
رابك نم02 ـب ةحاطإلا
تÓحر ميظنت «ضسوؤور»

تنسشومت نيعب ةقرحلا

ررحي ةليسسملا نمأا
«يدمحم ةلوخ» ةاتفلا

نيفطتخملا فقويو
50صص
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قلعتي اميف فواخم دوجو مدعب نأامط
بونجلاب ةلجصسملا ايرÓملا ت’احب

لحاصسلاو ايبيل يف عصضولا تاروطت اثحب
ةقطنملا يف نمأ’ا ناكرأا ديطوتل يقيرفإ’ا

تادايقو لكايه لخاد لصصاوتي فيزنلا
 ةيزكرملا ةنجللا

ءاسضعأا5ـل ةيعامج ةلاقتسسا
لامعلا بزح نم

30صص

ءادتعÓل نيكاكصسو روطاصسب نيججدم اوناكةيرصسلا ةرجهلاو لايتح’او بصصنلا يف نوطصشني
نينطاوملا ىلع

يفتخت نأا لبق فافز لفح يف تناك ةينعملا
ةصضماغ فورظ يف

50صص

عافدلا ريزو Èصسإا صساموت كرام برعأا
ز˘يز˘ع˘ت ‘ هد˘ل˘ب ةدارإا ن˘˘ع ،ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأ’ا
يركصسعلا لاÛا ‘ رئاز÷ا عم نواعتلا

‘ Èصسإا ح˘˘˘˘˘˘صضوأا.باهرإ’ا ةح˘فا˘ك˘مو
يذ˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا بق˘˘ع ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘˘صصت

د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا صسي˘˘ئر ه˘˘ب ه˘˘˘صصخ
¤إا ا˘ن˘قر˘ط˘ت د˘ق˘ل» Ó˘ئا˘ق نو˘ب˘ت د˘يÛا
ز˘يز˘ع˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘˘ك˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لاو ل˘˘ب˘˘صسلا
لا‹ ‘ ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ’ ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

يصشيج Úب نواعتلاو باهرإ’ا ةحفاكم
«نيدلبلا

يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلل رئاز÷ا دوهج ضضرعتسسي موداقوب
30 صصةدحتŸا ∙أ’ا ةيقافتا فادهأا قيقحتل قصسنمو يرزآات لكصشب لمعلا ¤إا ›ودلا عمتÛا اعد

ةدحتملا تايلولاو رئازجلا
ىلإا ناعلطتت ةيكيرمألا
يركسسعلا نواعتلا زيزعت

رئازجلا :ديزوب نب
ةكرعملا تبسسك
«91 ديفوك» دسض

40صص

40 صص

طوعجاو ريزولا هجاوي ديدج لاكصشإا «جيوفتلا» جهنÃ لمعلا

ةــباسصع طاقسسا
بعرلا عرزـــت ءاــيحأا

ةدـــيلبلا يــف

’ ةينمز ةدم ‘ هيلع لوصص◊اب
ةثÓثلا وأا Úعوبصسأ’ا ىدعتت

تاءارجإا ليهسست
ضضرــــقلا حنم

ÚحÓفلل «قيفرلا»
40 صص

30 صص

50صص

نوعديو «تبسسلا» نوسضفري ةذتاسسألا
ةيفاسضإلا تاعاسسلا Úمثت ¤إا



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«...اهتامع اهلحكت تاج»

ةرايصس تناك ام˘ن˘ي˘بو ،ف˘ير˘ط ف˘قو˘م ي˘ف
نيهجوتم نييفحصصلا نم ةعومجم لقت
فرط نم مهفيقوت مت ،مهلمع ناكم ىلإا
ينما زجاح ىوتصسم ىلع ،ةطرصشلا تاوق
اهتب˘كترا ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ع˘يرذ˘ب ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب
مغر ،ةبكرملا دوقت تناك يتلا ةيفحصصلا
ىلإا ،ينوناق لكصشب دوقت تناك ةريخألا نأا

رمألا يف فيرطلا نكل ،يداع رمألا انه
يهو تايفحصصلا ىدحإا تماق امدنع وه
ةيصسنجلا ل˘م˘ح˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ل˘صصأا ن˘م
ى˘لا ا˘هر˘ف˘صس زاو˘ج م˘يد˘ق˘ت˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
م˘لو ،لا˘كصشلا ءا˘ه˘نا ل˘جأا ن˘م ،ي˘طر˘˘صشلا
ةد˘˘م ته˘˘ت˘˘نا ا˘˘هزاو˘˘ج نأا˘˘ب يرد˘˘˘ت ن˘˘˘كت

تا˘ج لا˘ق ن˘م قد˘صص ا˘˘ق˘˘ح..ه˘˘ت˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص
.اهتامع اهلحكت

زاغلأا ىلإا لوحتت عيراسشم

ةيدلب نم ليومتب تزجنأا عيراصشم تلوحت
ةبيرغلا عيراصشملا هذه دحأا ،زاغلأا ىلإا ةيادرغ
يحلا وهو ،Óيف51 يح يف هديصسجت مت
نوريدملا مه هب ميقي نم نأا سضرتفي يذلا
ةيلوب ةيذيفنت ةرادإا تاراطإاو نويذيفنتلا

نع نولواقملا ناوتي مل اذه مغرو ،ةيادرغ
لوألا نينثا نيعورصشم ذيفنت يف «سشغلا»
وه يناثلاو ةيمومعلا ةرانإلا عورصشم وهو
˘ما˘يا ،بر˘صشلا ءا˘م ة˘كب˘صش د˘يد˘ج˘ت عور˘صشم
ترهظ ني˘عور˘صشم˘لا د˘ي˘صسج˘ت د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘ق
ةيدلبلا كرحتت نأا نود امهب ةريطخ بويع
ةيدلبلا تتاب له وه انه لاؤوصسلا ،قيقحتلل

.؟ ةباقرلا راطإا جراخ

ةريخألا ةظحللا

ةكر˘ح˘لا ي˘ف ن˘ي˘ع˘م د˘يد˘ج ة˘يلو ي˘لاو فر˘ع
تاظحللا يف ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت رار˘ق˘ب ةلو˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا
ة˘هاز˘ن˘لا م˘ج˘ح سسكع˘ي كو˘ل˘صس ي˘˘ف ،ةر˘˘ي˘˘خألا

ةذفنملا ةريخألا ةلولا ةكرح يف ةيقادصصملاو
يأا نع امامت اهداعتباو نوبت سسيئرلا لبق نم
نم رمألا يف ام مغرو ،تناك ةهج يأا نم ريثأات
ديدجلا يلاولا سضفر لامتحا ببصسب ةرطاخم
ىوتصسم سسكعت تاءارجإلا هذه نأا لإا نييعتلا

. ةصسائرلا تارارق ةيقادصصم
داسسفلا نم ةياقولا لوح ىقتلم

تارد˘ق م˘ي˘عد˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘˘صسم˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
،داصسفلا ةحفاكم لاجم يف يندملا عمتجملا
هتحفاكمو داصسفلا نم ةيا˘قو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه م˘ظ˘ن˘ت
،يئامنلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم نواعتلاب
يندملا عمتجملا ناونع تحت اينطو ىقتلم
مو˘ي دا˘صسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ي˘صسا˘صسأا كير˘صش
تارمتؤوملل يلودلا زكرملاب مداقلا نينثلا

ثيح ،ةمصصاعلا رئازجلاب لاحر فيطللا دبع
سشا˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘صصن˘م ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا اذ˘ه ل˘˘كصشي˘˘صس
نأا نكمي يذلا رودلا لوح ءارآلا لدابتو
نم ةياقولا دوهج يف يندملا عمتجملا هبعلي
زئاكر ىدحإا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ه˘ت˘ح˘فا˘كمو دا˘صسف˘لا

.ةينطولا ةهازنلا ةموظنم

qarsana@essalamonline.com
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ةريحو قلق
ل˘ي˘جأا˘ت ة˘ي˘صضق تح˘˘صضأا

يصسردملا لوخدلا دعوم
ةر˘˘˘ي˘˘˘حو ق˘˘˘ل˘˘˘ق رد˘˘˘صصم
ن˘يذ˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوألا ط˘˘صسو
ظ˘فا˘ح˘م˘لا نأا و˘ل او˘ن˘م˘ت
ى˘˘˘لإا تدا˘˘˘ع رزآا˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نم او˘صصل˘خ˘تو م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
ي˘˘ف م˘˘ئاد˘˘لا م˘˘هد˘˘˘جاو˘˘˘ت
امو ،عراوصشلاو لزانملا
ن˘˘˘م كلذ ن˘˘˘ع بتر˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ل˘ل˘˘مو جا˘˘عزإاو را˘˘ط˘˘خأا

ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ل˘˘كا˘˘صشمو
،ة˘يدا˘صصت˘قاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصو
دح ىلإا يصسردملا لوخدلا دعوم ديدحت مدع رارق نم نوؤواتصسي ءايلوألا لعج ام اذهو
ىلإا مهئانبأا ةدوع ةرورصضب يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم فلتخم ربع نيبلاطم ،ةعاصسلا

 .طرافلا سسرام رهصش اهنع مهفقوت دعب ،ةصساردلا دعاقم

هل ةنهم ل نم ةنهم
فقاوملا يف تاءادتعلا ةرهاظ تدعت
لظ يف اذهو ،دودحلا لك ةيئاوصشعلا

نيببصستملا عدرت ةيقيقح ةباقر بايغ
تارايصسلا باحصصأا أا˘جا˘ف˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ف
قح رعصس نم ةمصصاعلا ئطاوصش دحأاب
ةجرخ يف جد005 ـب ردق يذلا فوقولا

را˘ثأا ا˘م ن˘كل ،ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘˘لوألا ي˘˘ه
ةجردلاب رعصسلا سسيل ديدصشلا مهطخصس
تنود يت˘لا ة˘ظ˘حÓ˘م˘لا ن˘كلو ،ى˘لوألا

سسيل فقوملا سسراح نإا لوقت يتلاو
موقن اذامل نذإا نولءاصستي مهلعج ام ،ةرايصسلا نم سضرغ يأا ةقرصس وأا عايصض نع لوؤوصسملا
.«...ينيطاخ انأا » باصصعأا ةدورب لكب فقوملا بحاصص دريل ،رانيد005 عفدب

رئازجلل «ددوتت» اكيرمأا
قيقحت لجأا نم اهيلإا ددوتلل اهنم ىعصسم يف
ةوق لكب ةدحتملا تايلولا لمعت ،اهحلاصصم
اهعافد ريزو حرصص ثيح ،رئازجلا نم برقتلل
ةيروهمجلا سسيئر ىلإا ثدحت هنأا ،ربصسإا سساموت
ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘صشي˘ج˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م رو˘صضح˘ب
،اياصضقلا نم ديدعلا ىلإا اقرطتو ،يكيرمألاو
ةحفاكمو ةبراحمل قيصسن˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘صس
نيوكتلاو بيردتلا ،تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘ت ،با˘هرإلا
يلامل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب لا˘ح˘لا و˘ه كلذ˘ك ،ير˘كصسع˘لا

ليعفتلا يف هلمأا نع برعأاو ،لحاصسلا ةقطنمو
ةلواحم اهنأاب ،نييصسايصسلا نيللحملا دحأا هرصسف يذلا رمألا ،نيبعصشلاو نيدلبلاو نيب كرتصشملا
. اهنم برقتلاو اهدو بصسكل اهنم ةلواحم يف رئازجلا ةلزاغمل ةيكيرمأا

انوروك ةهجاومل رخآا ىنعم
ايعيبط ار˘مأا تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ح˘ب˘صصأا
،م˘لا˘ع˘لا لود ل˘ك ي˘ف ًا˘ي˘˘مو˘˘ي هد˘˘ه˘˘صشن
ة˘ه˘جاو˘م˘ل لا˘ّع˘ف˘˘لا حÓ˘˘صسلا ترا˘˘صصف
مل اهنكل ،دج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
نم يصسفنتلا زاهجلا يمحت ةادأا دعت
ل˘ب ،ط˘ق˘ف تا˘صسور˘ي˘ف˘˘لاو م˘˘ي˘˘ثار˘˘ج˘˘لا
قاوذألا بصسا˘ن˘ي اراو˘صسصسكإا تح˘ب˘˘صصأا
ةصضوملا مهينعت سصاخصشأل ةفلتخملا

روهمجلا مامأا ةيصصخ˘صشلا م˘ه˘ترو˘صصو
لصصاوت˘لا تاو˘ن˘ق ر˘ب˘ع ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا وأا
انيديأا نيب يتلا ةروصصلاو ،يعامتجلا
ةداعإا يئانثلا اذه راتخا فيك حصضوت
ة˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ة˘˘ل˘˘كصسر
امو ،سسرع ناتصسفو ةلدب ىلإا اهليوحتو
لأا بجي ءابولا نأا لوقن نأا لإا انعصسي
،ة˘قا˘نألا˘˘ب ا˘˘نرو˘˘ع˘˘صش ه˘˘جو ي˘˘ف ف˘˘ق˘˘ي
يطعي ق˘ي˘ناو د˘يد˘ج ءي˘صشب جور˘خ˘لا˘ف
.انوروك ةهجاومل رخآا ىنعم ائيصش
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ةملك يف موداقوب ريزولا راصشأا
ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صشم˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا ة˘م˘ق تا˘ي˘لا˘ع˘ف
سشماه ىلع  ،يجولويبلا عونتلل
ةيعمجلل57ـلا ةرود˘لا لا˘غ˘˘صشأا
هتفصصب ،ةدحتملا م˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا

دبع ،ةيروهمجلا سسيئرل Óثمم
يتلا دوهجلا ىلإا ،نوبت ديجملا
ىلع ظافح˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘لذ˘ب
عم قفاوتي امب يجولويبلا عونتلا
ىلع ادكؤوم ،ةينطولا اهتايولوأا
ةحاصسملاو يفارغجلا عقوملا نأا
ادلب اهنم تلعج رئازجلل ةربتعملا
ةيئيبلا مظنلا نم ديدعلاب رخزي
61 براق˘ي ا˘م دو˘جو˘ب تح˘م˘صس
عتمتي يتابنو يناويح عون فلأا
ر˘طألا ا˘هر˘فو˘ت ي˘ت˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب
يراصسلا ةيميظنت˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
.ينطولا

مودا˘قو˘ب دا˘صشأا ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘بو
ةيعاطقلاو ةي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘لا˘ب

ى˘لإا لو˘صصو˘لا˘ب تح˘م˘صس ي˘˘ت˘˘لا
ةددحملا فادهألا نم ةعومجم
اهيف امب ،يلودلا ىوتصسملا ىلع
ي˘صشت˘بَأل ر˘صشع يدا˘ح˘لا فد˘ه˘لا
اذه دصسجتو تايمحملاب قلعتملا
نم ةعومجم لÓخ نم دوهجملا
ةزجنملا عيراصشملاو تاطاصشنلا

تاعاطقلا نم ديدعلا لبق نم
ةحÓف˘لا ةرازو ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةرازو˘ك
ديصصلا ةرازو ،ةيفيرلا ةيمنتلاو

نونفلاو ةفاقثلا ةرازوو يرحبلا
ثيح ،ةيفاقثلا رـئاظحلا راطإا يف
ديدحتب تاطاصشنلا هذه تحمصس
ل ام يطغت ةيعيبط تايمحم
بارتلا نم ةئاملاب54 نع لقي
نوؤوصشلا ريزو سصلخو.ينطولا
طبارتلاب هيونتلا ىلإا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ةيئيبلا ايا˘صضق˘لا ه˘ب م˘صست˘ت يذ˘لا
عمتجملا ربج˘ي ا˘م˘م ،ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
ل˘كصشب ل˘م˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لود˘˘لا

فادهأا قيقحتل قصسنمو يرزآات
ةقلعتملا ةدحتملا ممألا ةيقافتا
اذ˘هو ،«ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةمدقتملا لودلا ىلع بجوتصسي
‐ ةيخيراتلا اهتيلوؤوصسم» مكحب
ريفوت ىلع لم˘ع˘لا ‐لا˘ق ا˘م˘ل˘ث˘م
حمصسي امب يلاملاو ينفلا معدلا
نم ةيمانلا لودلا نم اهئاكرصشل
ن˘م ةر˘ط˘صسم˘لا فاد˘˘هألا غو˘˘ل˘˘ب

.ةيقافتلا هذه فرط

ةدحتŸا ∙ألا ةيقافتا فادهأا قيقحتل قسسنمو يرزآات لكسشب لمعلا ¤إا ›ودلا عمتÛا اعد

يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلل رئاز÷ا دوهج ضضرعتسسي موداقوب

ر.نوراه

يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلل رئاز÷ا اهتلذب يتلا دوه÷ا ،ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو موداقوب يÈسص ضضرعتسسا
Ãا ايعاد ،ةينطولا اهتايولوأا عم قفاوتي اÛةيقافتا فادهأا قيقحتل قسسنمو يرزآات لكسشب لمعلا ¤إا ›ودلا عمت

.يجولويبلا عونتلاب ةقلعتŸا ةدحتŸا ∙ألا

لكايه لخاد لسصاوتي فيزنلا
 ةيزكرملا ةنجللا تادايقو

ةيعامج ةلاقتسسا
نم ءاسضعأا5ـل

لامعلا بزح
ةيعامجلا تلاقتسسلا لسصاوتت
لامعلا بزح لكايه لخاد
ةسسمخ مدق ثيح ،هتادايقو
ةيزكرملا ةنجللا نم ءاسضعأا
  .مهتلاقتسسا بزحلل
قلعتي رمألا نأا ،رداسصم تركذو
يسسايسسلا بتكملا وسضعب
ليعامسسإا ةيزكرملا ةنجللاو
ةنجللا يوسضعو ،ةيرداوق
ةملاق ةيلو نع ةيزكرملا

ماسسحو ،يسشابه نيدلا يحم
اوعجرأا نيذلا ،يحيتب نيدلا
فورظ ىلإا ةلاقتسسلا بابسسأا

 .ةسصاخ
ليعامسسإا دافأا ،قايسسلا يفو
يف زرابلا وسضعلا ةيرداوق

رارق نأا ،لامعلا بزح
،نونح بزح نم ةلاقتسسلا
،ةنسس ذنم  هذختا نأاو قبسس
هديمجت مت هطاسشن نأا فاسضأاو
جورخ رظتناو ،بزحلا نم
نم نونح ةزيول ماعلا نيمألا
  .هتلاقتسسا ميدقتل نجسسلا

لÓخ هنأا ،ةيرداوق فاسضأاو
مث بزحلا عطاق ةرتفلا كلت
نم ةنسس41 دعب هطاسشن ديمجت
ةبق لخاد ءاوسس لمعلا
بتكملا وسضعك وأا ناملربلا
،ةيزكرملا ةنجللاو يسسايسسلا

مّدق امك  .هلوق دح ىلع
نع ةيزكرملا ةنجللا اوسضع
امهو ،امهتلاقتسسا فلسشلا ةيلو
،يئلولا نيمألا ناخ ديسشر
عرف لوؤوسسم دوليم ةكولمو
ىلإا ةفاسضلإاب ،فلسشلا ةيدلب
4 مهنم ،Óسضانم21 ةلاقتسسا
يئلولا بتكملا نم ءاسضعأا
بزح ةيوسضع نم فلسشلل
،ةيدايقلا لكايهلاو لامعلا

  . ةيميظنت بابسسأل
م.يمولد

طوعجاو ريزولا هجاوي ديدج لاكسشإا «جيوفتلا» جهنÃ لمعلا

¤إا نوعديو «تبسسلا» نوسضفري ةذتاسسألا
ةيفاسضإلا تاعاسسلا Úمثت

مهل تاحورسش ميدقتو نينطاوملا لابقتسسل بزحلا تامسسقو تاظفاحم حتفب رمأا

تيوسصتلل نيبخانلا وعديو ةئبعتلا لسصاوي يجعب
ديدجلا روتسسدلل «معن»ـب

ةكر◊ا ةراسشتسسا نود ةرازولا ينعŸا لوبق رثإا

طابسضنلا ىلع هفلم لي–و بوبعج ةيوسضع دمŒ «ضسمح»

يج˘ع˘ب ل˘صضف˘لا و˘بأا ل˘ح˘ي
ريرحتلا ةهبجل ماعلا نيمألا
يف ،نارهوب مويلا ،ينطولا

تاءاقللا ديدع اهي˘ل˘ت ة˘جر˘خ
تا˘˘يلو ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ةئبعتلا راطإا يف ةيروهمجلا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةو˘˘˘˘˘عدو
روتصسدلا حلاصصل تيوصصتلل
حتاف˘لا ي˘ف رر˘ق˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا
.لبقملا ربمفون

بزحل ماعلا نيمألا هجوو
وبأا ،ينطولا ريرح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
ى˘لإا ةو˘عد ،ي˘ج˘ع˘ب ل˘صضف˘˘لا

بزح يبحمو يلصضانم لك
،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
مويلا دعو˘م˘لا ي˘ف او˘نو˘كي˘ل
هد˘ق˘ع˘ي˘صس يو˘ه˘ج ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف

تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ة˘˘صسل˘˘صس ن˘˘م˘˘صض
را˘طإا ي˘ف ا˘هد˘ق˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
نينطاوم˘لا ةو˘عدو ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا
ي˘˘˘ف ةو˘˘˘ق˘˘˘ب ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
.لبقملا ءاتفتصسلا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف درو ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بصسحو
بز˘˘ح فر˘˘صشت˘˘˘ي» ،ةو˘˘˘عد˘˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
ن˘˘ي˘˘ل˘˘صضا˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ك ةو˘˘˘عد˘˘˘ب
ريرحتلا ةهبج بزح يبحمو

ءاقللا يف ةكراصشملل ينطولا
فرصشي فوصس يذلا ،يوهجلا

،ل˘صضف˘لا و˘با ى˘ج˘ع˘ب ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘ملا
رصصق يف ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
نارهوب ايديريملا تارمتؤوملا
ةعاصسلا ى˘ل˘ع تب˘صسلا مو˘ي˘لا
.«احابصص ةعصساتلا

و˘بأا دد˘˘صش ،قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘فو
ةرورصض ىلع يجعب لصضفلا
تاءار˘جإلا ة˘فا˘˘كب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
راطا يف ةجردنملا ةيئاقولا
ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا

ى˘ل˘˘ع ،91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘˘ك
لو˘كو˘تور˘ب˘لا مار˘ت˘˘حا رار˘˘غ
،يدصسجلا دعاب˘ت˘لا ي˘ح˘صصلا
ا˘˘عدو..تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترا
ديتعلا بزحلل ماعلا نيمألا

ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘صضا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
اذه حاجنإل ةئبعتلا ةرورصض
،ما˘ه˘لا ي˘با˘خ˘ت˘نلا د˘عو˘م˘˘لا

ي˘˘˘ف ةو˘˘˘ق˘˘˘ب ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لاو
تيو˘˘صصت˘˘لاو ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسلا
رو˘ت˘صسد˘لا ح˘لا˘صصل «م˘˘ع˘˘ن»ـب
ربمفون ح˘تا˘ف˘لا ي˘ف د˘يد˘ج˘لا
.لبقملا

لصضفلا وبأا رمأا ،ةراصشإÓل

تاظ˘فا˘ح˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ب ي˘ج˘ع˘ب
لجا نم بزحلا تامصسقلاو
ميدقتو نينطاوملا لابقتصسا
سصو˘صصخ˘ب تا˘حور˘صش م˘ه˘˘ل
عا˘ن˘قإاو ،د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘صسد˘˘لا
تيو˘˘صصت˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘لا
يفو ،قايصسلا يفو ،هحلاصصل
تارقمل رابتعلا ةداعإا راطا
ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بز˘˘ح˘˘لا
تاميلعتل اقيبطتو ي˘ل˘ح˘م˘لا
اهصسأار ىل˘عو بز˘ح˘لا ةدا˘ي˘ق
نيملا ،ل˘صضف˘لا و˘با ي˘ج˘ع˘ب
ريرحتلا ةهب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا
نم ديدعلا تدهصش ،ينطولا
ةيكرح ارخؤوم تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا

ي˘ج˘ع˘ب ر˘مأا ا˘مد˘ع˘ب ،ةر˘ي˘ب˘˘ك
تا˘م˘صسق˘لا تار˘˘ق˘˘م ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
˘˘˘ما˘˘˘مأا تا˘˘˘ظ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ا˘هد˘˘يوز˘˘تو ن˘˘ي˘˘ل˘˘صضا˘˘ن˘˘م˘˘لا
لمعلاو ل˘صصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو˘ب
بزحلا يلصضانم˘ل ى˘ن˘صست˘ي˘ل
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ف˘طا˘ع˘ت˘م˘لاو
نا˘ي˘صسن نود ة˘ي˘لا˘˘ث˘˘م ءاو˘˘جأا
با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ى˘˘لإا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا

ح˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘صشلا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
.ةيعامتجلا

ك.اسضر

ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م ة˘˘كر˘˘ح تف˘˘صشك
ةيوصضعل اهديمجت نع ملصسلا
ةلا˘حإاو ،بو˘ب˘ع˘ج ي˘م˘صشا˘ه˘لا

ةينطولا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ى˘ل˘ع ه˘ف˘ل˘م
ينعملا لوبق رثإا طابصضنÓل
ةرا˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسا نود ةرازو˘˘˘˘˘˘لا
.ةكرحلا

نا˘ي˘ب ي˘ف ،سسم˘ح تأار˘ب˘˘تو
ا˘ه˘ب˘ت˘كم عا˘م˘ت˘جا د˘ع˘ب ،ا˘ه˘˘ل

بوب˘ع˘ج رار˘ق ن˘م ،ي˘ن˘طو˘لا
ر˘˘يزو˘˘ك ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا لو˘˘˘خد
نامصضلاو ليغصشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
.يعامتجإلا

را˘ي˘ت˘خا نأا نا˘ي˘ب˘لا ر˘ب˘ت˘عاو
و˘صضع˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
يف ينطولا ىروصشلا سسلجم
ا˘ه˘ترا˘صشت˘˘صسا نود ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا

رثإا ى˘ل˘ع ا˘ه˘كا˘برإل ة˘لوا˘ح˘م

ىلع «ل» ـب تيوصصتلا اهرارق
نأا ىلع لدي اذهو روتصسدلا
يصسايصسلا لمعلا ةقلخأا راعصش
سضرأا يف هل سساصسأا ل ءاعدا
ىل˘ع ق˘ي˘ي˘صضت˘لا نأاو ،ع˘قاو˘لا
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس لاز˘˘˘˘˘ي ل باز˘˘˘˘˘حألا
.فقوملا

ط.ةراسس

ر˘يزو طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م ه˘˘جاو˘˘ي
يف ةديدج ةلكصشم ،ةينطولا ةيبرتلا
ي˘صسارد˘لا م˘صسو˘م˘لا لÓ˘خ عا˘ط˘ق˘لا
حرتق˘م د˘ي˘صسج˘ت لا˘ح ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ج˘˘يو˘˘ف˘˘ت˘˘لا بو˘˘ل˘˘صسأا˘˘ب سسيرد˘˘˘ت˘˘˘لا

يف لثمتت ،تبصسلا موي لÓغتصساو
.ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ي˘عا˘صسلا م˘ج˘ح˘لا ةدا˘يز
بلا˘ط˘ت تا˘با˘ق˘ن˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م اذ˘˘هو
ةليط ةيفاصضإلا تاعاصسلا باصستحاب
تب˘˘صس مو˘˘ي اذ˘˘كو عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا ما˘˘˘يأا

0001 نع ل˘ق˘ي ل ا˘م˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘م˘ث˘تو
وأا ،ذاتصسألا عيجصشتل ةعاصسلل رانيد
فيظوتل ةيفاصضإا ةيلام بصصانم حتف
راوطألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف دد˘ج ةذ˘تا˘صسأا
.ةيميلعتلا

طصشان˘لا سسي˘ن˘غر˘ف ل˘ي˘ب˘ن بلا˘ط
ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ي˘با˘ق˘ن˘لاو يو˘بر˘˘ت˘˘لا

ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ،«مÓ˘صسلا» ه˘˘ب سصخ
ةبصسن˘لا˘ب تا˘عا˘صسلا م˘ج˘ح د˘يد˘ح˘ت˘ب
نأا اد˘كؤو˘م ،ةذ˘تا˘˘صسألاو ن˘˘ي˘˘يرادإÓ˘˘ل
ريبك قاهرإا ىلإا نوصضرعتيصس ءلؤوه
سسيرد˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ق˘ي˘ب˘ط˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف
  .مايأا ةتصسب قلعتملا

ه˘صضفر ،سسي˘ن˘غر˘ف ل˘ي˘ب˘˘ن دد˘˘جو
مايأا عيصسوتب سصاخلا ةرازولا حارتقا
،اي˘عو˘ب˘صسأا ما˘يأا6 ى˘˘لإا ة˘˘˘صسارد˘˘˘لا

،جاو˘فألا˘ب سسيرد˘ت˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘˘لاو
يفظوم نأا ىلإا كلذ ببصس عجرأاو
ىلإا نوصضر˘ع˘ت˘ي˘صس ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
نو˘نو˘˘كي˘˘صس م˘˘ه˘˘نأل ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك بع˘˘ت
ل˘˘خاد ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘م
ةرتف ةل˘ي˘ط ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
بصصانم نولغصشي مهرابتعاب ،لمعلا

ةل˘كصشم˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،ة˘صسا˘صسح
لو˘خد˘لا د˘عو˘م ل˘ي˘جأا˘ت ي˘ف تصسي˘ل
ديدح˘ت مد˘ع ي˘ف ا˘م˘نإاو ،ي˘صسرد˘م˘لا

تا˘عا˘صسلا م˘ج˘ح˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
اولمع اذإا ةصصاخ ،نييرادÓل ةبصسنلاب
بلاط هنأا لإا ،عوبصسألا يف مايأا6
لاح يف تازيفحت نييرادإلا حنمب
  .سسيردتلا مايأا عيصسوت

قصسنم نايرم نا˘يز˘م ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ميلعتلا ةذ˘تا˘صسأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
هثيدح لÓخ ددصش ،ينقتلاو يوناثلا
دا˘ج˘˘يإا ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘صسلا»ـل
اذه يف اميصس ،عيمجلا دعاصست تايلآا
سسوريف ببصسب يئانثتصسلا فرظلا

نأا بج˘˘ي ل ه˘˘نأا فا˘˘صضاو ا˘˘نورو˘˘˘ك
رهظ ىلع ةذختملا تاءارجإلا نوكت
  .ذاتصسألا

ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘لا ،نا˘˘˘ير˘˘˘م ا˘˘˘˘عد و
تا˘ي˘نا˘كمإلا˘ب ع˘صضو˘˘لا ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م
سشيعت دÓبلا نأا احصضوم ،ةرفوتملا

‐ بب˘صسب ا˘ب˘ع˘صصو ا˘˘صصا˘˘خ ا˘˘ع˘˘صضو
بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘˘مألا ،91 دي˘فو˘ك
عيمجلا فرط نم دوهجلا رفاصضت
م˘صسو˘م˘لا حا˘ج˘ن نا˘م˘˘صض ،ل˘˘جأا ن˘˘م
فر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا
قصسن˘م˘لا فا˘صضأاو  .ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘صسلا
نأا ،ينقتلاو يوناثلا ميلعتلل يباقنلا
ديدحتب قلعتي اميف ةموكحلا رارق
نأا بجي ،يصسردملا لوخدلا دعوم
ذيمÓتلا عيمج معيو Óماصش نوكي

سسي˘لو ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘ع
نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ط˘ق˘ف
،تا˘يلو˘لا سضع˘ب˘ب ذ˘ي˘مÓ˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي
م˘ج˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو  .ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
هنأا ،نايرم نايزم حصضوأا ،تاعاصسلا

،د˘حاو ها˘ج˘تا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا بج˘˘ي ل
ةذتاصسأÓل تازيفح˘ت ح˘ن˘م˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م
تا˘عا˘صسل˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق لا˘م˘عو
هذ˘˘ه نأا ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘صشو ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإلا
تاعاصس6 قوفت نأا بجي ل ةريخألا
  .عوبصسألا يف

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تنا˘كو
لوخدلا ليجأات ،لوألا سسمأا تدكأا
ي˘ف ارر˘ق˘م نا˘ك يذ˘لا ،ي˘صسرد˘˘م˘˘لا

كلذو ،قحل تقو ىلإا ربوتكأا عبارلا
ةيمومعلا تاطلصسلا رارق ىلع ءانب
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا سصي˘خر˘ت˘ب ة˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ميلعتلاو ةيبرتلا تاصسصسؤوم طاصشن
تايعادت ببصسب ةصصاخلاو ةيمومعلا
 .دÓبلا يف انوروك سسوريف راصشتنا

مدعب بلاطمو عطاق ضضفر
يف ةذتاسسألا قحب ضساسسملا

عوبسسألا ةلطع
ةذتاصسأاو يملعم نم ددع قبتصسا

مجحلا ةدايزل Óمتحم ارارق ميلعتلا
موي ىلإا هديدمتو سسيردتلل يعاصسلا
،ة˘ع˘˘صساو سضفر ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب ،تب˘˘صسلا
ن˘ي˘ب نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘ت
ةذتاصسأا لوادتو .دق˘ت˘ن˘مو ن˘ما˘صضت˘م
ربع نيريخألا نيمويلا يف نوملعمو
ناونع˘ب غا˘ت˘صشا˘ه ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
نير˘ب˘ع˘م «ة˘لآا_تصسل_نا˘صسنإا_ا˘نأا»
موي ةفاصضإا لامتحا نم مهئايتصسا نع
سسيرد˘˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘يأا ن˘˘˘م˘˘˘صض تب˘˘˘صسلا
عم ةلطع ناك نأا دعب ،ةيعوبصسألا
.لماك دقع وحن لاوط ةعمجلا موي
ردصصت نع تاباقنلا سضعب تفصشكو
يصساردلا مصسوملا يف ديدج لاكصشإا
لÓغتصسا حرتقم يف لثمت ،لبقملا
مجحلا عفر لÓخ نم «تبصسلا موي»
دامتعلا ةجيتن ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ي˘عا˘صسلا

ةراصشإا يف ،«جيوفتلا بولصسأا» ىلع
يف طقف اذيملت02 سصيصصخت ىلإا

لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘فو ف˘˘˘صص ل˘˘˘ك
ام وهو ،ةرازولا هترقأا يذلا يحصصلا

سصقن يف لثمت اديدج لاكصشإا حرط
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ير˘˘˘طؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا
نيملعم نم ةيوبر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ةرازولا لصصوتت مل اميف ،ةذتاصسأاو
يئاهن قافتا ىلإا نآلا دحل تاباقنلاو
.فارطألا عيمج يصضري

ىلإا يسسردملا لوخدلا ليجأات
قحل خيرات

ر˘يزو طاو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م رد˘˘صصأا
لوخدلا خيرات ليجأاتب ،ارارق ،ةيبرتلا
4 موي اررقم ناك يذلا يصسردملا
ق˘حل خ˘يرا˘ت ى˘لإا يرا˘ج˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
رار˘ق ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب» هد˘يد˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ةصصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
طا˘˘صشن فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسا سصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘ب
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
اذه فد˘ه˘يو.ةصصاخلاو ةيموم˘ع˘لا
سضعب ميظ˘ن˘تو د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا رار˘ق˘لا
يف خرؤوملا28 مقر رارقلا ماكحأا

ةمانزرل ددحملا9102 ربوتكأا91
ةيصساردلا ةنصسلل ةيصسردملا لطعلا

لو˘خد˘لا خ˘يرا˘˘تو0202‐9102
‐0202 ةيصساردلا ةنصسلل يصسردملا

ل˘يد˘ع˘ت م˘ت ثي˘ح ،لد˘ع˘م˘لا1202
28 مقر رارقلا نم5 ةداملا ماكحأا
ة˘ف˘صصب ل˘جؤو˘ي» ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ت˘˘ل
يصسردملا لوخدلا خيرات ةيئانثتصسا
ةن˘صسل˘ل ق˘طا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل
ددحملا1202‐0202 ة˘ي˘صسارد˘لا

.«0202 ربوتكأا4 دحألا موي ايئدبم
ةدامب28 مقر رارقلا ماكحأا ممتت امك
ديدحت متي» هنأا اهيف ءاج رركم5
ةن˘صسل˘ل ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا خ˘يرا˘ت
ذيمÓتل1202‐0202 ة˘ي˘صسارد˘لا

رار˘ق ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةصصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
طا˘˘صشن فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسا سصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘ب
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
ماظن راطإا يف ةصصاخلاو ةيمومعلا
سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘صشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا

ه˘ت˘ح˘فا˘كمو (91‐دي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘˘م˘˘لا
.«هب لومعملا
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لÓخ ةحصصلا ريزو حصضوأا
ةرايز سشماه ىلع يفحصص ءاقل
نأا ،نارهو ىلإا هتداق يتلا لمعلا

يف91˘‐د˘ي˘فو˘ك ة˘ي˘ع˘˘صضو
ي˘ف ا˘ي˘عاد ،ةر˘ق˘ت˘صسم ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءاقبلا ىلإا نينطاوم˘لا ل˘با˘ق˘م˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ل˘صصاو˘مو ن˘ي˘˘ظ˘˘ق˘˘ي
يدا˘ف˘ت˘ل ة˘يزار˘ت˘حلا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا

.ةيناث ةجوم
دا˘˘صشأا ،ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘بو

قرفلا اهتلذب يتلا تادوهجملاب
ةحئاجلا ر˘ه˘صشأا لاو˘ط ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ذا˘ق˘نإاو سسور˘ي˘ف˘لا ة˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل
تاءار˘جإلا˘ب ار˘كذ˘م ى˘صضر˘م˘لا
م˘عد˘ل ة˘لود˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘˘ت˘˘لا

.ةحصصلا يصسرامم
دبع زربأا ،ىرخأا ةهج نمو

عي˘م˘ج نأا د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا
يف ةلجصسملا ايرÓملا تلاح
ةدروتصسم يرئاز˘ج˘لا بو˘ن˘ج˘لا

لود ن˘˘م ة˘˘قرا˘˘فأا ا˘˘يا˘˘˘عر ن˘˘˘م
اوماقأا نييرئازج نم وأا لحاصسلا

لودلا هذهب ةريخألا ةرتفلا يف
لفكتلا ىلع ةردقلاب ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م
ىلإا اري˘صشم ،ى˘صضر˘م˘لا ءلؤو˘ه˘ب
ةلاح يأا نع غÓبإا متي مل هنأا

تلاحلا نيب نم ةيلحم ايرÓم
تا˘يلو˘ب ار˘خؤو˘˘م ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
ةحصصلا ريزو نأامطو.بونجلا
،ةصصاخ فواخم دوجو مدع ىلإا
ايرÓملا تلاحب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف

بون˘ج˘لا تا˘يلو˘ب ة˘ل˘ج˘صسم˘لا
ا˘هدد˘ع غ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو ير˘ئاز˘ج˘˘لا

هنأا افي˘صضم ،ة˘لا˘ح ف˘لأا ي˘لاو˘ح
نم تائم ثودح داتعملا نم
لÓخ ةنصس لك ايرÓملا تلاح
نأا ىلإا تف˘لو .ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش
ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘ت ي˘ت˘لا را˘ط˘مألا
نادل˘ب˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا بو˘ن˘ج˘لا
ةر˘ي˘خألا ةد˘م˘لا ي˘ف ةروا˘ج˘م˘˘لا

سضرملا راصشتنا ىلع تعجصش
ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ي˘صصو˘صصخ ا˘ظ˘حÓ˘م
يف ةلجصسم تلاحب ةقلعتملاو
،لامصشلا نم ةبيرقلا تايلولا
رطخ نعو .ةيادرغو ةلقرو يف
تا˘˘يلو ى˘˘لإا سضر˘˘م˘˘لا ف˘˘حز
رفصص» نأا ديزوب نب لاق لامصشلا

.«دجوي ل رطخ
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«91 ديفوك» دسض ةكرعملا تبسسك رئازجلا :ديزوب نب
خ.ةميسسن

،91-ديفوك ةكرعم تبسسك رئإزجلإ نأإ ،تايفسشتسسملإ حÓسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ريزو ديزوب نب نامحرلإ دبع دافأإ
.ةيناث ةجوم يف عوقولإ يدافتل ةيرورسض امئإد ىقبت ةظقيلإ نكل

ةثÓثلإ وأإ Úعوبسسأ’إ ىدعتت ’ ةينمز ةدم ‘ هيلع لوسص◊اب

ÚحÓفلل «قيفرلا» ضضرقلا حنم تاءارجإا ليهسست

رسسج ةنمقرلإ» عوسضوم ت– ةنسسلإ هذه مظنت
«ةديد÷إ رئإز÷إ وحن

ةسسداسسلا ةعبطلا ميظنت نع نÓعإلا
فÙÎا يفحسصلل ةيروهم÷ا ضسيئر ةزئا÷

يقيرفإ’إ لحاسسلإو ايبيل يف عسضولإ تإروطت اثحب
ةقطنملإ يف نمأ’إ ناكرأإ ديطوتل

ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولاو رئازجلا
يركسسعلا نواعتلا زيزعت ىلإا ناعلطتت

عيراسشملل زاجن’إ ةريتو عيرسست ىلع لمعي عاطقلإ نأإ دكأإ راطع

073و ءابرهكلاب نكسسم فلأا041 ديوزتل جمانرب
4202 ىتح زاغلاب رخآا فلأا

راطع دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع دا˘فأا
ةموكحلا نأا ،ةقاطلا ريزو
دتمي جمانرب ىلع تقداصص
4202 ةياغ ىلإا0202 نم
فلأا041 نم ديزأا طبرل
073و ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ن˘˘كصسم
.زاغلاب نكصسم فلأا

ي˘˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘صضوأاو
ى˘ل˘ع در˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘صسل˘˘ج
سسلجملاب ةيوفصشلا ةلئصسألا
عاطقلا نأا ينطولا يبعصشلا

ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
ةيادب ذنم نكمت روكذملا

ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإاو0202
طبر ن˘م ي˘صضا˘م˘لا و˘ي˘نو˘ي
ءابرهكلاب ن˘كصسم000.5
زا˘غ˘لا˘ب ن˘كصسم ف˘لأا52و
.يعيبطلا

نإا˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ع بصسحو
عيرصست ىلع لمعي عاطقلا

،عيراصشمل˘ل زا˘ج˘نلا ةر˘ي˘تو
ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسا نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م
.ربصصلا نم ديزملا بلطتي
تلاغصشنلا ىلع هدر يفو
سضع˘ب ا˘ه˘ع˘فر ،ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
لا˘˘ق ،سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا

يداو˘˘˘لا ة˘˘˘يلو نأا را˘˘˘ط˘˘˘ع
نم اظوحلم اروطت تلجصس
ثي˘ح زا˘غ˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت ثي˘˘ح
ةفلت˘خ˘م˘لا ج˘مار˘ب˘لا تن˘كم
زاغلاب ةيدلب12 طبر نم
لباقم ،ةيدلب03 لصصأا نم
ةئاملاب07 غ˘ل˘ب˘ت ة˘ي˘ط˘غ˘ت
.يعيبطلا زاغلا ةبصسنلاب

لذب ددصصلا اذه يف دكأاو
غولبل دوهج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب001 ة˘˘ب˘˘صسن
ط˘بر˘لا نأاو ا˘م˘ي˘صس ،ط˘بر˘لا
بونجلا تايلو يف  زاغلاب
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صسا

غلبيو ،ةيفارغج تارابتعل
ط˘بر˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا لد˘ع˘م˘˘لا
.ةئاملاب26 ةب˘صسن زا˘غ˘لا˘ب
لدعم غلب ىرخأا ةهج نم
ةيلو˘لا ي˘ف زا˘غ˘لا˘ب ط˘بر˘لا
يذ˘لاو ا˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م ارو˘˘ط˘˘ت
ةبصسن9002 ي˘ف ل˘ج˘˘صس
65 ة˘˘ب˘˘صسن ل˘˘با˘˘ق˘˘م7.8
راطإا يف9102 يف ةئاملاب
ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘˘صسج˘˘˘˘ت
.4102و0102 يصسامخلا
ةيلو تداف˘ت˘صسا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
اذ˘˘˘˘ه را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف يداو˘˘˘˘˘لا
يلام فÓ˘غ ن˘م ج˘ما˘نر˘ب˘لا
فلا85 ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م˘˘جإا

44 ه˘ن˘م جد نو˘ي˘ل˘˘م338
قتاع ىلع جد نويلم فلا
63 ط˘بر˘ل فد˘ه˘يو ة˘لود˘لا
زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘كصسم ف˘˘˘˘لا
9 ـب قلعتي اميفو.يعيبطلا
،اهطبر نإاف ةيقبتم تايدلب

ىلع دمت˘ع˘ي ،را˘ط˘ع بصسح
نيتيزا˘غ ن˘ي˘تأا˘صشن˘م ءا˘صشنإا

لوطب ىلوألا ،ن˘ي˘ت˘ي˘صسي˘ئر
ملك61 ـب  ةيناثلاو ملك82
زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ل˘˘˘ط˘˘˘ع ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو
دعب5102 ذنمو.عورصشملا
مت طفنلا راعصسأا سضافخنا
دوعتل ،عيراصشم ةدع ديمجت
جمارب بل˘غأا0202 ةياد˘ب
زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا ط˘˘˘بر
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ة˘صصا˘خ
.ةيولوألا ىلع زوحت يتلا

ن˘م ر˘مأا˘ب ر˘يزو˘˘لا فا˘˘صضأاو
ان˘يد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
نينطاوملا لك طبرل رماوأا
ءاطعإاو ءابر˘ه˘كلاو زا˘غ˘لا˘ب
رامثتصسÓل ا˘صضيأا ة˘يو˘لوألا
ىريو .يحÓفلاو يعانصصلا

ي˘ب˘صسن ر˘خأا˘ت دو˘جو را˘ط˘ع

زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘لا
ةلودلا فرط ن˘م ة˘لو˘م˘م˘لا
تاقفصصلا في˘ق˘صست بب˘صسب
نم ةيادب ايونصس ةيمومعلا

ر˘˘خآا لاؤو˘˘صس ي˘˘فو.6102
فصشك ةيدملا ةيلو سصخي
نم اهتداف˘ت˘صسا ن˘ع ر˘يزو˘لا

فرط نم ةلومم جمارب ةدع
ءابر˘ه˘كلا˘ب ط˘بر˘ل˘ل ة˘لود˘لا
ةرازو ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ءاو˘˘صس
تد˘˘صسج ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا
ىلع وأا  ةئاملاب09 ةبصسنب

فده˘ت˘صساو .ة˘يلو˘لا ق˘تا˘ع
0102 يصسامخلا جمانربلا

798.2 ط˘˘˘بر˘˘˘ل4102و
ن˘˘م ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘ب ا˘˘ن˘˘كصسم
جد نويلم265 ـب ةلودلا

جد نو˘ي˘˘ل˘˘م705 ا˘ه˘˘ن˘˘م
ةيفيرلا ءابرهكلل سصصصخم
ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تن˘كم˘تو.
ـل ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا ل˘˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘ت
لد˘ع˘م˘ب ا˘ن˘كصسم114.2
امك ،ةئاملاب38 غلب زاجنإا
ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا
هردق غلبمب يفاصضإا جمانرب
و˘هو جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م551.3
زا˘ج˘نإلا رو˘ط ي˘ف ج˘ما˘نر˘ب

جماربلا سصوصصخبو.ايلاح
ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘˘لا
غلبم حن˘م م˘ت د˘ق˘ف ة˘يلو˘لا

07 ـب ردقي يلامجإا يلام
سصصصخ˘˘˘˘م جد نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
‐5102‐0102 تاو˘˘ن˘˘˘صسل
262 لي˘صصو˘ت˘ل6102
ةعزوم ءابره˘كلا˘ب ا˘ن˘كصسم
.ايفير ازكرم41 ىلع

سس.نيÒسس

ينادمح ديمحلا دبع فصشك
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
مايألا يف ةميلعت رادصصإا نع
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا
تاءار˘جإا ل˘ي˘ه˘صستو ط˘˘ي˘˘صسب˘˘ت
،قيفرلا سضرقلا ىلع لوصصحلا

ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م ةازاو˘˘˘˘م
ةديدج ليومت ةيلآا ثادحتصسل
.نيحÓفلا ةقفارمل

حيرصصت يف ريزولا حصضوأاو
ةزابيتب هفارصشإل اماتخ يفحصص
ينطولا مويلاب لافتحلا ىلع
هحلاصصم نأا ،يحÓفلا داصشرإÓل
راد˘˘صصإل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا دد˘˘صصب
ن˘م˘صضت˘˘ت ة˘˘يرازو ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
حÓفلل حمصست ةطيصسب تاءارجإا
قيفرلا سضرقلا ىلع لوصصحلاب
ل ةنكمم ةينمز ةدم لقأا يف
ةثÓثلا وأا نيعوب˘صسألا ىد˘ع˘ت˘ت

تناك نيأا ةقباصس تاقوأل افÓخ
8 قرغتصست تافل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م
.رهصشأا

ريزو بصسح ،رمألا قلعتيو
ةرمث دع˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ،ة˘حÓ˘ف˘لا
سسيئرلاب ارخؤوم هدق˘ع عا˘م˘ت˘جا
ة˘حÓ˘ف˘لا كن˘ب˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا

،(كنب ردب) ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ةفلكملا ةيفرصصملا ةصسصسؤوملا
يف رظنلل ،نيحÓف˘لا ة˘ق˘فار˘م˘ب
نود لوحت يتلا ليقارعلا مهأا
يفو ةربتعم تÓيومت ليجصست
.يصسايق تقو

لو˘ق˘ي ر˘يزو˘˘لا ل˘˘صسر˘˘ت˘˘صساو
لوألا ودعلا دعت ةيطارقوريبلا»
ا˘ه˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
قافتلا مت هنأا ازربم ،«حÓفلا

،تابقع˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘لذ˘ت ى˘ل˘ع
ةجلاعمل ةينمزلا ةدملا ،اهزربأا
ةدافت˘صسلا طور˘صشو تا˘ف˘ل˘م˘لا
طرصش رارغ ىلع ،ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا
نوكي نأا»و «نيمأاتلا»و «نصسلا»

ناد˘ت˘صسم ر˘ي˘غ سضر˘ق˘لا بلا˘˘ط
ن˘م ا˘هر˘ي˘غ ى˘لإا «كن˘ب˘˘لا ىد˘˘ل
اهعفر مت يتلا ىرخألا ليقارعلا
كن˘˘ب˘˘لا ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا بجو˘˘˘م˘˘˘ب
.روكذملا

ةرازو نأا د˘˘˘˘˘كأا نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
ةقفارم نع ىلختت نل ةحÓفلا
،تابقعلا عيمج ليلذتو حÓفلا
فور˘ظ˘لا نأا ،ي˘ناد˘م˘ح فا˘˘صضأا
رئازجلا اهب رمت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا
حÓ˘ف˘لا ا˘ه˘ب ر˘م «ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا»
ببصسب طرافلا مصسوملا لÓخ
فا˘˘˘ف˘˘˘ج˘˘˘لاو ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو
ىلإا اي˘عاد ،ا˘هر˘ي˘غو ق˘ئار˘ح˘لاو
نم لولح نع ثحبلا ةرورصض
.عيمجلا دينجت لÓخ

ح˘لا˘صصم ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ت ا˘م˘ك
ل˘˘صصاو˘˘ي ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
ثاد˘ح˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ناد˘˘م˘˘ح
ةقفارمل ةديدج ليو˘م˘ت ة˘م˘ظ˘نأا
ثع˘˘ب ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ح˘˘م˘˘صست ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا طا˘˘صشن˘˘˘لا
قلعتيو .بعصشلا عيمج ليومتب
يد˘صضا˘ع˘ت˘لا سضر˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا
ي˘ف حر˘ط˘ي˘صس يذ˘˘لا ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ة˘ن˘˘صسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق قو˘˘صسلا

ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘ل ا˘˘˘صصي˘˘˘صصخ ه˘˘˘جو˘˘˘مو
ي˘ف ن˘ي˘ط˘صشا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

.بعصشلا فلتخم
ك.اسضر

نع ،لاصصتلا ةرازو تنلعأا
ةزئاجل ةصسداصسلا ةعبطلا ميظنت
يفحصصلل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
مويلا ةبصسانمب كلذو ،فرتحملا
قفاو˘م˘لا ة˘فا˘ح˘صصل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
.ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘م ر˘بو˘ت˘˘كأا22ـل
ةعبط نأا ةرازولل نايب حصضوأاو
تح˘ت م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘صس ة˘˘ن˘˘صسلا هذ˘˘ه
وحن رصسج ةنمقرلا» عوصضوم
هذه د˘ع˘تو.«ةديدجلا رئاز˘ج˘لا
سسف˘˘˘˘˘ن بصسح‐ ةز˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
را˘صسم˘لا˘ب ا˘فار˘ت˘عا«‐رد˘صصم˘˘لا
يرئاز˘ج˘لا مÓ˘عإÓ˘ل ي˘لا˘صضن˘لا
اميركتو ةيريرحتلا ةروثلا نابإا
،ةينطولا ة˘فا˘ح˘صصلا ي˘ي˘ن˘ه˘م˘ل
ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘˘عإا˘˘˘ب م˘˘˘ها˘˘˘صست ي˘˘˘ت˘˘˘لا

يرصصبلا يعم˘صسلا ،بو˘ت˘كم˘لا
قح ديصسجت يف ينورتكلإلاو
يعوصضوم مÓعإا يف نطاوملا

ةزئاج فدهتو.«ةيقادصصم يذو
يفحصصلل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ةيقرتو عيجصشت«ىلإا فرتحملا
لكب ينطولا يفحصصلا جاتنإلا
ى˘ل˘ع ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا ى˘لإاو ه˘لا˘كصشأا
يف ةيفارتحلاو عادبإلاو زيمتلا
سسيصسأاتلاب ةين˘طو˘لا ة˘فا˘ح˘صصلا
ةأافاكم اذكو قاقحتصسلا ةفاقثل
ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا لا˘˘م˘˘عألا ن˘˘صسحأا
ايعام˘ج وأا ا˘يدر˘ف ا˘مإا ةز˘ج˘ن˘م˘لا

عو˘صضو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
.«حرتقملا

ك.اسضر

ر˘ب˘صسإا سسا˘مو˘˘ت كرا˘˘م بر˘˘عأا
ن˘ع ،ي˘كير˘˘مألا عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو
عم نواعتلا زيزعت يف هدلب ةدارإا
يركصسعلا لاجملا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

ربصسإا حصضوأا.باهرإلا ةحفاكمو
لابقتصسلا بقع هل حيرصصت يف
سسي˘˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘˘صصخ يذ˘˘˘˘˘˘لا
نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
لبصسلا ىلإا ان˘قر˘ط˘ت د˘ق˘ل» Ó˘ئا˘ق

ز˘يز˘ع˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لاو
يف ا˘م˘ي˘صس ل ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا

با˘˘˘هرإلا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم لا˘˘˘ج˘˘˘م
.«نيدلبلا يصشيج نيب نواعتلاو
عيصضاو˘م ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ك
ةدايصس مارتحا رارغ ىلع ىرخأا
لئاصسملا اذكو تايرحلاو لودلا
.كرتصشملا مامتهلا تاذ

خ.ةميسسن

دوهجلإ قيسسنت ىلإإ اعد
لجأإ نم لمعلإ يف ةرباثملإو
عاطقلل ديدج عفد ءاطعإإ

بوبعج يمسشاهلا
اريزو هماهم ملسستي
ليغسشتلاو لمعلل
يعامتجلا نامسضلاو
،بوبعج يمسشاهلإ ملسست

لمعلل إريزو هماهم سسمأإ
نامسضلإو ليغسشتلإو
رثوك ـل افلخ يعامتج’إ

إذه تلوت يتلإ وكيرك
.ةباينلاب بسصنملإ

سسيئر نأإ ركذي
ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ

موي نيع دق ناك ،نوبت
دعب ،يسضاملإ ءاعبرأ’إ
،لوأ’إ ريزولإ ةراسشتسسإ
إريزو بوبعج يمسشاهلإ
نامسضلإو ليغسشتلإو لمعلل
.يعامتج’إ

مسسإرم لÓخ هل ةملك يفو
ىلع بوبعج دكأإ ،بيسصنتلإ
إذهو ،عاطقلإ ةيمهأإ

يتلإ تافلملإ ىلإ رظنلاب
سصخت يتلإو ،اهب لفكتي

،عمتجملإ نم تائف ةدع
لغسشلإ يبلاط رإرغ ىلع
ةئفو لامعلإ ت’اغسشنإو
إذه يفو .نيدعاقتملإ
ىلإ ريزولإ اعد ،قايسسلإ

ةرباثملإو دوهجلإ قيسسنت
ءاطعإ لجأإ نم لمعلإ يف
لمعلإو عاطقلل ديدج عفد

ينإديملإ ديسسجتلإ ىلع
ةيروهمجلإ سسيئر جمانربل

كلذو ،لاجملإ إذه يف
نطإوملإو نطولل ةمدخ
رئإزجلإ» ةرظن عم ايسشامتو
.«ةديدجلإ

خ.ن



لا˘˘˘صصتلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خ تدا˘˘˘˘فأا
ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
مت ىلوألا ةيلمعلا نأا ،يئلولا
را˘ج˘صش ثود˘ح ر˘ثإا ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست
نيع ة˘ن˘يد˘م˘ب ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
رصصانع لقن˘ت ثي˘ح تن˘صشو˘م˘ت
متو ناكملا نيع ىلإا ةطرصشلا
سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشألا ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘ت
د˘ع˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘تو ن˘˘ير˘˘جا˘˘صشت˘˘م˘˘لا
امدق نيصصخصش دوجو قيقحتلا

سضر˘˘غ˘˘ب ةروا˘˘ج˘˘م ة˘˘يلو ن˘˘م
اصضرعتو ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا
فرط ن˘م لا˘ي˘ت˘حلاو بصصن˘ل˘ل
تنصشومت نيعب م˘ي˘ق˘م سصخ˘صش
1ـب ردق˘ي غ˘ل˘ب˘م ا˘م˘ه˘ن˘م بل˘صس
تحمصسو .جد فلأا05و نويلم
اصصخصش21 فيقوتب ةي˘ل˘م˘ع˘لا

067ـب ردقي يلام غلبم زجحو

ف˘تاو˘ه ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا جد ف˘˘لأا
ةيناثلا ةيل˘م˘ع˘لا تءا˘جو.ةلاقن
اهدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
ميظنت يف طصشنت ةكبصش دوجو
ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا تÓحر
تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا تح˘˘م˘˘˘صس ثي˘˘˘ح

ةيعفن ةبكرم فيقوتب ةيناديملا
لئاصسوو تادع˘م ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
حلاصصم قفو يرصسلا راحبإÓل
قيقحتلا نكمو.يئلولا نمألا

يقاب ة˘يو˘ه ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا ن˘م
سشيتفت رفصسأا اميف ةكبصشلا دارفأا

ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ن˘ع م˘ه˘ن˘كا˘صسم
وروأا069و جد نويلم50.3
تادعمو نيكرحم ىلإا ةفاصضإا
يف نيمهتم8 فيقوت عم راحبإا
.هيلإا ريصشأا املثم ،ةيصضقلا

watan@essalamonline.com
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ةيرسسلا ةرجهلاو لايتح’او بسصنلا يف نوطسشني

تنسشومت نيعب ةقرحلا تÓحر ميظنت «ضسوؤور» رابك نم02 ـب ةحاطإلا

ب.نيرسسن

نيتكبسش كيكفت نم ،تنسشومت نيعب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملل ةعباتلا ةيئانجلا ةقرفلا تنكمت
اسصخسش02 فيقوت عم لايتح’او بسصنلاو ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا تÓحر ميظنت  يف نيتسصتخم نيتيمارجإا

.نيتلسصفنم نيتيلمع يف

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةحلصصم˘ل˘ل ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
لج˘ي˘ج ة˘يلو ن˘مأل ة˘ي˘ئلو˘لا

ةباصصع طاصشنل دح عصضو نم
ج˘˘يور˘˘تو ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ط˘˘صشن˘˘˘ت
تا˘بور˘˘صشم˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
.ةصصخر نودب ةيلوحكلا

دورو د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت
ح˘لا˘صصم˘ل ة˘ق˘ي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م
سصخصش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ن˘مألا

ه˘ن˘كصسم ن˘م ذ˘خ˘ت˘ي هو˘˘ب˘˘صشم
تابورصشملا ءافخإل اعدوتصسم
ج˘يور˘˘ت ا˘˘صضيأاو ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
ف˘ي˘ث˘كت د˘ع˘بو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
عصضو مت تايرحتلاو ثاحبألا

ءا˘ق˘لإا م˘ت ن˘يأا ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘˘خ
نم غلبي سصخصش ىلع سضبقلا
ةمهادم دعبو ةنصس53 رمعلا

122 ىلع روث˘ع˘لا م˘ت ه˘لز˘ن˘م
تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق

عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا
مارغوليك ف˘صصنو ما˘ج˘حألاو
ىلإا ةفاصضإلاب تاردخملا نم
ةيلام غلابمو ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا
ميتنصس نييÓم01 ـب تردق
،جيورتلاو عيبلا تادئاع نم
حرصص قمعملا قيقحتلا دعبو
ةيلمعلا هذه يف كيرصش هل نأاب

وهو رخآلا وه هفيقوت مت ثيح
33 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي با˘˘صش
ةفاك لا˘م˘كت˘صسا د˘ع˘بو ،ة˘ن˘صس
مهقح يف ةينوناقلا تاءارجإلا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت
ل˘م˘ح ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا
ج˘˘يور˘˘تو ءا˘˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسأا
تابورصشم ع˘ي˘بو تارد˘خ˘م˘لا

ثيح ، ةصصخر نودب ةيلوحك
عاديإلاب رمأا امهقح يف ردصص
.ةمكاحملا راظتنا يف

ميهارب.ع

ىلع نمألا حلاصصم تنكمت
ىصسيع يديصس ةرئاد ىوتصسم
ةاتف ريرحت نم ،ةليصسملا يف
اذهو ،اماع11 رمعلا نم غلبت
سسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘فا˘˘ط˘˘ت˘˘خا د˘˘ع˘˘ب
حلا˘صصم˘لا بصسحو.سسيمخلا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
يتلا «يدمحم ةلوخ» ةاتفلاب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ما˘ئو˘لا ي˘ح˘ب ن˘ط˘ق˘ت
تنا˘ك ثي˘ح ،ى˘صسي˘ع يد˘ي˘˘صس

لبق فافز لفح يف ةينعملا
فور˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘ت نأا

مت هنأا اقحل نيبتيل ،ةصضماغ
غيلبت مت ةثداحلا.اهفاطتخا

نأا لبق ا˘ه˘ن˘ع ن˘مألا ح˘لا˘صصم
نم ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف ن˘كم˘ت˘ت
ريرح˘تو ن˘ي˘ف˘طا˘خ˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ع˘م ةا˘ت˘ف˘لا

.ةيصضقلا تاصسبÓم
م.نتاف

ةيصضرأا ةزه سسمأا لوأا تلجصس
2.3 اهتدصش تغلب ةزابيت ةيلوب
،ر˘ت˘صشير م˘˘ل˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘جرد
ز˘كر˘م˘ل نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا ا˘م بصسح
ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا

حصضوأاو.ءايزيفويجلاو ةيكلفلا
ةز˘ه˘لا ع˘قو˘م نأا ه˘تاذ رد˘صصم˘لا

قرصش بونج ملك21 ـب ددح
.سسومادلا

م.نتاف

ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشلا تن˘كم˘ت
نم ،يقاوبلا مأاب ءاصضيبلا نيعب
زجحو ةيع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت

ةيب˘ن˘جألا ر˘ئا˘ج˘صسلا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
با˘ع˘لألا ن˘م ة˘ي˘م˘كو أا˘صشن˘م˘˘لا
.ةيرانلا

،ي˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا مأا ن˘˘˘مأا بصسحو
عصضو رثإا ىلع تءاج ةيلمعلا
اهلÓ˘خ ن˘م م˘ت ة˘ب˘قار˘م ة˘ط˘ق˘ن
ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت
ةبكرملا˘ب ر˘ث˘ع ن˘يأا ،نا˘صصخ˘صش
أاصشنم رئاجصس ةبلع0802 ىلع
ن˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو35و ي˘˘ب˘˘ن˘˘˘جأا
م˘ت˘ي˘ل (لا˘ي˘ن˘˘ي˘˘صس) خ˘˘يرا˘˘م˘˘صشلا

امهيف هبتصشملا ليوحتو اهزجح
فلم زاجنا متو .ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م˘ل

د˘˘صض ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج
مامأا امهميدقتو امهيف هبتصشملا
ميلصست عم ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل˘˘ل تازو˘˘ج˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
.ةصصتخملا

ةقرف تزجح ،قايصسلا يفو
ةحلصصملاب تاردخملا ةحفاكم
ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
نم ةيمك ،طاوغألا ةيلو نمأاب

2 ـب رد˘ق˘ت ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
683 ى˘لإا ة˘فا˘صضإا مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك
ناي˘ب بصسحو.اصسولهم اصصر˘ق
تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘صصتلا ة˘ي˘ل˘خ˘˘ل
طاو˘غألا ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ما˘˘ع˘˘لا
ةخصسن ىلع «مÓصسلا» تعلطا

تنكم ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نإا˘ف ،ه˘ن˘م
ة˘كب˘صشب ة˘˘حا˘˘طإلا ن˘˘م كلذ˘˘ك
ربع طصشن˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا

نوكتت نطولا نم تايلو ةدع
حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘صشأا ة˘ع˘صست ن˘˘م
ةنصس34و02 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا
نيز˘خ˘تو ةزا˘ي˘حو ل˘ق˘ن˘ب مو˘ق˘ت
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا
ثÓث زج˘ح ع˘م ،ا˘ه˘ع˘ي˘ب د˘صصق
يف مد˘خ˘ت˘صست تنا˘ك تا˘ب˘كر˘م
دعبو.يمار˘جإلا طا˘صشن˘لا اذ˘ه
ةيئازجلا تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘صسا
ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا مد˘ق˘ي˘صس
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كو
ةزايح ةمهتب طاوغألا ةمكحم
تارد˘خ˘م˘ل˘ل ن˘يز˘خ˘تو ل˘˘ق˘˘نو
اهعيب دصصق ةصسولهم سصارقأاو
ةعومجم راطإا يف اهب راجتلاو
.ةمظنم ةيمارجإا

م.ةزمح

طاوغأ’اب ةسسولهم شصارقأاو جلاعملا فيكلا نم غلك2 طبسض

أاسشنملا ةيبنجألا رئاجسسلا نم ةيمك زجح
يقاوبلا مأاب خيرامسشو

ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةنينق122و تاردخملا نم مارغوليك فسصن زجح

لجيج نمأا ةسضبق يف ايئاسضق ناقوبسسم

شسومادلا قرسش بونج ملك21 ـب ددح ةزهلا عقوم

ةزابيت برسضي تاجرد2.3 ةوقب لازلز

ةسضماغ فورظ يف يفتخت نأا لبق فافز لفح يف تناك ةينعملا

«يدمحم ةلوخ» ةاتفلا ررحي ةليسسملا نمأا
نيفطتخملا فقويو

غلم051 نيلاباقيرب ءاود نم اسصرق062 طبسض

ةنتابب ةبراسضملل ةهجوملا ديمسسلا ةدام نم اراطنق62 زجح

ميتنسس نويلم07 نم رثكأاب ردقي يلام غلبمو زورحو ةسسندم فحاسصم زجح

نازيلغ يف رحسسلا ضسوقط ةسسراممب ةسسبلتم تطبسض ضسبحلا ةذوعسشم عاديإا

روطاسسب نيججدم اوناك
ءادتعÓل نيكاكسسو

نينطاوملا ىلع

ةباسصعب ةحاطإلا
بعرلا عرزت ءايحأا
ةديلبلا يف
ةقرفلا رسصانع تنكمت

ةطرسشلل ةلقنتملا
نم ،ةعموسصلاب ةيئاسضقلا

ةباسصع طاسشنل دح عسضو
30 نم ةنوكتم ءايحأا
ةعومجم زجحو شصاخسشأا

ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا نم
ءادتع’ا يف ةلمعتسسملا

زجح ىلإا ةفاسضإا ،راجسشلاو
شصارقأ’ا نم ةيمك
  .ةسسولهملا

،ينمأا ردسصمل ادانتسساو
ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو
ةسصاخ اهعاونأا ىتسشب
ءايحأ’ا تاباسصع ةبراحم
مت ،نينطاوملا بعرت يتلا

ةينمأا ةمهادم لÓخ نم
ةلقنتملا ةقرفلا رسصانعل
جاوفأا يف تاوقلا دارفأا رسشن
نم تنsكم ةلجارو ةبكار
شصاخسشأا ةثÓث فيقوت
نيقوبسسم مهيف هبتسشم
ةدع يف نيطروتم ،ايئاسضق
ترفسسأا دقو تاراجسش

مهلزانمل ششيتفتلا ةيلمع
ششيتفتلاب نذإا ىلع ءانب
ليكو نع ةرداسصلا
زجح نم ةيروهمجلا

ةحلسسأ’ا نم ةعومجم
يف ةلثمتم ءاسضيبلا
مجحلا نم نيروطاسس
نم نيكاكسس40و ريبكلا
أايهم راسشنمو ريبكلا مجحلا
ىلإا ةفاسضإ’اب ،تاءادتعÓل

تارثؤوملا نم ةيمك زجح
اسصرق24 ـب تردق ةيلقعلا

مت هيلعو ،ردخم شساسسأا وذ
دسض يئاسضق فلم زاجنإا
مهميدقتو مهيف هبتسشملا
.ةلادعلا مامأا

بوبق داعسس

ة˘قر˘ف˘لا ح˘لا˘˘صصم تز˘˘ج˘˘ح
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ي˘˘ف ة˘˘ناور˘˘م˘˘ب

ةدا˘م ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
اراطنق62ـب تردق ديمصسلا

عم ،ةبراصضملل ةهجوم تناك
هميدق˘تو طرو˘ت˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت
.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصم بصسحو
تمت ةيلمعلا نإاف ،«مÓصسلا»ـل
حلاصصملا تاذ لÓغتصسا دعب
سصخصش مايق لوح تامولعمل
نم ةريب˘ك تا˘ي˘م˘ك ن˘يز˘خ˘ت˘ب
اهعيبو معدملا ديمصسلا ةدام
رثا ىلع ،ةيعرصش ريغ راعصسأاب
لو˘˘˘ح ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ت كلذ
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ةير˘يد˘م˘ل سشغ˘لا ع˘م˘ق ناو˘عأا
م˘ت ة˘ناور˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا
ىلإا لقنتلاو ةيرود ليكصشت
مت نيأا ،هيف هبتصشملا لحملا
ديمصسلا سسايكأا ىلع روثعلا
ةصضورعم «غ˘ل˘ك52» نزو˘˘ب
ةئامعبرأاو فلأا غلبم˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل
ير˘˘ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد نو˘˘صسم˘˘خو
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،د˘حاو˘لا سسي˘كل˘˘ل
راعصسأا ةصسرا˘م˘م ة˘ح˘ن˘ج ع˘فر
ديم˘صسلا ةدا˘م˘ل ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ
62 زج˘ح ع˘م ،ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘صض
نم ةداملا سسفن نم اراطنق
ىلإا اهميلصستو لحملا لخاد

ىلع عزوتل ةيدلبلا حلاصصم
.نيزوعملا

،تنكمت ،ىرخأا ةهج نمو
ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد ن˘˘ما ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف ،ة˘تو˘˘ت˘˘لا
اهنمو اهعاونأا ىتصشب ةميرجلا
عور˘˘صشم˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تلا
تار˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
سصخصش فيقوت نم ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ةنصس82 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي
ط˘ب˘صضو ،ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘˘ب˘˘صسم
ءاود ن˘˘م ة˘˘لو˘˘˘صسب˘˘˘ك062
،سصقم ،غلم051 نيلاباقيرب
ةليصسم ةخاخبو سضيبا حÓصس
،نيتيديدح نيترفصش ،عومدلل
تاءار˘˘جإا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
هب هبتصشملا ميدقت مت قيقحتلا
ةمهت نع ةيلحملا ةباينلا مامأا

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘˘ج
،ة˘ح˘صصلا ن˘ه˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا

روظحم سضيبا حÓصس ةزايح
نود سسدا˘˘صسلا ف˘˘ن˘˘صصلا ن˘˘م
 .يعرصش رربم

يجورم نم5 فيقوت
ةسسولهملا شصارقأ’ا

نمأا حلاصصم تفقوأا امك
سصاخصشأا ةصسمخ ،ةنتاب ةيلو
42 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
نم ةيمك تزجحو ةنصس23و
تردق ةصسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قألا

.اصصرق757ـب
ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تلا
3 في˘قو˘ت ن˘م ،تارد˘خ˘م˘لا˘ب
ةزايحب مهيف هبتصشم سصاخصشأا

تارثؤوملا نم ةربت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
سشي˘ت˘˘ف˘˘ت د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

روثعلا مت ةيلئاعلا مهنكاصسم
بو˘ب˘ح˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
756 ــب رد˘ق˘ت ة˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
.عاونألا فلتخم نم اصصرق

ءا˘ن˘بو قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘ن ي˘˘ف
ةد˘˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةطرصشلا ةقرف اهيلع تلصصحت
تلوزات ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا

نم ن˘ي˘صصخ˘صش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
،ة˘˘ي˘˘لد˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘باو˘˘˘صسلا يوذ
ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت رو˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رمعلا نم نيغلابلا نيينعملا

د˘ع˘بو ة˘ن˘˘صس23 و42
سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘˘ب نذإا راد˘˘˘صصت˘˘˘صسا

ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت م˘ه˘ن˘كا˘صسم
ىلع يزا˘ت˘صسكإا سصر˘ق001
يلام غلب˘مو ة˘م˘ج˘م˘ج ل˘كصش
متيل . جد027801 ـب ردقي

˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘˘ع
.ةيئاصضقلا تاهجلا

ينامحد دمحم/يئامهم ءامسسأا

ةطرصشلا رصصان˘ع تن˘كم˘ت
يرصضحلا نمألاب ةيئاصضقلا
ةيلو يف دواد نب يجراخلا

40 ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ن˘˘˘كصسم ل˘˘˘خاد سصا˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا
ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
.ةذوعصشلاو

ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصم تف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشكو
تمت ةيلمعلا نأا ،«مÓصسلا»ـل
ةدكؤوم تامولعم دورو رثإا
اهدافم ،حلاصصملا تاذ ىلإا

ةصسراممب موقت ةأارما دوجو
ا˘ه˘ن˘˘كصسم ل˘˘خاد ةذو˘˘ع˘˘صشلا
ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘صشأا ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ب
ذا˘خ˘تإا د˘ع˘ب ،ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع سسف˘ن

ةينوناق˘لا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج
هبتصشملا نكصسم سشيتفت مت
،زورح ىلع رثع نيأا ،اهيف

ةصسندم ةينآارق بتك ،مصسÓط
ةيلمع يف ل˘م˘ع˘ت˘صست داو˘مو
طبصض ىلإا ةفاصضإلاب رحصسلا

ن˘كصسم˘لا ل˘˘خاد ةأار˘˘ما12

نم رثكأاب ردقي يلام غلبمو
زاجنا مت ميتنصس نويلم07
قح يف يئاصضق ءارجإا فلم
مهميد˘ق˘ت˘ل م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا
ةيباقعلا ةصسصسؤوملا مهعاديإا

فحصصملا سسيندت ةمهت نع
رحصسلا ة˘صسرا˘م˘م ،ف˘ير˘صشلا

بصصن˘˘˘لا  ع˘˘˘م ةذو˘˘˘ع˘˘˘˘صشلاو
.ةكراصشملاو

بويا  شس
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laicoS ا˘يد˘ي˘˘م لا˘˘ي˘˘صشو˘˘صسلا نإا
- aideMلصصاوت˘لا ع˘قاو˘م وأا
كل˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب ‐ ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
اهُتصضرع يتلا ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا رو˘صصلا

تا˘مزألاو ر˘طا˘خ˘م˘لا كل˘˘ت ن˘˘مو
نكمي ل ةددعتم دئاوف اهل نإاف
انملاع نم تلعج اهنأا ،اهرصصح
..ه˘˘بو˘˘ع˘˘صشو ه˘˘لود ل˘˘كب مو˘˘˘ي˘˘˘لا

سسمخلا هتاراقو ..هبرغو هقرصشو
ىلإا عجري اذهو ،ةدحاولا ةيرقلاك
يملع مّدقت نم هيلإا تلصصو ام
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ل˘ئا˘˘ه
ي˘م˘ل˘ع˘لا عاد˘˘بإلاو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو
.يفرعملاو
هذهل ًامارتحا فقي اsنِم دحاولا sنإا
تلعج يتلا ةقÓمعلا تاكرصشلا

بكو˘كلا اذ˘هو م˘َلا˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
ةيرقلاك هِلودو هبوعصشب يصضرألا
.ةدحاولا

يتلا ،«لجو˘ج» ة˘كر˘صش Óً˘ث˘م ذ˘خ
ل˘جو˘ج» ا˘ه˘˘ج˘˘مار˘˘ب ي˘˘ف تعد˘˘بأا
و˘˘هو «htraE elgooG ثر˘˘يإا
طئارخلاب سصاخ يلعافت جمانرب
هر˘ب˘ع دد˘ح˘ُي يذ˘لاو ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘˘لا

ندملاو ةينكصسلا ءايحألا عقاوم
ق˘فار˘م˘لاو قدا˘ن˘ف˘لاو عراو˘صشلاو
قدأابو ةيحا˘ي˘صسلا تا˘ع˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
ثي˘˘ح˘˘بو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘صصا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
لصصي نأا اهمد˘خ˘ت˘صسم ع˘ي˘ط˘ت˘صسي
نا˘˘˘كم يأا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا

نا˘˘ك ءاو˘˘صس ة˘˘لود ة˘˘˘يأاو نا˘˘˘مزو
ن˘˘ع ه˘˘ترا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف وأا ًا˘˘˘ي˘˘˘صشا˘˘˘م
هذ˘˘ه ..لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ه˘˘ف˘˘تا˘˘˘ه ق˘˘˘ير˘˘˘ط

يتلاو ةلاوجلاو ةلاقنلا فتاوهلا
اي˘جو˘لو˘ن˘كت ا˘ه˘ي˘ف تعد˘بأا ًا˘صضيأا
اهجا˘ت˘نإا˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لاو ،نا˘صسنإلا

تا˘˘كر˘˘صشلا هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صصتو
ا˘ه˘ي˘˘ف عد˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا

ٍةنصسو ٍمو˘ي د˘ع˘ب ًا˘مو˘ي ا˘هرو˘ط˘تو
ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ا˘م ل˘كبو ،ة˘ن˘˘صس د˘˘ع˘˘ب
تارد˘˘قو ،ة˘˘ّي˘˘˘كذ تا˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
(elppA لبأا) ةكرصشك ،ةيعادبإا
اهفتاو˘ه˘ب ة˘قÓ˘م˘ع˘لا ة˘ي˘كير˘مألا
ليجلا نم ًاءدب «نوفيآا» ةامصسملا
نماثلا ل˘ي˘ج˘لا ى˘لإا3G ثلا˘ث˘لا
..+Bج˘نو˘صسما˘صس» ة˘˘كر˘˘صشو
gnusmaS» معلا ةيروكلاÓةق،
(1) م˘قر˘لا ًا˘ي˘لا˘ح ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صسلا تا˘ي˘نور˘ت˘˘كلإÓ˘˘ل

ثي˘حو ،م˘َلا˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
يف ةيون˘صسلا ا˘ه˘تا˘ع˘ي˘ب˘م تل˘صصو
ز˘جا˘ح ى˘لإا7002 ما˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
يف ةرم لوأل رلود رايلم ةئاملا
ثÓث ربكأا نم ةدحاوو ،خيراتلا
ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صص ي˘˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘صش
ف˘˘˘تاو˘˘˘ه˘˘˘لاو تا˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا

.ةيكذلا تايجمربلاو
هذ˘˘ه ن˘˘ع لو˘˘ط˘˘ي ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا نإاو
عمصسن يتلا ةقÓمعلا تاكرصشلا

اهعادبإاو اهروطت يف ًايموي اهنع
نمزلا قباصسُت ةديد˘ج تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل
ةيناصسنإلا ةمدخ يف ةراصضحلاو
..مtد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ..ة˘˘ي˘˘ها˘˘فر˘˘˘لا و˘˘˘ح˘˘˘ن
ل˘˘˘كبو يرا˘˘˘صضح˘˘˘لا را˘˘˘˘هدزلاو
.هلاكصشأاو هروصص
يذلا قيبطتلا نإاف ًاصضيأا هلعلو

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ةرازو ه˘˘ت˘˘ن˘˘صشد
«زارتحا» ـب فورعملا رطق ةلودب

ملاعل ةيكذلا فتاوهلا قيرط نع
يذلا كلذكو ،ايديم لايصسوصشلا

ملا˘ع˘لا لود ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ت˘ق˘ب˘ط
ع˘ب˘ت˘ت ه˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لاو ،ًا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
سسوري˘ف˘ل ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ل˘صسÓ˘صسلا
ة˘ع˘با˘ت˘م ر˘˘ب˘˘ع «91 ‐ د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك»
فصشكلا مت سصخصشل نيطلاخملا

ن˘م سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا ن˘˘ع
اهعصضو مت يتلا ريياعملا لÓخ
ةرازو يف نيصصت˘خ˘م˘لا ل˘ب˘ِق ن˘م
ه˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘تو ،ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا

لا˘ح ي˘ف ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم
سصخ˘˘صش ن˘˘م بر˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب هدو˘˘˘جو
دحأا سصيخصشت دنع هنأاو ،باصصُم
سسوريفلاب ةباصصإلاب سصاخصشألا
م˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘خ ن˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نإا˘˘˘ف
ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ب او˘˘ما˘˘ق ن˘˘sم˘˘م ًار˘˘خؤو˘˘م
رو˘كذ˘م˘لا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا تي˘˘ب˘˘ث˘˘تو
ة˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ب ًا˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘ت نو˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي
سصصصخ˘ت˘م˘لا ي˘ح˘صصلا ز˘كر˘م˘˘لا
ا˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،سصح˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا اذ˘ه ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ت˘˘صشي
نيمدختصسملا راعصشإا نم يملاعلا
ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا تادا˘˘صشرإلا ر˘˘˘خآا˘˘˘ب
ن˘˘˘ع ةردا˘˘˘صصلا ة˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلاو
،ه˘لود ل˘كل ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا

تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصحإلا ر˘˘˘خآل سضر˘˘˘عو
لوح ةحصصلا ةرازو نم ةرداصصلا

‐ ديفوك» سسوريفب قلعتي ام لك
ى˘˘˘˘˘لإا ىsدأا هرود˘˘˘˘˘ب اذ˘˘˘˘˘˘هو ،«91
ةعبات˘م ي˘ف ة˘لا˘ّع˘ف˘لا ة˘م˘ها˘صسم˘لا

نم ليلق˘ت˘لاو سسور˘ي˘ف˘لا را˘صشت˘نا
ةفاك ريفوتو ،هيف تاباصصإلا ددع
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو
ةيزارتحلا لئاصسولاو تاجÓعلاو
هذ˘˘ه ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘˘ل
ا˘ه˘تر˘فو ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا

ا˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘م لا˘˘˘ي˘˘˘صشو˘˘˘صسلا م˘˘˘لاو˘˘˘ع
ة˘ي˘كذ˘لا ف˘تاو˘ه˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘صضف˘˘ب
هذهل ةزجعملاو عادبإÓل ةقراخلا
اهصشياع˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ةرو˘ث˘لا
لايصشوصسلا ىقبتصس ثيحو ..مويلا

يف ا˘ند˘عا˘صسمو ا˘نرد˘صصم ا˘يد˘ي˘م
لا˘م˘عألاو تارا˘˘ه˘˘م˘˘لا ق˘˘يو˘˘صست
ل˘م˘ع˘لا سصر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لاو
.ةبصسانملا

نيÓنوألا» ربع قاحتللا كلذكو
enilno» ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا تارود˘لا˘ب
ردصصم اهنإا ..ةديدجلاو ةزيمملا
،ة˘ي˘˘صصخ˘˘صشلاو ،تاذ˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ع˘˘فرو ،تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ر˘يو˘ط˘تو ،ة˘صشي˘˘ع˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
.ةيلمعلاو ةينهملا تاربخلا
ا˘هرود ا˘˘يد˘˘ي˘˘م لا˘˘ي˘˘صشو˘˘صسل˘˘ل نإا
ل˘ي˘كصشت ي˘ف ر˘ثؤو˘م˘˘لاو لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا

،م˘ه˘تا˘ي˘كو˘ل˘صسو با˘ب˘صشلا لو˘ق˘ع
وأا ا˘يد˘ي˘م لا˘ي˘صشو˘صسلا ل˘ظ˘ت˘˘صسو
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
ل˘كب ًا˘با˘ج˘يإا «ن˘يد˘ح اذ ا˘حÓ˘صس»
اهرطاخم لكب ًابل˘صسو ،ا˘ه˘ع˘فا˘ن˘م
ا˘م اذ˘هو ،ا˘هرار˘صضأاو ا˘˘ه˘˘تا˘˘مزأاو
نرقلا قافآا وحنو مويلا هصشيعن
˘مأا ..ا˘ن˘ئ˘صش ن˘ير˘صشع˘لاو يدا˘˘ح˘˘لا
.انيبأا

ناصسنإلا وه اذه معن :ةملك رخآا
ىلاعتو هناحبصس هللا همsرك يذلا

،سضرألا ي˘ف ه˘ل ة˘ف˘ي˘ل˘خ ه˘ل˘ع˘˘جو
،ًاعيمج سضرألا يف ام هل رخصسو
،هتاقول˘خ˘م ر˘ئا˘صس ى˘ل˘ع ه˘ل˘ّصضفو
هل دجصسأاو ،هحور نم هيف خفنو
ةكئÓملا سضارتعا عمو ،هتكئÓم
ق˘ح˘لا د˘ي˘كأا˘ت نا˘ك ه˘ق˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
لاق ام˘ك م˘ه˘ل ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘صس
ة˘˘يآلا ي˘˘ف ى˘˘لا˘˘ع˘˘تو ه˘˘نا˘˘ح˘˘ب˘˘˘صس
َك˘˘˘˘tبَر َلا˘˘˘˘َق ْذِإاَو} :ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كلا
ِسضْرَأاْلا يِف ٌلِعاَج يuنِإا ِةَكِئاَلَمْلِل

ْن˘َم ا˘َه˘ي˘ِف ُل˘َع˘ْج˘َتَأا او˘ُلا˘َق ًة˘َف˘ي˘ِل˘َخ
ُنْحَنَو َءاَمuدلا ُكِفْصسَيَو اَهيِف ُدِصسْفُي
َلاَق َكَل ُسسuدَقُنَو َكِد˘ْم˘َح˘ِب ُح˘uب˘َصس˘ُن
ةروصس] {َنوُمَلْعَت اَل اَم ُمَلْعَأا يuنِإا
.[03:ةرقبلا

نو˘˘كأا نأا و˘˘جرأاو يدا˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘بو
ي˘ف ه˘ل˘˘لا ة˘˘كئÓ˘˘م نأا˘˘ب ًا˘˘ب˘˘ئا˘˘صص
ًا˘˘صضيأا كلذ˘˘كو ،ى˘˘ل˘˘عألا أÓ˘˘م˘˘لا
م˘˘لاو˘˘ع ن˘˘م م˘˘ه ن˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘ج˘˘˘لا
نأا اننكمي ل يذلا يلزألا بيغلا
،ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘صسن وأا هار˘˘˘ن وأا ه˘˘˘كرد˘˘˘˘ن
اذ˘ه˘ل ًار˘يد˘ق˘تو ًا˘مار˘ت˘حا نو˘ف˘˘ق˘˘ي
اذ˘˘ه ى˘˘لإا ل˘˘صصو يذ˘˘لا نا˘˘صسنإلا
ةرو˘˘˘ث˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘لإاو ،عاد˘˘˘˘بإلا
تا˘قا˘ط ر˘ي˘خ˘صست ي˘ف ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
يذ˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ب˘˘ع نو˘˘˘كلا
ه˘ي˘لإا را˘صشأا يذ˘˘لا و˘˘هو ه˘˘صشي˘˘ع˘˘ن
هنأاصش يف ىلاعتو هناحبصس قحلا
ا˘˘˘˘َل ا˘˘˘˘َم ُم˘˘˘˘َل˘˘˘˘ْعَأا ي˘˘˘˘uنِإا} :كاذ˘˘˘˘˘نآا
..ميظعلا هللا قدصصو ،{َنوُمَلْعَت
.دصصقلا ءارو نم هللاو

ةيرطقلا قرسشلا ةديرج / رباجلا ناطلسس رباج دمحم : ملقب

ةيفيقثتلا اهتاودن ةلسسلسس نمسض

ةدوعلاب مهقحو نيينيطسسلفلا نيئجÓلا ةيسضقل ةيناسسنإلاو ةيسسايسسلا ةيمهألاو اورنوألا» لوح ةودن دقعت203 ةئيهلا

نع عافدلل203 ةئيهلا» تدقع
‐03 ءاعبرألا ،«نيئجÓلا قوقح
تح˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ق˘ث˘ت ةود˘ن ،0202‐9
ة˘˘ي˘˘م˘˘هألاو اور˘˘˘نوألا » ناو˘˘˘ن˘˘˘ع
ةيصضق˘ل ة˘ي˘نا˘صسنإلاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
مهقحو نيينيطصسلف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا
ةلصسلصس ن˘م˘صض كلذو ،«ةدو˘ع˘لا˘ب
ةصصنم ربع ة˘ي˘ف˘ي˘ق˘ث˘ت˘لا ا˘ه˘تاود˘ن

moozثي˘ح ،ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كللا
ناد˘˘جو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘ق
ا˘ه˘لÓ˘خ تفا˘صضت˘صساو ،ي˘ع˘ي˘بر˘لا

تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ينوناقلا لاجملا يف ة˘صصت˘خ˘م˘لا

 .اورنوألا لمعو
دكأا ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ه˘ت˘م˘ل˘ك لÓ˘خو
ي˘ل˘ع «203 ة˘ئ˘ي˘ه˘لا» ما˘ع ر˘يد˘م
يلاحلا اورنوألا ماظن» نأا يديوه
ةدود˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ت˘يلو ل˘م˘صشي ا˘م˘ب
مل اهليومت ة˘ق˘ير˘طو ا˘ه˘تا˘م˘ه˘مو
ةاصسأام عم لماع˘ت˘ل˘ل ح˘ل˘صصي د˘ع˘ي
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘˘لا
ةنصس07 نم رثكأا ذنم ةمقافتملا

ةيعمج˘لا ن˘م رار˘ق ى˘لإا جا˘ت˘ح˘يو
لمع ة˘صسا˘ي˘صس ع˘ي˘صسو˘ت˘ل ة˘ما˘ع˘لا
 .» ةلاكولا

دو˘ه˘ج˘لا لذ˘ب ى˘لإا يد˘يو˘ه ا˘عدو
ةماعلا ةيعم˘ج˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضل˘ل
اهزربأا رومأا ةدع ىلإا لوصصولل
ة˘لا˘كو اور˘نوألا نأا˘ب د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا»
تصسيلو ةمئاد ةيلو تاذ ةيلود
ة˘˘يلو˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘تو ،ة˘˘˘ت˘˘˘قؤو˘˘˘م
اورنوأÓل ةيفارغجلاو ةيصصخصشلا
ن˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘جÓ˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘صشت˘˘˘ل
يف نيينيط˘صسل˘ف˘لا ن˘ير˘ج˘ه˘م˘لاو

سسيلو مهدجاوت قطانم ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف
ةنزاوم لعجو ،ةصسمخلا اورنوألا
ن˘˘م ءز˘˘ج ة˘˘ي˘˘صسا˘˘˘صسألا اور˘˘˘نوألا

ي˘ف ة˘ي˘ماز˘لإلا لود˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم
،ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘مألا قود˘˘˘ن˘˘˘˘صص
˘مد˘ع ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘فا˘صضإلا˘ب
اورنوألا ةيلوئصسم ل˘ق˘ن ة˘ي˘نو˘نا˘ق
وأا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضم˘˘˘˘لا لود˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
 .ةيلهألا تائيهلاو تاصسصسؤوملا

يم˘صسر در˘ب يد˘يو˘ه بلا˘ط ا˘م˘ك
يتلا ةصساردلا ىلع اورنوألا نم
ةين˘مألا ز˘كار˘م˘لا ىد˘حإا ا˘ه˘تد˘عأا
ا˘ه˘لÓ˘خ تحر˘طو ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا

،اور˘نوألا ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘يد˘˘ب تارا˘˘ي˘˘خ
ةفيصضملا لودلا ليمحت اهزربأاو
 .نيئجÓلا ةيلوؤوصسم
يعافرلا ارامت تثدحت اهبناج نم
اورنوأÓل ماعلا سضوفم˘لا ة˘ل˘ث˘م˘م
لو˘˘˘ح «ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يرازل بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف»
نم ةلحرملا تايدحتو اورنوألا»

لمعو مصضلا ةطخو نرقلا ةقفصص
سسد˘˘ق˘˘لا قر˘˘˘صش ي˘˘˘ف ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
 .«ةلتحملا

ن˘م» ه˘نإا ي˘˘عا˘˘فر˘˘لا تلا˘˘ق ثي˘˘ح
يبلت نأا اورنوألا ىلع بعصصلا
ةدايز نود ةي˘صسا˘صسألا تا˘مد˘خ˘لا
 «.دراوملا يف
طو˘˘غ˘˘صض دو˘˘جو ى˘˘لإا ترا˘˘˘صشأاو
،اورنوألا هجاوت ةيلامو ةيصسايصس
˘ما˘ع˘˘لا سضو˘˘ف˘˘م˘˘لا نأا ًة˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
موقي ينيرازل بي˘ل˘ي˘ف اور˘نوأÓ˘ل
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك دو˘˘ه˘˘ج˘˘ب
عي˘صسو˘تو ة˘لا˘كو˘لا رود ة˘يز˘كر˘م

رارمتصسا لجأا نم نيحناملا ةعقر
نيئجÓلا ةمدخ يف ةلاكولا لمع
.«نيينيطصسلفلا

معد كانه نأاب يعافرلا تفاصضأاو
لبق نم ةلاكولل رمتصسم يصسايصس
رب˘ت˘ع˘ي اذ˘هو ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ة˘ي˘م˘هأاو رود˘ب ي˘م˘صسر فار˘˘ت˘˘عا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كما مد˘˘˘˘˘عو اور˘˘˘˘˘نوألا
معدلا اذه نكل ،اهنع ءانغتصسلا
معدب ًانورقم نكي مل يصسايصسلا

.«بولطملا ىوتصسملا ىلع يلام
ي˘صسا˘ي˘صسلا نو˘م˘˘صضم˘˘لا» لو˘˘حو
203 مقر ةماعلا ةيعمجلا رارقل
ذات˘صسأا ثد˘ح˘ت «اور˘نوألا ءا˘صشنإا˘ب
ة˘ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘مأاو ،سسد˘˘ق˘˘لا
ةرصصن˘ل ة˘ي˘ح˘ي˘صسم˘لا ة˘ي˘مÓ˘صسإلا
ذا˘ت˘صسألا تا˘صسد˘ق˘م˘˘لاو سسد˘˘ق˘˘لا
ةدع لوانتو ىصسيع انح روتكدلا
.اورنوألا ةلاكوب ةقلعتم اياصضق
اورنوألا ةلاكو نأا ىلع انح دكأاو
نأا ىلإا ًاريصشم ،حÓصصإل ةجاحب
لازا˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ئ˘˘جÓ˘˘لا

كلذ˘كو ةدو˘ع˘لا ق˘ح˘ب ًا˘كصسم˘ت˘˘م
 .سضيوعتلا

م˘˘ل اور˘˘نوألا ة˘˘˘لا˘˘˘كو نأا ن˘˘˘ّي˘˘˘بو
ىلع Óًلدم ،نيئجÓلا لك لجصست
يذ˘لا ن˘ي˘ئ˘˘جÓ˘˘لا دد˘˘ع نأا˘˘ب كلذ
نييÓم6 و˘ه ة˘لا˘كو˘لا ه˘ت˘ن˘ل˘عأا

رثكأا مه امنيب ينيطصسلف ئجل
 .كلذ نم
ةيصضقل ثدحي ام نيب طبر امك
ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لا

 .نرقلا ةقفصصب هتقÓعو

ةدحتملا ممألا» ـب قلعتي اميفو
ة˘جودز˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ة˘صسا˘ي˘˘صسو
ةيصضقو «اور˘نوألا» ة˘لا˘كو ها˘ج˘ت
ثدحت «نيينيطصسلفلا ني˘ئ˘جÓ˘لا

ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا سسي˘˘ئر
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل سسد˘˘ق˘˘لا ىد˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
روتكدلا ةينو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
نيب قرفلا حرصشو ،ناصشهد ديعصس
نو˘نا˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ًاز˘˘كر˘˘م ي˘˘لود˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘مو˘ه˘ف˘م˘لا ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا
.اور˘نوألا ة˘ي˘صضق ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا

كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك نإا ة˘˘ي˘˘صضق لو˘˘حو
ىد˘ل ة˘جودز˘م ر˘ي˘يا˘ع˘م ة˘صسا˘ي˘˘صس
ة˘لا˘˘كو ها˘˘ج˘˘ت ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألا
ىلع ناصشهدلا دكأا ل مأا اورنوألا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘صضاو ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘ت دو˘˘˘˘جو
نو˘نا˘ق˘لاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
 .ةيلودلا ةيعرصشلاو يلودلا

نرقلا ةقفصص ةيصضق ىلإا راصشأاو
اورنوألا ة˘ي˘ف˘صصت˘ل ى˘ع˘صست ي˘ت˘لا

عصضو لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ل˘م˘ع ءا˘غ˘لإاو
نيطوت اهزربأا اهل ةليدب تارايخ
 .نيئجÓلا

ي˘˘ف ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق ى˘˘لإا هو˘˘نو
يتلاو هبابصسأاو اورنوألا ةنزاوم
Óًيومت كلمت ل اهنا اهزربأا نم
 .ةدحتملا ممألا نم ًارصشابم
ةدحتملا ممألا ناصشهدلا بلاطو
يرذ˘˘˘ج ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ةرور˘˘˘˘صضب
 .اورنوألا ليومت ةيصضقل
سسصسؤو˘˘م ثد˘˘ح˘˘˘ت ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ن˘ي˘ط˘صسل˘ف سضرأا ة˘ئ˘ي˘˘ه سسي˘˘ئرو
لوح ةتصس و˘بأا نا˘م˘ل˘صس رو˘ت˘كد˘لا

ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا تÓ˘ج˘صسو اور˘˘نوألا»
 .«ةدوعلا ةطخ لظ يف
491 رارقلا ةتصس وبأا حرصش ثيح
قح˘ب فار˘ت˘علا ى˘ل˘ع سصن يذ˘لا
ةدوعلاب نيينيطصسلفلا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا

دو˘ن˘ب ة˘ثÓ˘ث ن˘م˘صضت˘ي ه˘نأا ن˘ّي˘˘بو
،را˘يد˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا» ي˘هو ة˘ي˘صسي˘ئر
ةدوعلا متت ىتح نيئجÓلا ةثاغإاو
ةدو˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘لآا ءا˘˘صشنإاو ،را˘˘يد˘˘ل˘˘˘ل
نأا ى˘˘لإا ًار˘˘ي˘˘˘صشم ،«ن˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘جÓ˘˘˘لا
لوألا دن˘ب˘لا تصضفر «ل˘ي˘ئار˘صسإا»
 .ثلاثلا يف تلطامو رارقلا نم
تا˘يلو˘لاو ل˘ي˘ئار˘صسإا نإا» :لا˘˘قو
ةريثك عيراصشم ا˘ت˘مد˘ق ةد˘ح˘ت˘م˘لا
تناكو نيئجÓلا ةي˘صضق ر˘ي˘مد˘ت˘ل

يلودلا نونا˘ق˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ا˘ه˘ل˘ك
ا˘م˘ه كلذ˘لو ،ل˘صشف˘لا˘˘ب ته˘˘ت˘˘ناو
يهو نآلا ةد˘يد˘ج ة˘ط˘خ نا˘ع˘ب˘ت˘ت
نم يقبتملا ديحولا دنبلا ريمدت
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا و˘˘هو491 رار˘˘˘˘˘˘˘ق
.«اورنوألاب
داد˘عأا لو˘ح ة˘ت˘˘صس و˘˘بأا ثد˘˘ح˘˘تو
مه نمو نيينيطصسلفلا نيئجÓلا

يف نيلجصسملا ر˘ي˘غو ن˘ي˘ل˘ج˘صسم
م˘˘ه˘˘يد˘˘˘ل نأا ح˘˘˘صضوأاو ،اور˘˘˘نوألا
ن˘˘ع ة˘˘ع˘˘صساو تا˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب ةد˘˘˘عا˘˘˘ق
مهكÓمأاو مهارقو نيينيطصسلفلا
ةدوعلا ةطخ عصضول اهولمعتصسا
دوجو نأا ىلع زكر امك ،نيئجÓل
ا˘˘ن˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو اور˘˘نوألا ة˘˘لا˘˘كو
انيهلي لأا بجي اهتامدخ نيصسحتب

انقح وهو يصساصسألا بلطملا نع
انصسل نحنف ،ةدو˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ئ˘جÓ˘ك
.«نيلوصستم

نيئجÓلا قوقح نع عافدلل203 ةئيهلا
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ميتنسس نويلم005 هردق ايلام افÓغ اهل شصسصخ
ةيسسمسشلا ةقاطلا حاولأاب لجيجب رهاطلا يواطوب ةسسردم طبر

ة˘صسرد˘م  ط˘بر ة˘ي˘ل˘م˘ع ير˘ج˘ت
ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب ر˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا يوا˘˘˘طو˘˘˘ب
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا حاو˘˘لأا˘˘ب يرو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
،ة˘عرا˘صست˘م ةر˘ي˘تو˘ب ة˘ي˘صسم˘صشلا
ه˘لا˘جآا ي˘ف عور˘صشم˘لا م˘ي˘ل˘˘صست˘˘ل
ا˘ه˘ل سصصصخ ثي˘˘ح ،ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا

نويلم005 هردق ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ
نامصضلا قودنصص نمصض ،ميتنصس
،ةيلحملا تاعامجلل نماصضتلاو
راطإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ةر˘ي˘خألا هذ˘هو
تا˘قا˘ط˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ةدد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا سسراد˘˘م˘˘لا
ىوتصسم ى˘ل˘ع ا˘ق˘با˘صس تق˘ل˘ط˘نا
ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا سسراد˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘ل
طمير˘قو ،د˘م˘حأا ة˘صشخ ة˘صسرد˘م
عمجملا ،لجيج ةيدلبب دوعصسم
،ريهاطلا ةيدلبب ةرماع يصسردملا
نامصضلا قودنصص ةناعا راطإا يف
ةيلحملا تاعامجلل ن˘ما˘صضت˘لاو
ناكصس لمايو.ةيلولا ةينازيمو
ةقاطلا لامعتصسإا ممعي نأا ةيدلبلا
تاصسصسؤوملا لك ىلع ةيصسمصشلا
كل˘˘ت ة˘˘˘صصا˘˘˘خ و ،ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
ىتح ةديعب قطانم يف ةدوجوملا
نود ،ةصساردلا ذيمÓتلا ىنصستي
ن˘ع ،كي˘ها˘ن ءا˘بر˘ه˘كلا عا˘ط˘ق˘نإا
ةيدلبلا هديفتصستصس يذلا ريفوتلا
فرعتو.ءابره˘كلا ةرو˘تا˘ف ي˘ف
كلذ ى˘لا ة˘فا˘صضلا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

جماربلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ،عور˘صشم˘لا
،رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘هزا˘ج˘نا يرا˘˘ج˘˘لا
،ديصشر سسايك يحب قرطلا ةئيهت
ةلوعكوب ةصسردم معطم ةئيهت
ديوزت ،ةصشارخ˘ل ى˘ت˘صشم˘ب د˘م˘حأا
هايم˘لا˘ب ة˘ناد˘خ˘ل ى˘ت˘صشم نا˘كصس
ة˘ج˘لا˘ع˘م ،بر˘صشل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصلا
ربع ريهطتلا يف ءادوصسلا طاقنلا
نا˘كصس د˘يوز˘ت ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا م˘ي˘˘ل˘˘قإا

زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب ةد˘˘يو˘˘ب راد ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م
يدلبلا قيرطلا ةنايصص ،يعيبطلا

ةقطن˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإا70 م˘˘قر
زا˘ج˘نا  ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،راز˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت
يواطوب ةصسردم طبر عورصشم
.ةيصسمصشلا ةقاطلاب رهاطلا
د˘ي˘ق  ي˘ه ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ا˘مأا
بصسح ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘˘نلا

يف ةناوعلا ةيدلب نم ردصصم
ةقطنم˘ب يراو˘ج بع˘ل˘م زا˘ج˘نإا

ةد˘˘˘حو نا˘˘˘كم ي˘˘˘ف ة˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ةعوزنملا ةيني˘صصلا ة˘نا˘صسر˘خ˘لا

،يوقرتلا تانكصس لباقم ارخؤوم
عمجملاب يصسردم معطم زاجنإا
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ،ة˘˘لا˘˘م˘˘ع ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
و رز˘غأا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا

ارور˘م طار˘ي˘ق ن˘ب راد ى˘˘ت˘˘صشم
ةئ˘ي˘ه˘ت ،ط˘ي˘ط˘ق ي˘ن˘ب ى˘ت˘صشم˘ب
ديدجت .سسيتفأاب ةيولعلا قيرطلا
برصشلل ةحلاصصلا هايملا ةكبصش
.يلع ديبرع يحب

ع.يفطل

يراجيإ’ا يمومعلا نكسسلا ةمئاق نع جارفإ’ا
 ةمراع تاجاجتحا طسسو زيزعلا دبع يديسسب
مهفيظوتب نوبلاطي لجيجب ايلعلا ضسرادملا وجيرخ
ي˘ج˘ير˘خ ن˘م تار˘صشع˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن
،ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا سسراد˘˘م˘˘لا
ةيبرتلا ةيريدم رقم مامأا اجاجتحا
ريدم نيبلا˘ط˘م ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ل
م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت ةرور˘صضب ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ىلع رورملا نود ةرصشابم ةفصصب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تا˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا
كلذو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت
مربملا دقعلا هيلع سصني ام قفو
سسرادملاو ةيصصولا ةرازولا نيب
ىوتصسم ىلع ةذتا˘صسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
فيظوتلاب يصضقي يذلاو نطولا
سسرادملا هذه يجيرخل رصشابملا
،تاقباصسم˘لا ى˘ل˘ع رور˘م˘لا نود
ةذتاصسألا نم ديدعلا ربع ثيح
ن˘ع سسراد˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ
ن˘م م˘˘هر˘˘مد˘˘تو م˘˘ه˘˘صضا˘˘ع˘˘ت˘˘ما
˘˘مد˘˘عو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
لبق نم مهتنأامطو م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسا

تمصص نع كيهان ةيبرتلا ريدم
يف رظنلا مدعو ةيصصولا ةرازولا
ةيدج˘ب رو˘مألا ذ˘خأاو م˘ه˘ت˘ي˘صضق
ىلع خراصص دعت ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
يف مهفرط نم يصضمملا دقعلا
،سسرادملا هذه˘ب ة˘صسارد˘لا ة˘ياد˘ب
ع˘م ا˘ن˘ل ثيد˘ح ي˘فو ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘خاد ن˘˘˘م لوؤو˘˘˘صسم
نأا انل دكأا لجيج ةيلول ةيبرتلا
رفوت مدع يف نمكت ةلكصشملا

ةر˘˘˘غا˘˘˘صش ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م بصصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
مئاوقلاب لمعلا يف رارمتصسإلاو
هب ا˘ن˘تر˘مأا ا˘م ق˘فو ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حإلا

ليحتصسي يلاتلابو ةيبرتلا ةرازو
،ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت
سصني مر˘ب˘م˘لا د˘ق˘ع˘لا نأا اد˘كؤو˘م
بصصن˘م˘لا ر˘˘فو˘˘ت طر˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع
ل˘كصشم˘لا اذ˘ه نأاو ف˘ي˘ظو˘ت˘˘ل˘˘ل
لجيج ةيلو سصخي لو ينطو
اهدحو ةيصصولا ةرازولاو طقف

اذه يف لصصفلا ةيحÓصص اهل نم
.عوصضوملا

تر˘ف˘صسأا ،ر˘يا˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
64 ةم˘ئا˘ق ن˘ع جار˘فإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
يمومعلا نكصسلا نم د˘ي˘ف˘ت˘صسم
يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب يرا˘˘˘ج˘˘˘يإلا

لجيج ةيلو قرصش ز˘يز˘ع˘لاد˘ب˘ع
ثادحأاو ةريبك تاجاجتحا ةجوم
ر˘ق˘م نا˘ك ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘كي˘˘تا˘˘مارد
اوماق ثيح اهل احرصسم ةيدلبلا
،ةيدلبلل يمومعلا قفرملا قلغب
ن˘م م˘ه˘ئا˘صصقإا ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإا
ن˘˘˘˘كصسلا  ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسإلا
او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا م˘هو ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
مه˘ب˘صسح ةر˘ي˘ب˘ك لا˘مآا نو˘ق˘ل˘ع˘ي
امك ،ةصصحلا هذه نم ةدافتصسإÓل

ا˘حر˘صسم ا˘صضيأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تنا˘˘ك
مادقإا ر˘ثإا ة˘ي˘كي˘تا˘مارد د˘ها˘صشم˘ل
ةطصساوب هقنع عيطقت ىلع لجر
يمدي دهصشم طصسو داح نيكصس
،هتبقر نم رثانتي مدلاو بولقلا

ةعرصسلا حانج ىلع هلقن مت ثيح
ديعصسلا بودجم ىفصشتصسم ىلإا
نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت ،ريهاطلاب
ن˘˘˘كصسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘صصح˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
تا˘بذا˘ج˘ت تفر˘ع ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإلا

ىتح ةريبك تاجاجتحاو ةريبك
ىلإا تلصصو اهنع جارفإلا لبق
مقر ينطولا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ د˘ح
مايأا ةدعل ةيدلبلا رقم قلغو34
ةيلحملا تاطلصسلاب ىدأا ام وهو
،اهنع جارفإلا يف لطامتلا ىلإا

تاجاجت˘حإلا ة˘جو˘م ن˘م ا˘فو˘خ
اد˘˘ج ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا دد˘˘ع˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
64 ب ةرد˘ق˘م˘لاو تا˘ن˘˘كصسل˘˘ل
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو
ىوتصسم ىلع ةعدوملا ةريبكلا

.ةيدلبلا حلاصصم
م .ميهاربإا

ةيومنتلا عيراسشملا فلتخم ةعباتمل ةيناديملا هتاجرخ ةلسسلسسل ةلسصاوم

اهينطاوم تلاغسشنل عمتسسيو ةيانحلا ةرئادب ىرقلا نم اددع دقفتي ناسسملت يلاو

ةحاتم ايئدبم ةصصرفلا تناك
لجأا نم ةيئلولا تاطلصسلل
،يتصسيمخلا يح ىلإا هجوتلا
لا˘˘غ˘˘˘صشأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘قو ن˘˘˘يأا

ةددعتم ةدايع زاجنإا عورصشم
ى˘˘لإا ع˘˘م˘˘ت˘˘صساو تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا

اذ˘˘˘ه˘˘˘ب سصا˘˘˘خ لا˘˘˘ح سضر˘˘˘ع
امدقت فرعي يذلا عورصشملا
%56 ةب˘صسن˘ب لا˘غ˘صشألا ي˘ف
ى˘ط˘عأا نا˘كم˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘فو
ةي˘ناد˘ي˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت ي˘لاو˘لا
،نيينعملا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ى˘لإا

يف عارصسإلا لجأا نم اذهو
ىلع لمعلاو لاغصشألا ةريتو
لا˘جآلا بر˘قأا ي˘ف هز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت

ميعدتو ه˘م˘ي˘ل˘صست م˘ت˘ي ى˘ت˘ح
.ةيلحملا ةيحصصلا ةموظنملا
يئلولا دفو˘لا ه˘جو˘ت ا˘هد˘ع˘ب
ن˘يأا ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ح ى˘˘لإا
ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا
ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا سصاو˘˘˘خ˘˘˘لا
ةيعانصص ه˘ب˘صشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ة˘ن˘ئا˘كلا «ح˘يا˘صس ير˘˘م˘˘ع˘˘م»
ىلإا عمتصساو ،ةيانحلا ةيدلبب
م˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘صشنإا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةئي˘ه˘ت ـب ة˘صصا˘خ ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
‐ ةيمومعلا ةرانإلا ‐ قيرطلا
ها˘ي˘م˘لا ‐ ي˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصلا
‐ نمألا ري˘فو˘ت‐ ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا

ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح اذ˘كو
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو تا˘˘نا˘˘˘صضي˘˘˘ف˘˘˘لا
دكأا ددصصلا اذه يف .طيحملا
تماق ةيلولا نأا ىلع يلاولا
م˘ت˘ي فو˘صس ج˘ما˘نر˘ب داد˘˘عإا˘˘ب
عاطق سصخيو هءاهنإاو هذيفنت
ةئي˘ه˘ت˘لاو ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا
نأا مهل دكأا امك ،ةيجراخلا

ذ˘خأا˘ي فو˘صس ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا اذ˘˘ه

تايولوألا لك رابتعلا نيعب
تاميلعت كلذك ىدصسأا امك
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ى˘˘˘لإا

ة˘ق˘˘فار˘˘م د˘˘صصق م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
لك يف نيرمثتصسملا ءلؤوه
.هيلإا نوعصسي ام
ه˘جو˘ت ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘ب
قفارملا دفو˘لا ة˘ق˘فر ي˘لاو˘لا
ن˘يأا ،ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘م ة˘ير˘ق ى˘˘لإا ه˘˘ل
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘ع˘˘˘ت
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ناديم يف ةصصا˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

اهدع˘بو ،ي˘ح˘صصلا فر˘صصلاو
تلا˘˘غ˘˘صشنا ى˘˘˘لإا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسا
ءلؤوه حرط ثيح ،نينطاوملا
تلا˘˘غ˘˘صشنإلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
،ةيمومعلا ةرانإلاب ةقلعتملا
بعلملا ةئيهت ،يفيرلا ءانبلا
.طيحملا ةفاظن ،يدلبلا

هذه ىوتصسم ىلع هدجاوتبو

لوؤو˘صسم˘لا ه˘جو˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
رابجلا دبع ةيرق ىلإا لوألا
ّلكب عم˘ت˘صسا ن˘يأا ،(ا˘ن˘صسيرد)
ىلإا رصشابم لكصشبو مامتها
ا˘ه˘ل˘ق˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘غ˘˘صشنإلا
،ةقطنملا ينطاوم نم ديدعلا

هايملا عيصضاومب ةقل˘ع˘ت˘م˘لاو
ءا˘ن˘ب˘لا ،بر˘صشل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصلا
،ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا ،ي˘ف˘ير˘لا

نيأا خلا ...يصسردملا لقنلاو
اهب لفكتلا يلاولا مهل دكأا

هذ˘ه د˘ع˘ب .تا˘يو˘لوألا بصسح
يئلولا دفولا هجوت ةطحملا
ن˘يأا د˘ي˘نرو ي˘ن˘ب ة˘˘ير˘˘ق ى˘˘لإا

يلاولل ةيتاوم ةصصرفلا تناك
ع˘يرا˘صشم˘لا ى˘ل˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
هذه ىوتصسم ىلع ةيومنتلا
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا

،ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ع˘˘يرا˘˘صشم
تاجر˘خ˘لا ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا
لوألا لوؤوصسمل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

ا˘ه˘نأا˘˘صش ن˘˘كم ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘ع
يف ةيم˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع كير˘ح˘ت

ملح تحب˘صصأا ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج
 .ةدعاصصلا لايجألا

ششاتيلتوب .ع

ةحفاكملا راطإا يف
شضوعبلل ةيجولويبلا

شضارمأÓل ببسسملا
ةيئابولا

 ديزأا عارزتسسا
ةدحو0052 نم

كمسس راغسص نم
يزيليإاب ايزوبمقلا
عارزتصسا ةيلمع تقلطأا
نم ةدحو005.2 نم ديزأا

ايزوبمقلا كمصس راغصص
تاحطصسمو كرب يف
«ليهاجأا» ةحاوب ةيئام
،يزيليإا ةيلو تناجب
ةحفاكملا راطإا يف كلذو
سضوعبلل ةيجولويبلا
سضارمأÓل ببصسملا
ليجصست دعب ةيئابولا

ءادب ةباصصإا تلاح
،ةقطنملاب ارخؤوم ايرÓملا

نم ملع ام بصسح
ةلمحلا هذه ىلع نيمئاقلا

ةيلمعلا هذه فدهتو
ريبادت زيزعت ىلإا ةيئاقولا
فلتخم نم ةياقولا
ربع ةلقنتملا سضارمألا
ةحفاكملا لÓخ نم هايملا
سضوعبلل ةيجولويبلا
عارزتصساب اهل ببصسملا
يذلا ايزوبمقلا كمصس
سضيب ىلع ىذغتي
سضوعبلا تاقريو
،ةراصضلا تارصشحلاو
ةلمحلا هذه فدهتصستو
اهتطحم يف ةيئاقولا
ايئام احطصسم21 ىلوألا

ةحاو ىوتصسم ىلع
يتلاو تناجب «ليهاجأا»
ابصصخ ايئيب انطوم لثمت
تارصشحلا ديدع نصضتحي
لقانلا سضوعبلاو
.ةيئابولا سضارمأÓل

م.ناورم

يتيدلبب لظلا قطانم تدافتصسإا
تنصشتو˘ب يد˘ي˘صسو د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث
ن˘م دد˘ع ن˘م ،تل˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت˘˘ب
ة˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
نيصسحتل ةيمارلا ةيلا˘ج˘ع˘ت˘صسلا
،ا˘ه˘نا˘كصسل ي˘صشي˘ع˘م˘˘لا را˘˘طإلا

.ةيلولا يلاو هنع نلعأا امبصسح
لÓ˘خ يواد˘ب سسا˘ب˘˘ع ح˘˘صضوأاو
ن˘م دد˘ع˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘˘ت˘˘لا ه˘˘ترا˘˘يز
قطانم˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
،نيتروكذملا نيتيدلبلا˘ب ل˘ظ˘لا
ةيدلبب «نايرم دلوأا» راود» نأا
عورصشمب يظح دق دحلا ةينث
ءا˘م˘لا ع˘يزو˘ت ة˘كب˘صشب ه˘ط˘˘بر˘˘ل
د˘˘صس ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘˘نا بور˘˘˘صشلا
.(ىلفدلا نيع) «ردرد»
نأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف حر˘˘صصو
يفيرلا عمجتلا اذه طبر لاغصشأا
ةيلاح ةيراج ري˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘صشب
8 ن˘م د˘يزأا ا˘ه˘ل د˘صصر ي˘˘ت˘˘لاو
ططخملا راطإا يف جد نويلم
.ةيراجلا ةنصسلل ةيمنتلل يدلبلا

نأا˘˘˘ب لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا تاذ زر˘˘˘˘بأاو
يدي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
نم ددع نم تدافتصسا تنصشتوب
ةلجعتصسملا ةيومنتلا عيراصشملا

نم ملك9 نم رثكأا ةئيهت اهنم

ريواود ىلإا ةيدؤو˘م˘لا تا˘قر˘ط˘لا
«نا˘يزو˘ب دلوأا»و «نا˘ي˘ح ي˘ن˘ب»
دصسجتصس يتلاو «ميرم دلوأا»و
لاغصشألا ةرازو جمانرب نمصض
.ةيمومعلا

جÓع تاعاق عبرأا نأا ىلإا راصشأاو
تن˘˘صشتو˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘ب
ن˘ي˘ع»و «زاز˘ب ن˘ب˘˘ع» ر˘˘يواودو
دهصشتصس «نايزوب دلوأا»و «ملاغ
ع˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل لا˘˘غ˘˘صشأا ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
.يبطلا هبصشلا ريطأاتلاب اهميعدت

ءاهتنلا نع يلاولا نلعأا امك
ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘صش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
ن˘يو˘م˘ت لا˘غ˘صشأا ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا
دلوأا» ن˘ي˘ف˘ير˘لا ن˘ي˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
بورصشلا ءاملاب «2و1نايزوب
ة˘˘يد˘˘ك» د˘˘صس ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
ن˘م˘صضت˘˘ي ثي˘˘ح ،«ة˘˘ف˘˘صصر˘˘لا
يصشام نازخ زاجنا عورصشملا
ةانقو بعكم رتم051 ةعصسب

.ملك7 ةفاصسم ىلع رج
يوادب زربأا ،رخآا ديعصص ىلعو
ةيرئازجلل ةيئلولا ةدحولا» نأاب
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ى˘لإا ل˘صصت˘صس ها˘ي˘م˘˘ل˘˘ل

تا˘يد˘ل˘ب ر˘ي˘ي˘˘صست ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
يصسادصسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘يلو˘لا
ع˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م لوألا

ل˘م˘صشت˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘˘ت ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت
.ةقطنملاب ةيفيرلا تاعمجتلا

ى˘ل˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘صشك ا˘˘م˘˘ك
زاجنا عورصشمل هترايز سشماه
ةيرق˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةدا˘عإا ة˘صسصسؤو˘م
نأا نع نويعلا ةيدلبب «ةناملصس»
لبق همÓتصسا متيصس قفرملا اذه
ن˘˘م لوألا ي˘˘صساد˘˘صسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
.ةلبقملا ةنصسلا
ةرايزلا هذه تنمصضت ،ةراصشإÓل
عورصشم ةنياعم كلذك ةيدقفتلا
دلوأا» راودب ةقيمع رئب زيهجت
يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب «د˘˘م˘˘حأا ي˘˘صس
نيومتب حمصسي يذلاو تنصشتوب
ةفصصب بورصشلا ءاملاب هناكصس
.ةيموي
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ يواد˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘˘صساو
نا˘˘كصس تلا˘˘غ˘˘صشنل ةرا˘˘يز˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ث˘ب «نا˘˘ير˘˘م دلوأا» ر˘˘يواود
دلوأا»و «نايزوب دلوأا»و دحلا

تنصشتوب يديصس ةيدلبب «ميرم
ةلزعلا كف لوح تزكرت يتلا

بور˘صشلا ءا˘م˘لا˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو
زاغلاو يصسردملا لقنلا ريفوتو
اهب لفكتلا دعو ثيح يعيبطلا
.«لاجآلا برقأا» يف

م.ةزمح

تنسشتوب يديسسو دحلا ةينث يتيدلب ةدئافل
ةيومنت عيراسشم نم تليسسمسسيتب لظلا قطانم ةدافتسسا

نمومأا  ماق ،ةيدودحلا ةي’ولاب لظلا قطانمو تايدلب فلتخمب ةيومنتلا عيراسشملا ىلع فوقولل هنم ايعسس
،نييذيفنتلا ءاردملا و ناسسملت ةي’ول ماعلا نيمأ’ا  يئ’ولا شسلجملا شسيئر ةيعمب ناسسملت ةي’و يلاو يرومرم

.ةيانحلا ةرئاد ةيانحلا ةيدلب ىلإا لمع ةرايزب
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 نهملا فلتخم يف ةلوانملا جمانرب ةيقرت راطإا يف

ةيرئازجلا نيب تايقافتا8 عيقوت
 ةرغسصم تاسسسسؤومو ةيادرغب هايملل

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةد˘˘حو تع˘˘قو
(8) ينام˘ث ة˘يادر˘غ˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل
تا˘صسصسؤو˘م ع˘م تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا

نمصض تثدح˘ت˘صسا ةر˘غ˘صصم
معدل ةينطولا ةلاكولا زاهج
(جاصسنوأا) باب˘صشلا ل˘ي˘غ˘صشت
يف ةلوانملا جمانرب ةيقرتل
ةطبترملا ن˘ه˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىدل ديفتصسا امبصسح ،هايملاب
.ةدحولا تاذ يلوؤوصسم
عم دقاعتلا اذه نم ىخوتيو
يف نيقرملا بابصشلا ءلؤوه
ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘˘ل˘˘صص تاذ ن˘˘ه˘˘م
ططخم لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘م˘عد
ىلع دعاصسي امب عجان ءابعأا
بابصشلل لمع سصرف ريفوت
ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
ةيرئازجلا لبق نم ةريصسملا
ح˘صضوأا ا˘م˘˘ب˘˘صسح ،ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
تاذ˘ب لا˘صصتلا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا
د˘لو نا˘م˘ي˘ل˘صس ,ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا

.يلع
سصوصصخلاب رمألا قل˘ع˘ت˘يو
،ها˘ي˘م˘لا بر˘صست˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب
،ة˘يدر˘ف˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘لاو
تاداد˘˘˘˘˘˘˘˘ع بي˘˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘تو
وأا دد˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
ةميدقلا تادادعلا لاد˘ب˘ت˘صسا

ىد˘˘حإلا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ي˘صسم˘˘لا ةر˘˘صشع
،ةيادرغب هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

.لوؤوصسملا تاذ حرصش امك
يتلا ةردابملا هذه فدهتو
ة˘ي˘قا˘ف˘تا را˘طإا ي˘ف جرد˘˘ن˘˘ت
دراوملا ةرازو نيب ةعقوم

ةبدتنملا ةرازو˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا
تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
دوه˘ج م˘عد ى˘لإا ةر˘غ˘صصم˘لا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ير˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
ةيمومعلا ةمدخلا ن˘ي˘صسح˘ت
هايملاب نيومتلاب قلعتي اميف
بر˘˘˘˘صشل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصلا

ر˘˘˘يذ˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كمو
ي˘˘ت˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘بر˘˘صستو
038.9 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ترد˘˘ق
فاصضأا املثم ،ا˘يو˘ن˘صس ة˘لا˘ح
.يلع دلو ديصسلا

اصضيأا ةرداب˘م˘لا هذ˘ه ح˘ي˘ت˘تو
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م
نامصضو دعب نع ةرغصصملا
ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشتو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ماد˘˘˘ت˘˘˘صسا
.ةيتلواقملا ىلع بابصشلا

نإاف تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘ل ا˘ًق˘فوو
ةيادرغب هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يف ًار˘ئ˘ب71 ا˘ه˘يد˘ل نا˘˘ك
وحن ًايلاح يصصحتو2691
ةيلامجإا ة˘ع˘صسب ًار˘ئ˘ب051
بعكم رت˘م003 براق˘ت
011 ىلإا ةفاصضإلاب ،ايموي

ن˘يو˘م˘ت ة˘كب˘صشو تا˘ناز˘˘خ
062.1 نم رثكأا˘ب ها˘ي˘م˘لا˘ب

ةيموي عيزوت ةصصحب ملك
لدع˘مو ،اًر˘ت˘ل052 غ˘ل˘ب˘ت
غلب برصشلا هايم ليصصوت
.ةئاملاب79
ام ةيادرغ ةيلو يصصحتو
كرتصشم028.301 قو˘ف˘ي
هايملاب نيومتلا ةكبصش يف
.برصشلل ةحلاصصلا

شس.نيريسس

ةنتاب يف حّلملا ينطاق ةاناعم ديزي تاكبسشلا بايغ
ة˘ت˘صشم و˘˘ن˘˘طا˘˘ق ثد˘˘ح˘˘ت
يف ماطيب ةيدل˘ب˘ب ح˘ّل˘م˘لا

مهتاناعم نع،ةنتاب ةيلو
با˘˘˘ي˘˘˘غ ع˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا

تا˘˘يرور˘˘صض ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
ةيئابرهك ةقاط نم ةايحلا

فر˘˘˘˘صصل˘˘˘˘˘ل تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘قو
ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا و ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
.بورصشلا

نأاب،ناكصسلا سضعب لاق و
هجاوت تÓئاعلا تارصشع
˘ماد˘ع˘˘نا بب˘˘صسب بعا˘˘ت˘˘م
و ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ي˘˘ت˘˘كب˘˘˘صش
ى˘˘لإا،ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘˘صصلا

تامد˘خ˘لا ف˘ع˘صض بنا˘ج
ىل˘ع اود˘كأا و .ة˘ي˘ح˘صصلا
هذ˘ه ع˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م نأا
تاونصسل دتمت لكاصشملا

ه˘نأا˘ب او˘فا˘صضأا و.ة˘ل˘˘يو˘˘ط
ىوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصشلا م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غرو
تا˘ط˘ل˘صسل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
تا˘ه˘˘ج˘˘لا و ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا لإا،ة˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘لا
يأا ن˘˘˘م اود˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي
هناكمإاب يومنت عورصشم
م˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

ةدح نم داز ام ،مهتاناعم
مهعفد ام وه و.لكاصشملا
نم ددع ذيفنتب ةبلاطملل
كراد˘˘˘ت˘˘˘ل ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
سصئاقنلا
قلعت ام ةصصاخ،ةلجصسملا
ى˘لإا ة˘ي˘ع˘˘صضو رو˘˘هد˘˘ت˘˘ب

ةكب˘صش ر˘فو˘ت مد˘ع بنا˘ج
اوبلاط و يعيبطلا زاغلا
لو˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ةرور˘˘صضب

م˘˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘صشم˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘جا˘˘˘ن
ى˘لإا ن˘ير˘ي˘صشم ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا
هنوناعي ا˘م او˘حر˘ط م˘ه˘نأا
تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا د˘يد˘˘ع ي˘˘ف
،ةيلحملا تاطلصسلا ىلع
قلت مل مهتلاغصشنا نأا لإا
يتلا ةي˘با˘ج˘يإلا لو˘ل˘ح˘لا
.اهنولمأاي
يكتصشا ،ىرخأا ةهج نمو
ةيدلب يتاصشمب نوحÓفلا

ن˘م ،ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ل˘يز˘˘ع
ةيحÓفلا ءابرهكلا مادعنا

هايم لÓغتصسا لطع امم
،ة˘˘˘˘˘˘يزاو˘˘˘˘˘˘ترلا را˘˘˘˘˘˘بآلا

ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘صستو
رثأاتو يحÓ˘ف˘لا طا˘صشن˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م جا˘˘ت˘˘نإلا
.ة˘ي˘عارز˘لا ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘˘لا

نو˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘˘عدو
ىلإا ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ةيحÓفلا ءابرهكلا ريفوت
ءاهنإاو مهطاصشن ليهصستل
،ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا
دو˘عو˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب˘˘ف
فر˘˘ط ن˘˘م ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
نأا لإا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
لاوط ريغ˘ت˘ي م˘ل ع˘صضو˘لا
ام˘ك ،ةر˘ي˘خألا تاو˘ن˘صسلا

ي˘تا˘صشم˘˘لا نا˘˘كصس حر˘˘ط
ءابرهكلا باي˘غ لا˘غ˘صشنا
تانكصسلا باحصصأا ىدل
اولصصحت ثي˘ح ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا

متو ،ءا˘ن˘ب˘لا سصخر ى˘ل˘ع
لإا لا˘غ˘صشألا لا˘م˘˘كت˘˘صسا
.مهطبر متي مل هنأا

م.ءامسسأا

 انوروك ةحئاج تايعادت ببسسب بعسصلا يعامتج’ا لوخدلا ةيعسضو نم اهفوخت نع تربع

«PAPANS» لامعلل ةيباقنلا قوقحلا ةيامحب بلاطت ةياجب 
بتكم «PAPANS» ةيمومعلا ةرادإ’ا يمدختسسمل ةلقتسسملا ةينطولا ةباقنلل ةعباتلا ةيئ’ولا ةيقيسسنتلا تفسشك
ةيامحل اهتبلاطم نع ،اهل نايب يف نييرئازجلا لامعلل ةلقتسسملا ةماعلا ةيلاردفنوكلا ءاول تحت ةيوسضنملا ةياجب
ةحئاج تايعادت ببسسب بعسصلا يعامتج’ا لوخدلا ةيعسضو نم اهفوخت نع تربع امك لامعلل ةيباقنلا قوقحلا
يفاكلا يلاملا معدلا يف شصقن ليجسست عم لامعلل ةيئارسشلا ةردقلا روهدت كلذ ىلإا فسض ،يحسصلا رجحلاو انوروك

 .91 ديفوك ةحئاج تافلخمو يحسصلا رجحلا تايعادت ةهجاومل لامعلا ء’ؤوه نكمي يذلا

ةيئلولا ةيقيصسنت˘لا ر˘كن˘ت˘صست ا˘م˘ك
رو˘جأا ع˘فد ر˘خأا˘ت ن˘˘ع با˘˘با˘˘ن˘˘صسلا
،ةيدلب نيرصشع نم رثكأا يف لامعلا

ءلؤو˘ه˘ل ا˘ه˘تد˘نا˘صسم ن˘ع تر˘ب˘˘عو
ةقيصسنت˘لا ر˘كن˘ت˘صست ا˘م˘ك ،لا˘م˘ع˘لا
فرط نم ةيباقنلا قوقحلا كاهتنا
عر˘˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ئر ق˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ةرادإلا
نيد˘لا درو˘ن» ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘صسرد˘م˘لا

ف˘قو˘ت˘ل˘ل سضر˘ع˘ت يذ˘لاو «ناد˘يز
برعت امك ،نايبلا بصسح يفصسعتلا
وصضعل اهتدناصسم نع ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
مصساقلب» ةلادعلا عاطقل ةيلارديفلا

ى˘لإا ه˘عا˘˘جرإا˘˘ب بلا˘˘ط˘˘تو» ةز˘˘ع˘˘م
ـل يئلولا قصسنملا دكأاو ،هبصصنم
ةد˘نا˘˘صسم ن˘˘ع «مÓ˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي»
ديدع يف لامعلا ةفاكل ةيقيصسنتلا
،تلامزات ،ةفيلخوب اهنم تايدلبلا
لمأايو .مرغإاو ربربن يزيت ،يصشيت
قو˘ق˘ح ة˘يو˘صست ن˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
.نكمم تقو برقأا يف لامعلا

نم ديفتسسي ةيبرتلا عاطق
ةقطنمب ةديدج ةيوناث

مهردوب يديسس
ن˘ي˘مألا رو˘صصن˘م ن˘˘ب ةز˘˘ب ف˘˘صشك
،ةياجب ةيلول ةيبرتلا ةيريدمل ماعلا

ةيلولل ةيبرتلا عاطق ةدافتصسا نع
ةق˘ط˘ن˘م˘ب ةد˘يد˘ج ة˘يو˘نا˘ث˘ب ،ا˘ب˘ير˘ق
اهب لصصاوتت يتلا مهردوب يديصس
ءابرهكلاب اهطبر ىقبيو لامعألا

زيح اهلوخدو اهمÓتصسا متيل زاغلاو
هذ˘ه ذ˘ي˘مÓ˘ت ةد˘ئا˘ف˘ل لÓ˘غ˘ت˘˘صسلا
نودبو ا˘ه˘نأا˘ب فا˘صضأاو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تايوناث يقاب نع ففختصس كصش
ىلإا راصشأاو ،ةياجب ةنيدم ةمصصاع
ىلوألا ةنصسلا ىلإا نيحجانلا ددع نأا
05451 غلب م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه يو˘نا˘ث
جو˘ف˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت دد˘ع نأاو ،ذ˘ي˘م˘ل˘˘ت
يف يوناث ىلوألا ةنصسلا يف دحاولا

لوخدلا نم ةيادب تايوناثلا ةيبلاغ
53 نيب نوكيصس ديدجلا يصسردملا

،كلذ ىد˘ع˘ت˘ي د˘قو ذ˘ي˘م˘ل˘˘ت04و
باعيتصسلا ةقاط ف˘ل˘ت˘خ˘ت ثي˘ح˘ب
اذ˘˘هو ،ىر˘˘خأا ى˘˘لإا ة˘˘صسصسؤو˘˘م ن˘˘م
ةبصسانملا تاءارجإلا طبصض بلطتي
لوخد˘لا حا˘ج˘نإاو ر˘مألا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
0202‐ بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا

1202. 
ىلع فرسشي ةياجب يلاو
زاغب ةلئاع926 ديوزت

ةنيدملا
ةيا˘ج˘ب ي˘لاو د˘با˘ع˘م د˘م˘حأا فر˘صشأا

مامح ةيرقب ةلئاع926 ديوزت ىلع
،ةنيدملا زاغب ةرفيت ةيدلبب لÓيصسلا

ةحرفلا تلخدأا يتلا ةيلمعلا يهو
د˘قو ،تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه رود˘صص ي˘˘ف
نع تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه ىد˘حا تر˘ب˘ع
اهتدافتصسا د˘ع˘ب ر˘ي˘ب˘كلا ا˘ه˘حا˘ي˘ترا
ا˘ه˘تا˘نا˘ع˘م د˘ع˘ب ،ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا زا˘˘غ˘˘ب
يف حدافلا سصقنلا ءارج تاونصسل
را˘ب˘ت˘عا˘ب ،نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ ةرورا˘˘ق
ةيلبج ةقطنم يف دجاوتت مهتيرق
ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا را˘˘ط˘˘مألا˘˘ب ة˘˘فور˘˘˘ع˘˘˘م
مصسوم لÓخ جولثلا˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘تو

ديفتصسيصس قايصسلا اذه يفو ،ءاتصشلا
ةيدلبل ةعباتلا ىرقلا ديدع ناكصس
.ابيرق مرغإا

ةيدلبب نلاغوفا ةيرق
شصئاقن نم يناعت ةريدنك

ةديدع ةيومنت
ن˘لا˘غو˘فا ة˘ير˘ق نا˘˘كصس ي˘˘كت˘˘صشي
سصئاقن نم ةريدنك ةيدلبل ةعباتلا

،مهتيرق اهنم ينا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع
،ةيموي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح تصصغ˘ن ي˘ت˘لاو
ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘با» نا˘˘˘˘كصسلا د˘˘˘˘حأا بصسحو
بذبذت نم نوناعي مهنإاف «ىصسوم
ها˘ي˘م˘لا ي˘ف ةرد˘نو ءا˘بر˘ه˘˘كلا ي˘˘ف
رو˘˘هد˘˘تو ،بر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصلا
دكأاو ،مهتيرق ىلإا يدؤوملا قيرطلا
او˘ل˘صسار م˘ه˘˘نأا˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا
،تارم ةد˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو ،ىود˘˘˘ج نود˘˘˘ب كلذو
ةيعم˘ج˘لا و˘ل˘ث˘م˘م بلا˘ط˘ي دد˘صصلا
ةقطنملا ةرايزل يلاولا نم ةيلحملا
ةيصشيعملا عاصضوألا ةنياعم دصصق
ولثمم لمأايو ،بثك نع ناكصسلل
تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ف˘كت˘ت نأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
تقو برقأا يف مهلكاصشمب ةينعملا

.نكمم
تمامحت ةيرق ناكسس

بايغ نم نوكتسشي روزيمأاب
ةنيدملا زاغ

تما˘م˘ح˘ت ة˘ير˘ق نا˘كصس ي˘˘كت˘˘صشي
بايغ نم روزي˘مأا ةر˘ئاد˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ناكصسلا دحأا بصسحو ،ةنيدملا زاغ
ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا اذ˘˘ه ر˘˘كن˘˘ت˘˘صسا يذ˘˘لا

ىلإا اريصشم ،زاغلا ةكبصشب مهطبر
د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا ىر˘ق˘˘لا نأا

د˘ق ر˘˘ت˘˘م008 ي˘˘لو˘˘ح م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
،تاونصس عبرأا ذنم زاغلاب تدافتصسا

ةيلحملا تاطلصسلا ىلع نوحّليو
نيدكؤوم ،لاغصشنلا اذهب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
ى˘لإا جور˘خ˘لا نو˘ب˘˘ب˘˘ح˘˘ي ل م˘˘ه˘˘نأا
ا˘م˘ك ،تا˘قر˘ط˘لا ع˘ط˘ق وأا عرا˘صشلا
يتلا ةئيهتلا ع˘يرا˘صشم˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي
ناكصسلا لمأايو ،مهتقطنم اهدقتفت
ي˘قا˘ب˘ك م˘ه˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسلا م˘˘ت˘˘ي نأا
 .ةرواجملا قطانملا

ةنيدمب ءايحأ’ا ديدع ناكسس
عجارت نم نوؤواتسسم ةياجب

ةيومنتلا ةيعسضولا
ةنيدمب ءايحألا ديدع ناكصس مدقأا

نيزبأا يح ناكصس رارغ ىلع ،ةياجب
ةيدلب رقم مامأا عمجت ميظنت ىلع
ةئيه˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل كلذو ،ة˘يا˘ج˘ب

تاقرطلا ة˘كب˘صش حÓ˘صصإاو م˘ه˘ي˘ح
بصسح كلذو ،تاعولابلا فيظنتو
نع فصشك يذلا نينطاوملا دحأا
ثود˘ح˘ب ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كصس فو˘˘خ˘˘ت
ةلاح يف مهنكاصسمب ةغلاب رارصضأا
ف˘ي˘ث˘ك ل˘كصشب را˘ط˘مألا طو˘ق˘˘صس
،ةيئام لويصس اهنع رجنت دق يتلاو
هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
.نكمم تقو برقأا يف ةيعصضولا

ناكصس يكتصشي قايصسلا سسفن يفو
سسماد˘لا مÓ˘ظ˘لا ن˘م سسد˘ق˘لا ي˘ح
،ة˘ل˘ي˘ل ل˘ك م˘ه˘ي˘ل˘ع م˘˘ي˘˘خ˘˘ي يذ˘˘لا

هيف رثكت يحلا اذه نأا فورعملاو
را˘صشت˘˘ناو ة˘˘ي˘˘صصو˘˘صصل˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا
ام وهو .. نيفرحنملاو نيدرصشملا

نوفوختي يحلا اذه ناكصس لعج
ةرانلا حيباصصم قارتحا تاعبت نم
دصشاني امك تاقرط˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لا˘ياور ي˘حو ة˘ل˘مر˘لا ي˘˘ح را˘˘ج˘˘ت
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ي˘ت˘لا تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘صش حÓ˘صصإا˘ب
لامعتصسÓل ةحلاصص ريغ تحصضأا

يطغي يذلا رابغلا اهنم رياطتيو
. ةصضورعملا مهعلصس و مهعئاصضب
ل˘ث˘م˘˘م ح˘˘صضوأا نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
متيصس سصئاقنلا هذه لك نأاب ةيدلبلا

متيصسو يئاقلت لكصشب ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م
يف نينطاوملا تلاغصشناب لفكتلا
 .لجاعلا بيرقلا

ديفتسست تويركسسات ةيدلب
ميتنسس نويلم008 نم
ةيومنت عيراسشم زاجنإ’

ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب سسي˘˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘˘صشك
نع ةياجب ةيلوب تويركصسات
يلام فÓغب هتيد˘ل˘ب ةدا˘ف˘ت˘صسا
،ميتنصس نويل˘م008 ـب رد˘ق˘˘ي
اهرقأا يتلا تاءارجإلا راطإا يف
راطإايف ةيروهمجلا سسيئر
نمو ،لظلا قطا˘ن˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا
اهلÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
تاذ عيراصشملا سضعب ديصسجت
ةا˘˘ي˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘صصلا
لاصصيإا رارغ ىلع نينطاوملا
،تÓئاعلا سضعب ىلإا ءابرهكلا
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت
سضع˘ب حÓ˘صصإاو ،ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
ا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس اذ˘˘˘هو..تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ي˘صشي˘ع˘م˘لا را˘طإلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل
.لظلا قطانمناكصسل

ةطسسوتم ذيمÓت ءايلوأا
ريغ داوب ديعسس يدهم

ةيبرتلا ةيريدم نوبلاطي
شسردمتلا فورظ نيسسحتب
ةطصسوتم ذيمÓت ءايلوأا بلاطي
ةيدلبب ةنئاكلا «د˘ي˘ع˘صس يد˘ه˘م»
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘م ،ر˘ي˘˘غ داو
سصئاقنلا ةجلاعم ،ةياجب ةيلول
،ةصسصسؤوم˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

رصشابم لكصشب ابلصس ترثأا يتلاو
م˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘صس ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هذهب سسردمتلا فورظ نيصسحتل
يواد˘ه˘˘م بصسحو ،ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

حصضوأا يذلا ءايلوألا لثمم رمع
لكايه ىلإا جاتحت ةصسصسؤوملا نأا
تذختا دقو ،ةديدج ةيجوغاديب
ةيصساردلا ةنصسلا لÓخ تاءارجإا

كل˘˘ت ءاو˘˘ت˘˘حل9102/0202
ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا نأا لإا سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ر˘ي˘باد˘ت يأا ذ˘خ˘ت˘ت م˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

اذل ،ةصسصسؤوملا هذه نأاصشب ةديدج
ة˘˘ف˘˘قو˘˘لا هذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت اورر˘˘ق
ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضل˘ل ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا فد˘ه˘ب ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا

تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تل
هذه عيطت˘صست ى˘ت˘ح ة˘يرور˘صضلا
ذيمÓت˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘صسصسؤو˘م˘لا

 .انوروك ةحئاج لÓخ

ت.Ëرك :اهعمج

 لمعلا قيلعت نم ارهسش11 دعب
ةيداعلا ةرودلا حاتتفا

يبعسشلا ضسلجملل
ةلسشنخب يئلولا

ةرودلا ،ت’وادملا ةعاقب تحتتفا
يبعسشلا شسلجملل ىلوأ’ا ةيداعلا
قيلعت دعب ،ةلسشنخ ةي’ول يئ’ولا
ةرود رخآا ذنم ةيداعلا تارودلا
نم ربوتكأا رهسش ةياهن ةدقعنملا
لوأ’و روسضحب .ةيسضاملا ةنسسلا

زاهجلا شسأار ىلع هبيسصنت ذنم ةرم
يلع ةي’و يلاو نم لك يذيفنتلا

ماعلا نيمأ’ا بناج ىلإا يديزوب
ةيداعلا ةرودلا لاغسشأا ،ةي’ولل
ةيداع فورظ يف تقلطنا شسلجملل
دعب ءاسضعأ’ا ةيبلغأا روسضحبو
شسلجملا شسيئرل ةيبيحرت ةملك
ةقيقد اهتلت ،يماهوتلا يلعوب

ديقفلا حور ىلع امحرت تمسص
لكو قباسسلا ةمامحوب ةرئاد شسيئر
–91– ديفوك انوروك ةحئاج اياحسض
يف ةي’ولا يلاو اهدعب لخدتيل

ليلحتلاب تنمسضت ةلوطم ةملك
يتلا عيراسشملا لكل ليسصفتلاو
تادامتع’او عاطق لك اهب دافتسسا
اهدعب لخدتيل زاجنÓل ةدوسصرملا
يلاو ريكذتب شسلجملا ءاسضعأا
يذيفنتلا زاهجلا ءاسضعأاو ةي’ولا

تايسصوت ذيفنتو قيبطت ىدمب
لبق ةنسسلا ةرودلاب شسلجملا

لامعأا لودج ةسشقانمو ميدقت
باسسحلا جتان لمسشي يذلا ةرودلا
عورسشم ،9102 ةنسسل يراد’ا
،0202 ةنسسل ةيفاسض’ا ةينازيملا

ةيعسضولا لوح لاح شضرع
ةقلعتملا اهنم ةسصاخ ةيحسصلا

ةطقنو91 ديفوك انوروك ءابوب
لك اهل رسضحي يتلا ةفلتخم نوؤوسش
ت’اغسشنا اهيف حرطل ءاسضعأ’ا
 .ةلسشنخ ةي’و ةنكاسس

يداعسس يون
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ضسراح لظأاسس» :ونيل
«لوألا لانسسرآا

هناكم نادقف سشخي مل هنإا ونيل دنريب لاق
ح˘لا˘صصل لا˘ن˘صسرآا ى˘مر˘م ة˘˘صسار˘˘ح ي˘˘ف
ةباصصإلا هتدعبأا امدعب زينيترام ونايليميإا
.قيرفلا نع يصضاملا مصسوملا ةياهن يف
اماع82 هرمع غ˘لا˘ب˘لا و˘ن˘ي˘ل سضر˘ع˘تو
باغو ةيليوج يف ةبكرلا يف ةباصصإل
‐9102 مصسومل ةريخألا تلوجلا نع
يف باج˘عإلا ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م را˘ثأاو .0202
ارود بعلو ي˘نا˘م˘لألا سسرا˘ح˘لا با˘ي˘غ
سسأا˘ك بق˘ل لا˘ن˘صسرآا د˘صصح ي˘ف ا˘م˘ه˘˘م
ىلإا لحري نأا لبق يزيلجنإلا داحتلا
ظفاح يذلا ،ونيل غلبأاو .Óيف نوتصسأا

حيجرت يتلكر ذقنأاو ةفيظن هكابصش ىلع
سسأاك يف لوبرفيل ىلع زرناغ زوف يف
نيفرتحملل ةيزيل˘ج˘نإلا ة˘يد˘نألا ة˘ط˘بار
يا˘˘كصس ة˘˘كب˘˘صش ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ةر˘˘˘ه˘˘˘صس
ا˘م˘ئاد ي˘ن˘ح˘˘ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا» :سسترو˘˘ب˘˘صس
لظأاصسو ،لوألا سسراحلا يننأاب روعصشلا
ناك جهنلا اذه» :عباتو .«لوألا سسراحلا

تابثإا يه يتيفظوو يدانلا نم اديج
تم˘ق ي˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو عو˘ب˘صسأا ل˘˘ك كلذ
دي˘ج˘لا ن˘م د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب» :فدرأاو .«كلذ˘ب
حيجرت تÓكر ذقني نأا ىمرملا سسراحل
ةارابملا د˘ع˘ب ةد˘ي˘ع˘صسلا هو˘جو˘لا ة˘يؤورو
زوفلا ةلبقملا ةرملا يف لصضفأا ينكل
امدنع .ح˘ي˘جر˘ت تÓ˘كر˘ل ءو˘ج˘ل˘لا نود
.«ديج رمأا اذهف كلذ ثدحي
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا بحا˘˘صص ،لا˘˘ن˘˘صسرآا بع˘˘ل˘˘يو
د˘ل˘ي˘ف˘ي˘صش د˘صض ،يرود˘لا ي˘ف سسما˘خ˘لا
.دحألا ادغ دتيانوي

نئمطي وينيروم
نيك لوح تيغثواسس

،ماهنتوت بردم ،و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج در
ريدملا تيجثواصسثيراج تاقيلعت ىلع
ةرادإا ةيفيك ىلع ،ارتلجنإا بختنمل ينفلا
نل هنإا هلوقب ،نيك يراه ىلع لمحلا
.ةيدو ةارابم يأا يف همجاهم كرصشي
بلا˘ط ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت لود˘˘ج ما˘˘حدزا ع˘˘مو
ةيامحب ،ارتلجنإا بردم هريظن وينيروم
زليو ةهجاو˘م ي˘ف ه˘كار˘صشإا مد˘ع˘ب ن˘ي˘ك
يرود يف كرامندلاو اكيجلب مث ةيدولا
.يلاحلا رهصشلا يف ةيبوروألا ممألا
نأا نع اًربعم هرودب در تيجثواصس نكل
ن˘ي˘ك يرا˘˘ه ة˘˘لا˘˘ح نأا˘˘صشب فوا˘˘خ˘˘م˘˘لا

،وينيروم ،تيجثواصس بلاطو .ةكرتصشم
ةلاح يف نيك يراه نوكي نأا نامصضب
ا˘بوروأا ة˘لو˘ط˘ب ل˘جأا ن˘م ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ند˘˘ب
لبقملا ماعلا ىلإا تلجأات يتلاو ،0202
.انوروك سسوريف ةحئاج ببصسب
ه˘تارا˘ب˘م ي˘ف ،فاد˘هأا3 ،ن˘ي˘˘ك زر˘˘حأاو
ماهنتوت زوف يف ،مايأا ةصسمخ يف ةثلاثلا

،سسيمخلا سسمأا افيح يباكم ىلع2‐7
تاعومجملا رود يندنللا قيرفلا غلبيل
و˘ي˘ن˘يرو˘م لا˘قو .ي˘بوروألا يرود˘˘لا˘˘ب
ةارابم .انل ةمهم تناك ةارابملا هذه»
ةينيلرتصسلا تاهينجلا نييÓم يواصست
وهو تاعومجملا رود انغولب ينعتو
يقيدصصل ةبصسن˘لا˘ب» ع˘با˘تو .«ا˘ن˘حو˘م˘ط
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ه˘نأا ه˘ي˘لإا د˘ه˘ع˘˘تأا ،ثيرا˘˘ج
ةدحاو ةقيقدل نيك كراصشي نل مصسوملا
ماهنتوت بعليو .«ةيدو ةارابم يأا يف

يرود˘لا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘م د˘صض
.دحألا ادغ ،زاتمملا يزيلجنإلا
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يسسنرفلا بعÓلا نم صصلختلا ديري ناموك

يليبميد نامثع مسضل دتيانوي رتسسسشنام مامأا اًطرسش عسضي ةنولسشرب

دتيانوي رتصسصشنام ىلع ني˘ع˘ت˘ي˘صس
نا˘˘م˘˘ث˘˘˘ع ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘جأا ع˘˘˘فد
512 غلابلاو ل˘ما˘كلا˘ب ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد
اودارأا اذإا ،يني˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا
ةراعإلا ليبصس ىلع هعم دقاعتلا

.ةنولصشرب نم
رياصشلوصس رانوغ يلوأا قيرف لواح
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ر˘ي˘ث˘م˘لا حا˘ن˘ج˘لا م˘صض
يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ًما˘˘ع32 ر˘م˘˘ع˘˘لا
ليوط فدهلل ليدب˘ك ي˘نو˘لا˘ت˘كلا
.وصشناصس نوداج ىدملا
نأل ة˘بر˘˘صضل او˘˘صضر˘˘ع˘˘ت م˘˘ه˘˘ن˘˘كل
يأا لوبقل دعتصسم ريغ ةنولصشرب
بتار دتيانوي عفد نم لقأا ءيصش
،ةئاملا ي˘ف001 ةب˘صسن˘ب بعÓ˘لا

.’’نصص’’ ةفيحصص هتركذ امل اًقفو
ى˘ل˘ع نا˘مو˘ك د˘˘لا˘˘نور سصر˘˘ح˘˘يو
مئاد لكصشب حانجلا نم سصلختلا

ع˘م˘ج ى˘لإا ه˘ق˘ير˘˘ف جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ثي˘˘ح

نكل ،تلاقتنلا لجأا نم لاومألا
،كلذب مايقلا ي˘ف ددر˘ت˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي

تا˘مÓ˘˘ع ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
يليبميد فقوم لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘صسلا

ذ˘ن˘م ئ˘ي˘صسلا تا˘با˘صصإلا ل˘ج˘˘صسو
ن˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘م˘˘صضنا

.دنومترود ايصسوروب
رياصشلوصس يعصس نأا اذه ينعي دق
ةيموجه ةب˘هو˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل
ه˘ق˘˘ير˘˘ف ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فا˘˘صضإل ىر˘˘خأا
.يئاهنلا دعوملا موي ىتح رمتصسي
ءايحإا ىلإا يليبميد علطتي ،هرودب
ءافولا يف لصشف نأا دعب هتريصسم
ةباصصإا تدأاو ةنولصشرب عم هدعوب
همدقت ةقاعإا ىلإا ةبكرلا راتوأا يف
.يصضاملا مصسوملا

فد˘ه˘ك و˘صشنا˘صس د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘˘ب˘˘تاو
تار˘ت˘ف م˘ظ˘ع˘م ي˘˘ف ه˘˘ل ي˘˘صسا˘˘صسأا
ن˘كل ،م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘بو ف˘˘ي˘˘صصلا
رعصس ىلع اًتباث لاز ام دنومترود
.بعÓلا

يف ’’دروفارتدلوأا’’ يدان سضرع
هينج نو˘ي˘ل˘م07 غ˘ل˘ب˘م ق˘با˘˘صسلا
نويلم001 ىلإا عفتري ينيلرتصسإا

دنومترود نكل ،ينيلرتصسإا هينج
بعÓل لاومألا ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘ير˘ي
.يزيلجنإلا يلودلا

ر .ق ^

ن˘غرو˘ي لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل برد˘˘م بج˘˘عأا
ديدجلا دفاولا ءادأا نم هآار امب بولك
م˘جا˘ه˘م˘لا أاد˘ب ثي˘ح ،ا˘تو˘˘ج و˘˘غو˘˘يد
يف زديرلا عم ةرم لوأل يلاغتربلا
˘ما˘مأا ’’وا˘بارا˘ك’’ سسأا˘كب ة˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا
فادهأا نودب ةقيقد09 دعب.لانصسرأا

،سسيمخلا موي ’’دليفنآا’’ بعلم ىلع
تÓكرب4‐5 لا˘˘ن˘˘صسرآا ر˘˘˘صصت˘˘˘نا
ةراصسخلا نم مهيفاعت دعب حيجرتلا
زديرلا دصض اهل سضرعت يتلا ةريخألا

ةيصساصسأا ةليكصشت بولك مدق.1‐3
ي˘نا˘م و˘يدا˘صس لا˘ث˘مأا ن˘ي˘ب˘عل نود˘ب
ردنصسكلأا تنيرتوونيمريف وتربورو
اهأادب يتلا سسأاكلا ةارابم يف دلونرأا

ن˘م ه˘لا˘ق˘ت˘نا د˘ع˘˘ب ةر˘˘م لوأل ا˘˘تو˘˘ج
.نوتبماهرفلو
لوأل و˘غو˘يدر˘ه˘ظ’’ :بو˘ل˘ك لا˘قو
اًقح اًديج رمألا ادبو ةيادبلا ذنم ةرم
هتيدصسج ،تاظحللا نم ريثك يف
عئار رمأا وه ه˘بو˘ل˘صسأا˘ب ة˘جوز˘م˘م˘لا

اوماق نيرخآلا لك ،هتدهاصشمل اًقح
، زمايليو سسير انيدل ناك ،مهلمعب

ى˘ل˘ع ا˘ن˘ه يدو˘جو ذ˘ن˘م ةر˘˘م لوأل
د˘صض بع˘ل˘م˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ، ل˘˘قألا

يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف بصسا˘˘˘ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ىدأا د˘قو ،زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا
.’’ةياغلل ديج لكصشب
وأا ةظ˘ح˘ل˘ب و˘كي˘ن ر˘م د˘ق˘ل’’ :فا˘صضأا
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا فر˘صصب ن˘كلو ،ن˘ي˘ت˘ن˘ثا
سسنت ل ،اًقح ةديج ةارابم تناك ،كلذ
ناكو يبيب سسلوكين دصض بعل هنأا
.’’اًديج اًبعلو اًريبك اًعيقوت كلذ
بعل ،يهلإا اي نوصسليو يراه’’ :عبات
يف ام دح ىلإا طصسولا زكرم يف

تيأارو اًديج عفادو ،8 مقر زكرملا
تببحأا دقل ،اًصضيأا ةيوركلا هتاراهم
ا˘ن˘ن˘كل ةارا˘ب˘م˘لا ءاز˘جأا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا

ءزجلا وه اذهو ةياهنلا يف انرصسخ
ونيل دنريب تبثأا امك,’’هبحأا ل يذلا

كلت يف مصساح هنأا لانصسرأا سسراح
تÓكر نم نيتلكر ذقنأا ثيح ةليللا
بولك هن˘طاو˘م ل˘ع˘ج˘ي˘ل ،ح˘ي˘جر˘ت˘لا

لو˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘م غ˘ل˘˘بأاو ا˘˘ًط˘˘ب˘˘ح˘˘م
.ةارابملا دعب هرعاصشمب بعÓلا

دعب هتربخأا’’ :ونيل نع بولك لاقو
اًد˘ج اًد˘ي˘ع˘صس ن˘كأا م˘ل ي˘ن˘نأا ةارا˘ب˘م˘لا
،نيديج انا˘ك ن˘ي˘طو˘صشلا Ó˘ك !كلذ˘ب
ها˘ندد˘صس ي˘نا˘ث˘لا طو˘˘صشلا ي˘˘ف ن˘˘كل
ةديج تاظح˘ل .ح˘ي˘جر˘ت˘لا تا˘بر˘صضب

.’’اًقح
نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا ،برد˘˘م˘˘˘ك’’ :ل˘˘˘صصاوو
ا˘ن˘نأا ىرأا نأا د˘˘يرأا ي˘˘ن˘˘كلو ل˘˘ج˘˘صسن
ي˘ف تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘ن˘صصن
ةدوج˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي م˘ث ةارا˘ب˘م˘لا
ا˘نر˘ه˘ظأاو ةدو˘ج˘لا ا˘ن˘يد˘˘ل ،ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا
ةليللا حجني مل رمألا نكل ،ةدوجلا

،ىرخأا ةرم لواحنصس ،اًمامت ديج اذهو
.’’كدعأا نأا يننكمي

لوبرفيل عم اتوجل روهظ لوأاب ’’رهبنُم’’ بولك

،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا يدا˘ن ل˘صصاو˘˘ي
ع˘˘م د˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘تا˘˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘م
يدا˘˘˘ن بعل ،ار˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘كو˘˘˘ل
تلاقت˘نلا قو˘صس لÓ˘خ لا˘ن˘صسرآا
.يراجلا ةيفيصصلا

طصسولا طخ بعل برتقا ثيح
ح˘ب˘صصي نأا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ياو˘˘غوروألا

ديردم وكيتلتأا يف اًديدج اًبعل
عصضخت ةقفصصلا نإاف ، كلذ عمو
.اريريه ةرداغمل
نأا˘˘˘ف سسآا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو
(اًماع42) بحاصص اريروتصساكول

اًديدج اًبعل حبصصي نأا كصشو ىلع
مغرلا ىلع ،ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ي˘ف
، يئاهنلا عيقوتلا متي يكل هنأا نم
ينابصسإلا يدانلا ىلع ًلوأا بجي
اريريه ليغيم هبعل نم سصلختلا
ل˘˘ي˘˘حرو ياو˘˘غوروألا لو˘˘˘صصو ،
، ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب ، ي˘كي˘˘صسكم˘˘لا
اذهل قيرفلا ة˘ل˘ي˘كصشت نا˘ق˘ل˘غ˘ي˘صس
.مصسوملا
بردملا نم عيرصس بلط وه اريروت
بعÓلا دعصسيصسو ينويميصس وغييد
ثيح، ةديدج ةرماغم يف سضوخلاب

عم ةارابم يأا لÓخ اريروت بعلي مل
ثيح ،مصسوملا ةقÓطنإا ذنم لانصسرأا

ن˘م ي˘نا˘يو˘غوروألا ي˘لود˘لا جر˘˘خ
ح˘ب˘صصأاو ي˘ئا˘ه˘ن ل˘˘كصشب ةرو˘˘صصلا

ل˘ي˘كي˘م برد˘م˘لا تا˘با˘صسح جرا˘خ
.اتيترأا
بعÓلا ل˘ث˘م˘م ، رو˘كنا˘ت˘ي˘ب و˘ل˘با˘ب
ىلع سضوافتلل ديردم يف دجاوت
اهلح بجي يتلاو ،دقاعتلا طورصش
اريريهروتكيه ليحر قÓغإا درجمب

.ةقفصصلا حاتفم ،
دقاعتلا يف ديردم وكيتلتأا بغريو
عم ةراعإلا ليبصس ىلع بعÓلا عم
لانصسرأا يوني امنيب ، ءارصش رايخ
نوديري) يئاهن لكصشب اريروت عيب
، (وروي نويلم42 ىلع لوصصحلا

ل˘يو˘م˘ت ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ل˘جأا ن˘˘م
قوصسلا نم ةريخألا مايألا ةهجاومل
.ةيفاك ةيداصصتقا ةوقب
ديردم وكيتلتأا نكمتي نل نكلو
ديكأات م˘ت˘ي ى˘ت˘ح رو˘مألا ءا˘ه˘نإا ن˘م
، يكيصسكملا طصسولا بعل ليحر
قاروأا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي م˘ل يذ˘لا
ف˘ي˘صصلا ه˘لو˘صصو د˘˘ع˘˘ب هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا
.وتروب نم يصضاملا
ة˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ىلع بلغتلا نم نكمت ينابصسإلا

ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘˘ف يو˘˘ق˘˘لا ه˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
نا˘ك يذ˘˘لا ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت ، ةر˘˘ي˘˘خألا
دعب نكلو بعÓلا مصضل ىعصسي
ايردنأاو روكناتيب ني˘ب عا˘م˘ت˘جلا
و˘ه و˘كي˘ت˘ل˘تأا را˘ي˘خ نا˘ك ، ا˘تر˘ي˘˘ب
بعÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بذا˘˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كألا
.يناياوغوروألا

لانسسرآا مجن مسضل ديردم وكيتلتأا حاتفم اريريه

ءادأاب روخف : ناموك
ىلع Òسسنو ÚبعÓلا

حيحسصلا قيرطلا

ينفلا ريدملا ناموك دلانور برعأا
ن˘ع ،ي˘نا˘ب˘صسإلا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب يدا˘˘ن˘˘ل
،وجيف اتليصس ىلع زوفلاب هتداعصس

ينابصسإلا يرودلا تاصسفانم نمصض
.مدقلا ةركل

قيقحت يف ةنو˘ل˘صشر˘ب ح˘ج˘ن ثي˘ح
اتليصس ىلع (0‐3) ةجيتنب زوفلا
يف ،سسيمخلا مويلا ءاصسم ،وجيف
ةعبارلا ة˘لو˘ج˘لا تا˘صسفا˘ن˘م را˘طإا

.اغيللا نم
ىلع ءوصضلا ناموك دلانور طلصسو
ىلع زوفلا يف قيرفلل ديجلا لمعلا
اذإا هنأا ىلع يدنلوهلا ددصشو اتليصس
نإا˘ف ،را˘صسم˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف اور˘˘م˘˘ت˘˘صسا
زوفلا ىل˘ع ردا˘ق نو˘كي˘صس ق˘ير˘ف˘لا
.تايرابملا نم ديدعلاب
يف قيرفلا اذهب اًدج روخف انأا»: عبات
ديج لكصشب انلمع دقل ،مويلا ةارابم
عيمجلاو عئار لكصشب انبعلو ةياغلل
.«زيمم ءادأا مدق مويلا
هذه ،ديج لمعب موقن نحن »: فاصضأا
ىلع اننأاب داقتعÓل انوعدت جئاتنلا
اننأا نم مغرلاب ،حيحصصلا قيرطلا
درط يهو ةيصساق ةبوقعل انصضرعت

مهألا ناك ثيح ، تيلجنيلتنوميلك
يف بعللا ةيفيك نع ثيدحلا وه
˘مد˘˘ع ن˘˘م يدد˘˘ع˘˘لا سصق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ظ
.«همدع نم درطلا حصص ةصشقانم
نود˘ب اًر˘ي˘ث˘ك ل˘م˘˘ع ي˘˘صسي˘˘م»: م˘˘تأا
نحن، ةياغلل ديج ءاقل مدقو ةركلا
قرفلا ىوقأا نم سسوتنفوي نأا ملعن
، لاطبألا يرود يف ةعومجملا يف
.«ةلوطبلا هذه يف رمتصسن نأا ىنمتأا
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قا˘فو ة˘ل˘ي˘˘كصشت تر˘˘صشا˘˘ب
ا˘ه˘تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
ل˘˘˘˘خد ثي˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘ف ي˘كو˘˘كلا ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
هناو ةصصاخ ةيدجلا رومألا
ةبيتكلا عصضو يف بغري
اميصسل ةلوطبلا ناهر يف
ه˘ع˘ي˘قو˘ت طور˘صش ن˘م ناو
ةقرو بعل ةلصصاوم تناك
اهيلع سسفان˘ت˘لاو با˘ق˘لألا
ر˘صصا˘ن˘ع˘˘لا ل˘˘ج نا ر˘˘كذ˘˘ي

ي˘˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘ح تنا˘˘˘˘˘ك
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘˘ب   تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
لو˘ع˘ي ثي˘ح ،ة˘نو˘م˘ل˘˘قو˘˘ب
م˘صسو˘م   ى˘ل˘ع ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘م    د˘ي˘ع˘ي ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا

ام قيق˘ح˘ت قا˘فو˘لا ه˘لÓ˘خ
هلجا نم بعللا ىلع دوعت

سسمل عيمجلا نا و ةصصاخ
ءا˘ق˘فر ن˘م ة˘ح˘ل˘˘م ة˘˘ب˘˘غر
مصسو˘م م˘يد˘ق˘ت˘ل ط˘ي˘ن˘ح˘ج
ه˘لÓ˘خ ن˘˘م د˘˘ع˘˘صسي يو˘˘ق
. عيمجلا

تاقفسصلا ةسشقانم
رودمو مويلا

تافوسشكل عسضخيسس
ةقمعم

ةرادإلا نا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
مويلا ديدج نم عمتجتصس
ي˘كو˘˘كلا برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ن˘ي˘ت˘قرو˘لا ي˘ف ل˘صصف˘ل˘ل

نا˘ك رود˘م» ن˘ي˘ت˘مدا˘ق˘لا
رظت˘ن˘يو تا˘ق˘ف˘صصلا لوا

ةصشقانمل فيطصسب هلولح
ةصصاخ «هتاباصصا ةيصضق
ى˘ل˘ع ر˘صصا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ناو
ي˘عو˘ن باد˘ت˘نا ةرور˘˘صض
ىلع نيلحارلا سضيوعتل
ل˘˘مأا˘˘˘يو اذ˘˘˘ه ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
دهتجي نا يف ةيفياطصسلا

جئاتن ليصصحتل عي˘م˘ج˘لا
اذه لÓخ قافولل لصضفا
ىرخأا ةهج نم مصسوملا
«ونرفنا» سسارتلا تلفتحا

د˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
با˘ع˘لأا ط˘صسو ا˘هدÓ˘˘ي˘˘م
عتم˘ت˘صسا ة˘م˘خ˘صض ة˘يرا˘ن
يتلا رظان˘م˘لا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا

. اهتفلخ

ششامر ماسشه

يندبلا لمعلل ضصسصخملا ناسسملت ضصبرت رظتنيو ءاطخألا ححسصي ينارمع
ةنيطنسسق بابسش

مويلا ةديدجلا تاقفسصلا نع ثيدحلا يف عورسشلا

يكوكلا دقع ددجت ةرادإلاو ةيدجلا هتاريسضحت رسشابي قافولا

فيطسس قافو

يلاردفلا بتكملا رارقل ريبك بقرتو «فين» ةيسضق تحسضأا ايراق ةركسسب ةكراسشم
وتاكريملا قلغل نيتقفسص ديرت ةركسسب داحتا ةرادإا

تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ادغ ةدوعلا
تابيردتلا يف عورسشلا لبق ةعوسضوملا ةيمسسإلا ةمئاقلا ضشقاني ضشيعي

ةليلم نيع ةيعمج

تاعاصسلا يف بعÓملا ليهأات ةنجل لوصصو يف ةرقم مجن راصصنا لمأاي
تاديدجتلا و تاميمرتلا دعب اذهو قيلصشوب بعلم ةيعصضو ةصساردل ةمداقلا
اذه هيف لابقتصسلا ةرورصض ىلع لكلا عمجا ثيح ةرادإلا اهيلع تلمع يتلا
سضعب ىوصس هيف ق˘ب˘ي م˘لو ا˘ب˘ير˘ق˘ت از˘ها˘ج ى˘ح˘صضا ه˘ناو ة˘صصا˘خ م˘صسو˘م˘لا
ةرادإا نا ركذي اهنع يصضاغتلا ةطبارلا ةنجل ىتح ناكمإاب يتلا تاميمرتلا
ةفاك ءاهنا متي ىتح ةريخألا ةيلاملا ةعرجلل يلاولا ميلصست رظتنت بعلملا
. ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ رومألا

بكرملاب ةريبك ةداسشاو ةيدامحلا بعلمب ةيدجلا هتاريسضحت لسصاوي قيرفلا
نيا جربلاب ةيدامحلا بعلم يف مجنلا تاريصضحت لصصاوتت هتاذ قايصسلا يف
قباصسلا جربلا يلها سسيئرل عباتلا «ايلوقناطصس ميج» بكرم يف يدانلا ميقي
نم ةبيتكلا زيهجت ىلع اصشاب ةدايقب ينفلا مقاطلا لمعيو اذه يقوزرم
يف دجاوتلاب قوزرم نب ءاقفرل حم˘صست ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ةعومجملل حمصست يتلا لئاصسولا لك ترفو ةرادإلا ناو ةصصاخ ةمروفلا
. ريبك مصسومب مايقلل ةريبك تاعلطتلا ناو ةصصاخ ىغتبملا قيقحتب

ششامر ماسشه

ةيصضق » ةيراقلا ةكراصشملا يف ةركصسب داحتا ةكراصشم ةيصضق تحصضأا
راصصنألا ىتحو ةرادإلا هب موقت ام اهبجعي مل فارطألا سضعب نا امب «فين
نيب ىرجتصس تناك ةعرقلا ناو ةصصاخ عورصشم قح هنوك نم مغرلاب
ةصسفانملاب يرانكلل حمصس فارطألا سضعب لخدت نكلو جربلاو داحتلا

ىصصقا ىلع مويلا كراصشملا نÓعا متي نا رظتنملا نمو اذه ةكراصشملا ىلع
مدق قيرفلا نا امب مهفاصصنا متي نا ةركصسب يف عيمجلا رظتني ثيح ريدقت
. ايراق ةكراصشملل يباجيإا دج افلم

تامادقتسس’ا قلغل نينثا وأا بع’ نع ثحبت ةرادإ’او ينفلا مقاطلاب قحتلا ودح
دعاصسم قاحتلا دعب ةصصاخ ةيدجلا رومألا يف ةليكصشتلا تعرصش دقو اذه
ىلا ةلوزقوبو وحوح يئانثلا بناج ىلا لمعيصس يذلاو يلوم ودح بردملا

نا رظتنملا نمو اذه ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ زاكعوب بردملا قاحتلا ةياغ
يدانلا يلوؤوصسم فرط نم ةمداقلا تاعاصسلا يف تامادقتصسلا فلم قلغ متي

ابصسحت ةبيتكلا ىلا بعل عناصصو موجه بلق ةفاصضإا يف عيمجلا لمأاي ثيح
اريثك ىصسيع نب لمعب اوبجعا راصصنألا ناو ةصصاخ رثكا دادعتلا نيصسحتل
. ةوجرملا ةفاصضإلا ميدقت اهناكمإاب يتلا ةيباجيإلا تامادقتصسلا ريظن

ششامر ماسشه

ةسسوملم دوعو دوجو مدع لاح يف ليحرلاب نوددهي يلهألا ولوؤوسسم
جربلا يلهأا

تربع يتلاو قيرفلا ريهامج ىلع اهلÓظب يقلت جربلا يلها ةمزا لازت ل
مل دوعولا ناو ةصصاخ يدانلا هب ريصسي يذلا ريبكلا ءطبلا نم اهبصضغ نع
ىلا يدانلا يلوؤوصسمب عفد يذلا رملا وهو رطصسلا هذه ةباتك دحل قحتت
اوطرتصشا نيبعÓلا ناو ةصصاخ يدانلا رييصست نم مهباحصسنا ةيناكمإا ديكأات
يف نيريصسملا عصضيصس ام وهو يدانلل نونيدي نيذلا كئلوأا ةصصاخ سشاكلا

دوعولا ببصسب ناك يدانلا ةدايقل مهتدوع رارق ناو ةصصاخ ةجرح ةيعصضو
. ةعاصسلا دحل دصسجت مل يتلا

تاطلسسلا ىمرم يف ةركلاو ةرداغملاب اودده نوبعÓلا
ةرداغملا رارق ذاختا يف اهتبغر نع رصصانعلا نم ةعومجم تعمجأا دقو اذه
لجعي دق ام وهو رطصسلا هذه ةباتك دحل كرحتي مل يدانلا راصسم ناو ةصصاخ
ةرورصضب بلاطملا يلهألا حلاصص ريغ يف تقولا نا امب ةبيتكلل ةيعامج ةرجهب
عم ةد˘يد˘ج ةر˘ما˘غ˘م سضو˘خ ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ع˘صضوز˘ن˘ي˘صسح˘ت
مهتاقحتصسم ليصصحت لبق فانئتصسلا اوصضفر نيبعÓلا نا ركذي تامادقتصسلا

. ةيئلولا تاطلصسلا يلوؤوصسم ىلا ةركلا نومري يدانلا يلوؤوصسم لعج ام وهو
ششامر ماسشه

دادح ىلع لوسصحلا لباقم ةيدولوملا ـل يقوزرم ةراعإا وحن
  تاعزانملا ةنجل ةيسضق يهنتو نيرداغملا ةمئاق طبسضت ةبيبسشلا

ةدكيكسس ةبيبسش

مت ثيح نيرداغملا ةمئاق ةدكيكصس ةبيبصش ةرادإا تطبصض اعقوتم ناك امك
تمصض ثيح ينفلا مقاطلا ةيعمب ةرادإلا رارقب مهغÓباو مهعم لصصاوتلا

يناميصسو يذوخو نونغزو ةورقوبو طوبيعو ةبيطوبو يعيبر نم لك
ل˘كل ا˘ه˘تار˘كصشت م˘يد˘ق˘ت˘ب ةرادإلا تما˘ق د˘قو اذ˘ه ة˘ن˘يو˘عو˘بو ي˘صشا˘بر˘خو
داعتبا ينعي ام وهو ةيدو ةقيرطب تامازتللا ةفاك ءاهنل كلذو رصصانعلا
.تاعزانملا ةنجل ىلا ءوجللا ةوطخ نع عيمجلا

ةبيبسشلل دادح ةراعإا لباقم يقوزرم ديرت ةيدولوملاو هقاحتلا مسسريسس ةجوخ
دعبو ثيح ةمات ةيرصس يف ةدكيكصس ةبيبصش قيرف تامادقتصسا ريصستو اذه
تامدخ تنمصض دق ةرادإلا نوكت قباصسلا يف هعم قافتلا مت يذلا يعابرلا

نا ىلع دادح بعÓلا ةراعا حرتقم تقلت امك ةجوخ ةيواصشلا داحتا سسراح
ةوطخلا يهو يقوزرم مجاهملا تامدخ ةداعتصساب ةيدولوملا ةرادإا موقت
ةصسام ةجاح يف قيرفلا ناو ةصصاخ قلطم لكصشب «دودح Óب» اهصضفر يتلا
. يصضاملا مصسوملا هفادهو هموجه بلقل
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ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ بعÓملا ليهأات ةنجل لسسارت ةرڤممجن ةرادإا
ةزيمم فورظ يف ريسست تاريسضحتلا

ينارمع رداقلا دبع بردملا نكي مل
ءاقل لÓخ ةبيتكلا دودرم نع سضار
ى˘ل˘ع د˘كا ثي˘ح يدو˘لا «ر˘˘كصسع˘˘لا»
نم لم˘ع˘ي˘صس ةد˘يد˘ع سصئا˘ق˘ن دو˘جو
نم ةبي˘ت˘كلا ة˘ي˘ف˘صصت ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
قÓطنلا مث ن˘مو ر˘صصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب
تدبأا دقو اذه راصسملا حيحصصت يف
ةيحانلا نم ةلوبقم ةيزهاج ةليكصشتلا
ام نا دكؤوي ينارمع تلعج ةيندبلا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ه˘ل ل˘صصو ه˘ي˘˘لا ى˘˘ع˘˘صس
رثكا ة˘قا˘ي˘ل˘لا ع˘فرو ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت

هيرجيصس يذلا مداقلا سصبرتلا لÓخ
. ناصسملت يف قيرفلا
شصئاقنلا مجح كردي ينفلا مقاطلا

دادعتلا لامتكا رظتنيو ةلجسسŸا
نا امئاد ينارمع بردملا دكاو اذه
تابادتنا طبصض ىلع لمعيصس قيرفلا

نيبصصنم وا بصصنم سصخت ةديدج
يرم˘ع˘لا ن˘م ل˘ك ةدو˘ع را˘ظ˘ت˘نا ع˘م
لو˘ل˘ح اذ˘كو ا˘م˘ه˘ت˘قا˘˘ي˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ب˘˘عو

روصسجلا ةنيدمب بوبيصش ينادوصسلا
يف ايدج قÓطنلا لجا نم ةقلعملا
د˘ير˘ي سشتو˘كلا ناو ة˘صصا˘خ ل˘م˘ع˘˘لا

حمصسي ىتح يئاهنلا دادعتلا طبصض
قلأات دقو اذه ديري ام قفو لمعلاب هل

نيح يف اريثك بيدو عجقل يئانثلا
د˘حا نو˘كي˘ل ردا˘ق ه˘نا نار˘م˘ع ر˘ه˘ظا
دادعت يف ةم˘ه˘م˘لا ة˘ل˘يد˘ب˘لا قاروألا
. ةروصضخلا
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لجا نم ةليلم نيع ةنيدمب سشيعي بردملا لحي نا بقتري
مصسوم˘لا داد˘ع˘ت˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘يد˘ج˘لا رو˘مألا ي˘ف عور˘صشلا
نيقابلاو نيرداغملا ةصسارد ىلع لمعيصس ثيح لبقملا

يلوؤوصسم ةراصشتصساب متيصس كلذ لكو نيمدقتصسملا ىتحو
ناو ةصصاخ م˘ه˘صصو˘صصخ˘ب ثحا˘ب˘ت˘لا م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح يدا˘ن˘لا
دحلا موي نم اءدب ةبيتكلا عيمجت ىلا ةجاح يف قيرفلا

نم مغرلاب لولحلا طبصض يف ةرادإلا لجعيصس ام وهو
.ةيلعفلا ةقÓطنلا قيقحتل ةلويصسلا رظتني عيمجلا نوك
  ادغ قلطنت تابيردتلاو تمسص يف ريسست تامادقتسس’ا
تمصص يف لمعت ةرادلاف ةبدتنملا رصصانعلا سصوصصخبو اذه
دق تناك اهنوك نم مغرلاب ءامصسألا فصشك يف بغرت لو
ةروصص يف رصصانعلا سضعب عم ةريخألا تاعاصسلا يف تقفتا
طصسو بعل اذكو يريخو يروصصنم نيصسراحلاو يليÓب
دادو ع˘فاد˘م ى˘ت˘حو حو˘نا˘ب يرا˘ن˘كلا م˘جا˘ه˘مو نا˘صسم˘ل˘ت دادو
نم يلعب بعÓلا ةقفصص نا ركذي ةفيرصش نب ءايركز ناصسملت
. ةيدملا يبملوأل هرايتخا ببصسب تعاصض ةداعصسوب

ششامر ماسشه
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راود˘م م˘ير˘كلا د˘ب˘ع د˘˘كأا
ةين˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر
مصسو˘م˘لا نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
دتمي˘صس د˘يد˘ج˘لا يور˘كلا
ةي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صش ة˘يا˘غ ى˘لإا
نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نعيصس يلارديفلا بتكملا

ريخألاو لوألا رارقلا نع
.مداقلا هعامتجا يف
ي˘˘˘˘˘ف راود˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘صشكو
ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
فا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا» :سسمأا
ارخأا˘ت فر˘ع تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ةكراصشم نأا امك ،اريبك
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نألا
ءا˘ه˘نإا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بع˘صصي˘صس
ركبم تقو يف مصسوملا

ةلوطبلا دتمت نأا عقوتأاو
ةيليو˘ج ر˘ه˘صش ة˘يا˘غ ى˘لإا
ةصسفا˘ن˘م˘لا نأا يأا مدا˘ق˘لا
.«رهصشأا9 يف بعلتصس
ميركلا دبع فصشكو اذه
ن˘ع نÓ˘˘عإلا نأا ،راود˘˘م
ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا د˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نل
،د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا يور˘˘˘˘˘كلا
عامتجلا لÓخ نوكيصس
ربوتكأا4ـلا يف رر˘ق˘م˘لا

:در˘˘ط˘˘ت˘˘˘صساو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ةقÓطنل تاري˘صضح˘ت˘لا»
ري˘صست د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا

،حيحصصلا قير˘ط˘لا ى˘ل˘ع
ع˘˘م ق˘˘صسن˘˘ن ا˘˘ن˘˘˘نأا ثي˘˘˘ح
ةركل يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا
يجارامد عم اذكو مدقلا

ـل ةيبطلا ةنجللا سسيئر
ةد˘ع كا˘ن˘ه ا˘م˘˘ك فا˘˘ف˘˘لا

ي˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘˘ن تا˘˘˘˘˘صشرو

:ع˘˘با˘˘تو ،«ا˘˘هز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت
ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا»
4 د˘حألا اد˘˘غ د˘˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘صس
ه˘لÓ˘خ م˘ت˘ي˘صسو ر˘بو˘ت˘˘كأا
قÓ˘ط˘نا خ˘يرا˘ت د˘يد˘˘ح˘˘ت
ل˘˘˘كصشب ة˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلإا قرطتنصس امكيمصسر
ةصصا˘خ˘لا طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع
ريخألا يفو ،«ةلو˘ط˘ب˘لا˘ب
ز˘˘ه˘˘˘ج ه˘˘˘نا راود˘˘˘م د˘˘˘كأا

ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘نزر˘˘˘لا
متيصس ي˘ت˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب

ءا˘صضعأا ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘صضر˘˘ع
ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا
لبق ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘ل˘ل
انزهج دقل» :لاقو اهرصشن
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘نزر
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘صضر˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘صسو
يف يلارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
.«لبقملا هعامتجا

ب.م.يرسسيإا
ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف ،سسمأا ل˘˘˘˘خد
يف لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش
ثلا˘ث ق˘ل˘غ˘م سصبر˘˘ت
قÓ˘ط˘نل ار˘ي˘˘صضح˘˘ت
،د˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

ينفلا مقاطلا رصصيو
ينافلزلا نماي ةدايقب

ةو˘ق˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ه˘ي˘˘ب˘˘عل ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل
.ةمداقلا تاطحملل
انرداصصم نم انملعو
سصبرتلا نأا ةصصاخلا
01 مود˘ي˘صس ثلا˘˘ث˘˘لا
يهت˘ن˘ي نأا ى˘ل˘ع ما˘يأا
يلا˘ح˘لا ر˘ه˘صشلا ن˘م21ـلا ي˘˘ف
ىلع دادعتلا هيف لمعيصس يذلاو
ةفصصب ين˘ف˘لاو ي˘ند˘ب˘لا بنا˘ج˘لا
ةلوطبلا ةقÓطنل اريصضحت ربكأا
82ـلا ي˘ف ةرر˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.مداقلا ربمفون

نيسسفانم داجيأا مدع
قرؤوي نيزهاج
ينفلا مقاطلا

ينفلا مقاطلا دجاوتي ،رخأا بناج نم
ةيعصضو يف لئابقلا ةبيبصش قيرفل

نع ثحبي هنا امب اهيلع دصسحي ل
تايرابم سضوخل نيزهاج نيصسفانم
ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو ة˘˘˘يدو
مدع نأا لإا ،ةمداقلا ةرتفلل نيبعÓلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘˘نا
تقو˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا
«يرا˘ن˘كلا» ه˘˘ي˘˘ف تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا يذ˘˘لا

ةيحانلا ن˘م ا˘مد˘ق˘ت˘م ر˘ي˘خألا ل˘ع˘ج

ينفلا مقاطلا لعج ام وهو ةيندبلا
تقولا يف تايرابم بعل سضفري
ءارجإا ةيناكمإا ىقبت نيح يف نهارلا
.ةمئاق رييغت

نيباسصملا عاجرتسسا
ةركفملا يف

يف ينافلزلا نماي بردملا لمأاي
نم نيباصصملا هيبعل عاجرتصسا

رخأات نوفر˘ع˘ي ن˘يذ˘لا اذ˘كو ة˘ه˘ج
ىرخأا ةهج نم تاريصضحتلا يف
لكك دادعتلا عم لمعلا لجا نم
هرطصس يذلا جما˘نر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘تو
زي˘ه˘ج˘ت˘ل ثلا˘ث˘لا سصبر˘ت˘لا لÓ˘خ
ةلحرملل هؤوÓمزو يقزرأا نورمح
ينفلا مقاطلا نأاو اميصسل ةمداقلا
ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي
ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘قÓ˘˘ط˘˘نا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
.ةينطولا ةلوطبلا

ب.م.يرسسيإا

ينفلاو يندبلا بناجلا ىلع زكري لسصاوي ينفلا مقاطلا

وزو يزيتب ثلاث قلغم ضصبرت يف «يرانكلا»

رئازجلا ةيدولوم
مويلا قلطني ديمعلل Êاثلا شصبÎلا

 ةليوط تناك فقوتلا ةÎف»:يويرف
«كرادتلا ىلع نومزاع نكل

م˘˘جا˘˘ه˘˘م يو˘˘ير˘˘ف ي˘˘˘ما˘˘˘صس د˘˘˘كا
ةعومجملا هنا رئازجلا ةيدولوم
فقو˘ت˘لا د˘ع˘ب كراد˘ت˘ل ى˘ع˘صست˘صس
.ةنوروك ةحئاج ببصسب ليوطلا

قيرفلل يمصسرلا عقوملا فصشكو
تاحيرصصت نع سسما يمصصاعلا
اهيف لاق يذلا يب˘ي˘ل˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
رثكأل تماد يتلا فقوتلا ةرتف»
فصصتنم ذنم كلذو رهصشأا6 نم
بب˘صسب ي˘صضا˘م˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش
تر˘ثأا ي˘ت˘˘لا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ن˘كل ،ا˘˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘ي˘˘ل  ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
كرادتلا ىلع ةمزاع ةعومجملا

لجأا نم تاريصضحتلا ةرتف لÓخ
.ديج مصسوم قيقحت
ق˘ير˘ف˘لا ه˘ج˘ت˘ي ر˘خا قا˘ي˘صس ي˘˘فو
قÓطنغلا ىلا موي˘لا ي˘م˘صصا˘ع˘لا
نوكيصس يذلا يناثلا سصبرتلا يف
نم نيموي دعب ،مناغتصسم ةنيدمب
ينفلا ريدملا اهحنم يتلا ةحارلا
.زيغن ليبن
نإا˘˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ بصسحو
ةيادب قلطنيصس يناثلا ركصسعملا

تل˘صضف ثي˘ح ،مو˘ي˘لا ة˘ي˘صشع ن˘م
ة˘ي˘حا˘ب˘صصلا ةر˘ت˘ف˘˘لا كر˘˘ت ةرادإلا

ة˘صصا˘خ˘لا تا˘صصو˘ح˘˘ف˘˘لا ءار˘˘جإل
مصسقيصس ثيح،انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
جوفلا ،نيتعوم˘ج˘م ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا
لوؤوصسملا نم لك مصضيصس لوألا
ةفاصضإلاب ةيكيتصسجوللا رومألاب

نيح يف ،داتعلاب نيلوؤوصسم ىلا
ن˘م ل˘ك ي˘نا˘ث˘لا جو˘ف˘لا م˘صضي˘˘صس
اهدعبو ،ينفلا مقاطلاو نيبعÓلا
بوصص ةر˘صشا˘ب˘م لا˘حر˘لا د˘صشي˘صس
.نيتلفاح ةطصساوب برغلا ةرهوج

جاحلب اسضر

جيوتتلا ةسصنمل قيرفلا ةدايق يف اومهاسس نيذلا راسصنأ’ا رودب داسشأا

ةلهسس نوكت نل ةمهملا..ةوقب لمعن نحن :يتباث
يقيقحلا يتباث نودهاسشتسسو ديدجلا مسسوملا يف

نيطروتملا ةعباتمل هجتت
ةدلقملا ةعلسسلا جيورت يف

ةمسصاعلا داحتاةرادإا
ةسسبلأا ءانتقا نم رذحت

ةديحولا اهنأا دكؤوتو يدانلا
ةسصمقألا عيبب اهل لوخملا

دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف ةرادإا تدد˘˘صش
كلا˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا
«ترو˘ب ر˘ي˘˘صس» ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
روهظ سصخي اميف ةجهللا
ةصصاخلا تاحفصصلا سضعب

ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
جور˘ت ي˘ت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ةصصاخ ةصسبلأاو ةصصمقأا عيبل
را˘ع˘˘صش ل˘˘م˘˘ح˘˘ت يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب
،«ا˘با˘ك» د˘يد˘ج˘لا لو˘˘م˘˘م˘˘لا

يأل قحي ل هنا ةحصضوم
ةصصاخلا ة˘صسب˘لألا ع˘ي˘ب نا˘ك
.ةرادإلا اداع ام يدانلاب
انا˘ي˘ب يدا˘ن˘لا ةرادإا تر˘صشنو
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا ى˘ل˘ع
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ،يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
نيب يعام˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘ت
ن˘ن˘ف˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،تا˘فر˘صصت˘لا
عيبل روصص رصشن يف سضعبلا
راعصش لمحت يدانلا ةصصمقأا

يدانلا مهصسأا ة˘ي˘ب˘لا˘غ كلا˘م
.«تروب ريصس»
نأا ه˘تاذ رد˘صصم˘˘لا فا˘˘صضأاو
قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا كل˘˘˘م˘˘˘ت ةرادإلا
تاجت˘ن˘م ع˘ي˘ب˘ل ة˘ير˘صصح˘لا
ي˘م˘صسر˘لا لو˘م˘م˘لا «ا˘با˘˘ك»
ددصصب اهنأا ةريصشم ،يدانلل
ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا
.تاعيبملا يدلقم قح يف

ب.م.يرسسيإا
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ي˘˘ت˘˘با˘˘ث ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘صشأا
ق˘ير˘ف ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
ءاو˘جألا˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش
اهيف ريصست يت˘لا ةز˘ي˘م˘م˘لا
ا˘ب˘صسح˘˘ت ،تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا

،ديدجلا مصسوملا قÓطنل
لمعي عي˘م˘ج˘لا نأا ار˘ي˘صشم
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ب˘ط˘يو ةو˘ق˘ب
ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
.امود كنارف يصسنرفلا

ي˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘ث ح˘˘˘˘صضوأاو
سصخ ةيفحصص تاحيرصصت
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا ا˘ه˘˘ب
تابيردتلا» :Óئاق يدانلل
ةز˘ي˘م˘م ءاو˘جأا ي˘ف ر˘˘ي˘˘صست
ا˘م˘ب نو˘˘عاو نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو
ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صش ناو ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ن
ةقÓطنل ن˘يز˘ها˘ج نو˘كن
.«مصسوملا

ثيدحلاب يتباث داعو اذه
ي˘ف يدا˘ن˘لا ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت ى˘˘لإا
ي˘˘صضق˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا

فاد˘˘˘هألا نأا ا˘˘˘ح˘˘˘˘صضو˘˘˘˘م
ع˘فر ل˘مأا ى˘ل˘ع تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت
تاقاقحتصسلا يف يدحتلا
:در˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صساو ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
مصسوملا ةلوطبب جيوتتلا»
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘ه˘˘صس ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ةيلاحلا ةرتفلا يف ةمهملا

نو˘كن نأا لوا˘ح˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
ةلبقملا ةلحرمل˘ل ن˘يز˘ها˘ج
،ة˘ل˘ه˘صس نو˘كت ن˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا

نأا لوا˘ح˘ن ا˘ن˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو

ا˘م و˘˘هو دد˘˘ج˘˘لا د˘˘عا˘˘صسن
يتلا ةيوقلا ةقÓعلا دكؤوي
ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ط˘˘بر˘˘ت
فد˘ه˘لا ى˘ق˘ب˘يو م˘ه˘صضع˘ب
ا˘م ل˘ك م˘يد˘˘ق˘˘ت و˘˘ه لوألا
فاد˘˘هألا غو˘˘ل˘˘ب˘˘ل كل˘˘م˘˘ن
دا˘˘˘ع˘˘˘˘صسإاو ةر˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
.«راصصنألا

ىلع لاؤوصس ىلع هدر يفو
تر˘ثأا ي˘ت˘لا ا˘نور˘ك ةر˘˘ت˘˘ف
نأا يتباث دكأا ،عيمجلا ىلع
ةو˘ق˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

:لاقو تاف ام كاردتصسل
ىل˘ع تر˘ثأا ا˘نور˘ك ةر˘ت˘ف»
لمعن نحنو قرفلا عيمج
ةرتفلا يف انتاف ام كرادتل
نأا لوا˘˘ح˘˘نو ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج نو˘˘كن
لج ناو ا˘م˘ي˘صسل ة˘مدا˘ق˘لا
لواحتو انرظتنتصس قرفلا

،هانققح امدعب انب ةحاطإلا
نوكن˘ل ز˘ي˘كر˘ت˘لا ا˘ن˘فد˘هو
يحاونلا لك نم نيزهاج
.«تايرابملل
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا  ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
ي˘بر˘ع˘لا ر˘ب˘ع ي˘صصخ˘صشلا
ةريبكلا ه˘ت˘ق˘ث ن˘ع ي˘ت˘با˘ث
زيمم ىوتصسم ميدقت يف
غار˘ف˘لا ة˘ل˘حر˘˘م زوا˘˘ج˘˘تو
:لصسرتصساو ،ا˘ه˘ب ر˘م ي˘ت˘لا
ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظأا م˘˘ل»
امو ةعاصسلا دحل يقيقحلا
وأا02 را˘صصنألا هد˘˘ها˘˘صش
هميدقت يننكمي امم 03%
مهفو˘قو ى˘ل˘ع م˘هر˘كصشأاو
ّي˘˘ل˘˘ع م˘˘هر˘˘ب˘˘صصو ي˘˘ع˘˘م
كلما ام لك لذبب مهدعاو
ةفا˘صضإلا م˘يد˘ق˘ت ل˘جا ن˘م
.«مصسوملا اذه قيرفلل
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دو˘˘ب˘˘ع يا˘˘ب ح˘˘لا˘˘صص ل˘˘ل˘˘˘ق
داحتلا ىدل مÓعإلاب فلكملا
˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نيدلا لامج رخأات نم ،«فافلا»
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘صضا˘م˘˘ل˘˘ب
ن˘ع نÓ˘عإلا ي˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةينعم˘لا ا˘ب˘عل32ـلا ة˘م˘ئا˘ق
ق˘ل˘غ˘م سصبر˘ت ي˘ف لو˘خد˘لا˘˘ب
يراجلا ربوتكأا5ـلا نم ةيادب
ر˘ه˘صشلا سسف˘ن ن˘م41ـلا ى˘˘لإا
بع˘ل˘ي˘صس يذ˘˘لاو ،ا˘˘صسم˘˘ن˘˘لا˘˘ب

ن˘ي˘تارا˘˘ب˘˘م ر˘˘صضخ˘˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ
ايريجين نم لك مامأا نيتيدو
نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،كي˘˘˘صسكم˘˘˘لاو
ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا ي˘˘ف برد˘˘م ل˘˘صضفأا
ة˘يا˘ه˘ن را˘ظ˘˘ت˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘ت˘˘عا
ن˘˘ع نÓ˘˘عإÓ˘˘ل تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
يف دجاوت˘لا يدا˘ف˘ت˘ل ة˘م˘ئا˘ق˘لا

لادب˘ت˘صساو ة˘جر˘ح˘م ة˘ي˘ع˘صضو
.ةقيقد رخآا يف نيبعÓلا

ي˘˘ف يا˘˘ب ح˘˘لا˘˘صص ح˘˘صضوأاو
ذ˘ن˘م» :ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
سسأار ى˘ل˘ع ي˘صضا˘م˘ل˘ب ءي˘ج˘م
لمعلا ةقيرط ةينفلا ةصضراعلا

ر˘˘ي˘˘خألا نأا ثي˘˘ح ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘˘ت ل
ة˘يا˘غ ى˘لإا را˘ظ˘ت˘˘نلا ل˘˘صضف˘˘ي

نع نÓعإÓل تايرابملا ةياهن
امك سصبرتلاب ةينعملا ةمئاقلا
ا˘˘ع˘˘طا˘˘ق ا˘˘˘صضفر سضفر˘˘˘ي ه˘˘˘نأا
ة˘ع˘صسو˘م ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع نÓ˘عإلا
يأل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ما˘˘يأا ةد˘˘ع ل˘˘ب˘˘˘ق
بختنملا ىلع رثؤوت دق ةأاجافم
د˘ق ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
سضعبل ءلدب مهنأاكو نورعصشي
ر˘˘˘˘صصي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسألا
:عباتو ،«هيدافت ىلع يصضاملب
يتلا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا فور˘ظ˘لا»
ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ا˘ه˘صشي˘˘ع˘˘ن

بخانلاو ،ةدقعم رومألا تلعج
تاطايتحلا لك عصضي ينطولا

ة˘م˘ئا˘ق˘لا ح˘ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
موي لبق د˘حألا مو˘ي ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
سصبرت يف لوخدلا نم طقف
 .«قلغم

راتخا ينطولا بخانلا»
تاذ تابختنم ةهجاوم

 «›اعلا ىوتسسŸا
نيتيدولا نيتاراب˘م˘لا ن˘عو

بختنملا امه˘ب˘ع˘ل˘ي˘صس ن˘ي˘ت˘ل˘لا
ربوتكأا سصبرت لÓخ ينطولا
ايريجين نم لك مامأا يراجلا

ياب ح˘لا˘صص د˘كأا ،كي˘صسكم˘لاو
ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا نأا دو˘˘˘ب˘˘˘ع
،يلاع ىوتصسم تاذ نانوكتصس
بختنملا ةهجاوم» :درطتصساو
ة˘صصا˘خ نو˘كت˘صس ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م كلذ˘˘كو
ح˘ن˘م˘ي ا˘م و˘هو ي˘˘كي˘˘صسكم˘˘لا
ن˘ع ةر˘ظ˘ن ي˘ن˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا
 .«بثك نع دادعتلا
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تردق لاقتنا ةقفسصب
 وروأا فلأا009 ـب

لامول يدان
مدقي يكيجلبلا

ديدجلا هبعل
 فوسصوب

لا˘˘مو˘˘ل يدا˘˘˘ن ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ةفصصب هدقاعت نع يكيجلبلا

فوصصوب قاحصسإا عم ةيمصسر
لÓ˘خ ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو بعل
.يلاحلا وتاكريملا

يكيجلبلا قيرفلا ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ةركل يتيصس ةعومجم نمصض
هبصشي عيمجلا لعج ام ،مدقلا

قبصسألا فيطصس قافو بعل
رئاطلا حانجلا زرحم سضايرب
.يتيصسلا ـل

يكي˘ج˘ل˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا مد˘قو
قا˘ح˘صسإا ير˘ئاز˘ج˘˘لا ه˘˘م˘˘ج˘˘ن
،مÓعإلا لئا˘صسو˘لا فو˘صصو˘ب

اماع91 ـلا بحاصص ماق ثيح
ه˘ق˘ير˘ف بع˘ل˘م ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ج˘˘ب
ةروصص طقتلي نأا لبق ديدجلا
˘ما˘˘مأا لا˘˘مو˘˘ل سصي˘˘م˘˘ق˘˘ب ه˘˘ل

.نيروصصملا تاصسدع
ةر˘هو˘ج نأا ةرا˘صشإلا رد˘ج˘ت

ع˘م ى˘صضمأا ف˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو
د˘ت˘م˘˘ي د˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
009 ةميقب مصساوم ةصسمخل
ع˘˘˘صضخ˘˘˘ي˘˘˘صسو ،ورو˘˘˘ي ف˘˘˘لأا
ع˘˘ي˘˘با˘˘صسألا ي˘˘˘ف فو˘˘˘صصو˘˘˘ب
ببصسب جÓع ةرتف ىلإا ىلوألا
نأا لبق هتقفار يتلا ةباصصإلا
 .ةيعامجلا تابيردتلا رصشابي

ب .ءاميسش

 دحألا ضصبÎب ÚينعŸا ÚبعÓلا ةمئاق حنميسس يسضاملب :دوبع ياب حلاسص
نمسضيو طيقنت ىلعأا ىلع لسصحي رسضخلا مجن عيم÷ا ىلع ترثأا ةيلا◊ا عاسضوأ’ا نأا دكأا

 ةيلاثملا ةليكسشتلا يف ةناكم

 ارتلجنإا يف ثدحلا عنسصي ةمحر نب
يف ثدحلا دروفتنيرب مجنو يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعصس عنصص

هليجصست بقع وتاكريملا ةرتف ةياهن نم نيعوبصسا نم لقأا لبق ارتيلجنا
ةطبارلا سسأاك نم يئاهنلا نمثلا راطا يف ماهلوف كابصش يف ةيئانثل
امدعب ماهنتوت كابصش يف ايملاع افده ةمحر نب لجصسو.ةيزيلجنإلا

هتايناكمإاب فرتعي ريثكلا ل˘ع˘ج ،ة˘ع˘ئار ة˘ي˘ن˘ف ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘فاد˘م˘لا غوار
هباصسح ربع لاق نيأا قباصسلا ماهنتوت مجن تناب نيراد رارغ ىلع ةريبكلا
يف كلذ لعف ةمحر نب »:يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلع يمصسرلا

عتمتي هنا «غيلريميربلا» يف نوكي نأا بجي ،زافلتلا ىلع تثب ةارابم
«ليم يليد» ةفي˘ح˘صص تد˘كأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو.«تاراهملا نم ري˘ث˘كلا˘ب
،دروفتنيرب ءادأا روطتل يصسيئرلا ببصسلا وه ةمحر نب نا ةيزيلجنإلا

هظوظح عفرتصس ماهلوف كابصش يف ليمجلا هفده نا ىلا تراصشأاو
.رابكلا ةريظح وحن هاجتلاو «بيصشنيبماصشلا» ةرداغمل

ن˘ع ل˘ح˘ن˘لا ق˘ير˘ف برد˘م كنار˘ف سسا˘مو˘ت نا˘بأا قا˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو
ةودنلا لÓخ ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا يفدهب ةريبكلا هتداعصس
ىوتصسملا دعبو ،قيرفلا يف انعم هدجاوتب ادج رورصسم انا »:ةيفحصصلا
 .ديكأات لكب عفترتصس هتميق نإاف مويلا ةارابم يف هرهظأا يذلا ريبكلا

كرت بجي ل «لاقف ةيزيلجنإلا ةطبارلا سسأاكل يمصسرلا باصسحلا امأا
ىلع لصصحت رصضخلا مجن نإاف ةراصشإÓلو.رومألا هذه لعفي ةمحر نب
لدعمب ةيزيلجنإلا ةطبارلا سسأاك نم61 يرودلا يف طيقنت ىلعأا

نم رودلا اذهل ةيلاثملا ةليكصشتلا يف ةناكم كلذب زجحيل01/01
 .ةروكذملا ةصسفانملا

جاحلب اسضر
3202 يف يهتني يسسنرفلا يدانلا عم هدقع

 يرون تيأا عم دقاعتلا قابسس لخدي ايسسنلاف
ريثكلا يجنأا رصسيأا ريهظ لصصألا يرئازجلا يرون تيآا ناير كلتمي

،ديردم لاير اهزربأا ةينابصسإلا ةيدنألا ةقلامع نم ةيوقلا سضورعلا نم
.ديردم وكيتيلتأاو ،ةنولصشرب

رصسيألا ريهظلا نإاف نابعصش ديعصس هيجنأا يدان سسيئر هركذ ام بصسحو
ةيفيصصلا تلاقتنلا ةرت˘ف لÓ˘خ ي˘لا˘ح˘لا ه˘ق˘ير˘ف ةردا˘غ˘م و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ي
ينابصسإلا ايصسنلاف نم اصضرع اماع91 ـلا بحاصص كلتمي ثيح ،ةيراجلا
فرطلل ةعفترملا بلاطملا مغر هدقع ءارصش رخآلا وه لواحي يذلا
ماق نابصشلا نيبعÓلا لصضفأا دحأا يرون تيآا نأا ركذلاب ريدج.يصسنرفلا
 .3202 ماع ىتح هيجنأا عم هدقع ديدمتب

ب .ءاميسش
 ابوروأا لاطبأا تاعومجم يرود راطإا يف

.. ينادوسس مامأا ةسصاخ ةهجاوم يف زرحم
رتنلاو ديردم لايرب مدسصي ينيعبسس نب

 ةلهسس ةعومجم يف ضسرافو
لاطبأا يرود يف ةيوق تاهجاوم عم دعوم ىلع نوفرتحم نوكيصس

يصضاملا سسيمخلا ةرهصس تبحصس يتلاو0202/1202 ةنصسل ابوروأا
ةدايقب يتيصس رتصسصشنام نيب ةيوق ةهجاوم نع ترفصسأا يتلاو ارصسيوصسب
ينادوصس لÓه يبرعلا هيف طصشني يذلا سسوكايبملوأا مامأا زرحم سضاير
هيدان ةقفر ينيعبصس نب دجاوتي نيح يف ،3 ـلا ةعومجملا راطإا يف
لاير نم Óك مصضت يتلا توملا ةعومجم يف خابدÓغصشنوم ايصسيروب
ظوظح نأا نيح يف ،يناركوألا كصسيتنود راتخاصش اذكو رتنلا ديردم
يقÓي امدنع لهأاتلا يف ةمئاق ىقبت رصضخلا رصسيأا ريهظ دمحم سسراف
ةيوق ةهجاوم عم دعوم ىلع نوكيصس نيح يف غروبصسرطب ناصس تينيز
.يناملألا دنومترد ايصسيروب مامأا

تمدق امدعب طغللاو لدجلل ادح ويزل ةرادإا تعصضو ،رخآا بناج نم
بعÓلا نوكيصس هيلعو ،سسراف دمحم بعÓلا ةيصضاملا تاعاصسلا يف
 .00:41ـلا ةعاصسلا نم ةيادب ادغ ةررقملا رتنلا ةهجاومب اينعم

ب.م.يرسسيإا
 شصبرتلاب نيقحتلملا لوأا نوكيل حسشرم رسضخلا عفادم

 ايسسنلاف ةهجاوم نع مويلا بيغي يدنام
لاير يدان عفادم يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام ىصسيع بيغي

ايصسنلاف قيرفب مويلا هيدان عمجت يتلا ةلوجلا ةمق نع ينابصسلا سسيتيب
يدنام سضرعتو.«اغيللا» نم5ـلا ةلوجلا راطإا يف اياتصسيملا بعلمب
مامأا نيوارفصص نيتقاطب ىقلت امدعب ةيصضاملا ةهجاوملا يف درطلل

 .ةيصضاملا ةلوجلا يف يفاتيخ
ب.م.يرسسيإا

 يرودلا يف هراسسم حيحسصتل هنم ايعسس

 دتيانوي زديل مامأا يتيسسلا عم ايسساسسأا رظتنم زرحم
مويلا ةيصسمأا ،دتيانوي زديل ىلع Óيقث افيصض يتيصس رتصسصشنام لحيصس

ةعبارلا ةلوجلا باصسحل دور دنÓيا بعلمب ،ءاصسم03:71 ةعاصسلا ىلع
.زاتمملا يزيلجنلا يرودلا ةلوطب نم

عم اهيف اوعقو يتلا ءاطخألا كاردتصسا نع زرحم ءاقفر ثحبيصسو
ىلوألا راودألا ىلع سسفانتلاو تاراصصتنلا ىلإا ةدوعلاو ،مصسوملا ةيادب
عباصسلا زكرملا يف دجاوتملا دتيانوي زديل ىعصسي هبناج نم.ةلوطبلا نم
زديل نأا ةصصاخ بيترتلا ىلعأا ىلإا ءاقترلاو طاقن ثÓثب زوفلا ىلإا

 زاتمملا يرودلا ىلإا اثيدح دعصص
ءاميسش

sport@essalamonline.com

 »أا فاك» ةداهسش هكÓتما مغر بيردتلل ةزاجإا هحنم ةيدا–’ا تسضفر امدعب

ÚلايكÃ ليكلا ةسسايسس يعم اولمعتسسا ةسسناوتلا :يد‹ يدروك
Êافلزلا ةيسضق ببسسب

 ةفلت� تاعوم‹ ‘ ÚفÙÎا عسضت يبوروأ’ا يرودلا ةعرق

 Êويهسصلا نايكلا يدان ةهجاوÃ ةطرو ‘ لاطعو يوادوب

بردملا يدجم يدروك حتف
دا˘ح˘تلا ى˘ل˘ع را˘ن˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ا˘مد˘ع˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘صسنو˘ت˘لا

يف بيردتلل ةزاجإا هحنم سضفر
ةدا˘ه˘صش ه˘كÓ˘ت˘˘ما م˘˘غر سسنو˘˘ت
هوبلاط مهنا احصضوم ،»أا فاك»
،«ور˘ب فا˘ك» بيرد˘ت˘لا ةدا˘ه˘صشب
.«وربAFEU»و

حيرصصت يف يدروك حصضوأاو
:Ó˘ئا˘ق ى˘لوألا ة˘ي˘عاذإلا ةا˘ن˘ق˘ل˘ل
يحنم سضفر يصسنوتلا داحتلا»
يكÓ˘ت˘ما م˘غر بيرد˘ت˘لا ةزا˘جإا
اذهو »أا فاك» بيردتلا ةداهصشل
برد˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م

: عباتو ،«جراخلا يف يرئازجلا
ةيدنأا نم تلاصصتا3 تكلتما»
ةيداحتلا ىلإا تلقنتف ةيصسنوت
نأا بج˘يو طور˘صشلا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل
،ور˘˘ب فا˘˘ك تادا˘˘ه˘˘˘صش ل˘˘˘م˘˘˘حا

ل˘م˘حا ى˘ت˘ح وأا ور˘بAFEUو
.«ةيصسنوتلا ةيصسنجلا

يرئازجلا بردملا ربتعاو اذه
ل˘م˘ع˘ي ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا نأا
دعب نيلايكمب ل˘ي˘كلا ة˘صسا˘ي˘صسب

:Óئاق حرصصو ،ينا˘ف˘لز˘لا ة˘ثدا˘ح
،ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ع ي˘نو˘ثد˘ح د˘ق˘ل»
نو˘مد˘خ˘ت˘صسي م˘˘ه˘˘نأا تر˘˘ع˘˘صشو
امب ني˘لا˘ي˘كم˘ب ل˘ي˘كلا ة˘صسا˘ي˘صس

ن˘ي˘ي˘صسنو˘ت˘ل˘ل نو˘ح˘م˘صسي م˘˘ه˘˘نأا
يف »أا فاك» تاداهصشب بيردتلا

فاك تاداهصش سضرف متي نيح
،«يرئازجلا برد˘م˘لا ى˘ل˘ع ور˘ب
برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘˘فو
ديدصشلا هبارغتصسا نع يرئازجلا

ي˘صسنو˘ت˘لا دا˘ح˘تلا ه˘ب ما˘ق ا˘م˘م
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘ي˘برد˘م نأا ار˘ي˘صشم
وأا نادعصس حبار خيصشلا لثم رابك
نيرداق ريغ فراصش مÓعوب ىتح
ا˘م˘ب سسنو˘ت ي˘ف بيرد˘ت˘لا ى˘ل˘ع
 .»أا فاك ةداهصش نÓمحي امهنأا

ب.م.يرسسيإا

يرود ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘ل
دا˘˘ح˘˘تلا سسأا˘˘ك تا˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع مار˘˘كلا رور˘˘م ي˘˘بوروألا
اهنأا امب نييرئازجلا ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ماصشهو لا˘ط˘ع ف˘صسو˘ي تع˘صضو
ن˘ي˘ب سسي˘ن يدا˘ن ا˘ب˘˘عل يوادو˘˘ب
ي˘ف بع˘ل˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا ناد˘˘ن˘˘صس
يدان ةهجاومب ةلتحملا يصضارألا
رئب ليوباه ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا نا˘ي˘كلا
دق يتلا ةعطاقملا ةقرطمو عبصس
ن˘م ة˘بو˘ق˘ع˘لا ى˘لإا ا˘م˘˘ه˘˘ب يدو˘˘ت
نايرئازجلا نوكيصس ثيح ،امهيدان
يدانلا ةه˘جاو˘م د˘ن˘ع ة˘طرو ي˘ف
نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘صصلا
ةعطاقم فقاوم مهل نويرئازجلا
ي˘˘صضارألا ي˘˘ف وأا ما˘˘˘مأا بع˘˘˘ل˘˘˘لا
ا˘صضيأا تم˘صضو اذ˘ه ،ة˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
غارب ايفÓصس ةثلاث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘˘يا˘˘بو ي˘˘كي˘˘صشت˘˘لا
قا˘ي˘صسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو.يناملألا
ملو˘غ يزو˘ف ة˘عر˘ق˘لا تط˘ق˘صسأا

نايرئازجلا نافرتحملا سسانو مدأاو
ةعومج˘م ي˘ف ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ي˘ف

لاير ةهجاو˘م˘ب ا˘م ا˘عو˘ن ة˘ب˘ع˘صص
را˘م˘كلأا ،ي˘نا˘ب˘صسلا داد˘˘ي˘˘صسو˘˘صس
يتاوركلا اكيير يدانو يدنلوهلا

ةصسداصسلا ةعومجملا تفرع ثيح
ةلوطب يف ةربخ اهل ةيدنأا دجاوت
نوكيصسو اذه.يبوروألا يرودلا

ه˘ب˘علو ي˘نا˘م˘لألا م˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه
يف ليصضوفلب قاحصسا يرئازجلا
يتلا و رصشع ةيناثلا ةعومجملا
ءا˘ق˘فر˘ل ا˘م ا˘عو˘ن ة˘ل˘ه˘صس ر˘ب˘ت˘ع˘ت
تاعومجملاب ةنراق˘م ير˘ئاز˘ج˘لا
نم لك نوهجاويصس ثيح ىرخألا
دار˘غ˘˘ل˘˘ب ر˘˘م˘˘حألا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا يدا˘˘ن
ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘˘لا تن˘˘ي˘˘ج ،ي˘˘بر˘˘صصلا

سست˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل نا˘˘فو˘˘ل˘˘صس يدا˘˘نو
تعقوأا ايلاطيا يفو. يكيصشتلا
ىلا دئاع˘لا نÓ˘ي˘م يدا˘ن ة˘عر˘ق˘لا
ة˘ق˘فر ة˘ي˘بوروألا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
و˘ما˘ن˘يد ر˘صصا˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسا

ط˘خ ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةئفاكتم ةعوم˘ج˘م ي˘ف ط˘صسو˘لا
،يدنلتكصسلا كيتلصس يدان مصضت
ل˘ي˘لو ي˘كي˘صشت˘لا غار˘ب ا˘ترا˘˘ب˘˘صس
اهلÓخ نم لواح˘ي˘صس ،ي˘صسنر˘ف˘لا

ىلا ةوقب ةدوعلا رصصان نب ءاقفر
ريدجلا. ي˘˘˘بوروألا يرود˘˘˘˘لا
كرا˘˘صش ر˘˘صصا˘˘ن ن˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘˘ب
ةل˘ي˘ل ة˘ق˘ي˘قد021ـل ا˘ي˘˘صسا˘˘صسأا
يوف˘صصت˘لا رود˘لا ي˘ف سسي˘م˘خ˘لا
يرود˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا
يرينوصسورلا زاف ثيح يبوروألا
وير يدان ىلع ةريبك ةبوعصصب
اذه ناديم ي˘ف ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘ف˘لأا
و˘يرا˘ن˘ي˘˘صس فر˘˘ع يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘خألا

تا˘˘بر˘˘صض ي˘˘ف ي˘˘كو˘˘كصشت˘˘˘ي˘˘˘ه
قيرف لكل ةلكر31ـب حيجرتلا

ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ق˘فر ل˘˘هأا˘˘ت تفر˘˘ع
امهنم لجصس نيتلكر ذفن يذلا

 . ىرخأا عيصضو ةدحاو
ب.ع



ةــــنصصرق

يملاع
+åد Fلا ةرثtدMo Dي
نÿ> ةÿ©ÿلاÿtÿلا ةرÿÿíÿkÿلا
Eرi ةم0ر ن+ ل©0ر
يÿÿÿÿÿلKدÿÿÿÿÿلا ب>ÿÿÿÿÿœلا
يداI مIÿqÿ يرÿ(ا~ÿqÿلا
+ÿرM°kíلا دروIqõ©~ي

<ÿÿلا نÿÿرد/ÿÿلا ة&Kلÿى
تÿgثMÿÿ ةIÿÿqÿÿõÿÿ©ÿÿ~Mÿÿلا
ب>ل هIÿÿÿا ،ر1ÿÿÿÿ©ÿÿÿÿ&لا

Hÿÿÿمÿÿÿ©ÿÿÿ~ KMÄÑÿÿÿkÿÿtÿÿق
رFÿÿgÿÿ&ا نHÿÿ ةÿÿ-اÿÿÿkÿÿíÿÿلا
مÿلاÿÿåÿÿلا يDÿÿ ةMÿÿدIÿÿ&لا

Kلÿÿÿ©ÄÖ Dÿÿÿïÿÿÿá Dÿÿÿقر
ي~Iÿÿqÿõÿ©ÿلا يرKدÿÿلا
+ÿلدÿ©ÿل Hÿا MÿïÿدHه Hن
.ر1%ل ءاïل

ءازج ةلكر41
Dÿي ;ÿاJÿةر =ÿرMÿgت.د0 ة
ىÿÿل)ا ÿÿ©ÄÖمÿÿÿwÿÿÿلا ةÿÿÿ©ÿÿÿõÿÿÿل
وÿÿgÿ>ل دد6Ñÿÿ ،ةÿÿåÿÿمÿÿqÿÿلا

Hÿÿ©ÿÿœلا نMÿÿÜÿÿلاÿلا يÿ{ي
Mÿ°ÅÑÿá لÿ6)ا هÑÿمÿا<ÿ©ÿن+ ل
Iÿÿ8اÑÿÿلا رÿÿœ<لا بÿÿدKلÿي
ءا~/ ةFõر41 ير(ا~qلا

1ÿÿœلا لÿÿمÿÿاو/ÿÿ§ÿÿلا ةÿkÿي
/ÿÿمÿåÿkÿه +ÿ°ÿر يداMÿا و&Dÿي
رKدلا را:)ا يD يلاè-رgلا
يرKدÿل لJÿ'وÿمÿلا ر1ÿÿ©ÿÿ&لا

Hqل ا+رو©لا^ تا>وم©ê»،
K6Ñÿqÿل +ÿن Iÿ8اÑÿر رFÿõة
D9 ن©0 يÑ©اثلا عI©ل)ا ،ة
بÄÑÿÿg+ لJÿÿ&اÿÿÿ- هMÿÿÿداIÿÿÿ ن&ا
-ÉÑ©©د> عMرلا دFœت.

«دودح Óب» ةرسسح

م§ÉÑg= ن> اKرg> «اداK6Ñ©òر^ راIÇÑ&ا
نوÿ°ÿ=5 ب>ÿœلا MÿuرÄÑÿ- ءارÿ/ رòÿÿgÿÿ©ÿلا

KلاÄÑÿمÿاv لÿه +ÿلاÿمÿèÿ0 ةرداÿ©o ا/ÿمÿåÿاو
<ÿõÿلا نا ىÿمÿåÿ°ÿي Mÿåÿkÿgÿر K0اÿاد Hا نJم
نH 5ر+ا نKH ي9Ñاملا م6Ñوملا ر8Ñا°>
6ÑاJاوم Dي -tï©لا قÇÑåلا دوkراMwي
ةراد)ا راIÇÑÿ&لا بلاÿ: دKEÿ ا}Jÿ يداÿÿõÿÿ°ÿل
E©Üيرا +k9وÑ©u رلاK'M8ا1 ةÑة K ناة
ىÿل)ا لاIÿkÿïÿلاÿ+ ¶رHÇÑÿ©ÿ م0ÄÑÿ يÿåÿ°ÿمÿلا
«دKدÿœ 0ÿ+^ ن&ا رÅÑÿõÿì Mÿ{Fÿلا يÿgÿمÿÿلKا
يÿkلا Eÿìاوÿمÿلا نHÿ دMÿدÿåÿلا اKر6Ñÿkÿ{Fÿا

9Ñ©åاو D©§ل ا<g©5را+ نMن D8 يÑةرو
JÅÑا† Hwkرا.

؟ةقيقحلا لوقي نم

DÉÑÿÿ©ÿÿtÿة /ÿدMÿةد -ÉÑÿرi +ÿ©ت HÿلوÿدوMÿة
يKIر ن&ا دF'و- ق(ا.K رو§; دå+ ،ر(ا~qلا
،ا©لKد اg>ل نMò مل يKIر©Hاòلا ب>œلا
Dلا ن&ا ن©0 يœ<ب F{i لاïÉÑ©6&ا ةÑ6اÑا
Kا&Fا دIد ب>ل هK6ارملا ن&ا ام+ يلÑõل ة
-ÿtÿمÿ1 لÿkÿلا م-ÿtÿداMÿلا ةòÿاH©رKI©ل ةòةر
يD رtgلا نH ر©ثòلا لا6Ñ&ا اH وKJ ،†دïلا

KEت -kq6^ هÑوIار:اö» لاÅÑرFلاملا ةòة
تاÿ>اÄÑÿلا يDÿ تارÿkÿèÿ©ÿ©ÿلا دMÿدÿÿ> ءارÿÿ/ل
.ةراد)لا LوHÄÑk ىõ> ةHداïلا ةïõ©õلا

برغلا وحن يبرغلب

D1 يÜةو Híا/cة Eرر K0©د +õèب>ل ي+ر
7Ñÿgÿ©ÿgÿلا ةÿïÿgÿا)ÿل :õا ب&Kقار -ÄÑرMtه Hن
نH قMرD يD ةدMد/ ة+ر9Ö -qوwل ةراد)لا
مÿل ب>ÿœلا ن&ا KدKMÿgÿ ،يرÿ(ا~ÿÿqÿلا iرÿÿèÿÿلا
M§ÉÑم Dòلا ةرkåاEلا تادòلا ةر©ثkي EاHت
+ÿÿ§ÿÿ7 ةراد)ا اÑÿÿرMÿÿì Hÿÿœل Dÿÿلا يÿمÿ©ÿرFÿا-ÿو
.ادد§H هIاHò لå/ اH يراqلا

طيرفتلا نوسضفري

KEí0ا ةkq6 ة©/اÑ©ïا ا§+ †و&IÇÑا را-tدا
+ÄÑòا ةرHا† Hïلولا رMل ةõمÜلاgة +ÉÑرKةر
Hÿÿ°ÿu 0ÿلا قÿ°ÿيدا Dÿلا يÿمÅÑÿراFÿلا ةÿïÿراMÿة
1ÿ8اÑÿة Kا نا:ÿارDÿا -ÿرMÿد Hÿ°ÿu لاÿمÅÑÿراFÿة
نوF نH مÿ=رÿلاÿ+ لÿ(اÿïÿgÿلا ة7Ñÿgÿ©ÿgÿ قMÿرÿíÿل
ىÿõÿ> عÿمÿ/ا دEÿ ناFÿ يÿÿلاردÿÿíÿÿلا بòÿÿkمÿÿلا
-ÿwÇÑÿ©ÇÖ لاÿمÅÑÿراFÿة +ÿ©ÿن DÿرMÿïÿا يJÿõÿي
تDkt ةراد)لا نا ¶ر3F رMد/ داt-لاK جرgلا
ةMÿرÿ(ا~ÿqÿلا ةرòÿلا يÿلK'وHÄÑÿÿ ىÿÿõÿÿ> راÿÿ°ÿÿلا

1ÿÿ8اÑÿÿة KاIÿÿ§ÿا -ÿرMÿ1دا دÿلا لاÄÑÿ©ÿ6اÑÿة Dÿي
. ي9ÑاMرلا بIاqلا

qarsana@essalamonline.com
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يغير دÓيم ديعب اولفتحا نوبعÓلا
م©/ ^ بFرH ةراد)ا
6ÑÿÜÿاIïا «ا©لو&EاHت
<ÿÿÿ©ÿÿد Hÿÿ©ÿÿœل د+ÿÿن
HÿÿÿدMÿÿ°ÿÿلا ةÿÿqÄÑÿÿرو
ب>لK ةÿÿåÿÿõÿÿïÿÿمÿÿلا
Iÿÿqÿÿم Hÿÿïÿÿةر IÿوDÿل
لوMå ي}لاK يMèر
<ÿÿÿõÿÿÿ©ÿÿÿلا هÿÿqÿÿمÿÿ©ÿÿع
نHÿ اد0ÿÿاK نوÿÿ©òÿÿل
يÿÿkÿÿلا قارK&لا مJÿÿا
Mÿ°ÿkÿâÿر +ÿرK5Jا J{ا
دå+ ة8Ñا1 م6Ñوملا
يkلاK ة°©EÄÑ°Ü ةMدولوH ةÅÑò©õ- عH ي9Ñاملا م6Ñوملا هDر: نH ¶اœIkgل تœDلا قل&اkلا
EداJىلا ا -tï©لا قÇÑåدو J{ا KEا0 دKر ل)©ÄÖ اJõلا يgلا جرÄÑق+ا H5رKEلا ه©/و- يœ<ب
K6اÑلا+ ه(اد°ÇÑا)u لاkي -ÄÑمu 8اوم+ هلÑõة -tï©ق H6وÑ6ا مÑkي(ا°ث .
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يدانلا راعسش اوريغ
ة©ÿ>و9Ñÿوi Hÿا6Ñÿgÿ&ل
EÿÿÿÿÿÿÿاHةراد)ا ت KDÿÿÿÿÿÿقا
6ÑÿÜÿ©ÿì +kè©©7 رÑåرا
«وÿÿ=وÿÿÿõÿÿÿل̂ا يداÿÿÿ°ÿÿÿلا

K-wد† HÇÑلاu يدا°لا
K-ÿtÄÑÿن Hÿ8 نÑه-رو
K6Ñÿÿ©ÿkÿلا مòÅÑÿì <ÿن
يÿ>اKدÿÿلاi Kا6Ñÿÿgÿÿ&لا
ا}Jÿ ءارÿÿïÿì K- يÿÿkÿÿلا
ل1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿœ ءارÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/)لا
ةÿÿïÿÿõÿÿ©ÿÿõÿلا تاÿÿ>اÄÑÿÿلا
ىo 6ÑkÄÑå©0 ةHداïلا
ة©8Ñtí ةKدI م©k°âل
-ïد† D©ه Fلا لkgرMلا تارw8اÑلو0 ة J{ءار/لا ا J{ا KMkى°م <ÅÑلا قاòtõة Kلاg©ÉÑن&ا+ ءا
Mòلا نوÅÑåلا راqدMةد  ̂K/ر ه+u» <õلا ىòk©gة H1 نœل +õوë لاïاi /دMةد .
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رسصعلا

05:07

رهظـلارجفلا

12:4016:07

برغŸا

18:44

ءاسشعلا

20:14

ةÓسصلا تيقاوم

ينيعبسس نب .. ينادوسس مامأا ةسصاخ ةهجاوم يف زرحم
ةلهسس ةعومجم يف ضسرافو رتنلاو ديردم لايرب مدطسصي

:يد‹ يدروك
يعم اولمعتسسا ةسسناوتلا

ÚلايكÃ ليكلا ةسسايسس
Êافلزلا ةيسضق ببسسب

 جيوتتلا ةسصنمل قيرفلا ةدايق يف اومهاسس نيذلا راسصنأ’ا رودب داسشأا

ةمهملا..ةوقب لمعن نحن:يتباث
ديدجلا مسسوملا يف ةلهسس نوكت نل

يقيقحلا يتباث نودهاسشتسسو

خيرات ددحي ›ارديفلا بتكملل دغلا عامتجا
 يسضايرلا طاسشنلا فانئتسسا

ةينطولا ةلوطبلا:راودم
مداقلا ةيليوج ¤إا دتمتسس

ديد÷ا مسسوŸا ةمانزر انزهجو

 مويلا قلطني ديمعلل Êاثلا شصبÎلا

فقوتلا ةÎف »:يويرف
نومزاع اننكل ةليوط تناك

«كرادتلا ىلع

ةزاجإا هحنم ةيدا–’ا تسضفر امدعب
 »أا فاك» ةداهسش هكÓتما مغر بيردتلل
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 عيمجلا ىلع ترثأا ةيلاحلا عاسضوأ’ا نأا دكأا

ةمئاق حنميسس يسضاملب:دوبع ياب حلاسص
دــحألا ضصــبÎلاب ÚينعŸا ÚــبعÓلا

«›اعلا ىوتسسŸا تاذ تابختنم ةهجاوم راتخا ينطولا بخانلا»

 دادزولب بابسش رئاز÷ا ةيدولوم


