
ذوــعسشم فــيقوت
فحسصŸأ سسـند ينيعبسس

يقأوبلأ مأاب فيرسشلأ

ةــيرسس ةـــسشرو كيكفت
برأوــــقلأ ةـــعانسصل
50صصفراــطلاب ةـــيبسشÿأ

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 2441 مرحم81ـل قفاوملا0202 ربمتبشس6دحأ’ا 5382ددعلا Gdãªø: 51Oêةعشساتلا ةنشسلا

ةي’ولا يلاهأا نئمطي يقارب يقزرأا
برششلا هايم رابآا ةمÓشس دكؤويو

ةمث نمو اهنع ةنيحمو ةقيقد ةركف نيوكتب حمشسي
دجو نإا لكششملا ةجلاعمل عيرشس لكششب لخدتلا

يلامجإاو ءافشش ةلاح222 ليجشست
18423 ىلإا لشصي نيفاعتملا

تايفو01 .. رهسشأأ ذنم ةرم لوأ’
ةديدج ةباسصإأ892و
30 صصرئأزجلأ يف «انوروك» ـب

اياقبو مشسÓطو صصاخششأا روشص ىلع هنكشسÌ Ãع
ردشصŸا ةلوه‹ ةبرتأاو ةراجح اذكو ةيناويح

Úفرطلا Úب داح فÓخ تامكارت ببشسب اقÓطنا «ةقر◊ا» تÓحر مظنت تاكبششل ةهجوم
ةي’ولا لحاوشس نم

50صص

ن˘ك˘شسلا ن˘ي˘˘شسح˘˘ت ة˘˘لا˘˘كو ،صسمأا تن˘˘ل˘˘عأا
قيبطت قÓ˘طإا ن˘ع ،«لد˘ع» هر˘يو˘ط˘تو

يلوؤوشسمل حمشسي لومحملا فتاهلا ربع
ا˘ه˘ع˘يرا˘ششم˘ل ة˘ي˘˘نآا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
.ينطولا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘ك˘شسلا

يريدمو ءاشسؤورل قيبطتلا حمشسيو اذه
ا˘ه˘ير˘يد˘م˘ل اذ˘كو ة˘لا˘كو˘لا˘˘ب ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
عÓطإ’اب ،ماعلا اهريد˘م˘لو ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘لا

ةبشسن ىلع لقنتلا نودو رمتشسم لكششب
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ىل˘˘˘عو ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
. اههجاوت يتلا ليقارعلا

طقف ايروسضح اهوسسرد يتلأ عيسضأوŸأ ‘ نونحتÁ «كابلأ»و «مايبلأ» وحسشÎم
30 صصةيشساق تابوقعب Úششاششغلا ذيمÓتلا دعوتي طوعجاو

نينطأوملأ سضوعتسس ةلودلأ :دوجلب
نيررسضتملأ نيحÓفلأو

يدأولاب يطفنلأ برسستلأ نم

عيراسشم مدقت ىدمل ةينآأ ةعباتم
ينورتكلإأ قيبطت ربع دعب نع «لدع»

40صص

30 صص

«ج’وكيربلا» ةشسايشس ىرخأا ةرم تحشضفو نييلحم نيلوؤوشسم بيشست ترع

هقيدسص حبذي باسش
ديرولأ ¤إأ ديرولأ نم

نأزــــيلغب

نيذلا نيحجانلا صضيوعتل ةيلآا درجم اهتربتعا ةياشصولا
نيوكتلا ةيادب دنع ةيجوغاديبلا مهبشصانمب اوقحتلي مل

طايتح’أ مئأوقل دامتعإأ ’
ةنسسلأ نأونعب هأروتكدلأ يف

1202-0202 ةيعماجلأ
30 صص

Ÿيروتشسدلا ليدعتلا عورششم ةششقان
ناÈŸلا ىلع هتلاحإا لبق هيلع ةقداشصŸاو

سسأأÎي نوبت سسيئرلأ
عامتج’أ مويلأ

ءأرزولأ سسلÛ يرودلأ
30 صص

40 صص

50صص

تاي’و قرغت فيرخلأ راطمأأ نم تاخز

ةربتعم ةيدام رئاسسخو نودوقفمو ىلتق^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
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’أ ديÈلأ

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
›اعم كل بسس–

 ريزولأ

اهنصسحتصسإا اهعون نم ةديرف ةجرخ يف
،خيصشلا ديصس لآا ةزمح ماق ،يلحملا عراصشلا
ةدايعب ،ةيوارحصصلا ةئيبلل بدتنملا ريزولا

ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ة˘يادر˘˘غ ة˘˘يلو ن˘˘م ضضير˘˘م
نانئمطÓل ةمصصاعلا˘ب «ا˘صشا˘ب ى˘ف˘ط˘صصم»
ءارجإاب لفكت نأا دعب ةيحصصلا هتلاح ىلع
ىوتصسم ىلع هل ةلجعتصسم ةيحارج ةيلمع
ضضيرم دوجو ربخ هيقلت روف اذهو ،كفلا

ةلجعتصسم ةيحارج ةيلمع ىلإا ةجاحب قلاع
هيلع قلع امو .. رورم ثداحل هصضرعت دعب
ل˘ك لو ر˘يزو» لو˘ق˘لا˘ب نو˘ي˘كو˘ب˘صسيا˘ف˘˘لا
.«ءارزولا

«ملسس فاخ ّيللأ»

نيبوبنأا نم طفنلا برصست ةثداح بقع
عقاوم ربع ةيلولا ناكصس ربع ،يداولاب
نم مهفو˘خ˘ت ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘صصاو˘ت˘لا
،ةقطنملاب ةئيب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘صس تا˘ي˘عاد˘ت
يذ˘لاو ،ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ف˘ل˘خ˘ي نأا ن˘كم˘˘ي
ببصستي نأا مهبصسح نكمي هنأا ىلإا اوراصشأا
او˘ب˘لا˘طو ،ة˘ي˘فو˘ج˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ثو˘˘ل˘˘ت ي˘˘ف
لكب مايقلا ةرورصضب ةين˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
لك ةمÓصس نم دكأاتلل ةمزÓلا تاءارجإلا
.مهنيمطت متي ىتح ءيصش

ةعاسشإأ در‹

تبّذك .. ربخلاب اهئجافت نع تربع امدعب
ام ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ،ةدود نب ةكيلم
لوح ،«كوبصسيافلا» ى˘ل˘ع تا˘ح˘ف˘صص ه˘ت˘لواد˘ت
ةدام» جاردإاب ةيبرتلا ةرازول احارتقا اهميدقت
يف تبتكو ،ةينطولا ضسرادملا يف «ضصقرلا

ءاصضفلاب ةيم˘صسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع رو˘صشن˘م
ةيبرتلا ةرازو عم ضشقانن وأا رصشُن مل» ،قرزألا
ةيفاقث وأا ةينف ةدام ضسيردت ةلأاصسم ةينطولا

انجاردإا نأاصشب تاعاصشإلا بّذكأا..هل جّوري امك
.«ضسرادملا يف ةدامك ضصقّرلا

.. رئأز÷أو اكيرمأأ
Ïمتت ةقÓع

‐ةيكيرم�لا ةقادصصلا تصشاع» .. راعصش تحت
ا˘كير˘مأا ةرا˘ف˘صس ضسمأا تف˘˘ت˘˘حا ،«ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع عيقوت˘ل˘ل522 ـلا ىر˘كذ˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
تا˘يلو˘لا ن˘ي˘ب ة˘قاد˘صصلاو مÓ˘صسلا ةد˘˘ها˘˘ع˘˘م
نم تناك يتلاو ،رئازجلاو ةيكيرم�لا ةدحتملا
ثيح ،نطنصشاو اهتمربأا يتلا تايقافتإلا ىلوأا
لماعي ن�ا ىلع ةدهاعملل ىلو�لا ةداملا تصصن
ام˘ه˘صضع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لاو ي˘كير˘م�لا ن˘ي˘ب˘ع˘صشلا
تزربأاو ،«مار˘ت˘ح�او فر˘صشو ة˘قا˘ي˘ل˘ب» ضضع˘ب˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع رو˘صشن˘م ي˘˘ف ةرا˘˘ف˘˘صسلا
عتمتت نيدلبلا نيب ةقادصصلا نأا ،«كوبصسيافلا»
ل˘ب˘ق˘ت˘صسمو فر˘صشم ر˘صضا˘حو ق˘ير˘ع ضضا˘˘م˘˘ب
يهو لدابت˘م˘لا مار˘ت˘ح�لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق قر˘صشم
.ىصضم تقو ي�ا نم ىوق�ا مويلا

qarsana@essalamonline.com
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؟.. رئأز÷أ نع أذامو
زع يف ةرا˘ج˘لا ا˘ي˘ب˘ي˘ل

رارقتصسلا مدعو برحلا
تارا˘˘˘ي˘˘˘صسلا درو˘˘˘ت˘˘˘صست
د˘ي˘ع˘تو ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ة˘لود˘˘ل ار˘˘ب ا˘˘هر˘˘يد˘˘صصت
رهاظ وه امكو ،نادوصسلا
انيديأا نيب ةروصصلا يف
ن˘م ن˘ح˘˘صشلا ةر˘˘ي˘˘ع˘˘صست

يهاصضت ةيبونجلا ايروك
اندÓب اميف ،وروأا004
ىلإا لصصفت مل فصسأÓلو
داريتصسإا فلم يف مويلا
ه˘نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،تارا˘˘ي˘˘صسلا
نوكت نأا رئازجلل نكمي
ةداعإاو داريتصسل ازكرم
مصسر نم كلذب ديفتصستصسو ،ةيقيرفإلا ةراقلا قاوصسأا فادهتصساو اهعقوم لÓغتصساو ريدصصتلا
 .تامدخلاو لقنلاو ةبوانملا تاكرصش ىرخأا ةهج نم ضشعنتو ،ةهج نم ةنيزخلل ليخادمو تباث

! .. «ريدي فوÿأ»
ءا˘صسؤور ن˘م ضضع˘ب˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي

غرافب ،ةل˘صشن˘خ ة˘يلو˘ب ر˘ئاود˘لا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو نÓ˘عإا ر˘ب˘صصلا
مهرييغتو مهكلصس يف ةكرحلل
ى˘˘˘ت˘˘˘ح وأا ،ىر˘˘˘خأا ر˘˘˘˘ئاود ى˘˘˘˘لإا
كلذو ،دعا˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإا
نم يتلا نكصسلا مئاوق ببصسب
رهصشلا اذه اهنع نÓعإلا ررقملا

لبانق» ةباثمب اهنوربتعي يتلاو
بصضغ ر˘˘ج˘˘ف˘˘ت د˘˘ق «ة˘˘تو˘˘قو˘˘˘م
ف˘˘˘صشكي د˘˘˘ق مرا˘˘˘ع ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘صش
.ةلمجلاب حئاصضفو تابعÓت

رثأ’أ ىقبيو لاجرلأ لحري
،هليحرل01ـلا ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف

زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ركذتصسا
ل˘م˘ع˘لا ر˘يزوو ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ،دار˘˘ج
،يروتنم ح˘لا˘صص د˘م˘ح˘م ،ق˘ب˘صسألا

،«رتيوت» ىلع هل ةديرغت يف بتكو
ل˘ي˘حر ى˘ل˘ع تاو˘ن˘صس01 ر˘م˘˘ت»
،«هللا همحر يروتنم حلاصص دمحم
اذ˘ه ى˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ثأا نأا دوأا» فا˘˘صضأاو
هتهازنب فورعملا ميظعلا لصضانملا

ي˘ف ه˘تارد˘قو ة˘ير˘كف˘لا ه˘ت˘نا˘˘مأا˘˘بو
لجأا نم لمعت يتلا ةينطولا تاءافكلا لكل اجذومن ىقبي تلزانتلا هصضفرو يمومعلا رييصستلا

.«ملاعلا ىلع ةحتفنمو اهخيراتب ةروخفو ةلداعو ةيطارقميد ةديدج رئازج

! ..بأونلأ رمأأ بيرغ
.. اد˘˘˘˘ج بير˘˘˘˘ق تقو ي˘˘˘˘ف

تاو˘صصأا تأاد˘ب نأا در˘ج˘˘م˘˘بو
ل˘ح˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا بع˘˘صشلا
ددع بكر ،هيتفرغب ناملربلا

«اوعدإا»و ةجوملا باونلا نم
نكلو ،ةركفلل نوديؤوم مهنأا

ةرود˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فإا م˘˘ت نإا ا˘˘مو
‐0202 ةديدجلا ةينا˘م˘لر˘ب˘لا

هذ˘ه او˘ل˘صشت˘نإا ى˘˘ت˘˘ح ،1202
اوررقو مه˘نا˘هذأا ن˘م ةر˘كف˘لا
لا˘صضن˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘صسإلا»
،«بعصشل˘ل نو˘ل˘ث˘م˘م م˘ه˘نو˘ك
يأا نع .. مهصضعب لاق امك
تصصغ ةريخألا تاعاصسلا يف يعامتجإلا لصصاوتلا عقاوم .. مكيلع هللاب نوثدحتت لاصضن
مهتين نصسح ديكأات ىلإا هيتفرغب ناملربلا لح ةركفل نيديؤوملا باونلا اوعدت يتلا تاقيلعتلاب
.باونلا ىمرم يف ةركلا .. مهتلاقتصسا نÓعإاب



watan@essalamonline.com
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ةود˘˘ن ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘قو
ةعاقب ضسمأا اهطصشن ةيفحصص
،ةرازولا رقمب تار˘صضا˘ح˘م˘لا
ر˘˘خآا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ قر˘˘˘ط˘˘˘ت
يتلا ةيريصضحتلا تاءارجإلا
«ما˘ي˘ب˘لا» ي˘˘تدا˘˘ه˘˘صش ضصخ˘˘ت
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضاو˘˘˘˘م» ،«كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا»و
ن˘م نو˘كت˘صس تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ا˘ه˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ضسورد˘لا

ةيل˘م˘ع نأا د˘كأاو ،«ا˘يرو˘صضح
ي˘ف ىر˘ج˘˘ت˘˘صس ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت˘˘لا

.ةيئاقو ةيحصص فورظ
،طوعجاو دمحم ددجو اذه

ضشغلا ميرج˘ت ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا
ه˘˘جاردإاو ه˘˘عاو˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
نأا زربأاو ،تابوقعلا نوناقب
او˘˘تا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ةيرادإا تابوق˘ع˘ل ن˘ي˘صضر˘ع˘م
ارذ˘˘ح˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق ىر˘˘خأاو
ي˘نا˘ح˘ت˘ما ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ل˘ك ن˘م «كا˘ب˘لا»و «ما˘ي˘˘ب˘˘لا»
تابوقعلا نأل ضشغ ةلواحم
ىلإا اريصشم ،ةددصشم نوكتصس
نم نا˘ح˘ت˘ملا ة˘ي˘قاد˘صصم نأا

.ةيوبرتلا ةرصسألا ةيقادصصم
لوؤو˘˘صسم˘˘لا نأا˘˘م˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ك

يف ةيبرتلا عاطق نع لوألا

ىلإا اريصشم ،ءا˘ي˘لوألا ،دÓ˘ب˘لا
ة˘˘فا˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت د˘˘˘ق ه˘˘˘نأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جلا

ناحتملا زكارمب ةيميظنتلاو
نينحتمملا ة˘مÓ˘صس نا˘م˘صضل
.نيفظوملا لكو

ف˘صشك ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘˘ف
نع ،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ع
،«كا˘ب˘لاو ما˘ي˘ب˘لا» ي˘نا˘ح˘ت˘˘ما

973966 لي˘ج˘صست م˘ت ثي˘ح

زا˘ي˘ت˘جا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م ذ˘ي˘م˘ل˘ت
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
ذيملت835736و طصسوتملا

ناحتما زا˘ي˘ت˘جا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م
بصسحو ،ايرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصحإلا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘يذا˘˘˘˘˘˘˘ه ضصو˘˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘˘ب
زيهجت م˘ت د˘ق˘ف ن˘ي˘نا˘ح˘ت˘مإلا

ناحتما ءارجإل زكرم6552
زكرم1622و «ما˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا»

.«كابلا» ناحتما ءارجإل

نÓعإا خيراوت هذه
«مايبلا»و «كابلا» جئاتن

ر˘كبو˘ب ف˘صشك ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ماعلا نيمألا ،ةزعوب قيدصص
نأا ،ةينطولا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل
ناح˘ت˘ما ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع نÓ˘عإلا
نوكيصس طصسوتملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘صس ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش ج˘ئا˘ت˘نو
ربوتكأا رهصش ةيادب نوكتصس
.لبقملا

ةيسساق تابوقعب Úسشاسشغلا ذيمÓتلا دعوتي طوعجاو

طقف ايروسضح اهوسسرد يتلأ عيسضأوŸأ ‘ نونحتÁ «كابلأ»و «مايبلأ» وحسشÎم

ـه.داوج

،ايرولاكبلاو  طسسوتملا ميلعتلا يتداهسش يناحتمل نيحسشرتملا ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو دمحم نأامط
.طقف ايروسضح اهوسسرد يتلا عيسضاوملا يف نونحتميسس مهنأا ادكؤوم

عورسشم نم هفقوم نع نلعي
دعب هبزحل روتسسدلا ليدعت
ةيئاهنلا ةقيثولا ىلع عÓطلا

وعدي ةمأركلأ بزح
ةوقب ةكراسشملأ ىلإأ بابسشلأ
حسشرتلأو تاباختن’أ يف
ةيلحملأ سسلاجملل
ضسيئر ،يوادلا دمحم اعد

،ةباينلاب ةماركلا بزح
لكب ةكراسشملا ىلإا بابسشلا

تاباختنلا يف ةوق
ضسلاجملل حسشرتلاو
يف ةمهاسسملاو ةيلحملا

يتلا ةديدجلا رئازجلا ءانب
.نييرئازجلا لك اهب ملحي
لاق ،ىرخأا ةهج نم
هعمج ءاقل يف ،يوادلا
بزحلا يظفاحم عم ضسمأا

رايتخإا» ،تايلولا ربع
ادعوم ربمفون حتافلا
ىلع ءاتفتسسلا ميظنتل
هل روتسسدلا ليدعت عورسشم
ليلد وهو ةيخيراتلا هداعبأا

تاطلسسلا اياون نسسح ىلع
ءانب لجأا نم ةيمومعلا

فاسضأاو ،«ةديدج رئازج
فقوملا نع نلعيسس هنأا
دعب هبزحل يئاهنلا
ةقيثولا ىلع عÓطلا
،روتسسدلا ليدعتل ةيئاهنلا

نا يف هلمأا نع ابرعم
تاعلطتو لامآل بيجتسست
نم.يرئازجلا بعسشلا

تاذ داسشأا ،ىرخأا ةهج
يتلا تارارقلاب ،لوؤوسسملا
ضسيئر ارخؤوم اهذختا
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

دح عسضو لجأا نم ،نوبت
نواهتو ضسعاقتل
مهماهم ءادأا يف نيلوؤوسسملا

 .نينطاوملا هاجت
ـه.داوج

Ÿاو يروتسسدلا ليدعتلا عورسشم ةسشقانŸهيلع ةقداسص
ناÈŸلا ىلع هتلاحإا لبق

عامتج’أ مويلأ سسأأÎي نوبت سسيئرلأ
ءأرزولأ سسلÛ يرودلأ

مل نيذلا نيحجانلا ضضيوعتل ةيلآا درجم اهتربتعا ةياسصولا
نيوكتلا ةيادب دنع ةيجوغاديبلا مهبسصانمب اوقحتلي

هأروتكدلأ يف طايتح’أ مئأوقل دامتعإأ ’
1202-0202 ةيعماجلأ ةنسسلأ نأونعب

ةلومأاŸا تاحÓسصإلا دسسŒ يتلا لبسسلا مهأاو كÎسشŸا لماعلا راو◊ا ‘ ىرت

ءاتفتسسÓل أدعوم Èمفون —افلأ رايتخأ Èتعت لبقتسسŸأ ةهبج
ةديد÷أ رئأز÷أ راسسم ثعبل ةسصرف روتسسدلأ ىلع

ىسضم تقو يأا نم ىوقأا لدابتم ماÎحاو قيرع ضضام نع تثد– اندÓبب اهترافسس

رئأز÷اب اهطبرت يتلأ تاقÓعلأ ةوقو رذجتب ديسشت اكيرمأأ

،لبقتصسملا ةهبج بزح ربتعا
ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا

ليدعت لوح ءاتفتصسÓل ادعوم
ثعبل ةيتاوم ةصصرف ،روتصسدلا

زربأاو ،ةديدجلا رئازجلا راصسم
كرتصشملا لماعلا وه راوحلا نأا

د˘˘صسج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘صسلا م˘˘˘هأاو
.ة˘˘˘لو˘˘˘مأا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘حÓ˘˘˘˘صصإلا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لا تصضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا
اهل نايب يف ،اهتاذ ةيصسايصسلا
،«مÓصسلا» هي˘ل˘ع تع˘ل˘طا ضسمأا
،ينطولا اهبتكم عامتجا جوت
ةيصسايصسلا ،ةيعامتجلا اياصضقلا

بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلاو
ع˘صضو˘لا تا˘يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م
ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘صساردو ن˘˘˘هار˘˘˘˘لا
بزحلل يلكيهلاو يم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

،ةررقملا تاطاصشنلا فل˘ت˘خ˘مو
ه˘يو˘ن˘ت˘لا ى˘لإا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ضصل˘˘خو

ةهجاومل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا˘ب
نع Óصضف ،«انوروك» ضسوريف
راثآلا نم ق˘ل˘ق˘لا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘˘لا
راصشأاو ،ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ا˘يدا˘صصت˘قا
زيزعلا دبع هصسأاري يذلا بزحلا
ضصرحلا ةرور˘صض ى˘لإا ،د˘ي˘ع˘ل˘ب

نينطاوملا بلاطم ةيبلت ىلع
تاورثلل ل˘ث˘مألا لÓ˘غ˘ت˘صسلا˘ب
ةهبج ليكصشتو دÓبلا تاقاطو
تا˘يد˘ح˘˘ت ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ةد˘˘حاو
ىلإا اعد امك ،نـهارلا عصضولا
ينطو حÓصصإا راصسمب كّصسمتلا
تاحومط قيقحت لفكي لماصش
ا˘˘˘˘ب˘˘˘ّ̆حر˘˘˘˘م ،بع˘˘˘˘˘صشلا لا˘˘˘˘˘مآاو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ق˘فار˘م˘ل ة˘فدا˘ه˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلاو
ام˘ك ،يّد˘ج˘لا حÓ˘صصإلا را˘صسم
لعافتلل هدادعتصسا اصضيأا ىدبأا

ةينطولا ةحاصسلا تانوكم عم
ايلعلا ةحلصصم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
امو رارقتصسلاو نمألا مــعدو
ي˘˘˘قر˘˘˘لا بع˘˘˘صشل˘˘˘ل ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ي
بز˘ح د˘صشا˘نو اذ˘ه.راهدزلاو
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ،ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ه˘ب˘ج
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
مهأاب تاصشرو حتف ،حÓصصإلاب
ضشاقنلل ءاصضف نوكتل تافلملا

ةو˘˘ق ن˘˘م˘˘صضتو عا˘˘م˘˘ت˘˘˘صسلاو
ماهصسإلاو حارتقلاو روصضحلا
اربتعم ،نطو˘لا ح˘لا˘صصل م˘ئاد˘لا
ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا و˘˘˘ه راو˘˘˘ح˘˘˘لا نأا˘˘˘ب
ةن˘مآلا ل˘صسلا م˘هأاو ،كر˘ت˘صشم˘لا
تا˘˘حÓ˘˘صصإلا د˘˘صسج˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
ري˘ي˘غ˘ت˘لا ن˘م˘صضتو ةــلو˘مأا˘م˘لا
.دوصشنملا

ح.نيدلا رمق

ةيكير˘مألا ةرا˘ف˘صسلا تد˘كأا
ة˘˘قاد˘˘صصلا نأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف
عتمتت ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘كير˘مألا
ىل˘ع ة˘م˘ئا˘قو ،ق˘ير˘ع ضضا˘م˘ب
مويلا اهنأاو ،لدابتملا مارتحلا
.ىصضم تقو يأا نم ىوقأا

نطنصشاو ةرا˘ف˘صس تح˘صضوأا
هترصشن اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ا˘ندÓ˘ب˘ب
ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع ضسمأا
يعامتجإلا لصصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب
ءافتحلا ةبصسانمب ،«كوبصسياف»
522 ـلا ىر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا
مÓصسلا ةدهاعم ىلع عيقوتلل

تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قاد˘˘˘صصلاو
،رئازجلاو ةيكيرمألا ةدحتملا
ن˘ي˘ب ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا نأا
نم ديدع˘لا تد˘ه˘صش ن˘يد˘ل˘ب˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ةزرا˘˘ب˘˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
ر˘صصاوأا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف تم˘˘ه˘˘صسأا
،ن˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قاد˘˘صصلا

ل لاثملا ليبصس ىلع تركذو
ضسي˘ئر˘لا با˘ج˘عإا˘˘ب ،ر˘˘صصح˘˘لا
ئداب˘م˘لا˘ب ،ن˘لو˘كن˘ي˘ل ما˘هار˘بأا
دبع ريمأÓل ةيقارلا ةيناصسنإلا
ف˘˘ي˘˘صضي ‐ ةر˘˘ي˘˘صشم ،ردا˘˘ق˘˘˘لا
نوج معد ىلإا ‐ هتاذ ردصصملا

لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسل ا˘˘˘صضيأا ،يد˘˘˘ن˘˘˘ك
،ريرحت˘لا ةرو˘ث ءا˘ن˘ثأا ر˘ئاز˘ج˘لا

ر˘ير˘ح˘ت˘ل ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘طا˘˘صسوو
.ناريإا يف نييكيرمألا نئاهرلا

ةدا˘م˘لا نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
˘مÓ˘صسلا ةد˘ها˘ع˘م ن˘م ى˘˘لوألا

ني˘ب تمر˘بأا ي˘ت˘لا ،ة˘قاد˘صصلاو
ةدحتم˘لا تا˘يلو˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا
نأا ى˘˘ل˘˘ع تصصن ة˘˘ي˘˘كير˘˘˘مألا
يكير˘مألا ن˘ي˘ب˘ع˘صشلا ل˘ما˘ع˘ي
ضضعبلا امهصضعب ير˘ئاز˘ج˘لاو
.مارتحاو فرصشو ةقايلب

ـه.داوج

ضسي˘˘˘˘ئر مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ضسأار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عألا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسم˘˘˘لا
يرود˘لا عا˘م˘ت˘جلا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
يذ˘˘˘لاو ،ءارزو˘˘˘لا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل

ضسمأا ءاج امل اقفو ضصصصخيصس
،ةيروهمجلا ةصسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
ل˘يد˘ع˘ت˘لا عور˘صشم ة˘صشقا˘ن˘م˘˘ل
هيلع ةقداصصم˘لاو يرو˘ت˘صسد˘لا
.ناملربلا ىلع هتلاحإا لبق

ـه.داوج

ةمث نمو اهنع ةنيحمو ةقيقد ةركف نيوكتب حمسسي
دجو نإا لكسشملا ةجلاعمل عيرسس لكسشب لخدتلا

«لدع» عيراسشم مدقت ىدمل ةينآأ ةعباتم
ينورتكلإأ قيبطت ربع دعب نع

18423 ىلإا لسصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح222 ليجسست
892و تايفو01 .. رهسشأأ ذنم ةرم لوأ’

رئأزجلأ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإأ

ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو ،ضسمأا تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كصسلا ن˘ي˘صسح˘ت
قيب˘ط˘ت قÓ˘طإا ن˘ع ،«لد˘ع»
حمصسي لومحملا فتاهلا ربع
ةعباتمب ةلاكو˘لا ي˘لوؤو˘صسم˘ل
ةينكصسلا ا˘ه˘ع˘يرا˘صشم˘ل ة˘ي˘نآا

.ينطولا بارتلا لماك ربع
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ح˘˘م˘˘˘صسيو اذ˘˘˘ه
عيراصشملا يريدمو ءاصسؤورل
ا˘ه˘ير˘يد˘م˘ل اذ˘كو ة˘لا˘كو˘لا˘˘ب
،ماعلا اهريدملو ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘لا
ر˘م˘ت˘صسم ل˘˘كصشب عÓ˘˘طإلا˘˘ب
ة˘ب˘صسن ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا نودو
ى˘˘ل˘˘عو ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا مد˘˘ق˘˘˘ت
ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
اذ˘ه ح˘ي˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ا˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت
ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا يذ˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا

ريدملا ع˘م˘ج عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ
ءا˘˘صسؤور˘˘ب ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ءارد˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا˘ب ،ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘لا

يناديم˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
،قرولا لامعتصسا ضصيلقتبو
ربكأا ةيلاعف نامصض نع ةدايز

.عيراصشملا ىلع ةباقرلا يف
كلذك قيبط˘ت˘لا ح˘ي˘ت˘ي  ا˘م˘ك
Ó˘˘ث˘˘م عور˘˘صشم˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل
لكصشبو هتاظحÓم ن˘يود˘ت˘ب
ة˘كر˘صش ءادأا لو˘˘ح ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم
تاصساردلا بتاكمو زاجنلا

ه˘˘جاو˘˘ي ل˘˘˘كصشم يأا لو˘˘˘حو
ي˘˘˘هو ،عور˘˘˘صشم˘˘˘لا مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
نأا نكمي يتلا تاظحÓملا
ة˘ي˘نأا ة˘ف˘صصب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ل˘˘ط˘˘ي
ريدملا اذكو يوهجلا ريدملا
حمصسي ام وهو ،ةلاكولل ماعلا
ةنيحمو ةقيقد ةركف نيوكتب

ة˘م˘ث ن˘مو ع˘يرا˘صشم˘لا ى˘ل˘˘ع
ع˘˘ير˘˘˘صس ل˘˘˘كصشب ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
،دجو نإا لكصشملا ةجلاعمل

ريراقتلا قافرإاب حمصسي امك
يتأاتو تا˘هو˘يد˘ي˘فو رو˘صصب
ع˘م ا˘ي˘صشا˘م˘ت ةردا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه
عاطق اهلذب˘ي ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ةنرصصعلا لاجم يف نكصسلا

اروحم دعت ي˘ت˘لا ة˘ن˘م˘قر˘لاو
ة˘˘برا˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا
يت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا
.دÓبلا اهتدمتعا

 ح.نيدلا رمق

،نايز نب يقابلا دبع ّدكأا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
ءيصش دجوي ل هنأا ،يملعلا
ي˘ف طا˘ي˘ت˘حلا م˘ئاو˘ق ه˘م˘صسا
ا˘˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘˘عل ،هارو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا

ة˘م˘ئا˘ق د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ضسا˘˘صسأا˘˘ك
ة˘ن˘صسلا ناو˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ح˘جا˘˘ن˘˘لا
،1202‐0202 ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

لاؤوصس ىلع هدر يف اريصشم
دو˘˘ع˘˘صسم بئا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘با˘˘ت˘˘ك

ةيلآا درجم اهنأا ىلإا ،يوارمع
مل نيذلا نيحجانلا ضضيوعتل
م˘˘ه˘˘ب˘˘صصا˘˘ن˘˘م˘˘ب او˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘˘ي
ة˘ياد˘ب د˘ن˘ع ة˘ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
بصصان˘م تصسي˘لو ،ن˘يو˘كت˘لا
ي˘˘ه ل˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م وأا ة˘˘˘يرادإا

ةيملع ةيجو˘غاد˘ي˘ب بصصا˘ن˘م
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل ع˘صضخ˘ت زا˘ي˘ت˘˘مإا˘˘ب
.ةددحم

ح.نيدلا رمق

ـلا لÓخ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘صس
01 ةر˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘عا˘˘˘صس42
ةديدج ةباصصإا892و ،تايفو
ءا˘˘صصحإا ع˘˘˘م ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ـب
امل اق˘فو ،ءا˘ف˘صش ة˘لا˘ح222
رو˘ت˘كد˘لا ضسمأا ه˘ن˘ع ف˘˘صشك
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا ،رارو˘˘˘ف لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
د˘˘صصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘˘لا

.ءابولا يصشفت ةعباتمو
،هتاذ ردصصملا فصشك امك

نيباصصملل لامجإلا ددعلا نأا
غ˘ل˘ب ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب

ةلجصسملا ماقرألا ءوصض ىلع
،ةريخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ
لصصو ام˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح17064
،9451 ىلإا تايفولا يلامجإا
دد˘ع˘˘لا ز˘˘ف˘˘ق ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ىلإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإلا
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يتلا راطمألا تدأا ةنتاب يف
د˘ع˘ت˘ي م˘ل فر˘ظ ي˘ف تط˘قا˘صست
قر˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘عا˘˘˘صس ف˘˘˘صصن˘˘˘لا

نم رثكأا لب ،ءايحألا تارصشع
ةا˘فو ل˘ي˘ج˘˘صست م˘˘ت ثي˘˘ح ،كلذ
ةرايصس نتم ىلع اناك نيجوز
يئلولا قيرط˘لا ي˘ف ة˘ي˘حا˘ي˘صس
رذعملا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا62 م˘˘قر
ىلع روثعلا  مت ثيح ،ةيموبو
94 ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا (ح.ب) ة˘˘جوز˘˘لا
ةثج ىلع روثعلا مت اميف ،ةنصس
ىلع ة˘ن˘صس45 (م.ضس) جوز˘˘˘˘لا
نم ن˘ير˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك ي˘لاو˘ح د˘ع˘ب
ة˘ع˘با˘صسلا دود˘ح ي˘ف ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

هتفرع ع˘صضو˘لا ضسف˘ن ،ا˘حا˘ب˘صص
هايم ترمغ يتلا ،راردأا ةيلو
اهتاقر˘ط ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘ط˘مألا

روصص هتقثو ام وه و ،اهئايحأاو
ا˘ه˘لواد˘ت م˘ت و˘يد˘ي˘ف ع˘طا˘ق˘˘م و
قا˘ط˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ضسمأا لوأا ءا˘˘صسم
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘ب ع˘˘˘صساو
ثدح ةبانع يفو ،يعامتجإلا

راطمألا هايم تبرصست ،جرح لو
،ةيراجت تÓحم ،لزانم لخاد
ضسفن ،ةيموم˘ع تآا˘صشن˘م اذ˘كو
تا˘يلو ا˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع د˘˘ها˘˘صشم˘˘لا
راصشبو ةصسبت رارغ ىلع ،ىرخأا

.فودنتو
تا˘˘˘˘ب اذ˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو

ة˘ن˘صس ل˘ك ا˘صسر˘˘كم ف˘˘صسأÓ˘˘لو
ـب فرعي ا˘م ط˘قا˘صست در˘ج˘م˘ب˘ف
وأا «ف˘ي˘صصلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن را˘˘ط˘˘مأا»
قر˘غ˘تو لإا «ف˘ير˘خ˘لا را˘ط˘مأا»
د˘ب˘كت˘يو ها˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘يلو
،ة˘˘حدا˘˘ف ر˘˘ئا˘˘صسخ نو˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
ام˘ك ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لاو
،ضصاخلاو ما˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع ع˘م˘ج˘ي
نيذلا نويلح˘م˘لا نو˘لوؤو˘صسم˘لا
ةلثامم ثراوك نم اوربتعي مل

،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
تايلم˘ع ة˘ن˘صس ل˘ك نو˘ل˘م˘ه˘يو
تا˘كب˘صش ف˘ي˘ظ˘ن˘˘تو ة˘˘نا˘˘ي˘˘صص
.هايملا فيرصصت

ةلاح نلعت ةيندملا ةيامحلا
تاب˘ل˘ق˘ت˘ل ا˘ب˘صسح˘ت را˘ف˘ن˘ت˘صسإلا

مويلا نم ةيادب ةبقترم ةيوج
تر˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘صسا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ير˘˘يد˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يلو˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘صشن˘˘˘لا˘˘˘ب

ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ترد˘˘˘˘صصأا
ي˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘صصرألا

طقاصست نم اهلÓخ نم ترذح
مويلا نم ةيادب ةيدعر راطمأا
ةيلخادلا قطان˘م˘لا ى˘ل˘ع د˘حألا
،نيتيبونج نيتيلوو ة˘ي˘قر˘صشلا

نايب يف اهتاذ ةهجلا تركذو
ةينعملا تايلولا نأا ،ضسمأا اهل
يه ةريزغلا راطمألا طقاصستب
،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘˘لا مأا ،ضسار˘˘˘هأا قو˘˘˘صس
ىدعتت تايمكب ةلصشنخو ةصسبت
ترذح ام˘ك ،ا˘ي˘ل˘ح˘م م˘ل˘م02
ط˘قا˘صست ن˘˘م ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ
ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘يد˘عر را˘˘ط˘˘مأا
تايم˘كب ،يداو˘لاو تصسار˘ن˘م˘ت
.ايلحم ملم51 ىلإا لصصت
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«ج’وكيربلا» ةشسايشس ىرخأا ةرم تحشضفو نييلحم نيلوؤوشسم بيشست ترع

تاي’و قرغت فيرخلأ راطمأأ نم تاخز
ةربتعم ةيدام رئاسسخو نودوقفمو ىلتق ^

ـه.داوج

يف نطولا نم تاي’و ةدع ىوتشسم ىلع ،ةيشضاملا ةعاشس27 ـلا لÓخ ةلطاهتملا فيرخلا راطمأا تاخز تببشست
عراوششلاو تاقرطلا نم ديدعلا قلغ ىلإا ىدأا ام هايملا فيرشصت تاعولاب دادشسنا ةيفلخ ىلع ،ندملا تارششع قرغ

اددجم حشضفو نييلحم نيلوؤوشسم بيشست ىرخأا ةرم فششك لاح عقاو ،لويشسلا يف اهلك تقرغ يتلا ءايحأ’او
.دÓبلا يف ةيتحتلا ىنبلا زاجنإا يف ةدمتعملا «ج’وكيربلا» ةشسايشس

ةمÓشس دكؤويو ةي’ولا يلاهأا نئمطي يقارب يقزرأا
برششلا هايم رابآا

نيحÓفلأو نينطأوملأ سضوعتسس ةلودلأ :دوجلب
يدأولاب يطفنلأ برسستلأ نم نيررسضتملأ

اهطاششن ىلع ابلشس «انوروك» ةحئاج ريثأات ببشسب

تاسسسسؤوملل ليهأاتلأ تأداهسش ةيحÓسص ديدمت
1202 ربمسسيد13 ةياغ ىلإأ «ايئانثتسسأ»

لوعفŸا ةيراشسلا Úناوقلاب مراشصلا مازتل’او ديقتلا Úيئ’ولا ءاردŸا تبلاط ةياشصولا

«سضوفرم» ينهŸأ نيوكتلأ عاطق ‘ فيظوتلأ تايلمع لامكتسس’ ةيئانثتسس’أ سصخرلأ بلط

ةÒخأ’او ةعبارلا اهتلحرم تلخد ةيلمعلا

اسسنرف نم Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ اياعرلأ ءÓجإأ لسصأوت «يÒ÷آأ ريإأ»

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو تعد
ن˘يو˘كت˘˘لا ءارد˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

،تايلولل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
نيناوقلاب مراصصلا مازتللاو ديقتلا
بلط يدافتو ،لوعفملا ةيراصسلا
لامكتصسل ةيئان˘ث˘ت˘صسلا ضصخر˘لا

،ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
دق ام اذهو ،ىرخأا تاظفحت عفرو
.حلاصصملل نصسحلا ريصسلا لقرعي

ةميلعت ربع ةرازولا تحصضوأا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ءارد˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب تقر˘˘˘بأا

،تايلولل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ز˘كار˘مو د˘ها˘ع˘م˘لا ى˘لإا غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘ل
لوح ،نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا
ة˘˘ير˘˘صشب˘˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست
ميلع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طا ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
تغ˘لأا د˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا ،ضسمأا ،«مÓ˘˘صسلا»
راد˘صصت˘صسا تا˘ب˘ل˘ط رار˘م˘˘ت˘˘صسإا˘˘ب
ح˘لا˘صصم ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ضصخر
ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
يرادلا حÓ˘صصإلاو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

فيظوت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع لا˘م˘كت˘صسل
،ىرخأا تاظفحت عفرو ،ةمظنملا

نصسحلا ريصسلا لقرعي دق ام اذهو
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ه˘نأا ةزر˘ب˘م ،ح˘لا˘صصم˘ل˘˘ل
نم بولطملا ،لاصسرإلا ىوتحمل
˘ماز˘ت˘للاو د˘ي˘ق˘ت˘لا اد˘عا˘صصف نآلا
ة˘يرا˘˘صسلا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا˘˘ب مرا˘˘صصلا
ايدا˘ف˘ت نأا˘صشلا اذ˘ه ي˘ف لو˘ع˘ف˘م˘لا
،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘صسلا ضصخر˘˘لا بل˘˘ط˘˘ل

˘مو˘صسر˘م˘لا ما˘كحأا ق˘فو ا˘م˘ي˘˘صسل
خرؤوملا21/491 مقر يذيفنتلا
ددحي يذلا ،2102 ليرفأا52 يف
تا˘ق˘با˘صسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
ةينهملا ضصوحفلاو تاناحتملاو
تارادإلاو تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
تراصشأا امك ،اهئارجإاو ةيمومعلا
قيبطت ىلع ضصرحلا نأا ةرازولا
ة˘يرادإلا ،ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جلا

يف اهب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ي˘ن˘ه˘م˘لا را˘صسم˘لاو ف˘ي˘ظو˘ت˘لا˘˘ب
ى˘لإا ة˘جا˘ح˘لا نود ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةلاحم ل هل نوكيصس ،ضصيخرتلا
نصسحلا ريصسلا ىلع ايباجيإا اريثأات
اميصسل ةينيو˘كت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

ريي˘صست˘ل ة˘يو˘ن˘صسلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
لا˘˘جآلا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
.كلذل ةددحملا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك
ريدملا نأا ،نيي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لاو
د˘ي˘حو˘لا ل˘ث˘م˘˘م˘˘لا و˘˘ه ي˘˘ئلو˘˘لا
ىوتصسملا ربع ةيزكرملا ةرادإÓل
˘مز˘ل˘م و˘ه˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع تا˘ير˘ج˘م ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب
قفو ،اهريغو ةيقرتلاو فيظوتلا
انوناق هل ةلو˘خ˘م˘لا تا˘ي˘حÓ˘صصلا
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م رار˘˘˘كت يدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ى˘لإا ءي˘صست ي˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
نمو ،ة˘ه˘ج ن˘م عا˘ط˘ق˘لا ة˘ع˘م˘صس
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نإا˘ف ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ةينيو˘كت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ير˘يد˘م
ةيصشتف˘م˘لا ح˘لا˘صصم ن˘م بر˘ق˘ت˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةراصشتصسلا بلط وأا راصسفتصسإÓل
رييصستب ةقلاعلا تافلم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
لولحلا داجيإاو ةير˘صشب˘لا دراو˘م˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘صضر˘ع ل˘ب˘ق ا˘ه˘ت˘يو˘صست˘ل
.ةيزكرملا حلاصصملا

ز.لامج

،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا تل˘˘صصاو
نيقلاعلا نييرئازجلا اياعرلا ءÓجإا
،«91 ديفوك» ةحئاج رثإا اصسنرفب
ي˘لروأا را˘ط˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا اذ˘هو
اميف ،ضسيراب ةيصسنرفلا ةمصصاعلاب
ةعمجلا ىرخأا ةلحر ميظنت متيصس
.اياعر نم ىقبت ام ءÓجإل ةلبقملا
نايب يف «يريجلآا ريإا» تحصضوأا
ةيلمع لخدت اذهب هنأا ،ضسمأا اهل

نيقلاعلا نييرئازجلا اياعرلا ءÓجا
ءا˘بو ي˘صشف˘ت بب˘صسب جرا˘خ˘لا ي˘ف
،ةريخألاو ةعبارلا اهتلحرم انروك
ا˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لا دد˘˘˘ع نأا ة˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضم
جراخلاب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب
ضضرأا ىلا مهتداعا تمت نيذلاو
ذنم انطاوم368.03 غلب نطولا

تراصشأا ا˘م˘ك.مرصصنم˘لا ضسرا˘م

تاطلصسلا نأا ىلإا ،اهتاذ ةكرصشلا
ءابو يصشفت ذنم تنمأا دÓبلل ايلعلا

ةيوج ةلحر511 نم رثكأا انوروك
ىلإا ةفاصضإلاب ةيرحب تÓحر4و
ربع تمت يتلا ءÓجإلا تايلمع
نيذلا نينطاوملل ةير˘ب˘لا دود˘ح˘لا

ايبيلو ضسنوت ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع او˘نا˘ك
.ايناتيرومو

ع.لÓب

ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك دكأا
ةلودلا نأا ،ةيل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ضضيوعت متيصسو نطاوملا قفارتصس
يداولاب نيرر˘صضت˘م˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

نأا ادكؤوم ،يلورتبلا برصستلا ءارج
يف ترصشاب ةصصتخملا حلاصصملا
يف اري˘صشم را˘بآÓ˘ل ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جا
ةناي˘صصلا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا

لمعت «كارطنوصس» ةكرصشو ةيراج
نأا ،دوجلب فاصضأا امك  ،كلذ ىلع
نو˘مو˘ق˘ي˘صس ءار˘˘ب˘˘خو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
نينطاوملا تلاغ˘صشنإل عا˘م˘صسلا˘ب
ةيرذج لولح ديدحتل نيحÓفلاو
ل˘كا˘صشم˘˘لا» » فدرأا و ،ع˘˘صضو˘˘ل˘˘ل
ةرا˘يز د˘ع˘ب ل˘ح˘ت˘صس  ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ديدجلا يلاولا فرط نم ةيمصسر
ل˘˘كا˘˘صشم ل˘˘ك ي˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘˘ل
،يقارب ي˘قزرأا دا˘فأا ا˘م˘ك.«ةيدلبلا

را˘بآلا نأا ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ر˘˘يزو
ها˘ي˘م˘ب م˘هد˘يوز˘ت˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا
ثدا˘ح ن˘م رر˘˘صضت˘˘ت م˘˘ل بر˘˘صشلا
،رو˘ي˘ط˘لا مأا˘ب ي˘ط˘ف˘ن˘لا بر˘صست˘˘لا

يف ببصست برصستلا نأا ىلإا اريصشم
ةهجوملا ضضاوحألا نم ددع ثولت
ريغ ضضاوحألا هذه نأا لإا ،يقصسلل
م˘ت˘ي˘˘صس ه˘˘نأاو ةر˘˘ث˘˘كب ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسم
.اهتعباتمو اهصضيوعت

د˘ب˘ع ح˘صضوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةحÓفلا ريزو ،ي˘ناد˘م˘ح د˘ي˘م˘ح˘لا

تاحيرصصت يف ،ةيفيرلا ةيمنتلاو
ى˘ل˘ع ضسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ةقطنملل يرازو دفو ةرايز ضشماه
رار˘صضأا ى˘ل˘ع فو˘˘قو˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
هنأا ،يطفنلا برصست˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘مو
ل˘هأا ع˘م تاروا˘صشم ءار˘جإا دد˘˘صصب
لولح داجيإل ،ةررصضتملا ةقطنملا
ادكؤوم ،ةحÓفلاو يصشاوملا ةيبرتل
يداولا نم تانيع ذخا متيصس هنأا
،ينادمح نأام˘ط ا˘م˘ك ،ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل
،مكيلع رطخ ل » لاقو نيحÓفلا
ةرازو نم تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ع˘با˘ت˘ن˘صس
بتاكم دامتعا ىلإا اريصشم ،«ةئيبلا

ىلع ةظفاحملا ىلع لمعت ةصصاخ
تفصشك اهتهج نم ،ةئيبلاو حÓفلا

يف ةرصشا˘ب˘م˘لا ن˘ع ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يزو
بنجتل يداول˘ل ة˘ق˘م˘ع˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ى˘ل˘ع ه˘ع˘فرو رر˘صضلا

.يبرملاو
ادفو فلكي خيششلا لآا ةزمح

ثداح تافّلخم ةنياعمب
يداولاب طفنلا بّرشست
،خ˘ي˘صشلا لآا ةز˘م˘ح فّ̆ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ك

ةئيبلاب فلكملا بدت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
ضسيئر هصسأارتي ادفو ،ةيوارحصصلا
تاّفلخم ةنياعمل ةباينلاب ناويدلا
ةيفيكو طفنلا بّرصست ثداح راثآا
ىدلو ،يداو˘لا ي˘ف ثو˘ل˘ت˘لا ة˘لازإا

مأاب ثداحلا ناكمب دفولا لوصصو

ضسيئرّ ح˘لأا ،ر˘ي˘غ˘م˘لا ي˘ف رو˘ي˘ط˘لا
د˘فو˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ناو˘˘يد˘˘لا
ءاربخو نيصسدن˘ه˘م ن˘م نو˘كت˘م˘لا
ثو˘ل˘ت˘لا ع˘فر ى˘ل˘ع ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
.تاّفلخملل عيرصسلا ءاوتحلاو

ةلمج ذختت «كارطانوشس»
تارارقلاو ريبادتلا نم

برشست تافلخم ةجلاعمل
يداولاب طفنلا

ة˘كر˘صش تن˘ل˘˘عأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةد˘ع ذا˘خ˘˘تا ن˘˘ع ،«كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس»
تافلخم ةجلاعمل تارارقو ريبادت
،يداو˘لا ة˘يلو˘ب ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا بر˘˘صست
بو˘ب˘نأا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع اد˘يد˘ح˘تو
1KOءارمحلا ضضوح طبري يذلا
،ةد˘˘كي˘˘كصسب دو˘˘˘ع˘˘˘صسم ي˘˘˘صسا˘˘˘ح
هنأا ضسمأا اهل نايب يف تحصضوأاو
اهب ماق يتلا ةيدقفتلا ةرايزلا دعب
ماعلا ريدملا ضسيئرلا ،راكح قيفوت
قفارملا دفولاو كارطانوصس عمجمل
،جاعبلا ةقطنم ىلا ،ضسمأا لوأا ،هل
ناكم ،يداولا ةيلو رويط مأا ةيدلب

بوبنألا نم طفنلا برصست ثودح
1KO،ر˘ي˘باد˘ت ةّد˘ع ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت
تا˘ف˘ل˘خ˘م ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل تارار˘˘قو
مت هنأا ىلإا ةريصشم ،طفنلا برصست
ةفرعم˘ل ي˘ل˘ي˘م˘كت ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جإا

ىر˘˘˘خلا با˘˘˘ب˘˘˘صسألا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو
لاصسرإا عم ،ةثداحلا هذهل ةنكمملا
ءارجإل تاصصصصختلا ددعتم قيرف
يداولا لوط ىلع لماك ضصيخصشت
رار˘صضألا ىد˘م د˘يد˘ح˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ىلإا ةفاصضإا ،ةئيبلا ىلع ةلمتحملا

ةصسصسؤو˘م˘لا ل˘ئا˘صسو ع˘ي˘م˘ج د˘صشح
ا˘ه˘ن˘ي˘ح ا˘ه˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا عور˘˘ف˘˘لاو
ةثولملا هايملا طفصشو ضصاصصتمل
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لاو ،يداو˘لا لو˘ط ى˘ل˘ع
لوط ىلع ها˘ي˘م˘لا ع˘ق˘ب˘ل ة˘ل˘ما˘كلا
نو˘كت نأا ن˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو يداو˘˘لا

ةثولملا ةبرتلا لقن كلذكو ةثولم
يف اهتجلاعمل ثداحلا ناكم يف
.ةصسصسؤوملل ةصصاخلا تادحولا

ه˘نأا ،«كار˘طا˘نو˘صس» تد˘كأا ا˘م˘ك
ةيعونل ةمظتنملا ةبقارم˘لا م˘ت˘ي˘صس
ةلماك ةنصس ةدمل ةي˘فو˘ج˘لا ها˘ي˘م˘لا

،ة˘صسصسؤو˘م˘لا ل˘ئا˘صسو ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ر˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘صسق ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘˘صستو
هذه نمصضيصس يذ˘لا كار˘طا˘نو˘صسل
موقتصس ضضر˘غ˘لا اذ˘ه˘لو ،ة˘م˘ه˘م˘لا
نم ةعو˘م˘ج˘م ر˘ف˘ح˘ب ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا را˘˘بآلا
دينجتّ مت هنأا ىلإا ةريصشم ،ثداحلا

تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلاو ل˘˘ئا˘˘˘صسو˘˘˘لاّ ل˘˘˘ك
ّناو ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه را˘ثآا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
.ةلماكلا ةرطيصسلا تحت عصضولا

ز.لامج

لا˘غ˘صشألا ةرازو ضسمأا تن˘ل˘عأا
ةيحÓصص ديدمت نع ،ةيمومعلا
فين˘صصت˘لاو ل˘ي˘هأا˘ت˘لا تادا˘ه˘صش
ةياغ ىلإا «ايئانثتصسا» تاكرصشلل
،1202 ر˘ب˘م˘˘صسيد13 خ˘˘يرا˘˘ت
نأا ،ضسمأا اهل نايب يف تحصضوأاو
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا

ىلع ةيئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘ف˘صصبو ق˘فاو
ة˘ح˘ئا˘ج ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت بب˘˘صسب رار˘˘ق˘˘لا

طا˘صشن ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘صس «ا˘˘نورو˘˘ك»
تاكر˘صشلا ا˘م˘ي˘صسل ،تا˘كر˘صشلا

ةلماعلا تاكرصشلا تاعومجمو
زاجنإاو ءانب دو˘ق˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع
لا˘˘غ˘˘صشألاو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم
ع˘˘يرا˘˘صشم اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ىنبلا لام˘عأاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
ةيكلصسلا تلاصصتÓل ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا

.ةيكلصسÓلاو
ك.اشضر

65 دعب اهتعجارم يف تعرشش
اهششيمهت نم ةنشس

ديمجتلأ عفرت نكسسلأ ةرأزو
طورسشلأ رتافد نع
ةسصاخلأو ةماعلأ ةيرأدإ’أ

نارمعلاو نكشسلا ةرازو تفششك
حتف يف اهعورشش نع ،ةنيدملاو
نييعامتج’ا ءاكرششلا عم ششاقن
طورششلا رتافد ةعجارمل
راطإ’اب ةشصاخلا ةماعلا ةيرادإ’ا
قلعتملا ،يميظنتلاو ينوناقلا

ةماعلا ةيرادإ’ا طورششلا رتفدب
طورشش اهيف امب ،ةشصاخلا
تحشضوأا.ةيمومعلا تاقفشصلا
نأا ،شسمأا اهل نايب يف ،ةرازولا
ذيفنت راطإا يف يتأاي ليدعتلا

لوح ةينطولا ةودنلا تايشصوت
يداشصتق’ا ششاعنإ’ا ططخم
توا91-81 خيراتب دقعنملا
ةموكحلا نيب مرشصنملا

يذلاو لمعلا بابرأاو تاباقنلاو
شسيئر نوبت ديجملا دبع هشسأارت
ةوطخلا نأا ةحشضوم ،ةيروهمجلا

تادهعت راطإا يف اشضيأا جردنت
نكشسلا ريزو يرشصان لامك
ىدل ،ةنيدملاو نارمعلاو
11 مقر ةششرولا يف هتكراششم
داشصتقا لجا نم» ناونع تحت

نم ةلمج ذاختا مت نيأا ،«ديدج
مايقلا اهنيب نم تارارقلا

راط’ا ءارثاو ةعجارمب
ةشصاخو يميظنتلاو ينوناقلا
طورششلا رتفدب قلعتملا
يذلاو ،شصاخلا ةماعلا ةيرادإ’ا
.4691 ةنشس ذنم نيحت فرعي مل

لامك ريزولا حلاشصم تفششك امك
لمع جوف ليكششت نع ،يرشصان

ةكراششمب ،ةرازولا ىوتشسم ىلع
تاشسشسؤوملاو ةينعملا تاعاطقلا
ءانبلا عاطق يف ةطششانلا

وهو ،يرلاو ةيمومعلا لاغشش’او
شسأارت ثيح ،هيف عورششلا مت ام
ةرازولا رقمب يرشصان امك ريزولا
ءاكرششلا مشض اعامتجا
لمعلا بابرأاو نييداشصتق’ا
ءانبلا عاطق يف نيطششانلا

ثيح ،يرلاو ةيمومعلا لاغششأ’او
يلوأ’ا عورششملا شضرع مت
طورششل رتفدل ةيرادإ’ا دونبلل
دشصق ةيمومعلا تاقفشصلا
ءادبإاو ،تاحارتق’ا لابقتشسا
ام ليدعتو ءارثإ’او يأارلا

عيمج ةلازإاو هليدعت بجوتشسي
شصئاقنلا اهبوششت يتلا دونبلا
موشسرم ربع كلذ دعب شضرعيل
.ةمداقلا مايأ’ا لÓخ يذيفنت

ز.لامج



ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
،مرصصنملا ربمتب˘صس2 خيرا˘ت
تامولعم ىلع لصصحتلا دعب
هو˘ب˘˘صشم طا˘˘صشن ضصو˘˘صصخ˘˘ب
ةنيدم˘ب ن˘كا˘صسم˘لا د˘حأا ل˘خاد
ةفاك ذاختا مت ،ءاصضيبلا نيع
ةينوناقلا تاءارجإلاو ريبادتلا

م˘تو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
ر˘ث˘ع ن˘يأا ،ن˘كصسم˘لا ضشي˘ت˘ف˘˘ت

لمعت˘صست ضضار˘غأا ةد˘ع ى˘ل˘ع
راجحأا رارغ ىلع ،رحصسلا يف
رو˘صص ،ة˘بو˘˘ت˘˘كم ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م
ا˘˘ه˘˘ب تارورا˘˘ق ،ضصا˘˘خ˘˘˘صشأل
،ة˘با˘ت˘كل˘ل ل˘م˘ع˘ت˘صست ل˘ئاو˘صس
،روذ˘ب ،ضشا˘˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ع˘˘ط˘˘ق
ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘بر˘تأا ن˘˘ع Ó˘˘صضف
تاركذم بناج ىلإا ،ردصصملا

ةموهفم ريغ تابا˘ت˘ك ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ا˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘ب اذ˘˘˘كو ،«م˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ط»
،ةصسندم ف˘حا˘صصم ،ة˘ي˘ناو˘ي˘ح
تادئاع نم يلام غلبم زجحو
.ةذوعصشلا

هف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
رقم ىلإا هل˘يو˘ح˘تو ه˘ن˘كصسم˘ب
ثيح لوألا يرصضحلا نمألا
نع هدصض يئازج فلم زجنأا

،لا˘ي˘ت˘حلاو بصصن˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
ضسيندت عم ةذوعصشلا ةصسرامم
.فيرصشلا فحصصملا

watan@essalamonline.com
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ردصصŸآ ةلوه‹ ةبرتأآو ةراجح آذكو ةينآويح اياقبو مصسÓطو ضصاخصشأآ روصص ىلع هنكصسÌ Ãع

يقأوبلأ مأاب فيرسشلأ فحسصŸأ سسند ينيعبسس ذوعسشم فيقوت

ع.رامع

يف هبتصشم ينيعبصس فيقوت نم ،يقآوبلآ مأآ يف ءاصضيبلآ نيعب لوألآ يرصضحلآ نمألاب ةطرصشلآ لاجر نكمت
لمعلآ آذه يف اهلمعتصسي تآدعمو مصسÓط زجح عم ،فيرصشلآ فحصصملآ ضسيندتو ،ةذوعصشلآ ةصسرامم ةيصضق

.فينحلآ اننيد همرحي يذلآ ءيندلآ

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
يد˘ي˘صس ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
نم ،ةنيطنصسق ةيلو نمأاب كوربم
مهني˘ب ن˘م ضصا˘خ˘صشأا3 في˘قو˘ت
42 نيب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ةأار˘ما

،بصصنلا ةيصضق نع ،ةنصس55و
ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص ما˘˘˘ت˘˘˘خأا ةزا˘˘˘ي˘˘˘˘ح
،ق˘˘ح ه˘˘جو نود تا˘˘عو˘˘ب˘˘ط˘˘مو
عمجو يوعمج طاصشن ةصسرامم
تلاصصح لام˘ع˘ت˘صسا˘ب تا˘عر˘ب˘ت
ريوزتلا نع Óصضف ،ةصصخر نود
لصضفبو.روزم˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صساو
مت ،ةعصساولاو ةقيقدلا تايرحتلا
ن˘ير˘صصن˘ع طرو˘ت ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا

ةقفر ريوزتلا ةيصضقب نيفوقوم
تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا ع˘˘م˘˘ج ي˘˘˘ف ةأار˘˘˘مإا

تÓ˘ح˘م˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ن˘كا˘˘مألا˘˘ب
مهلامعتصساو ةنيطنصسقب ةيراجتلا
،اهتيحÓصص تهتنا ةيعمج ماتخأا

عم نينطاوملا فطاعت نيلغتصسم
ةصضورعملا ةي˘نا˘صسنإلا تلا˘ح˘لا

ةطلصسلا نم ضصيخرت نود مهيلع
تنكمت ثي˘ح ،ا˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م˘لا
فيقوت نم ةيئاصضقلا ةيطبصضلا
ةيعمجلا ةصسيئر ،اهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ةلاصصح693 عاجرتصساو ،اقباصس
ماتخأاو ،ةيقرو ةصصاصصق781و
دعبو.ربتعم غلب˘مو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
،قيقحتلا تايرج˘م ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا
يف ةيئازج ةيئارجإا فلم زاجنا مت

هبجومب اومدق مهيف هبتصشملا قح
.ةيلحملا ةباينلا مامأا

خ.رباصص

ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ة˘˘يلو ن˘˘مأل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘ب˘˘صص
نيصصخصش فيقوت نم ،ناصسملت
ةقرصس ةيلمع يف امهيف هبتصشم
رثإا كلذو ،نكاصسملا لخاد نم
د˘˘˘˘˘حأا فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘˘كصش
هصضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ه˘ن˘كصسم ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘صسل˘˘ل
نم ة˘عو˘م˘ج˘م تلا˘ط ضصا˘خ˘لا
ةرصشابم تمت هيلعو ،ضضارغألا

ةيوه ديدحتل يرحتلاو ثحبلا
فيقوتب تللك ،مهيف هبتصشملا
نيغلاب ،ةيصضقلا يف نيطروتملا

،ةنصس43و62 نيب رمعلا نم
ءار˘جإا ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ز˘ج˘نأا ثي˘˘ح
لخاد نم ةقرصسلا نع يئاصضق
ةقورصسم ءايصشأا ءافخإاو نكصسم
ل˘ي˘كو ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب ا˘˘مد˘˘ق
.ةينغم ةمكحمل ةيروهمجلا

غ.ميهآربإآ

ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘صسم تز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح
،ة˘ما˘ع˘ن˘ل˘ل كرا˘م˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
نم غلك069.1 ارخؤوم ينطولا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
ةيصشت˘ف˘م تح˘صضوأا.نيصصخصش
يف ،ةما˘ع˘ن˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘لا ما˘صسقأا
ماق ةيلمعلاّ نأا ،ضسمأا لوأا اهل نايب
ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘ب
ي˘ف ة˘ف˘ي˘صصي˘ف˘صصب كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
دار˘فأا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا
رثإا ،ةيلولا تاذب ءارفصصلا نيعب

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘مأا ز˘˘جا˘˘ح
طبارلا5 مقر يئلولا قيرطلا
ةفيصصيفصصو ءارفصصلا نيع نيب
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ىد˘˘حإا عا˘˘˘صضخإاو
ىلع روثعلاب حمصس ام ضشيتفتلل
في˘كلا ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا
ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ج˘لا˘ع˘م˘لا
،ةيحايصسلا ةب˘كر˘م˘لا هذ˘ه ل˘خاد˘ب

هذ˘ه ق˘ئا˘˘صس ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ىلع امهتلاحإاو هقفارمو ةبكرملا
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

ضش.حابصص

يداو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ضسمأا تز˘˘ت˘˘هإا
عقو ى˘ل˘ع ،ناز˘ي˘ل˘غ ي˘ف و˘ي˘هرأا

اهتيحصض حار ةعصشب لتق ةميرج
ةنصس91 رمعلا نم غلبي باصش
ديرولا نم هقيدصص دي ىلع حبذ
ةداح ةلآا ةطصساوب ،ديرولا ىلإا

فÓخ ببصسب ،«راتيك» عون نم
ل˘˘ق˘˘ن ثي˘˘ح ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب بصشن

ةعرصسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘صضلا
د˘˘˘م˘˘˘˘حأا» ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘لإا
ار˘ظ˘نو ة˘م˘ث ن˘مو ،«ضسي˘صسنار˘ف
ه˘ت˘لا˘حو ،ة˘با˘˘صصإلا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ل
ىفصشتصسم ىلإا لقن ،ادج ةجرحلا

ن˘ي˘ب و˘هو ،ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا نار˘˘هو
.توملاو ةايحلا

يحابصص ءامصسأآ

،فراطلا نمأا حلاصصم تنكمت
ير˘صضح˘لا ن˘مألا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
كيكفت نم ،«طصشلا» يجراخلا

براوقلا ةعانصصل ةيرصس ةصشرو
ريغ ةرجهلا ضضر˘غ˘ل ،ة˘ي˘ب˘صشخ˘لا
فيقوت عم ،رح˘ب˘لا ر˘ب˘ع ة˘ير˘صسلا

نم ةربتعم ةيمك زجحو اهبحاصص

تادعمو ،ةأايهم ةيبصشخلا حاولألا
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،نأا˘صشلا اذ˘ه˘ب ة˘صصا˘خ
د˘˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق ف˘˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإا
هميدقت هبجومب مت هيف هبتصشملا
ن˘يأا ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا

.عاديإا رمأا هقح يف ردصص
خ.رصصان

ةيلولآ لحآوصس نم اقÓطنآ «ةقر◊آ» تÓحر مظنت تاكبصشل ةهجوم

برأوقلأ ةعانسصل ةيرسس ةسشرو كيكفت
فراطلاب ةيبسشÿأ

قح هجو نود اهولمعتصسإآ ةيعم÷ ةيحÓصصلآ ةيهتنم ماتخأآ مهتزوحب تطبصض

ةنيطنسسق ‘ ةسصخر نود تاعÈتلأ يعماجب ةحاطإ’أ

نينطآوملآ طصسو نمأآÓلآ نم ةلاح تقلخو بعرلآ ترصشن

ةقرسسلأ يف ةسصتخم ةيمأرجإأ ةكبسش كيكفت
ناسسملتب نكاسسملأ لخأد نم

Úفرطلآ Úب داح فÓخ تامكآرت ببصسب

نأزيلغب ديرولأ ¤إأ ديرولأ نم هقيدسص حبذي باسش

رثإآ اهفيقوت مت ةبكرم نتم ىلع ةلمحم تناك
5 مقر يئلولآ قيرطلاب ينمأآ زجاح

جلاعملأ فيكلأ نم غلك2 ةبأرق زجح
ةماعنلاب نيسصخسش طبسضو

تآردıآ Òثأات ت– هتلعفب موقيو ةلوزعم قطانم ‘ Óيل ضصاخصشألآ ضضÎعي

ةياجب ‘ ديدهتلاب ةقرسسلأ فÎحي ايئاسضق قوبسسم فيقوت

«اكيريل» ءآود نم ةلوصسبك فلأآ43نم رثكأآ زجح

ةدكيكسسب يلديسص اهدوقي تاسسولهملأ جيورتل ةينطو ةيمأرجإأ ةكبسشب ةحاطإ’أ

ةحابصسلل حومصسŸآ Òغ تلوزغات ئطاصشب اقرغ ةاتف كÓه

فلسشلأ ‘ ةرجسش نم هطوقسس رثإأ هفتح ىقلي ينيعبسس

نيرخآآ005 ضضرعت يف ببصست
ةروطخلآ ةتوافتم تاباصصإل

يدوي تاقرطلأ باهرإأ
سصاخسشأأ9 ةايحب

84 ـلأ لÓخ
ةريخأ’أ ةعاسس
مهعرصصم ضصاخصشأآ9 يقل
حورجب نورخآآ805 بيصصأآو
ديدعلآ يف ةروطخلآ ةتوافتم
ربع ،رورملآ ثدآوح نم
نطولآ نم ةقرفتم قطانم

.ةريخألآ ةعاصس84 ـلآ لÓخ
ةيامحلآ حلاصصم تلجصس امك
ةرتفلآ ضسفن لÓخ ةيندملآ

قلعتيو ،اقرغ ةافو يتلاح
يفوت (ةنصس31) لفطب رمألآ

ناكملاب ةيئام ةكرب يف اقرغ
نيع ةيدلبب عصسلب دآو ىمصسملآ
93) لجرو ،ةليصسملآ يف حلملآ
عمجم يف اقرغ يفوت (ةنصس
رصصق ىمصسملآ ناكملاب يئام
يف تورقوأآ ةيدلبب لودلد
لخدت ،ةبانع ةيلوبو ،رآردأآ

نم ةيندملآ ةيامحلآ رصصانع
نيصصخصش يتثج لاصشتنآ لجأآ

ةنصس32و64 رمعلآ نم ناغلبي
رئب لخآد نيرخآآ نينثآ ذاقنإآو
رصسج ةيعانصصلآ ةقطنملاب
ثيح ،راجحلآ ةيدلبب يصشوب
ىلإآ اياحصضلآ ليوحت مت
.يلحملآ ىفصشتصسملآ

تاطاصشنلآ ضصخي اميفو
راصشتنآ نم ةياقولاب ةقلعتملآ

تماق ،«انوروك» ضسوريف
ـب ،ةيندملآ ةيامحلآ تآدحو
71 ربع ةيصسيصسحت ةيلمع27
نينطآوملآ اهيف ركذت ةيلو
دعآوق مآرتحآ ةرورصضب
دعابتلآو يحصصلآ رجحلآ
89 ىلإآ ةفاصضإلاب،يعامتجلآ

ةيلو52 ربع ميقعت ةيلمع
ةيمومع لكايهو تآاصشنم تلمصش
ةينكصس تاعمجم آذكو ةصصاخو
زاهج ماقو آذه.عرآوصشو
تاباغلآ قئآرح ةحفاكم
دامخإاب ،ةيعآرزلآ ليصصاحملآو
23 فÓتإآ  ىلإآ ىدأآ اقيرح24
آراتكه13 ،تاباغلآ نم آراتكه
نم آراتكه44 ،لاغدألآ نم
،نبت ةمزح0199 ،ضشئاصشحلآ

و ةرمثم ةرجصش532 نع Óصضف
.ةلخن3101

ب.نيرصسن

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ضسدا˘صسلا ير˘صضح˘˘لا

ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو ن˘˘مأل
ن˘˘م ،مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا
ا˘ي˘ئا˘˘صضق قو˘˘ب˘˘صسم ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ةلئاط تحت ة˘قر˘صسلا فر˘ت˘ح˘ي
.ضضيبأا حÓصسب ديدهتلا

دعب تءاج ةيلمعلا ليصصافت
ةيحصض نم ىوكصش ليجصست
،ةنصس53 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ت
نم هجورخ دنعو هنأا اهدافم
تقو ي˘ف (ةز˘ب˘˘خ˘˘م) ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

د˘˘ن˘˘عو ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ر˘˘خأا˘˘ت˘˘˘م
بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘صصو

لف˘صسأا مد˘ق˘لا ةر˘كل يراو˘ج˘لا
ضضرتعإا قوزعوأا ليغإا ةيرق

تحتو ضصاخصشألا دحأا هقيرط
نم ني˘كصسب د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ط
ءÓيتصسلاب ماق ريبكلا مجحلا

ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
امك ،دي ةعاصسو ،جد00051
هنأا ريغ هيلع ءادتعإلا لواح
،رار˘˘ف˘˘لا˘˘ب اذلو ه˘˘˘ن˘˘˘م تل˘˘˘فأا

ةيئاصضقلا ةيطب˘صضلا ر˘صصا˘ن˘ع
ترصشاب ىوكصشلا يقلت روف
ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
ةيوه ديدحت نع ترفصسأا يتلا
ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘فا˘˘ق˘˘يإاو ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

ه˘˘˘نأا ح˘˘˘صضتا ثي˘˘˘ح ،ةز˘˘˘ي˘˘˘جو

ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ىد˘˘˘˘ل فور˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ا˘˘يا˘˘صضق ةد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘طر˘˘˘صشلا

تايرحتلا تنيب دقو ،ةلثامم
همايق دعبو هيف هبتصشملا نأاب
تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا ءا˘˘˘صست˘˘˘˘حإا˘˘˘˘ب
نم رخأاتم تقو يف ةيلوحكلا
ضصا˘خ˘صشألا د˘صصر˘ت˘ي ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا
موقيو ةقطن˘م˘لا ن˘ع ءا˘بر˘غ˘لا
ديدهتلا ةلئاط تحت مهتقرصسب
،ءاصضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا لا˘م˘ع˘ت˘صسإا˘ب
نم ةيحصضلا تعاطتصسا دقو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ضصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘صشأÓ˘˘˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘˘˘صصلا
ح˘لا˘صصم ىد˘ل ن˘ي˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
.مارجإلا اياصضق يف ةطرصشلا

ت. Ëرك

تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ت
ةيئلولا ةحلصصملل ةيتايلمعلا
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
ع˘م ق˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ةد˘˘كي˘˘كصس
زجح نم ،ني˘ي˘ن˘مألا ءا˘كر˘صشلا

ضصارقألا نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ضصئا˘˘صصخ˘˘˘لا تاذ
03543 ـب ترد˘˘ق ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع
كيكفت بقع كلذو ،ةلوصسبك
داد˘ت˘ما تاذ ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش
ي˘لد˘ي˘صص ا˘ه˘نو˘˘م˘˘م ،ي˘˘ن˘˘طو
ىلع نا˘ك ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘يد˘م˘ب
تا˘ير˘ح˘ت عو˘صضو˘˘م تار˘˘ت˘˘ف
.ةرمتصسم ةعباتمو

هذ˘˘ه ر˘˘صصا˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت

ةنوكتملا ،ةيمارجإلا ةكبصشلا
يوذ ن˘˘م ضصا˘˘خ˘˘صشأا5 ن˘˘˘م
حوار˘ت˘ت ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ق˘باو˘صسلا
36و23 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘˘م˘˘عأا
ءارصشو عيب ةيلمع لÓخ ،ةنصس
طبصض مت ثيح ،مومصسلا هذهل

ةصسو˘ل˘ه˘م˘لا ضصار˘قألا ة˘ي˘م˘ك
نويلم05و ،ركذلا ة˘ف˘لا˘صسلا
هذه عيب تادئاع لثمت ميتنصس
.مومصسلا

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
دصض ةيئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م تز˘ج˘نأا
مهميدقت مت  ،مهيف هبتصشملا
ةيلحملا ةباينلا مامأا اهبجومب

ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘صضق ن˘ع

ةحنج باكترا ضضرغل رارصشأا
ريغ نكامألا يف ةيودأا ضضرع
فر˘˘ط ن˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ب ضصخر˘˘م˘˘˘لا
،ةصصتخملا ة˘يرادإلا تا˘ه˘ج˘لا

ىلع زوحي ضصخصش فرط نم
ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج ،ي˘˘لد˘˘ي˘˘صص ةدا˘˘ه˘˘صش
نه˘م˘ل ة˘ه˘ي˘ب˘صشلا ة˘صسرا˘م˘م˘لا
داو˘˘˘م ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ، ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا

ةصسصسؤوم فرط نم ةينلديصص
فر˘˘ط ن˘˘م ،ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
،ةصصتخملا ةيرادإا˘ّلا تا˘ه˘ج˘لا

ةقلعت˘م˘لا ما˘كحألا ة˘ف˘لا˘خ˘مو
.ةئزجتلاب ةيودألا عيبب

 ع.يفطل

ـلا ة˘عا˘صسلا دود˘ح ي˘ف ي˘˘ق˘˘ل
،ضسمأا حابصص نم ةقيقد54:7
17 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي ضصخ˘˘صش
ن˘م ه˘طو˘ق˘صس ر˘ثإا ه˘ف˘ت˘ح ،ة˘ن˘صس
ناك امدنع ،فلصشلا يف ةرجصش
،اهناصصغأا ضضعب م˘ي˘ل˘ق˘ت دد˘صصب

طو˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ع ا˘˘˘هدا˘˘˘ع˘˘˘˘بإل
هنكصسم مامأا ةراملا ةيئابرهكلا

ةه˘ج ن˘م.دصشار ين˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةيامحلا تادحو تلخدت ،ىرخأا
ئطاصشب ضسمأا لوأا ءاصسم ةيندملا
ر˘ي˘غ ف˘ل˘صشلا بر˘غ تلوز˘غا˘˘ت
فاعصسإل ةحا˘ب˘صسل˘ل حو˘م˘صسم˘لا

رمعلا نم غلبت ةقيرغ ءÓجإاو
نم اهلاصشتنا مت ثيح ،ةنصس62
م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘صش فر˘ط

ن˘م ا˘ه˘ل ة˘ي˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإلا
تلوزغات ئطاصشلا ضسارح فرط
نا˘كم˘ل روا˘ج˘م˘لا ضسور˘ح˘˘م˘˘لا
ىلإا ةقيرغلا ليوحت متو ،قرغلا
ةيدلبب تامدخلا ةددعتم ةدايعلا
اهصسا˘ف˘نأا تظ˘ف˘ل ن˘يأا ى˘صسر˘م˘لا
.ةريخألا

ل.حلاصص
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ىلغل نمث ىلغا عفدي ةزغ بعصش
،خيراتلا رادم ىلع ءابرهك ةروتاف
،نوحرميو نوبعلي ملاعلا لافطأاو
اقرح نوتومي يدÓب لافطا امنيب
قرطب نومدعي وا قافنإلاب اقنخ وا

اهنا ،ةعونتم بيلا˘صسأا˘بو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ناصسنا لك اهيلا زتهي يتلا ةميرجلا

يكبنو ملأاتن اننا ،ريمصض بحاصص
مكلاب ام ،ان˘لا˘ف˘طا ضضر˘م˘ي ا˘مد˘ن˘ع
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ع˘م˘صش م˘ه˘قر˘ح˘ت ا˘مد˘˘ن˘˘ع
.يئابرهكلا رايتلا عاطقنا
نم ةفلتخم اعاونا دهاصشن فصسأÓل
،ا˘قر˘حو ا˘ق˘˘ن˘˘صش تو˘˘م˘˘لا ،تو˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘ف ،عو˘˘˘م˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘م تو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
عاطق يف رركتي يمارجا لصسلصسم
،ه˘˘˘عو˘˘˘ن ن˘˘˘˘م لولا ضسي˘˘˘˘لو ةز˘˘˘˘غ
عومصشلاب لاف˘طلا قر˘ح ة˘م˘ير˘ج˘ف
اد˘˘˘ج ضصا˘˘˘خو ضصا˘˘˘خ تو˘˘˘م ي˘˘˘˘ه
توملا ،طقف ةزغ عاطق يف ثدحي
قاذ˘˘م˘˘ب ر˘˘خا م˘˘ع˘˘ط ه˘˘˘ل ةز˘˘˘غ ي˘˘˘ف
نم عومصشلا˘ب قر˘ح˘لاو ،ءا˘بر˘ه˘كلا

ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ءو˘˘˘ج˘˘˘ل ءار˘˘˘ج
ريغ ةيئابره˘ك تاد˘لو˘م ماد˘خ˘ت˘صسا
مهلزا˘ن˘م ةرا˘نإل عو˘م˘صشلا وا ه˘ن˘ما
يئابرهكلا رايت˘لا عا˘ط˘ق˘نا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
توم˘لا نو˘كي˘ف ل˘صصاو˘ت˘م ل˘كصشب
.مهريصصم وه
عمتجملاو يليئارصسإلا لÓتحلا نإا
نع ةيلوؤوصسملا نÓمحتي ،يلودلا
م˘ي˘خ˘م ي˘ف تع˘قو ي˘ت˘لا ة˘ع˘جا˘ف˘˘لا
قيرح دعب نيموي لبق تاريصصنلا
ىدأاو ،نيزحلا ةلئاع لزنم يف بصش
لاعصشإا لعفب ،اهلافطأا نم3 ةافول
ة˘مزأا ل˘ظ ي˘ف عو˘م˘صشل˘ل ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا
ةعجافلا هذه نإاو ءابرهكلا عاطقنا

ضضورفملا راصصحلا ببصسب تعقو
امو ،ةليوط تاونصس ذنم ةزغ ىلع
ءابنأل ةرمتصسم ةاناعم نم هنع جتن
عفدي يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا
.ةيثراكلا اهتايعادت هلافطأا اًمئاد
ق˘ح˘ب ة˘م˘ي˘˘لألا ة˘˘ع˘˘جا˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه نإا
ة˘م˘لؤو˘م ةرو˘صص ة˘ثÓ˘ث˘لا لا˘˘ف˘˘طألا

تار˘˘صشع رو˘˘صص نا˘˘هذأÓ˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ت
ي˘ف ًا˘قر˘ح او˘صضق ن˘يذ˘لا لا˘˘ف˘˘طألا
تاو˘˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ ةز˘˘˘˘غ عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
راصصحلا رارمتصسا ءار˘ج ة˘ي˘صضا˘م˘لا

ل˘ت˘˘ق ن˘˘م نأاو ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘مزأاو
نورصصاحي نم مه لافطألا ءلؤوه
اهبعصش نومرح˘يو نور˘جا˘ت˘يو ةز˘غ
تا˘مو˘ق˘م ط˘صسبأا ن˘م ا˘˘ه˘˘لا˘˘ف˘˘طأاو
نور˘ت˘صست˘ي ن˘مو ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا

ةلصصاوتملا لÓ˘ت˘حلا م˘ئار˘ج ى˘ل˘ع
.عاطقلا قحب
ةر˘م˘لا ي˘˘ه تصسي˘˘ل ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
لافطلا اهيف تومي يتلا يلولا
ل˘˘كا˘˘صشم بب˘˘صسب ا˘˘قر˘˘ح را˘˘غ˘˘صصلا
لا˘ف˘طلا قر˘ح˘˘ي ثي˘˘ح ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ي˘ف ل˘ل˘خ وا عو˘˘م˘˘صشلا ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تا˘كب˘صشلا ل˘ي˘صصو˘˘ت
رايت˘لا عا˘ط˘ق˘نا بب˘صسب ةر˘صشت˘ن˘م˘لا
عاطق نع لصصاوت˘م˘لا ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

رصشع ةثÓث نع لقي ل ام ذنم ةزغ
ىلع كرتصشملا لصصحي ثيح اماع

ل˘صصو تا˘عا˘صس ع˘˘برا برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م
أاجلي يلاتلابو طقف ايموي ءابرهكلل
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا ى˘˘لا
ى˘لا ر˘ق˘ت˘˘ف˘˘ت تاد˘˘لو˘˘م ة˘˘ط˘˘صساو˘˘ب
ةلزنم ةرانا وا ةمÓصسلا تافصصاوم
يدؤوي ام ؛عومصشلا ةطصساوب Óيل
لزنملا يف ق˘ئار˘ح˘لا لا˘ع˘ت˘صشا ى˘لا

.ةيداملا رارصضلا قاحلإاو
نوريدي نيذ˘لا ءلؤو˘ه˘ل ى˘ق˘ب˘ت اذا˘م
ة˘صصا˘خ˘لا م˘ه˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ةز˘˘غ
لا˘ف˘طلا ع˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘صشي˘˘ع˘˘يو
اهيف ءيصش ل˘ك ي˘ل˘ع نور˘ط˘ي˘صسيو
رارمتصسا نم مه˘تدا˘ي˘ق ف˘قو˘م ا˘مو
ل˘با˘ن˘˘ق˘˘لاو ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه
ءان˘با ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘تو˘قو˘م˘لا
ل˘ت˘ق ثي˘ح ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا
ببصست لبق نمو ةثÓثلا لافطلا

ة˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ل˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘ب ق˘˘ير˘˘ح
مه˘لز˘ن˘م قار˘حا د˘ع˘ب ة˘ي˘عا˘ج˘صشلا˘ب
.ءابرهكلاب ضسامت ةجيتن
اهراركتو ثداوحلا هذه لك دعب

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ت˘ق ي˘لا تدا ي˘ت˘لاو
˘مد˘عو لا˘م˘هلا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن لا˘˘ف˘˘طلا
ل˘خد˘ت˘لا ن˘م د˘ب Ó˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
ةرورصضو ةيعرصشلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
رطخلا ةجلاعمو لماصش مييقت ءارجا
لبانقلا هذهل دح عصضوو يقيقحلا
ءان˘با ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘تو˘قو˘م˘لا
رار˘م˘ت˘صسل د˘˘ح ع˘˘صضوو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش
ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ل˘ك ءا˘غ˘لإاو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘قو ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ تا˘كب˘˘صشلا
بور˘ح˘لا را˘ج˘ت ة˘ط˘صساو˘ب تم˘˘ي˘˘قا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م حا˘˘برلا ي˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ا˘ه˘ع˘˘يزو˘˘تو
ةيقيقحلا با˘ب˘صسلا ن˘ع ف˘صشكلاو
اذ˘ه رار˘م˘ت˘صسا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا
مئارج نم ل˘صصاو˘ت˘م˘لا ل˘صسل˘صسم˘لا

رار˘م˘ت˘صسا ة˘ج˘ي˘ت˘ن لا˘˘ف˘˘طلا قر˘˘ح
ن˘ع ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا
. ةزغ عاطق

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعإ’ا ريفشس ‐ ةودقلا يرشس : ملقب

!  نطولأ ءامسس يف اًقلحم ديهسشلأ دوعي امدنع

ي˘ف ءاد˘ه˘صشلا حور ق˘ل˘ح˘ت ا˘مد˘ن˘˘ع
رجف ةدوصشنا دوعتو نطولا ءامصس
بح˘لاو حر˘ف˘˘لا ر˘˘صشن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا

،امصستبم ديه˘صشلا دو˘ع˘يو ةا˘ي˘ح˘لاو
امه نامزلاو ناكملا اذه نا فرعاف
ضضرلا هذ˘ه ناو ،ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ي˘˘ف
ي˘ه ءاد˘ه˘صشلا ءا˘مد˘ب تو˘ترا ي˘ت˘لا
نمزلا كلت˘م˘ي ن˘م ن˘ح˘ن˘ف ،ا˘ن˘صضرا

كلتمي نمو ضضرلا كلتمي نمو
مهو ،بارصس درج˘م م˘هو ،ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
ءيصش نونعي ل ،نمزلا جراخ Óصصا
ن˘˘م م˘˘ه˘˘نا ىو˘˘صس ،ضضرلا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل
نوصضرفيو حÓصسلا ةوقب ا˘هو˘ل˘ت˘حا
ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا م˘˘ه˘˘تلا˘˘ب م˘˘ه˘˘ف˘˘˘صسنا

ن˘ح˘ن ا˘ما ،ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا م˘˘ه˘˘صصا˘˘صصرو
بتك يذلا ديهصشلا ةماصستبا كتلمن
م˘صسرو ءا˘ط˘˘ع˘˘لا تا˘˘ح˘˘ف˘˘صص عورا
ق˘ير˘ط˘لا م˘لا˘ع˘م ةر˘ها˘ط˘لا ه˘ئا˘مد˘˘ب
لومح˘م ادد˘ج˘م دو˘ع˘يو ،لا˘ي˘جأÓ˘ل

هلا˘ح نا˘صسل نأا˘كو ،فا˘ت˘كلا ى˘ل˘ع

Ó˘ف ة˘ير˘ح˘لا ق˘ير˘ط و˘ه اذ˘ه لو˘ق˘ي
رارحلا برد وه اذهو ،هنع اوديحت
ناف هب اوكصسمتو ،هنع اودعبت Óف
ا˘˘م˘˘ه˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ي لو ،تا ر˘˘˘صصن˘˘˘لا
ناو لا ةا˘صسأا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تر˘˘م˘˘ت˘˘صسا
تاحفصص لجصستو اهلوصصف يهتنت
ةيرحلا ضسمصش قرصشتو راصصتنلا

.ةلقتصسملا ةلودلا نيطصسلف ىلع
لايجأÓل ىوريل د˘ي˘ه˘صشلا دا˘ع ا˘ق˘ح
عورا بت˘˘˘كي˘˘˘لو ر˘˘˘صصن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘صصق

ىلع لومحم داع ءاطعلا تاحفصص
هل زتهت بيهم دهصشم يف فاتكلا
ةيرصشبلا ضسفنلا تمصصتو نادبلا
،يخيراتلا ثدحلا اذه ةمظع ماما

ناب ةدلاخلا ةلاصسرلا كلت دكؤويلو
،ةدحاو حور مه ندرألاو نيطصسلف
ل ،د˘˘˘حاو بع˘˘˘صشو ،د˘˘˘حاو ن˘˘˘طوو
تلا˘ع˘ت ا˘م˘ه˘م لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي
نم لا˘ن˘ي نا ه˘تار˘ماؤو˘م تم˘ظا˘ع˘تو
اذ˘هو ةو˘ق˘لا هذ˘هو م˘ي˘م˘صصت˘لا اذ˘˘ه

راصصتنلا ةيمتحب قلطملا ناميلا
ةوقو ةيحصضتلل مئادلا دادعتصسلاو
تد˘صسج ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ةدارلا
ىلغا ،ديهصشلا عادو يف دهصشملا

هيحورو ةيناصسنا ميق نم كلمن ام
يتلا عومدلا كلت يف تلجت يتلاو
تاريماكلا تاصسدع ماما تبرصست
،ا˘ه˘ئا˘ف˘خا ن˘˘م د˘˘حا ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
ةمظعو دولخلا يناعم نع تربعف
ةلصصاوم ى˘ل˘ع رار˘صصإلاو ءا˘ط˘ع˘لا

. ءادهصشلا ةريصسم
يلا ءاج يندرلا يدنجلا ديهصشلا
عافدلاب كراصشيل ةلتحملا نيطصسلف
تناك نكلو اهتيامحو ضسدقلا نع
ةلتاقلا ىمعلا دقحلا تاصصاصصر
ةو˘ق ن˘كلو ،د˘ه˘صشم˘لا ن˘ع بي˘غ˘ي˘ل
ن˘˘م م˘˘ظ˘˘عأاو ىو˘˘قا تنا˘˘ك ق˘˘ح˘˘لا
كل˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ت˘˘صست˘˘لاو بور˘˘˘ه˘˘˘لا
هربق نم ديهصشلا ضضهنيل مئارجلا

هصضفر نع ربعيو هتلاصسرب دوعيو

م˘كا˘ح˘ي˘لو تار˘ماؤو˘م˘لا كل˘˘ت ل˘˘كل
،عصشبلا مرجلا اذه ىلع لÓتحلا

ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا ضسار ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘˘صسيو
هذ˘ه˘˘ل ن˘˘با ا˘˘نا ي˘˘بر˘˘ع ا˘˘نا ي˘˘لولا
لايجأÓل هتلاصسر نوكتلو ،ةلحرملا
لاط امهم قرصشتصس ةيرحلا رجف نا
او˘ل˘ع˘ج˘ت لو اور˘م˘ت˘˘صسا˘˘ف ،ن˘˘مز˘˘لا
متنأاف ،مكصسوفن ىلا برصستي ضسأايلا
. نورصصتنتصسو قحلا باحصصا
يف دهصشتصسا لوهجملا يدنجلا نإا
را˘ن˘لا قÓ˘˘طإا بق˘˘ع ،7691 ما˘ع˘لا

لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
هنفد متيل رصشابم لكصشب همادعإاو
،ضسلبان بونج اتيب ةدلب نم برقلاب
قيثوت يفو دعب هتيوه فرعت ملو
ن˘˘م دد˘˘ع دا˘˘فا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل
نا ةيخيراتلا مهتداهصشب نينطاوملا

ضشي˘ج˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ير˘كصسع ة˘ب˘˘كر˘˘م
اباصش تلزنا يلي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا

ةلتلا لبا˘ق˘م را˘ن˘لا ه˘ي˘ل˘ع تق˘ل˘طأاو

مايأاب ةيبرغلا ةفصضلا لÓتحا دعب
مايأا ةدع عقوملا يف ديهصشلا يقبو
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘فد م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
نا˘كم ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
عييصشت˘لا ي˘ف كرا˘صشو. هدا˘ه˘صشت˘صسا
ىصسني نا نكمي ل بيهم دهصشمب
ضشيجلا ناكرألا ةئيه ضسيئر بئان
دبع نكرلا ديمعلا يندرألا يبرعلا
يف ندرلا ريفصسو ،تافيدصش هللا
،يد˘˘نو و˘˘بأا د˘˘م˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف
،ناصضمر ميهاربإا ضسلبان ظفاحمو
ةينطولا تايلاعفلا ن˘ع نو˘ل˘ث˘م˘مو
نيطصسلف يف ةيبعصشلاو ةيمصسرلاو
ةد˘حو ن˘ع ثد˘ح˘لا اذ˘ه ر˘ب˘˘ع د˘˘قو
نيطصسلفو ندرألا نيب دحاولا مدلا

ىصسني نل ينيطصسلفلا بعصشلا نأاو
ةداي˘ق ندرلا ف˘قاو˘مو تا˘ي˘ح˘صضت
ر˘م˘ت˘صسم˘لا م˘عد˘لا ها˘˘ج˘˘ت ا˘˘ب˘˘ع˘˘صشو
ي˘˘صضارلا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ق˘˘ل˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
. ةينيطصسلفلا ةيصضقلاو ةصسدقملا
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ناطيتسس’أ ةهجأوم يف ينيطسسلفلأ فقوملأ ةدحو

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةد˘˘˘حو˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت
ءانبا نيب ضضرلا ىلع ةينيطصسلفلا
يباجيا لماع ينيطصسلفلا بعصشلا

ة˘لا˘ح ءا˘ه˘نا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صسيو م˘˘ه˘˘مو
د˘ح ع˘صضوو ضضي˘˘غ˘˘ب˘˘لا ما˘˘صسق˘˘نلا
ة˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا ضضع˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل
ءادعا لا مدخت ل يتلا ةيوئفلاو
ءا˘˘ن˘˘بأا ن˘˘م د˘˘ب ل كلذ˘˘لو ن˘˘طو˘˘˘لا
ناكم لك يف ينيطصسلفلا انبعصش
ةدحولا دي˘صسج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا

دصضاعتلاو ن˘ما˘صضت˘لاو ف˘تا˘كت˘لاو
ن˘كم˘م ٍد˘ه˘ج ل˘ك لذ˘ب رار˘م˘ت˘صساو
ةدحولا قيق˘ح˘تو ما˘صسق˘نلا ءا˘ه˘نإل
تاططخُم ةهجاومل ضضرألا ىلع
ة˘ي˘م˘˘ها ع˘˘م د˘˘يا˘˘ه˘˘تر˘˘بألاو م˘˘صضلا
ةعصساولا ةيريها˘م˘ج˘لا ة˘كرا˘صش˘ُم˘لا
ةيبعصشلا ة˘موا˘ق˘ُم˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ي˘ف
نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا د˘˘صض ضضرألا ى˘˘ل˘˘ع
. يرامعتصسلا
نيماعلا ءا˘ن˘مأÓ˘ل عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع نإا
،ة˘فا˘ك ي˘ن˘طو˘لا ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘صصف˘˘ل
وه ،ضسابع دومحم ضسيئرلا ةصسائرب
ةدحولا ةريصسم يف ةديدج ةطحم

ن˘كم˘م˘لا ن˘م جذو˘م˘نو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةقرفتلا ع˘قاو ءا˘ه˘نإل ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘لا
ةدا˘عإاو ة˘ف˘صضلاو ةز˘غ عا˘ط˘ق ن˘ي˘˘ب

ةد˘حو˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘ج˘ع
ةينيطصسلفلا ةي˘صضق˘لا˘ب لو˘صصو˘لاو
ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ل˘˘كو نا˘˘ملا ر˘˘ب ي˘˘لا
ءاقللا اذه دقع حاجن ىلا علطتت
ضسيصسأات لجا نم ةيمها نم هل امل
. ديدج ينيطصسلف دهعو ةلحرم
ي˘˘˘ف كرا˘˘˘صشي نأا رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
نوماعلا ءانمألا اصضيأا تاعامتجلا
ر˘ب˘ع ن˘طو˘لا جرا˘˘خ نودو˘˘جو˘˘م˘˘لا
يهو ،ضسنرف˘نو˘ك و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
˘˘ما˘˘صسق˘˘نلا ذ˘˘ن˘˘م ى˘˘˘لولا ةر˘˘˘م˘˘˘لا
دقع اهيف م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ديكأات ل˘كبو ،عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه ل˘ث˘م
فقومل ةمعاد ة˘قÓ˘ط˘نا ل˘كصشي˘صس
لا˘صشفإل ل˘ما˘كت˘˘م ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو
م˘صضلا عور˘صشمو نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
ةحلاصصملا زاجنإل فورظلا ةئيهتو
ة˘˘كار˘˘صشلا د˘˘ي˘˘صسج˘˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
زا˘˘ج˘˘نا ضسا˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع ةز˘˘كتر˘˘م˘˘لا
ةماقإاب لثمتملا ينطولا عورصشملا

ةدايصسلا ةل˘ما˘ك ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ة˘لود
اهتمصصاعو76 ماعلا دودح ىلع
نيئجÓلا ةدوعو ةيقرصشلا ضسدقلا
قفو اهنم اودرصش يتلا مهرايد ىلا
.ةيلودلا ةيعرصشلا تارارق
ديصسجت نم دب ل كلذ لظ يفو
ع˘ما˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا ف˘قو˘م˘لا م˘˘عدو
ضساصسا ىلع ةينيطصسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا ضضفر
ل˘˘كل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘لا بع˘˘˘صشلاو
ة˘ي˘ف˘صصت˘ل ة˘فدا˘ه˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا
ام اهتمدقم يفو ،ةينطولا انتيصضق
،نر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصـب ى˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسي
،ةيل˘ي˘ئار˘صسلا م˘صضلا تا˘ط˘ط˘خ˘مو
ةيبرعلا مÓصسلا ةردابمب كصسمتلاو
ةيبرعلا ة˘كل˘م˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا
عارصصلا لحل ضساصسأاك ةيدوعصسلا
. يليئارصسلا يبرعلا
ةلطبلا انبعصش ريهامج تدصسج دقل
ي˘˘ف دو˘˘م˘˘صصلاو ةد˘˘حو˘˘لا ف˘˘قاو˘˘م
ي˘ف ة˘صصا˘خو ل˘ت˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ه˘˘يد˘˘صصت
ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘ب تف˘˘˘قوو ضسد˘˘˘ق˘˘˘لا

ل˘ك ل˘م˘ح˘ت˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طوو

ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا لÓ˘ت˘حلا تلوا˘ح˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘مد˘˘ت
رارمتصساو ةنيدملا يف ةينيطصسلفلا
غيرفت تلواحمو يقرعلا ريهطتلا

نيدماصصلا اهئان˘بأا ن˘م ا˘ن˘ت˘م˘صصا˘ع
،رمجلا ىلع نيصضباقلا نيطبارملا

ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ناود˘ع˘لا رار˘م˘ت˘˘صساو
ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش ى˘˘ل˘˘˘ع
ةصسايصس عاب˘تإاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلاو
ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ي˘مو˘ي˘لا للذإلاو ر˘ه˘ق˘˘لا
ةيكير˘ملا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘صص تارار˘ق
هلمحتي نا نكمي ل ريرم عقاو يف
. ناصسنا يا

لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا تا˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م ما˘˘˘˘مأاو
نم يق˘ب˘ت ا˘م ة˘قر˘صسو ة˘يد˘يو˘ه˘ت˘لا
ح˘لا˘صصل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘˘صضارلا
نرقلا ةقفصص عيراصشمو ناطيتصسلا
ةدحولا ةيلوؤوصسم ىقبت ةيكيرملا

قان˘عا ي˘ف ة˘نا˘ما ي˘ه ا˘هد˘ي˘صسج˘تو
بعصشلا لكو ،ةينيطصسلفلا ةدايقلا
اذ˘˘ه ي˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ي ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
لجا نم ةيلاع ةيلوؤوصسمب عامتجلا
ن˘˘م دو˘˘صسلا ل˘˘صصف˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘ه˘˘نا

ةدحولا د˘ي˘صسج˘تو ،ا˘ن˘ب˘ع˘صش خ˘يرا˘ت
يصضاملا تافÓخ لك زواجتو
تازاجنا ةيامحل دهج لكب لمعلاو
بع˘صش خ˘˘يرا˘˘ت ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ،ةرو˘˘ث˘˘لا
ه˘˘ثراو ه˘˘تارد˘˘˘ق˘˘˘مو ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف
د˘ي˘حو˘˘تو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو ي˘˘حا˘˘ف˘˘كلا
نا˘˘˘صسنإلاو ضضرلا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ف
.ةينيطصسلفلا ةدحولا ةداعتصساو
هذ˘ه ل˘ك ما˘مإاو ة˘صسا˘م ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘˘نإا
براجت نم ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل تا˘يد˘ح˘ت˘لا
ف˘قاو˘م˘ل˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسلاو ةد˘˘حو˘˘لا
تا˘قÓ˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘تو ة˘ير˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىوتصسملا ىلع اهديصسجتو ةينطولا
لÓ˘غ˘ت˘صسا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘كحو لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
فرطت˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا ير˘صصن˘ع˘لا

ة˘˘ي˘˘م˘˘ها ع˘˘م ،ما˘˘˘صسق˘˘˘نلا عا˘˘˘صضوأل
نا˘كمو نا˘مزو د˘عو˘م ن˘ع نÓ˘علا
ةصسايصس دصض يريها˘م˘ج˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا
ةزغ عاط˘ق ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسلا م˘صضلا

يقيقح ديصسجتل دوهجلا رارمتصساو
ايلمع ةينيطصسلفلا ةينطولا ةدحولل

.عقاولا ضضرا ىلع

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعإ’ا ريفشس ‐ ةودقلا يرشس : ملقب
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رخأاتلا بابشسأا يف قيقحت حتفل ةيئ’ولا تاطلشسلا اودششان

ةسصاخلأ تاجايتح’أ يوذ نم تأرسشعلأ
فلسشلأ يف ةجاجمب رهسشأأ3 ةحنمب نوبلاطي

يوذ ن˘˘˘م تار˘˘˘صشع˘˘˘لا جر˘˘˘خ
ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإلا

ةجاجم ضضيبألا ةيدلب ىوتصسم
م˘ه˘ت˘م˘صص ن˘ع ،ف˘ل˘صشلا ة˘يلو˘˘ب

ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خألا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘˘خ
ةصصصصخملا ةحنملاب ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل
تاطلصسلا لخدتب نيبلاطم مهل
ةيصضق يف قيقحت حتفل ةيئلولا
3 ذنم مهتاقحتصسم ديدصست رخأات
حلملا بلطلا اذه يتأايو .رهصشأا
تاءارجإلا لك نأاب مهغÓبإا دعب
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘هذا˘خ˘تإا م˘˘ت د˘˘ق
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا طا˘صشن˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
تاطلصسلا لازت ل اميف ةرئادلاو
˘ما˘م˘تإا ي˘ف ل˘طا˘م˘ت˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘˘ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘صست تاءار˘˘˘جإا
.ةروكذنملا

تم˘˘ل˘˘ع ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘ف
طا˘صشن˘˘لا ر˘˘يد˘˘م نأا˘˘ب «مÓ˘˘صسلا»
دق فل˘صشلا ة˘يلو˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘خد˘˘ت
ةيوصست لجأا نم ةجاجم ضضيبألا

يوذ ةحن˘م د˘يد˘صست ر˘خأا˘ت ف˘ل˘م
رهصش ذنم ةصصاخلا تاجايتحإلا

ذا˘خ˘تإا ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ناو˘˘ج
تاءار˘˘˘جإلا ل˘˘˘كل ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
لك علط˘م ة˘يرادإلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

غلبملا بصص كلذ يف امب رهصش
نم ديفتصسم فلأا9 ب ضصاخلا
.ةيدلب53 ربع ةروكذملا ةحنملا

لوؤو˘صسم˘لا تاذ دد˘˘صشو ، اذ˘˘ه
نم ةيونصسلا هتلطع عطاق يذلا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ضسي˘ئر˘ب ه˘لا˘صصتإا لÓ˘خ
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
يذ ة˘ح˘ن˘م ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا
بر˘˘قأا ي˘˘ف ة˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘م ضضي˘˘˘بألا
تاحيصضوتب بلاط امك ،لاجألا

ءارو فقت يتلا بابصسألا لوح
،اهيقحتصسمل ةحنملا ديدصست رخأات
تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ه˘ت˘ع˘جرأا تقو ي˘˘ف
يف لجصسملا زجعلا ىلإا ةيدلبلا
نم ةلأاصسملا لح لبق ةينازيملا

تا˘ه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
.فقوملا كرادتل ةيصصولا

طا˘˘صشن˘˘لا ر˘˘يد˘˘م د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ه˘ل ح˘ير˘صصت ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
بصص نأا˘˘ب مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو˘˘˘ل
يوذ˘˘ل  ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا
اد˘غ نو˘كي˘صس ة˘جا˘ج˘م ضضي˘˘بألا
تاءار˘˘˘جإلا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسإا رو˘˘˘˘ف
.ةيلمعلاب ةقلعتملا

ع.ىيحي
 دارم صشوديد ةيدلبب ةبترلا ةقطنŸ تشصشصخ

لاغسشأأ مدقت ىدم ىلع فوقولل ةينأديم تاجرخ
ةنيطنسسقب ةينكسسلأ عيراسشŸأ

ظيفحلا دبع دمحأا يصساصس ضسأارت
اعام˘ت˘جا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو ي˘لاو
،نييراقعلا نيقرملا نم لك هرصضح
ن˘˘كصسلا ةر˘˘يد˘˘م ن˘˘˘ع ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘مو
ةبقارم ةئيهو ،ري˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘مو
ة˘صسارد ل˘جأا ن˘م ضصصصخ ،ءا˘ن˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘ن˘كصسلا ع˘يرا˘˘صشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
(APL) معدملا يوقرتلا ةغيصصب
،دارم ضشوديد ةيدلبب ةبترلا ةقطنمب
ل˘جأا ن˘م ا˘عور˘˘صشم02 ا˘هدد˘عو
ليقارعلاو لكاصشملا ةفاك ةصسارد
ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ،ة˘يرادإلاو ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

نم نييراقعلا نيقرملا هدكأا امبصسح
ةيصضرألا ةعيبط يف ،ضشاقنلا لÓخ
ل˘˘كا˘˘صشم ضضع˘˘ب فر˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ن˘م ءز˘˘ج ي˘˘ف ،قلز˘˘نلا
ةئيه لثمم هدكأا ام بصسح بلطتت
نيقرملا نيب قيصسنتلا ،ءانبلا ةبقارم
ةفاصضإلاب ،ءانبلل ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘هو
يف ةلثمتملا ةيرادإلا لكاصشملا ىلا

ةقط˘ن˘م ن˘ع ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا فوز˘ع
ريثكلا م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب كلذو ،ة˘ب˘تر˘لا

ةدافتصسلا نع لزانتلا  ىلع مهنم
،ن˘كصسلا ن˘م ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصلا هذ˘˘ه ن˘˘م
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا تاراذ˘˘عإلا كلذ˘˘كو
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل˘˘ل
يف ببصست ام اذهوLNC،ةناعإا
،نيديفتصسم˘لا م˘ئاو˘ق قÓ˘غإا رذ˘ع˘ت
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ي˘لاو˘˘لا دد˘˘صش ن˘˘يا
ة˘ما˘ح ةر˘ئاد ضسي˘ئر ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا
لا˘˘˘صصتلا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ،نا˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
نم هطاقصسإا وأا هتيبثتل نيبتتكملاب
ي˘لاو˘لا د˘ق˘ف˘ت نا نا˘كو. ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا

«لد˘ع» ن˘˘كصس0006 عور˘˘˘صشم
،دار˘م ضشود˘يد ة˘يد˘ل˘ب˘ب ،ة˘ب˘˘تر˘˘لا˘˘ب
لاغصشألا  مدقت ىدم ىلع فوقولل
ةيجراخلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ،تا˘ن˘كصسلا˘ب

ةر˘ي˘تو ي˘ف ف˘ع˘˘صض ظ˘˘حل ثي˘˘ح
تلواقملا مارتحا مدعو ،زاجنإلا
كلذ رثإا ىلعو ،ةقباصسلا مهتادهعتل
لدع ةلاكو يلوؤوصسم يلاولا رمأا

ذاختاو ،طوبصضم جمانرب ريطصستب
دادعإاو ،ةمزÓلا تاءارجإلا عيمج
ةيقبتملا لاغصشأÓل ينمز ططخم
مداقلا ربوتكأا رهصش اهلاجآا ىدعتي ل
.همارتحإاب مهمازلإاو

تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
،مÓتصسÓل ةجمرب˘م˘لا ة˘ي˘صسرد˘م˘لا
د˘ب˘˘ع د˘˘م˘˘حأا ي˘˘صسا˘˘صس مز˘˘لأا د˘˘ق˘˘ف
زاغلنوصس ةكرصش حلاصصم ،ظيفحلا

ةياهن تاصسصسؤوملا هذه طبر ىلع
لوخدلا لبق لبقملا ربمتبصس رهصش
. ربوتكأا4  موي ررقملا يصسردملا

دب˘ع ي˘صسا˘صس د˘م˘حأا ىر˘جأا ا˘م˘ك
د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘˘ع ةرا˘˘يز ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ن˘م ل˘كو ي˘˘ن˘˘كصسلا عور˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
ةعصسوتلا يف نيتطصسوتمو ةيوناث
نا ثيح ،يلجن˘م ي˘ل˘ع˘ل  ة˘ي˘بر˘غ˘لا

يمومع نكصسم0004 عورصشم
ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا ة˘˘ع˘˘صسو˘˘ت˘˘لا˘˘ب يرا˘˘ج˘˘يإا
يلجنم يلع ةيرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب
ىقبتو ،تانكصسلا لاغصشأا هب تهتنا
طبرلاب ةقلعت˘م˘لا لا˘غ˘صشلا ضضع˘ب
كلذكو ةيلوألاو ةيوناثلا ةكبصشلاب
ددصش نيا ،ءابرهكلاب طبرلا لاغصشأا
م˘ي˘ل˘صست˘ل ا˘ه˘ئا˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا
ةصصح نم  اه˘با˘ح˘صصأل ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا

ءاه˘نإاو ،0004 ل˘صصأا ن˘˘م009
ل ةدم لÓخIقيرطلاب لاغصشألا
ىتoقيرطلا امأاو ، مايأا01 زواجتت
ثح ا˘م˘ك ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘ن
ةيوناثلا زاجنإاب ةفلكم˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘لا
نم عفرلا ىلع لدع ةلاكول ةعباتلا

لبق اهنم ءاهتنلاو لاغصشألا ةريتو
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا ،ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس ر˘˘ه˘˘صش
ةعباتلا ةيوبرتلا تآاصشنملا عيراصشمل
يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويدل
م˘ي˘ل˘صست ى˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘كا د˘˘ق˘˘ف
اهديعاوم يف ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا
يصسردملا لوخدلا لبق ةددحملا

ع.يفطل

تاينيتشسلا ةÎف ت’و–و قلأات هيف صضرعتشسا

 «بهذ نم خيرات دأدزولب» باتك ردسصي مومغد ماسشه
يدان لوح ةيبرعلا ةغللاب يخيرات يشضاير باتك ، مومغد ماششه باششلا يرئازجلا بتاكلل ،ادج ابيرق ردشصيشس

ةرك يدان وهو ،يبرايشسلا مشساب اًراشصتخا هيعجششم نيب فرعي امك وأا ،«دادزولب بابشش » دادزولبل يشضايرلا بابششلا
ـب هنونع ،2691  ماع نم ويلوي51 خيراتب ةمشصاعلا رئازجلاـب (اًقباشس روكلب ) دادزولبـب صسشسأات يرئازج مدق

قيرفلا ليشصافت لكب ارورم صسيشسأاتلا نم دادزولب بابشش قيرف ةروطشسأا ةريشسم يوري ،» بهذ نم خيرات دادزولب»
،هئاشسؤورو هيّريشسم ،هيدناشسم ،هيّبحم ،قيرفلا يشسشسؤوم ،صضيبأ’او رمحأ’ا نينوللا دجم عاّنشص و لاجر نم

.راهشش’او عيزوتلاو رششنلل فقثملا راد نع ردشصيشس يقرولا رادشص’ا ،هرارشسأاو هتاياكحو هباقلأاب

ماصشه مومغد بتاكلا لصضف
خ˘يرا˘ت ى˘ل˘ع ءو˘صضلا ط˘ي˘˘ل˘˘صست
فور˘ظ ن˘م ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘˘لا
مث ،تاين˘ي˘ت˘صسلا ع˘ل˘ط˘م ةأا˘صشن˘لا

ةلوط˘ب لوأا ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
عبتت امك ،تاينيتصسلا فصصتنم
تارو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا

قيرفلا اهفرع يتلا تلوحتلاو
.تاينيعبصسلا ةلحرم لÓخ

حصضوأا ،ةلصص يذ قايصس يفو
ي˘ف ءا˘˘ج  با˘˘ت˘˘كلا نأا مو˘˘م˘˘غد
نمصض ة˘م˘صسق˘م لو˘صصف ة˘ع˘برأا

ةدع˘ب ة˘قو˘فر˘م ة˘ح˘ف˘صص611
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل  ةردا˘˘˘˘ن ةرو˘˘˘˘صص
باتكلا ربتعيو اذه ،راصصنألاو
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘صضا˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘حر
فلتخم ىلع ّلطيل يدادزولبلا

ه˘خ˘يرا˘ت˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا ه˘˘صشا˘˘ع ا˘˘م
ىلإا ضسيصسأاتلا ذنم هتّايئاصصحإاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘عا˘˘˘صسلا ّد˘˘˘ح
‐ ةّيراقلاو ةيلحملا تاصسفانملا

ةلوطب61 ـب جّوُت ،هصسيصسأات ذنم
تصس يرودلا اهيف امب ،ةيلحم
نامث ةيروهمجلا ضسأاك ،تارم
،ةدحاو ةرم ربوصسلا ضسأاك ،تارم
ةر˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا ضسأا˘˘ك
يدا˘ن˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي كلذ˘بو ،ةد˘˘حاو
ة˘يد˘نألا ر˘ث˘كأا د˘حأا ي˘م˘صصا˘ع˘˘لا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك خ˘يرا˘ت ي˘ف ا˘ًحا˘ج˘˘ن
دد˘˘ع ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
بنا˘ج˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تلو˘ط˘˘ب˘˘لا
و فيطصس قافوو لئابقلا ةبيبصش
دا˘˘ح˘˘تاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م
قيرفلا زاف ،اًيميلقإا امأا ،رئازجلا

ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا ضسأا˘˘كلاـب
ربت˘ع˘يو ،تار˘م ثÓ˘ث ة˘ل˘ط˘ب˘لا
يدا˘˘˘ن لوأا دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘˘صش
ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف كرا˘˘صش ير˘˘ئاز˘˘ج
ةيد˘نأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ضسأا˘ك) ة˘يرا˘ق
‐0791‐9691 مصسوم (ةلطبلا
باب نم هتاذ تقولا يف ادكؤوم ،
زرف ةداعإا هلوق بصسح ةنامألا
،قئاقحلاو تاياورلاو تاوصصألا

خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا در˘˘˘صس لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
تناك يتلا فورظلاو ،ةطيصسب
،ةبيقعلا ءانبأا قيرف ضسيصسأات ءارو
ي˘صضا˘م˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو يور˘˘ي  ن˘˘يأا
نم ،دادزولب ةنيدم˘ل ي˘صضا˘ير˘لا

ةدلو˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘صشإلا لÓ˘˘˘˘خ
با˘ب˘صشل ة˘م˘لؤو˘م˘لاو ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلا
تاو˘ن˘صسلا لÓ˘خ ن˘˘م ،رو˘˘كل˘˘ب
.اهداجمأاو اهدوجو نم ىلوألا

لحارم ىلإا  مومغد قرطتو
ي˘صضا˘ير˘˘لا با˘˘ب˘˘صشلا ضسي˘˘صسأا˘˘ت

ةيادبلا تناك ثيح ،يدادزولبلا
ةوطخ تدصسجت نيأا2691 ماع
تماق دوهج ةدع دعب ضسيصسأاتلا
لÓقتصسلا دعب  ،فارطأا ةدع اهب
يح ءا˘ن˘بأا غر˘ف˘ت ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘نو
مهدا˘ه˘ج د˘ع˘ب ا˘ي˘صضا˘ير رو˘كل˘ب
نطولا ليبصس يف مهتايحصضتو
ق˘ير˘ف ضسي˘صسأا˘ت ن˘م د˘بل نا˘كف
،قيرعلا يحلا اذه لثمي ريبك
ةحرفلاو تلا˘ف˘ت˘حلا ز˘ع ي˘فو
اذه عاعصش ق˘ث˘ب˘نا لÓ˘ق˘ت˘صسلا˘ب
جمد ةجي˘ت˘ن نا˘ك يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا
عراصش نÓتمي نيذلا نيقيرفلا
دادزولب عراصش وهو) اقباصس نويل

نم يحلا اذه ءانبأا دنجتف (ايلاح
راجت حارو لاومألا عمج لجأا
لا˘ث˘مأا كاذ˘نآا ءا˘˘ي˘˘ن˘˘غألا ي˘˘ح˘˘لا

ةد˘ي˘قو˘بو لÓ˘هو˘˘بو ة˘˘صسي˘˘م˘˘خ
نم تاعربتلا نومدقي مهريغو
.ريبك قيرف نيوكت لجأا

˘مو˘م˘غد عد˘ب˘م˘˘لا جردأا د˘˘قو

يفارغوتوف روصصم وهو ماصشه
نع يقرو باتك لوأا هل ردصص
،«ةصسدعلاب» نونعم رادلا ضسفن
يعامتجا عباط وذ باتك وهو
دادزولب »  هباتك نمصض ،ضضحم
ضضع˘˘˘˘ب ،» بهذ ن˘˘˘˘م خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ي˘نا˘˘غألا
اهليلحت عم20 بابصشلا قيرفب
اهطيصسبتو اهريصسفتو اهحرصشو
ثعبو ههابتنا بذ˘ج˘ل ،ئرا˘ق˘ل˘ل
ل˘˘˘خاد ةرا˘˘˘ثإلاو ق˘˘˘˘يو˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لا
 .يقلتملا

 فشسوي نب . رشضÿ . أا

يناحتما يف اهÓغتشس’
 «كابلا»و «مايبلا»

ةمامك0007 ميلسست
ةيريدم حلاسصل
لجيجب ةيبرتلأ
لك تماق ،ةليمج ةردابم يف
ةفرغو ةحايشسلا ةيريدم نم
ةكرششو ةيديلقتلا تاعانشصلا
ةي’ول رئازجلا ت’اشصتإا

ةيريدم ميلشستب ،لجيج
ةمقعم ةمامك0007  ةيبرتلا

ىلع اهعيزوتل كلذو ،ةيحشصو
نوكتشس يتلا تاشسشسؤوملا ىوتشسم
تارابتخإ’ا ءارجإ’ زكارم
رابتخإا يهو ةلبقملا ةيمشسرلا
اشضيأاو طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش
كلذو ايرولاكابلا ةداهشش
ةيئاقولا تاءارجإÓل اقيبطت
،91 ديفوك انوروك ةحئاج نم
تقل يتلا ةردابملا يهو
ةيوبرتلا ةرشسأ’ا ناشسحتشسإا

ةيبرتلا ريدم مهشسأار ىلعو
هذه ىلع ءانثلا ىقلأا يذلا
كولشسلاو ةبيطلا ةتافتلإ’ا
تايريدم فلتخم نم يعمجلا
انئانبأا زايتجإا لجأا نم ةي’ولا
ةيحشص فورظ يف مهتاناحتمإا

مهتهج نم ،ةنمآاو ةحيرمو
ءايلوأا تايعمج اوربع اشضيأا
مهنانتمإا نع ذيمÓتلا

ةردابملا هذهب مهتداعشسو
نأا اهنأاشش نم يتلاو ةليمجلا

يف ىرخأا تاردابمل زفحت
روعششلاب  نيهونم ،لبقتشسملا

يذلا ةيعامجلا ةيلوؤوشسملاب
هذه ءاردمو تاراطإا اهب اولحت
ةي’و نأاو ةشصاخ ،تاعاطقلا

عيباشسأ’ا يف دهششت لجيج
ريغ ةيئابو ةيعشضو ةريخأ’ا

ددع يف عافترإاو ةرقتشسم
مهيف هبتششملاو نيباشصملا

.91 ديفوك انوروك صسوريفب
ميهارب.ع

تاونشس ذنم مهيلع صضورفملا يومنتلا ءاشصقإ’او صشيمهتلا ةرئاد يف نوعبقي

تليسسمسسيت يف يمومعلأ لقنلأ تامدخ نم نومورحم بيعسش ينب ةيدلب ناكسس
ناكصس نم تارصشعلا دصشان

مك04 بيع˘صش ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب
ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع لا˘˘م˘˘صش
تا˘ط˘ل˘˘صسلا ،تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت
يلاو اهصسأار ىلعو ةيئلولا
كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘صضب ة˘˘يلو˘˘لا
لا˘صشت˘نا ل˘˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا
ضشيمهتلا ةرئاد نم ةقطنملا

يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘صصقإلاو
هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضضور˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ليلدب تاونصس ذنم ةقطنملا
يذلا يمومعلا لقنلا مادعنا
ي˘˘قا˘˘ب˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ط˘˘˘بر˘˘˘ي
ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا

دلوأاو ناميلصس يديصس رارغ
ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘نو˘˘˘ب جر˘˘˘˘بو ما˘˘˘˘صسب
ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘عو
رطصضي ثي˘ح ،تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت
ى˘لإا ي˘ب˘ي˘˘ع˘˘صشلا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تارا˘˘˘ي˘˘˘صسب دا˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا
ل˘˘جأا ن˘˘م نا˘˘ت˘˘صسد˘˘نو˘˘ل˘˘˘كلا
ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع ى˘˘˘لإا لو˘˘˘صصو˘˘˘لا
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘لا وأا ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
ضضعب جارختصسل ةرواجملا
وأا ةما˘ه˘لا ة˘يرادإلا ق˘ئا˘ثو˘لا
وأا لمعلا بصصانمب قاحتللا

ة˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صسارد˘˘لا
ح˘ب˘صصأا ا˘م و˘هو ،ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ىدل ايقيقح اصسجاه لكصشي
ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كصس
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ة˘˘لوز˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘˘لا تاءاد˘˘ن˘˘لا

بتاكم ىلإا اهادصص تلصصو
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا

اناذآا د˘ج˘ت م˘ل ا˘ه˘نأا ر˘ي˘غ ةر˘م
ةديدع تاونصس ذنم ةيغاصص
هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘˘ك ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإاو
بصسحو اذ˘˘˘˘˘ه ،ر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘صسألا
ةيدل˘ب˘لا نا˘كصس تا˘ح˘ير˘صصت
ن˘˘˘ع ءلؤو˘˘˘ه بر˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
ن˘م د˘يد˘صشلا م˘˘ه˘˘صضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما
ءاصصقإلاو ضشيمهتلا ةصسايصس
تارصشعلا قح يف ةصسرامملا

هذهب ةنطاقلا تÓئاعلا نم
ةيدك دصسل ةيذاحملا ةيدلبلا
41 نو˘م˘ي يذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘صصر˘˘لا
ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ريث˘كلا ر˘ب˘ع ثي˘ح ،بر˘صشل˘ل
ديدصشلا مهطخصس نع مهنم
تلآا يتلا ةيرزملا ةيعصضولل
ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘كلا ماد˘˘ع˘˘˘نلا

د˘˘حأا بصسحو ،ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
بب˘صس نا˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا نا˘˘كصس
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ل˘ق˘ن˘لا ماد˘ع˘˘نا
ق˘طا˘ن˘م˘لا ضضع˘بو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
ةيدلب رارغ ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م˘لا
ىلإا دو˘ع˘ي نا˘م˘ي˘ل˘صس يد˘ي˘صس
ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا لا˘˘ح
ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ىدأا ا˘˘م و˘˘˘هو ،ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘˘م تار˘˘˘صشع˘˘˘لا فوز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ميدقت˘ل ضصاو˘خ˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا

لقنلا ةيريدم ىدل مهتابلط
نم ضضعبلا ربتعا نيح يف
هذه نأا ةيدلبلا هذه ينطاق
ليلدب ةع˘ن˘ق˘م ر˘ي˘غ ج˘ج˘ح˘لا
ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا
ةيدلبو مهتيدلب نيب طبارلا
يتلاو ةرواجملا ماصسب دلوأا
اهيلإا ةيدؤوملا قيرطلا فرعت

با˘ح˘صصأل ة˘ط˘ي˘صشن ة˘˘كر˘˘ح
ببصسب ة˘صصا˘خ˘لا تارا˘ي˘صسلا
نيدصشانم ،ةدبعم˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ن˘ع را˘ب˘غ˘لا ضضف˘ن˘ب ي˘لاو˘˘لا

ةداعإاو ةيحÓفلا م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
.اهليهأات

ز.دمحأا
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«انوروك» ببسسب اهفقوت لبق ةئاملاب06ـلا ةبسسن ةيلمعلا تغلب

يراقعلأ حسسملأ ةيلمع فنأاتسست سسابعلبب يسضأرأ’أ حسسم ةيريدم
،اهتياهن  ىلع  ةيراجلا ةنسسلا ةيادب ذنم يسضارألا حسسم ةيريدم اهترسشاب يتلا يراقعلا حسسملا ةيلمع تفرسشأا

%26 ةبسسن ةيرسضحلا ىتحو ةيبهسسلاو ةيحÓفلا  يسضارألا  فلتخم ةنياعمو ءاسصحإا مدقت ةبسسن تغلب ثيح
ةيكلملا ةلوهجملا  ةيفيرلا قطانملل اميسس ةيرادإلا ةيوسستلا  دسصق

ح˘˘صسم ر˘˘يد˘˘˘م فر˘˘˘ت˘˘˘عا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نا˘ب  ي˘صضارألا

فر˘ع˘ت ا˘ه˘نأا لإا ا˘ه˘مد˘ق˘ت م˘غر
حير˘صست بب˘صسب  ار˘ي˘ب˘ك ار˘خأا˘ت

ل˘ط˘ع ي˘ف  لا˘م˘ع˘لا ن˘˘م ءز˘˘ج
راصشتنا نم ةيا˘قو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا
نود لاح ام انوروك ضسوريف
ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءا˘ه˘˘ت˘˘نا
هناوعأا نأا˘ب ا˘ف˘ي˘صضم ،دد˘ح˘م˘لا
ل˘˘ما˘˘صشلا ح˘˘صسم˘˘˘لا˘˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘ق
ةيبهصسلاو ةيحÓفلا يصضارأÓل
ةيدلب25 ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘مو ،ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا بار˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يئلولا ريدملا بصسح ةيلمعلا
˘ما˘يألا ي˘ف  ة˘ع˘ير˘صس ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب
ةرصشابم  ةيغب  ةمداقلا ةليلقلا

،ير˘صضح˘لا ح˘صسم˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ل˘ط˘ع˘˘لا  ع˘˘فر بق˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
لام˘ع˘لا ةدو˘عو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
قلغ لجا نم  مهبصصانم ىلإا
ربمصسيد لبق ايئا˘ه˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘˘ب فا˘˘˘صضأاو  .0202
يتلا تاف˘ل˘م  ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ي˘ح˘ت
ا˘ه˘عاد˘يإا م˘تو ضسم˘لا ا˘ه˘ل˘م˘˘صش
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ذا˘˘خ˘˘تا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا
ن˘˘م ذإا ،ة˘˘مزÓ˘˘لا  تاءار˘˘˘جإلا
ةظفاحملا  فكعت نأا رظتنملا
ن˘ع ثح˘ب˘لا  ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لا
ةبصسنلاب ني˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا كÓ˘م˘لا
،ةيكلملا ةلوهج˘م تارا˘ق˘ع˘ل˘ل
فيرعتلاو م˘صسر˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن

ضضرغب ةيفارغجلا اهدودح نع
ةينوناق˘لاو ة˘يرادإلا ة˘يو˘صست˘لا

ةيرصضحلا  يصضارألا  عيمجل
تاذ رّر˘ب˘تو ة˘ي˘ف˘ير˘لا  ى˘ت˘˘حو
كÓملا فوزع ةينعملا ةهجلا
ح˘˘ير˘˘صصت˘˘˘لا ن˘˘˘ع ضصاو˘˘˘خ˘˘˘لا
ى˘لإا ع˘˘جر˘˘ي م˘˘ه˘˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘ب
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘فوا˘˘خ˘˘م
م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

رمألا  ،اهديدصستب نيمزلملاو
ةيعصضولا ةيوصست لقرعي يذلا
تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا فلآل ة˘˘˘يرادإلا
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ل˘غ˘ت˘صست ي˘ت˘لا
ا˘ه˘با˘ح˘صصأا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘عر˘صش
ركذلاب ريد˘ج˘لاو ،ن˘ي˘ي˘عر˘صشلا
ح˘صسم ة˘ير˘˘يد˘˘م تصصحأا د˘˘ق˘˘ف
حصسملا ةيلمع لÓخ يصضارألا
ةيصضاملا ةنصسلا اهب تماق يتلا

راقع0093 نم رثكأا  دوجو
راقع0451 ا˘ه˘ن˘م لو˘ه˘ج˘م

ير˘˘صضخ˘˘لا ج˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
،ةيفيرلا قطانملا يف2532و
تفر˘˘˘ت˘˘˘˘عاو  تق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس د˘˘˘˘قو
ةيراقعلل ةيئلولا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
هتفصصو يذ˘لا م˘قر˘لا عا˘ف˘ترا˘ب

قيعي هنوك فيخم˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ام  ،يراقعلا  قيثوتلا  ةيلمع
كلت باحصصأا ةوعد ىلإا عفد
ى˘لإا  ة˘لو˘ه˘ج˘م˘لا تارا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
دصصق اهحلا˘صصم ن˘م بر˘ق˘ت˘لا
ةينو˘نا˘ق˘لا  ة˘ي˘ع˘صضو  ة˘يو˘صست
ريغ رمألا نا˘ب م˘ه˘ل ة˘ح˘صضو˘م
0003 ـلا  ىدعتي ل ذإا ،فلكم
و˘هو ر˘يد˘ق˘ت ى˘صصقأا˘ك را˘˘ن˘˘يد
ىلع لو˘صصح˘ل˘ل يز˘مر غ˘ل˘ب˘م
ل˘صضف˘˘ب  يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ت˘˘فد˘˘لا
ا˘ه˘ع˘صضت ي˘ت˘لا  تÓ˘ي˘ه˘صست˘˘لا
كÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا  تح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا

.ضصاوخلا

ءارصضخلا تاحا˘صسم˘لا ي˘نا˘ع˘ت
ةياجب ةنيد˘م ق˘طا˘ن˘م د˘يد˘ع ي˘ف
امم ،ضشيمهت˘لا ا˘نا˘ي˘حأاو لا˘م˘هإلا
ر˘ظ˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘صس ضسكع˘˘ن˘˘ي
ضصخألابو قطانملا كلتل ليمجلا
تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا كل˘˘ت
،ةماعلا نكامألا يف وأا ةينكصسلا

جاتحت تاحاصسملا هذه نأا ثيح
مامتهÓل ةوطخ يف اهب لفكتلل
تايا˘ن˘ب˘لا˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب
رفوت يتلا ةي˘ن˘كصسلا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
،اهينكا˘صسل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا

ىلا ءيصست ةيعصضولا هذه نأا امك
اهنوك ةنيدملل يحايصسلا بناجلا
مغر ،زايتماب ةيحايصس ةعيبط تاذ
تاونصسلا يف تلواحم كانه نا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘صضا˘م˘لا
ةياجب ةيدلب رييصست ىلع اولوادت
تاحاصسملا ةئي˘ه˘ت ي˘ف عور˘صشل˘ل
ءاطغلاب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ءار˘صضخ˘لا
كل˘ت ن˘كل ،عو˘ن˘ت˘م˘لا ي˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا
جاردلا ةنيهر تيقب تاردابملا

،ي˘نا˘مز˘لا قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا ةدود˘˘ح˘˘مو
هذ˘ه نإا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا بصسحو
لئاصسو ىلإا جا˘ت˘ح˘ت تا˘حا˘صسم˘لا

يدايأا نم ةيرصشبو ةهج نم ةيدام
نم ةنت˘صسب˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ل˘هؤو˘م
ةئيبلا ةفاقث نأا ودبيو ،ىرخأا ةهج
،عمت˘ج˘م˘لا ي˘ف  د˘ع˘ب ج˘صضن˘ت م˘ل
يتلا ةيبلصسلا تايكولصسلل ارظن
ةفاظنلا دعاوق مرتحت ل لازت ام
ةدجاوتملا تاحاصسملاب متهت لو
،ةماعلا نكامألاو  تارامعلا نيب
ن˘م ماو˘كأا˘ب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ل˘˘م ا˘˘هد˘˘ج˘˘تو
يتلا خاصسوألاو ةيلزنملا تايافنلا

ناكصسلا لبق نم ىمرت ام اريثك

وأا م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م تا˘˘فر˘˘˘صش ر˘˘˘ب˘˘˘ع
يتلا تاحاصسملا هذه ،مهتارامع
ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ت نأا ضضور˘ف˘م˘لا ن˘م
را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نألا بذ˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مأا

ضسفنألا حيرتو راوزلا بطقتصستو
يتلا ةليمجلا روصصلا لÓخ نم
ح˘ئاور˘لا ن˘مو ا˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ا˘ه˘ن˘م ثع˘ب˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘˘ط˘˘ع˘˘لا
ةعئارلا روصصلا كلت ل˘م˘كت˘صست˘ل
،لامجلا ةياغ يف اروكيد عنصصتل
ةرادإلا ن˘م بل˘ط˘ت˘ت ة˘ي˘صضق˘˘لا˘˘ف
قافتلا نينطاوملا نمو ةيلحملا

تا˘حا˘صسم˘لا هذ˘ه ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘˘ع
رخصست نأا ةرادإلا ةبصسنلاب ثيح
هذ˘˘˘ه جار˘˘˘خإل ا˘˘˘هدراو˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
هي˘ل˘ع ي˘ه ا˘م˘م ن˘م تا˘حا˘صسم˘لا

را˘طا ي˘ف ا˘ه˘ت˘مد˘خ ن˘˘ي˘˘صسح˘˘تو
ةيامحل ةمزلملا نيناوقلا ديصسجت
ر˘يو˘ط˘تو ي˘صشي˘ع˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا

ي˘ف م˘ها˘صسي ا˘م˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا لا˘˘ج˘˘م
،ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ضسي˘˘صسأا˘˘ت
يعي نأا هيلع نطاوملل ةبصسنلابو
طيحملا ىلع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘م˘هأا˘ب
ع˘ل˘ط˘صضيو ه˘˘ي˘˘ف ضشي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
بناجلا اذ˘ه ها˘ج˘ت ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم˘ب
ةرصشابم ةقÓع هل يذلا يويحلا
اذ˘ه ما˘مأاو ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا˘˘ب
هذ˘˘ه ي˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ع˘˘˘صضو˘˘˘لا
يه ا˘م˘ك ءار˘صضخ˘لا تا˘حا˘صسم˘لا

ي˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘هو مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نإا˘ف ،ةلا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لاو ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
عيمجلا اهمصسا˘ق˘ت˘ي ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘م˘هأا˘˘ب ا˘˘كاردإا

 .ةليدبلا ةحايصسلل ةمدخو
ت. Ëرك

ن˘˘˘˘˘˘صسح رد˘˘˘˘˘˘صصم ف˘˘˘˘˘˘صشك
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘خاد ن˘˘م عÓ˘˘طلا
،«مÓصسلا»ـل ،ةنتاب ةيلوب ةيبرتلا
رو˘˘مألا ل˘˘ك ط˘˘˘ب˘˘˘صض م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا
تاناحتما زا˘ي˘ت˘جا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةدا˘ه˘صشو ما˘ي˘ب˘لا ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘˘ن
نيأا،  ةن˘صسلا ه˘تا˘ه˘ل ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
فلأا94 ن˘م د˘يزأا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘صس
تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ه˘تا˘ه˘ل ا˘ح˘صشر˘ت˘م
حلا˘صصم ،تل˘ج˘صس.ةيريصصملا

تاذ بصسح ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
635 و ا˘˘˘ف˘˘˘لأا62 ، رد˘˘˘˘˘˘صصلا

ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘˘ت˘˘مل ا˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م
مهني˘ب ،ة˘ن˘صسلا هذ˘ه ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

مدقت اميف ،ارح احصشرتم8269
ا˘يرو˘لا˘كب˘ل˘ل ا˘ن˘ي˘ج˘˘صس08
تلوزات ةي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب
يوذ ن˘˘˘˘˘˘˘م32 ح˘˘˘صشر˘˘˘˘تو
نوعزوتي ،ةصصاخلا تاجايتحلا

ةفاصضإلاب ،ءارجإا زكرم97 ربع
زكرم92 ضصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
6627 ةيلمعلا رطؤويو طايتحا

ز˘كار˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م ار˘طؤو˘م
ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ءار˘˘جإلا

يتيونا˘ث ي˘ه ح˘ي˘ح˘صصت ز˘كار˘م
دم˘ح˘مو ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا مأا ة˘صشئا˘ع
ةنتاب ةنيدمب ىيحي نب قيدصصلا
ةنيدم يف مصساقلب ريماعم ةيوناث
ناحتمل ةب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا ،ضسوا˘ق˘ن
دقف ،طصسوتملا ميلعتلا ةداهصش
افلأا32 ةيبرتلا ةيريدم  تلجصس
و افلأا22 مهنيب ،احصشرتم23و
عزوتيو ايماظن احصشرتم636

زكرم57 ىلع نو˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ر˘˘طؤو˘˘يو ءار˘˘جإا

.ارطؤوم5656
،انوروك ةحئاج راصشتنا عمو

ةيلوب ةي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ،تما˘ق
ي˘ئا˘قو  راد˘ج ط˘ب˘صضب ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ضسوريفلا راصشتنا  مدع نامصضل
نيرطؤوملاو نيحصشرتملا طصسو
ن˘ي˘ب ن˘مو تا˘نا˘ح˘ت˘ملا لÓ˘˘خ
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت نا˘˘م˘˘صض ،ر˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا
3 لدعمب ة˘يرار˘ح˘لا ف˘صشاو˘كلا

ءار˘˘جإا ز˘˘كر˘˘م ل˘˘كل ف˘˘صشاو˘˘˘ك
فلأا033 ن˘م د˘˘يزأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
ايمو˘ي ة˘ما˘م˘ك لد˘ع˘م˘ب ة˘ما˘م˘ك
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ح˘صشر˘ت˘م ل˘كل
ةروراق055 و افلأا02 ريفوت
اصضيأا نمصضتيو يلوحك ميقعت
ميقع˘ت ،ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

زكرم ق˘فار˘م ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘ه˘ط˘تو
ءاهتنا دعبو اهحتف لبق ءارجإلا
˘˘مو˘˘ي ل˘˘ك نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
ىلع رفوتت ةدايع ضصيصصختو
زكرم لكب تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا ل˘ك
ي˘ت˘لا رو˘˘مألا ن˘˘ع ،ا˘˘مأا.ءارجإا
تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ه˘تا˘˘ه˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘ت
نيأا ،اهطبصض مت دقف ،ةيريصصملا
نا˘م˘صض ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م تلو˘˘ت
ري˘فو˘ت˘ب ح˘م˘صسي ل˘ق˘ن ط˘ط˘خ˘م
ىلإا نيحصشرتملل لقنلا لئاصسو
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ءار˘جإلا ز˘كار˘˘م
.ةزهاج ةيئاذغ تابجو نامصض

نامثع راعرع

ةعلسضلاو ةيزا÷ا يقرسشلا Òحب تايدلب نم لك ‘

   يقأوبلأ مأأ ةي’و ‘ لظلأ قطانم نياعي ةيروهم÷أ ةسسائرب راسشتسسم

 تÙÓا باحسصأاو راجتلا اهلÓخ نم تفدهتسسا

 ةيسشيتفت ةيرأوج ةينمأأ تاجرخ مظنت سسأدرموب ةطرسش

انوروك ءابو نم ÚحسشŸÎا ةحسص نامسضل يئاقو رادج عسضو ”

رومأ’أ لك طبسضت ةنتابب ةيبÎلأ ةيريدم
ةنسسلأ ةياهن تاناحتمأ حا‚إ’

عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘ح
م˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا دار˘˘˘م ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

ةيروهمجلا ةصسائرب راصشتصسم
˘مأا ة˘يلو˘ل ق˘ب˘˘صسلا ي˘˘لاو˘˘لاو
هذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘˘صض ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ق˘طا˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م تارا˘˘يز˘˘ب
ريحب تايدلب نم لك يف لظلا
،ةعلصضلا و ةيزا˘ج˘لا ي˘قر˘صشلا

اذ˘˘ه ن˘˘˘يا˘˘˘عو د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ة˘ق˘فار˘م ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ةيلولل ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلاو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘˘مألا ةرو˘˘صص ي˘˘ف
نييلحملا نيبختنملاو  ةيلولل

نوؤوصش رييصست ىلع نيمئاقلا
قرصش ة˘ع˘قاو˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ه˘تا˘ه
ضضع˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع
ررقملا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
جار˘خإا ل˘جأا ن˘˘م ا˘˘هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
ةلاحلا نم قطانملا هذه ناكصس
ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘لاو ضسؤو˘˘˘ب˘˘˘لا
هذ˘˘ه ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘نو˘˘صشع˘˘ي
دراو˘م˘لا عا˘ط˘ق˘ب ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا
م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘قا˘ط˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
تاباغلاو ةيموم˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا
هذ˘ه ع˘فر˘ت˘صس ثي˘ح ،هر˘خآا ى˘لإا
لوح Óصصفم ار˘ير˘ق˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ا˘هزا˘ج˘نإا رر˘ق˘م˘لا ع˘يرا˘صشم˘˘لا

ا˘ه˘ب تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ىر˘˘خألاو
يتلا لظلا قطا˘ن˘م˘ل لا˘غ˘صشألا
ةيئلولا تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ه˘ت˘صصحا

ةقطنم022 تزواجت يتلاو
ىتلا92 ةيلولا تايدلب ربع
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ا˘ه˘نا˘كصس جا˘ت˘˘ح˘˘ي
نأا دع˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا

تاونصسلا لÓخ نيرمألا اوناع
اذ˘ه ل˘صصاو˘ي˘صسو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ةي˘ناد˘ي˘م˘لا ه˘ترا˘يز لوؤو˘صسم˘لا
ق˘طا˘ن˘م ل˘ج ما˘˘يألا مدا˘˘ق ي˘˘ف
.ةيلولا بارت ربع لظلا

ع.رامع

ة˘طر˘صشلا ح˘لا˘˘صصم تم˘˘ظ˘˘ن
تا˘جر˘خ ،ضسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل
ة˘ي˘صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ة˘˘يراو˘˘ج ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا
را˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘لÓ˘˘خ تفد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا

ةيراجتلا تÓحملا باحصصأاو
دـي˘ق˘ت ىدـم ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م د˘˘صصق
تاءار˘جإلا˘ب  را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ءلؤو˘˘ه
ةيئاقولا ريبادتلاو ة˘يزار˘ت˘حإلا
ة˘˘ح˘˘صص ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
يصشف˘ت ن˘م ن˘ئا˘بز˘لا ة˘مÓ˘صسو
،91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو

ةيصشتفتلا ةيلمعلاب ماق ثيحب
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘˘ع
يرو˘˘مز ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘˘ل

نمألاو ليانم جرب ةرئاد نمأل
نمأل ىصسوم دلوأا ،يرصضحلا
نمأاو ،ةن˘صشخ˘لا ضسي˘م˘خ ةر˘ئاد
نمأل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ث˘لا ةر˘ئاد
تصسم ،ضسادر˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘يلو
تÓحم˘لا با˘ح˘صصأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ضصاصصتخإلا ميلقاب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ىد˘م ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل ،ير˘˘صضح˘˘لا

تاءارجإلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب م˘هد˘ي˘ق˘ت
ةيحصصلا ةيئاقو˘لا ة˘يزار˘ت˘حإلا
ثيح ،ءابولا راصشتنا نم دحلل
راجتلا ضسي˘صسح˘تو ة˘ي˘عو˘ت م˘ت
تاهيجوت مهل ميدقت لÓخ نم
ةيمازلا لوح تروحمت ةينمأا
ايناديم ريباد˘ت˘لا هد˘ه د˘ي˘صسج˘ت
ةحصصو ةمÓصس ةيامح ضضرغل
  .نئابزلا

Úما ةÒسصن

ودبع.صص

ةرمثتسسملا طبرب بلاطم
 ءابرهكلاب

0024 ددهي فافجلأ
فÓتإ’اب نوتيز ةرجسش
ةليسسملاب ةورع ةقطنمب
ةيحÓف رمثتسسم بحاسص ،دسشان
ةيدلبب ةورع ةقطنمب
عاطق يلوؤوسسم ،ةليسسملا
ةيلولا تاطلسسو ةحÓفلا

داجيإا ىلع مهتدعاسسم دسصق
هطاسشن يف بسصت ةلجاع لولح

عايسضلاب ددهملا يحÓفلا
ىلإا ةراسشإا يف ،فÓتإلاو
ةقطنملا برسض يذلا فافجلا

يحÓفلا هطاسشن  ددهي تابو
نوتيزلا جاتنإا يف لثمتملا

ةرجسش0024 نم رثكأا ردقملاو
نم هنامرح ءارج نم ةرمثم
ءابرهكلاب طبرلا عورسشم
ىواكسش هعفر مغر ةيحÓفلا

01 يلاوح ذنم ددسصلا تاذ يف
يحÓفلا رمثتسسملا ،تاونسس
اهردق ةحاسسم لغتسسي يذلا

جوتنم ةعارز يف راتكه22
ىلع ةرتف ذنم لمعيو نوتيزلا

زاجنل ةعسسوت عورسشم ديسسجت
يتلاو ديربت ةفرغو ةرسصعم
ةنجللا ىوتسسم ىلع اهعاديإا مت
راطإا يف رامثتسسÓل ةيئلولا
تاعانسصلا يف رامثتسسلا
هنأاب لاق ،ةرتف ذنم ةيليوحتلا

تادلوملا ىلع ايلاح دمتعي
،راجسشألا يقسسل ةيئابرهكلا

ءابعأا نم هفلخت ةريخألا هذه
قوفي امب هلهاك تلقثأا ةيفاسضإا

رعسس لثمت ميتنسس رايلم2.1
ماق هنأاب فاسضأاو ،توزاملا ةدام
هلام نم ةيزاوترا رئب زاجناب
يف رتل02 قفدت ةوقب صصاخلا
تادوهجملا هذه نأا لإا ةيناثلا
قيقحت ليبسس يف ةلوذبملا
ةقطنملا ةيمنتل يحÓف جاتنإا

ليخادم ةدايزو ةيلولاو
ةحÓفلا تادئاع نم ةلودلا

يتلا ةرمثتسسملا نأا رابتعا ىلع
نوتيز ةرجسش0024 يلاوح اهب
ايونسس رتل0011 يلاوح ينجت
ةيمك نم فعاسضي نأا لمأايو
لاح يف Óبقتسسم تيزلا

طبرلا عورسشم ىلع هلوسصح
ىقبت يتلا ةيحÓفلا ءابرهكلاب
فادهأا قيقحت بابسسأا مهأا دحأا
.ةرمثتسسملا

ع.دلاخ

ةماعلا نكامألا ‘ وأا ةينكسسلا تاعمجتلاب ةعقاولا كلت صصخألاب

مامتهأو ةيانع ¤إأ ةجاحب ةياجبب ءأرسضÿأ تاحاسسŸأ



pub@essalamonline.com

5382ددعلا ^2441 مرحم81ـل قفاوملا0202 ربمتبشس6دحأ’ا 10
Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

5034106102 PENA 0202ربمتبشس6مÓشسلا

راهصشإا



ليبل ةلمتÙأ ديردم لاير ةلاسسر
بقترŸأ عامتج’أ ‘ هليكوو

لاير ضسيئر زيريب ونيتنرولف دعتصسي
يز˘ل˘يو˘لا بعÓ˘لا˘ب عا˘م˘ت˘جÓ˘ل د˘˘يرد˘˘م
نا˘ثا˘نو˘ج ه˘لا˘م˘عأا ل˘ي˘كوو ل˘ي˘ب ثيرا˘˘غ
ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع ضسا˘ب˘ي˘ب˘يد˘لا˘ف ي˘ف تي˘نرا˘ب
يرود يف زليو بختنم عم هتكراصشم
ع˘قو˘˘م بصسحو .ة˘˘ي˘˘بوروألا م˘˘مألا
ثيراغ نإاف ،ينابصسإلا ’’لارتنصس اصسنفيد’’
لاير نم ة˘م˘ل˘ظ˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ل˘ي˘ب
ططخ يف لخدي ل هنأا ملعلا عم ،ديردم
ىلإا يزل˘يو˘لا ر˘صصيو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا

يف ديعصس هنأا ىلع اًمئاد ،هلثمم بناج
ي˘ه ه˘ت˘ي˘˘ن˘˘مأا نأاو ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
ق˘ير˘ف˘لا ضصي˘م˘ق ءاد˘ترا ي˘ف رار˘م˘ت˘صسلا
عقوملا ملعو .هدقع ةياهن ىتح ضضيبألا
نم ةب˘ير˘ق ردا˘صصم ن˘م هÓ˘عأا رو˘كذ˘م˘لا
نوكيصس هنأا ديردم يف ضضيبألا قيرفلا

لا˘ير ن˘ي˘ب اً̆يرار˘ط˘صضا ا˘ًعا˘م˘ت˘˘جا كا˘˘ن˘˘ه
ونيتنرولف ةصسائرب ديردم لاير يلوؤوصسم
يف رظنلل هلا˘م˘عأا ل˘ي˘كوو ل˘ي˘بو ز˘ير˘ي˘ب
وأا ةديدج ةهجو نع ثحبلاب امإا ،هلبقتصسم
،مصسوملا لاوط تاجردملا ىلإا باهذلا

لكصشب هقيرف يف هديري ل ناديز نأا ثيح
ليب نم ضصاختلا ناديز ديري .يئاهن
ىر˘˘ي لو ،ى˘˘˘صضم تقو يأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
جرا˘خ ه˘نأل ةد˘ي˘˘ج نو˘˘ي˘˘ع˘˘ب هرار˘˘م˘˘ت˘˘صسا

ىلإا ةفاصضإلاب .لبقملا مصسوملل هعورصشم
نم اًريبك اًغلبم ىصضاقتي بعل وهف ،كلذ
لاير لمعيو .هدوجو ديفي لو ،لاملا

ر˘ق˘ت˘صسم جر˘خ˘م دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م د˘يرد˘م
موللا ىقلأا هصسفن بعÓلاو ،ليب يزليولل
نم يناعي يدانلا نأا ىلع ةليلق مايأا لبق
فيصصلا يف لحري هعدي مل هنأاو ةلكصشم
..يصضاملا

ر˘ت˘صسصشنا˘مو ما˘ه˘ن˘تو˘ت ،ار˘ت˘ل˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف
نم ارصسفتصسا ناذللا ناديحولا امه دتيانوي
،ل˘ي˘ب م˘صض ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ةيلمعلل ةيصسيئرلا ةلكصشملا نأا ةقيقحلاو
.هبتار ضضيفخت ةرورصض يه

يئانث سضفري ديردم وكيتلتأ
يتراب سساموت لجأأ نم لانسسرأأ
ميدقت ،يزيلجنإلا لانصسرأا يدان لواحي

د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأل بصسا˘ن˘م˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا

ط˘خ بعل ،ي˘˘ترا˘˘ب ضسا˘˘مو˘˘ت تا˘˘مد˘˘خ
ةلوا˘ح˘م لا˘ن˘صسرأا أاد˘بو.ري˘خألا ط˘صسو
بعل م˘˘صض نأا˘˘صشب قا˘˘ف˘˘تإل ل˘˘صصو˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا لإا ،ديردم وكيتلتأا نم يناغلا طصسولا
م˘ت˘ي م˘لو ل˘صشف˘لا˘ب تءا˘ب تا˘صضوا˘ف˘˘م˘˘لا
.ن˘ي˘فر˘ط˘لا ي˘صضر˘ي قا˘ف˘˘تل ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا

،«ورتم» ةفيحصص هترصشن ريرقت بصسحبو
ىلع لوصصحلا بلط ينابصسإلا يدانلا نإاف
ردقملاو ،يتراب دقع يف يئازجلا طرصشلا
لجأا نم ،ينيلرتصسإا هينج نويلم54 ـب
راصشأاو.يزيل˘ج˘نإلا يرود˘ل˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا
رداق ريغ «ةيجع˘فد˘م˘لا» نأا ى˘لإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا

بعل بلجل يداملا لباقملا عفد ىلع
دقاعتلا دعب ةصصاخ ،ديردم وكيتلتأا طصسو
نويلم72 لباقم ضسياهلاغام لييرباغ عم
.يصسنرفلا ليل يدان نم ينيلرتصسإا هينج
ضضرعلا رييغت يزيلجنإلا يدانلا لواحو
ذإا ،ةيلدابت ةقفصص ىلإا يداملا لباقملا نم
لوصصحلا ينابصسإلا يدانلا ىلع ضضرع
يزود˘˘ن˘˘ي˘˘غ و˘˘ي˘˘تا˘˘م ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يتراب ليحر لباقم تيزاكل ردناصسكلأاو
.«غيلريميربلا» ىلإا

ريخألا ضضرعلا ديردم وكيتلتأا ضضفرو
ةصصاخ ،يتراب نع لزانتلل ،لانصسرأا نم
ىظحي ،يناغلا طصسولا طخ بعل نأاو
رتناو نامريج ناصس ضسيراب نم مامتهاب
مدعل ينابصسإلا يدانلا عفدي امم ،نÓيم
،ينيلرتصسإا هينج نويلم54ـلا نع عجارتلا

.ةيزيلجنإلا ةفيحصصلل اًقفو
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ةيلاطيإ’أ ةركلأ تروطت فيك فسشكي نايراتيخم

مجن نايراتي˘خ˘م كير˘ن˘ه ف˘صشك
ه˘لا˘ق˘ت˘نا با˘ب˘صسأا ي˘لا˘ط˘يإلا ا˘˘مور
لانصسرآا نم يصسورولايجلل اًيئاهن

حيحصصلا رارقلا اذه نأاب دكأا ثيح
.هل ةبصسنلاب

اهلÓخ رهظ ةراعإا ةرتف بقعو
لقتنا ،امور ةقفر ةزيمم ةروصصب
ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘مرألا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
ةيئا˘ه˘ن ةرو˘صصب ي˘صسورو˘لا˘ي˘ج˘ل˘ل

لا˘ن˘˘صسرآا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع خ˘˘صسف بق˘˘ع
.يصضارتلاب

لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘˘م لا˘˘˘˘قو
تن˘كة’ :ة˘ي˘فا˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ديج لكصشب بعللا يف اًمئاد ركفأا

يف كلذ دعبو ،قيرفلا ةدعاصسمو
ناك ام اذإا ةفرعمل مصسوملا ةياهن
نيب قافتا ىلع لوصصحلا انناكمإاب
لكصشب انه ءاقبلل لانصسرآاو امور
.’’مئاد

يدوجول اًدج ديعصس انأا’’ :عباتو
اًرارق تذختا يننأا دقتعاو نآلا انه
يصسفن˘ل ح˘ي˘ح˘صصلا رار˘ق˘لاو اًد˘ي˘ج
مصسوملا ىلإا علطتأاو ي˘تر˘ي˘صسم˘لو
.’’انه ديدجلا

ينيمرألا يلودلا بعÓل قبصسو
نأاو ا˘ًما˘ع13 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

ع˘م ا˘ي˘نا˘م˘˘لأا ي˘˘ف ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ضضا˘˘خ
ارتلجنإا يفو دنومترود ايصسوروب
لانصسرآاو دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م ع˘م
يرودلا عم هتبرجت تناك فيكف
.؟يلاطيإلا

ان˘ه ى˘لإا ي˘ئ˘ي˘ج˘م ل˘ب˘ق’’ :لا˘قو

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ى˘لإا ع˘ت˘م˘˘ت˘˘صسا تن˘˘ك
يرودلا نأا نولوقي نيذلا ضسانلا
قر˘ف˘لاو ي˘ف˘كي ا˘م˘˘ب اًد˘˘ي˘˘ج ضسي˘˘ل
لوقلا يننكمي نكلو ةديج تصسيل
ةارابملا ذنم ،اًمامت نوئطخم مهنإا
˘˘ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صضخ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لوألا
ةر˘˘˘˘كلا نأا تكردأاو و˘˘˘˘لو˘˘˘˘صسا˘˘˘˘صس
ضسانلا ثدحتي امم ربكأا ةيلاطيإلا

.’’هنع
ةدو˘ج˘ب ا˘ًق˘˘ح تر˘˘ثأا˘˘ت’’ :ع˘˘با˘˘تو

ريغلا ةيدنألا يف ىتح نيبعÓلا
نيبعل اًصضيأا م˘ه˘يد˘ل م˘ه˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
يف بغرت قرفلا عيمجو نيزيمم
د˘ير˘تو ةر˘كلا ى˘ل˘˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘صسلا

عافدلا ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت لو مو˘ج˘ه˘لا
با˘˘˘كترا نور˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف
بعل نولواحيو ءاطخأÓل موصصخلا

بصسكو عا˘ت˘م˘ت˘صسلاو مد˘ق˘لا ةر˘ك
.’’طاقنلا ضضعب

نم رخآا بعل امور ىلإا مصضناو
فيصصلا اذ˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا

يصسورولايجلل ورديب لقتنا ثيح
.رح لاقتنا ةقفصص يف

بعل هنإا’’ :نايرا˘ت˘ي˘خ˘م ق˘ل˘عو
انل حتت ملو زيمم ضصخصشو عئار
اًر˘ي˘ث˘ك ثد˘ح˘ت˘ل˘ل د˘ع˘ب ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا

نو˘كي˘صس ه˘نأا ن˘م د˘كأا˘ت˘م ي˘ن˘كلو
.’’اًبيرق تقولا انيدل

ءي˘صش ل˘كب زا˘ف د˘ق˘˘ل’’ :ع˘˘با˘˘تو
ة˘يور˘كلا ه˘تر˘ي˘صسم لÓ˘خ ا˘ًب˘ير˘ق˘ت
ةنولصشرب ،ةيدنألا لصضفأل بعلو
كلذ˘لو ا˘˘مور نآلاو ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشتو
ةديج نوكتصس هتمهاصسم نأا دقتعأا
يف ا˘ن˘تد˘عا˘صسم ه˘ن˘كم˘يو ة˘يا˘غ˘ل˘ل
.’’انفادهأا قيقحت

هتدعاصسم انيلع عبطلاب’’ :عباتو
ة˘˘˘عر˘˘˘صسب رار˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘ل˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسلاو
دو˘جو ن˘م ا˘ًما˘م˘ت د˘كأا˘ت˘م ي˘ن˘كلو
ىظحن نأا ان˘ن˘كم˘ي ه˘ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘عل
.’’ديج مصسومب

ر .ق ^

ةيزيلجنإا ةيفاحصص ريراقت تفصشك
عفادم عم عيقوتلا لواح لانصسرأا نأا
تقو يف لاريميد حيريم ضسوتنفوي
ضسوتنفوي نكل ماعلا اذه نم قباصس
.عيبلل ضسيل هنأا هربخأا

ا˘ًم˘صسا ي˘كر˘ت˘لا ي˘لود˘لا ع˘ن˘˘صصو
لبق ولوصساصس عم ايلاطيإا يف هصسفنل
يلاطيإلا يرودلا لطبل لقتني نأا
.يصضاملا فيصصلا

رودلا نع لار˘ي˘م˘يد با˘غ ا˘م˘ن˘ي˘ب
ةباصصإا ببصسب مصسو˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا
ةريبك لامآا كانه ، ةبكرلا ةطبرأا يف
ةدايق تحت ونيروت يف هل ةبصسنلاب
.ولريب ايردنأا ديدجلا بردملا

يتلا ةيدنألا نيب نم رتصسيل ناك
يف يكرتلا مجنلا نع ترصسفتصسا
ن˘ع ثح˘ب˘ي لا˘ن˘صسرآا نا˘كو  ،ر˘يا˘ن˘ي
ي˘ف ةد˘عا˘صسم˘ل˘ل د˘يد˘ج عا˘˘فد بل˘˘ق
.ةيعافدلا هلكاصشم حÓصصإا

ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كلو
ابيلاصس مايلو لانصسرأا ىدل نوكيصس
ل˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘با˘˘˘غ د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘فاو˘˘˘لاو
.ضسياهلاغام

رومألا نوكت نأا نكمملا نم ناك
نأا نم مغرلا ىلع ا˘ًما˘م˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

نأا معز ونامور ويزيرباف لقنلا ريبخ
يف لاريميد عم دقاعتلا دارأا لانصسرأا

.ماعلا اذه نم قباصس تقو
ضضعب كانه تناك’’ :ونامور لاق

لو˘ح ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ا˘ن˘ه تا˘ع˘ئا˘صشلا
ع˘م ة˘ل˘م˘ت˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
ي˘˘نا˘˘جور ل˘˘ي˘˘ي˘˘ناد˘˘ل ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
ينرب˘خأا د˘ق˘ل ،ن˘ير˘ي˘ل˘ي˘ب رو˘ت˘كي˘هو
ن˘ل م˘ه˘نأا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ةرادإا ضسل˘ج˘م
اًصضيأا دقتعأاو ،ةقفصصلا هذه اومربي
عم ط˘باور˘لا ضضع˘ب نو˘مد˘ق˘ي م˘ه˘نأا

.’’لانصسرأل يناجور
ذ˘ن˘م ،اذا˘˘م˘˘ل فر˘˘عأا ل’’ :فا˘˘صضأا

لانصسرأا نأا يل ليق ،ةديدع تاونصس
عم ماع لك ،يناجور ءارو ىعصسي ل
.’’يناجورو لانصسرأا لصسلصسم

ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا عا˘فد˘لا بل˘ق’’ :ع˘با˘˘ت
ايلاطيإا يف انه لانصسرآا هبحي يذلا

ر˘خآلا ضسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي عا˘˘فد بل˘˘ق و˘˘ه
05 يد˘ل نا˘ك اذإا ،لار˘ي˘م˘يد ه˘ير˘ي˘م
ديكأاتلاب بهذأاصس تنك ،وروي نويلم
دحأا حبصصيصس هنأاب عنتقم انأا ،هئارصشل
.’’ملاعلا يف نيعفادملا لصضفأا

لا˘˘ن˘˘˘صسرأا نأا م˘˘˘ل˘˘˘عأا’’ :ل˘˘˘صصاوو
ليربأا يف اًصضيأا ضسوتنفويب لصصتا

ضضرع ميدقتو عصضولا مهفل ويام وأا
يلاحلا تقولا يف نكل ،لاريميدل
ل˘با˘ق ر˘ي˘غ ه˘نإا ضسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي لو˘˘ق˘˘ي
،د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘صسو لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
دقاع˘ت˘لا ل˘ي˘ح˘ت˘صسم˘لا ن˘م نو˘كي˘صس
.’’هعم

عيب ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب ر˘كف˘ي لا˘ن˘صسرآا
ضضرع يقلت دعب ،نيريليب روتكيه
ينيلرتصسإا هينج نو˘ي˘ل˘م52 ةميق˘ب
و˘هو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس ضسيرا˘˘ب ن˘˘م
ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي بغر˘˘ي يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا
.هعم دقاعتلا يف اًصضيأا

نيÒليب عم ةيلدابت ةقفسص ‘ سسوتنفوي عفأدم مسض بلطي لانسسرأأ

˘ما˘م˘تإا د˘عو˘م ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘فا˘ح˘صصلا تف˘صشك
،زيراوصس ضسيول ي˘نا˘يو˘غوروألا لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘صص
ضسوتنفوي ىلإا ،ينابصسإلا ةنولصشرب قيرف مجاهم
.يلاطيإلا

مصض نأاصشب قافتل ضسوتنفوي ولوئصسم لصصوتو
،يراجلا فيصصلا لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘م ز˘يراو˘صس
دلانور تاباصسح نم بعÓلا جورخ دكأات امدعب

.ةنولصشربل ينفلا ريدملا ،ناموك
«تروبصس ولليد ات˘يزا˘غل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تد˘كأاو

لصصيصس ينايوغوروألا مجا˘ه˘م˘لا نأا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
عوصضخلا لجأا نم ةيلاطيإلا ةرافصسلا بتكم ىلإا

مامصضنÓل ةلودلا لوخد˘ب ه˘ل حا˘م˘صسل˘ل را˘ب˘ت˘خل

.زوجعلا ةديصسلل»
بغارلا لوصصح ،ةيلاطيإلا حئاوللا يصضتقتو

وأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘ي˘صسن˘ج˘لا ى˘ل˘ع دÓ˘˘ب˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل
ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘ل˘˘ل ضصا˘˘خ را˘˘ب˘˘ت˘˘خل عو˘˘صضخ˘˘لا
.ةريصشأاتلا

يذ˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘خلا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا تف˘˘˘صشكو
عوبصسألا لÓخ أاد˘ب˘ي˘صس ،ز˘يراو˘صس ه˘ل ع˘صضخ˘ي˘صس
يدا˘ن˘لا بنا˘ج ن˘م تلوا˘ح˘م ط˘صسو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ف˘ل˘م ق˘ل˘˘غ ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘مألا ع˘˘ير˘˘صست˘˘ل ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
.ةيفيصصلا تلاقتنلا

لولحب ةيف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘تو
نيعتيصسو ،لبق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘صش ن˘م ضسما˘خ˘لا

لاقتنا ةقفصص ماربإل ةمزÓلا تاءارجإلا ءاهتنا
.يلاطيإلا يرودلا ىلإا زيراوصس

ة˘ي˘صسن˘ج˘لا ل˘م˘ح˘ت ة˘جوز˘ب ز˘يراو˘صس ط˘ب˘تر˘يو
ةيصسنج ىلع لوصصحلا تاءارجإا نأا لإا ،ةيلاطيإلا

ضضرعتي دق امك ،تقولا نم ديزم ذختتصس هتجوز
رمألا ،ىرخأا تارابتخل عوصضخلل بعÓلا اًصضيأا
لهصسلا رايخلل «يفويلا» يلوئصسم عفد يذلا

.ددحملا دعوملا يف ةقفصصلا مامتإل
لمعي ضسوتنفوي نأا ،يلاطيإلا ريرقتلا راصشأاو

يف ،ةليدبلا ةطخلا ىلع هصسفن تقولا يف اًصضيأا
ضضوافتلا رارمتصساب ،زيراوصس فقوم مزأات ةلاح
.امور ضسإا هيا نم وكيجد مصضل

ةقفسصلأ ما“إأ دعومو سسوتنفوي نع زيرأوسس لسصفت ةدحأو ةوطخ
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،عجقل دعصسا نميأا عقو
زكارملا ددع˘ت˘م˘لا بعÓ˘لا

بابصش ق˘ير˘ف ي˘ف ا˘ي˘م˘صسر
امدعب ،ضسمأا لوأا ةنيطنصسق
اميف رومألا لك ىلع قفتا
دقعلا ةد˘مو ة˘م˘ي˘ق ضصخ˘ي
با˘ح˘صصأا˘ب ه˘ع˘م˘ج˘ت يذ˘لا
.دوصسألاو رصضخألا نينوللا

ن˘ي˘ب ن˘م ع˘ج˘ق˘ل د˘˘ع˘˘يو
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ل˘˘˘صضفأا
ه˘ن˘كم˘ي ثي˘ح ،ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ز˘كر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ل˘˘غ˘˘صش
ىرصسيلاو ىنميلا ةه˘ج˘لا˘ي
ام بعل˘لا ة˘عا˘ن˘صص ى˘ت˘حو
ةرادإا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج
ر˘˘صصت «ي˘˘صس.ضسأا.ي˘˘˘صسلا»
. هعم دقاعتلا ىلع

عرصشيصس ،رخآا بناج نم
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا

ط˘˘ب˘˘˘صض ي˘˘˘ف ي˘˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع
يتلا ةيمصسر˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صس
ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا
ماعلا ريدملاب ضسمأا عمتجا
اددحو جوجم نيدلا رصصن

ي˘ت˘لاو تا˘يو˘لوألا د˘يد˘˘ع
يبعل ة˘ي˘صضق ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
او˘ح˘˘صضا ن˘˘يذ˘˘لا ف˘˘يدر˘˘لا

ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ن˘˘صسلا جرا˘˘خ
لمعت نأا عقوتملا نم ثيح

يف مهنامصض ىلع ةرادإلا
متي نأا ىلع دوقع لكصش
ة˘ط˘بار˘لا قر˘ف˘ل م˘ه˘˘ترا˘˘عإا
لجا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ى˘لوألا

. ةربخلا بصسك

ةدايع نب ةيشضق
اهناكم حوارت يمشساقلبو

،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ةرصضخ˘لا قا˘صشع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ي˘ف ل˘˘صصف˘˘لا ة˘˘ل˘˘ح˘˘كلاو
ةدايع نب يئانثلا ريصصم
ناو ةصصاخ ،ي˘م˘صسا˘ق˘ل˘بو
لا˘صصتا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ضسلجم ضسيئر نم ايمصسر
ة˘ي˘صضق˘لا ءا˘˘ه˘˘نإل ةرادإلا
نيمصسومل ءاق˘ب˘لا˘ب ءاو˘صس
ركذي ،ةرداغملا وأا نيرخآا
كل˘ت˘م˘ي ة˘ي˘ها˘ب˘˘لا ن˘˘با نأا

ن˘م ن˘ي˘ي˘م˘صسر ن˘ي˘صضر˘ع
ةيدولومو فيطصس قافو
ن˘م ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ل˘صصف˘ي˘صسو ج˘ي˘ل˘خ˘لا

هاصصقأا لجآا لÓخ هريصصم
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسأا
رثكا بر˘ت˘ق˘ي ي˘م˘صسا˘ق˘ل˘ب
جيلخلا ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا ن˘م
ةر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘م
حتف لاح يف» يتاراملا
وأا ،«يو˘˘ج˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تلا م˘˘˘ي˘˘˘صسر˘˘˘ت
. ةراطصسوصس يلوؤوصسم

صشامر ماششه

جربلا يلهأا
طبترم نيبعÓلا ءاقب

ةلويشسلا دوجوب

نورظتني «ةيجيأربلأ»
يلأولأ لولح

،جربلا يلهأا ريهامج لمأات
لÓ˘خ ي˘لاو˘لا دو˘ع˘ي نأا ي˘˘ف
ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا
دصصق اذهو ،ةيونصسلا ةلطعلا
ل˘كا˘صشم ل˘ح ي˘˘ف عور˘˘صشلا
تقولا نأاو ا˘م˘ي˘صسل يدا˘ن˘لا
دار˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘صص ي˘˘ف ضسي˘˘ل
ضضعب كانه نا امب رفصصألا
ةلحر˘م˘لا ته˘نا ن˘م ة˘يد˘نألا
اهيبعل نامصض نم ىلوألا

ددجلا نيمدقتصسملا ضضعبو
يذ˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘هألا ضسكع
ةصصيوع ل˘كا˘صشم ه˘جاو˘ي˘صس
ىلا قيرفلا اوكتصشا نم عم
ل˘ي˘ن˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

يذ˘لا ر˘مألا و˘هو م˘ه˘قو˘ق˘ح
. لولحلا نولجعتصسي مهلعج

بقترم ني˘ب˘عÓ˘لا ءا˘ق˘ب
ةيلاملا ةلويصسلا ريفوتب

نوك نم مغرلابو اذه
ىوصس اهنم رداغي مل ةبيتكلا
و˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن Ó˘˘˘˘˘صسيا بعÓ˘˘˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا نأا لإا ،ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘عا˘م˘ج ةردا˘غ˘م˘˘ب دد˘˘ه˘˘م
برق ىلا رظن˘لا˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘صصح د˘˘عو˘˘م
،ةنجللا نم يلآلا حيرصستلا
رظتنت رصصانع ةدع نأا ركذي
تاعامتجا هنع رفصستصس ام
يدانلا يلوؤوصسم عم يلاولا

قيرفلاب مهقلعت ناو ةصصاخ
تاو˘ن˘صسلا ي˘ف ار˘ي˘ب˘˘ك نا˘˘ك
ضضع˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ةر˘˘ي˘˘خألا
ةنجل ديدج د˘صصر˘ت˘ت قر˘ف˘لا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م تا˘˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ب˘عل ى˘ل˘ع ضضا˘صضق˘˘نلا
. قيرفلا

 صشامر ماششه

زئاكرلأ نامسض نم ةرأدإ’أ برقب ءأدعسس «نابيزلأ ءانبأأ»

ةركشسب دا–ا
ةينفلا ةشضراعلا ›وتل يريزد مشسا حÎقت فارطأا

ةنشس12 نم لقأا ةئفل ينوناقلا نشسلا تطخت ءامشسأا ةدع

فيدرلأ يبع’ سضعب ةراعإأ حرتقي ينأرمعو عقوي عجقل

ةنيطنشسق بابشش

«ةبيبششلا»ـل ةبشسنلاب دعب قلطني ⁄ وتاكŸÒا

كفل ةيلÙأ تاطلسسلأ كر– رظتني يراطيق
«أداكيسسور» ءانبأأ لكاسشم

ةليلم Úع ةيعمج

زئاكرلأ عانقإأ لسصأوي ديسص نبو جأرفنÓل Òسست «ماسص’» ةيعسضو
لشصاوتم ةنشس12 نم لقأا ةئف معد ىلع لمعلا

مجنلأ هب ذقني «روسسنوبسس» نع ثحبي رسصان نب

ةرقم م‚

راصصنا ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع ر˘ي˘ب˘ك ءا˘ي˘ت˘صسا
ةرادإلا فرصصت نم ،فيطصس قافو
ةينو˘نا˘ق˘لا ن˘صسلا اوزوا˘ج˘ت ن˘م ع˘م
ثيح ،ف˘يدر˘لا فو˘ف˘صص ي˘ف بع˘ل˘ل
نو˘صشي˘ع بعÓ˘˘لا ح˘˘ير˘˘صست د˘˘ع˘˘بو
دا˘صشأا ر˘ي˘ث˘˘كلا نو˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
لإا روطتلا ىلع هتردقمو هتاناكمإاب
ركذي ،رخآا يأار اهل ناك ةرادإلا نأا
بعÓ˘لا تا˘مد˘خ ر˘صسخ ق˘ير˘ف˘لا نأا
يذ˘لاو «بعÓ˘لا ق˘ي˘ق˘صش» را˘˘صشو˘˘ب
وهو دادزولب بابصش ىلا هجوتلا ررق
ةتباث ةميق رصسخي قيرفلا لعج ام
. عافدلا روحم يف

عورشش رظتنت ةرادإ’ا
عم بردتلا ‘ فوشصوب
ةمزأ’ا Òيشستل هقيرف

ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
بعÓ˘لا لا˘ق˘ت˘نا قا˘فو˘لا و˘لوؤو˘˘صسم
ل˘جا ن˘م ،ا˘كي˘ج˘ل˘ب ى˘لا فو˘˘صصو˘˘ب
ة˘˘يرادإلا تاءار˘˘جإلا ي˘˘ف عور˘˘صشلا
ةلويصس يقلتب قافولل حمصست يتلا
كصش نود ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لاو ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةقلاعلا اياصضقلا نم ديدعلا لحتصس
،نيبعÓلا روجأاب ةقلعتملا اميصسل
01 ـلا قوفت غلابمب نونيدي نيذلاو
دنع رملا فقوتي نلو اذه روجأا

ى˘لا ةرادإلا ى˘ع˘صست ل˘ب د˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
نأاب ليومتلا رداصصم ضضعب عانقا
ح˘م˘صست ى˘ت˘ح ا˘ي˘لا˘م يدا˘ن˘لا م˘عد˘ت
. ةمزألا زواجتب اهصسفنل
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يف اهناكم حوارت رومألا لازت ل
رظتني ثيح ،ةدكيكصس ةبيبصش تيب
تاطلصسلا يلوؤوصسم كرحت عيمجلا
رو˘مألا ضضع˘ب ط˘˘ب˘˘صضل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ضضع˘˘ب ،ةرادإلا ح˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا
كصش نود ن˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘˘عإلا
ىلع قئاوع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘يز˘ت˘صس
وحن كرحتلاب اهل حمصستو ةرادإلا
ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ءاو˘˘صس ل˘˘صضفألا

رصصانعلا تاقحتصسم ةيوصست ىلع
ق˘ي˘ب˘صست ع˘صضو ى˘ت˘ح وا ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لا
اهنامصض يف بغرت يتلا رصصانعلل
. لبقملا مصسوملل ابصسحت

مغر فقوتم وتاكŸÒا
ت’اشصت’ا صضعب

بصسحو ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘صسا ي˘ت˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
رصشابم لاصصتا يف دجاوتي ضسيئرلاف
بايغ نكلو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘ب ع˘م
،اهعم دقاعتلا رخا ةيلاملا ةلويصسلا

ضسي˘ئر˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘ملا و˘˘هو
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كا ط˘˘غ˘˘صضي يرا˘˘ط˘˘ي˘˘ق
ة˘يو˘صست˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ر˘˘خأا˘˘˘ت يأا ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ لا˘˘˘كصشلا
قرفل حمصسي˘صسو يدا˘ن˘لا˘ب ر˘صضي˘صس
تق˘ف˘تا ن˘م ءاو˘صس نا˘˘م˘˘صضب ىر˘˘خأا

ةنجل ىلا اوأاجل نم ىتح وا مهعم
بقر˘ت˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا
لجا نم مداق وه امل اريبك ىقبي
. قيرفلا ةفك حجرت لولح داجيإا
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نب نيدلا زع ةرقم مجن ضسيئر عرصش
ةيليومت لولح نع ثحبلا يف ،رصصان
تاقحتصسم ديدصستب هل حمصست قيرفلل
ي˘ف قÓ˘ط˘˘نلاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا رو˘˘جأاو
،لبقملا مصسو˘م˘ل˘ل يد˘ج˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘لا

قيقحت يف بغري قيرفلا نأاو ةصصاخ
ىدافتي يدانلا لعجت ةيلاثم ةصضافتنا
دقو اذه ،يصضاملا مصسوملا ويرانيصس

ةريخألا تا˘عا˘صسلا ي˘ف ضسي˘ئر˘لا قر˘ط
ةريبكلاو ةريغصصلا تاصسصسؤوملا ديدع
ىلع لوصصحلا لجا نم ةرازولا ىتحو
لكاصشملا ضضعب هب كفي روصسنوبصس
. ةقلاعلا

قيرف ةيوقتل ىعشسي
كردي هنوك فيدرلا

ةلوج83 ـل لوشصولا ةبوعشص
لكصشبو ىعصست ةرادإلا نأا ركذي

ن˘م ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف ة˘يو˘ق˘ت ى˘لا يد˘ج
ةمدخ ىلع ةرداق ءامصسأا بلج لÓخ

اذه ة˘لو˘ط˘ب˘لا راو˘صشم نأا ا˘م˘ب ،يدا˘ن˘لا
ادج اقاصشو Ó˘يو˘ط نو˘كي˘صس م˘صسو˘م˘لا
نامصض ةيمتحف يلاتلابو «ةلوج83»
لوألا قير˘ف˘لا د˘عا˘صست ة˘يو˘ق ة˘ب˘ي˘كر˘ت

عيقوت يف ىتح ركفي ضسيئرلا تلعج
ةدافتصسÓل ابصسحت مهل ةيفارتحا دوقع
ةدئافلاب دوعيصس ام وهو ،مهتامدخ نم
يف لمأاي ىقبي يذلا يدانلا ىلع رثكا
مصساوم˘لا ي˘ف ه˘نا˘ب˘صش ى˘ل˘ع ل˘يو˘ع˘ت˘لا
. ةمداقلا
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نابسشلأ فلم Òيسست ءوسس نم نوبسضاغ ةيفياطسسلأ

فيطشس قافو
ةيلاŸا ةمزأ’ا ىلع ءاشضقلل فوشصوب لاقتنا لاومأا لوخد رظتنت ةرادإ’ا

دا˘ح˘تا ةرادإا بر˘˘ت˘˘ق˘˘ت
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صض ن˘˘˘˘م ،ةر˘˘˘˘كصسب
بصسحو ثي˘˘ح ا˘˘هز˘˘˘ئا˘˘˘كر
عراصست يهف تامو˘ل˘ع˘م˘لا
ط˘ب˘˘صض ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘مز˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘صسلا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صست
ةصصاخ ،ةلبق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

تد˘˘عو د˘˘ق تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ناو
ديدجتلاب يراصضخل ءاقفر
م˘ه˘تا˘كصسا ثح˘ب ع˘م م˘ه˘˘ل
ةير˘ه˘صشلا رو˘جألا ضضع˘ب˘ب
رثكأاب نونيد˘ي نو˘ب˘عÓ˘لا»
ن˘مو اذ˘ه ر˘˘ه˘˘صشأا8 ن˘˘˘م
ةرادإلا عمتجت نا رظتنملا

عم ةمداقلا تاعاصسلا يف
رث˘كا ثيد˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

رهصشا ى˘ل˘ع م˘ه˘لزا˘ن˘ت ن˘ع
هب تصصوا املثم «انوروك»
ةر˘كل ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
. مدقلا

طÿا لخدي يريزد
بردŸا نوكي دقو

مداقلا
دعبو ،ىرخأا ةهج نم

عم ةينوطارام تاصضوافم
دودغزو راجح ني˘برد˘م˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةرادإلا تعر˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش
ع˘˘م ىر˘˘خأا تا˘˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘م

ير˘˘˘يزد لÓ˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ل˘ي˘حر˘˘لا رر˘˘ق يذ˘˘لاو
د˘ي˘ف˘ت ثي˘ح ،جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘ها
برق ىلا رداصصملا ضضعب
اهناو ةصصاخ هعم قافتلا
ه˘فر˘ط ن˘م ة˘يد˘˘ج تصسم˘˘ل
نأا ركذي ،هئÓمزب ةنراقم
ي˘ق˘ل ي˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
عرا˘صشلا ط˘صسو عا˘˘م˘˘جلا
ار˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ن ير˘˘˘˘˘˘كصسب˘˘˘˘˘˘˘لا
ةقيرطل اذكو هتامزيراكل
يف نيبعÓ˘لا ع˘م ه˘ل˘ما˘ع˘ت
. اهب رم يتلا قرفلا بلغا
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ىلا ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف ر˘ي˘صسي
ةصصاخ ،ةمداقلا تاعاصسلا يف يلك جارفنا

يلاو˘لا فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا دو˘عو˘لا نأاو
يف ادغ قيرفلا ةرادإا عم عمتجيصس يذلاو
يدانلا ديدج ثحابت لجا نم ةيلولا رقم
ي˘ف نو˘كت˘صس ي˘ت˘لا ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لاو
تامولعملا بصسحو ثيح ،يدانلا حلاصص
نم لامعلا لاجر باوبأا قرطيصس يلاولاف
8 ـب ردقي يلام غلبم عمج دصصق ديدج
اهصشيعي ي˘ت˘لا ة˘مزلا ل˘ح د˘صصق ر˘ي˘يÓ˘م
. قيرفلا

مدعب زئاكرلا عنقا ديشص نب
‘ مهلكاششم لحب دعوو ةرداغŸا

Úمداقلا Úعوبشسأ’ا
نيبعÓلا ديدع عنتقا ،ىرخأا ةهج نم

ن˘ع ةرادإلا ثح˘ب˘ت يذ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘˘ب
نم ةيباجيإا تاباجإا تقلت ثيح ،هقيبطت

نم كانه نا ىتح رصصانعلا ةيبلاغ فرط
تاعاصسلا يف هدقع ديدجت ىلع لمعيصس

و ضسما رصشابتصس تناك ةيلمعلا » ةمداقلا
ام وهو » اهريخأات تلصضف ةرادإلا نكل
ىلع ا˘ب˘ير˘ق˘ت ظ˘فا˘ح˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘صس
،زئاكرلا ضضعب ليحر نم مغرلاب هتبيكرت
ر˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ةرادإلا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
تدعو ا˘ه˘ناو ة˘صصا˘خ ة˘مزÓ˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا
. نآلا نم مايأا01 دعب ةيوصستلاب
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ةدكيكشس ةبيبشش
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بي˘˘ق˘˘˘ع ا˘˘˘بو˘˘˘ج ع˘˘˘صضو
ق˘ير˘ف˘ل د˘يد˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا
مÓكلل ادح لئابقلا ةبيبصش
ي˘ف ر˘ي˘˘ثأا يذ˘˘لا ،ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
هفلخت دعب ةريخألا ةنوآلا

ضصبر˘ت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘للا ن˘˘ع
ه˘ل˘خد يذ˘لا ير˘ي˘صضح˘ت˘˘لا
ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثلا مو˘˘˘ي ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ق˘ح˘ت˘لا ثي˘˘ح ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘ف˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا بعÓ˘˘لا
ةحيبصص نو˘ن˘كع ن˘ب م˘ج˘ن
تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

تا˘˘˘صصو˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ل ع˘˘˘˘صضخو
«انوروك» ضصحفو ةقمعم
نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق «رأا.ي˘˘˘˘صس.ي˘˘˘˘ب»
.ضسمأا بردتلا يف عرصشي

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصلا تف˘˘˘˘˘صشكو
ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا

ل˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م
بعÓلا قاحتلا ،يعامتجلا
ن˘ب م˘ج˘ن ق˘ير˘ف˘ل ق˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا

نأا ى˘ل˘ع ق˘با˘˘صسلا نو˘˘ن˘˘كع
ع˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف عر˘˘˘صشي
ر˘ي˘صضح˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

يوركلا مصسوملا ةقÓطنل
ردصصملا فا˘صضأاو .د˘يد˘ج˘لا
ن˘ع ا˘˘بو˘˘ج با˘˘ي˘˘غ نأا ه˘˘تاذ
با˘ب˘صسأل نا˘ك تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا

ر˘ي˘خألا نأا ا˘م˘ك ة˘ي˘˘صصخ˘˘صش
ن˘˘˘م نذإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘صصح˘˘˘˘ت
.ينفلا مقاطلاو ةرادغلا

«يران˘كلا» ةرادإا د˘ق˘ع˘تو
يف بعÓلا ىلع اريبك Óمأا

ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘˘ظ
بعÓ˘لا ا˘ه˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ريبك ل˘كصشب م˘ها˘صس ا˘مد˘ع˘ب
ي˘˘˘ف ه˘˘˘يدا˘˘˘ن دو˘˘˘ع˘˘˘صص ي˘˘˘ف
اذه.يصضقن˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا

هتدا˘ع˘صس ن˘ع بي˘ق˘ع ر˘ب˘عو
قا˘ح˘ت˘للا بق˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
هنأا احصضوم ،ديدجلا هقيرفب

يف ريبك دوهجم لذبل زهاج
از˘ها˘ج نو˘كي˘ل تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

يوركلا مصسوملا ةقÓطنل
بعÓلا ح˘صضوأاو.ديدجلا
تا˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ق˘˘با˘˘صسلا

ةيمصسرلا ةحفصصلا اهب ضصخ
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
:Óئاق يعامتجلا لصصاوتلا
انه يدجاوتب ادج ديعصس انأا»
تي˘ق˘ل˘ت د˘ق˘ل ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م
ديعصس انأاو ،اديج لا˘ب˘ق˘ت˘صسا
قوصشتم انأا» «عباتو ،«كلذل
،تاب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف جا˘مد˘نÓ˘ل

ريصضحتلل ةأايهم رومألا لك
ضصبر˘˘ت˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإاو اد˘˘˘ي˘˘˘ج
و˘ه ي˘فد˘هو ،ير˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لا
فاصضأاو ،«ةعرصسب جامدنلا
لمعلل زهاج نأا يتهج نم» :

ن˘˘م ءي˘˘صش ل˘˘كب مو˘˘قأا˘˘صسو
ع˘˘م ،يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘فر ل˘˘˘جأا
يف اجيوت˘ت ر˘ث˘كألا ق˘ير˘ف˘لا
بصسك لو˘حأا˘صسو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

عا˘˘فد˘˘لاو ي˘˘صسا˘˘صسأا نا˘˘˘كم
يذلا يدانلا ناولأا نع ةوقب
.«يبلق يف هلمحأا

ب.م.يرشسيإا

ةبقلا دئار

مقاطلأ حن“ ةرأدإ’أ
ناكم رايتخأ ةيرح ينفلأ

يÒسضحتلأ سصبÎلأ
بصسح˘˘ت ةو˘˘ط˘˘خ ي˘˘˘ف

ةدا˘ي˘ق˘ب ،ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ةرادإل
حنم ،نابعصش قيفر ضسيئرلا
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘ي˘˘خألا
رو˘ن˘لا د˘ب˘ع ن˘م نو˘كت˘م˘لا

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
ينصسح يبرع˘لا ،ي˘صسي˘ئر˘لا
دمحمو دعاصسملا بردملا

ةيرح ضسارحلا بردم مناغ
يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا
ةبقلا دادع˘ت ه˘ي˘ف ير˘ج˘ي˘صس
ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا ضصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
.ديدجلا مصسوملل ابصسحت

ا˘نردا˘صصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘˘عو
ينفلا مقاط˘لا نأا ة˘صصا˘خ˘لا
ى˘لإا ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘˘يز˘˘ب ما˘˘ق
ل˘جأا ن˘م ،ةد˘ج˘كي˘ت ز˘كر˘م
ق˘فار˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا

ءار˘جإل نا˘كم˘لا ة˘يز˘ها˘˘جو
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا نأا لإا ،ضصبر˘˘ت˘˘لا
يدا˘ن˘لا دا˘ق يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
،دعب ل˘صصف˘ي م˘ل دو˘ع˘صصل˘ل

لك نيب لصضافي نأا ىلع
،نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع ز˘كر˘م ن˘˘م
.تنصشوميت نيع

،ه˘تاذ رد˘صصم˘لا فا˘صضأاو
ضصبرتلا ةجمرب ةيناكمإا نأا
رئازجلا جراخ يريصضحتلا

ىقبي ضسنوت يف اديدحتو
حتف لاح يف اميصسل امئاق
.دودحلاو يوجلا لاجملا

ب.م.يرشسيإا

نارهو ةيدولوم

اهيشسفانم هيف لبقتشستشس يذلا بعلŸا ىلع رقتشست ⁄ «ةاورم◊ا» ةرادإا

،يصضايرلا ريدملا ىيحي رتنع اهصسأار ىلعو ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تماق
عيجصشتل اهنم ةوطخك ،فرتحملا يدانلا ىلا لامآلاب اهيبعل نم6 ةيقرتب
.نيوكتلا عورصشم حاجنإل ،نيبرملا لمع نيمثتو ،قيرفلا ءانبأا

ةمصصاعلا داحتا لامآا نم نيبعل ةتصس نأا ،ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
حاجنإل اهنم ايعصس مهتيقرتب ةرادإلا تماق نا دعب لوألا قيرفلاب اوقحتلا

يواجب ،نيصساي نايلع» نم لك ةمئاقلا تفرعو ،اهعورصشم ةلصصاومو
باهو ،دمحم يدينج  ،ميركلا دبع يصشناول ،دمحا نيز يصسابع ،دمحأا

.«ميصسو
يتلا تابيردتلا لودج نع «ةراطصسوصس» قيرف حصضوأا ،رخآا قايصس يفو

،تاونصس7 نم لقأا ةئف :يلاتلاك وهو لبقملا مصسوملا يف هيلع دمتعتصس
ةياهن يف ةارابم ىلإا ةفاصضإلاب عوبصسألا يف نيترم ،ةنصس21 نم لقأا ىلإا
يف تارم عبرأا61 نم ـلا ىلإا ةنصس31 نم لقأا ةئف تابيردتو ،عوبصسألا
نم لقأا تائف تابيردت ،عوبصسألا ةياهن يف ةارابم ىلإا ةفاصضإلاب ،عوبصسألا

ةارابم ىلإا ةفاصضإلاب عوبصسألا يف تارم ضسمخ12 نم لقأا ىلإا ةنصس71
.عوبصسألا ةياهن يف

جاحلب اشضر

لوأ’أ قيرفلل لامآأ نيبع’6 يقرت «ةراطسسوسس»

ةمشصاعلا دا–إا
بابششلا تائف تابيردت لودج طبشضت ةرادإ’ا

يتلا تاعاصشإلاو مÓكلا لك ،ياد نيصسح رصصن بردم يوانكل ريذن ىفن
ريدملا نيبو هنيب فÓخ دوجو اهدافم يتلاو ةريخألا ةرتفلا يف تريثأا
نم موي لك ابيرقت ناعمتجي يئانثلا نأا احصضوم ،ناقزرم نابعصش يصضايرلا
.ةمداقلا ةرتفلا يف يدانلا ريصس ةقيرطو لولحلا ثحب لجا

ىلع انأا ةعاصسلا دحل» :Óئاق ةيفحصص تاحيرصصت يف يوانكل حصضوأاو
51 ذنم ةمهملا تيلوت دقف ،ياد نيصسح رصصن قيرفل ةينفلا ةصضراعلا ضسأار
يصضايرلا ريدملا عم موي لك ابيرقت عمتجأاو ةمصصاعلا يف دجاوتم انأاو اموي
نم ةيادب ،قيرفلا ضصخت يتلا رومألا نع ثيدحلا لجا نم ،ناقزرم نابعصش
:عباتو ،«لكاصشم نم يناعي قيرفلا نأا رعصشأا ل انأاو ريصضحتلا ةقيرط دادعتلا
هذه يف لخدتلا يننكمي ل يبناج نم انأاو ،ةيجراخ رومأا نوكت نأا نكمي»
نكمي نيأا اديج كردأاو ةيرصصنلا عم اديج ينرظتني ام فرعا انأاو ،رومألا
.«يدانلا عم لصصأا نأا

ب.م.يرصسيإا

لكو ناقزرم عم فÿÓ دوجو ’ :يوانكل
ةحسصلأ نم راع ليق ام

ياد Úشسح رشصن
تاÒشضحتلاو دادعتلا نع ثيدحلل يشضايرلا ريدŸا عم موي لك عامتجا دقع دكأا

لجأا نم ةردانلا ريفاصصعلا نع ثحبت ،دادزولب بابصش ةرادإا لازت ام
تاريصضحتلا قÓطنل ابصسحت قيرفلا فوفصص اهب ززعت ةيعون تامادقتصسإا
يصضاملا مصسوملا يرودلا لطب ىعصسيو ،ديدجلا مصسوملا ةيادب قبصست يتلا
.بقللا نع عافدلل هتلمح يف ةيوق ةيادبل

يلودلا مجاهملا وبموغن يكيام ةقفصصل ةيدادزولبلا ةرادإلا ماربإا دعبو
ةرطاقلل ةيعون ةفاصضإا نوكيصس يذلاو مصساوم ثÓثل دقعب يكيجلبلا
يف يقيرفإا يلود عم«ةبيقعل دلوأا» ةرادإا دقاعتت نأا رظتنملا نم ،ةيمامألا
ريدملا يصشيرق قيفوت نأا ةعلطم رداصصم بصسحبو ،ةلبقملا ةليلقلا مايألا
يذلاو يصسنوتلا فنألا مامح قيرف بعل بثك نع عباتي قيرفلل يصضايرلا
،يراجلا ربمتبصس31 خيراتب يهتني يذلا مصسوملا ةياهن هدقع يهتني
وهو ةنصس42 رمعلا نم غلابلا وبكوك نيليصسرام مجاهملاب رمألا قلعتيو
نم يذلاو بابصشلا ةرادإا عم بعÓلا لصصاوت ثيح ،ينينيب يلود بعل
.ةيصسنوتلا ةلوطبلا تايرجم ىلع راتصسلا لادصسإا دعب هعم ضسولجلا رظتنملا

ةثÓث ةعاصسلا دحل تمدقتصسا دق تناك بابصشلا ةرادإا نأا ،ريكذتلاب ريدجلا
راتخمو فيطصس قافو نم يواردلا ايركز نم لك رمألا ينعيو نيبعل
يلودلا وبموغن يكيام مجاهملا اريخأاو يقيرفألا يدانلا بعل رثيخلب
.يكيجلبلا

طيمز.ع

دادزولب بابشش

«ةبيقعلأ» رأدأر ىلع ينينيب مجاهŸأ
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ةيدو˘لو˘م ةرادإا دد˘ح˘ت م˘ل
يئاهنلا اهرارق يف نارهو
يذ˘لا بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘صضق ي˘ف
ا˘ه˘ي˘صسفا˘ن˘م ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘صست
،لبقملا مصسوملا نم ةيادب

نولوؤوصسملا لازي ام ثيح
بعلم رايتخا نيب نوددرتم
بع˘˘ل˘˘مو «ة˘˘نا˘˘بز د˘˘˘م˘˘˘حأا»
.«لقعوب بيبحلا»

بي˘˘ط˘˘لا ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘فو
ضسل˘ج˘م ضسي˘˘ئر يوا˘˘ي˘˘ح˘˘م
ىلع ،ينارهولا يدانلا ةرادإا
:لاق ةينطولا ةعاذإلا جاومأا
بعلم لوح دعب لصصفن مل»
ة˘˘نا˘˘بز ن˘˘ي˘˘ب لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا

»:فدر˘˘˘ي˘˘˘˘ل ،«ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘عو˘˘˘˘بو
ربع ةيصضقلا هذه ضسردنصس
ثي˘ح ن˘ي˘ب˘ع˘ل˘م˘لا ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م
را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ن˘˘صس
يذلا يحصصلا لوكوتوربلا
را˘طإا ي˘ف ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت˘ي˘˘صس

ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ة˘برا˘˘ح˘˘م
ا˘ن˘ك» :ع˘با˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،«ا˘˘نورو˘˘ك
بعلملاب لبقتصسن نأا ىنمتن
ه˘˘ن˘˘كل ،نار˘˘هو˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

با˘ع˘لألا ةرود˘ل ضصصصخ˘م
نأا لمأان2202 ةيطصسوتملا
يف ان˘فر˘صصت تح˘ت ع˘صضو˘ي
فصشكو اذ˘ه ،«ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل لوألا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ها˘˘˘ياو˘˘˘ن ن˘˘˘ع ي˘˘˘نار˘˘˘هو˘˘˘لا
راودألا ى˘˘ل˘˘ع ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ى˘˘˘لوألا
انحومط» :لاق ثيح لبقملا
لجأا نم ضسفانتلا يف لثمتي
فد˘˘ه˘˘ب ى˘˘لوألا بتار˘˘˘م˘˘˘لا
م˘صسو˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
تلوطبلا دحأا يف يلاوملا
،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘˘ف.«ةيراقلا
ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف ةرادإا تح˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ن
نا˘م˘˘صض ي˘˘ف «ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا»
ن˘ي˘˘ب˘˘عل ة˘˘ع˘˘برأا تا˘˘مد˘˘خ

ن˘م ل˘كب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ن˘ي˘ع  ن˘م ما˘˘ي˘˘صس ف˘˘ير˘˘صش
نيمل ماصسح ضسراحلا ،ةليلم
لداع ،ةنيطنصسق بابصش نم
كيرافوب دادو بعل باطخ
ضشا˘ق˘ن ما˘صشه ـل ة˘فا˘صضإلا˘ب
.رئازجلا ةيدولوم مجاهم

نأا ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل ر˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيدولوملل ةديدجلا ةرادإلا

رانريب عم تدقاعت دق تناك
يصسنرفلا بردملا ينوزاك
بجومب يرصشم ريصشبل افلخ
د˘ع˘تو ،ةد˘حاو ة˘ن˘صسل  د˘ق˘ع
نم ةيناثلا يه ةبرجتلا هذه
ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘ه˘عو˘ن
ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
فر˘صشأا ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يف رئازجلا ةيدولوم ىلع
.نيتبصسانم

طيمز.ع

ةفيلخ نب رهاط دجاوتي
وداراب يدان ناديم طصسو
م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا
ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ي˘صضق˘ن˘˘م˘˘لا
دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تا ي˘˘˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘˘˘عإلا
قيرف رادار ىلع ،ةمصصاعلا
يصسنوتلا يصضايرلا يجرتلا
طصسو معدل ىعصسي يذلا

ردا˘ق˘لا بعÓ˘لا˘˘ب ه˘˘ناد˘˘ي˘˘م
.قرافلا ةعانصص ىلع

ا˘نردا˘صصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘˘عو
يدان نم ةبيرقلا ةصصاخلا
دجاوتي ةفيلخ نب نأا ،وداراب

ة˘يد˘نألا د˘يد˘ع رادار ى˘ل˘˘ع
دادزولب بابصش قيرف اهزربأا
ي˘جر˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب

،ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا
نم رخأاو رطق نم ضضرعو
ضسردت˘صس ثي˘ح ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ضضورعلا لك قيرفلا ةرادإا
لصضفألا رايتخل ةمد˘ق˘م˘لا
ةيلاملا ةيحانلا نم اهبعÓل
.ةيصضايرلاو

ب.م.يرشسيإا

538213ددعلا ^2441 مرحم81ـل قفاوملا0202 ربمتبشس6دحأ’اةصضايرلا
لئابقلا ةبيبشش

احرشسم ناك قباشسلا نونكع نب بع’ بايغ نأا دكؤوت ةرادإ’ا

«يرانكلأ»ـل ينفلأ مقاطلأ حيريو تابيردتلاب قحتلي بيقع

بتأرملأ لجأأ نم سسفانتلأ انحومط» :يوايحم
«ةيراق ةكراسشم نامسضو ىلوأ’أ

وداراب يدان

يسسنوتلأ يسضايرلأ يجÎلأ رأدأر ىلع ةفيلخ نب
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ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘طألا تعر˘˘صش
نم لقأا ينطولا بختنملل
ةيعمب ةنصس71و ةنصس02
ةبقارم˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
نوطصشني نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ي˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا جرا˘˘˘˘˘خ
تا˘ي˘ف˘صصت˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
ايقيرفإا ممأا ضسأاكل ةلهؤوملا
ايناتيروم اهن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا

،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع بر˘غ˘م˘˘لاو
مقطألا ءاصضعأا عمتجا ثيح
ةين˘ق˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا
لجأا نم ،دعب نع رصضاحتلا
طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع ة˘˘˘صسارد
دعب تاريصضحتلاب ةصصاخلا
لبق نم رصضخألا ءوصضلا يقلت
.دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا

ـل يمصسرلا عقوملا فصشكو

،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا
ءاثÓثلا موي عامتجا دقع نع
ر˘ه˘صش ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ىلإا قرطتلا لجا نم ،ربمتبصس
،تابيردتلا ىلإا ةدوعلا ةيصضق
عصضو ىلع عيمجلا قفتا ثيح
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ي˘ف طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع
و˘ح˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو
:يلاتلا

ضصا˘˘خ ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ع˘˘˘صضو ‐
دع˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل
ن˘م ر˘صضخألا ءو˘˘صضلا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
.تاطلصسلا

نطولا جراخ ىلإا لقنتلا ‐
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م

.مهئاعدتصسل ابصسحت
م˘˘˘عد ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ‐

ةنصس71 نم لقأا نيبخ˘ت˘ن˘م˘لا
نيبعÓب ،ةنصس02 نم لقأاو
.ةفاصضإلا ميدقت ىلع نيرداق

ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘˘لا ‐
عم ةمداقلا مايألا يف ضصبرت

.ةينفلا مقطألاو نيبعÓلا لك
ةين˘ف˘لا م˘ق˘طألا ع˘صضوو اذ˘ه

ى˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا
:تابيردتلا

ل˘يو˘ط ضصبر˘ت ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب‐1
ربمتبصس7ـلا نم ةيادب دمألا

اد˘˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
دعوم ط˘ب˘صض ع˘م ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل

لجأا نم ،اصسنر˘ف ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل
م˘˘عدو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
.ددج نيبعÓب ةليكصشتلا

تآا˘صشن˘م˘لا ح˘ت˘ف را˘ظ˘ت˘˘نا‐2
عم ضصبرت ةجمربل ةيصضايرلا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خا
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جرا˘˘خ نو˘˘ط˘˘صشن˘˘ي
ةبقارمب ةصصاخلا ةنجللا ةيعمب
يف نوطصشني نيذلا نيبعÓلا

،ةيبوروألا تلوطبلا فلتخم
لاصصتلاو نيبعÓلا ديدحت عم
نم لقأا ةئف يف (ابعل62) مهب
.ةنصس71و ةنصس81و ةنصس02

ب.م.يرشسيإا

دعب نطولا صضرأا ىلإا داع
باعلأ’ا يف ةكراششملا ةياهن
ايشسور يف ةيركشسعلا

ينطولأ بختنملأ
ىظحي يركسسعلأ
نم سصاخ لابقتسساب

ةحيرقنسش فرط
ينطولا بختنملا داع

ىلإا صسمأا ةحيبشص يركشسعلا
ايشسور نم امدق ،نطولا صضرأا

ةشسداشسلا ةعبطلا ماتتخا دعب
،ةيلودلا ةيركشسعلا باعلأÓل

جئاتن بختنملا ققح ثيح
.ةياغلل ةعجششم
صسيئر يدياق دمحم لقتناو
ريشضحتلاو لامعتشس’ا ةرئاد

اقوفرم ،صشيجلا ناكرأ’
فلتخم نم ةيماشس تاراطإاب

،ينطولا عافدلا ةرازو تائيه
كيرافوب ةدعاق ىلإا

نع ةباين دفولا لابقتشس’
ينطولا صشيجلا ناكرأا صسيئر
بختنملا ققحو.يبعششلا
ثيح ،ةديج جئاتن ينطولا
ةلومحملا ةليشصفلا» يف كراشش

قيرف اهيف لشصح يتلاو «اوج
زكرملا ىلع ةيربلا تاوقلا
لشصح امك ،قرفلا بشسح4ـلا

،دحتملا قيرفلا ةزئاج ىلع
فذاقب يمار نشسحأا ةزئاجو
،«7 يج.يب.رأا» خيراوشصلا

عافدلا ةرازو ماشسو اذكو
،ايشسور ةيلاردفل ينطولا
ريوطت يف هتمهاشسم ريظن
،ةيلودلا ةيركشسعلا باعلأ’ا

صصشصخت يف يف كراشش امك
ءاجو «يفولا قيدشصلا»
فشصلا يف يركشسعلا بختنملا
ةزئاج لانو ،قرفلا بشسح3ـلا
ةقباشسم يف قيرف نشسحأا
ةبترملاو «ينقت ونيشسلا»
ديشصلا ةقباشسم يف ةيناثلا

قابشس يف ةثلاثلا ةبترملاو
ةزئاج ىلإا ةفاشضإ’اب ،لاطبأ’ا
اذه.ةرودلا يف مكح نشسحأا

ينطولا بختنملا نوكيشسو
عم دعوم ىلع يركشسعلا
لبق نم صصاخ لابقتشسا
صشيجلا ناكرأا صسيئر قيرفلا
ةرازو رقمب ،يبعششلا ينطولا
.ينطولا عافدلا

ب.م.يرشسيإا

«يتشسليششوكنايبلا» ناولأا لمح نم ابيرق تاب رشضÿا Òهظ

«حيحسصلأ هاŒ’أ ‘ Òسست تاسضوافŸأو انمهي سسراف» :يغأزنإأ

مداقلا مشسوŸا رشضÿا Òهظ ىلع لوعي خابدÓغششنوم ايشسورب بردم

يدنلوهلأ ولنيف ىلع يونعم زوفب تأÒسضحتلأ ةلحرم يهني ينيعبسس نب

02و ةنسس71 نم لقأأ ينطولأ بختنملل ةينفلأ مقطأ’أ
ايقيرفإأ ممأأ سسأاكل ريسضحتلأ يف عرسشت ةنسس

رشضخلا حانج عم دقاعتلا ديرت قرف ةدعتاطلشسلا لبق نم رشضخأ’ا ءوشضلا رظتنتو تابيردتلا فانئتشس’ تاحاÎقا ةدع تعشضو

زينيكتأوو ةمحر نبب ظافتح’أ :كنأرف
 سضوافتلل نودعتسسم نحنو بعسص

مامأا ليحرلا باب دروفتنيرب يدان بردم كنارف ضساموت حتف
يفيصصلا وتاكريملا لÓخ ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر نب ديعصس

نم ريثكلا رادار ىلع دجاوتي رصضخلل رئاطلا حانجلا نأاو اميصسل
بردم كنارف ضساموت فصشكو.هعم دقاعتلل ىعصست يتلا ةيدنألا
يف ءاوصضألا يرودل دوعصصلا يف لصشف يذلا يزيلجنلا يدانلا
رادار ىلع نادجاوتي زنيكتاوو ةمحر نب» :Óئاق ةيفحصص تاحيرصصت

نودعتصسم نحف بصسانملا ضضرعلا لوصصو لاح يفو..ةيدنألا ديدع
دجاوتي ،ةمحر نب ديعصس نأا ركذي.«امهلاقتنا ضصوصصخب ،ضضوافتلل
،ماهلوف ،ةيزيلجنإلا «غيلرمير˘ب˘لا» ة˘يد˘نأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ما˘م˘ت˘ها ل˘ح˘م
.ماهنتوتو لانصسرأاو ماه تصساوو ،Óيف نوتصسأا

ب.م.يرشسيإا
ربحلا نم ريثكلا لاشسأا ىرخأا ءامشسأاو غنيلرتشس دجاوت

بقل لينل نيحسشرملأ ةمئاق جراخ زرحم
يزيلجن’أ يرودلأ يف بع’ لسضفأأ

رتصسصشنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم ضضاير باغ
يتلاو مصسوملا يف بعل لصضفأا ةزئاجب ةينعملا ةمئاقلا نع ،يتيصس
لمحت مل اذإا ،ةيزيلجنإلا نيفرتحملا مدقلا ةرك يبعل ةطبار اهمظنت
ميدقت نم مغرلابو.ةديدج ءامصسأا ةتصس نم نوكتت يتلا ةمئاقلا
هل عفصشي مل كلذ نأا ريغ ،«نزتيصسلا» ةقفر يئانثتصسا مصسومل «زورح»
تمصضو ،ماعلا اذه ةزئاجلا لينل ةحصشرملا ءامصسألا دحأا نمصض نوكيل
دلونرأا ردنصسكلأا تنيرت  نم Óك بعل لصضفأل نيحصشرملا ةمئاق
يدان يعابر كياد ناف ليجريفو ينام ويداصسو نوصسردنه نادروغو
.يتيصس رتصسصشنام نم غنيلرتصس ميحرو نيورب يد نيفيكو ،لوبرفيل
مصسوملا يف ةبعل لصضفأا ةزئاج اصضيأا مصضت ةقباصسملا نأا ،ريكذتلل
نع نÓعإلا ررقملا نمو اذه ،باصش بعل لصضفأا ةزئاجل ةفاصضإلاب
.يراجلا ربمتبصس8 يف ةزئاجلاب نيزئافلا مصسا

طيمز.ع
يدوعشسلا يرودلا نم92 ةلوجلا تايرابم نمشض

نيمث زوف قيقحتل كمسض دوقي يحينسش
قافت’أ باسسح ىلع

يف كمصض يدان بعلو يرئازجلا يلودلا يحينصش ميهاربإا مهاصس
تاصسفانم نمصض ،قافتإلا يدان ىلع قحتصسم زوف قيقحتل هقيرف ةدايق
نيفده ةجيتنب تهتنا يتلاو يدوعصسلا يرودلا نم92 عوبصسألا

نصسحأا دحأا ةملعلا ةيدولومل قباصسلا بعÓلا ناك و.ءيصشل لباقم
ةمصساح ةريرمت مدق نأا دعب ،كمصض بناج نم ناديملا يف رصصانعلا
ةارابملا تدهصش امك ،هقيرفل يناثلا فدهلا عيقوتب لفكت يذلا هليمزل
ضسراح˘لاو ي˘ع˘فا˘صش قورا˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘لود˘لا ة˘كرا˘صشم ا˘صضيأا

ضسيار داق لباقملا بناجلا نم ،كمصض بناج نم ةبغز يفطصصم
.قافتلا قيرف ةليكصشت «رصضخلا» نيرع ضسراح يحلوبم باهو

طيمز.ع
ةديدعلا صضورعلا مغر هعيب تشضفر يدانلا ةرادإا

3202 ىلإأ تسسيرب عم هدقع ددمي ةلبقلب
،يصسنرفلا تصسيرب مجنو يرئازجلا يلودلا ةلبقلب ضسيراه قفاو

ىلوألا ةجردلا يرود يف طصشانلا هقيرف عم هدقع ديدمت ىلع
طصسوتم اهمدق يت˘لا ة˘يو˘ق˘لا تا˘يو˘ت˘صسم˘لا بق˘ع كلذو ،ي˘صسنر˘ف˘لا

ناكو.طرافلا مصسوملا «1 غيللا» تاصسفانم نمصض «رصضخلا» ناديم
براحم» دقع ديدجت نع نلعأا دق ،تصسيرب يدانل يمصسرلا عقوملا
يذلا عئارلا ىوتصسملا دعب يتأاي يذلاو3202 ناوج ىتح «ءارحصصلا
يصشفت ءارج ةصسفانملا فقوت لبق طرافلا مصسوملا هقيرف هقفر همدق
ناديم طصسوتم يف مهتقث «زاوصسيربلا» كلذب ددجيل ،انوروك ضسوريف
مصسوملا لÓخ ةوقب ةدوعلاو ريثكلا ميدقت هنم رظتني يذلا «رصضخلا»
ديدعلا مامتها لحم ناك ةنصس52 بحاصص نأا مولعملا نمو.لبقملا

زرجنير وكصسÓغل ةفاصضإلاب ضسنل يدان رارغ ىلع ةيدنألا نم
هنأا ةدكؤوم ،ةعيب ةركف تصضفر تصسيرب ةرادإا نأا ريغ ،يدنلتكصسإلا
.ايلاح اهنع ءانغتصسلا نكمي ل يتلا قيرفلا زئاكر دحأا يقبي

طيمز.ع
«لاوتيل» مجاهم ىلع لطاهتت صضورعلا

يبيرع عم دقاعتلأ قابسس لخدي اغأرب
يصضايرلا مجنلا يدان يف يرئازجلا فرتحملا يبيرعلا ميرك تفل

نع اونابأا نيذلا ،اغارب غنيتروبصس يدان يلوؤوصسم راظنأا يلحاصسلا
اريصضحت ةيراجلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ بعÓلا مصض يف مهتبغر
ىعصسي اغارب نأا ،ةيلاغترب ةيفحصص ريراقت تفصشكو.لبقملا مصسوملل
نم يلاغتربلا يرودلا يف اريثك قلأات يذلا يناميلصس ويرانيصس راركتل
مصسوملا يف ايقيرفا لاطبأا يرود فاده يبيرع عم غنيتروبصس ةباوب
نم ايمصسر اصضرع كلمي يرئازجلا يلودلا نإاف ،ةراصشإÓل.يصضاملا
تامدخب ريبكلا همامتها نع رخألا وه ىدبأا يذلا يصسنرفلا مين يدان
.يرئازجلا مجاهملا

جاحلب اشضر
sport@essalamonline.com

يلودلا ضسراف دمحم لازي ل
لاب˘صس يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا
يعاصسم ي˘ف ل˘خد˘ي ،ي˘لا˘ط˘يإلا
فصشك يذلا امور ويزل يدان

مادقتصسل ريبكلا ه˘ما˘م˘ت˘ها ن˘ع
م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ر˘صسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لا
.لبقملا

ي˘˘غاز˘˘نا ي˘˘نو˘˘م˘˘ي˘˘صس لا˘˘˘قو
هراوح يف ويزل يدان بردم
و˘˘˘ي˘˘˘صشت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ك» ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م
يدان مجن مادقتصسا»:«و˘تا˘كر˘ي˘م
تÓيوحت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ لا˘ب˘صس
وهو ،اريثك ينمهي رمأا ةيراجلا

لجأا نم قيرف˘ل˘ل ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ف˘صص
بنا˘ج˘لا ن˘م ا˘˘ن˘˘صسف˘˘نأا ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت
تاصضوافملا نأا ادكؤوم ،«رصسيألا
عم حيحصصلا هاجتلا يف ريصست
.لابصس ةرادإا

«يتصسيل˘ي˘صسو˘كنا˘ي˘ب» د˘ير˘يو

ةعبرأا ةدمل ضسراف عم دقاعتلا
طخلا ميعدت لجأا نم ،مصساوم
ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘صصا˘خ ،ي˘ف˘ل˘خ˘˘لا
ي˘ف م˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه كرا˘˘صشي˘˘صس
ي˘ت˘لا ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا ة˘صسفا˘˘ن˘˘م
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
،بقللا ىلع ضسفانتلل نيبعÓلا

عفد ةرادإلا ىلع نوكيصس اذهلو
رفظلل وروأا نويلم6 نم رثكأا
كل˘م˘ي يذ˘لا ضسرا˘ف تا˘مد˘خ˘˘ب

ولوصساصس نم ن˘ير˘خآا ن˘ي˘صضر˘ع
امهصسمحت ايدبأا ناذللا ىونجو
لبق بعÓلا عم دقاعتلل ريبكلا
.ديدجلا مصسوملا ةيادب

برق دكؤوي يلاطي’ا مÓعإ’ا
ويز’ يف صسراف عيقوت
يلودلا ضسراف دمحم برتقا

لا˘˘ب˘˘صس ع˘˘فاد˘˘مو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيناثلا ةجردلل لزانلا يلاطيإلا
يدانل عيقو˘ت˘لا ن˘م ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا

دونبلا ىلع قفتا امدعب ،ويزل
ىو˘صس ق˘ب˘˘ي م˘˘لو ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا
ةمصصاعلا يدان نيب عم قافتلا

.لابصسو
ي˘ن˘ي˘صشتو˘يا˘ب ل˘يو˘نا˘م د˘˘كأاو

ةي˘لا˘ط˘يإلا مد˘ق˘لا ةر˘ك ل˘صسار˘م
نأا ،«ل˘˘يا˘˘ت˘˘صس و˘˘˘يزل» ة˘˘˘عاذإل
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘˘صسيألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
عي˘قو˘ت˘لا كصشو ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا
ةرادإلا نأا˘ب ح˘˘صضوأاو ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةقفصصلا مامتإا لجأا نم حفاكت
ي˘هو ،ن˘كم˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف
ضضعب نم ضصلختلا راظتنا يف
يف نولخدي ل نيذلا نيبعÓلا

ي˘ف «ي˘غاز˘نإا» برد˘م˘لا ة˘˘ط˘˘خ
.لبقملا مصسوملا

جاحلب اشضر

ينيعبصس نب يمار لصصاوي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا

خابدÓغصشنوم ايصسورب يدانو
هقير˘ف ع˘م ق˘لأا˘ت˘لا ،ي˘نا˘م˘لألا

ةيريصضحت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ
قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نإا ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ديدج˘لا م˘صسو˘م˘لا تا˘صسفا˘ن˘م
ررقملا يناملألا يرودلا نم
ربمتبصس81 ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
يدان ج˘ير˘خ ل˘خدو .يرا˘ج˘لا
ةهجاوملا يف ايصساصسأا وداراب
قيرفب ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا

نكمت ثيح يدنلوهلا ولنيف
زار˘حإا ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا
ن˘م ه˘ق˘ير˘ف˘ل ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘˘لا
،73 ةقيقدلا يف ءازجلا ةطقن
و˘كرا˘م رر˘ق ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
خا˘بدÓ˘غ˘صشنو˘م برد˘˘م زور
قبا˘صسلا ن˘ير ع˘فاد˘م بير˘ج˘ت
نأا د˘˘ع˘˘ب د˘˘يد˘˘ج ز˘˘كر˘˘م ي˘˘˘ف
مامأا طصسولا طخ يف هعصضو
بناجلل ةفاصضإلاب نيعفادملا
يذ˘لاو عا˘˘فد˘˘لا ن˘˘م ر˘˘صسيألا
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب نو˘˘˘كي˘˘˘صس

م˘يو˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘ب˘˘صصن˘˘م
نأا ،ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.لبقملا
ريتخا دق ناك ةنيطنصسق نبا

يف رصصا˘ن˘ع˘لا ل˘صضفأا ن˘م˘صض
م˘صسو˘م˘لا ي˘نا˘م˘لألا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
نو˘كي˘صس يذ˘لاو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

يف ةكرا˘صشم˘ل˘ل د˘عو˘م ى˘ل˘ع
ابوروأا لاطبأا يرود ةقباصسم
هيدان دصصح دعب مصسوملا اذه
ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
.ىلغألا ةيراقلا ةصسفانملل

طيمز.ع



ةــــنصصرق

ديد÷أ هقيرف عم ةيبيردت ةسصح لوأأ
ل˘˘فو˘˘ن ى˘˘صضمأا نأا د˘˘ع˘˘ب

،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ف˘صسا˘خ
ىلع يصضاملا ضسيمخلا موي

يدا˘˘ن ع˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا هد˘˘˘ق˘˘˘ع
ضضاخ ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا Ó˘يد˘نو˘ت

ن˘م مدا˘ق˘لا ة˘ير˘صصن˘˘لا بعل
لوأا ي˘صسنر˘ف˘لا ودرو˘˘ب يدا˘˘ن

ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘˘صصح
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا كرا˘˘صشو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةيقيب˘ط˘ت ةارا˘ب˘م ي˘ف ر˘صسيألا
مقاطلاو بردملا راظنأا تحت
طقتلا ام˘ك ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا

،ةارابملا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ةرو˘صص
ظحف هجامدنا دكؤوي ام وهو
.فصساخ اي قفوم

ةنولسشرب ‘ يسسيم ءاقب ببسس
اهفرع يتلا ةريبكلا ةلبلبلا دعب

ي˘نا˘ب˘صسإلا ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا عرا˘˘صشلا
ي˘صسي˘م و˘ي˘ل ل˘ي˘حر ضصو˘صصخ˘˘ب
تي˘ب ن˘ع ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ي˘لود˘˘لا
اصصرابلا دئا˘ق ف˘صشك ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب

لودعلل هعفد يذلا ببصسلا نع
اذه قيرفلا ةرداغم يف هرارق نع
ة˘˘فا˘˘ح˘˘صصل˘˘ل Ó˘˘ئا˘˘˘ق ،ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا
اذل ،اديعصس نكأا مل» :ةينابصسإلا
ةردا˘غ˘م ق˘با˘صس تقو ي˘ف ترر˘˘ق
م˘ل ه˘ن˘كل ،ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ق˘ير˘ف˘˘لا
فا˘˘صضأاو .«كلذ˘˘˘ب ي˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صسي
ل» :م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف بعل ل˘˘˘صضفأا
،رمعلا قيرف ةا˘صضا˘ق˘م ي˘ن˘ن˘كم˘ي
.«ءاقبلا تررق ببصسلا اذهل

بعلم لاغسشأأ مدقت
ىسسوم يديسس

ناديم ةيصضرأا ىوتصسم ىلع لاغصشألا
ريصضحتل ينقتلا زكرملاب ضصاخلا بعلملا
فرعت ،يصسوم يديصسب ةينطولا تابختنملا

بتكملا اريثك حارأا ام وهو ةعيرصس ةريتو
يرئازجلا دا˘ح˘تلا دا˘صشأاو اذ˘ه ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
فلكملا ضسدنهملا تادوهجب مدقلا ةركل
نم نمزلا اقباصسم رابج لمعب موقي يذلا
ىل˘ع تفر˘صشأا ي˘ت˘لاو لا˘غ˘صشألا ما˘م˘تإا ل˘جأا
تاصصبرت ناصضتحل ةزهاج نوكتل اهتياهن
.Óبقتصسم ينطولا بختنملا

عدوي يرانكلأ
قباسسلأ هبع’

ةبيبصش يدان ةرادإا تقلت ،نزحم ربخ يف
قيرفلل قباصسلا بعÓلا ةافو أابنب لئابقلا

يدانلا ةرادإا عراصستل دودغز ديصشر جاح
ةلئاعل ةراحلا ا˘ه˘يزا˘ع˘ت م˘يد˘ق˘ت˘ل ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع يدا˘ن˘لا ر˘صشن ا˘م˘ك ،د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا
رثأاتلا ىدبأا يتلاو ةيزعت ةلاصسر يمصسرلا
ربعو ،ق˘با˘صسلا ا˘ه˘ب˘عل ةا˘فو ر˘ب˘خ˘ل غ˘لا˘ب˘لا

ةر˘صسأا ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘صضت ن˘ع يدا˘ن˘لا ور˘ي˘صسم
.مهباصصم يف ديقفلا

«سشهوميق ام» ةدايع نب

نم هئايتصسا ،ةدايع نب نيصسح بعÓلا ىدبأا
يدانلا ولوؤوصسم اهيلع لمعي يتلا ةلماعملا
فوقو رظتني ناك ثيح ،ينيطنصسقلا يصضايرلا
ءي˘صش ل˘ك ح˘ن˘م ه˘نا ا˘م˘ب ه˘ب˘نا˘ج ى˘لإا ع˘ي˘م˘ج˘لا
نييصضاملا نيمصسوملا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘صسم˘ل
ريثكلا هل حتف قيرفلا نا اديج كردي بعÓلا»
ةل˘ما˘ع˘م ي˘ف بعÓ˘لا ل˘مأا˘يو اذ˘ه» قا˘فألا ن˘م
ديري ل هنوك ةرادإلا ضسلجم ضسيئر نم ةديج
˘ما˘م˘ت˘هلا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا ه˘ح˘ن˘م ىو˘صس ر˘ي˘ث˘˘كلا

.قيرفلا يف هدجاوت ةميقب هراعصشاو

يكيجلبلأ يدانلأ
فوسصوب ةدوع لجعتسسي

ى˘ل˘˘ع فو˘˘صصو˘˘ب بعÓ˘˘لا لو˘˘صصح د˘˘ع˘˘ب
ةياغ ىلإا راظتنلا ىوصس هل قبي مل ،ةريصشأاتلا
نيدئاعلا ةرثك نأاو ةصصاخ يوجلا لاجملا حتف
هل حنصست نل اصسنرف ىلا ةلقنتملا تارئاطلا ربع
هلعجيصس ام وهو ،مهتق˘فر˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘لا
يرودلا غولب نع رظنلا ضضغب ،رثكأا رظتني
لعج ام وهو ،ة˘صسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا
هل ةناكم ضضرف لجا نم رثكا طغصضي هقيرف
قيرف˘لا ة˘ق˘فر˘ب د˘جاو˘ت˘ل˘ل عو˘ب˘صسألا اذ˘ه لÓ˘خ
.هتامدخل ةجاح يف ىقبي يدانلا نأاو ةصصاخ

qarsana@essalamonline.com
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ةطرو ‘ ةغيمد
دبع ةنيطنصسق ةيدولوم ضسيئر

،ةيقيقح ةمزا ضشيعي ةغيمد قحلا
نأا مغر دعب لولحلا دجي مل ثيح
ةبصسنلاب احوتفم لازي ل قوصسلا
،اهبادت˘نا يو˘ن˘ي ي˘ت˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘ل˘ل

فاده ةرداغم ةعفصص دعبو ثيح
هÓت ةرقم مجن وحن يغير قيرفلا

وحن يم˘ي˘هار˘ب ضسرا˘ح˘لا ةردا˘غ˘م
ة˘مزأا ق˘ل˘خ ا˘م و˘هو ة˘ب˘˘ق˘˘لا د˘˘ئار
امهتلعج نيفرط˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ررقي نأا لبق مÓكلاب ناقصشارتي
،ةرداغملا رخألا وه راجن بعÓلا
عيصضي ضسيئرلا لعج يذلا رمألا

.هزئاكر

15

ةيدنأ’أ Úب قرأوفلأ تعنسص لاŸأ ةغل
ع˘ن˘صصت تح˘صضأا لا˘˘م˘˘لا ة˘˘غ˘˘ل

وهو ،ةينطولا ةلوطبلا يف قرافلا
ثيح ،ةريخألا ةنوآلا يف هانصسمل ام
نورا˘ت˘خ˘ي او˘تا˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ك
ه˘صشيا˘ع ا˘م م˘غر ىو˘قألا ضضر˘ع˘˘لا
ام وهو قباصسلا هقيرف عم بعÓلا
ضضع˘ب˘ل ة˘م˘ج تا˘˘بو˘˘ع˘˘صص ل˘˘كصش
ل˘يو˘م˘ت كل˘˘م˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا

كلم˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا ل˘ث˘م ر˘صشا˘ب˘م
لعج يذلا رمألا ،اهاعرت تاكرصش
باو˘˘˘بأا قر˘˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ه˘˘˘تا˘˘˘ه
وا نزاوتلا قيق˘ح˘ت˘ل تا˘عا˘م˘ت˘جلا

لقألا ىلع «روصسنو˘ب˘صس» م˘ه˘ح˘ن˘م
.مهروما طبصضب مهل حمصسي
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ةÓسصلأ تيقأوم

«حيحسصلأ هاجت’أ يف ريسست تاسضوافملأو انمهي سسراف» :يغأزنإأ^
 سضوافتلل نودعتسسم نحنو بعسص زينيكتأوو ةمحر نبب ظافتح’أ :كنأرف^

ةمئاق جراخ زرحم
بقل لينل نيحسشرملأ

يف بع’ لسضفأأ
يزيلجن’أ يرودلأ

احرشسم ناك قباشسلا نونكع نب بع’ بايغ نأا دكؤوت ةرادإ’ا

حيريو تابيردتلاب قحتلي بيقع
«يرانكلأ»ـل ينفلأ مقاطلأ

لشصاوتم ةنشس12 نم لقأا ةئف معد ىلع لمعلا

نع ثحبي رسصان نب
مجنلأ هب ذقني «روسسنوبسس»

ىرخأا ءامشسأاو غنيلÎشس دجاوت
È◊ا نم Òثكلا لاشسأا
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تاطلشسلا لبق نم رشضخأ’ا ءوشضلا رظتنتو تابيردتلا فانئتشس’ تاحارتقا ةدع تعشضو

ةنسس71 نم لقأأ ينطولأ بختنملل ةينفلأ مقطأ’أ
ايقيرفإأ ممأأ سسأاكل ريسضحتلأ يف عرسشت ةنسس02و

ياد Úشسح رشصن لئابقلا ةبيبششةرقم م‚

يشضايرلا ريدملا عم موي لك عامتجا دقع دكأا
تاريشضحتلاو دادعتلا نع ثيدحلل

ناقزرم عم فÓخل دوجو ’ :يوانكل
ةحسصلأ نم راع ليق ام لكو


