنأاو اسصوسصخ يلاطي’ا نÓيم
’ هنا تابسسانملا ديدع يف ددسش
لسضفيو ءاوجأ’ا رييغت يف ركيف
،ينÓيم˘لا قÓ˘م˘ع˘لا ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا

قلأاتو هتحار دجو هنأاو اميسس’
زربأا نيب نم تابو تفلم لكسشب
ل˘مأا˘يو ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف مو˘˘ج˘˘ن˘˘لا
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق ي˘˘˘ف با˘˘˘سشلا بعÓ˘˘˘˘لا
ر˘˘م˘˘حأ’ا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘˘سصأا

ي˘ف نا˘كم˘ب ر˘ف˘˘ظ˘˘ل˘˘ل دو˘˘سسأ’او
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق
مسسوملا يف ابوروأا لاطبأا يرود
.مداقلا

ب.م.يرسسيإا

مدق وابلب كيتلتأا جيرخ
 وغول عم اعئار امسسوم

¤إإ مشضني Êامحر
 دحإو مشسؤŸ اغ’ام

ينا˘م˘حر صسي˘نا˘ي م˘سضنا
بع’و ير˘ئاز˘ج و˘كنار˘˘ف˘˘لا
ى˘لإا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا و˘غو˘ل يدا˘˘ن

ىل˘ع ا˘غ’ا˘م يدا˘ن فو˘ف˘سص
.دحاو م˘سسو˘م˘ل ةرا˘عإا ل˘كسش
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ينامحر صسينا˘ي نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسا
يذلا اغ’ام يدان ىلإا لقتنا
نم ةيناثلا ةجردلا يف طسشني
ثي˘˘ح ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا يرود˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت˘ب ر˘ي˘خأ’ا ةرادإا تما˘˘ق
ة˘فا˘ح˘سصل˘ل د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘˘لا
تاذ فا˘˘˘˘˘˘˘سضأاو.ةيلحملا
اماع52 بحاسص نأا ردسصملا

˘ما˘ع ه˘تد˘م د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘قو
نم ةراعإا لكسش ىلع دحاو
نيترادإ’ا ناو ،ايريملا قيرف
صصني دقعلا يف ادنب اتعسضو
دعب دقعلا ءارسش ةيناكمإا ىلع
ةراسشإÓل.ةراعإ’ا ةرتف ةياهن
كيت˘ل˘تأا ة˘سسرد˘م ج˘ير˘خ نإا˘ف
اعئار اًمسسوم ىسضق دق وابلب
ه˘ع˘م بع˘ل يذ˘لا و˘غو˘ل ع˘˘م
و˘ه ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
نأا عا˘ط˘ت˘سسا ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘خآ’ا
يرود يف ةارابم92 بعلي
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘˘لا

،اًدحاو اًفده اهلÓخ لجسسو
 .ةمسساح تاريرمت عبسس مدقو

جاحلب اسضر

     «فاكلا» ضسأاك ‘ «دوسسألا رسسنلا»و لاطبألا يرود ‘ «ديمعلا»و «ةبيقعلا»

                                      يئاهنلإ ةياغ ¤إإ ةيراقلإ تاقباشسŸإ خيرإؤت رششني يقيرفإ’إ دا–’إ

  فينسصتلا يف ناكم زجحب هل حمسس يتيسسلا عم هقلأات

   باعلأ’إ عناشص سصئاشصخ ديدحت يف ايشساشسأإ اعجرم دعي رزحم

  نÓيم يف ءاقبلل رشصان نب عفدت بابشسأإ5
 ةينيتنجرألا ةرافسسلا نم ةوعدل ةينفلا ةيريدŸا يقلت دعب تاءارغإلا مغر ءاوجألا رييغت يف ركفي لو ةيسساسسأا ةعطق تاب

تايلاعف نؤعباتي ةينفلإ ةيريدŸإ ءاشضعأإ
 ةيميلعت ةشصنم قÓطإإ

ةوعد ةركل يرئازجلا داحت’ا يف ةينفلا ةيريدملا ءاسضعأا ىقلت
تايلاعف ةعباتمل رئازجلاب نيتنجرأ’ا ةيروهمج ةرافسس نم ةيمسسر
يهو تنرتنإ’ا ربع بيردتلا تاينقتل ةسصنم لوأا عورسشم قÓطإا
داحت’ا نيب ةكارسشلا ةرمث عورسشملا اذه دعيو.اهعون نم ىلوأ’ا
يف ةسصسصختملا ةينيتنجرأ’ا ةكرسشلاو مدقلا ةركل ينيتنجرأ’ا
عورسشم نيسشدت ءارو ناك يذلاو «ن˘ف˘ل˘يا د˘لراو» ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
زيزعت ىلإا عورسشملا فدهيو ،مدقلا ةركل ةيجولونكتلا دهاعملا

Óبقتسسم مهبيردتو نيينيتنجرأ’ا نيبعÓل بيردتلا تاينقت رسشنو
.تنرتنإ’ا ربع ملعتلا ةسصنم لÓخ نم

هتاعامتجا ر˘خآا ي˘ف ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا ى˘ن˘ب˘ت ر˘خآا بنا˘ج ن˘م
نم يذلاو «مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا» ةسسردم عورسشم
وهو ةلبقملا ةلي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسأ’ا لÓ˘خ هزا˘ج˘نإا ي˘ف ءد˘ب˘لا رر˘ق˘م˘لا

 .Óبقتسسم هحاجن يف «فافلا» لمأات يبيرجت عورسشم
طيمز.ع

 ÚعدتسسŸا ةمئاق راظتنا ‘ رسضÿا حانج

 ةيحشضتلاب هدعيو يشضاملب لزاغي تاحرف
يدا˘ن م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا تا˘حر˘ف ن˘يد˘لا ن˘يز ف˘سشك

بختنملا فوفسص ىلإا ةدوعلا يف هتبغر يسسنرفلا مين كيبملوا
قباسسلا ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا م˘ج˘ن لا˘قو.ةلبقم˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا
يف ةناكمب رفظلا وه نآ’ا يفده» :ةيسسنرفلا مÓعإ’ا لئاسسول
لÓخ ينطولا بختن˘م˘لا تي˘ب ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو ي˘سضا˘م˘ل˘ب ة˘ل˘ي˘كسشت
يف كلذ نامسض ةبوعسصب ملعي هنا ىلإا اريسشم ،«ةلبقملا لحارملا

.هيف طسشني يذلا بسصنملا يف موجنلا نم ديدعلا دوجو لظ
ةبيت˘ك ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ي˘ل تح˘ن˘سس ا˘م لا˘ح ي˘ف» فا˘سضأاو
من˘ت˘غأا˘سسو ي˘نا˘كم نا˘م˘سضل يد˘ن˘ع ا˘م ل˘ك ي˘ط˘عأا˘سس ي˘سضا˘م˘ل˘ب
تاحرف نإاف ةراسشإÓل.«ىرخأا ةرم ينم عيسضت اهكرتا نلو ةسصرفلا
دسض تناك يتلاو ،ايقيرفإا لطب اهسضاخ ةارابم رخآا يف كراسش
زوفب تهتنا يتلاو يسسنرفلا ليل بعلمب يبمولوكلا بختنملا
ءاقفر اريثك اهيف قلأات يتلا ةارابملا يهو ،ةفيظن ةيثÓثب رسضخلا

.زرحم
جاحلب اسضر

 يسسيئر ببسس Úتيراقلا ÚتسسفانŸا ‘ ةيرئاز÷ا ةيدنألا عجارت

ةكراششم فينشصت ‘ سسماÿإ زكرŸإ ‘ رئإز÷إ
 «فاكلإ»و لاطبأ’إ ةطبإر ‘ ةيدنأ’إ

يذلا ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتÓل5ـلا زكرملا رئازجلا تلتحا
ي˘ف ة˘لود ل˘كل ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا دد˘ع ة˘فر˘ع˘م ه˘لÓ˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي
نع ماثللا صسمأا «فاكلا» تطامأاو.قرفلل نيتيراقلا نيتقباسسملا
يف تاونسس5 رخآا يف ةلود لك ةيدنأا جئاتن بسسح فينسصتلا
،ةلود21 لوأ’ حامسسلا ىلإا فدهي كلذو ،ةيقيرفإ’ا ت’وطبلا
،ةيلاردفنوكلا صسأاكو لاطبأ’ا ةطبار نم لك يف نيقيرف كارسشإاب
رسسخي نمل5 لباقم ،طاقن6 ىلع لاطبأ’ا ةطبارب زئافلا لسصحيو
نمل طاقن3و ،يئاهنلا فسصن نم ىسصقي نمل طاقن4و ،يئاهنلا
ةطقنو ،ةعومجملا ثلاثل ني˘ت˘ط˘ق˘نو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ن˘م ى˘سصق˘ي
تاسسفانملا ىلغأا يناث صصخي اميف امأا ،ةعومجملا ليذتمل ةدحاو
رسسخي نمل4 لباقم ،طاقن5 دسصحي لطبلا نإاف ،ةيقيرفإ’ا ةيراقلا
نمل ناتطقنو ،يئاهنلا فسصن يف نيرسساخلل طاقن3و ،يئاهنلا
فسصنو ،هتعومجم ثلاثل ةدي˘حو ة˘ط˘ق˘نو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ر˘سسخ˘ي
18 ديسصرب5ـلا زكرملا رئازجلا تلتحاو.هتعومجم عبارل ةطقن
741 لباقم ،ةطقن081 ـب برغملل ةرادسصلا تداع نيح يف ةطقن
طقف طاقن7 قرافب ،يناثلا زكرملا يف تءاج يتلا رسصم ـل ةطقن

.ةطقن041 ـب ثلاثلا صسنوت نع
ب.م.يرسسيإا

 ينطولا بختنŸا م‚ ىلع لطاهتت ضضورعلا

رفظلل قابشسلإ لخدي اتشسيفإؤب
 ›ؤغيف تامدخب

يارسس ةطلغ بع’و يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفسس ىقلت
ريخأ’ا لخديل ،يلاغتربلا اتسسيفاوب يدان نم ،اديدج اسضرع يكرتلا
زو˘ف˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘ط˘قو ،ة˘ي˘بوروأا ة˘يد˘نأا ةد˘ع ع˘م قا˘ب˘سسلا ي˘˘ف
ةيفحسص ريراقت تفسشك.ديدجلا مسسوملا قÓطنا لبق هتامدخب
لخدي ينطولا بختنملا باعلأا عناسص نأا ءاثÓثلا صسمأا ةيكرت

ميعدت يف بغرت تتاب يتلا ،اتسسيفاوب  ةرادإا تامامتها نمسض
مسسوملل اريسضحت رسضخلا عم ايقيرفإا لطب تامدخب اهفوفسص
يدان نم اهتريظن عم لسصاوتتسس ةريخأ’ا نأا تدكأا امك ،ديدجلا
نايفسس نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل.ةلبقملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف «مو˘ب م˘ي˘سسلا»
ةيدنأا ةدع نم ابو˘ل˘ط˘م ح˘ب˘سصأا ق˘با˘سسلا ا˘ي˘سسن˘لا˘ف م˘ج˘ن ي˘لو˘غ˘ي˘ف
تÓيوحتلا ةرتف لÓخ هعم دقاعتلا يف بغرت ةيجيلخو ةيبوروأا
،ينانويلا صسوكايبملوا ،يلاطيإ’ا ويز’ يدان رارغ ىلع ةيراجلا

.نييرطقلا ةفارغلاو ليحدلاو
جاحلب اسضر

sport@essalamonline.com

ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا دد˘ح
ءار˘جإا خ˘يراو˘ت «فا˘˘كلا» ،مد˘˘ق˘˘لا

يرود ةيراقلا ةسسفانملا تايرابم
دا˘ح˘ت’ا صسأا˘كو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
.مدقلا ةركل يقيرفإ’ا

ةيراقلا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا فر˘ع˘ت˘سسو
لك ةكراسشم ديدجلا مسسوملا يف
ة˘ط˘بار ي˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ن˘م
يف ،رئازجلا ة˘يدو˘لو˘مو لا˘ط˘بأ’ا

فيطسس قافو قيرف لثميسس نيح
ىلع «فاكلا» صسأاك يف رئازجلا
يف عبارلا قيرفلا ديدحت متي نأا
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا

ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘سشنو
دعوم ،صسمأا ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل
بعل خيراتو ةسسفان˘م˘لا قÓ˘ط˘نا
،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ت’و˘˘ج˘˘لا
دمحأا دمحأا يسشاغلملا ةئيه نوكت

لك طئاحلا صضرع تبرسض دق
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تجار ي˘ت˘لا را˘ب˘خأ’ا
ءاغلإا ىلإا تحملأا يتلاو ةريخأ’ا
،مداق˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘لا تءا˘˘ج
 :يلاتلا

:يديهمتلا رودلا
0202  ربمفون22‐02 موي
0202  ربمفون92‐72 موي

 :23 ـلا رودلا ‐
0202 ربمسسيد31‐11 موي
0202  ربمسسيد02‐81 موي

 :تاعومجملا رود ‐
يرفيف31‐21 :1 ةلو˘ج˘لا

1202
يرفيف42‐22 :2 ة˘لو˘ج˘لا
1202

1202  صسرام6‐5 :3 ةلوجلا
صسرام71‐61 :4 ةلو˘ج˘لا
1202

1202  ليرفأا4‐2 :5 ةلوجلا
ليرفأا21‐01 :6 ةلو˘ج˘لا
1202

يئاه˘ن˘لا ع˘بر رود˘لا ة˘عر˘ق*
1202 ليرفأا03 موي ماقتسس

 :يئاهنلا عبر رودلا‐
1202  يام61‐41 موي
1202  يام32‐12 موي

موي :يئاهنلا فسصن رودلا ‐
 (باهذ)1202 ناوج02‐81

1202 ناو˘˘ج72‐52 مو˘˘ي
 (بايإا)

 :ةيئاهنلا ةارابملا ‐
 .1202 ةيليوج71 موي

ب.م.يرسسيإا

د˘ئا˘ق زر˘ح˘˘م صضا˘˘ير ى˘˘ح˘˘سضأا
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

زر˘بأا د˘حأا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘سشنا˘˘م
اميف  اهيلع دمتعي يتلا عجارملا
صصئاسصخ ةفرع˘م ة˘ي˘ف˘ي˘ك صصخ˘ي
عنسص ىلع رداقلا يلاثملا رمملا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘سضوو قر˘˘˘ط˘˘˘ب فاد˘˘˘هأ’ا

يف قيرفلا دعاسست يتلاو ةفلتخم
ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كا ل˘ي˘سصح˘ت
يفو.م˘سسو˘م˘لا لÓ˘˘خ فاد˘˘هأ’ا
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تد˘عأا يذ˘لا ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لا
تلدتسسا ةينا˘ط˘ير˘ب˘لا «فار˘غ˘ل˘ي˘ت»
يذلا ريبكلا رودلاب ةريخأ’ا هذه

ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف «زور˘˘ح» بع˘˘ل˘˘˘ي
هتم˘ها˘سسم لÓ˘خ ن˘م «نز˘ت˘ي˘سسلا»
تاريرمتلا نم ديدعلا ميدقت يف
نم ريثكلا يف ةمسساح تناك يتلا
نأا ريرقتلا فاسضأا امك ،تاهجاوملا
كلتمي «بلاعثلا »ـل قباسسلا مجنلا
هلعجت يتلا تازيمملا نم ديدعلا

ي˘˘ع˘˘نا˘˘سص ل˘˘سضفأا ن˘˘˘م˘˘˘سض ن˘˘˘م
هنأاو اميسس’ ،ملاعلا يف باعلأ’ا
ىلع رير˘م˘ت˘لا ي˘ف ة˘قد˘لا˘ب زا˘ت˘م˘ي
اذه ةطسسوتملاو ةبيرقلا ةفاسسملا
تا˘˘غوار˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
رسشابملا ديدسستلا اذكو لغوتلاو

ام ىمرملا اياوز دحأا يف عيرسسلاو
ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا صسرا˘ح˘لا ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘سصي
نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو.ةركلا هاج˘تا˘ب
عا˘ط˘ت˘سسا «ءار˘ح˘˘سصلا برا˘˘ح˘˘م»
يف جحنو افده21 ىلع مسصبلا
لÓخ ةمسساح ةريرمت31 ميدقت
عيمج يف ةارابم43 يف هتكراسشم
اذه «يتيسسلا» ةق˘فر تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ةلقل رظ˘ن˘لا˘ب ةز˘ي˘م˘م ة˘ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت ي˘˘˘ف ه˘˘˘تا˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم
.’ويدراوغ

طيمز.ع



ةــــنصصرق

احورطم ىقبي لإؤؤشسلإ
يف «صساديدأا» ةكرسش ترخأات
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا صصي˘˘م˘˘ق قÓ˘˘طإا
مغر0202 ديدجلا ي˘ن˘طو˘لا
ى˘ل˘ع ىر˘خأ’ا تا˘كرا˘˘م˘˘لا نأا

ي˘ت˘لا «ا˘م˘ي˘ب»و ،«كيا˘ن» رار˘غ
ديد˘ج˘لا صصي˘م˘ق˘لا ن˘ع تنا˘بأا
اهب لفكتت يتلا تابخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ث˘˘م
ى˘ل˘ع ي˘لا˘ط˘يإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لاو
لاؤو˘˘سسلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘˘لا
نم رخأاتلا اذه له حورطملا

وه ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘كر˘سشلا فر˘ط
بختنملا صضوخ مدع ببسسب
ربوتكأا ىتح ءاقل يأا ينطولا
م˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا نأا وأا  ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.ايقيرفإا لطب مرتحت

«عماشس سشهإر ام» يرمعلب
بعÓلا يرمع˘لا ن˘ب لا˘م˘ج د˘هو˘سش
يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
د˘˘˘حأا ي˘˘˘ف ،يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا
ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا
و˘˘ه و ه˘˘˘سسأار ط˘˘˘ق˘˘˘سسم صشار˘˘˘ح˘˘˘لا
يف ه˘ي˘ح ءا˘ن˘بأا ع˘م ةارا˘ب˘م صضو˘خ˘ي

ع˘فاد˘م˘لا نأا ود˘ب˘يو ،ة˘ع˘ئار ةرو˘سص
ثر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كم ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘ل˘ل ا˘ما˘م˘ت
طي˘ل˘سست˘ب با˘ب˘سشلا ةرادإا و˘لوؤو˘سسم
هفلخت دعب هي˘ل˘ع ة˘ي˘سسا˘ق تا˘بو˘ق˘ع
ةيدوعسسلا يسضارأ’ا ىلإا ةدوعلا نع
اهترفو يت˘لا ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ل˘حر˘لا ي˘ف
نا˘م˘سضل يدو˘˘ع˘˘سسلا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

يتلاو «رسضخلا» عافد ةرخسص ةدوع
.قيرفلا ةنيزخل ةفلكم تناك

 مؤق بئاشصم
دئإؤف مؤق دنع

موق دن˘ع مو˘ق بئا˘سصم ة˘لو˘ق˘م ق˘ب˘ط˘ن˘ت
ةنتاب بابسش نيب ثدحي ام ىلع دئاوف
ىلع ىلوأ’ا لمعت ثيح ،ةنتاب ةيدولومو
يف لوخدلاب ،ةيناثلا لكاسشم لÓغتسسا

يتلا رسصا˘ن˘ع˘لا د˘يد˘ع ع˘م ا˘ه˘تا˘سضوا˘ف˘م
،«ةيبوبلا» يف يسضاملا مسسوملا تبعل
وه ةلب ةنيطلا داز امو ،مهمسض دسصق
لاح يف باحسسن’اب يدانلا صسيئر رارق
نأاو ة˘سصا˘خ ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع ر˘مأ’ا ل˘˘سصاو˘˘ت
ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ي˘˘ف ر˘˘˘ثا ة˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘سسلا صصق˘˘˘ن
.«ةيبوبلا»

«نييÓم5ـب مهلدب»

قرسشلا نم صسي˘ئر هاد˘بأا ق˘ي˘م˘ع ءا˘ي˘ت˘سسا
هسسراح عييسضت ةيفلخ ىلع ،يرئازجلا
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ط˘سسق˘ب م˘ها˘˘سس يذ˘˘لاو لوأ’ا
،فرتحم يناثلا مسسقلل دوعسصلا قيقحت
نويلم55 صضرع دق يدانلا صسيئر ناكو
،رومأ’ا لك زهجو ،صسراحلا ىلع ميتنسس
ل˘˘سضفو ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا نأا ’إا
ة˘ي˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘يد˘نأ’ا د˘حأا ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا

5ـب صضر˘ع˘لا ة˘م˘ي˘˘ق ن˘˘م تع˘˘فر ي˘˘ت˘˘لاو
.طقف نييÓم

ةطرو يف جؤجم

نيدلا رسصن اهيف دجاو˘ت˘ي ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو
لظ ي˘ف ةرو˘سضخ˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا جو˘ج˘م
دبع بردملا لبق نم ءامسسأ’ا ديدع حيرسست
ءا˘م˘سسأ’ا تب˘ل˘˘ط ثي˘˘ح ،ي˘˘نار˘˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لا
ةرداغملا لجا نم ةلماك اهلاومأاب ةحرسسملا

ةيقيقح ةطرو يف جوجم عسضيسس ام وهو
.«راب’ا» يلوؤوسسم عم

رامع يشسو بيد إدع ام

ةوقبو درلل ىعسست ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا
ىلا صسما اورسضحي مل نيذلا نيبعÓلا ىلع
لوكوتورب ة˘ي˘سضق ة˘سشقا˘ن˘م˘ل ق˘ير˘ف˘لا ر˘ق˘م
نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا نو˘˘كي˘˘سس يذ˘˘˘لاو «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
اذ˘ه ه˘ل˘جا ن˘م صضوا˘ف˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع نور˘˘ب˘˘ج˘˘م
د˘سصق ة˘م˘كح˘م ة˘˘ط˘˘خ ةرادإ’ا تد˘˘عأا د˘˘قو
˘˘مد˘˘ع ه˘˘سسف˘˘ن ه˘˘ل تلو˘˘سس ن˘˘م ل˘˘ك ما˘˘˘غرإا
يف بغرت ثيح ةليلم نيع ىلإا روسضحلا
ادع ام ،نيبعÓلا قيلعتو اياسضقلاب زوفلا
مهقئاثو ايرتسشا  ناذللا رامع يسسو بيد
.مهتاقحتسسم نع لزانتلاب

qarsana@essalamonline.com

2382ددعلأ ^2441 مرحم41ـل قفأؤملأ0202 ربمتبسس2ءاعبرألأ

ينابشسإ’إ ؤكيشسÓكلإ  دعؤم

يتارابم ادعوم فسشكنا ،ديدجلا مسسوملل مدقلا ةركل ينابسسإ’ا يرودلا ةلوطب ةعرق ءارجإا دعب
ديردم لاير بقللا لماح عوقو ةعرقلا تدهسش ثيح ،ديردم لايرو ةنولسشرب نيب وكيسسÓكلا

اسصرابلا لقعم يف لبقملا ربوتكأا52 موي ،ةعباسسلا ةلوجلاب ،ةنولسشرب يديلقتلا هميرغ دسض
،1202 ةنسس نم ليربأا11 موي وكيسسÓكلا نم بايإ’ا ةهجاوم  ماقتسس امنيب ،«ون بماك»
.«ويبانرب وغايتناسس» بعلمب

15

ةشسفانم ددهي «انورؤك»
ايقيرفإإ لاطبأإ يرود

ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ةر˘كلا را˘ب˘خأا ر˘˘خآا ي˘˘ف
مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتإ’ا هجتي

ن˘م ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإ’
يف ايقيرفإا لاطبأا يرود ةسسفانم
صسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ظ
ةرا˘ق˘لا لود م˘ظ˘ع˘˘م ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
ايلاح فاكلا صسردي ثيح ،ءارمسسلا
يف ةمداقلا ةخسسنلا ءاغلإا ةيناكمإا

لودلا ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘سص ل˘ظ
قيب˘ط˘ت ع˘م تا˘ه˘جاو˘م˘لا صضو˘خ˘ل
يتلاو ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا
قر˘˘ف˘˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م رود˘˘ق˘˘م˘˘ب صسي˘˘˘ل
.ةيدام بابسسأ’ اهقيبطت ةيقيرفإ’ا
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ةÓشصلإ تيقإؤم

ةيميلعت ةشصنم قÓطإإ تايلاعف نؤعباتي ةينفلإ ةيريدŸإ ءاشضعأإ ^
ةيحشضتلاب هدعيو يشضاملب لزاغي تاحرف ^

يقيرفإ’إ دا–’إ
خيرإؤت رششني

ةيراقلإ تاقباشسŸإ
 يئاهنلإ ةياغ ¤إإ

 ةياجب ـب يÒسضحتلأ صصبÎلأ لÓخ

هتشصح سضؤخي «يرانكلإ»
بردŸإ ةدايقب ¤وأ’إ

فورعك دعاشسŸإ

 هيلع رثؤؤت ⁄ فقؤتلأ ةÎف نأأ دكأأ

مامته’إ تاطلشسلإ ىلع :يششؤ‰
نؤكي ’ دايبŸوأÓل Òشضحتلإو انب

طقف Êدبلإ بنا÷اب

لاطبألأ يرود ‘ «ديمعلأ»و «ةبيقعلأ»
                                          «فاكلأ» صسأاك ‘ «دؤسسألأ رسسنلأ»و
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 تأءأرغإلأ مغر ءأؤجألأ رييغت يف ركفي لو ةيسساسسأأ ةعطق تاب

ديدجلإ مشسؤملإ يف نÓيم يف ءاقبلل رشصان نب عفدت بابشسأإ5

 لئابقلأ ةبيبسش رئأز÷أ ةيدؤلؤم
 يدؤعسسلأ يرودلأ ةياهن دعب دقعلأ ىلع عيقؤتلأ

ديمعلإ ةرإدإإ عم قفتي ةبغز


