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4و8 ـب يلإوتلإ ىلع تاكرب

إذــفان اـــنجشس تإوـــنشس

ةيشضق يف فانئتشسإلإ ليجأات
موي ىلإإ توكحط نيدلإ يحم

50صصيراـــجلإ ربمتبشس03
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ندŸإو لئابقلل ىلعألإ صسلÛإ وشضع
:«مÓشسلإ» ـل حاتفلإ دبع فرششأإ ،ةيبيللإ

ةحشصلإ نوناق ‘ رظنلإ ةداعإل تعفإر
ةيبطلإ ءاطخألإ فلم ة÷اعمو

تماق Úتعشسإو ثحبو طيشش“ ةيلمع لشضفب
 ÚنطإوŸإ نم معدب نمألإ حلاشصم امهب

سسنآإ قهإرŸإو ةلوخ ةلفطلإ ىلع روثعلإ
ةديج ةحشص ‘ ناشسملت نم Úيفتıإ

50 صص

رإدشصإإ عم صسابع دلو يفإولإ قح يف إذفان انجشس تإونشس01
قانششوب يدÓخل تإونشس3و هدشض يلودلإ صضبقلاب رمأإ

«ةلطز» راطنق11 زجح و تإردخم رجات75 ـب ةحاطإلإ
اشسولهم اشصرق45152و نيياكوكلإ نم مإرغويلك1.2و

ايروشضح اهئإرجإل طورششلإ ةفاك رفوت نيح ىلإإ

50صص

‘ ةطششان تامظنمو تايعمج تررق
ا˘˘هدو˘˘ه˘˘ج د˘˘ي˘˘حو˘˘ت ،ة˘˘˘ح˘˘˘شصلإ عا˘˘˘ط˘˘˘ق
ن˘م ل˘شضا˘ن˘ت ي˘ت˘لإ ا˘ه˘ب˘لا˘˘طÃ ر˘˘ف˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
‘ تعرششو ،ةد˘ع تإو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ل˘جأإ
ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت ي˘˘ن˘˘˘طو ىق˘˘˘ت˘˘˘لÒ Ÿشضح˘˘˘ت˘˘˘لإ
،ة˘مدا˘ق˘لإ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لإ ما˘˘يألإ ‘ ه˘˘لا˘˘غ˘˘ششأإ

تلا˘˘غ˘˘ششنلإ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ط˘˘ب˘˘شضب جو˘˘˘ت˘˘˘ي
‘ رظنلإ ةداعإإ رإرغ ىلع ةيشسيئرلإ

ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ة÷ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلإ نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق
.ةيبطلإ ءاطخألإ

يحÓفلإ راقعلإ ايفام ىلع برحلإ نلعت ةموكحلإ
40 صصلبقملإ ربمشسيد ىدعتي ل لجأإ يف ةقلاعلإ تافلملإ ةيوشستب ترمأإ

ةيرئإز÷إ ةردابŸاب بحرن»
«ةيبيللإ ةمزألإ ل◊

ةطششان تايعمجو تامظنم
دحوت ةحشصلإ عاطق ‘
اهبلاطÃ رفظلل اهدوهج

30صص

40 صص

ةيلاŸإ تامولعŸإ ة÷اعم ةيلخ فرشصت ت– ةبشسانŸإ تايناكمإلإ لك تعشضو

ةمعإد رشصانع3 فيقوت
أابخم11 ريمدتو باهرإÓل

 عنشصلإ ةيديلقت لبانق7و

ةكرششلإ اهتدبكت ةمخشض رئاشسخ
«انوروك» ةحئاج ءإرج

ءوشضلإ رظتنت «فايتنشس»
تاطلشسلإ نم رشضخألإ
نيرفاشسŸإ لقن فانئتشسل

40 صص

ةفلكمـلإ ةئيهلإ ةرإدإإ صسل‹ ليكششت وحن
«راطع» بتكم نم هبحشس دعب عورششŸاب

ةنيدم زا‚إإ ليو–
ةرإزو ¤إإ دوعشسم يشساح

 نإرمعلإو نكشسلإ
30 صص

40 صص

50صص

فيفجتل Êوناقلإ اهزاهج ززعت ةلودلإ
باـهرإلإ لـيو“و لإومألإ لشسغ عبانم

دعب نع ›اŸإ داشسفلإ نعغÓبإÓل ةششرو قÓطإإ^
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. «اهيف ترفط»

ةرهاظ حبك ىلإا يمري ليبن فدهلا معن
اندÓب يف تاطلصسلا عطق نكل ،ضشغلا
تاناحتما زايتجا تارتف لÓخ تنرتنإÓل
ىلع ةيبل˘صس تا˘ي˘عاد˘ت ه˘ل نا˘ك ،«كا˘ب˘لا»
رئاصسخو لكاصشم ببصسو لب ةدع ةدعصصأا
مرح ثيح ،ضصاخصشأ’او تاهجلا ديدعل
،فيطصس ةي’و نم ،حازب لاهتبا ةلطبلا

ةيلود ةلوطب يف دعب نع ةكراصشملا نم
لا˘ه˘ت˘با با˘صصت˘ل ،ي˘˘ن˘˘هذ˘˘لا با˘˘صسح˘˘ل˘˘ل
اهقوفتب ايبرعو اينطوو ايلحم ةفورعملا
،ر˘ي˘ب˘ك طا˘ب˘حإا˘ب ضصا˘˘صصت˘˘خ’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ر˘ف˘ظ˘˘ل˘˘ل ةز˘˘ها˘˘ج تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
ةمئاق ىلإا همصضت˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه بق˘ل˘ب
ىلع اهب تجو˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا با˘ق˘لأ’ا
.يبرعلا ىوتصسملا

 رئإزجلإ ىلختت له
؟اهئانبأإ نع

جراخلا يف انتبلط .. اعقوتم ناك ام ضسكع
يلاعلا ميلعتلا ةرازو رارق نم نوطخاصس
حنملا خصض فقوب لئاقلا ،يملعلا ثحبلاو
مهتماقإا ةرتف تهتنا نيذلا ةبلطلل ةيلاملا
لاح عقاو ،0202 ناوج03 يف جراخلاب

ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع نو˘ق˘ل˘ع˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ع˘˘ج
تلخت له» لوقلاب يعامتج’ا لصصاوتلا

.؟.. «ةلودلا انع

! .. إورذحإ

لÓخ انعمتجم يف ةفولأام تراصص ثداوح يف
ل˘ئا˘ه˘لا دد˘ع˘لا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘صسلا
انمكاحم اهب جعت يّتلا نأاصشلا اذه يف اياصضقلل

نولاتحي نولوهجم ،نطولا عوبر فلتخم ربع
لÓخ نم مهلاومأا مهنوبلصسيو نينطاوم ىلع
داو» عقوم قيرط نع ةيمهو تامدخ ميدقت

ن˘م «مÓ˘صسلا» ـل ر˘فو˘ت ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،«ضسي˘˘ن˘˘ك
ةكبصش طاصشنب قل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نإا˘ف ،تا˘مو˘ل˘ع˘م
يرئازجلا كلهتصسملا فدهتصست ةمظنم ةينطو
«milc_hB» م˘صسإا ل˘م˘ح˘ت ة˘كر˘صش لÓ˘خ ن˘م
ىلع ديربتلا ةزهجأا حيلصصتو عيب يف ةصصتخم
ةز˘˘ه˘˘˘جأ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا ه˘˘˘جو
.ةيلزنمورهكلا

  ؟ ينوناق إذه له

ًءاوصس رهاوظلا فلتخمل انتجلاعم قايصس يف
،انعمتجم يف ةدجتصسملا ةيبلصسلا وأا ةيباجيإ’ا
ضضع˘˘ب ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘يأا˘˘˘ترإا
ةرادإ’ا مقر لجصست يتلا ةصصاخلا تاكرصشلا
يف» اهتحت بتكتو اهتانحاصش وأا اهترايصس يف
اذهب لاصصت’ا وجرن قئاصسلا نم أاطخ يأا ةلاح
يف ةقث مدع نع مني يذلا لعفلا اذه ،«مقرلا
قازرأا ع˘ط˘ق ي˘ف ا˘ب˘ب˘صس نا˘ك ،ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لا
مهدصض ىوكصش تعفر نيذلا نيقئاصسلا ضضعب
ةصضيرملا بولقلا يوذ نينطاوم فرط نم
،اهيمخصضتب اوماق ادج ةهفات بابصسأ’ كلذو
ة˘ع˘جار˘م تا˘كر˘صشلا هذ˘ه˘ب ا˘ير˘ح تا˘ب ه˘ي˘ل˘عو
.تاءارجإا اذكه ضصوصصخب اهتاباصسح

qarsana@essalamonline.com

5482ددعلا ^2441 مرحم92ـل قفاوملا0202 ربمتبسس71سسيمخلا

! .. «انوروك» ـب يلابت ل تإرإزو
ن˘م ضضع˘ب˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘ي
’ اندÓب يف تارازولا
،«انوروك» رطخب يلابت

ة˘ي˘ل˘ك تل˘ها˘ج˘˘ت ثي˘˘ح
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نأا ليلدب ،اهب لومعملا
تÓماع˘لاو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب
نم ’إا بترلا فلتخمب
ن˘م ة˘ياد˘˘ب ،ي˘˘بر م˘˘حر
ة˘ح˘ل˘صصم˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘لا
نودتر˘ي ’ لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ا
ا˘˘م و˘˘هو تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا

اوراز نونطاوم هظح’
تارازو˘˘لا هذ˘˘ه ضضع˘˘ب
ءا˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘ل ار˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘˘م
 .مهجئاوح

! .. ةتوقوم لبانقASUTE.. تÓفاح
اهتدصسأا يتلا ةمراصصلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘غر
قيبطت ضصوصصخب اندÓب يف تاطلصسلا
نم دحلا ىلإا ةيمارلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا
ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت
تÓفا˘ح نأا ّ’إا ،ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘صسو ىو˘ت˘صسم

ASUTEنأا م˘˘كح˘˘ب ،كلذ تل˘˘ها˘˘ج˘˘˘ت
ىلع طوط˘خ˘لا د˘يد˘ع˘ب تف˘قو «مÓ˘صسلا»
باكرلا لج ءادترإا مدعو ةريخأ’ا ظاظتكا
تÓ˘فا˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،تا˘ما˘م˘كل˘˘ل
رجفنت نأا نكمي ةتو˘قو˘م ل˘با˘ن˘ق ة˘با˘ث˘م˘ب
ىودعلا لقتنت نأا درجمب ةثراك فلختو
.ضضارعأ’ا هيلع رهظت ’ رفاصسم نم

 هرمأإ نم ةريح يف يرياحشس
قلخ فدهب تاصسلج ةدع قلطأا امدعب
زكرملا» مصسا تحت ةديدج ةصسصسؤوم
م˘هأا تم˘صض ،«ا˘م˘ن˘ي˘˘صسل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

نم تحرطو ،ةيئامنيصسلا ةعانصصلاو
ضضرغب عاطقلا لكاصشم مهأا اهلÓخ
أا˘جا˘ف˘ت ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا دا˘˘ج˘˘يإا
بدتنملا ريزولا ،يريا˘ح˘صس ف˘صسو˘ي
يف ،ةيئامنيصسلا ةعانصصلاب فلكملا
نم هعورصشم ضضفرب فاطملا ةياهن

باوجلا .. اذامل .. ةموكحلا فرط
.نيينعملا دنع

؟.. باقعلإ نم ›إولإ تلف له
ا˘ن˘ب˘حا˘صص مو˘ي˘لا ى˘لإا
نأا ود˘ب˘ي .. «ي˘ن˘ه˘˘م»
دعب هلطي مل لجنملا
دنع ملعلا .. ؟ اذامل ..
ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘ح˘˘˘ن ،! ه˘˘˘ل˘˘˘لا
ن˘ع ثيد˘ح˘لا دد˘صصب
ي˘لاو ،ي˘لد˘ع د˘˘م˘˘حأا

ة˘˘˘˘˘˘يادر˘˘˘˘˘˘غ ة˘˘˘˘˘˘ي’و
فلاخ يذلا ،قبصسأ’ا
،تارم ةد˘ع نو˘نا˘ق˘لا

هتيصشاحل حنم امدنع
نيلوؤوصسم˘لا ضضع˘بو
بصصانملا فل˘ت˘خ˘م˘ب
ة˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘م ضضارأا
لبق نم اهبلط مت يصضارأا حنم ىلإا رمأ’ا هب لصصو كلذ نم رثكأاو ،يعانصصلا رامثتصسÓل
قيصسنتلاب تمت اهريغو تافلاخملا هذه لك ،ةقباصس رامثتصسا تافلم نوكلمي نيذلا اهباحصصأا
.ةي’ولاب قباصسلا تاصسصسؤوملا ريدم ،يدوليم وعدملا عم لماكلا



watan@essalamonline.com
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،حا˘ت˘ف˘لا د˘ب˘ع فر˘صشأا د˘˘كأا
ى˘˘ل˘˘عأ’ا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا و˘˘˘صضع
يف ،ةيبيللا ندملاو لئابقلل
،«مÓصسلا» هب ضصخ حيرصصت
اهب تمدقت يتلا ةردابملا نأا
ة˘˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ح فد˘˘ه˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ف˘ل˘م˘لا تاد˘ي˘ق˘ع˘˘ت
ماعلا وفعلا ليعفت يف نمكت
ءا˘˘ن˘˘ج˘˘صسلا حار˘˘˘صس قÓ˘˘˘طإاو
،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ى˘لإا با˘هذ˘˘لاو
اي˘ب˘ي˘ل ع˘م˘ج˘ي ا˘م نأا ح˘صضوأاو
بناجلا  طقف ضسيل رئازجلاو
خيراتلا اصضيأا امنإا يفارغجلا

مدلاو نيكرت˘صشم˘لا دا˘ه˘ج˘لاو
ةرتف لÓخ يبيللا يرئازجلا
.يصسنرفلا لÓتح’ا

كانه نأا ،انثدحم زربأا امك
فلملا يف تÓخدتو عاصسم
م˘صصاو˘ع فر˘ط ن˘م ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا
ر˘ير˘˘م˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
نأا دكأاو .ةصصاخ˘لا ا˘ه˘تاد˘ن˘جأا
اهتريظن ع˘م ق˘ف˘ت˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘مزأ’ا ل˘ح نأا˘صشب ة˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
نود ايبيل ءاقرف نيب ةيبيللا
.يجراخلا لخدتلا

يبيللا فلملا ضصخي اميفو
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا رد˘˘صصت˘˘˘ي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا
ضسي˘˘˘ئر ن˘˘˘ي˘˘˘ب بق˘˘˘˘تر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ضسيق يصسنوتلا هريظنو نوبت

دبع دكأا ،ضسنوت يف ديعصس
لئابقلا نم ادفو نأا ،حاتفلا
ةرا˘يز˘ب ار˘خؤو˘م ما˘ق ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا
ضسي˘ئر˘لا ع˘م ى˘ق˘ت˘لاو ضسنو˘ت
ةو˘عد ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ي˘صسنو˘˘ت˘˘لا

مت هنأا احصضوم ،هنم ةيمصسر
هرظن ة˘ه˘جو ى˘لإا عا˘م˘ت˘صس’ا

لئابقلا حرتقم هميلصست متو
.ةيبيللا ةمزأ’ا لحل ةيبيللا

تب˘حر ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تنا˘˘كو
نع ن˘يردا˘صصلا ن˘ي˘نÓ˘عإ’ا˘ب
ي˘صسا˘ئر˘لا ضسل˘ج˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
ضسلجم ضسيئرو جارصسلا زئاف
لوح حلا˘صص ة˘ل˘ي˘ق˘ع باو˘ن˘لا

لك ر˘ب˘ع را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘قو

راوح ينبت عم يبيللا بارتلا
ع˘صضو ى˘لإا ي˘صضف˘ي «ع˘ما˘ج»
.ةلودلا هذهب ةمزأÓل دح

مكح˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ر˘كذ˘ي
ة˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘باور˘˘˘˘لا

عم اهعمجت يتلا ةيفارغجلاو
د˘ق تنا˘ك ،ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا بع˘˘صشلا
ىلإا عازنلا ةيادب ذنم تعصس
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ف˘يز˘ن˘لا فا˘ق˘يإ’ ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو
ر˘طا˘خ˘م ن˘م د˘ح˘لاو ي˘ب˘ي˘ل˘لا
رارقت˘صساو ن˘مأا ى˘ل˘ع ة˘مزأ’ا
.ةقطنملا

،تعد را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو

راو˘ج˘لا لود ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ىلإا ،ةدحتملا ممأ’ا ةياعربو
ءا˘˘صصقإا نودو ل˘˘ما˘˘صش راو˘˘ح
ايبيل يف ءاقرفلا فلتخم نيب
ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘˘ن’ا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ام˘ب ي˘صسا˘ي˘صسلا ل˘ح˘لا را˘صسم
رار˘˘ق˘˘ت˘˘صساو ةد˘˘حو ن˘˘م˘˘صضي
.ايبيل

:«مÓسسلا» ـل حاتفلا دبع فرسشأا ،ةيبيللا ندŸاو لئابقلل ىلعأ’ا سسلÛا وسضع

«ةيبيللإ ةمزألإ ل◊ ةيرئإز÷إ ةردابŸاب بحرن»

د.Ëرم

،ةيبيللا ةمزأÓل ةعيرسس ةديدج لولح داجيإا لبسس ثحبل ،Úيرئازجو Úيبيل Úلوؤوسسم Úب لاسصتا ارخؤوم ىرج
.رئاز÷ا اهاعرت سسلبارط ‘ ةرحانتŸا فارطأ’ا Úب ةينطولا ة◊اسصملل ةردابم لÓخ نم

يتاسسسسؤوملا عمقلاب تددن
تايرحلا دييقتو يرسصنعلا
قيقسشلا بعسشلا اذهل ةيسساسسأ’ا

ةبلاطملإ ددجت رئإزجلإ
ءإزإإ ةلإدعلإ قيقحتب
لÓتحلإ تاكاهتنإ
نيينيطشسلفلإ دشض يليئإرشسإلإ

عمتجملا رئازجلا تعد
ىدل اهدفو ربع ،يلودلا
قوقحل ةيماسسلا ةيسضوفملا
ىلإا ،فينجب ناسسنإ’ا

نأاسشب ةلادعلا قيقحت
ةرسشتنملا تاكاهتن’ا

ناسسنإ’ا قوقحل ةجهنمملاو
تاطلسس اهفرتقت يتلا
يف يليئارسسإ’ا لÓتح’ا
.ةينيطسسلفلا يسضارأ’ا

،يرئازجلا دفولا ددنو اذه
سشاقنلا ءانثأا ،هتلخادم يف
يهفسشلا ريرقتلا لوح ماعلا
قوقحل ةيماسسلا ةيسضوفملل
ةرودلا راطإا يف ،ناسسنإ’ا
قوقح سسلجمل54ـلا
عمقلا فيثكتب ناسسنإ’ا
ىلع يليئارسسإ’ا يتاسسسسؤوملا
نم ينيطسسلفلا بعسشلا

ةجهنمم تاءارجإا لÓخ
اذه جارخإا ىلإا فدهت
هيسضارأا نم ةوقلاب بعسشلا

تانطوتسسملا تائم ءانبو
رمأ’ا ةسسايسس سضرفب اهمسضل
خراسص كاهتنا يف عقاولا
فاسضأاو ،يلودلا نوناقلل
نأا ،يرئازجلا دفولا
عزو يليئارسسإ’ا لÓتح’ا
نيينيطسسلفلا ايجيتارتسسا

ةيسسايسس قطانم ىلع
ةلسصفنم ةيفارغجو
ةادأاك ميسسقتلا اذه Óمعتسسم
يتاسسسسؤوملا عمقلا سضرفل
تايرحلا دييقتو يرسصنعلا
بعسشلل ةيسساسسأ’ا
.ينيطسسلفلا

ح.نيدلا رمق

تافلŸا ديدع ‘ لسصفلل ينطولا ىروسشلا سسلÛ بقترم عامتجإا

اهتكراششم ‘ يرا÷إ Èمتبشس رخإوأإ لشصفت «سسمح»
روتشسدلإ ليدعت حرشش ىعشسم ‘ اهمدع نم

ةيوفسشلا ةلئسسأ’ا حرطل ةينلع ةسسلج ‘

مويلإ هلاغششأإ فنأاتشسي ناÈŸلإ

71543 ىلإا لسصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح951 ليجسست
ةديدج ةباشصإإ232و ةافو31

رئإزجلإ يف «انوروك» ـب

«راطع» بتكم نم هبحسس دعب عورسشŸاب ةفلكمـلا ةئيهلا ةرادإا سسل‹ ليكسشت وحن

 نإرمعلإو نكشسلإ ةرإزو ¤إإ دوعشسم يشساح ةنيدم زا‚إإ ليو–

سسلجملا بتكم ةيوسضعل رداقلا دبع يناميلسسو دمحم فونسش ،يلÓيج يناميلسس راتخا

 ناملربلإ لخإد هلكايه ددجي يدنرألإ

زيزعلا دبع حلاصصم تفصشك
تقدا˘صص ة˘مو˘كح˘˘لا نأا ،دار˘˘ج
يذيفنت موصسرم عورصشم ىلع
عور˘صشم ل˘يو˘˘ح˘˘ت ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘مـلا زا˘˘ج˘˘نإا
ةرازو ن˘م دو˘ع˘صسم ي˘صسا˘˘ح˘˘ل
ن˘كصسلا ةرازو ى˘˘لإا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

اذ˘كو ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ةرادإا ضسل˘ج˘م ل˘ي˘˘كصشت ةدا˘˘عإا
.عورصشملاب ةفلكمـلا ةئيهلا

ةرازولا نع رداصص نايب دافأا
تعمتصسا ةموكحلا نأا ،ىلوأ’ا
ى˘لإا ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف
ن˘كصسلا ر˘˘يزو ه˘˘مد˘˘ق ضضر˘˘ع
قل˘ع˘ت˘ي ة˘ن˘يد˘مـلاو نار˘م˘ع˘لاو
˘مو˘˘صسر˘˘م عور˘˘صشم ة˘˘صسارد˘˘ب
م˘˘م˘˘ت˘˘يو لد˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت

ـ60 مقر يذيفنتلا موصسرمـلا
ربمتبصس81 يف خرؤومـلا223
ةئيه ماهم ددحي يذلا6002
ي˘صسا˘ح˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘مـلا

تايفيكو اهميظ˘ن˘تو دو˘ع˘صسم
.اهريصس

نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘صضوأاو
ا˘˘صضر˘˘ع مد˘˘ق ن˘˘˘كصسلا ر˘˘˘يزو
عور˘˘صشم ة˘˘صسارد˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي
ممتيو لدعي يذيفنت موصسرم
ـ60 مقر يذيفنتلا موصسرملا

ةيليوج4 ي˘ف خرؤو˘م˘لا332
حيرصصتلا نمصضتملاو6002
ةيلمعلل ةيمومعلا ة˘ع˘ف˘ن˘مـلا˘ب
ضضع˘ب زا˘ج˘˘نإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘مـلا

لكايهو تازيه˘ج˘تو تآا˘صشن˘م

دبع يديصسل ةديدجلا ةنيدمـلا
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘خآا ا˘˘صضر˘˘عو ه˘˘ل˘˘لا
˘مو˘˘صسر˘˘م عور˘˘صشم ة˘˘صسارد˘˘ب
موصسرملا ممتيو لدعي يذيفنت
572 ـ40 م˘قر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
4002 ربمتبصس5 يف خرؤومـلا

ةن˘يد˘مـلا ءا˘صشنإا ن˘م˘صضت˘مـلاو
.ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘صسل ةد˘يد˘ج˘لا

ن˘˘يذ˘˘ه ا˘˘˘عور˘˘˘صشم فد˘˘˘ه˘˘˘يو
قئاوعلاب لفكتلا ىلإا نيصصنلا
ةر˘فو˘˘ب ا˘˘صسا˘˘صسأا ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘مـلا
اهرثأا ضسكع˘نا ي˘ت˘لاو ،را˘ق˘ع˘لا
زاجنإا جمارب ذيفنت يف رخأاتلاب
اهغيصص فل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘كا˘صسمـلا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘مـلا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
 .هللا دبع يديصسل ةديدجلا

 ر.نوراه

عمجتلا ةلتك باون راتخا
ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ينطولا يبع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب
ل˘˘صصو ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ،«يد˘˘˘نرأ’ا»
32و ار˘˘صضا˘˘ح69 م˘˘هدد˘˘ع
،يلÓيج يناميل˘صس ة˘لا˘كو˘لا˘ب
دبع يناميلصسو دمحم فونصش
بت˘˘كم ة˘˘يو˘˘صضع˘˘˘ل ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
.ينطولا يبعصشلا ضسلجملا

دبع ينينصش نم لك زافو
فرخم ،ليبن يبيهول ،ميركلا

د˘م˘ح˘م يزوز˘مو ة˘ح˘˘ي˘˘ل˘˘صص
نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر بصصن˘˘م˘˘ب
ن˘م ل˘ك زا˘ف ا˘م˘ي˘ف ،ة˘م˘˘ئاد˘˘لا

تاد˘˘ب˘˘ع ،دا˘˘ع˘˘صس يوÓ˘˘˘ع˘˘˘م
،ة˘˘ج˘˘يد˘˘خ رار˘˘جو˘˘ب ،د˘˘ي˘˘م˘˘ح
بصصنمب نامحرلا دبع عاكنو
،ةمئادلا ناجللا ةصسائر ةباين
،ف˘صسو˘ي ي˘˘صضا˘˘م ن˘˘م ل˘˘كو
ءافو لÓعصش ،ةينوم يداوعل
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ي˘لا˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘عو
نا˘ج˘ل˘˘لا يرر˘˘ق˘˘م بصصن˘˘م˘˘ب
ع˘م˘ج˘ت˘لا زو˘ح˘˘يو .ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا
ىلع ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا

يه ةمئاد ناجل عبرأا ةصسائر
ةنجل ،ينطولا عا˘فد˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘ق’ا نوؤو˘˘˘˘˘صشلا

ةراجتلاو ةعانصصلاو ةيمنتلاو

ةيبر˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ،ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لاو
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لاو
،ةي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلاو ي˘م˘ل˘ع˘لا
ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
4و يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا طا˘˘صشن˘˘˘لاو
ناجللا ةصسائر ةباين بصصانم
   .ناجللا يررقم بصصانم4و

ة˘ل˘ت˘˘ك تم˘˘ظ˘˘ن ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
يطارقميدلا ينطولا عمجتلا
ينطولا يبع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا ضسمأا
ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
 .ةيعيرصشتلا

ك.اسضر

ضسل˘ج˘م˘لا مو˘ي˘لا ف˘نأا˘ت˘صسي
يف هلاغصشأا ،ينطولا يبعصشلا

ا˘ه˘صصصصخ˘ي ة˘ي˘ن˘ل˘˘ع ة˘˘صسل˘˘ج
ىلع ةيوفصشلا ةلئصسأ’ا حرطل

،ة˘مو˘كح˘لا ءا˘صضعأا ن˘م دد˘˘ع
ايوفصش ’اؤوصس61 جمرب ثيح
3 اهنيب نم ءارزو ةتصس ىلإا
ةيلاملا ريزول ةهجوم ةلئصسأا

ميل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو˘ل ة˘ل˘ئ˘صسأا3و

،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ر˘يزو˘ل نا˘˘ه˘˘جو˘˘م ن’اؤو˘˘صسو
،ةنيدملاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كصسلا
ريزول ةلئصسأا ةثÓث نع Óصضف
ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا لا˘˘صصت’ا
ريزو˘ل ن’اؤو˘صسو ،ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ةلئصسأا3 ن˘ع Ó˘صضف ،ل˘ق˘ن˘لا
نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يزو˘˘˘ل
.تايفصشتصسملا حÓصصإاو

ح.نيدلا رمق

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
،ةافو ةلاح31 ةريخأ’ا ةعاصس
ـب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘صصإا232و
951 ءا˘صصحإا ع˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فصشك ام˘ل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘صش ة˘لا˘ح
لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ضسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ةنجلل يمصسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يصشفت ةعباتمو دصصر

،هتاذ رد˘صصم˘لا ف˘صشك ا˘م˘ك

نيباصصملل يلامجإ’ا ددعلا نأا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

لÓخ ةلجصسملا ماقرأ’ا ءوصض
66984 ،ةريخأ’ا ةعاصس42 ـلا

ي˘لا˘م˘جإا ل˘صصو ا˘م˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف ،5461 ى˘˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘˘لا
يلامجإ’ا ددعلا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا
.71543 ىلإا نيفاعتملل

ـه.داوج

ىرو˘صش ضسل˘ج˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي
رخاوأا ،ملصسلا عم˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح
،يرا˘ج˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس ر˘˘ه˘˘صش
ةكراصشملا رارق يف لصصفلل
حرصش ىعصسم يف اهمدع نم
عرا˘صشل˘ل رو˘ت˘صسد˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘˘ع ،ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
د˘يد˘ع ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب
ةيلخادلا تافل˘م˘لاو ا˘يا˘صضق˘لا
ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا هذ˘ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
.ةيصسايصسلا

نا˘˘م˘˘حر˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ح˘˘˘صضوأا
ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر ،يد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس
،«ضسم˘ح» ـب ا˘ًق˘با˘صس ىرو˘صشلا
ه˘˘˘˘˘ب ضصخ ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صصت ي˘˘˘˘˘ف
تنا˘ك ة˘كر˘ح˘لا نأا ،«مÓ˘صسلا»
لوح تÓيلحتو تاءارق اهل
تاحرتقم تمدقو عورصشملا
تنلعأاو ةي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘ق˘ب˘ط˘ل˘ل

اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تا˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع
نع نلعُت مل اهنأا ’إا ،بناجلا
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ا˘˘هرار˘˘ق
رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘صشم˘ب
دعب ةلاحم ’ حصضتيصس يذلاو
يف ىروصشلا ضسلجم عامتجا
.يراجلا ربمتبصس رخاوأا

نأا ،ا˘ن˘ثد˘ح˘م فا˘˘صضأاو اذ˘˘ه
نم ضسيل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ل˘ت˘كلا

ىلع تيوصصتلا اه˘تا˘ي˘حÓ˘صص
عمتجي مل ام روتصسدلا ةدوصسم
ةرا˘صشإا ي˘ف ىرو˘صشلا ضسل˘ج˘م
لÓخ ةكر˘ح˘لا باو˘ن با˘ي˘غ˘ل

ةدو˘˘˘صسم ة˘˘˘صشقا˘˘˘ن˘˘˘م ضضر˘˘˘ع
ة˘فر˘غ˘لا˘ب رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت
ضسمح نأا ىلإا اريصشم ،ىلفصسلا

رو˘ت˘˘صسد˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ت ’
ا˘م رد˘ق˘ب ’ وأا م˘ع˘ن ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘ب
هلمحي ام ةينهذب هعم لماعتت
ةيح˘يرأا ي˘ط˘ع˘ت د˘ق داو˘م ن˘م
عمتج˘م˘لا ح˘ئار˘صش ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ة˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘م بن˘˘ج˘˘ُيو
ا˘ه˘ت˘صشا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
ةيعون ةلقن يطعيو رئازجلا

ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت را˘˘˘˘˘صسم ي˘˘˘˘˘ف
.ةيطارقميدلا

نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع را˘صشأا ا˘˘م˘˘ك
بازحأا كانه نأا ىلإا ،يديعصس
ريرمت ىلع تق˘فاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صس
نود رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسد˘˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘˘صسم
ه˘˘ف˘˘صصو ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘˘م
،يصساي˘صسلا لاز˘ه˘لاو ثب˘ع˘لا˘ب
ةلاح كانه نأا ىلإا ةراصشإا يف
ةطلصسلا لبق نم عرصستلا نم
ة˘صشقا˘ن˘م حر˘ط ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف
.روتصسدلا

لوح لؤواصست ىلع هدر يفو
«ضسمح» تاكرحتو تاطاصشن
حصضوأا ،ةمداقلا ةلحرملا يف
ضسل˘ج˘م˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا ضسي˘˘ئر˘˘لا
ةكرح˘لا نأا ،ة˘كر˘ح˘لا ىرو˘صش
عم تاصشقانم ةدع حتفب تأادب
ة˘ي˘ئ’و˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا ءا˘˘صسؤور
ايا˘صضق˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت˘ك
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا

نا˘ك ة˘يو˘بر˘ت˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لاو
هيلع فرصشأا يذلا ءاقللا اهرخآا

قازر˘لا د˘ب˘ع ة˘كر˘ح˘لا ضسي˘ئر
نأا ’إا ،ةيدملا ةي’وب يرقم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تازار˘˘ت˘˘ح’ا
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘صضر˘˘ف
ضضعب لجؤوت ةكرحلا تلعج
ىر˘خأا م˘ظ˘˘ن˘˘تو تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا

نع تاودنلاو تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م˘لا˘ك
نع يئرملا رصضاحتلا قيرط
ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘ع اذ˘˘ك ،د˘˘ع˘˘ُب
ي˘ف تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘صصلا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘ي˘ح˘صص فور˘˘ظ
53 نم رثكأا اهيف كراصش ثيح
جرا˘خو ل˘خاد ن˘م ار˘صضا˘ح˘˘م
عو˘صضو˘˘م تلوا˘˘ن˘˘ت ،ن˘˘طو˘˘لا
تايدح˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لاو رـئاز˘ج˘لا

لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘˘نا˘˘˘هر˘˘˘لاو
يدا˘˘صصت˘˘˘ق’او ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

.يـلودلاو
سس.رـهاطلا



هفارصشإا لÓخ ريزولا زربأا
ءاصضعأا بيصصنت مصسارم ىلع
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،دد˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا
لاجم يف اهمدقت لصصاوتصس
ي˘نو˘نا˘ق˘لا ا˘هزا˘˘ه˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ع˘˘˘صضوو ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تحت ةبصسان˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ فر˘˘˘صصت
ا˘م˘ك .ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘يرازو˘˘لا ه˘˘تر˘˘ئاد نأا ح˘˘صضوأا
لجأا نم لمعلا ىلع فكعت
ةيلودلا ريياعملل ة˘با˘ج˘ت˘صس’ا
ظافحلاب رئازجلل حمصست يتلا

ى˘˘لوأا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع
ةحفاكم لا˘ج˘م ي˘ف بتار˘م˘لا

.ةيلاملا تافآ’ا فلتخم
،ة˘ي˘ل˘خ˘˘لا ع˘˘ل˘˘ط˘˘صضتو اذ˘˘ه

داد˘˘عإا˘˘˘ب ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘صضي
ة˘ف˘صصب ر˘يرا˘ق˘تو تا˘م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت
ذي˘ف˘ن˘ت ىو˘ت˘صسم لو˘ح ة˘يرود
ي˘ف ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا تا˘حÓ˘صصإ’ا

ةفلاخم لكل يدصصتلا لاجم
را˘طإا ي˘ف ي˘لا˘م˘لا ع˘ير˘صشت˘ل˘˘ل
.ةمكوحلا ءادأا نيصسحت

،نامحر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب بصسحو
روحمتي هذه ةيلخلا رود نإاف
ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لو˘˘ح
لاومأ’ا ضضي˘ي˘ب˘ت ضصو˘صصخ˘ب
ا˘مد˘ع˘ب» با˘˘هرإ’ا ل˘˘يو˘˘م˘˘تو
نيتدقعم نيتمير˘ج ا˘ت˘ح˘ب˘صصأا
يجو˘لو˘ن˘كت˘لا مد˘ق˘ت˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
˘˘مÓ˘˘عإ’ا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كتو
ي˘ت˘لا ة˘م˘لو˘ع˘˘لاو لا˘˘صصت’او
تاعامج ريوطت يف تمهاصس
.دودحلل ةرباع ةيمارجإا

نم يه رئازجلا نأا ركذ امك
دنجت يتلا ادج ةليلقلا نادلبلا

نأا ىلإا اريصشم ،اهتزهجأا لك
ي˘لا˘م˘لاو ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ف˘˘ي˘˘˘كم ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ضضييبت لاكصشأا لك ةحفاكمل
.لاومأ’ا

ةقابصس رئازجلا تناكو اذه
تارا˘ي˘ت˘لا ضضع˘ب م˘ير˘ج˘ت ي˘ف

ن˘م ى˘تأا˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناود˘ع˘˘لا
تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘˘هرإ’ا
يف اموي نأاتت ملو ،ةلثامملا

فيصضي ،«ة˘فآ’ا هذ˘ه ة˘برا˘ح˘م
.ريزولا

دمحأا ديصس دافأا ،هتهج نمو
ةجلاعم ةيلخ ضسيئر ،يديعصس
كانه نأا ،ةيلاملا تامولعملا
رظتنت تايدحتلا نم ديدعلا
مي˘م˘صص ي˘ف دد˘ج˘لا ءا˘صضعأ’ا

رثكأا ىقلتت يتلا ةئيهلا هذه
.كصشلاب غÓبإا007.1 نم

،ينطولا ىوت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع˘ف
لمعلا يغبني ،يديعصس لوقي

تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ة˘˘نر˘˘صصع ى˘˘ل˘˘ع
ةريبك ةصشرو قÓطإاو ةيلخلا
فييكت عم دعب نع غÓبإÓل
ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ضصو˘صصن˘لا
.لباقملا

،يلودلا ديعصصلا ىلع امأاو
ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘كم˘˘ت˘˘صسف
رئازجلا ةيلام˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
يف نوكت نأا نم2202 ةنصس
عصضخيصس يذلا مييقتلا دعوم
ةعاجن ضصوصصخب دلبلا هيلإا

ضضي˘ي˘ب˘ت ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل هزا˘˘ه˘˘ج
با˘هرإ’ا ل˘˘يو˘˘م˘˘تو لاو˘˘مأ’ا

ة˘ح˘˘ل˘˘صسأا را˘˘صشت˘˘نا ل˘˘يو˘˘م˘˘تو
.لماصشلا ريمدتلا

تاذ حلأا ،راطإ’ا اذه يفو
ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘˘ع لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا

ة˘ير˘صشب˘لا تارد˘ق˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ي˘ل˘خ˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لاو
.ةيلاملا تامولعملا

رئازجلا عصضختصس ،ريكذتلل
اهتصسايصس مييقتل2202 ةنصس
ضضييبت ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نم باهرإ’ا ليومتو لاومأ’ا
يلاملا لمعلا ةعومجم لبق
ي˘لا˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘عو˘م˘ج˘˘مو
لا˘˘م˘˘صشو ط˘˘صسوأ’ا قر˘˘صشل˘˘˘ل
.ايقيرفإا

نا˘˘˘ك ،9002 ة˘˘ن˘˘صس ي˘˘˘فو
ة˘ق˘با˘ط˘م تب˘ثأا د˘ق م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ري˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘صسا˘ي˘صس
ةيلودلا تاي˘قا˘ف˘ت’او ة˘لود˘لا

لمعلا ةعومج˘م تا˘ي˘صصو˘تو
ضسلج˘م ح˘ئاو˘ل اذ˘كو ي˘لا˘م˘لا
يفو .ةدح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ن˘مأ’ا
ة˘ي˘ل˘خ تم˘صضنا ،3102 ة˘ن˘صس
ةيلاملا تامولع˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م
يذ˘لا تنو˘م˘غ˘يا ع˘م˘ج˘م ى˘لإا
تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘يÓ˘˘خ م˘˘صضي
د˘صصق اد˘ل˘˘ب831ـل ة˘ي˘لا˘م˘لا
ن˘˘˘صسحأا لدا˘˘˘ب˘˘˘ت ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صشت
ىرجو .ةيلاملا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
ةر˘يد˘م˘لا رو˘˘صضح˘˘ب ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا
دبع لا˘مأا ،بئار˘صضل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
˘ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لا
تي˘ن˘يدا˘ت ل˘صصي˘ف ،ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘˘ل
رون ،كرامجلل ماعلا ريدملاو
ماعلا ني˘مأ’او يد˘لا˘خ ن˘يد˘لا

لامج ميهارب ،ةيلاملا ةرازول
.يلاصسك
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ةيلاŸا تامولعŸا ة÷اعم ةيلخ فرسصت ت– ةبسسانŸا تايناكمإ’ا لك تعسضو

باهرإلإ ليو“و لإومألإ لشسغ عبانم فيفجتل Êوناقلإ اهزاهج ززعت ةلودلإ
دعب نع ›اŸإ داشسفلإ نع غÓبإÓل ةششرو قÓطإإ ^

ع.لÓب

ةحفاكŸ ةينطولا ةئيهلا فرسصت ت– تايناكمإ’ا لك عسضو متيسس هنأا ،ةيلاŸا ريزو نامحرلا دبع نب نÁأا فسشك
.ةيلاŸا تامولعŸا ة÷اعم ةيلخ قيرط نع اميسس’ ،باهرإ’ا ليو“و لاومأ’ا سضييبت

فلم ة÷اعمو ةحسصلا نوناق ‘ رظنلا ةداعإ’ تعفار
ةيبطلا ءاطخأ’ا

ةحشصلإ عاطق ‘ ةطششان تايعمجو تامظنم
اهبلاطÃ رفظلل اهدوهج دحوت

عم ريوطتلاو ثحبلا عيجسشتل اهتيجيتارتسسإا راطإا يف
ةينقتلاو ةيملعلا زكارملا فلتخم

ةيقنتل ةيعون ةبرجت قلطت «كإرطانوشس»
ةيشسمششلإ ةقاطلإ لامعتشساب ةيعانشصلإ هايملإ

«انوروك» ةحئاج ءارج ةكرسشلا اهتدبكت ةمخسض رئاسسخ

نيرفاشسŸإ لقن فانئتشسل تاطلشسلإ نم رشضخألإ ءوشضلإ رظتنت «فايتنشس»
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا تد˘˘كأا

ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككصسلا˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
يه تاط˘ل˘صسلا نأا ،«فا˘ي˘ت˘ن˘صس»
رار˘˘قإ’ ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا ة˘˘لو˘˘خ˘˘م˘˘لا
ل˘˘˘ق˘˘˘ن ة˘˘˘كر˘˘˘ح فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
هنع نلعتصس يتلا ،نيرفاصسملا
.بصسانملا تقولا يف

ناي˘ب ي˘ف ة˘كر˘صشلا تح˘صضوأا
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» تعلطا

ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘˘نأا ،ه˘˘ن˘˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘ترر˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ضسرام ذنم ةيمومعلا تاطلصسلا

ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘صشلا تل˘˘˘˘˘صصاو ،0202
ككصسلا˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نا˘˘م˘˘صض (FTNS) ة˘يد˘يد˘ح˘لا
يف امب عئاصضبلل مظتنملا لقنلا
ماخ ،بوبحلا ،دوقولا لقن كلذ
،تايواحلا تافصسوفلا ،ديدحلا

تغلب ،ةراصشإÓل.ةعونتم داومو

لقنلل ةينطولا ةكرصشلا رئاصسخ
ةيادب ذنم ،ةيديدحلا ككصسلاب
ةحئاج ببصسب اهت˘كر˘ح ق˘ي˘ل˘ع˘ت

ةياهن ى˘ت˘حو ضسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك
رايلم1 ةبارق ،يصضاملا ليرفأا
نم ةئاملاب05ـب ردقي ام يأا جد
ة˘نرا˘ق˘م ة˘كر˘صشلا لا˘م˘˘عأا م˘˘قر
.9102 ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن˘˘˘ب
رد˘ق˘ي ة˘كر˘صشلا نأا ى˘لإا را˘˘صشيو
ديزأاب اهل يونصسلا لامعأ’ا مقر
لقن نم Óصصحم ،جد رايلم نم
5.43 ن˘م د˘يزأا ل˘ق˘نو ع˘˘ل˘˘صسلا

لدعمب ةنصسلا يف رفاصسم نويلم
اذ˘ه ،مو˘ي˘لا ي˘˘ف ارا˘˘ط˘˘ق042
ةينطولا ةكرصشلا رئاصسخ تغلبو
ذنم ،ةيديدحلا ككصسلاب لقنلل
ببصسب اه˘ت˘كر˘ح ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ياد˘ب

ىتحو ضسوريف انوروك ةحئاج
1 ةبارق ،يصضاملا ليرفأا ةياهن

05ـب رد˘ق˘˘ي ا˘˘م يأا جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
ةكرصشلا لامعأا مقر نم ةئاملاب
ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
31 ة˘كر˘صشلا ف˘ظو˘˘تو ،9102
ةرادإ’ا ما˘صسقأا ن˘ي˘ب ل˘ما˘ع ف˘˘لأا

مهل لكوملا لامعلاو ةنايصصلاو
تاراطقلا رييصستو ةدايق ماهم
نو˘صضا˘ق˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لاو ،ن˘˘مأ’او
يف مهبايغ ةرتف ةليط مهروجأا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا ة˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا را˘˘طإا

رار˘غ ى˘ل˘عو ،ر˘جأ’ا ة˘عو˘˘فد˘˘م
تر˘ط˘˘صضا ،تا˘˘كر˘˘صشلا ي˘˘قا˘˘ب
فر˘˘ظ˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا
ةلطع حنم ىلإا يلاحلا يحصصلا
نم ةئا˘م˘لا˘ب05ـل ةيئان˘ث˘ت˘صسا

عم ةرادإ’ا يف ةصصاخ اهلامع
ي˘˘ف لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘بإ’ا
.ةيويحلا فئاظولا

سس.ماهلإا

تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ترر˘˘˘˘˘ق
عاطق يف ةطصشان تامظنمو
ا˘هدو˘ه˘ج د˘ي˘حو˘ت ،ة˘˘ح˘˘صصلا
ي˘ت˘لا ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
ذ˘ن˘م ا˘ه˘˘ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘صضا˘˘ن˘˘ت
يف تعرصشو ،ةدع تاونصس
ينطو ىق˘ت˘ل˘م˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا
ما˘يأ’ا ي˘ف ه˘لا˘غ˘صشأا ق˘ل˘ط˘ن˘ت
جو˘ت˘ي ،ة˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
ت’اغصشن’ا ةم˘ئا˘ق ط˘ب˘صضب
ةداعإا رارغ ى˘ل˘ع ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
ة˘ح˘صصلا نو˘نا˘ق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لا

ءا˘ط˘خأ’ا ف˘ل˘م ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو
.ةيبطلا

ي˘˘ح˘˘م ر˘˘كب و˘˘˘بأا ف˘˘˘صشك
ةمظنملل ماعلا نيمأ’ا ،نيدلا
ءاطخأ’ا ايا˘ح˘صضل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
هب ضصخ حيرصصت يف ،ةيبطلا
ءار˘˘جإا ن˘˘ع ،«مÓ˘˘صسلا» ضسمأا
تاءاقلو تاودن تاعا˘م˘ت˘جا

ةيعمج02 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا ع˘˘˘م
ي˘ف ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
نوصضغ ي˘ف ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق
ة˘صشقا˘ن˘م˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘يأ’ا
اهزربأا اياصضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
نو˘˘نا˘˘ق ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘˘عإا
ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ءا˘صشنإا ،«ة˘ي˘نو˘نا˘ق تا˘غار˘ف»
ا˘يا˘ح˘صضب ة˘صصا˘˘خ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ءا˘˘˘ط˘˘˘خأ’ا

،ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ي˘˘˘ف ر˘˘˘صضخأا م˘˘˘قر ع˘˘˘صضوو
لابقتصس’ نينطاوملا ةمدخ
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاد ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشنا
لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

زورب درجمب جاومأ’ا بوكر
ءا˘ط˘خأ’ا ا˘˘يا˘˘ح˘˘صض ة˘˘ي˘˘صضق
ر˘خآا ي˘ف د˘يد˘ج ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا

مصساقلب لدعلا ريزول هجرخ
اياصضقلاب مامته’اب ،يتامغز
اهطاصشن ضصاصصتخا لحم

يتامغز مصساقلب نأا ركذي
84 ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشك
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
رئازجلا يف ةيبطلا ءاطخأ’ا

ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
9102 ةنصس ىلإا7102 ةنصس
نم ةيباتك ةلءاصسم ىلع ادر
ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا فر˘˘ط
ودج0202 توأا40 خيراتب
حر˘صص ا˘م˘ب˘˘صسح ح˘˘بار دار˘˘م

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ركب وبأا نيدلا يحم ةيبطلا
ةد˘˘˘ير˘˘˘ج ع˘˘˘م لا˘˘˘صصتا ي˘˘˘˘ف
.«مÓصسلا»

ة˘˘ل˘˘صص يذ قا˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
مد˘ع˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ف˘صسأا˘ت
باو˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ن˘˘ب˘˘ت
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا هذ˘˘ه˘˘˘ل

ة˘ب˘ق˘ب ا˘ه˘ت˘صشقا˘ن˘مو ا˘ه˘حر˘ط
ى˘لإا ا˘ه˘˘ع˘˘فر وأا نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
ةينعملاو ةيصصولا تارازولا

ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح باو˘ن ة˘صصا˘˘خ
بز˘˘حو ي˘˘نو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
نم ديزأا ذن˘م ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

.تاونصس رصشع
عورصشم نع هثيدح يفو

يذ˘˘لا رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت
لوأ’ا هرو˘ح˘م ي˘ف ن˘˘م˘˘صضت
ءاصشنإ’ حيرصصتلا أادبم رارقإا
اهلح مدع أادبمو تايعمجلا
يحم لاق ينوناق رارقب ’إا
ىقبت ’ نأا لمأاي هنأا نيدلا

تاميلع˘ت˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا هذ˘ه
نأاو قرو ى˘ل˘ع ر˘ب˘ح در˘ج˘˘م
ضضع˘˘ب فر˘˘ط ن˘˘م ق˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
ن˘يذ˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ءارد˘˘م
ةحصصلا تاصسصسؤوم نوربتعي
ن˘ي˘برا˘صض ة˘صصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘كل˘˘م
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا ضضر˘˘ع
بلاط هنأا اريصشم ةيروهمجلا
رهصش ةحصصلا ريزو عم ءاقلب
ىقل˘ت˘ي˘ل مر˘صصن˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف
راصشتصسم فرط نم ةملاكم
هايإا ا˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ح˘صصلا ةرازو
نم ةرازولا رقم ىلإا مودقلاب
بل˘ط با˘ب˘صسأا م˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘جأا
ةمظنملا نأا احصضوم ءاقللا
ميدقت ذنم ءاقللاب ظحت مل
.اذه انموي ىلإا بلطلا

تاونصسلا تفرع ةراصشإÓل
ددع يف ةريبك ةدايز ةريخأ’ا

يف ةيبطلا ءاطخأ’ا اياحصض
ىوتصسم ىلع ءاوصس رئازجلا
تادايعلا وأا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
نم ديزأا نع ةيلحم ريراقت
ر˘صشع˘لا ي˘˘ف ة˘˘لا˘˘ح0051
.ةريخأ’ا تاونصس

و.دازرهسش

ة˘˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م تن˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأا
مصسق لÓ˘خ ن˘م كار˘طا˘نو˘صس
زكرم عم نواعتلابو رباخملا
ةددجتم˘لا تا˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت
(REDC)، طإا ن˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘Óق
ي˘˘ب˘˘ير˘˘ج˘˘ت ثح˘˘ب عور˘˘˘صشم
ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ن˘ت˘ل
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ة˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
اماز˘ت˘لا ،ة˘ي˘صسم˘صشلا ة˘قا˘ط˘لا

ثح˘ب˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
ةينقتلاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ز˘كار˘م˘لا

.ةينطولا
ن˘ع ردا˘صص نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘صضوأا

اذهل» نأا ،كارطانوصس عمجم
ىلع يبا˘ج˘يإا ر˘ثأا عور˘صشم˘لا
يدا˘صصت˘ق’ا ن˘ي˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

لا˘م˘ع˘ت˘صسا نأا ذإا ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
يف مهاصسي ةيصسمصشلا ةقاطلا
امك ،فيلاكتلا نم ضضفخلا
ىلع ظفاحت ةينقتلا هذه نأا
لÓخ نم ا˘ه˘نزاو˘تو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

.«ةيعانصصلا هايملا ةجلاعم
سس.ماهلإا

يف ةقلاعلا تافلملا ةيوسستب ترمأا
لبقملا ربمسسيد ىدعتي ’ لجأا

برحلإ نلعت ةموكحلإ
يحÓفلإ راقعلإ ايفام ىلع

ريدملا ،ىفطسصم يوانب دكأا
يسضارأÓل ينطولا ناويدلل ماعلا
ريهطت ةرورسض ىلع ،ةيحÓفلا
تافلملا ةيوسستو يحÓفلا راقعلا
ىدعتت ’ لاجأا يف ةقلاعلا

لمعلا ىلإا ايعاد ،0202 ربمسسيد
يعامجلا لمعلا ةسسايسس جاهتناو
تارادإ’ا عم دوهجلا رفاسضتو
فادهأ’ا غولبل ،ةينعملا
سضوهنلا اهنم ةسصاخ ،ةوجرملا

ثعبو ،يحÓفلا عاطقلاب
ريدملا نمث.ينطولا داسصتق’ا
ةليسصح ىلع عÓط’ا دعب ماعلا
ةيلمع اهنم ةسصاخ لمعلا

ىلإا مئادلا عافتن’ا قح ليوحت
ىلع ةزجنملا زايتم’ا قح

،ةيئ’ولا نيواودلا ىوتسسم
لبق نم ةلوذبملا تادوهجملا
نع عوجرلا نود ،تاي’ولا بلغا

ةريتو سسفنب مازتل’ا ةرورسض
لمعلا ةسسايسس جاهتناو لمعلا
رفاسضت عيجسشتو يعامجلا
،ةينعملا تارادإ’ا عم دوهجلا
ةسصاخ ،ةوجرملا فادهأ’ا غولبل
،يحÓفلا عاطقلاب سضوهنلا اهنم
،ينطولا داسصتق’ا ثعب مث نمو
جهنمم سشاقن دعب يوانب عمتسساو
تÓخدتلا فلتخمل يرثو
ت’اغسشن’ تاحارتق’او
دعو ثيح ،نييئ’ولا ءاردملا

نكمملا معدلا لك ريفوتب
عيجسشتو ةقفارمل زيفحتلاو
يف ةلعافلا تاءافكلاو لامعلا
ماعلا ريدملا دقعو.ناويدلا
يسضارأÓل ينطولا ناويدلل
،ىفطسصم يوانب ،ةيحÓفلا
هعمج ايميظنت اعامتجا

ىلع ،نييئ’ولا ءاردملاب
،ةماعلا ةيريدملا ىوتسسم
ةيريدملا تاراطإا روسضحب
يزكرملا سشتفملا ،ةيزكرملا
ةيبرغلا ةهجلاب فلكملا

،نارهول نييئ’ولا ءاردملاو
،ناسسملت ،ترايت ،فلسشلا

،ةديعسس ،مناغتسسم ،تليسسمسست
،راسشب ،ركسسعم ،تنسشوميت نيع
،نازيلغ ،سسابعلب يديسس ،ةديعسس

تاهيجوت هنع قثبنا ثيح
،ةينوناق سسسسأا ىلع ،ةيلمع
ريهطت لوح اسساسسأا تروحمت
تافلملا ةيوسستو يحÓفلا راقعلا
ذيفنت دنع افوقو ،ةقلاعلا

ينادمح ةحÓفلا ريزو تايسصوت
راقعلا ريهطتب ةقلعتملا ديمح

ىدعتي ’ لجا يف يحÓفلا
.0202 ربمسسيد

ك.اسضر



قا˘ن˘صشو˘ب ة˘نادإا تم˘تو اذ˘˘ه
قباصسلا ماعلا نيمأ’ا ،يدÓخ
ـب ،ينطولا نماصضتلا ةرازول
اذ˘فا˘ن ا˘ن˘˘ج˘˘صس تاو˘˘ن˘˘صس3
نويلم اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
ر˘يد˘م ،د˘ي˘ع˘صس ي˘لو˘ل˘˘جو ،جد
انجصس نيت˘ن˘صسب ،تا˘ف˘ير˘صشت˘لا
ةذفا˘ن ر˘ي˘غ ة˘ن˘صس ا˘ه˘ن˘م اذ˘فا˘ن
نويلم اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
ليعامصسإا ةنادإا تمت امك ،جد
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ،ضسل˘ي˘˘ب˘˘ح ن˘˘ب
،ا˘ه˘صسف˘˘ن ةرازو˘˘لا˘˘ب ق˘˘با˘˘صسلا
ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس ة˘ن˘صسب
.جد000.005 اهردق ةيلام

،ضسابع دلو لامج نبا امأا
ة˘لا˘ح ي˘ف دو˘جو˘م˘لا ،ي˘فاو˘˘لا
هتنادإا تمت دقف ،جراخلاب رارف
،اذفان انج˘صس تاو˘ن˘صس01 ـ˘ب

عم جد نويلم اهردق ةمارغو
يلودلا ضضبقلاب رمأا رادصصإا
ي˘˘ف تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.ه˘ق˘ح ي˘˘ف
ةز˘م˘ح ة˘نادإا ،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘˘صضق˘˘لا

ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ضسي˘˘˘ئر ،ف˘˘˘ير˘˘˘صش
اصسبح نيماعب ،اقباصس ةيبÓط
ذا˘ف˘ن˘لا فو˘قو˘˘م ما˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
فلأا005 ا˘هرد˘˘ق ة˘˘مار˘˘غو

ة˘ئ˘ي˘ه ترد˘صصأا ا˘م˘ك ،را˘˘ن˘˘يد
نيب ةتوافتم اماكحأا ةمكحملا
اذفان اصسبح رهصشأا6و ةءاربلا
.نيمهتملا يقاب قح يف

watan@essalamonline.com
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قانصشوب يدÓخل تاونصس3و هدصض يلودلا صضبقلاب رمأا رادصصإا عم صسابع دلو يفاولا قح يف اذفان انجصس تاونصس01

يــلإوتلإ ىـــلع تاـــكرب دــيعشسو سسابع دلو لامج ةنإدإإ
إذــفان اـــنجشس تإوـــنشس4و8 ـب

ب.نيرصسن

نيقبصسألا نيريزولا ،تاكرب ديعصسلاو ،صسابع دلو لامج نم Óك ،ةمصصاعلاب ةمكحم يديصس ةمكحم صسمأا تنادأا
دحاو لكل يرئازج رانيد نويلم اهردق ةيلام ةمارغو يلاوتلا ىلع اذفان انجصس تاونصس4و8 ـب ،ينطولا نماصضتلل

.ةفيظولا لامعتصسا ءوصسو ،عيرصشتلل ةفلاخم تاقفصص ماربإا ،ةيمومع لاومأا صسÓتخاو ديدبتب قلعتت مهت نع ،امهنم

ءا˘˘˘صضق ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ضسمأا ل˘˘˘˘جأا
ة˘صسل˘˘ج ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ل˘جر ة˘ي˘صضق ي˘ف فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صس’ا
،توكحط نيدلا يحم لامعأ’ا
،يراجلا ربمتبصس03 خيرات ىلإا

ضضع˘˘˘ب با˘˘˘ي˘˘˘˘غ بب˘˘˘˘صسب كلذو
ةمكاحملا نأا املع ،ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
دو˘جو بب˘صسب د˘ع˘ب ن˘ع ير˘˘ج˘˘ت
تاصسصسؤوم يف نيمهتملا ضضعب

اذه.ةمصصا˘ع˘لا جرا˘خ ة˘ي˘با˘ق˘ع
بلاط دق ،نيمهتملا عافد ناكو
رفوت نيح ىلإا ةمكاحملا ليجأاتب

ا˘˘˘ه˘˘˘ئار˘˘˘جإ’ طور˘˘˘صشلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
يذ˘لا بل˘ط˘˘لا و˘˘هو ،ا˘˘يرو˘˘صضح
ضسيئر لبق نم ضضفرلاب لبوق

نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج.ةصسلجلا
تنادأا ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘ب’ا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
هذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
لا˘م˘عأ’ا ل˘جر و˘هو ،ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا

61 ـب تو˘كح˘ط ن˘يد˘˘لا ي˘˘ح˘˘م
ةيلام ةمارغو اذفان اصسبح ةنصس
مهت نع ،جد نييÓم8 ـب ردقت
لاومأ’ا ضضييبتو داصسفلاب قلعتت
ريغ تازايتما ىلع لوصصحلاو
يت˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ي˘هو ،ة˘عور˘صشم
ءارزوو تاراطإا اصضيأا اهيف عبوت
ناريزولا مهصسأار ىلع نوقباصس
ىيحيوأا دمحأا ناقباصسلا ن’وأ’ا

.لÓصس كلاملا دبعو
ر.رجاه

ةي’و نمأا حلاصصم ضسمأا ترثع
يطلج رصصاقلا ةاتفلا ىلع ،نارهو
،ةنصس41 رمعلا نم ةغلابلا ،ةلوخ
يصشمرلاب اهلزنم نم تفتخا يتلا
،مايأا ةدع ذنم ناصسملت ةي’و يف
حلاصصم نأا املع ،ةديج ةحصص يف

لوأا تمظن ،ناصسملت نمأاو كرد
،ثح˘بو ط˘ي˘صشم˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ضسمأا

يرصضحلا ميلقإ’اب نيعتصسا ثيح
يصشمرلا ةنيدمل يرصضحلا هبصشو
.رصصاقلا نع اثحب

ضش.ليبن

،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘صسم تف˘˘˘˘˘˘˘˘قوأا
هيف اهبتصشم ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا
ءار˘˘جإ’ از˘˘كر˘˘م Ó˘˘ي˘˘ل م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘قا
ةيوناثب ا˘يرو˘لا˘كا˘ب˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ما
باو˘بأا ر˘˘ي˘˘صسكت˘˘ب  ما˘˘ق ،«ح˘˘ل˘˘فأا»
امك ،د˘صصت˘ق˘م˘لا بت˘كمو ةرادإ’ا
،تايوتحملا نم ددع بيرختب ماق
مرصضأاو ’و˘م˘ح˘م ا˘ف˘تا˘ه قر˘صسو
يصسرك رارغ ىلع داتع يف رانلا

م˘لا˘ع˘م ضسم˘ط ل˘˘جأا ن˘˘م بت˘˘كو
.ةميرجلا

لÓغتصسإا د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
نم تنكم يتلا ةبقارملا اريماك
ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ضسفن ةيصشع هفيقوتو هجاردتصساو
تعرصش ا˘هد˘ع˘بو ،ة˘م˘ير˘ج˘لا مو˘ي
قيقحتلا ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا
نم ينع˘م˘لا ن˘كم˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف
نم مغرلاب زكرملا ىلإا للصستلا

يف نمأا رصصانعو ضسارح دوجو
.زكرملا ةصسارح
بّرصس يعماج بلاط فيقوت

يف ةيمÓصسإلا ةيبرتلا ةلئصسأا
ةركصسبب «مايبلا» ناحتما
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ةطرصشلل ةيتامولع˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
نم ةركصسب ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلا
نم غلبي ي˘ع˘ما˘ج با˘صش ف˘ي˘قو˘ت
ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘صس12 ر˘م˘ع˘لا

ةلئصسأا بيرصست ةم˘ه˘ت˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘صسإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةدا˘˘˘م
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘˘صش تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’
م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةمكحم ةباين مامأا هيف هبتصشملا
ضسب˘ح˘لا ه˘عاد˘يإا م˘ت ن˘يأا ةر˘˘كصسب
 .تقؤوملا

عوصضوم بّرصس صصخصش فيقوت
ايرولاكبلا ةداهصش ناحتما

ةليصسملا يف ةداعصسوبب
ةر˘ئاد ن˘˘مأا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

،ةليصسملا ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ةدا˘ع˘صسو˘ب
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ضصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م

ر˘صشن ل˘جأا ن˘م ة˘ن˘˘صس52 رم˘ع˘لا
نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما عو˘˘صضو˘˘م بير˘˘˘صستو
عقاو˘م ر˘ب˘ع ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘صش
مت هيلعو ،يعامتج’ا لصصاوتلا
هد˘˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق ف˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإا

ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقتو
يذ˘لا ةدا˘ع˘صسو˘ب ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل
لوثملا ةصسلج ىلع هلاحأا هرودب
ةصسلجلا يصضاق رمأا نيأا يروفلا
ةيبرت˘لا ةدا˘عإا ة˘صسصسؤو˘م ه˘عاد˘يإا˘ب
.ةداعصسوبب

صساصسملا ةمهتب نيصصخصش فيقو
رصصقب «كابلا» ناحتمإا ةهازنب

ترايت يف ةلÓصشلا
ةرئاد نمأا حلاصصم ضسمأا تفقوأا

،ترا˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب ة˘لÓ˘صشلا ر˘˘صصق
ضساصسملا ةي˘صضق ي˘ف ن˘ي˘صصخ˘صش
ةدا˘˘ه˘˘صش تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما ة˘˘هاز˘˘˘ن˘˘˘ب
لكب رمأ’ا قلع˘ت˘يو ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

،(ةنصس62 ‐ر.ت) و˘عد˘م˘˘لا ن˘˘م
اناك (ةن˘صس02 ‐ ر.ز) و˘عد˘˘م˘˘لا
نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا قاروأا˘˘ب نا˘˘˘كصسم˘˘˘ي
ا˘م˘ك ،ا˘م˘ه˘ي˘ف˘تا˘ه نÓ˘م˘ع˘ت˘˘صسيو
ا˘˘˘م˘˘˘هد˘˘˘حأا ةزو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صض
ةبوجأا نمصضتت ةيقرو تاصصاصصق
،ةيمÓصسإ’ا مولع˘لا ةدا˘م˘ل ةأا˘ي˘ه˘م
ة˘˘ي˘˘صصن ل˘˘ئا˘˘صسر Ó˘˘˘صسرأا ثي˘˘˘ح
(sms) ل˘ئا˘صسر لا˘˘صسرإا دد˘˘صصبو
ناحتم’ ة˘بو˘جأا ن˘م˘صضت˘ت ىر˘خأا
امهفتاوه زجح متيل ،ةداملا ضسفن
ةحلصصملا ىلإا امهليوحتو ةلاقنلا

دعبو ،ةيصضقلا يف قيقحت حتفو
،ةينوناق˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صسا
ليكو مامأا امهيف هبتصشملا مدق
رصصق ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ف˘˘ل˘˘˘م لا˘˘˘حأا يذ˘˘˘لا ،ة˘˘˘لÓ˘˘˘صشلا
لوثم˘لا تاءار˘جإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘صضق˘لا
ل˘ك ق˘ح ي˘ف رد˘صصي˘ل ،يرو˘˘ف˘˘لا

ذفان ريغ اصسبح ةنصس امهنم دحاو
فلأا001 ـب ردقت ةيلام ةمارغو
ةهازنب ضساصسملا ةيصضق نع رانيد
.تاناحتم’ا

نوصسلارم اهعمج

تازيهجتلا صضعب قرصسو اهيف رانلا مرصضأا .. ةرادإلا مطح

Óيل «كابلإ» ناحتمإإ ءإرجإإ زكرم محتقم
نمألإ ةشضبق ‘ ةيإدرغب

ايروصضح اهئارجإل طورصشلا ةفاك رفوت نيح ىلإا

نيدلإ يحم ةيشضق يف فانئتشسإلإ ليجأات
يراجلإ ربمتبشس03 موي ىلإإ توكحط

حلاصصم امهب تماق Úتعصساو ثحبو طيصش“ ةيلمع لصضفب
 ÚنطاوŸا نم معدب نمألا

سسنآإ قهإرŸإو ةلوخ ةلفطلإ ىلع روثعلإ
ةديج ةحشص ‘ ناشسملت نم Úيفتıإ

اصسولهم اصصرق45152و نيياكوكلا نم مارغويلك1.2و «ةلطز» راطنق11 زجح و تاردخم رجات75 ـب ةحاطإلا

أابخم11 ريمدتو باهرإÓل ةمعإد رشصانع3 فيقوت
 عنشصلإ ةيديلقت لبانق7و

ةفلجلاب ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك زجحت كرامجلا

نإرهوب رمخ ةدحو فلآإ3 نم ديزأإ زجحو سصاخششأإ7 فيقوت

صشغلا يف ةصسصسؤوملاب نيلوؤوصسم3و طروت
كلهتصسملا عادخو صسيلدتلاو علصسلا يف
نيزختلا طورصش مارتحا مدعو

ةنبلم بحاشص عشضو
ةليم يف «يل زورق»
ةيئاشضقلإ ةباقرلإ تحت
قيقحتلا يصضاق صسمأا رمأا

ةمكحمب ةيناثلا ةفرغلاب
عصضوب ،ةليمب ديعلا موغلصش

«يل زورق» ةنبلم بحاصص
تحت ،ةينامثعلا يداو ةيدلبب
3و ،ةيئاصضقلا ةباقرلا
تحت نيرخآا صصاخصشأا
قلعتيو ،ةيئاصضقلا ةباقرلا
جاتنإلا يلوؤوصسمب رمألا
مهت نع ،بصساحملاو يربخملا

علصسلا يف صشغلاب قلعتت
،كلهتصسملا عادخو صسيلدتلاو
طورصش مارتحا مدعو
.نيزختلا

ةيروهمجلا ليكو ناكو اذه
دق ،ديعلا موغلصش ةمكحمب
نيتعاصس نم ديزأل عمتصسأا
فلملا يف فارطألا عيمجل
.اصصخصش42 عومجمب
،لاحلا ةيصضق ليصصافت دوعتو
،ةيروهمجلا صسيئر رمأا ىلإا

راصسم لوح تاقيقحت حتفب
اهصصصصخت يتلا ةيلوألا ةداملا
نينطاوملا ةدئافل ةلودلا

ةربغ» صسايكألا بيلح جاتنإل
تلصصوت نيأا ،«بيلحلا
اهب تماق يتلا تاقيقحتلا

كردلل ثاحبألا ةقرف
تازواجت دوجو ىلإا ،ينطولا

هذه راصسم يف ةروطخلا ةغلاب
جاتنإل تلوح يتلا ،ةداملا

ىلع ىرخأا ةيكÓهتصسا داوم
،نابجألا عاونأا فلتخم رارغ
ةيريدم صسصسأات عم ةازاومو
يف ايندم افرط ةراجتلا
ليكو فنأاتصسإا ،فلملا
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
يصضاق رماوأا ،ديعلا موغلصش
ةفرغ ىوتصسم ىلع قيقحتلا
.ةليم ءاصضق صسلجمب ماهتلا

ب.نيدلا رون

زرا˘˘ف˘˘م تر˘˘مدو تف˘˘˘صشك
،يب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل

90 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
،يراجلا ربم˘ت˘ب˘صس51 ى˘˘˘لإا

ثح˘˘˘ب تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع بق˘˘˘˘عو
ة˘صسب˘ت ن˘م ل˘كب ط˘ي˘˘صشم˘˘تو
ف˘˘ل˘˘صشلاو ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘عو
أابخم11 ،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘كصسو
7و ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
اميف ،عنصصلا ةيديلق˘ت ل˘با˘ن˘ق
معد رصصا˘ن˘ع3 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
لكب ةي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
.تليصسمصسيتو ةصسبت نم

زرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م تف˘˘˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘˘ه
ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘صشم
ةرتفلا ضسفن لÓخ ،يبعصشلا
نمأ’ا حلاصصم عم قيصسنتلاب
تاردخم رجات61 ،ينطولا
تا˘ي˘م˘˘ك تز˘˘ج˘˘حو را˘˘صشب˘˘ب

جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
55و ري˘طا˘ن˘ق8 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘˘ُت

تفقوأا نيح يف ،امارغوليك
عم قيصسن˘ت˘لا˘ب ىر˘خأا زرا˘ف˘م
مأاب ين˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘صصم
تاردخم را˘ج˘ت8 يقاو˘ب˘لا
نم مارغوليك1.2 مهتزوحب
ة˘ي˘م˘كو ،ن˘ي˘˘يا˘˘كو˘˘كلا ةدا˘˘م
ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ىر˘خأا
.مارغوليك6.31 ـب ردقت

تف˘قوأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘˘ف

ي˘ن˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
كرد˘لا ح˘لا˘صصمو ،ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا
،دود˘ح˘˘لا ضسر˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

لكب ةقرفتم تايلمع لÓخ
نا˘˘صسم˘˘ل˘˘تو ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م
فراط˘لاو ناز˘ي˘ل˘غو نار˘هوو
ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ةر˘˘كصسبو يداو˘˘لاو
ة˘˘˘˘صسب˘˘˘˘تو ضسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘صسو
ن˘ي˘عو ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صسو
تاردخم ر˘جا˘ت33 ،ضسا˘ن˘مأا

7.01و ريطا˘ن˘ق3 تز˘ج˘حو
ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
اصصرق45152و ج˘لا˘ع˘م˘˘لا

ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ا˘صسو˘ل˘ه˘م
45.81 امهتزوحب نيصصخصش

نم لكب غبتلا ةدام نم نط
،ضسادرموبو فيطصسو يداولا

ةليصصحلا فيصضت ‐ مت امك
لÓ˘خ ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
08978 ز˘˘˘ج˘˘˘ح ‐ عو˘˘˘ب˘˘˘˘صسأا

ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا ن˘م ةد˘˘حو
.فيطصسب

نيعو تصسارنمت نم لكبو
را˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘بو ماز˘˘ق
تف˘˘قوأا ،تنا˘˘˘جو فود˘˘˘ن˘˘˘تو
ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘˘ت˘˘صشم زرا˘˘ف˘˘م
911 ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘صشلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
تانحاصش5 تزجحو اصصخصش
عفدلا ةي˘عا˘بر ة˘ب˘كر˘م51و
،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘م611و

ةقرطم94 ن˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘صضف
ن˘م ا˘صسي˘ك522و ط˘غ˘˘صض
بهذلا ماخو ةراجحلا طيلخ
لمعتصست ةف˘ل˘ت˘خ˘م تاد˘ع˘مو
ريغ بي˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
،بهذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا
نم نط3.21 ىلإا ةفاصضإ’اب
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘˘لا
ز˘ج˘ح ّم˘ت ا˘م˘ي˘˘ف ،بير˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ـب ردقُت دوقولا نم تايمك
ن˘˘م ل˘˘˘كب ار˘˘˘ت˘˘˘ل36912
فراطلاو ةصسب˘تو تصسار˘ن˘م˘ت
.ضسارهأا قوصسو

ن˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ح˘لا˘صصمو ل˘حاو˘صسلا ضسار˘˘ح
طاب˘حإا ن˘م ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

ةيعرصش ريغ ةرجه ت’واحم
اوناك ا˘صصخ˘صش981 ذا˘ق˘نإاو
ةيدي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب ع˘˘ن˘˘˘صصلا

رئازجلاو ضسادر˘مو˘بو ضسن˘تو
لجيجو ةدكيكصسو ةمصصاعلا

.ةبانعو
ة˘ف˘لا˘صسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ي˘˘تأا˘˘تو

ةيفار˘ت˘ح’ا ضسكع˘ت˘ل ،ر˘كذ˘لا
ةرمتصسملا ةظق˘ي˘لاو ة˘ي˘لا˘ع˘لا

ان˘تاو˘ق˘ل م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘صس’او
بارتلا لماك ي˘ف ة˘ح˘ل˘صسم˘لا
.ينطولا

ط.ةراصص

ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
،نارهو نمأ’ ةعباتلا ايناصسلا

ف’آا3 قو˘ف˘ي ا˘م ز˘ج˘˘ح ن˘˘م
تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
فيقوت عم ،ماجحأ’او عاونأ’ا

مهتزوحب طبصض ضصاخصشأا7
نم ميتنصس نويلم91 قوفي ام

هذ˘˘˘˘ه ج˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع
.نيتبكرمو تاعونمملا

ةقرفلا تنكمت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ما˘صسقأا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
زجح نم ،ةفل˘ج˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘لا

تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك
297ـب رد˘˘ق˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘كلا

ةرايصس نتم ىلع تناك ،ةدحو

ءار˘ك ة˘لا˘كو˘ل كل˘م ة˘ي˘حا˘ي˘صس
ر˘ثإا ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
قيرطلاب ةيداع ةبقارم ةيرود
قرتفمب10 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘˘صسا˘˘ح نار˘˘ف˘˘عز» قر˘˘˘ط˘˘˘لا
.ةفلجلا يف «حبحب

›Óيج .ح / صص.ليبن
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ينيط˘صسل˘ف˘لا ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا ل˘م˘ع˘لا نإا
لك لذبو دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘صضم بل˘ط˘ت˘ي
لا˘صصيا ل˘جا ن˘م ة˘ن˘كم˘م˘لا تا˘قا˘˘ط˘˘لا

ي˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا تو˘˘صص
روا˘ح˘م زوا˘ج˘تو ة˘ي˘لود˘لا ل˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيصضقلا باحصصا نحنف ةمئاقلا عيبطتلا

اهتيامحو اهنع عافدلاب قحلا كلتمنو
اذه يف تاءافكلا رايتخا بلطتي كلذلو
نييصسامول˘بدو ن˘ي˘ي˘مÓ˘عا ن˘م لا˘ج˘م˘لا

ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه رد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
تايناكما بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ة˘صسا˘صسح˘لاو
ةيلاع ةيصسايصسو ةيمÓعإاو ةينهذو ةيلقع
ينيطصسلفلا ين˘طو˘لا مو˘ه˘ف˘م˘لا كاردإاو
يجراخلا ليثمتلا يف نييماعلل ةصصاخو
. ينيطصسلفلا بعصشلل
ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘˘لا نا ه˘˘ي˘˘ف كصش ’ ا˘˘م˘˘مو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تق˘ق˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
يف ديعصصلا اذه يلع ةماهلا تازاجنإ’ا
ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف ل˘˘ئا˘˘صسر لا˘˘صصيا

لعلو يبروأ’ا يوتصسملا يلع ةصصاخو

ضضعب يف ةيناملربلا تافارتع’ا كلت
ة˘ح˘صضاو را˘ثا تكر˘ت ة˘ي˘بوروأ’ا لود˘لا
هعون ن˘م لو’ا و˘ه قار˘ت˘خا ل˘ي˘ج˘صست˘ل
يفو ،ةينيطصسلف˘لا ة˘لود˘لا˘ب فار˘ت˘عÓ˘ل

تاقاقحتصسا ماما فقن اننا رم’ا ةليصصح
نع رمثت نا بجي يتلا مÓصسلا ةيلمع
تقولا ناحف ،ةينيطصسلفلا ةلودلا مايق
نم ةقثلا روصسج ءانبو لمعلا رامث ينجل
لجا نمو نيطصسلف بعصش مÓصس لجا
.ةلقتصسملا نيطصسلف ةلود
اهتيرصصنع ضسرامت لÓتح’ا ةموكح نإا

ةلود˘لا ما˘ي˘ق نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘ل˘ل ي˘ع˘صستو
نكمي ’ رملا عقاولا اذهو ةينيطصسلفلا
ملاظلا اهناودع ضسرامت ايهف رمتصسي نا

ضضر˘ف˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘˘صشلا د˘˘صض
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘صصح˘˘˘لا
اه˘ناود˘ع ل˘صصاو˘ت ا˘م˘ك ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

لكصشب ةزغ عاطق ماح˘ت˘قا˘ب ا˘هد˘يد˘ه˘تو
لك طئاحلا ضضرعب نيبراصض لصصاوتم
ه˘ي˘ل˘ع ضصن˘ت ا˘مو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا

اننأاو ،ن˘ي˘ي˘ناو˘ف ن˘م ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلا
تايناكم’ا لك ليعفتل ةصسام ةجاحب
مايق يلا يدؤوت يتلا تاوطخلا ذاختاو
تا˘صسرا˘م˘م ح˘صضفو ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ة˘˘لود
ل˘با˘ق˘م مÓ˘صسلا د˘ير˘ي يذ˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ة˘لود ما˘ي˘ق م˘ه˘م˘˘ه˘˘ي ’و ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘م’ا
.ةينيطصسلف
هاجت ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ف˘قاو˘م نإا

ةحصضاو تناك فقاوم مÓصسلا ةيلمع
ينيطصسلفلا بعصشلا نع ربعتو ةتباثو
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خو ه˘ل˘ئا˘صصف ف˘قاو˘˘م ن˘˘عو
هللا مار توريب يف حجانلا عامتج’ا

ة˘ب˘قا˘ث ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ا˘يؤور د˘صسج يذ˘لاو
يتلا تاديدهتلاو ر˘طا˘خ˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ةيمهأاو ،ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ه˘جاو˘ت
ةينيطصسلفلا ةي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
عصضوو  ،ةزغ عاطق ةداعتصساو اهقيبطتو
ناطيتصس’او ةيفصصتلا تاططخمل دح
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح ا˘˘ه˘˘صسرا˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ماما هتا˘ط˘ط˘خ˘م ف˘صشكو ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا

ديري ’ لÓتح’ا اذه ناو ،عمجا ملاعلا
رار˘م˘ت˘صس’ا ي˘لا ى˘ع˘صسي و˘˘هو مÓ˘˘صسلا
ءارزو ضسي˘ئر ف˘˘ق˘˘يو مÓ˘˘صسلا ضضفر˘˘ب
يجم˘ه ف˘قو˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا

مÓصسلا تاقاقحتصساب فارتع’ا ضضفار
تا˘ن˘طو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ار˘˘م˘˘صست˘˘م
اكهت˘ن˘مو ا˘ع˘ما˘ق ي˘صضارأÓ˘ل اردا˘صصمو
ا˘صضفار ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح
ي˘ف ار˘م˘ت˘صسمو ىر˘صسأ’ا حار˘صس قÓ˘˘طإا
ينيط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا قو˘ق˘ح˘ل ر˘كن˘ت˘لا
. مهيصضارأا يلا ةدوعلاب
هذه يف ةبعصصلا فقاوملا ذاختا ةيمهأا نإا
ةيصضقلا اهب رمت يتلا ةقيقدلا ةلحرملا
ةماه ةلحرمل ةيادب تلكصش ،ةينيطصسلفلا

ى˘ل˘ع يرا˘م˘ع˘ت˘صس’ا ل˘خد˘ت˘لا لا˘˘صشفإ’
عيراصشمل دح عصضوو ،نيطصسلف ضضرأا

ههجاون ام ناو ،ةيكيرم’ا نرقلا ةقفصص
ةدا˘ي˘قو د˘حو˘م بع˘صشك تار˘ماؤو˘˘م ن˘˘م
ةماقإ’ ةينطولا تباو˘ث˘لا ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ت
ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا

دودح ىلع ةيقرصشلا ضسدقلا اهتمصصاعو
اهتاصسد˘ق˘م˘ب ضسد˘ق˘لا نإاو ،7691 ماع˘لا

لقتصسملا ينطولا رارقلا ىلع ظافحلاو
ةينيطصسلفلا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ةدا˘ي˘ق˘ب
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘˘صشلا دو˘˘˘م˘˘˘صصبو
ةلحرملا زواجتنصس ،ه˘تدارإاو ه˘ت˘م˘يز˘ع˘بو
ةقطنملا لبقتصسم دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ط˘خ˘لا
.اهملكأاب
يلع رمثيصس نيطصسلف بعصش لاصضن نإا
بعصش عارصص ناو نيطصسلف ةلود مايق
لو’ا هود˘ع ع˘م عار˘صص و˘ه ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
قراصسلاو ا˘ن˘صضرأ’ بصصا˘غ˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
هاجت نيطصسلف ةلصصوب ىقبتصسو اننطول
اولاني نلو ةرمتصسم ينيطصسلفلا نطولا

امهم انبعصش دومصص نم ’و انتلود نم
،رمآاتلاو ملظلاو ناودعلا يوق تبلاكت
رمت˘صست˘صسو ةرو˘ث˘لا عÓ˘ق ط˘ق˘صست ن˘لو
ةلودلا مايق ى˘ت˘ح ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا
بارتلا قوف ةدحوم ةدحاو ةينيطصسلفلا
. ينيطصسلفلا ينطولا

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر – نيطسسلف يف يبرعلا مÓعإ’ا ريفسس – ةودقلا يرسس : ملقب

ينيطشسلفلإ يشسايشسلإ ماظنلإ ديحوت

لئاصصفلاب ضصاخلا يخيراتلا عامتج’ا عئاقو لعل
ةدق˘ع˘مو ة˘ب˘ع˘صص فور˘ظ ي˘ف ءا˘ج ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةصسام ةجاحب اننا يهو ةيعقاو ةقيقح ماما انعصضيو
يلع تاريغتملا ماما ةتباثلا انفقاوم ةرولب ةداعإ’
تاريغتملا هذه ةمدقم يفو ةينيطصسلفلا ةحاصسلا

اديعب لاز ام نطولا حور ةزغ عاطق نأا ةقيقح يه
نم ديزمل نطولا عصضخي ’ ىتحو ةيعرصشلا نع
نم ةينطولا دوهجلا رارمتصسا نم دب ’  خصسفتلا
˘ما˘صسق˘ن’ا ة˘لا˘ح ءا˘ه˘نإاو ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق ةدو˘˘ع ل˘˘جا

ةينيطصسلفلا تاصسصسؤوملا جمد ةداعا يلا يعصسلاو
ج˘ي˘صسن˘لا˘ب خ˘صسف˘ت˘لاو ما˘˘صسق˘˘ن’ا ر˘˘هاو˘˘ظ ءا˘˘ه˘˘نإاو
. ينيطصسلفلا يعامتج’او يصسايصسلا
ةيؤورو ةديدج ةيجتار˘ت˘صسا ي˘لا ة˘صسا˘م ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘نإا
ينبت يف مهاصستو نطولا دحوت ةحصضاو ةيدايق
توصص نعربعتو ةينيطصسلفلا ري˘ها˘م˘ج˘لا ف˘قاو˘م
نو˘ج˘صس ي˘ف ىر˘صس’ا ةا˘نا˘ع˘˘م ضسمÓ˘˘تو بع˘˘صشلا
يعرصش ري˘غ˘لا نا˘ط˘ي˘ت˘صسÓ˘ل يد˘صصت˘تو لÓ˘ت˘ح’ا

يلع رصسحتنو نطولا يكبنل اعيمج فقن ’ ىتحو

انتايحل لوهجملا لبقتصسملا نم ملأاتنو ،يصضاملا
ة˘صسرا˘م˘م˘لاو م˘ه˘ف˘لا ي˘ف ة˘صضقا˘ن˘ت˘م تأاد˘ب ي˘˘ت˘˘لا

عقاولا ةصسمÓم يلع لمعن نأا انيلع امازل نوكيلو
اذه ىلع اماع رصشع ةثÓث نم رثكا ىصضم دعبف
ناح ينيط˘صسل˘ف˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا ج˘ي˘صسن˘لا˘ب خ˘صسف˘ت˘لا
دوصس’ا ماصسقن’ا اذه ءاهنإاو انبعصش هدحول تقولا

ل˘م˘ع ضصر˘ف ق˘ل˘خو ن˘طاو˘م˘لا مو˘م˘ه ة˘صسمÓ˘مو
يف متهت ةلود انل نوكت نأا امأاف ،نيجيرخلا ريباوطل
. ءيصش لك رصسخن وا لقتصسملا
ةديدج ةلحرمو ةح˘ف˘صص ح˘ت˘ف˘ن نأا ي˘لا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘نإا

تارار˘ق ذا˘خ˘تا ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘لا ة˘صسا˘م ة˘جا˘ح˘˘بو
ةناكمل رابتع’ا ديعتو ما˘صسق˘ن’ا ي˘ه˘ن˘ت ة˘ير˘ي˘صصم
تايوتصسملا فلتخم ىلع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا
رظتنت يتلا ةمجلا تايدحتلاو رطاخملا ةهجاومل
،تاريغتم نم ةقطنملا هدهصشت ام لظ يف انتيصضق
ةينيطصسلفلا لئاصصفلا نم بولطملا تاب اصضيأاو
ديحوت وحن ق˘ير˘ط˘لا ح˘ت˘ف˘ل ة˘ئ˘ير˘ج تارار˘ق ذا˘خ˘تا
قافت’ا مت ام ذيفنتو ،ينيطصسلفلا يصسايصسلا ماظنلا

ىلا ةفاصضإ’اب ةقباصسلا تاراوحلا لمجم يف هيلع
اياصضق ىلع ةوÓع ،اهنأاصشب ةينيطصسلفلا تامهافتلا
ةحفصص يط يف مهصستو اهنأاصشب قفاوتلا مت ىرخا
ديدحت ىلع لمعلا نم دب ’ . ملؤوملا ماصسقن’ا
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يو˘˘لوأ’ا
ينا˘مأا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت نا ل˘جا ن˘مو ة˘نا˘نر˘لا تارا˘ع˘صشلا
نم تاذلا عم ةحلاصصملا  يلع لمعت ناو انبعصش
ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ةدا˘عإا ل˘˘جا
بصسكل يصسامولبدلا ده˘ج˘لا ل˘صصاو˘تو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا ةلودلاب تافارتع’ا نم اديزم
ًاصضيأاو ،ضسدقلا اهتمصصاعو7691 ماع دودح ىلع
ضضوهنلا ىل˘ع ةردا˘ق ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإا ةرو˘ل˘ب
هتايلاعفو هاوق ديحوتو ،ًاددجم ينيطصسلفلا بعصشلاب
قيرط قصشو هتدارإاو ه˘تارد˘قو ه˘تا˘عاد˘بإاو ه˘تا˘قا˘طو
لك لذب يلع لمعلاو ةدوعلاو ريرحتلاو رصصنلا

ةدو˘ع ةرور˘صضو ،ما˘صسق˘ن’ا ءا˘ه˘نإ’ ن˘˘كم˘˘م د˘˘ه˘˘ج
دومصص معد لبصسو ،نطولا يرطصش نيب ةدحولا
ه˘تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإ’ ةز˘غ ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا

نم فث˘كي ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا نإا . ةر˘م˘ت˘صسم˘لا
يف ةصصاخ انبعصشو انصضرأا هاجت ةيناودعلا هتاءارجإا

ا˘ه˘تا˘صسد˘ق˘مو ا˘ه˘ل˘هأاو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
يجمهلا هناودع لصصاويو ةيحيصسملاو ةيمÓصسإ’ا
جمارب ىمصسي ام قيبطت لجا نم لصصاوتم لكصشب
،ةينيطصسلفلا ةيصضقلل ةيفصصتلا تاططخمو مصضلا

يصسايصسلا عقاولا اذهو تايطعملا هذه لظ يفو
ة˘ي˘صضق˘لا ا˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلا فور˘˘ظ˘˘لاو
ةحلاصصملا قيقحت ىلع لمعلا نم دب ’ ةينيطصسلفلا
ما˘صسق˘ن’ا ءا˘ه˘نإ’ نو˘كن ا˘م جو˘حأا ا˘ن˘نأاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لك طابحإاو تارماؤوملاو تايدحتلا ةفاك ةهجاومل
نإاف اذهلو انبعصش ليثمت ةيعرصشب ضساصسملل ةلواحم
لوأا وه ماصسقن’ا ةلاح ءاهنإاو نطولا ةدحو ةداعتصسا

ضساصس’ا يه ةينطولا انتدحوف هقيقحت ىلإا ىعصسن ام
ةرور˘صضو ة˘ي˘ف˘صصت˘لا تار˘ماؤو˘م ل˘ك ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
ةيار تحت ةينيطصسلفلا ا˘ن˘تا˘قÓ˘ع ة˘يو˘ق˘تو ن˘ي˘ت˘م˘ت
ةيامحل نمأ’او يقاولا جايصسلا لكصشتصس نيطصسلف
.ينطولا ةعورصشمو ينيطصسلفلا بعصشلا
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دئإوفو تامزأإ ..«ايديم لايششوشسلإ»

ضسيف) ةكرصش ىلإا (koTkiT كوت كيت) نم انلقتنا اذإا
نم ربتعيو ،بيو عقوم وهو (koobecaF كوب
ةكبصش وهو ،يعامت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو ر˘ه˘صشأا
ةكرصش (كوب ضسيف) ةكرصش هريدتو ،ةريبك ةيعامتجا

ىلإا مامصضن’ا مهناكمإاب نومدختصسملاف ،ةمهاصسم
وأا ،لمعلا ةهج وأا ،ةنيدملا اهمظنت يتلا تاكبصشلا
لاصصت’ا لجأا ن˘م كلذو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا وأا ،ة˘صسرد˘م˘لا
يتلاو كوب ضسيف تاجتنم لمصشت ثيحو.نيرخآ’اب
ةصسايصسو ةمدخ طورصشل ةعصضاخ نوكتل اهرفوت

ةبصسن تغلب ثيحو .ةلصصفنمو ةلقتصسم ةيصصوصصخ
2102 ما˘ع ي˘ف كو˘ب ضسي˘ف ة˘صصن˘م ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم
رّدقت ثيحو ،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح ضصخ˘صش را˘ي˘ل˘م ي˘لاو˘ح
رايلم (51) يلاوحب كوب ضسيفل ةيقوصسلا ةميقلا
ماع (بأا ضستاو) قيبطت ىلع تذوحتصسا دقو ،ر’ود
مارجتصسنا) قيبطت ىلع تذوحتصسا امدعب4102
margatsnI) ضضعب دوجو ببصسبو ،2102 ماع

ضضعب نكمت ةصصن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأ’ا تار˘غ˘ث˘لا
ضضع˘ب ءا˘صشنإا˘ب ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا ن˘ي˘لا˘ت˘ح˘م˘لاو زر˘كا˘ه˘لا
تا˘ي˘صصخ˘صشلا ن˘م ضضع˘ب˘ل ة˘ي˘م˘هو˘لا تا˘ح˘ف˘صصلا
ىsدأا يذلا رمأ’ا تاحفصصلا كلت لÓخ نم ةمهملا
دصض ةي˘ئا˘صضقو ة˘ي˘صضيو˘ع˘ت ىوا˘عد ع˘فر ى˘لإا م˘ه˘ب
كلت ءاصشنإا نم ةقدلا رحتي مل يذلاو ،كوب ضسيفلا
ةحيصضف كوب ضسيف حئاصضف رهصشأا نمو ،تاحفصصلا
egdirbmaC ا˘كت˘ي˘˘لا˘˘نأا جد˘˘ير˘˘ب˘˘ما˘˘ك » ة˘˘كر˘˘صش
acitylanA»،ةدعاق قرتخت نأا تعاطتصسا يتلاو
كوب ضسيف ةصصنم يمدختصسم ضصاخصشأ’ا تانايب

عم قافت’اب كرت˘صشم نو˘ي˘ل˘م ن˘ي˘صسم˘خ ن˘م ر˘ث˘كأ’

اياونلا ىلع فرعتلل لمعلا اذه ءاج ثيحو ،ةكرصشلا
عارصصلا ءدب لب˘ق اذ˘هو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
كلذكو.ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا يف يصسائرلا
ًاجاور ةئطاخ ةيحصص تامولعم تق’ ثيح ًاصضيأا

ةدهاصشم رايلم8,3 نم رثكأا ةلجصسم كوب ضسيف ىلع
ضسوري˘ف ة˘مزأا ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘جوأا تغ˘ل˘ب ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا

لاقو ،ةصسارد هتدكأا ام قفو91 ديفوك وأا انوروك
تامزأ’ا ةجلاعم يف طصشانلا (zaavA زافآا) عقوم
لكصش كوب ضسيف نأا ةصساردلا هذه ىرجأا يذلاو
ن˘كم˘يو ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ى˘ل˘ع اًر˘ي˘ب˘˘ك اًد˘˘يد˘˘ه˘˘ت
ضسيف ىلع ءابطأا اهرصشني يتلا ةئطاخلا تامولعملل
مهلعجتو نيريثكلا فيخت نأا تاحاقللا لوح كوب
،هرفوت لاح91 ديفوك حاقل لوانت نع نومجحي
ع˘˘قاو˘˘م ةر˘˘صشع ى˘˘ل˘˘عأا نأا (زا˘˘فآا) ة˘˘صسارد لو˘˘ق˘˘˘تو
ةئطا˘خ ة˘ي˘ح˘صص تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘صشن ي˘ف ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا
كوب ضسيف ةصصنم ى˘ل˘ع تاد˘ها˘صشم دد˘ع˘ب ى˘ظ˘ح˘ت
عقاوم ه˘ب ى˘ظ˘ح˘ت ا˘م لا˘ث˘مأا ة˘ع˘برأا لد˘ع˘م˘ب ى˘ل˘عأا

تادهاصشم نم ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنمك ةيمصسر
نيب نإا (زافآا) ةصسارد تلاقو.اهصسفن ةصصنملا ىلع
معزي اروصشنم ًاريبك اًجاور تق’ يتلا تاروصشنملا
ةكرصش ضسصسؤوم «setaG lliB ضستيج ليب» نأاب
د˘صض ا˘حا˘ق˘˘ل لّو˘˘م «tfosorciM تفوصسور˘كي˘م»
فصصن ةباصصإا نع رفصسأا لافطأ’ا للصشب ةباصصإ’ا

روصشنملا اذه يظح دقو ،للصشلاب يدنه لفط نويلم
معزي رخآا روصشنم ةمثو ،ةدهاصشم نويلم4,8 وحنب
يظح ةماعلا ةحصصلاب رصضأا يحصصلا رجحلا نأاب
اذه ل˘ث˘م نأاو .ةد˘ها˘صشم نو˘ي˘ل˘م4,2 وح˘ن˘ب ا˘صضيأا

ةمزأا مقافي نأاب ليفك ةئطاخلا تامولعملل يصشفتلا
ميدقتو رمأ’ا ةجلاعمب كوب ضسيف مقت مل ام ءابولا
نم ليصسلا اذه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ي ن˘م ل˘كل تا˘ح˘ي˘ح˘صصت
ءابطأ’ا دا˘ح˘تا ضسي˘ئر لا˘ق ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو.بيذاكأ’ا
يريمو˘ج˘ت˘نو˘م ضشير˘لوأا كنار˘ف» د˘ي˘صسلا ي˘م˘لا˘ع˘لا
yremogtnoM hcirlU knarF» ءابولا اذه نإا
حاجنلا ىدمب ايوق ريكذت لماع نوكي نأا يغبني
كلتل نيصضهانم˘لا ن˘كل ،تا˘حا˘ق˘ل˘لا ه˘ق˘ق˘ح˘ت يذ˘لا
بيذاكأا رصشنل كو˘ب ضسي˘ف نو˘مد˘خ˘ت˘صسي تا˘حا˘ق˘ل˘لا

.ةرماؤوم تايرظنو ةمومصسم
يبوروأ’ا داحتÓل ماعلا نيمأ’ا لاق ًاصضيأا هبناج نمو
وهنيرغ ليغيم واوج» ديصسلا نييبطلا نييئاصصخأÓل
leugim oaoj» كرام » ديصسلا ىلع بجي هنإا
ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا «grebrekcuZ kraMغريبركوز
انعم فوقولاب ًارارق ذختي نأا كوب ضسيفل يذيفنتلا
نإاف اsلإاو ةئطاخلا تامولعملل يصشفتلا اذه فقول

ةفيخم تامولعمب ني˘نو˘ح˘صشم˘لا ضصا˘خ˘صشأ’ا دد˘ع
يف انيلع رذعتي وحن ىلع ديزيصس تاحاقللا دصض
يذلا قÓطلا اصضيأا كلذكو.ءابولا رهقن نأا هuلظ
فيج» ديصسلا وهو ملاعلا يف لجر ىنغأا نيب لصصح
نوزامأا» ةكرصش ضسصسؤوم «sozeB ffeJ ضسوزيب
nozamA» معلاÓضسوزيب يزنيكام» هتجوزو ةق
sozeB eiznekcaM» ىلغأا مويلا ربتعُي يذلاو
،يصضاملا رياني يف مت يذلاو ،خيراتلا يف قÓط
ةيوصستب يزنيكام ةديصسلا هيلع تلصصح هبجومبو
%4 ةصصحب كلذو ،ر’ود رايلم (53) ـب تردق ةيلام
نم نوزامأا مهصسأا لعجتصس ثيح نوزامأا ةكرصش نم

لظيصس امنيب ،ملاعلا يف ةأارما ىنغأا ثلاث يزنيكام
اًيلاح ردقت ةورثب ملاعلا ءاينغأا ىنغأا ضسوزيب فيج
ضسبروف ةلجم تاريدقت قفو ر’ود رايلم (131)
ترصشن ا˘مد˘ع˘ب كلذو ،لا˘م˘عأ’او لا˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘ه˘صشلا

lanoitaN رر˘˘ياو˘˘كنإا لا˘˘نو˘˘ي˘˘صشا˘˘ن » ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
reriuqnE» ًاروصص حئاصضفلا دّ̆ي˘صصت˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا
يهو هل ةقيدصص عم ضسوزيب فيج ةقÓع تبثت
يليد» ةفيحصص بصسحبو ،ةيكيرمأا ةلثممو ةعيذم
ًاعنتقم راصص ضسوزيب نإاف «tsaeB yliaD تصسيب
ل˘ئا˘صسر˘لا بير˘صست ءارو ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ع˘˘فاود دو˘˘جو˘˘ب
نيرول » رابخأ’ا ةمدقم عم اهلدابت يتلا ةيميمحلا
ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ى˘˘˘لإا «zehcnaS neruaL ز˘ي˘صشنا˘˘صس
هب ماق ام هرودب يذلا وهو ،«ررياوكنإا لانويصشان»
لكصشب قيقحتلل ينمأا قيرف نييعت نم ضسوزيب فيج
ةيصسنجلا هلئاصسر بيرصست ءارو فقي نم نأاصشب قيقد
بsبصست امم ةيكيرمأا ةلجمل هتقيصشع ىلإا ةيميمحلا
لئاصسرلا هذه نأا كصش ’و ،هتجوز نم قÓطلاب
ضسوزيب فيج فتاه ةنصصرق قيرط نع تمت ةيرصسلا
ةياهن يف اهنكلو ،ةيصسايصس وأا ةيصصخصش عفاودل اsمإا
تاقارتخ’ا هذه اهتببصس ةيّودم ةحيصضف فاطملا
ة˘طا˘ح˘م˘لا ه˘تا˘صصن˘مو ا˘يد˘ي˘م لا˘ي˘صشو˘صسلا م˘˘لا˘˘ع˘˘ل
تاءا˘˘عد’ا˘˘ب ًا˘˘صضيأاو ،ر˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘مزأ’ا˘˘˘ب
،حئاصضفلا رصشنو ،تاعاصشإ’ا جيورتو ،بيذاكأ’او
،ةيلاملا بصساكملاو دئاوفلا رخآا بناج نم ًاصضيأاو
وأا ..اًدارفأا اوناك ءاوصس ،ةرهصشلاو ،يلاملا زازتب’او
..بوقعي ضسفن يف ةجاحل وأا ..تاصسصسؤوم وأا ..تائيه
.دئاوف موق دنع موق بئاصصمو
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ةميركلا ةايحلا تابلطتم رفوت مدع نع كيهان
ءإرتهإ ببشسب ةلزعلإ نوششيعي ناكشسلإ نم تإرششعلإ

تليشسمشسيت يف نشسحل ينب ةيدلبب تاقرطلإ
ناكشسلأ ن˘م تأر˘ششع˘لأ ششي˘ع˘ي
نشسحل ينب ةيدل˘ب˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ
شسير˘˘˘˘˘˘ششنو˘˘˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ب
ة˘˘نا˘˘خ ي˘˘ف ،تل˘˘ي˘˘شسم˘˘˘شسي˘˘˘ت˘˘˘ب
ءاشصقإ’أو نايشسنلأو ششيم˘ه˘ت˘لأ
ج˘مأر˘ب ل˘ما˘ك ن˘م ي˘ل˘ك ه˘˘ب˘˘شش
اهب ىدان يتلأ ةيفيرلأ ةيمنتلأ

نم رثكأأ يف ،ةيروهمجلأ شسيئر
يتلأ قيرطلأ لوحت لظ يف ةرم
تايدلبلأ شضعبب مهتيدلب طبرت
ى˘˘لإأ ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأو
بعشصي ةئرتهمو ةيبأرت كلاشسم
قيرطلأ رأرغ ىلع اهيف لقنتلأ
ةيد˘ل˘ب˘ب م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب ط˘بر˘ي يذ˘لأ
ة˘ي˘حا˘ي˘شسلأ نا˘م˘ي˘˘ل˘˘شس يد˘˘ي˘˘شس
ثي˘˘˘ح ،ما˘˘˘شسب د’وأأ ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو
نع ةيدلبلأ هذهل رئأزلأ لءاشستي
نمكي يذلأ يق˘ي˘ق˘ح˘لأ بب˘شسلأ

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ هذ˘ه ششي˘م˘˘ه˘˘ت ءأرو
قطا˘ن˘م با˘شسح ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘غ˘لأ
ةرواجم ىرخأأ تايدلبو ىرخأأ
ةيومنتلأ جمأربلأ نم تدافتشسأ
.تاقرطلأ ليهأات ةداعإاب ةشصاخلأ

تداق ةينأديم ةرايز يفو أذه
ةقطنملأ هذه ىلإأ ملشسلأ ةيموي
يششيعملأ ع˘قأو˘لا˘ب ا˘ن˘مد˘ط˘شصأ
نا˘كشس ه˘ششي˘ع˘ي يذ˘لأ بع˘شصلأ

قمع يف ةعقأولأ ةيدلبلأ هذه
دج شسيراشضت نيبو شسيرششنولأ

هذه ونطاق حبشصأأ ثيح ةرعو
ليلدب نيلوزعم هبشش ةقطنملأ
ط˘بر˘ت ي˘ت˘لأ ق˘ير˘˘ط˘˘لأ مأد˘˘ع˘˘نأ
قطان˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب
نأأ دعب ،ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأو
يف ةيبأرت كلاشسم ىلإأ تلوحت
رطششأأ يف رفحو رطششأ’أ شضعب
ةيلمع بعشصي ام وهو ىرخأأ
نع كيهان ،هت˘ط˘شسأو˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لأ

ةا˘ي˘ح˘لأ تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ر˘فو˘ت مد˘ع
تاقرطلأ ءأرتهأ أذكو ةميركلأ
ىلإأ ةيدؤوملأ ةيوناثلأو ةيعرفلأ
،ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ل˘خأد ءا˘ي˘حأ’أ شضع˘ب
ىلع بجوتي يتلأ ةاناعملأ يهو
اهيلإأ رظنلأ ةيئ’ولأ تاطلشسلأ

نأأ ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م أذإأ ا˘˘شصو˘˘˘شصخ
دل˘ب˘لأ ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘˘ل˘˘شسلأ
لفكتلأ ةرورشض ىلع تددشش
كفو ف˘ير˘لأ نا˘كشس بلا˘ط˘˘م˘˘ب
قطانملأ هذه ل˘ث˘م ن˘ع ة˘لز˘ع˘لأ
ناكشس بلاطم ىقبتل ةلوزعملأ

يلأو ىدل ةعوفرم ةيدلبلأ هذه
رابغلأ شضفن لجأأ نم ةي’ولأ
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع يو˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ

ةيمنتلأ جمانرب نم ةدافتشس’أو
ةلودلأ هترطشس يذلأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ي˘ف نا˘كشسلأ بلا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘تو
.نكمم تقو برقأأ

ز.دمحأا

جÓع ةعاقو ةيئادتبا زاجنا ىلإا ةفاسضا
برششلإ هايم ريفوتب نوبلاطي ةليشسملاب ةشسمات يف بياشسلإ نب ناكشس
بياشسلأ نب ةقطنم ناكشس بلاط
بر˘غ بو˘ن˘ج ة˘شسما˘ت ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
ةيشصولأ تاطلشسلأ نم ،ةليشسملأ

ةجمرب ةرورشضب ،ايئ’وو ايلحم
يتلأ مهتقطنمب ةيئأدتبأ عورششم
ةيدلب زكرم نع50 وحنب دعبت
بشسحو نا˘˘˘˘˘كشسلأ ،ة˘˘˘˘˘˘شسما˘˘˘˘˘˘ت
80 فرط نم ةيشضمم ىوكشش
عمتجملأ نع نيلثممو تايعمج
باحشصأأ اه˘ي˘ف ح˘شضوأأ ،ي˘ند˘م˘لأ
اهنطق˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ نأأ ىو˘كششلأ
لقنتيو ةل˘ئا˘ع001 ن˘˘م د˘˘˘يزأأ

ىل˘ع ا˘ي˘ششم ذ˘ي˘مل˘ت˘لأ تأر˘ششع
ىفطشصم يتيئأدتبأ وحن مأدقأ’أ
يوأرشضخ ديهششلأو ديعلوب نب

ةرهاق فورظ طشسو ديجملأ دبع
ى˘˘˘لإأ ةرا˘˘˘ششإأ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘شصو
شسرأدملأ هيناعت يذلأ ظاظتك’أ
أذكو ،ركذلأ ة˘ف˘لا˘شس ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ
نم م˘ه˘ب ة˘شصبر˘ت˘م˘لأ ر˘طا˘خ˘م˘لأ
لأوحأ’أ أذكو ناشسنإ’أو نأويحلأ
،ة˘ب˘ع˘شصلأ ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لأو ة˘يو˘ج˘لأ

ن˘يأأ ءا˘ت˘ششلأ ل˘شصف ي˘ف ة˘˘شصا˘˘خ
بب˘شسب ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ة˘كر˘ح بع˘شصت
ةقطنملأ يلاهأأ ،راطمأ’أ طقاشست

فورظ نيشسح˘ت˘ب ا˘شضيأأ أو˘ب˘لا˘ط
ل˘كششم ى˘لإأ ةرا˘ششإأ ي˘ف ةا˘ي˘ح˘˘لأ
ىلع تلئاعلأ ربجت نيأأ ،ءاملأ
هايم جيراهشص ة˘ط˘شسأو˘ب دوز˘ت˘لأ
0001 قوفت ةريعشستب برششلأ
ةقطنملأ ىشضرم نيح يف ،جد
جلع ة˘عا˘ق زا˘ج˘نأ ي˘ف نو˘ل˘مأا˘ي
لقنت˘لأ تل˘حر م˘ه˘ن˘ع ف˘ف˘خ˘ت
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ و˘˘ح˘˘ن
ن˘ب نا˘كشس ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ةروا˘ج˘م˘لأ
ةكبششب مهطبر ملح نأأ بياشسلأ
ة˘˘يرأدإأ ق˘˘فأر˘˘م زا˘˘ج˘˘نأو زا˘˘غ˘˘لأ

ةقطنمب ،هنأوأ’ قباشس ةينابششو
ة˘يرور˘شض تا˘مد˘خ ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘هو
لو˘˘حو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لأ درأو˘˘˘م˘˘˘لأو

اهنم قزرتشست يتلأ تاطاششنلأ
ةيبرت شسرامي مهبلغاف تلئاعلأ
ط˘˘شسو ،ة˘˘عأرز˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ششا˘˘م˘˘˘لأ

مهشضعب ربجت دق ةبعشص فورظ
نإأ ةرجهلأ ىلع ناكشسلأ لوقي
.هيلع وه ام ىلع عشضولأ رمتشسأ

ددهت ةيئيب ةثراك
ةعبارجلا ةيرق ناكسس

 عماوسسلا يف
تل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘ششع ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت
ةيدلبب ةعبأرجلأ ةيرق˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لأ
ن˘م ،ة˘ل˘ي˘شسم˘˘لأ  ي˘˘ف ع˘˘مأو˘˘شسلأ

م˘هدرا˘ط˘ت تح˘ب˘شصأأ ة˘˘ل˘˘شضع˘˘م
ربكأ’أ شسجاهلأ ر˘ب˘ت˘ع˘تو ا˘ي˘مو˘ي
يف لث˘م˘ت ل˘كششم˘لأ ،ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م
يحشصلأ فرشصلأ تأونق دأدشسنأ
امم ،تان˘كشس01 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأأ ـل

ي˘ح˘شصلأ فر˘شصلأ ها˘ي˘˘م ل˘˘ع˘˘ج
حئأورلأ اهع˘مو جرا˘خ˘ل˘ل و˘ف˘ط˘ت
تأر˘˘ششح˘˘لأ ددر˘˘تو ة˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘كلأ
مهفوخت ىلإأ ةفاشضإ’اب ،ةماشسلأ

لاحوأ’أ يف مهئانبأأ طوقشس نم
امك ،ة˘ثو˘ل˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘م˘لأ كر˘ب˘لأو
لشصف يف مهتاناعم نع أوثدحت
ةرأر˘حو شسو˘ما˘ن˘لأ ع˘م ف˘ي˘شصلأ
نا˘كشسلأ م˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،و˘˘ج˘˘لأ
ل˘˘خد˘˘ت أود˘˘كأأ نورر˘˘˘شضت˘˘˘م˘˘˘لأ
نأأ نود تأر˘ت˘ف ى˘ل˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
،ن˘شسحأ’أ ى˘لإأ رو˘مأ’أ كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت
راظتنأ ةددرتملأ ةملكلأ تناكو
يف ناكشسلأ ى˘ق˘ب˘ي˘ل ،عور˘ششم˘لأ
ىلع مه نمم ةعبأرجلأ ةيرق
،ي˘˘ئ’و˘˘لأ ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لأ ة˘˘˘فا˘˘˘ح
نم اي˘ل˘ع˘ف ا˘كر˘ح˘ت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةيدلبل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ

ن˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘ششت˘˘ن’ ،ة˘˘ي’و˘˘لأو
،مهددهت يتلأ ةيئيبلأ ةثراكلأ

أريخ أورششبتشسأ مهنأأو ةشصاخ
.نفعتلأ رفح عيدوتب

ع دلاخ

زاجنإ’ا روط يف ةدوجوملا ةيومنتلا جماربلا نمسض اهلاخدإا مت

ةديلبلاب ةميدقلإ ةيبعششلإ ءايحألإ ةئيهتو ميمرت ةداعإإ
نم كلذو ،ةقطنملاب ينامثعلا دجاوتلا راثأا نم ديدعلاب ظفتحت ،ةجيتملا ةمسصاع ةديلبلا ةنيدم لازت ام

اهءاقب لجأا نم مواقت مويلا لازت ’ يتلاو ةينمزلا ةبقحلا كلت يف ةديسشملا ةيخيراتلا ينابملاو ملاعملا لÓخ
نابوحلا ،ةردردلا يح اذكو «ناطلسسلا د’وأا«يحب فرعي ام وأا تاريودلا يح رارغ ىلع نمزلا تاريغتم مامأا

.ةقيسضلا اهتقزأاب ةيمنتلا يف ريبك سصقن نم يناعت يتلاو ،اقباسس يلوسش ىمسسملا يفسسوي يحو

ءا˘ي˘حأ’أ مد˘قأأ نا˘كشس نأأ ثي˘˘ح
بل˘ق˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ

رثكأأ يف أوعفر ،ةديلبلأ ةنيدم
يتلأ مهت’اغششنإأ ةبشسانم نم
ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘لأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح تشصغ˘˘ن

شصقنب رمأ’أ قلع˘تا˘م ا˘م˘ي˘شس’
ة˘ح˘لا˘شصلأ ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لأ
تأو˘ن˘ق˘لا˘ب ط˘بر˘لأو بر˘˘ششل˘˘ل
بنا˘ج ى˘لإأ ي˘ح˘شصلأ فر˘˘شصلأ
اهيف مدع˘ن˘ت تا˘ن˘كشسلأ شضع˘ب
ءأر˘ت˘هإأ ن˘ع كي˘ها˘ن ءا˘بر˘ه˘˘كلأ

ةقيشضلأ تاقرطلأ تايعشضوو
شصئاقنلأ هتاه لكو ،ةئرتهملأ
ةمزأأ اهيلإأ فاشضت ةيرورشضلأ
ه˘˘تا˘˘˘ه نأأو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ن˘˘˘كشسلأ
هبهششت يتلأ ةيبعششلأ ءايحأ’أ

ة˘ب˘شصق˘لأ أر˘ي˘ث˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘شسم
،2 ا˘˘ه˘˘فر˘˘غ دد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ي’
ةد˘ع ذ˘ن˘م نو˘ن˘ط˘ق˘˘ي نور˘˘خآأو
ةفرغ يف حوطشسلاب تأونشس
قو˘ف˘ي تل˘ئا˘ع يوأا˘˘ت ةد˘˘حأو
شصاخششأأ01 م˘˘˘˘˘هدد˘˘˘˘˘˘ع
،دحأو شضاحرم يف نوكرتششي

ءا˘ي˘حأ’أ ه˘تا˘ه˘ب مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
بلق˘لأ ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لأ
بعلم بايغ ةنيدملل شضبانلأ

جأردإا˘ب ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،ة˘˘يرأو˘˘ج
عيراششم˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ن˘م شضع˘ب˘لأ
ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإأو ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘˘لأ
ل˘ك نأأ ثي˘ح ؛ا˘ه˘ن˘˘م شضع˘˘ب˘˘لأ

تنا˘ك ي˘ت˘لأ بلا˘ط˘˘م˘˘لأ ه˘˘تا˘˘ه
ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ ىوا˘˘كششلأ ل˘˘ح˘˘˘م
ةيئ’ولأو ةيلحملأ تاط˘ل˘شسل˘ل

عيراششملأ شضعب تجردأأ يتلأ
أريخأات تفرع اهنكل ةيومنتلأ

ن˘م ع˘فر ة˘ي˘غ˘˘بو ؛ا˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م
يلأو جردأأ ،نينطأوملأ ةششيعم
ةرايز «رشصيون لامك» ةي’ولأ

ةيبعششلأ ءايحأ’أ هتاهل ةشصاخ
ةريتو ىلع بثك نع فوقولل
ددع ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع لا˘غ˘ششأ’أ

ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لأ ن˘˘م
ناكشسلأ بلاطم˘ل عا˘م˘ت˘شس’أو
هذ˘˘ه ن˘˘م ءز˘˘ج˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت ن˘˘˘يأأ
عم ناكملأ نيع يف بلاطملأ
تاميل˘ع˘ت˘لأ ن˘م ة˘ل˘م˘ج ءأد˘شسإأ
أذهو نيينع˘م˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘ل˘ل
ج˘مأر˘ب˘لأ را˘طإأ ي˘ف ا˘ه˘لا˘˘خدإا˘˘ب
روط يف يه ي˘ت˘لأ ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ
،ةيدلبلأ ىوتشسم ىلع زاجنإ’أ

ت’ا˘غ˘ششنل˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأأ
ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ شسي˘ئر بل˘ط ىر˘˘خأ’أ
دأدعإاب ءأردملأ نم ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ
عم قيشسنتلاب ةي˘ن˘ق˘ت تا˘قا˘ط˘ب
ي˘ب˘˘ع˘˘ششلأ شسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ شسي˘˘ئر
ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
ةيلا˘م˘لأ غ˘لا˘ب˘م˘لأ شصي˘شصخ˘ت˘ل
ل˘كششب ا˘ه˘ل˘ح م˘ت˘ي˘ل ة˘˘مزل˘˘لأ
.يجيردت

ن˘م ة˘ي’و˘لأ تدا˘ف˘ت˘˘شسأ ا˘˘م˘˘ك
ةر˘ئأد˘لأ ر˘ق˘م زا˘ج˘˘نإأ عور˘˘ششم
ليهأات ةداعإأ عورششمو ديدجلأ
بوقعي يدي˘شسب ة˘م˘ج˘ن ة˘عا˘ق
ىعشسي يذلأ زابمجلأ ةشضايرل
ىلع ظافحلأ اهيلع نيمئاقلأ
هذهل ميدقلأ يرامعملأ طمنلأ
مهأأ عورششم بناج ىلإأ ،ةعاقلأ

لا˘شسأأ يذ˘لأ ي˘خ˘يرا˘˘ت م˘˘ل˘˘ع˘˘م
ت’ؤوا˘˘˘شست˘˘˘لأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ

ةدا˘عإأ عور˘ششم˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأو
دمحم حر˘شسم˘لأ ة˘عا˘ق ل˘ي˘هأا˘ت
رب˘م˘فو˘ن لوأأ ة˘حا˘شسب يرو˘ت˘لأ
ىلإأ ةلودلأ ةنيزخ فsلك يذلأ

’إأ ،ميتنشس رايلم71 نآ’أ دح
.هب ةفقوتم لأزت’ لاغششأ’أ نأأ

نطقت يتلأ تل˘ئا˘ع˘لأ تدد˘ج
،ةدكيكشس ةنيدم طشسو ،ةيانبب
ليحرتلاب لثمت˘م˘لأو ا˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
ظفح˘ت ،ةد˘يد˘ج تا˘ن˘كشس ى˘لأ
تد˘˘ق˘˘ع˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘مأر˘˘ك ا˘˘ه˘˘˘ل
دجوت ي˘ت˘لأ ة˘يا˘ن˘ب˘لأ ة˘ي˘ع˘شضو
نم يه يتلأ ،ةنيدملأ طشسوبو
رودق يح ىلع بشسحت بناج
ر˘خآأ بنا˘ج ن˘مو ،ة˘˘يد˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ب
نا˘ب˘ع˘شش عرا˘شش ى˘ل˘ع بشسح˘ت
ة˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ هذ˘˘ه نأأ يأأ ،ششو˘˘مر
،نيفلتخم نييح نمشض دجوت

نم ةريح يف اهينكاشس تلعج
ي˘ف د˘جو˘ت ا˘ه˘˘نأ م˘˘غر م˘˘هر˘˘مأأ

نم ،اهيلع دشسحت ’ ةيعشضو
ل˘ب˘ق˘ت تنأأو ى˘˘لوأ’أ ة˘˘ل˘˘هو˘˘لأ

ملع ملعت جرا˘خ˘لأ ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
،لخأدلأ نم ا˘ه˘ع˘شضو ن˘ي˘ق˘ي˘لأ

را˘ي˘ه˘نأ ر˘ط˘خ ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي ا˘˘مو
،ةيوجلأ لأوح’أ ءوشس ةيانبلأ

ل˘م˘ح˘ت ف˘ق˘شسلأ ةرد˘˘ق مد˘˘عو
.ةطقا˘شست˘م˘لأ را˘ط˘م’أ ة˘ي˘م˘ك
يف تلئاع90 ششيعت ثيح
ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قأأ ة˘ي˘ع˘˘شضو
ءأر˘˘ت˘˘هأ ثي˘˘ح ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘˘ك
ىلع رايهن’اب ةدّدهملأ ،ةيانبلأ
كلت ،ةظحل لك يف اهينطاق
اهيوأاي اناكم دجت مل تلئاعلأ
ثيح ،ةي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ا˘ه˘فور˘ظ˘ل
فقشس تحت م˘ه˘لأو˘حأأ ا˘ند˘ق˘ف˘ت

،ةعدشصتم نأردج نيبو ،ريطخ
ءأرج ،ةيثراك ةيئيب ءأوجأأ يفو
فر˘˘˘شصلأ تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق ءأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘هأ
تح˘˘ب˘˘شصأ ي˘˘ت˘˘˘لأ ،ي˘˘˘ح˘˘˘شصلأ

،ة˘˘˘ه˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك ح˘˘˘˘ئأور رد˘˘˘˘شصم
هنأ ر˘كذ˘ي ،ة˘عو˘ن˘ت˘م شضأر˘مأأو
دحأأ يفوت3102 ةنشس للخ
نم ةشضع ءأرج ةيانبلأ ناكشس
ر˘مأ’أ ع˘˘قو ن˘˘م دأز ا˘˘مو ،را˘˘ف
تاطلشسلأ لبق نم ة’ابمللأ
،انكاشس كرحت مل يتلأ ،ةينعملأ

،تل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘تو
نكشسلأ ةمئاق نمشض اهجامدإاب
ينكاشس ليحرتل ة˘شص˘ّشصخ˘م˘لأ
.ةنيدملاب ةّششهلأ تايانب
دقتعت مللشسلأ اندوعشص دنعو
،ف˘˘ه˘˘ك ل˘˘خأد˘˘˘ب كنأأ كشسف˘˘˘ن
دقو ،ةن˘يد˘م˘لأ ط˘شسو˘ب شسي˘لو
يتلأ «حوبر» ةلئاع انتلبقتشسأ
ةقفر زغللأ ةيانبلأ هذهب نطقت
ششي˘ع˘ت ،ىر˘خأأ تل˘˘ئا˘˘ع80
،ل˘ي˘حر˘ت˘لأ ل˘˘مأأو م˘˘لأ’أ شسف˘˘ن
ر˘ط˘خ ن˘م م˘هذ˘ق˘ن˘ت تا˘ن˘كشسل
تح˘˘˘ت ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ تو˘˘˘م˘˘˘لأ
ظ˘˘ف˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل أذ˘˘˘ك ،شضا˘˘˘ق˘˘˘نأ’أ

مهيلع ني˘ن˘طأو˘م˘ك م˘ه˘ت˘مأر˘ك
.كلذك قوقح مهلو تابجأو
ن˘مو «حو˘بر «ة˘ل˘ئا˘ع د˘ششا˘˘ن˘˘ت

يتلأ تلئا˘ع˘لأ ة˘ي˘ق˘ب ا˘ه˘لل˘خ
نأأ ،رم˘ت˘شسم˘لأ فو˘خ˘لأ ششي˘ع˘ت

ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ تف˘ت˘˘ل˘˘ت
اهعشضوو ،ةيثراكلأ اه˘فور˘ظ˘ل
قيلت تانكشس اهحنمو ،جرحلأ
د˘˘˘قو ،ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘مأر˘˘˘˘كب
ا˘ن˘يد˘يأ ن˘ي˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ تع˘شضو
هذ˘˘ه نأأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ت ق˘˘ئا˘˘ثو
لبق نم اهتنياعم ّمت دق ةيانبلأ
ءانبلأ ةبقأرمل ةينطولأ ةئيهلأ
رد˘شصأأو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
ي˘ب˘˘ع˘˘ششلأ شسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ شسي˘˘ئر
ة˘˘ن˘˘شس ،ةد˘˘كي˘˘كشسل يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لأ
كلذو ،اهئلخإاب أرأرقإأ ،3102
نم دعملأ ةربخلأ يريرقت قفو
ةبقأرمل ةينطولأ ةئيهلأ فرط
/11 /80 يف خرؤوملأ ،ءانبلأ
ي˘ف خرؤو˘م˘لأ ي˘نا˘ث˘لأو ،5991
تبلط ثيح ،1102 /30 /72
ةيانبلأ ءلخإاب ةيدلبلأ حلاشصم
ةيانبلأ للغ˘ت˘شسأ ع˘ن˘مو ،أرو˘ف
وأأ هعون ناك امهم ديدج نم
اهنيح ةيدلبلأ تمدقو .هتفشص
ةرششاب˘م˘ل ة˘عا˘شس84 ة˘ل˘ه˘˘م
ق˘˘˘˘فو ،ءل˘˘˘˘خإ’أ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
يف اه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أ

ةيعشضولأ نأأ ’إأ ،ت’احلأ هذه
دفتشست مل تلئاعلأو ريغتت مل
يلاتلابو ،ةديدج تانكشس نم
،ةراهنم فقشسأأ تحت لأزت ام
.لح دجت مل ةطاشسب لكب هنأ’

ع .يفطل

داعسس.ق

لخدتلا ةيلحملا تاطلسسلا اوبلاط
 ةيعامتج’ا تانكسسلا نع جارفإÓل

ةيجاجتحإ ةفقو
ةيدلب نم نينطإومل

 ةشسبت يف ةعيرششلإ
نم نينطأوملأ نم ددع مدقأأ
ميظنت ىلع ةعيرششلأ ةيدلب
رقم مامأأ ةيجاجتحإأ ةفقو
اهيف نيبلاطم ،ةشسبت ةي’و
ىلعو ةيئ’ولأ تاطلشسلأ

لخدتلل ةي’ولأ يلأو اهشسأأر
ةعيرششلأ ةرئأد حلاشصم ىدل
ةمئاق نع جأرفإلل
تانكشسلأ نم نيديفتشسملأ
ةعيرششلأ ةيدلبب ةيعامتج’أ

يتلأ مهتانكشس مهميلشستو
لاغششأ’أ اهب تلمتكأ

،نكشسلل ةزهاج تحبشصأأو
نإاف نيجتحملأ بشسحو
نع جأرفإ’أ رخأاتلأ ةيلمع
ىلع اهعيزوتو تانكشسلأ

نومظني مهتلعج اهيقحتشسم
رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو
ىلإأ ىلإأ أولقنت نأأ دعب ةي’ولأ

نم نيمداق ةي’ولأ ةمشصاع
ملك54 ةعيرششلأ ةنيدم
أوماق نيأأ ،ةشسبت ةي’و برغ
ةرابع رهظت ةتف’ عفرب
05 تأرأرق باحشصأأ نحن»
3102 ةنشسل نكشس
ةيوشستب بلاطن ةعيرششلاب
دششانو أذه ، «انتيعشضو
ةي’ولأ يلأو نوجتحملأ
جاحأد ةكربلأ دمحم ديدجلأ
لخدتلأو مهلاح ىلإأ رظنلاب
ةيعشضولأ ةيوشستل لجاعلأ
يتلأو ةقلاعلأ ةينكشسلأ
ةيمويلأ مهتايح تقرأأ

.ةيعامتج’أو
 نوراه يحابسصم

 رايهن’اب ةددهم ةيانبب نطقت

ليحرتلإ ةدكيكشسب ةيئلولإ تاطلشسلإ دششانت تÓئاع9
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ةئاملاب ةئملا ىلوأ’ا ةينكسسلا ةسصحلل زاجن’ا ةبسسن تغلب نأا دعب

تافلم ةشسإرد يف عإرشسإلاب ةبلاطملإ
ةملاڤب يعامتجلإ نكشسلإ يبلاط

يعامتج’ا نكصسلا وبلاط دصشان
ةي’و˘لا ي˘لاو  ، ة˘م˘لا˘ق ة˘ن˘يد˘م˘ب
نع جارفإÓ˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب د˘يد˘ج˘لا
نيحرتق˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
تا˘˘ن˘˘كصسلا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل
ةنجل˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب نو˘ع˘ط˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
،مهيف نوعطملا ريغ ضصاخصشأÓل
مهحنمل ةعرق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإاو
يف عارصسإ’ا عم  ،مهققصش حيتافم
تافل˘م˘لا ة˘صسارد ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تإا
نم تانكصسلا نم يقابلا ددعلل

ة˘ف˘ل˘كم˘لا ةر˘ئاد˘لا ة˘ن˘ج˘ل فر˘˘ط
ي˘ف عار˘صسإ’ا م˘ت˘ي ى˘ت˘˘ح ،كلذ˘˘ب
ة˘ي˘لوأ’ا ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع جار˘˘ف’ا
اهراظتنا لاط يتلا ،نيديفتصسملل
ع˘م ،م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ا˘ه˘ع˘˘م تلا˘˘طو
ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ب م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ةقلعتملا ة˘ي˘فا˘كلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ع˘يرا˘صشم˘لا˘ب زا˘˘ج˘˘ن’ا ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب
دعب اذهو ةيعامتج’ا تانكصسلا
ةصصحلل زاجن’ا ةبصسن تغلب نأا

0002 ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘لوأ’ا
ة˘ئ˘م˘لا م˘ه˘ب˘صسح ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو
اومئصس مهنأا نيد˘كؤو˘م  ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
نوررقي مهلعج ام  ، عصضولا اذه
مامأا ةيجاجت˘حا تا˘ف˘قو˘ب ما˘ي˘ق˘لا

مهنم اريبعت ةي’ولاو ةرئادلا رقم
ةمولعملا ميت˘ع˘ت˘ل م˘ه˘صضفر ن˘ع
عيراصشم ريصس ىدمب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
خ˘يرا˘تو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كصسلا
ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘˘عإ’ا
نأا نيدكؤوم ،اهنم نيديفتصسملا
ةينكصس فورظ ضشيعي مهبلغأا

يف اريبك مهلمأا ناكو ،ةبعصص
نمصض مهؤوامصسأا نوكت نا ملح
،اهنع جارفإ’ا رظتنملا ةمئاقلا

ي˘لاو ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف ن˘يد˘صشا˘˘ن˘˘م
ل˘جا˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘˘فإÓ˘˘˘˘˘ل
ة˘صصح˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةصسارد يف عارصسإ’او ،ىلوأ’ا

.ةيناثلا ةصصحلا تافلم
م م

نأاسشلا اذهب يلاولل ىوكسش نوعفري يدلبلا سسلجملا ءاسضعأاو «ريملا»
ىفششتشسم زاجنإإ عورششم يف ريبك رخأات

لجيجب ةيروشصنم ةمايزب ريرشس06
دوعولا نم اعرد اوقاصض نأا دعب
ةرم لك يف اهنومدقي اوناك يتلا
نو˘مد˘ق˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
نع مهحلاصصم ىلإا ىواكصشلاب
اذ˘ه زا˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘صشأا ر˘˘خأا˘˘ت ر˘˘صس
هيلع قلطي امك ،زغللا عورصشملا
،ةيروصصنملا ةمايز ةيدلب ناكصس
هفرعت يذلا ريبكلا رخأاتلل ارظن
ن˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لاو لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’ا
7102 ةنصس يهتنت نأا ضضورفملا

عور˘صشم˘لا قÓ˘ط˘نا خ˘˘يرا˘˘ت نأ’
زاجنإا ةدمب4102 ةنصس تناك
يذلا عورصشملا وهو ارهصش63
ماق هيلعو ،نآ’ا ىتح ققحتي مل
ةصسائرب يدلبلا يبعصشلا ضسلجملا
دبع يلاولا ةلصسارمب ةريمع داؤوف
نع ىوكصش يف لاكلك رداقلا
كلذو ،لاغصشأÓل ري˘ب˘كلا ر˘خأا˘ت˘لا

يتلا تÓيهصستلا نم مغرلا ىلع
عور˘صشم˘لا اذ˘ه ل˘با˘ق˘م تح˘˘ن˘˘م
ة˘ن˘جد˘م˘لا د˘ق˘ع خ˘صسف م˘ت ثي˘˘ح
يذلا ضصاوخلا دحأا عم ةيدلبلا

ة˘˘ي˘˘صضرأا ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسي نا˘˘˘ك

عورصشم ءاغلإا اصضيأاو عورصشملا
ضسف˘ن ي˘ف ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك لو˘˘ح˘˘م
ج˘˘˘مد ى˘˘˘لإا ’و˘˘˘صصو ،نا˘˘˘كم˘˘˘لا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر تÓ˘˘ح˘˘م
ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا عور˘صشم ح˘لا˘˘صصل
يف ةعرصسلا لجأا نم اذه لكو
م˘˘ي˘˘ل˘˘صستو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ةرور˘˘˘ي˘˘˘صس
ةجاحل ارظن هلاجآا يف عورصشملا
يمومع قفرمل ةصساملا ناكصسلا

نأاو ة˘˘صصا˘˘˘خ ،اذ˘˘˘ه˘˘˘ك يو˘˘˘ي˘˘˘ح
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا

نورطصضي ةرواجملا يتاصشملاو
ملك04لا قوفت تافاصسم ريصسلل
ىفصشتصسم ىلإا لوصصولا لجأا نم
ن˘ع كي˘ها˘ن ل˘ج˘ي˘ج ة˘م˘صصا˘ع˘لا
تاقرطلا هفرعت يذلا ماحدزإ’ا

،ف˘˘ي˘˘صصلا ل˘˘صصف ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
يبعصشلا ضسلجملا ل˘مأا˘ي ه˘ي˘ل˘عو
نم ةيدلبلا ناكصس لكو يدلبلا

ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
ىتح بعÓتلا اذهل دح عصضوو
.نطاوملا ةحصص يف

ميهارب.ع

ةثيدح لئاسسوب هزيهجت رظتنملا نم ناك
نيباسصملل ةيليهأات تاسشرو حتف نع Óسضف
فقوت ءإرو نينشسحملإ تاعربت ذافن

فلششلاب دحوتلإ لافطأإ زكرم زاجنإإ لاغششأإ
ةيعم˘ج ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ف˘صشك
د˘حو˘ت˘لا لا˘ف˘طأا ءا˘ي˘لوأاو با˘ب˘حأا
ف˘˘قو˘˘ت با˘˘ب˘˘صسأا نأا ،ف˘˘ل˘˘صشلا˘˘ب
لا˘ف˘طأا ز˘كر˘م عور˘صشم لا˘˘غ˘˘صشأا
ىوتصسم ىلع ة˘يرا˘ج˘لا د˘حو˘ت˘لا
يديعصس ةطصسوتمل ميدقلا رقملا
يحب اهر˘ق˘م ن˘ئا˘كلا ح˘لا˘صص ن˘ب
دعب فلصشلا ةنيدم طصسو ةراصشلا
ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا تصصخر نأا
دوعت ،زهاجلا لكيهلا لÓغتصسإاب
تاعربتلاو تامهاصسملا ذافن ىلإا
ةيعمجلل نونصسحملا اهمدق يتلا
عور˘صشم˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘فر˘صشم˘لا
لفكتلا ى˘لإا فد˘ه˘ي يذ˘لا ما˘ه˘لا
لك نم دحوتلا لافطأاب لماصشلا
مهن˘صس فÓ˘ت˘خإا ى˘ل˘ع بناو˘ج˘لا

،ةيصسفن˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا م˘ه˘تارد˘قو

هز˘ي˘ه˘ج˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م ثي˘˘ح
حتف نع Óصضف ةثيدح لئاصسوب
دحوتلا لافطأ’ ةيليهأات تاصشرو
لفط002 دد˘ع قو˘ف˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ةرتفلا لÓخ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ل˘صصتإا
.ةريخأ’ا
لاز˘˘˘˘ي ’ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘˘˘ف
عورصشم ديصسجت ىلع نومئاقلا

دحوتلا لا˘ف˘طأ’ ر˘ي˘ف˘صسلا ز˘كر˘م
لهأا ةم˘ها˘صسمو م˘عد نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
Óصضف ،عورصشملا مامتإ’ ريخلا

ضسيئر اهمدق يتلا دوعولا نع
دنع يئ’ولا يبعصشلا ضسلجملا
بابحأا ةيعمج يلثممل هلابقتصسإا

ر˘ح˘ب د˘حو˘ت˘˘لا لا˘˘ف˘˘طأا ءا˘˘ي˘˘لوأاو
.مرصصنملا عوبصسأ’ا

ع.ىيحي

اعم ذيملتلا قوقحو ناحتم’ا ةيقادسصم مارتحا ةرورسض ىلع ددسش

 ةيلوؤوشسملإ ةفلجلاب «كابلإ» نم نييشصقملإ بÓطلإ تÓئاع لّمحي دمحأإ دلاخ
ايرولاكبلا ةداهسش ناحتما نم مهئانبأا ءاسصقإا نأاسشب ةيلوؤوسسملا ،ءايلوأ’ا ،ذيمÓتلا ءايلوأا ةيعمج سسيئر دمحأا دلاخ لّمح

   .اعم ذيملتلا قوقحو ناحتم’ا ةيقادسصم مارتحا ةرورسض ىلع ددسشو ،هل ددحملا يمسسرلا دعوملا نع مهرخأات دعب ،ةفلجلاب

حيرصصت يف دمحأا دلاخ حصضوأا
نأا ‐مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا ‐ ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ضصخ
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
،0202 ايرولاكب ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘ل
ي˘ه ،ل˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘كصشم ا˘˘م˘˘ي˘˘صس
لو˘صصو ي˘ف تب˘ب˘صست ل˘ماو˘˘ع
ز˘كار˘م ى˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا ضضع˘˘ب
يذلا رمأ’ا ،نيرخأاتم ناحتم’ا
مهلوخد ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘م ى˘لا ىدأا
يلاتلابو ،ناحتم’ا تاعاق ىلإا
هذ˘˘ه ار˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م ،م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘صصقا
 .رخأاتلل ةرربم ريغ لكاصشملا

ءايلوأا ةيعمج ضسيئر فاصضأاو
تاونصسلا لÓخ هنأا ،ذيمÓتلا
كا˘˘˘ن˘˘˘ه تنا˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا
،ر˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لا بب˘˘˘صسب تاءا˘˘˘صصقا
،تا˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
نواهت ىلإا كلذ ببصس عجرأاو
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ء’ؤو˘˘ه
نم مهصضعب ءاصصقإا ىلإا ىدأا
  .ناحتم’ا

ن˘˘م ه˘˘نأا ،د˘˘م˘˘حأا د˘˘لا˘˘خ د˘˘كأاو
نا˘ح˘ت˘ما ة˘˘يا˘˘م˘˘ح يرور˘˘صضلا
ة˘ي˘قاد˘صصم اذ˘كو ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا
ر˘كذو ،ذ˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘لاو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘لا ءا˘˘˘صصقإا˘˘˘ب
ةداهصش ناحتما يف ةكراصشملا
ىلإا اتلصصو امدعب ،ايرولاكبلا

ن˘ي˘تر˘˘خأا˘˘ت˘˘م  ءار˘˘جإ’ا ز˘˘كر˘˘م
دعب نأا فاصضأاو ،ةعاصس فصصنب
،رخأاتلل ا˘ب˘ب˘صس ضسي˘ل ة˘فا˘صسم˘لا

ةيلوؤو˘صسم˘لا ءا˘ي˘لوأ’ا Ó˘م˘ح˘م
ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأا ءا˘˘˘صصقإا ي˘˘˘ف
 .ناحتم’ا

نع ر˘خأا˘ت ق˘ئا˘قد5 نإا لا˘˘˘˘قو
،ناحتمÓل ي˘م˘صسر˘لا د˘عو˘م˘لا
يف اهلÓغتصسا  بلاطلا ناكمإاب
ةرور˘صض ى˘ل˘ع دد˘صشو ،ضشغ˘˘لا
ة˘ي˘م˘صسر˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا مار˘ت˘˘حا
ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ’ ،تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘ل
 .ايرولاكبلا

ةباقنلا ضسيئر حرتقا ،هتهج نم
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘صسأ’ ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
«تصسبانصس» ينقت˘لاو يو˘نا˘ث˘لا

بئان نوكي نأا ،نايرم نايزم
نا˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘ئر
با˘˘˘ب ما˘˘˘˘مأا ،ا˘˘˘˘يرو˘˘˘˘لا˘˘˘˘كب˘˘˘˘لا

ةر˘˘ت˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
قئاقد4 ةد˘م˘ل تا˘نا˘ح˘ت˘˘م’ا
ت’اح ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ،ط˘ق˘ف
ةيفيكو ،ثدحت دق يتلا رخأاتلا
ناك اذا ةصصاخ ،اهعم لماعتلا
يمصسرلا د˘عو˘م˘لا ن˘ع ر˘خأا˘ت˘لا
وأا ةقي˘قد نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل دد˘ح˘م˘لا
ةمهملا هذه نأا دكأاو ،نيتقيقد
،باو˘˘ب˘˘لا ما˘˘ه˘˘م ن˘˘˘م تصسي˘˘˘ل
لوؤوصسم ريخأ’ا اذه نأا اربتعم
’ بابلا حتفو قلغ نع طقف
رمأ’ا اذه ذخأا ىلا ايعاد ،رثكأا

ق˘ل˘خ ن˘م ’د˘ب د˘ج˘لا ل˘م˘˘ح˘˘م
 .لكاصشم
يف هنأا ،نايرم نايزم حصضوأاو
رخأات لكصشم نكي مل قباصسلا

ناحت˘م’ا د˘عو˘م ن˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ىلا كلذ ببصس اعجرم ،امئاق
.نيناوق˘ل˘ل مرا˘صصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

بÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘صسأا ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حو
ى˘ل˘ع  ادد˘صشم ،ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

لبق ذيمÓتلا لوصصو ةرورصض
ةيلمع يدافتل ناحتم’ا دعوم
 .ءاصصق’ا

ار˘ح ا˘ح˘صشر˘ت˘˘م27 نا˘˘˘˘˘˘كو
0202 ا˘يرو˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صشل
او˘م˘ظ˘ن ،خو˘ي˘صشلا راد ة˘يد˘ل˘ب˘ب
،ارخؤوم ةيجاجتحا ةفقو ةفقو
د˘ها˘ج˘م˘لا ة˘يو˘نا˘ث ز˘كر˘م ما˘مأا
د˘˘˘ع˘˘˘ب ،«ن˘˘˘صسح ضسا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا»
تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘صصقإا
 .رخأاتلا ببصسب

يمولد .م

ةزمح ةلات ةيدلب
 ةجاحب ةياجبب
يف ةيوناث ىلإإ
لجاعلإ بيرقلإ

نأا «مÓصسلا» تملع
ةيدلبب ةيلحملا تاطلصسلا
،ةياجب ةي’وب ةزمح ةلات
اهتايولوا يف تعصضو دق
ىلع ةحّلملاو ةيلاحلا
ءانب  بيرقلا ىدملا
،ةقطنملا ءانبأ’ ةيوناث
ىلإا ايموي نولقنتي نيذلا

قاحتلÓل ةياجب ةنيدم
ىدحإاب ةصساردلا دعاقمب
،ةي’ولا ةمصصاع تايوناث
ريخصست بلطت ام اذهو
يصسردملا لقنلا تÓفاح
مهلقن ىلع رهصست يتلا
ةنصسلا رادم ىلعو ايموي
نم ديزي امم ةيصساردلا

لّعلو ،ةيدصسجلا مهتاناعم
نود لاح يذلا ببصسلا
مادعنا يف لثمتي كلذ
يف يراقعلا ءاعولا
ةراصشإÓلو ،نهارلا تقولا
ةيدلبلا ضسيئر نإاف
اذه ديصسجتل  ىعصسي
ضضرأا ىلع عورصشملا
هنم ايعصس كلذو عقاولا
ةيوبرتلا قفارم ريفوتل
ذيمÓتلاب حمصست
فورظ يف ضسردمتلا

راوجب و ةنصسح
 .مهنكاصسم

ميرك.ت

ةئاملاب09 اهب زاجنإ’ا ةبسسن تغلب

ةيئلولإ تاطلشسلإ مامتهإ بلشص يف ةنيطنشسقب ةينكشسلإ عيراششملإ ةعباتم
د˘ب˘˘ع ي˘˘صسا˘˘صس د˘˘م˘˘حأا ضصخ
،ةن˘ي˘ط˘ن˘صسق ي˘لاو ظ˘ي˘ف˘ح˘لا
ةرا˘˘˘يز˘˘˘ب ن˘˘˘˘كصسلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ةد˘˘ع ع˘˘يرا˘˘صشم
لدع نكصسم9101 عورصشم
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب م˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ح داو˘˘˘ب
ةبصسن تغلب يتلاو ،بورخلا
تانكصسلاب ةصصاخلا زاجنإ’ا

ةقلعتملا لاغصشأ’ا امأا ،09%
ةفلتخملا تاكبصشلاب طبرلاب
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو قر˘ط˘لا زا˘˘ج˘˘نإاو
ة˘˘يرا˘˘ج ي˘˘ه˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

نيا ،ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ب˘صسن تغ˘ل˘بو
ة˘كر˘صش ى˘ل˘ع  ي˘لاو˘لا دد˘˘صش
طبر يف عيرصستلا زاغلنوصس
يف يعيبطلا زاغلاب عقوملا
فصشكو ،موي02 هاصصقأا لجأا

كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي˘˘صس ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
يف تانكصسلل يئزج ميلصست
اه˘ب تبرا˘ق ي˘ت˘لا ضصصصح˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا لا˘غ˘˘صشأ’ا
،لجاعلا بيرقلا يف ءاهتن’ا

ىلع لوؤوصسملا تاذ دكا امك
ماصسقأا6 لقأ’ا ىلع زاجنإا
.عقوملاب يئادتب’ا ذي˘مÓ˘ت˘ل
عور˘˘صشم ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘عو
،لدع ةلا˘كو˘ل ع˘با˘ت˘لا189
ة˘يرا˘˘ج ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘صشأ’ا ثي˘˘ح
ي˘˘لاو˘˘لا ه˘˘جو ،ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘˘مو
زاغلنوصس ة˘صسصسؤو˘م ل˘ث˘م˘م˘ل
ط˘˘بر ي˘˘˘ف ءد˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ماوأا
،يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب ع˘قو˘م˘لا

ىلع لو’ا لوؤوصسملا دقفتو
عا˘ط˘ق يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةعباتلا ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا
زا˘ج˘نإا عور˘صشم˘ك ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل
بور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ث
ةيوناث،NUHZةقطنمب
مصضت ضساح˘ن˘لا ن˘ي˘ع˘ب ىر˘خأا

يجوغاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م0001
نكصسم0023 ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ب

ن˘ي˘ت˘ل˘لاو يرا˘ج˘يإا ي˘مو˘م˘ع
لوخدلل نيتزهاج نانوكيصس
لÓخ يأا لبقملا يصسردملا
ىلا ةفاصضإ’اب ،ربوتكأا رهصش
عقومب6B ة˘ط˘صسو˘ت˘م
ي˘مو˘م˘˘ع ن˘˘كصسم0053
مل ذإا  اصسين˘ي˘صسا˘م˘ب يرا˘ج˘يإا
لاغصشأ’ا ضضعب ’إا اهب قبتت
نو˘كت˘ل ط˘ق˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا

يصسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل ةز˘ها˘ج
0202/1202.
ةي’ولا يلاو دقع نا ناكو
ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ة˘ق˘فر
ا˘عا˘م˘ت˘جا ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا

ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ا˘˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘م
،مÓ˘˘صسلا د˘˘ب˘˘ع ي˘˘صسقد˘˘˘لا˘˘˘ب
عا˘ط˘ق ة˘ي˘ع˘صضو ة˘صشقا˘ن˘˘م˘˘ل
م˘˘صضو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا
ر˘يد˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
،ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا

لكو وكايصس ةصسصسؤوم ريدم
نع نيلوؤوصسملاو نيلخدتملا
حتتفا ثيح ،ةي’ولاب عاطقلا
ريدملا همدق ضضر˘ع˘ب ءا˘ق˘ل˘لا
ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
عاطقلاب ةقلعتملا عيراصشملا

تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع
زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
خ˘صضل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
ل˘ح˘م ىر˘خأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإاو
تا˘ناز˘خ زا˘ج˘نا ،ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا

ديوزتلا ةكبصش ديدمت ،ةيئام
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ع˘يرا˘صشم ،ها˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
فر˘صصل˘ل تا˘كب˘صش زا˘ج˘˘نإا˘˘ب
ع˘يرا˘صشم ،ها˘ي˘م˘ل˘ل ي˘ح˘˘صصلا

ها˘ي˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ةدا˘˘عإ’
كلذ˘˘كو ،ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

تاططخمب قلعت˘ت ع˘يرا˘صشم
نم ءادوصسلا طاقنلا ةيامحل
. تاناصضيفلا
ةرازو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مأ’ا د˘˘˘كأا
،ءاقللا  لÓخ ،ةيئاملا دراوملا

ة˘ي’و˘لا ي˘ف هدو˘˘جو نأا ى˘˘ل˘˘ع
لك ةجلاعم راطإا يف جردني
ي˘ف ة˘حور˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘˘ه˘˘˘نإاو ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ءادآا رو˘ط˘ت ي˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا
د˘يوز˘ت˘لا ثي˘ح ن˘˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
قطانملا لكل بورصشلا ءاملاب
ن˘ي˘˘صسح˘˘تو ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا نود˘˘ب

ي˘صضارأÓ˘˘ل ير˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ىلع ءاصضقلا كلذك ،ةيعارزلا

ي˘ت˘لا ءادو˘˘صسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك
ثاد˘˘˘˘˘˘حإا ي˘˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘˘˘ت
زاجنإا ربع ةي’ولاب تاناصضيفلا

لك حيحصصتو عيراصشملا لك
مدع نمصضت يتلا ،ت’Óتخ’ا

تاناصضيفلا هذه لثم ثودح
. ةيئيبلا ثراوكلا وأا

ع.يفطل



pub@essalamonline.com

5482ددعلا ^2441 مرحم92ـل قفاوملا0202 ربمتبسس71سسيمخلا

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

راهصشإا10

8484106102 PENA 0202ربمتبسس71مÓسسلا

70/0202مقر تقؤوم حنمنÓعإإ



قلعي Úتنجرألإ بردم
ةنولششربو يشسيم ةمزأإ ىلع

ينفلا ريدملا ،ينولاكصس لينويل قلع
همجن ةمزأا ىلع ،نيتنجرأ’ا بختنمل
،ةنولصشرب عم ةر˘ي˘خأ’ا ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
.ون بماك يف هرارمتصساب تهتنا يتلاو
،نيتنجرأ’ا يف اًيلاح ينولاكصس دجاوتيو
ملاعلا ضسأاك تايفصصتل ريصضحتلا ءدبل
2202.
رجح˘لا زا˘ي˘ت˘جا نآ’ا ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘صسو
31و8 يتارابم يف ريكفتلاو ،يحصصلا
.ايفيلوبو روداوكإ’ا دصض ربوتكأا

اهتلقن تاحيرصصت لÓخ ،بردملا لاقو
:ةينولاتكلا «تروبصس» ةفيحصص ،ضسمأا
يصسيم ةلكصشم لح مت ،ظحلا نصسحل»
ءيصش لك نوكي نأا ىنمتأا نآ’او ،اًعيرصس
لامتحا ضصو˘صصخ˘بو.«مار˘ي ا˘م ى˘ل˘˘ع
نع يلخ˘ت˘لا ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا ضضفر
دصض يئاقو ءارجإاك ،تابختنملل اهيبع’
ىلع انأا» :ينولاكصس لاق ،انوروك ءابو
يأاب دحأا انربخي ملو ،ةيدنأ’اب لاصصتا
،تاعئاصش نوكت دق ..نآ’ا ىتح ءيصش
هذ˘ه م˘صسح˘ت˘˘صس ا˘˘هد˘˘حو تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو
.«ةيصضقلا

يأاب مايقلا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ’» :فا˘صضأاو
ن˘ع ر˘ب˘ع˘ن نأا ’إا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي ’و ،ءي˘˘صش
،يئاهنلا رارقلا راظتنا انيلع ..انفواخم
ام فرعن ’ انلز امو ،برتقي دعوملا نأ’
.«’ مأا بعلنصس انك اذإا

نرياب نع هليحرب حّولي ابلأإ ليكو
لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ،ي˘فا˘˘هاز ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع
نريا˘ب ع˘فاد˘م ،ا˘ب’أا د˘ي˘ف˘يد يوا˘صسم˘ن˘لا

ع˘م بعÓ˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ،خ˘نو˘ي˘˘م
.لبقملا مصسوملا يف يرافابلا قيرفلا

ةياهن ىتح نرياب عم دقعب اب’أا طبتريو
ل˘صصو˘ت˘ي م˘ل ه˘ن˘كل ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘˘لا

،هدقاعت ديدجت لوح نآ’ا ىتح قافت’
ةيناكمإا نأاصشب تاعئاصشلا باب حتف امم
.فيصصلا اذه هليحر
ةفيحصصل تاحيرصصت يف ،يفاهاز لاقو
لعف لواحن انلزام» :ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا «د˘ل˘ي˘ب»
،خنويم يف اب’أا ىقبي ىتح ءيصش لك
.«انيديأا يف ضسيل رمأ’ا نكل
يرخفلا ضسيئرلا ،ضسينوه يلوأا ناكو
لثم هنأاب ،يفاهاز هّبصش دق ،خنويم نريابل
ىلع لوصصحلا هبلطل «اناريبلا ةكمصس»
02 ى˘˘لإا01 ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘ت ة˘لو˘م˘ع
.اب’أا دقع ديدجتل وروي نويلم
ةرادإا بلاط دق ناك هصسفن اب’أا نأا ركذُي
يف لاق ثيح ،هلبقتصسم مصسحب نرياب
ضضع˘˘ب˘˘ب تئ˘˘جو˘˘ف» :ق˘˘با˘˘صس ح˘˘ير˘˘صصت
ع˘ي˘با˘صسأ’ا لÓ˘خ ر˘يرا˘ق˘ت˘لاو تا˘نا˘ي˘ب˘˘لا
ءايصشأ’ا نم ديدعلا .ةي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
اهل ةقÓع ’ ايلاح لاقتو بتكت يتلا
.«ةقيقحلاب
لشساكوين مجاهم Òعتشسي رابيإإ
هعقوم ربع ،ضسمأا ،ينابصسإ’ا رابيإا نلعأا
،ينابايلا مجاهملا عم هدقاعت ينورتكلإ’ا
فوفصص نم اراعم ،وتوم يرونيصشوي
ةياهنل يزيلج˘نإ’ا د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘صسا˘كو˘ي˘ن
.يلاحلا مصسوملا

م˘صضنا د˘˘ق (ا˘˘ما˘˘ع82) و˘˘تو˘˘م نا˘˘˘كو
نم امداق ،8102 فيصص يف ،لصساكوينل
.وروأا نييÓم01 وحن لباقم زنيام
ي˘ف ا˘ها˘صضق م˘صساو˘م ة˘ثÓ˘ث د˘ع˘ب كلذو
ةلحر لوأا يف ،يناملأ’ا يدانلا فوفصص
ضضاخ يذلاو ،نابايلا جراخ هل ةيفارتحا

افده32 اهلÓخ لجصس ،ةارابم27 هعم
ينابايلا مجاهملا يدتريصسو.11 عنصصو
لكصشب هبردت بقعو ،21 مقر ضصيمقلا
نارمل˘ل م˘صضن˘ي˘صس عو˘ب˘صسأ’ا اذ˘ه يدر˘ف
.لبقملا عوبصسأ’ا ،يعامجلا

ي˘ف هراو˘صشم ل˘ه˘ت˘صسا د˘ق را˘ب˘˘يإا نا˘˘كو
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا تب˘صسلا ،ا˘ج˘ي˘˘ل˘˘لا
.وغيف اتليصس مامأا يبلصسلا
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«انارغولبلا» عم لسشف يسسنرفلا يلودلا مجاهملا

ةنولششرب ةرداغمل نامزيرغ ةلواحم لششفُي يتيشس رتشسششنام

،ي˘نو˘لا˘ت˘ك ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘˘ت لا˘˘ق
مجن ،نامزيرغ ناوطنأا نإا ،ضسمأا
ن˘ع ل˘ي˘حر˘˘لا لوا˘˘ح ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘˘خ و˘˘˘ن بما˘˘˘ك
.يراجلا يفيصصلا

تاذ ميدقت يف نامزيرغ لصشفو
هب روهظلا داتعا يذلا ىوتصسملا

همامصضنا ذنم ،ديردم وكيتلتأا عم
نم ريثكلا ءارآا بصسحب ،ةنولصشربل
.نيعباتملا

،ةينولاتكلا «1كار» ةعاذإ’ اقفوو
عم اولصصاوت نامزيرغ يلثمم نإاف
،ي˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ي˘˘لوؤو˘˘صسم
م˘صض ة˘ي˘نا˘كمإا م˘ه˘ي˘ل˘ع او˘صضر˘عو
ل˘ب˘ق كلذو ،ي˘صسنر˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م˘˘لا

ي˘صسي˘م ل˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل رار˘˘ق ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
.اصسرابلا نع ليحرلاب
اوصضفر يت˘ي˘صسلا ي˘لوؤو˘صسم ن˘كل

.حارتق’ا اذه يف ريكفتلا ىتح
ل˘˘˘ك نأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘عاذإ’ا ترا˘˘˘˘صشأاو

،نامزيرغ ـل ةبصسنلاب ريغت ءيصش
يصسيم هلصسرأا يذلا ضسكافلا دعب
اهارجأا يتلا ة˘ثدا˘ح˘م˘لاو ،يدا˘ن˘ل˘ل

،د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ع˘م ي˘صسنر˘ف˘لا
ن˘˘˘مآا ثي˘˘˘ح ،نا˘˘˘مو˘˘˘˘ك د˘˘˘˘لا˘˘˘˘نور
ةيناكمإاو ةنولصشرب عم هظوظحب

.هجهوت ةداعتصسا
ي˘صسي˘م رر˘ق ،ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل
.انارجولبلا عم ءاقبلا

ر .ق ^

د˘ئا˘ق نو˘ت˘ل˘ي˘ه و˘ن˘يرو˘ت˘˘ي˘˘ف ح˘˘ب˘˘صصأا
يف كراصشي بع’ رب˘كأا ،ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا يرود˘˘˘ب ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
رهظ امدنع ،6591 ذنم يصسنرفلا
مامأا اماع34 هرمع غلابلا بعÓلا
ةليل نكل ءاثÓثلا موي نويل كيبملوأا
لكصشب ته˘ت˘نا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘لا
.ءارمح ةقاطب ىقلت امدعب ئيصس
ديعب ل˘ف˘ت˘حا يذ˘لا ،نو˘ت˘ل˘ي˘ه ع˘قوو
د˘يد˘م˘ت ى˘ل˘˘ع ،د˘˘حأ’ا مو˘˘ي هدÓ˘˘ي˘˘م
امدعب يا˘م ي˘ف د˘حاو ما˘ع˘ل هد˘قا˘ع˘ت
يدانلا عم ةارابم023 يف كراصش
.1102 يف همامصضنا ذنم
،تاءاصصحإÓل «اتبوأا» ةكرصشل اقفوو
يف كراصشي بع’ ربكأا نوتليه نإاف
اهلعف ذنم يصسنرفلا يرودلاب ةارابم
ا˘صسنر˘ف م˘˘جا˘˘ه˘˘م او˘˘ترو˘˘ك ه˘˘ي˘˘جور
يف اماع44 هرمعو اورت عم قباصسلا

6591.
نو˘ت˘ل˘ي˘ه نأا تاءا˘صصحإ’ا تر˘ه˘ظأاو
كراصشي اماع34 هرمع بع’ لوأا
ضسم˘خ˘لا تا˘˘يرود˘˘لا˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
ر˘˘ه˘˘ظ ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘بوروأا ي˘˘ف ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
عم اتولاب وكرام يلاطيإ’ا ضسراحلا

.8002 يف اماع44 هرمعو ويز’
يف ءارفصص ةقاط˘ب نو˘ت˘ل˘ي˘ه ى˘ق˘ل˘تو

ءارمحلا ةقاطبلا ىقلت مث17 ةقيقدلا
يف ببصست امدعب قئاقد رصشع دعب
ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م مد˘ق˘ت ءا˘ن˘ثأا ءاز˘ج ة˘ل˘كر
.در نود نيفدهب
يا˘ب˘يد ضسي˘ف˘˘م˘˘م ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا ضصل˘˘قو
نوتلي˘ه ق˘ير˘ف ن˘كل نو˘ي˘ل˘ل قرا˘ف˘لا

.ةياهنلا يف زوفلا ىلع ظفاح
رصشعل بعللا نوتليه ىلع نيعتيصسو
دارأا اذإا لقأ’ا ىلع ىرخأا تاونصس

بع’ ربكأ’ يصسايقلا مقرلا ميطحت
يصشويزاك وهو ملاعلا يف فرتحم
.ارويم
،اماع35 هرمع غلابلا مجاهملا عقوو
ي˘ف ا˘ما˘هو˘كو˘ي ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا

ةيادب يف ديدج دقع ىلع ،5002
نأا ضضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘مو يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا
ى˘ت˘ح ي˘نا˘با˘ي˘لا يرود˘لا ي˘ف بع˘ل˘ي

.1202 يفناج

هييلبنوم دئاقل ةنيزح ةليلو يشسايق مقر  ممشصم سسوتنفوج
ةÒشضخب ةيحشضتلإ ىلع

،ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأا
ي˘˘ما˘˘صس ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ةدو˘˘ع ،ضسمأا

،ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج م˘˘ج˘˘˘ن ،ةر˘˘˘ي˘˘˘صضخ
اذه يرينوكناي˘ب˘لا ع˘م بيرد˘ت˘ل˘ل
يدانلا ت’واحم مغر ،عوبصسأ’ا
.يصضارتلاب هدقع خصسفل ةمئاقلا

ريدملا ،ولر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا د˘ع˘ب˘ت˘صساو
،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل د˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

مصسوملا يف هتاباصسح نم ةريصضخ
طرتصشي بعÓلا نأا ’إا ،ديدجلا
ةلماك هدقع ةميق ىلع لوصصحلا
.ليحرلا لبق
تروبصس ياكصس ةكبصش بصسحبو
يف ةريصضخ كراصش دقف ،ايلاطيإا

هيلع فرصشأا يذلا نارملا نم ءزج
ن˘م ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب ،و˘لر˘ي˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا
ريغي نل هيفاعت نأا ’إا ،ةباصصإ’ا

.«يرينوكنايبلا» بردم رارق نم
ضسوتن˘فو˘ي ى˘لإا ةر˘ي˘صضخ م˘صضناو
لاير نم اًمداق ،5102 فيصص يف
ةياهن ىتح دقعب طبتريو ،ديردم
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،د˘يد˘ج˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

ديد˘م˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب را˘ي˘خ دو˘جو
.يفاصضإا ماعل
يف ضسوت˘ن˘فو˘ي و˘لوؤو˘صسم ل˘مأا˘يو
ةر˘ي˘صضخ ع˘م قا˘ف˘˘ت’ ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا

نم دحاو ماع لبق دقاعتلا ءاهنإ’
.هتياهن

يعار وهو ،فولأام هجو ةاقÓمل تنيروأا نوتيل لهأات
ةطبار ضسأاكل ثلاثلا رودلا يف ،نيك يراه هصصيمق
.ةفرتحملا ةيزيلجنإ’ا ةيدنأ’ا
دعب ،ريبصستوه ماهنتوت عم دعوم ىلع حبصصأا دقف
.ءاثÓثلا ضسمأا ،لياجرأا ثوميلب ىلع2‐3 قوفتلا

هتريصسم أادب يذلا ،ارتلجنإا بختنم مجاهم ،نيك لاقو
ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
فصصن˘ل ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ،1102 ي˘ف ،تن˘˘يروأا

ه˘نإا ،ي˘صضا˘م˘لا را˘يأا و˘يا˘م ي˘ف ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت ن˘م م˘صسو˘م
.1202‐0202 مصسوم لÓخ قيرفلا ناصصمق ىعريصس
ر˘كصش ة˘لا˘صسر ،ي˘صسا˘صسأ’ا تن˘يروأا ضصي˘م˘ق ر˘ه˘ظ˘˘ُيو
ةح˘فا˘كم˘ل ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘يا˘عر˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل

نيصصيمق˘لا ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،91‐ديفوك ةح˘ئا˘ج
لافطأÓل ةيريخ ةيع˘م˘ج˘ل تارا˘ع˘صش ثلا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘لا

.ةيصسفنلا ةياعرلاو
لك عيب تاداريإا نم ةئملاب01 ةبصسن نإا نيك لاقو
.ةيريخلا ةيعمجلا هذه ىلإا بهذتصس ،ضصيمق
هنأا ،تنيروأا نو˘ت˘ي˘ل برد˘م ،نو˘ت˘ي˘ل˘ب˘مإا ضسور د˘كأاو
يف ،وينيروم هيزوج بردملا قيرف ةهجاومب ديعصس
.لبقملا عوبصسأ’ا ثلاثلا رودلا

،ريثكلا ينعي اذه يرظن ةهجو نم» نوتيلبمإا لاقو

هنإاف اذل ..ماهنتوت ةيميداكأا يف لمعلا يل قبصس هنأ’
بردمو ،ىوتصسملا اذهب قيرف ةهجاوم لهذملا نم
.«مصس’ا اذهب

هشصيمق ىعري يذلإ قيرفلاب مدطشصي نيك
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قا˘˘˘˘فو قا˘˘˘˘صشع ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جا
ةرور˘صض ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
تاطلصسلا يلوؤوصسم لخدت
ةيصضق ضصوصصخب ةيئ’ولا
ثي˘˘˘ح يوا˘˘˘ه˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘˘صضأا
ؤوفك لجر نييعت ةرورصضب
ىلا ديدج نم يدانلا دوقي
ناو ةصصاخ باقلأ’ا راصسم
بلطتي ريبك قيرف قافولا
ةرداقو ةنيصصر ةيصصخصش
ن˘م يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘˘ع
م˘لو اذ˘ه ي˘حاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج
د˘˘ن˘˘ع رار˘˘˘ق˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ي
د˘ت˘ما ل˘ب ط˘˘ق˘˘ف را˘˘صصنأ’ا

نيقباصسلا ني˘ب˘عÓ˘لا ى˘ت˘ح
لعجيصس يذلا حرطلا وهو
. هتيفاع ديعتصسي يدانلا

ةيعمجلا دقع يف عارسسإ’ا
لجأا نم ةيباختن’ا ةماعلا

يف قيرفلل نسسح رييسست
ةلبقملا ةلحرملا

م˘˘ل بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
د˘ح˘لا اذ˘ه د˘ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت
ةرورصض ىلإا دتما لب طقف
ةيباختنا ةماع ةيعمج دقع
د˘˘صصق ع˘˘ير˘˘˘صس تقو ي˘˘˘ف
لمع˘لا˘ب يدا˘ن˘ل˘ل حا˘م˘صسلا

ه˘˘صسف˘˘ن ة˘˘˘ل˘˘˘كي˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ىلإا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف قر˘ط˘ت˘لاو
يدا˘ن˘ل˘˘ل ل˘˘صضفأا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست
هو˘لوؤو˘صسم ى˘ح˘صضأا يذ˘لا
نوءاصشي امك هب نوبعÓتي

ضضعب تاحيرصصت بصسح
ركذي نيقباصسلا نيبعÓلا
راو˘˘ت˘˘كر˘˘يد˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر نأا

ةمه˘م ر˘صشا˘ب˘ي˘صس تقؤو˘م˘لا
يف ةماعلا ةيعمجلا دادعإا
لجا نم ةمداقلا تاعاصسلا
ط˘˘˘ب˘˘˘˘صض ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘صسإ’ا
يتلاو طاقنلا نم ديدعلا

لو˘صصح˘لا ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘ع
. تاناعإ’ا ىلع
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جربلا يلهأا
يف نوعرششي جربلإ وبعل

ةطرو يف يلهألإو «ةرجهلإ»
يف جربلا يلهأا وبع’ عرصش
تاب ثيح مهت˘ه˘جو را˘ي˘ت˘خا

ءا˘˘ق˘˘ب مد˘˘ع د˘˘كؤو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةصصاخ جربلا يف نيبعÓلا

يف ةدوجوملا لكاصشملا نأاو
ريبك لكصشبو ترثأا قيرفلا
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا م˘˘ه˘˘ع˘˘قاو ي˘˘ف
ط˘ق˘ف نور˘ظ˘ت˘ن˘ي م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
قيرط ن˘ع م˘ه˘ل˘ي˘حر نÓ˘عإا
تاعزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل تارار˘ق
ل˘ع˘ج˘ي˘صس يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو
ةيعامج ةرجهل هجتي قيرفلا
دعب لصصفي مل يلاولا نأا امب
ضساوحلا يئانثلا لكاصشم يف
يواهلا يدانلا ضسيئر ضشامر
رصصي يذلا يدامح نب اذكو
مدع لاح يف ليحرلا ىلع
. هبلاطمل ةباجتصس’ا

ىلإا داع راتخملب
بولطم لاتق..نازيلغ

نورخآاو ةديلبلا يف
ةرداغملل نوحسشرم

بعÓلا ررق هتاذ قايصسلا يف
هقيرف ىلا ةدوعلا را˘ت˘خ˘م˘ل˘ب
يهو نازيلغ عيرصس قباصسلا
نأا نكمملا نم يتلا ةوطخلا
ر˘صصا˘ن˘ع˘لا د˘يد˘ع˘˘ل ح˘˘م˘˘صست
ي˘ف ىر˘خأا تارار˘ق ذا˘خ˘˘تا˘˘ب

ةرداغملاو يدانلا حلاصص ريغ
ناو اميصس’ تقولا ضسفن يف
يف ةوقب بول˘ط˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا
ىل˘ع ه˘نا ر˘كذ˘ي ىر˘خأا قر˘ف
ر˘صصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘˘ب˘˘صس
يف لات˘ق بعÓ˘لا د˘جاو˘ت˘ي
ع˘˘م ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ت’ا˘˘˘صصتا
دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘با˘˘صسلا ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف
يراموغلا نا امك ةديلبلا
ةيلحم ةيوق ضضورع هيدل
لابرغلا ى˘ت˘حو ة˘ي˘جرا˘خو
. هريصصم ةفرعم رظتني
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طخلإ لخدي يوابرحو دورمق ةقفشص ريشصم ةفرعم رظتنت ةرإدإلإ

ةنيطنسسق بابسش
«يسس.سسأا.يسسلا» ىلع حرتقم يراموغلا

ةلشصإوتم يواهلإ يدانلإ سسيئر نع ثحبلإ ةلحر

فيطسس قافو
ايمتح تاب ةيلحملا تاطلسسلا لخدت

مويلإ ةماعلإ ةيعمجلإ ريشصمل بورخلإ يف ريبك بقرت
بورخلا ةيعمج

داحت’ا رادار ىلع لÓج د’وأا يئانث

«فاكلإ» سسأاك يف ةكراششملإ سصوشصخب يلإردفلإ بتكملإ رإرق نوبقرتي «نابيزلإ ءانبأإ»

ةركسسب داحتا

ىلا كلذو تاريصضحتلا يف عورصشلا دعوم ريخأات ةرقم مجن ةرادإا تلصضف
ةيزهاج مدع اهنم فورظلا ديدعل كلذو ربوتكأا رهصش نم حتافلا ةياغ
دوقيصس يذلا ديدجلا بردملا رومأ’ ةرادإ’ا طبصض مدع اذكو بعلملا
نم حرتقملا يحصصلا لوكوتوربلا قيقحت ىلإا ةرادإ’ا ىعصستو اذه قيرفلا

دجاوتلا لجا نم ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ هيلع لمعتصس ثيح ةرازولا فرط
. تابيردتلا قÓطنا دعوم لبق ةروصصلا يف

 نابسشلا عم دقاعتلا تنسسحأا ةرادإ’ا » : براوسشوب
«ةياهنلا يف راسصنأ’ا داعسسإ’ ىعسسنو

فاده ربتعي يذلاو براوصشوب بعÓلا عم ثيدح انل ناك دقو اذه
:لوقي حرصص دقو يناثلا مصسقلا ةريظح يف قباصسلا بورخلا ةيعمج
ىلإا ى˘ع˘صسأا˘صس ثي˘ح ي˘تا˘يو˘ت˘صسم د˘ي˘كأا˘ت ل˘جا ن˘م م˘ج˘ن˘لا ى˘لإا تئ˘ج»
نابصشلا نحن اندعاصسي حورطملا عورصشملا نأاو ةصصاخ يقيرف ةدعاصسم
نأا دقتعا ديج لكصشب ةلوطبلا رييصست ىلع لمعلاو انبهاوم زاربإا يف
يمرن انلعجيصس يذلا رمأ’ا ةصسايصسلا هذهب رايتخ’ا تنصسحأا ةرادإ’ا
. راصصنأ’ا داعصسإ’ كلتمن ام لكب
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ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘ما˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘م˘˘ج بور˘˘خ˘˘لا

بقر˘ت ط˘صسو مو˘ي˘لا ة˘ي˘˘صشع
اهيف ثد˘ح˘ي˘صس ا˘م˘ل ر˘ي˘ب˘ك
ضضع˘ب كا˘ن˘ه نأاو ة˘صصا˘خ
ة˘˘˘ي˘˘˘صصق˘˘˘م˘˘˘لا فار˘˘˘طأ’ا
لجا نم لوخدلل ىعصست
نويدلا ة˘ي˘صضق ة˘صشقا˘ن˘م
يف قيرفلا ىلع ةبترملا
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘˘صسلا
اه˘ي˘ف ضسأار˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ق˘ح˘لا
اذ˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م بيد
هر˘يرا˘ق˘˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا ضشقا˘˘ن˘˘ي˘˘صسو
عÓط’ ىعصسيصس امك ةيبدأ’او ةيلاملا
نأا ركذي ةيفافصشلا ىلع رصصي هناو ةصصاخ اهنم ةخصسنب ريهامجلا
ةيعمجلا هذه لÓخ تاحيصشرتلا ةنجل نÓعإا ةيناكمإا ضسرديصس ضسيئرلا

قيرفلا لعجت دق يتلاو تابيترتلا يقاب يف قيرفلا رخأاتي ’ ىتح
. تقولا نم ريثكلا عيصضي

نيرداغملا ةمئاق ىلإا فاسضي يم’ز
ةطرو يف نوكتسس ةديدجلا ةرادإ’او

نأا دعبو ثيح Óصصاوت˘م ى˘ق˘ب˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةر˘ج˘ه ل˘صسل˘صسم نأا ر˘كذ˘ي
ة˘يدو˘لو˘م را˘ج˘لا ى˘لا ل˘ق˘ت˘نا يذ˘لا تا˘حر˘ف بو˘يأا بعÓ˘لا ه˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘فا
دقو ةنتاب بابصش بوصص لاقتن’ا لابرد ريما بعÓلا ررق ةنيطنصسق
ددج نيح يف ةرقم مجن ىلا لقتنا يذلا براوصشوب قيرفلا فاده هعبت
ليحر راظتنا يف ةديلبلا داحتا وحن ةرداغملا لصسلصسم يم’ز بعÓلا
ا˘م و˘هو ىر˘خأا باو˘بأا قر˘ط ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا
. ةبعصص ةيعصضو يف «اكصسي’» لعجيصس
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ةديدجلإ تاقفشصلإ مامتإل نمزلإ عراشست ةرإدإلإ

لÓج د’وأا بابسش
مداقلا عوبسسأ’ا تابيردتلا قÓطنا وحن

نيذلا نيبعÓلا ضضعبب اهت’اصصتا نم لÓج د’وأا بابصش ةرادإا تفثك
ةليكصشتلا م˘ي˘عد˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘باد˘ت˘نا˘ب ر˘يزا˘ت م˘ي˘كح برد˘م˘لا بلا˘ط
ةداج رومأ’ا نأا ةدكؤوم قيرفلا يف بعللاب مهعانقإاو لبقملا مصسوملا
كانه نوكي دقو نيفدهتصسملا نيبعÓلاو بلاط نب رامع ضسيئرلا نيب
ضسيئرلا ديري ’و اذه رومأ’ا يف مصسحلل نيلبقملا نيمويلا مهنيب ءاقل
اهلصشف نم افوخ نيبعÓلا ضضعب تاقفصص مصسح يف تقولا عييصضت
بعللاو ةهجولا رييغت اولصضف نيذلا نيبعÓلا ضضيوعت لجأا نم كلذو
.ةيلاملا مهبلاطمل تباجتصسا يتلا قرفلل

لبقملا عوبسسأ’ا تابيردتلا يف عورسشلاب بلاط ريزات
ىلع لمعلا ةرورصض قيرفلا يلوؤوصسم نم ريزات ميكح بردملا بلاط
لبقملا عوبصسأ’ا تاريصضحتلا يف عورصشلل تابيترتلا ةفاك طبصض
ءاوجأا يف ةوقب لوخدلا لجأا نم اذهو ديدجلا يوركلا مصسوملل ابصسحت
ضصبرتلا ءارجإا ىلإا قيرفلا ةرادإا هجتت ثيح ،ةيناثلا ةطبارلا ةصسفانم
ةيلاملا ةمزأ’ا ةدح ىلإا رظنلاب لÓج د’وأا ةنيدمب لوأ’ا يريصضحتلا
. نهارلا تقولا يف ةيلاملا ةلويصسلا بايغو قيرفلا اهصشيعي يتلا
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تإريشضحتلإ قÓطنل ربوتكأإ حتافـلإ خيرات ددحت ةرإدإلإ

ةرڤم مجن
رسصان نب نم زجنملا لمعلاب ديسشي براوسشوب

يدانلا و˘لوؤو˘صسم ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ين˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا

بعÓ˘لا د˘˘يد˘˘ج ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
قباصسلا هقيرف عم دورمق
غرافب ةليلم نيع ةيعمج
ربتعي هناو ةصصاخ ربصصلا
د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘لوأا
ضضيوعتل ينارمع رداقلا

نيصسح ورتصسياملا ليحر
ن˘˘˘م ثي˘˘˘ح ةدا˘˘˘ي˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ب
ي˘ف ل˘صصف˘ي نا ن˘كم˘م˘˘لا

تا˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف هر˘˘ي˘˘صصم
لوصصحلاب ءاوصس ةمداقلا

لزان˘ت˘لا وا ه˘ق˘ئا˘ثو ى˘ل˘ع
حلاصصل ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ن˘ع
ةرادإ’ا نا ركذي «ماصص’»
يتلا لئادبلا ضضعب اهيدل
اهل أاجلت نا نكمملا نم
ة˘ق˘ف˘صصلا ل˘صشف لا˘ح ي˘ف
يف تدجنت˘صسا ا˘ه˘نا ا˘م˘ك

بعÓب ةريخأ’ا تاعاصسلا
يوا˘بر˘˘ح نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت دادو
تق˘ل˘ت نا د˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يإا ارا˘˘˘ب˘˘˘خا

. هتامدخ
سشيرهلا ريسصم

يراموغلاو «مهبم»
حرتقم

تاريسضحتلاو
ادغ قلطنت

ن˘˘˘ل ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ضسا يصسلا ةرادإا عرصستت
نيمجاهم بلج يف يصس
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘يأ’ا قاور˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ثي˘˘ح ر˘˘صسيأ’او
يئاهنلا ريصصم˘لا ة˘فر˘ع˘م
يبيللا مجاه˘م˘لا ة˘ق˘ف˘صصل
قئاثو بلجي مل» ضشيرهلا
يمصساقلب اذكو «هحيرصست

يرود˘˘لا ن˘˘م بر˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ي»
اهنأاو ةصصاخ «يدوعصسلا
ة˘ن˘ج˘ل تارار˘˘ق ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ضصو˘صصخ˘ب تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا
نأا ركذي ،رصصانعلا ضضعب
بلط ارخؤوم تقلت ةرادإ’ا
ة˘ق˘ف˘صص ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا

جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
رصشابيصسو اذه يراموغلا
اءدب هتار˘ي˘صضح˘ت ق˘ير˘ف˘لا

ثيح ةعمجلا دغ موي نم
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘م˘ت˘ج˘ي˘˘صس
ل˘جا ن˘م ما˘ي˘خ˘˘لا قد˘˘ن˘˘ف
ليلاحتو تافوصشك ءارجإا

م˘˘ث ن˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا عر˘˘صشي˘˘˘صس
ةنيطنصسقب قل˘غ˘م ضصبر˘ت

د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي نا ى˘˘ل˘˘˘ع
. ناصسملت ىلا عوبصسأا
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ةركصسب داحتا ةرادإا لازت ’
بت˘كم˘لا تارار˘ق ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘˘لا

«فا˘˘كلا» ضسأا˘˘ك ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
يف نابيزلا ءانبأا لمأاي ثيح
لوأ’ ةكراصشملا فرصش لين
يدا˘˘ن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘˘ف ةر˘˘˘م
نأاو قبصس امك اهنأاو ةصصاخ
ل˘˘˘˘˘ك تع˘˘˘˘˘صضو ا˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘صشأا
ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
نو˘˘كت نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صست
قافو دعب ي˘نا˘ث˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا
هر˘˘˘كذ ر˘˘˘يد˘˘˘ج ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘صس
ةيناكمإا نم ىقبي فوختلاف
تا˘˘طو˘˘غ˘˘صضل ضضر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

فرط نم اهل ةباجتصس’او

ق˘ح ح˘ن˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
ةبيب˘صش ق˘ير˘ف˘ل ة˘كرا˘صشم˘لا
. لئابقلا

لÓج د’وأا يئانث
ةرادإ’او ةوقب بولطم

نمزلا عراسست
امهنامسضل

ى˘صسي˘ع ن˘ب ضسي˘ئر˘لا عر˘˘صش
ةداج تاصضوافم ءارجإا يف
ن˘يد˘˘لا ر˘˘صصن بعÓ˘˘لا ع˘˘م
ه˘م˘صض د˘صصق اذ˘هو د˘˘لاو˘˘خ
ةصصاخ ةركصسب داحتا قيرفل
دا˘˘˘˘صشأا ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا نأاو
اذه ةمد˘ق˘م˘لا ه˘تا˘يو˘ت˘صسم˘ب
بابصش ق˘ير˘ف ي˘ف م˘صسو˘م˘لا

افاده ناك ثيح لÓج د’وأا
ةرادإ’ا نأا ر˘كذ˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
د˘جاو˘ت لÓ˘غ˘ت˘صس’ ى˘ع˘صست
هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘˘ن ي˘˘ف بعÓ˘˘لا

قاف˘تا مد˘ع ثود˘ح˘ل اذ˘كو
با˘ب˘صشلا ةرادإا ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘˘ب
نأاو قبصس بعÓلا نأا ركذي
طقف رظتنيو هتملك حنمو
،ع˘قاو˘لا ي˘ف كلذ د˘ي˘˘صسج˘˘ت
نوكي نل ينعملا نأا ركذي
ثح˘ب د˘ت˘م˘ي˘صس ل˘ب هد˘˘حو˘˘ل
نامصض ةيناكمإا ىلإا ةرادإ’ا

ىقبي يذلاو يرحب هليمز
نيبولط˘م˘لا م˘هأا ن˘م اد˘حاو
. رابكلا ةريظح يف

سشامر ماسشه
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ضسابعلب داحتا راصصنأا جرخ
ة˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘قو ي˘˘˘˘˘˘˘ف ضسمأا لوأا
ةي’ولا رقم مامأا ةيجاجتحا

ةين˘طو ة˘كر˘صشب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ةيدنأ’ا يقابك قيرفلا ريصست
.ةفرتحملا ةيرئازجلا

هذه لÓخ براقعلا عفرو
بلاطت تاتف’ ةدع ةفقولا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ة˘كر˘صش ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

امدعب قيرفلا ىعرت ةينطو
يف ءاقبلا نامصض عاطتصسا

ىر˘˘يو ،را˘˘ب˘˘كلا ةر˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح
ي˘˘ه ةر˘˘ي˘˘خأ’ا نأا را˘˘˘صصنأ’ا
ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق˘˘لا ةد˘˘ي˘˘حو˘˘˘لا
ر˘ب ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا˘ب جور˘˘خ˘˘لا
.نامأ’ا

ي˘نا˘م˘ي˘ل ى˘ف˘˘ط˘˘صصم ا˘˘عدو
ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو

قيرفلا راصصنأا نم ةعومجم
م˘يد˘ق˘˘تو عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘ع˘˘ل
ةقفاوم ي˘ق˘ل يذ˘لا ،م˘ه˘ئارأا

موقيل ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ح˘م ن˘م
راصصنأ’ا لابق˘ت˘صسا˘ب ر˘ي˘خأ’ا
عامت˘صس’او ناو˘يد˘لا ر˘ق˘م˘ب

ضصو˘صصخ˘ب م˘ه˘ت’ا˘غ˘˘صشن’
ل˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘صش م˘صض
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘مزأ’ا
.ايلاح يدانلا اههجاوي
ي˘˘˘ف لوأ’ا ل˘˘˘جر˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا نأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

ة˘ي˘م˘هأا ي˘لو˘ت ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يدا˘ن˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ذنم ى˘ع˘صست ي˘هو ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘قر˘˘ت ى˘˘لإا ةد˘˘م
ضسيلو ةيلحملا تا˘صضا˘ير˘لا

.طقف مدقلا ةرك

جاحلب اسضر
روث ينب بابصش بع’ ضساطلب دكأا
لبق نم ديدجلا مدقتصسملا ،قباصسلا
ميدقتل دعتصسم ه˘نأا ل˘ج˘ي˘ج با˘ب˘صش
بعلملا ةيصضرأا ىلع كلمي ام لك
بعÓلا ركصش امك ،ةفاصضإ’ا ميدقتل
ن˘ياذ˘ل˘لا ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو ةرادإ’ا

مزاع هنا احصضوم هيف ةقثلا اعصضو
.ديدجلا مصسوملا يف قلأاتلا ىلع
تاح˘ير˘صصت ي˘ف ضسا˘ط˘ل˘ب ح˘صضوأاو
ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا ا˘˘ه˘˘ب ضصخ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ةيادبلا يف» :«ةرم˘ن˘لا»ـل ة˘ي˘م˘صسر˘لا
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘˘كصشأا نأا دوأا

ّيف اعصضو ن˘ّيذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو

انأاو ،يعم دقا˘ع˘ت˘لا اورر˘قو ،ة˘ق˘ث˘لا
قو˘ف ةو˘ق˘ب ل˘م˘عأا˘صس ي˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
مهنأا م˘ه˘ل تب˘ثأ’ بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘صضرأا

،«يعم دقاعتلا يف قح ىلع اوناك
قيرع قيرف يف تعقو دقل »:عباتو
لمعلا انيل˘عو دو˘ع˘صصلا ق˘ح˘ت˘صسيو
ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘ع˘ي˘م˘ج د˘ي˘لا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘لا
ةرادإ’او ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
قيرفلا ةدايقو ةديج جئاتن دصصحل
دجاوتلاو دوعصصلا ةريصشأاتب رفظلل
ي˘ف فر˘ت˘ح˘م ي˘نا˘ث˘˘لا م˘˘صسق˘˘لا ي˘˘ف
.«مداقلا مصسوملا

ب.م.يرسسيإا

دوعشصلإ انفدهو ينفلإ مقاطلإو ةرإدإلإ ركششأإ :سساطلب

لجيج بابسش

تابيردتلل ةدوعلإ لبق «انوروك» تاشصوحف نورجي ديمعلإ وبعل

يناثلإ سصبرتلإ يف لوخدلإ لبق ةيبطلإ تاشصوحفلل إوعشضخ يرانكلإ وبعل

رئازجلا ةيدولوم

لئابقلا ةبيبسش
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و˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ،ضسمأا ع˘˘˘˘˘صضخ
ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
ن˘ع ف˘صشكلا تارا˘ب˘ت˘خا
«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك» ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ل˘ب˘ق ي˘ن˘˘ي˘˘تور ءار˘˘جإا˘˘ك
تاب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا
.مداقلا دحأ’ا نم ةيادب
ة˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصلا تف˘˘˘˘صشكو
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘˘صسر˘˘لا
نأا يعامتج’ا لصصاوتلا

،ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
،ي˘˘نور ،لاو˘˘ط ،ي˘˘تÓ˘˘ع

،ة˘˘˘قا˘˘˘طو˘˘˘ب ،ع˘˘˘ل˘˘˘˘يا˘˘˘˘صص
،لÓ˘˘˘˘˘حد ،ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حر
ةرامعلو يويرف ،ينارقم
،ضسمأا اود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ةقدنفلل ايلعلا ةصسردملاب
لجأا ن˘م نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب
،تاصصوحفل˘ل عو˘صضخ˘لا
ءاو˘˘جأا ي˘˘ف تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ط˘صسو ،ةز˘ي˘م˘˘م
لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل م˘˘كح˘˘م
لقتني نأا لبق ،يحصصلا
ىفصشتصسم ىلإا نوبعÓلا

لا˘˘م˘˘كإ’ ضسو˘˘صسم ي˘˘ن˘˘ب
.تاصصوحفلا

ه˘تاذ رد˘صصم˘˘لا فا˘˘صضأاو
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا جو˘˘ف˘˘لا نأا
ىلع نوكيصس ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

عم ة˘ح˘ي˘ب˘صص ي˘ف د˘عو˘م
ناينبلا نيع ىلإا لقنتلا

تا˘˘صصو˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘لا ءار˘˘˘جإ’
اولمكي نأا ىلع ةيلوأ’ا

ينب ىفصشتصسمب ىقبت ام
.ضسوصسم
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ةبيب˘صش ق˘ير˘ف و˘ب˘ع’ ع˘صضخ
ةيبط تاصصو˘ح˘ف˘ل ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

ضسوريف نع فصشكلل ةديدج
يف لوخدلا لبق ،«انوروك»
يناثلا يريصضحتلا ضصبرتلا
يذ˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
.مناغتصسم ةنيدم هنصضتحت
ةيمصسرلا ةحفصصلا تفصشكو
يبع’ نأا يلئا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘ل˘ل
يبطلا ينفلا مقاطلا قيرفلا

دعوم ىلع اوناك يرادإ’او
يف يدانلا رقمب قاحتل’ا عم
ةيصضاملا ةلي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا

تاصصوحفلا ءارجإا لجأا نم
ضصبر˘ت ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
.قلغم
نأا ه˘˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا فا˘˘صضأاو

اهدعب لاحرلا دصشيصس قيرفلا
ن˘يأا م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘ن˘يد˘˘م ى˘˘لإا
رداغي نلو رجحلل عصضخيصس
ىو˘˘صس ،قد˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا بع’ يأا

،ةيعامجلا تابيردتلا ءارجإ’
بع’ يأا ضضر˘ع˘ت˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت
.ءابولل

نعطت ةرادإ’ا
لÓم ةبوقع يف

ةب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف ةرادإا تمد˘ق˘ت
ةنج˘ل ىد˘ل ن˘ع˘ط˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ضصو˘صصخ˘˘ب ،تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةطلصسملا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘بو˘ق˘ع˘لا

فيرصش يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر ى˘ل˘ع
ةرادإا تف˘˘˘˘˘˘˘˘صشكو .لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘ح˘ف˘صصلا ر˘ب˘ع «يرا˘ن˘˘كلا»

نأا يدانلاب ةصصاخلا ةيمصسرلا
ىدل ا˘ن˘ع˘ط ه˘جو ي˘ما˘ح˘م˘لا
دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
.«فافلا»
قيرفلا ىلع نومئاقلا لمأايو
ةصضورفملا ةبوق˘ع˘لا ل˘ي˘ل˘ق˘ت

ضسي˘ئر لÓ˘م ف˘ير˘صش ى˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ئا˘غ˘˘لإا ى˘˘ت˘˘ح وأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
،هطاصشن ةلوازم نم هنيكمتل

ة˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس’
ةدمل همرحت هيلع ةطلصسملا
ام هماهمب مايقلا نم نيتنصس
نول˘م˘ع˘ي ن˘ير˘ي˘صسم˘لا ل˘ع˘ج
ه˘ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا بح˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع
.ديدج ضسيئر نييعتو
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مهت’اغسشن’ عمتسسيو راسصنأ’ا لبقتسسي ›اولا

قيرفلإ ةياعرل ةينطو ةكرششب نوبلاطي «براقعلإ»

مشسوملإ ةقÓطنل تإريشضحتلإ لشصإوت «ةبيقعلإ»

دادزولب بابسش
Êدبلا لمعلا ىلع زكري ينفلا مقاطلا

ةديج جئاتن دسصحل «ةرمنلا» ةدايقل ديلا يف ديلا عسضوب بلاط

دعوم ديدحت متي نأا ىلع
تاريسضحتلا قÓطنا

ىرخأ’ا تائفلل
نأإ دكؤوت ةطبإرلإ
تابيردتلإ فانئتشسإ
رباكألإ طقف سصخي

فيدرلإو
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘ط˘˘˘بار تد˘˘˘كأا

ءاثÓثلا سسمأا لوأا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
يتلا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا نأا
ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس
د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ر˘با˘كأ’ا ي˘ف˘ن˘˘سص ط˘˘ق˘˘ف سصخ˘˘ي
نع فسشكتسس ا˘م˘ي˘ف ،ف˘يدر˘لاو
فا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سصأ’ا ةدو˘˘˘˘˘˘ع خ˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘ت
.قح’ تقو يف ىرخأ’ا

خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت نإا ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘قو
ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس’ا
ة˘ط˘بار˘لا ة˘يد˘نأا تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
د˘˘˘حأ’ا مو˘˘˘ي نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ىلوأ’ا
،ربمتبسس02ـل قفاوملا لبقملا

ةرازو ه˘˘˘تدد˘˘˘ح خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت و˘˘˘˘هو
ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
دعب ةلوطبلا قÓ˘ط˘نا نو˘ك˘ي˘سس
تابيردتلا ةياد˘ب ن˘م ن˘ير˘ه˘سش
02 ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي د˘يد˘ح˘ت˘لا˘˘بو
.لبقملا ربمفون
با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ةرازو ف˘˘˘سشك˘˘˘˘ت م˘˘˘˘لو
ن˘ع ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو

فا˘ن˘سصأÓ˘ل تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ةدو˘˘ع
،تا˘˘ط˘˘بار˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘بو ىر˘˘˘خأ’ا
ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
قÓ˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ن’ ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل حا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘سسلا

.ديدجلا مسسوملل اهتاريسضحت
لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو
تب˘˘˘˘سسلا مو˘˘˘˘ي تم˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خا د˘˘˘˘˘ق
يريسضحتلا اهرك˘سسع˘م ي˘سضا˘م˘لا
ءاعبرأ’ا سسمأا تقلطناو ،لوأ’ا

موديسس يذلا يناثلا اهسصبرت يف
ا˘م بسسح م˘نا˘غ˘ت˘سسم˘ب ا˘˘مو˘˘ي21
امأا .ق˘ير˘ف˘لا ةرادا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا
ءاوجأ’ داع دقف دادزولب بابسش
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ث’ا مو˘˘˘ي تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
رودلل هريسضح˘ت أاد˘بو ،ي˘سضا˘م˘لا
لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا
.ايقيرفإا

ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م تل˘˘˘سضف ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م دد˘˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘كا˘سشم˘لا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘ب تد˘عو˘ت ي˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لاو
ن˘م˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا

نأا م˘˘˘غر .ا˘˘˘˘هرار˘˘˘˘ق ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي
ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘˘م ر˘˘˘˘خآ’ا و˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا

ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.ايقيرفإا ةطبار

جاحلب اسضر

ةصصح دادزول˘ب با˘ب˘صش ق˘ير˘ف ضضا˘خ
ة˘˘با˘˘غ˘˘ب ،ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘˘صص ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
مصسوملا قÓطن’ ابصسحت ،يواصشوب
ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشنو.ديدجلا

يعامت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
زكر يتلاو ةيبيردتلا ةصصحلل روصص
بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ف
هيبع’ ةيزها˘ج ن˘م ع˘فر˘ل˘ل ،ي˘ند˘ب˘لا
امود لواحيو ،ةمداقلا ةرتفلل ابصسحت

تايراطب نحصش ،يصسنرفلا بردملا
ناو اميصس’ يحاونلا لك نم هيبع’
ذنم تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا
.يصضاملا ضسرام61ـلا

ءاصسم ةيناث ةصصح قيرفلا ضضاخو اذه
ى˘ل˘ع برد˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع ،ضسمأا
لÓخ نم ينق˘ت˘لاو ي˘ند˘ب˘لا بنا˘ج˘لا
.ةركلاب نيرامت ةجمرب

ب.م.يرسسيإا

«يشس.سسأإ.يشسلإ» فيدر نم امداق زيزكأإ عم دقاعتت ةيرشصنلإ

ياد نيسسح رسصن
يفيسصلا وتاكريملا يف عقوي يذلا41ـلا بعÓلا تاب

دمحم ياد نيصسح رصصن يدان مصض
بابصش فيدر م˘جا˘ه˘م ز˘يز˘كآا ن˘م˘يا
لوأا د˘ق˘ع˘لا ع˘قو ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ط˘ن˘صسق
نيفرطلا قافتا بقع ءاثÓثلا ضسمأا

.طورصشلا لماك ىلع
ةرادا نأا ةيمÓعا لئاصسو تفصشكو
ة˘ق˘ف˘صص ى˘˘ل˘˘ع تع˘˘قو ة˘˘حÓ˘˘م˘˘لا

ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘نإ’ا قو˘˘صس ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج
م˘صسو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘صضح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا
ناقزرم نابعصش روصضحب ،ديدجلا
نوكت اذهبو ،قيرفلل ماعلا ريدملا
يمامأ’ا طخلا تمعد دق ةريخأ’ا
.ديدج مجاهمب
يذلا31 مقر بعÓلا زيزكأا دعيو
ياد ن˘ي˘صسح ر˘صصن ق˘ير˘ف ه˘م˘˘صضي

يف يفيصصلا وتاكريملا حتف ذنم
ةقفصص رخأا تناكو ،يصضاملا توأا
ماد˘ق˘ت˘صسا ي˘ه ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
يف بعلي رخآ’ا وه يجان ديصشر
.مجاهم زكرم
ةرادإا نإا˘ف ة˘بر˘ق˘م ردا˘˘صصم بصسحو
بادتن’ حم˘ط˘ت ر˘م˘حأ’او ر˘ف˘صصأ’ا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ق˘˘ل˘˘غ ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘خآا ع˘˘فاد˘˘˘م
امد˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كصشب ت’ا˘ق˘ت˘نإ’ا

ةيصضاملا ةليلقلا مايأ’ا يف تفصشك
،ع˘فاد˘مو م˘جا˘ه˘م ن˘ع ثح˘ب˘ت ا˘ه˘˘نأا

ن˘م˘يأا نإا˘˘ف رد˘˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو
ةنيطنصسق بابصش عفادم ةحيرصشوب
.برقأ’ا وه

 جاحلب اسضر

هميمرت لاغششأإ مدقت ىلع فوقولل نيغولوب بعلم روزي ةفرشش
ةمسصاعلا داحتا

ة˘ي’و ي˘لاو ة˘فر˘صش ف˘˘صسو˘˘ي راز
رمع ديهصشلا بعلم ،ضسمأا ةمصصاعلا

ل˘˘جأا ن˘˘م «ن˘˘ي˘˘غو˘˘لو˘˘ب» يدا˘˘م˘˘˘ح
ةداعإا لا˘غ˘صشأا مد˘ق˘ت ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
.بعلملاب ةصصاخلا ةئيهتلاو ميمرتلا

قيرفل ةيمصسرلا ةحفصصلا تفصشكو
ع˘قاو˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
ي˘لاو نأا ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا

ىلع فوقولل بعلملا راز ةمصصاعلا
قÓطنا ناو اميصس’ لاغصشأ’ا مدقت
ا˘م˘ي˘ف باو˘بأ’ا ى˘ل˘ع تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لاو لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ضصخ˘˘ي
ة˘ح˘ف˘صصلا تر˘صشنو اذ˘˘ه .ف˘˘يدر˘˘لا
ضصخت روصص ةدع قيرفلل ةيمصسرلا
.يلاولا اهب ماق يتلا ةرايزلا

ب.م.يرسسيإا
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ن˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسإا نو˘˘كي˘˘صس
بختنملا ناديم طصسو رصصان
نÓ˘ي˘م يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ضصق عم دعوم ىلع يلاطيإ’ا
ة˘يرا˘ق ة˘كرا˘صشم لوأا ط˘ير˘صش
امد˘ن˘ع يور˘كلا هراو˘صشم ي˘ف
فيصضملا نÓيم هيدان يقÓي
زر˘˘˘˘فور كور˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘صش يدا˘˘˘˘˘ن
رود˘لا را˘طإا ي˘˘ف يد˘˘ن˘˘لر˘˘ي’ا
.«غيل ابورويلا» نم يديهمتلا

ةلصصاومل رصصان نب ىعصسيو
لاحلا هيل˘ع نا˘ك ا˘م˘ك ق˘لأا˘ت˘لا
نيأا «وي˘صشت˘لا˘كلا» ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
ضسأاك يف بع’ لصضفأا مهاصس
ةدايق ي˘ف9102 ايق˘ير˘فإا م˘مأا
ةز˘ي˘م˘م ج˘ئا˘ت˘ن د˘صصح˘ل ه˘يدا˘˘ن
ةصسفانملل قيرفلا لهأاو ةياغلل
  .ةيراقلا

هجتي رسضÿا طسسو
 مويلا ايسساسسأا نوكيل

ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
بردم˘لا ي˘لو˘ي˘ب نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يا

ىلع دامتع’ا ررق يلاطيإ’ا
ءا˘ق˘ل ي˘ف ا˘ي˘صسا˘صسأا ر˘صصا˘ن ن˘ب
يلانوت عم دقاعتلا مغر مويلا

امداق يلاطي’ا ناديملا طصسو

نأا د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م ،ا˘˘ي˘˘صشير˘˘ب ن˘˘م
بع’ عصضي يلاطيإ’ا ينقتلا

نمصض قباصسلا لانصسرأا فيدر
.ديدجلا مصسوملل هططخ

ب.م.يرسسيإا

نم ليب بارتقا عم
 ماهنتوتل عيقوتلا

حوتفم قيرط يف زرحم
 «يكلملإ» ـل لاقتنÓل

ل˘ي˘حر ت’ا˘م˘ت˘حا دادز˘ت
بختنملا مجن زرحم ضضاير
رتصسصشنا˘م يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘ع يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس

مصسوم˘لا اذ˘ه ه˘يدا˘ن فو˘ف˘صص
ثيرا˘غ ةردا˘غ˘م بار˘ت˘قا ع˘˘م
.«يغنريملا» فوفصص ليب

ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م بصسحو
دئاق نإاف ةيزيلجنإ’ا فحصصلا
كر˘ت ن˘م بر˘ت˘ق˘ي «ر˘صضخ˘لا»
ع˘ي˘ب ة˘لا˘ح ي˘˘ف «نز˘˘ت˘˘ي˘˘صسلا»
دجاوتي يذلا يزليولا يلودلا
عم ةمدقت˘م تا˘صضوا˘ف˘م ي˘ف
مامصضن’ا لجأا ن˘م ما˘ه˘ن˘تو˘ت
،مداقلا مصسوملا نم ةيادب مهل
قيرط ي˘ف «زور˘ح» ح˘ب˘صصي˘ل
لايرلا ىلإا لاقت˘نÓ˘ل حو˘ت˘ف˘م
غلبم لباقم نوكي نل يذلاو
هقاحتلا لهصسي ام وهو ريبك
.ينابصسإ’ا قÓمعلاب

ه˘˘ّب˘˘صش ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
وا˘˘كن˘˘˘ير˘˘˘ت و˘˘˘كصسي˘˘˘صشنار˘˘˘ف
اصصربلل د˘يد˘ج˘لا مد˘ق˘ت˘صسم˘لا

م˘˘ج˘˘ن˘˘لا˘˘ب ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط
بعÓلا ثدح˘تو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
عقومل حيرصصت يف يلاغتربلا
ن˘ع «تي˘كرا˘م ر˘ي˘˘ف˘˘صسنار˘˘ت»
ه˘نأا د˘كأا يذ˘لا «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
قو˘˘˘ف ه˘˘˘تود˘˘˘ق هر˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
»:Óئاق رصضخأ’ا لي˘ط˘ت˘صسم˘لا
يتودق هربتعأا يذلا بعÓلا

نود ،ودلانور ونايتصسيرك وه
بحأا يذ˘لا را˘م˘ي˘˘ن ى˘˘صسنأا نأا

ن˘˘كل ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك ه˘˘˘تد˘˘˘ها˘˘˘صشم
يف ي˘ن˘ه˘ب˘صشي يذ˘لا بعÓ˘لا

ضضا˘ير و˘˘ه ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
.«زرحم

ل˘ط˘ب نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ع˘˘˘م جو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإا
م˘مأا ضسأا˘كب «ن˘˘ي˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
ابولطم رصصمب9102 ايقيرفإا

ا˘هزر˘بأا ا˘بوروأا ة˘قÓ˘م˘ع ن˘˘م
ةينا˘ب˘صسإ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ب˘ط˘ق
 .ديردم لايرو ةنولصشرب

طيمز.ع

  ناجيبرذأا يسشتفان – يارسس ةطلغ

  تاعومÛإ رودل «موب ميشسلإ» ةدايقو قلأاتلإ ةلشصإوم ىلع مزاع ›وغيف

  نÓيم عم ةيراقلإ هتكراششم طيرشش مويلإ سصقي رشصان نب
  يسسأا نÓيم – زرفور كورماسش

  يبوروأ’ا يرودلا نم يديهمتلا رودلا يف كورماسش ةهجاوم دنع
 نويل ىلع Úمثلا راسصتن’ا دعب

وينينوج زإزفتشسإ ىلع دري روليد
 «لشضفألإ انك»

هييليبنوم مجنو يرئازجلا يلودلا روليد يدنأا ناوتي مل
نويل يدانل يصضايرلا ريدملا وينينوج ىلع درلا يف يصسنرفلا
نمصض هقيرف ةهجاوم يف هييلوبنوم ءادأا نم رخصس نأا دعب
يلودلا ءاقفر زوفب تهتنا يتلاو يصسنرفلا يرودلا تاصسفانم
.فدهل نيفده ةجيتنب يرئازجلا

هييليبنوم قيرف نويل قيرفل يصضايرلا لوؤوصسملا زفتصساو
دريل ،«مدقلا ةرك نم ريثكلا دجوي ’ انه »:Óئاق حرصص نأا دعب

يعام˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع رو˘ل˘يد ه˘ي˘ل˘ع
ءازج ةلكر لجصس يذلا «ي˘ن˘ي˘فا˘صس» ه˘ل˘ي˘مز ةرو˘صصب «ر˘ت˘يو˘ت»
ةلاصسر يف ،«ةعارب لكبو اكني˘نا˘ب د˘جو˘ت ا˘ن˘ه»:ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م
 .ةرادج لكب زوفلا قحتصساو لصضفأ’ا ناك هقيرف نأا ةحصضاو

طيمز.ع
 ليحتسسم هبسش تاب يدوعسسلا يدانلا عم هؤواقب

يلهألإ عم إدغ عقوي يليÓب
 يرشصŸإ

يلهأا بع’ يرئازجلا رصسيأ’ا حانجلا يليÓب فصسوي هجوتي
لجا نم ادغ ةرهاقلا ةيرصصملا ةمصصاعلا ىلإا يدوعصسلا ةدج
.يرصصملا يلهأ’ا يدان ىلإا هلاقتنا ةقفصص مامتا

رصضخلا عم9102 ايقيرفإا لطب نإاف «بعللا» جمانرب بصسحو
دقعلا ةميقو ةيداملا رومأ’ا لك ىلع يرصصملا يلهأ’ا عم قفتا

يف نرقلا يدانب هطبري يذلا دقعلا ىلع عيقوتلا ىوصس قبي ملو
لوأا ضضرعب مدقت يرصصملا يلهأ’ا يدان نأا ركذي .ايقيرفإا
نم هصضفر مت ام وهو بعÓلا ةراعتصسا لجأا نم وروأا نويلمـب

.يدوعصسلا ةدج يلهأا فرط
ك.ن

‘ هترماغم ةلسصاوم وحن هجتي رسضÿا Òهظ
 ›اطيإ’ا يرودلا

هليحر رخؤوي عفترŸإ مÓغ بتإر
 ›وبان نم

فوفصص يف ىقبيصس يرئازجلا يلودلا مÓغ يزوف نأا ودبي
تناك يتلا ةيدنأ’ا لك ضضفر دعب مصسوملا اذه يلوبان قيرف
.عفترم دج هنا ىرت يتلا يرهصشلا هبتار عفد همصض يف بغرت

لامعأا ليكو زيدنيم نأا ةيلاطيا ةيفحصص ريراقت تفصشكو
يف ةصصرف يأا كلمي ’ ريخأ’ا نأا دكأا ينطولا بختنملا ريهظ
امدعب ةيلاحلا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ي˘بو˘نو˘تر˘ي˘ب˘لا تي˘ب ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا

،هعم دقاعتلا بعÓلا اهيلع ضضرع يتلا ةيدنأ’ا لك تصضفر
عفدل اهدادعتصسا مدع نع تنابأا اهعيمج نإاف ريجانملا بصسحو
.وروأا نويلم4 هردق يرهصش بتار

نم ديدعلا ىلع رصضخلا عفادم ضضرع دق زيدنيم ناكو
نييصسنرفلا ضسينو ايليصسرم يدان نم لك رارغ ىلع ةيدنأ’ا
يزيلجنإ’ا نوتباهرفلوو ،يلاطيإ’ا انيتنوريف يدان ىلإا ةفاصضإاب
لزانتلا لباقم وروأا نويلم51 يلوبان ةرادإا ىلع ضضرع يذلا

 .يرهصشلا هبتار ببصسب اهرارق نع عجارتت نأا لبق ،بعÓلا نع
جاحلب اسضر

  ديد÷ا مسسوŸا نم ةيادب قبطيسس رارقلا

ةرورشض ىلع ددششت ةينطولإ ةينقتلإ ةيريدŸإ
 بردم ةداهشش ىلع لوشصحلل طورششلإ ءافيتشسإ

يرئازجلا داحتÓل ةعباتلا ةينطولا ةينقتلا ةيريدملا تدكأا
ةرورصض ىلع ضسمأا هتدقع يذلا عامتج’ا يف مدقلا ةركل
ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م طور˘صشلا ع˘ي˘م˘ج ءا˘ف˘ي˘ت˘˘صسا
.0202/1202 ديدجلا يوركلا مصسوملاب ةصصاخلا بيردتلا

ينطولا ينقتلا بتكملا ءاصضعأا عمج يذلا عامتج’ا جرخو
نيبرد˘م˘لا ةزا˘ي˘ح بو˘جو ا˘ه˘ن˘م˘صض ن˘م ي˘ت˘لاو تارار˘ق ةد˘ع˘ب
متي يتلاو ةداهصش ىلع ةينطولا ت’وطبلا عيمج يف نيطصشانلا
ةلوازمب مهل حمصست يتلاو ةينقتلا ةيريدملا لبق نم اهميلصست
جمانر˘ب ن˘م˘صض رار˘ق˘لا اذ˘ه ل˘خد˘يو ،ة˘يدا˘ع ة˘ف˘صصب م˘ه˘طا˘صشن
.ةفرتحملا ةلوطبلا ىوتصسم عفرل يمارلا «فافلا»

نم ديدعلا حتفب تماق ةينطولا ةينقتلا ةيريدملا نأا مولعملاو
نم فدهت ي˘ت˘لاو ن˘ي˘برد˘م˘لا ح˘لا˘صصل ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا تا˘صشرو˘لا

فدهب بيردتلا ملاع يف ةديدج تاينقتب مهفيرعت ىلإا اهلÓخ
ةلوطبلا ىل˘ع با˘ج˘يإ’ا˘ب ضسكع˘ن˘ي˘صس يذ˘لاو ىو˘ت˘صسم˘لا ع˘فر
 .ةينطولا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com

 اياسضقلا لك يف لسصفلل ةسصرف ةفرغلا حنمل

  ىوكششلإ عإديإل لجأإ رخآاك ربوتكأإ5ـلإ ددحت تاعزانملإ ةنجل

 سسمأا يبطلا سصحفلل هزايتجا دعب

 «ويزل» ـب هقاحتلإ مشسري سسراف

 نويلم03 لباقم بعÓلا عيبل ىعسست «زيبلا» ةرادإا

وروأإ نويلم72 لباقم ةمحر نب ةقفشص مشسح نم بيرق سسلاب لاتشسيرك

ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس نو˘كي˘صس
مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا
دعوم ىلع يارصس ةطلغ يدان
ةيوقو ةريثم ةارابم ضضوخ عم
قيرف ىلع افيصض لحي امدنع
اذه بعل˘م˘ب ،يرذأ’ا ي˘صشت˘فا˘ن

رود˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
.«غيل ابورويلا» نم يديهمتلا

ءاقل ميدقتل «وصسوصس» ىعصسيو
عانقإ’ قلأاتلا ةلصصاومو يوق
ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا
ى˘ت˘ح وأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م بعÓ˘˘لا˘˘ب

ىل˘عأا ضضر˘ع ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
ل˘ط˘ب ع˘صضت ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ن˘˘م
دصصق ا˘ه˘تر˘كف˘م ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف بعÓ˘لا م˘صض
 .يراجلا

ب.م.يرسسيإا

تاعزانم˘لا ة˘ن˘ج˘ل تدد˘ح
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
ربوتكأا5ـلا خيرات مدقلا ةركل
عاد˘˘يإ’ ل˘˘جأا ر˘˘خآا˘˘˘ك مدا˘˘˘ق˘˘˘لا

.نيبردملاو نيبعÓ˘لا تا˘ف˘ل˘م

ع˘صضو ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘م˘ع˘تو
ي˘ف ن˘ي˘برد˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ىلع ظافحلا لجأا نم ةروصصلا

يف رخأا˘ت˘لا يدا˘ف˘تو م˘ه˘قو˘ق˘ح
اميصس’ مهت’اغصشنا ىلع درلا

نيبعÓلا نم اربتعم اددع نأاو
ل˘˘ظ ي˘˘ف قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل نو˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ي
فصصعت يتلا ةيلاملا تامزأ’ا
 .ةيرئازجلا مدقلا ةركب

ب.م.يرسسيإا

يلودلا ضسراف دمحم لجصس
ضسمأا حابصص هدجاوت يرئازجلا
لجأا نم ويز’ يدان رقم يف
اديهمت يبطلا ضصحفلا ءارجإا
د˘ع˘ب ه˘ي˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا م˘˘ي˘˘صسر˘˘ت˘˘ل
ةرادإا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
قا˘ف˘ت’ «ي˘ت˘صسل˘صسو˘كنا˘ي˘ب˘لا»
لا˘ب˘صس ي˘لوؤو˘صسم ع˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن

بعÓ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص لو˘˘˘˘˘ح
.يرئازجلا

و˘˘˘˘تو˘˘˘˘ت» ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘صشنو

ر˘ب˘ع ي˘لا˘˘ط˘˘ي’ا «و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف ه˘با˘صسح
عط˘ق˘م «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةظحل «رصضخلا» عفادمل ويديف
ابصسحت يدانلا ر˘ق˘م˘ل ه˘لو˘صصو
ي˘ب˘˘ط˘˘لا ضصح˘˘ف˘˘لا زا˘˘ي˘˘ت˘˘ج’
،عيقوتلا قبصسي يذلا ينيتورلا

ةرادإا موق˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ايمصسر نÓ˘عإ’ا˘ب و˘يز’ يدا˘ن

برا˘ح˘م» ع˘م ا˘هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع
تا˘عا˘صسلا لÓ˘˘خ «ءار˘˘ح˘˘صصلا

.ةمداقلا
بحاصص نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
تامامتها نمصض ناك ةنصس42
ةيلاطي’ا ةيد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ىلع يلاحلا وتاكريملا لÓخ
و˘ن˘يرو˘تو ا˘ن˘ي˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف رار˘˘غ
نأا ’إا ،ي˘لو˘با˘˘ن ـل ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب

يرئازجلا فطخل عراصس ويز’
كلذ˘ب ا˘ع˘طا˘ق ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لاو
 .ىرخأ’ا قرفلا ىلع قيرطلا

طيمز.ع

و˘لوؤو˘˘صسم مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي
ع˘م يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب
ضسÓب لاتصسيرك يف مهئارظن
يلودلا ةق˘ف˘صص ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
.ةمحر نب ديعصس يرئازجلا

˘˘مÓ˘˘˘عإا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو بصسح˘˘˘ب
نأا «لحنلا» ىلع هناف ةيزيلجنا
نويلم52 لباقم هبع’ عيبي

براقي ام يأا ينيلرتصسإا هينج
وروأا نويلم72

دروفتنيرب بردم نأا ركذي
ةعمجلا ثدحت كنارف ضساموت
ن˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘ف
يرئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
حتفو ةمحر نب ديعصس يلودلا

حرصص ثيح ،هليحر مامأا بابلا
يصضاملا عوبصسأ’ا تلق» :Óئاق
ا˘ًب˘صسا˘ن˘م ر˘˘ع˘˘صسلا نا˘˘ك اذإا ه˘˘نإا

ن˘ب د˘ي˘ع˘صسو ز˘ن˘ي˘كتاو ي˘˘لوأ’
نود˘ع˘ت˘صسم ن˘˘ح˘˘ن˘˘ف ، ة˘˘م˘˘حر
 .«عيبلل ضسيل يقابلا  امهعيبل



ةــــنصصرق

ةعنشصب عبشص لك رشصان نب
ط˘˘˘˘˘˘˘صسو بع’ ن˘˘˘˘˘˘˘م
لو˘ح˘ت ق˘لأا˘ت˘م ناد˘ي˘˘م
ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘˘صسإا
ينطولا بختنملا مجن

ىلإا نÓيم يدان بع’
ي˘˘˘ف ى˘˘˘مر˘˘˘م ضسرا˘˘˘ح
ة˘ي˘صضا˘م˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا
تط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘˘ب

تار˘ي˘ما˘كلا تا˘صسد˘˘ع
بع’ لصضفأ’ ةروصص
ايقيرفإا ممأا ضسأاك لÓخ
د˘˘صصي و˘˘˘هو9102
ةزيمم ة˘ق˘ير˘ط˘ب ةر˘كلا
داور با˘˘ج˘˘عإا ترا˘˘˘ثأا

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م
.يعامتج’ا

نييرئإزجلإ يواعد
ىلع نييرئاز˘ج˘لا ءا˘عد ق˘ق˘ح˘ت

ليثمت هرايتخا دعب راوع ماصسح
ى˘ل˘ع ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘صسح
ضصبر˘ت ن˘ع ف˘ل˘خ˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘صصإا بب˘˘˘صسب ة˘˘˘˘كيد˘˘˘˘لا
ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي و˘˘ه ا˘˘ه ،ا˘˘نورو˘˘˘كب
ه˘ي˘ق˘ل˘ت ي˘هو ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘بر˘˘صضل
ة˘لو˘ج˘لا ي˘˘ف ءار˘˘م˘˘ح ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
،يصسنرفلا يرودلا نم ىلوأ’ا
نويل هقيرف نيب تعمج يتلا

بعلي يذلا هيليبنوم يدان دصض
بختنملا مجاهم روليد يدنا هل
ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘ل ي˘ن˘طو˘لا
برا˘ح˘م ءا˘ق˘فر زو˘ف˘ب ر˘ي˘˘خأ’ا
.1 ـ2 ةجيتنب ءارحصصلا

سسإوحلإ ليحر وحن

جربلا يلهأا قيرفل يواهلا يدانلا ضسيئر
نم باحصسن’ا يف ركفي ضشامر ضساوحلا

ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن كلذو يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر
نم ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا طو˘غ˘صضلا

ن˘يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘بر˘˘ق˘˘مو را˘˘صصنأ’ا فر˘˘ط
ي˘صضق˘ي ل˘ح ى˘لإا لو˘صصو˘لا ي˘ف نو˘ب˘˘غر˘˘ي
نأا رظتنملا نمو اذه تيبلا قاروأا بيترتب
ةءارق لجا نم ةماعلا ةيعمجلا ضسيئرلا دقعي
ا˘ه˘ت˘قو نÓ˘عإاو ي˘لا˘م˘لاو ي˘بدأ’ا ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا
دق ام وهو قيرفلا نم يمصسرلا هباحصسنا
نب ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئر ةدوعل بابلا حتفي

ح˘م˘صست˘صس ةو˘ط˘خ˘˘لا نأاو ة˘˘صصا˘˘خ يدا˘˘م˘˘ح
وأا ةكرصشلا يف همهصسأا نع لزانتلاب ضسيئرلل

.اهعيب ىتح

فورحلإ ىلع طاقنلإ

،فورحلا ىلع طاقنلا عصضو نم ايعصس
ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا ةرادإا تماق
لكب متهيصس يرادإا ريدمك باهصش نييعتب

يرادإ’ا بناجلا ضصخت ةريغصصو ةريبك
ينيط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ة˘كر˘صشل

امك رومأ’ا ع˘ي˘م˘ج ر˘بد˘ت˘ب مو˘ق˘ي˘صس ثي˘ح
هل˘م˘ع ى˘لإا جو˘ج˘م ن˘يد˘لا ر˘صصن دو˘ع˘ي˘صس
ىلعل هدكأا املثم يصضاير ريدمك قباصسلا

تايجاح عيمجب مامته’ا لÓخ نم كلذو
مقاطلا اهبلطي يتلا تايرورصضلاو قيرفلا
ينارمع رداقلا دبع بردملا ةدايقب ينفلا
.نيبعÓلا ىتح وأا

طبترم ءيشش لك
يلإولإ رإرقب

ةيمصسر ’ولح ةليلم نيع ةيعمج ضسيئر رظتني
دق˘ع ل˘ب˘ق مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ن˘م
ل˘صصاو˘ت لا˘ح ي˘فو ثي˘ح ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
دق ديصص نب ضسيئرلاف هلاح ىلع «تمصصلا»
ةدايق ةيلوؤوصسم يلوت نم هباحصسنا نÓعإا ررقي
ةيعصضولا نأاو ةصصاخ ةمداقلا ةرتفلا يف يدانلا

ة˘ن˘ج˘ل بلا˘˘ط˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص
تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ة˘يو˘صست ةرور˘صضب تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ىلع مصسوملا قÓطنا نأا امك نيبعÓلا روجأاو
.رمأا يأا زجني مل قيرفلاو باوبأ’ا

ةحإر يف ةيفياطشسلإ

عيقوت دعب فيطصس قافو راصصنأا Óيلق حاترا
نا ثيح قيرفلا يف يوارقو ةنوملقوب يئانثلا
تيبلا يف ةرقتصسم عاصضوأ’ا لعج امهديدجت

لي˘حر ن˘م ة˘صصا˘خ نا˘ك فو˘خ˘ت˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
ةيعصضو ايلاح بقرتي عيمجلا نأا ركذي ،دئاقلا
ىلإا ةرادإ’ا ى˘ع˘صست ثي˘ح ن˘ير˘خآ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نم هاوكصشل ضضعبلا بحصسبو ءاقبلاب مهعانقإا
ةفرعم راصصنأ’ا رظتني امك تاعزانملا ةنجل

م˘ه˘ب بلا˘ط ن˘م نأا ا˘م˘ب تا˘ماد˘ق˘ت˘صس’ا د˘يد˘˘ج
.مهتاهجو رايتخا اوررق يكوكلا بردملا

qarsana@essalamonline.com
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انوروك ىدحتت «غيلريميربلإ»
ريهامجلل حرفم ربخ يف
ةطبار تررق ةيزيلجنإ’ا
ةركل يزيلجنإ’ا يرودلا
ةقفاومل ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت  مد˘ق˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘مو˘كح˘لا ن˘م
حمصست ةيبيرجت تايرابم
لصصي ريهام˘ج رو˘صضح˘ب

عجصشم فلأا ىلإا اهددع
،رهصشلا اذه بعÓملا يف
نأا ةيدنأ’ا ضضعبل قبصسو
ن˘˘˘˘˘˘˘م ادد˘˘˘˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘˘˘˘˘جأا
ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
راصشتنا نم دحلل يعامتج’ا دعابتلا دعاوق عابتإا عم ريهامجلا نم دودحم ددع روصضحب
عيمج يف ةيدنأ’ا لامعأا لودج ضسأار ىلع تاجردملل ريهامجلا ةدوع تناكو ،انوروك ضسوريف
.ركاذتلا عيب نم لخد دوجو مدع نع ةجتان ةيلام طوغصضل عجارلا دÓبلا ءاحنأا
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حافشسلإ
ى˘نا˘ع غار˘ف ةر˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب
حا˘ج˘نو˘ب داد˘˘غ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ي˘˘˘لود˘˘˘لا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘صسلا م˘ج˘ن ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ريخأ’ا نكم˘ت ،ير˘ط˘ق˘لا

ه˘˘˘صسح ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا ن˘˘˘م
ا˘م ل˘ي˘لد˘ب ي˘ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
موجن يرود يف همدقي
تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ط˘˘ق
م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ى˘˘˘لوأ’ا
حاجنوب لجصسو ،ديدجلا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه
لاطبأا يرود يف فدهو
ةد˘ع ح˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ك ا˘˘ي˘˘صسأا
.ةمصساح تاريرمت
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رسصعلا

04:39

رهظـلارجفلا

12:4916:31

برغŸا

19:24

ءاسشعلا

20:54

ةÓشصلإ تيقإوم

«يكلملإ» ىلإإ لاقتنÓل حوتفم قيرط يف زرحم ^
ىوكششلإ عإديإل لجأإ رخآاك ربوتكأإ5ـلإ ددحت تاعزانملإ ةنجل ^

سسلاب لاتشسيرك
ةقفشص مشسح نم بيرق

لباقم ةمحر نب
وروأإ نويلم72

لÓم ةبوقع ‘ نعطت ةرادإ’ا

إوعشضخ يرانكلإ وبعل
لبق ةيبطلإ تاشصوحفلل

Êاثلإ سصبÎلإ ‘ لوخدلإ

Êدبلا لمعلا ىلع زكري ينفلا مقاطلا

لشصإوت «ةبيقعلإ»
مشسوŸإ قÓطنل تإÒشضحتلإ

عيبل ىعسست «زيبلا» ةرادإا
نويلم03 لباقم بعÓلا

5482ددعلا ^2441 مرحم92ـل قفاوملا0202 ربمتبسس71سسيمخلا

 يسسأا نÓيم – زرفور كورماسش
 يبوروأ’ا يرودلا نم يديهمتلا رودلا ‘ كورماسش ةهجاوم دنع

مويلإ ايشساشسأإ نوكيل هجتي رشضÿإ طشسو^

طيرشش مويلإ سصقي رشصان نب
نÓيم عم ةيراقلإ هتكراششم

تاÒسضحتلا قÓطنا دعوم ديد– متي نأا ىلعلئابقلا ةبيبسشدادزولب بابسش
ىرخأ’ا تائفلل

تابيردتلإ فانئتشسإ نأإ دكؤوت ةطبإرلإ
فيدرلإو رباكألإ طقف سصخي


