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ةقيلفتوب ديعسسلإو دإدح

راجفنإ ‘ Úلفط ةباسصإإ
يرامعتسسإ مغل
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ةيحانلأ دأرفأل ةيهيجؤتلأ هتملك يف
:ةحيرقنسش قيرفلأ ،ةسسداسسلأ ةيركسسعلأ

لقنلأ رظح ةلسصأؤم ةرورسض ىلع ددسش
:«مÓسسلأ»ـل طاقب ،تايلؤلأ نيب

اهفؤقو ةرورسض ىلع ددسش صسيئرلأ راسشتسسم
ءيسش لك ‘ ÚككسشŸأ «نيذؤعسشŸأ» هجو ‘

بعلل ةوعدم ةينيدلإ تايعم÷إ
نطولإ ةيامح ‘ اهرود

30صص

يلدي صسؤبحملأ ةيمؤمعلأ لاغسشألأ رؤطأربمإأ
هتمكاحم ةسسلج لÓخ ةريثم تاحيرسصتب

يعؤبسسألأ قؤسسلأ Òيسست ‘ تأزواŒ ‘ هبئانو طرؤت ثر◊أ ةيلمع ءأرج صضرألأ حطسس ¤إأ تزرب ةلبنقلأ

50صص

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ّل˘˘لأ تدد˘˘سش
ةرورسض ىلع ،انورؤك صسوريف دسصرو
ن˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ ر˘˘˘ظ˘˘˘ح ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘بإلأ
دعب كلذو ،يؤجلأ اهيف امب تايلؤلأ
صسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإلأ تلا˘˘ح عا˘˘ف˘˘ترأ

يف تسسيل رئأزجلأ نأأ تدكأأو ،انورؤك
نينطأؤملأ ة˘ي˘عأد ،ءا˘بؤ˘لأ ن˘ع ىأا˘ن˘م
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قؤ˘˘لأ طور˘˘سشلا˘˘˘ب مأز˘˘˘ت˘˘˘للأ ىلإأ
  .91 -ديفؤك نم ةياقؤلل

«انوروك» ـب تاباسصإلإ ددع عافترإ رإرمتسسإ لاح ‘ درإو ةيئاقولإ Òبإدتلإ ديدسشت
30 صصرطÿأ ةلحرم ‘ تسسيل رئأز÷أ نإأ لاق ةحسصلأ ريزو

ءإرو نينطإوملإ يخإرت
تاباسصإلإ ددع عافترإ

«انوروك» شسوريفب

ليدعت ىلع ءاتفتسسلإ
ةيلوؤوسسم قحتسسي روتسسدلإ

ششيجلإ دإرفأإ نم

30صص

30 صص

ةيلاملأ تÓيؤحتلأو ةيراجتلأ تايلمعلأ ةنمقرل ىؤسصقلأ ةعرسسلاب ةمؤكحلأ

فلسشلإ ‘ قدسصم ةيدلب Òم
ةيسضق ‘ ةلإدعلإ مامأإ
ناسضمر ةفقب بعÓتلإ

نع ديزت نل اهراعسسأأ نأأ دكؤؤي «بانوأأ»
دحأؤلأ مأرغؤليكلل أرانيد052

نم نط فلأإ84 لإزنإإ
قإوسسألاب ءاسضيبلإ موحللإ

ةبراسضملإ رسسكل
40 صص

40 صص

50صص

رئإزجلإ يف ةيزإوملإ قإوسسألإ ةياهن ةيإدب
«انوروك» ببسسب زجع رانيد رايلم0063 ـب تاعقوت^

1202 ةيلاملإ نوناقب ةورثلل ةقلاخ ةيرامثتسسإ تإزيفحتو ةيعاطق تاحÓسصإإ^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةسسرسش ةلمح

رئازجلا يف ةيروهمجلا ة’و نم ددع طرخنا
تاءاقل يف نيدكؤوم ،ةيئاتفتصس’ا ةلمحلا يف
ىلع اديدحت يندملا عمتجملا عم تمت مهل
،ديدجلا روتصسدلا ىلع مداقلا ءاتفتصس’ا ةيمهأا
ةيوعمجلا ةكرحلا رود حلاصصل اوعفار ة’ولا

رارقإا دعب ام ةل˘حر˘م ي˘ف ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
تايحÓصص يطعيصس يذلا ،ديدجلا روتصسدلا
.رييصستلا يف ةكراصشملا يف تايعمجلل عصسوأا

ةثÓثلا عيباصسأ’ا يف ةيروهمج ة’و طصشن دقو
61 نع لقي ’ ام يف ةمخصض ةلمح ةيصضاملا

ءاتفتصس’ا ىودجب ني˘ن˘طاو˘م˘لا عا˘ن˘قإ’ ،ة˘ي’و
ءاصسؤور عم ةيراوج ةطصشنأا ربع روتصسدلا ىلع
تايعمجو ةيصضايرلاو ةيلحملا تايعمجلا ف’آا
،ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذ تايعمجو ةأارملا

ءا˘ه˘˘جو˘˘لاو نا˘˘ي˘˘عأ’او خ˘˘يا˘˘صشم˘˘لاو ة˘˘م˘˘ئأ’او
ةيعامت˘جا ة˘م˘ي˘ق ا˘ه˘يد˘ل ي˘ت˘لا تا˘ي˘صصخ˘صشلاو
.ذوفنلا يوذ نم نيبختنملل ةفاصضإ’اب

ةددسشم رمإوأإ

يف دمحم يصشمارد ترايت ةي’و يلاو ددصش
ىلع ،رايمأ’او رئاودلا ءاصسؤورل اههجو ةميلعت
اروف ،رئاودلا ءاصسؤورو رايمأ’ا لقنت  بوجو
اهناكصس مد˘ق˘ت˘ي ة˘ي’و˘لا ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م يأا ى˘لإا
را˘صشأاو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ى˘˘لإا ىو˘˘كصشب
دكأا ترايت ةي’و يلاو  نأا ىلإا علطم ردصصم
بجي ناكصسلا هجاوت  ةلكصشم يأا جÓع نأا مهل
عم راوحلاو رواصشتلابو ناديملا يف متي نأا
،تاعامتج’او بتاكملا يف ضسيلو نينطاوملا
ىلإا تاجر˘خ˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق ةرور˘صض ى˘لإا ة˘فا˘صضإا
ىلع فوقولل ،ةلوزعملاو ةمورحملا قطانملا
ءافتك’ا مدعو ،مهبلاطمو اهناكصس ت’اغصشنا
وأا ناكصسلا اهدعي يتلا  ريراقتلاو ىواكصشلاب
.ةينقت حلاصصم اهدادعإاب موقت

ىسسعو لع

ءادعأا عدر يف تاءارجإ’ا لك تلصشف امدعب
تايعمج˘لا ضضع˘ب تأا˘ترإا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
يف ةجهللا ديعصصت لاجملا اذه يف ةطصشانلا

ةركفلا يتأات ىصسعو لع ةيصسيصسحتلا اهتÓمح
لهجلا دصض ةمداقلا اهتكرعم تلعجو ،اهلكأا

عصضو ةيلمعل  انتزوحب ةروصصلا .. لهاجتلاو
ةيعمج يعوطتم فرط نم ةيوعوت تاتف’
هزتنملابEKIB NEERG ءارصضخلا ةجاردلا
نم لوحت يذلاو ةبانع يف ريصشع نيع يلئاعلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل بكم ى˘لإا هز˘ن˘ت˘لاو ة˘حار˘ل˘ل ءا˘˘صضف
.راوزلا فرط نم ىمرت يتلا تايافنلا

ةتقؤوملإ ةيامحلإ تحت

نم ديدعلاب لمع قبصسا ةي’و يلاو لصصح
ىوقأا نم2 نم ةرصشابم ةيامح ىلع تاي’ولا

مل هنأ’ ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع مكح ماظن ءارزو
،امهل تا˘مد˘خ˘لا ل˘ك م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ددر˘ت˘ي ن˘كي
ن˘ي˘ع ة˘ي’و ي˘ف مد˘خ يذ˘لا ق˘ب˘˘صسأ’ا ي˘˘لاو˘˘لا
ن˘م بج˘ي ا˘م˘م ر˘ث˘كأا ا˘بر˘ق˘م نا˘ك ،تن˘صشو˘م˘˘ت
اذهبو ،زيعلب بيطلاو حول بيطلا نيريزولا
لصصح مث ،تاونصس ةليط لزعلا نم ايمحم يقب

بقع نيذفانلا نيريزولا لبق نم ةيامحلا ىلع
.ةقيلفتوب دهع يف ،بصصنملا نم هلزع

qarsana@essalamonline.com
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إوعو إوعمسسإإ
ة˘˘غو˘˘ب˘˘صصم ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب تا˘˘˘ب˘˘˘ح
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘˘م ي˘˘ف ر˘˘صضخأ’ا˘˘ب
عوبر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع را˘صضخ˘لا
ترا˘˘˘˘ثأا ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ ،ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
مهتلعجو نينطاوملا بارغتصسا
ا˘طا˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ل˘ه نو˘لءا˘صست˘˘ي
.. ’ مأا لكأÓل ةحلاصصو ةميلصس
ما˘ع˘لا يأار˘لا ر˘يو˘ن˘ت با˘ب ن˘مو
.. اذه انربنم نم اندوعت امك
اطاطبلا ىلع نوللا اذه ببصس
يتلا «ل˘ي˘فورو˘ل˘كلا» ةدا˘م و˘ه
ةدا˘˘˘م دو˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘صشؤو˘˘˘˘ت
ةدا˘˘˘م ي˘˘˘هو «ن˘˘˘ي˘˘˘˘ن’و˘˘˘˘صسلا»
اطاطبلا ةتبن اهجتنت ةيئايميك
نأا امك ،اطاطبلا اهيلإا أاجلت ةيعافد ةليصسو يهف ،تارصشحلاو تايرطفلا ةمواقمل يعيبط لكصشب
.طرفم لكصشب ءوصضلل جوتنملا اذه ضضرعتو ئيصسلا نيزختلا ببصسب جتنت دق «نين’وصسلا»

..ةيطغتلإ لاجم جراخ نونطإوم
ضسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإ’ا دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا م˘˘غر
م˘˘غرو ،ار˘˘خؤو˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نأا ’إا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو تار˘˘يذ˘˘ح˘˘˘ت
ضسوريفلا اذهب ن˘ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةياقولل ءايصشأ’ا طصسبأا نأا ثيح ،ريطخلا

ءاد˘ترا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لاو ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
ظ˘حÓ˘ي ذا ،ا˘ه˘ب نود˘ي˘ق˘ت˘ي ’ تا˘ما˘˘م˘˘كلا
تا˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘صس ،ا˘ي˘˘مو˘˘ي
كيهان ،تامامك نودب اصصاخصشأا تÓفاحلا

لئاصسو هدهصشت يذلا ريبكلا ماحدز’ا نع
جراخ مه نيذلا نييرئازجلا نأاكو ،لقنلا

  .ءادلا اذه نع ىأانم يف ةيطغتلا لاجم

نزخملإ كبرٌت ةيرئإزجلإ ةيسسامولبدلإ
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘خدأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا تب˘˘˘ب˘˘˘صست
ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةيرئازجلا ةيصسامولبدلا

ي˘لا˘م ي˘ف ة˘صصا˘خ ،تا˘ه˘ب˘ج ةد˘ع ى˘˘ل˘˘عو
ةمدصص ،ةلتحملا ةيبرغلا ءارحصصلاو ايبيلو
هقاوبأا قلطأا يذلا يبرغملا ماظنلا ىدل
ضشيوصشتل˘ل ه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا

ةمدصصلا تنا˘كو ،ير˘ئاز˘ج˘لا رود˘لا ى˘ل˘ع
ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لا طا˘˘˘صسوأ’ا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ضسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا
دكأا يتلاو نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
لهاعلا لعج يذلا رمأ’ا ،اهريصصم ريرقت يف بوعصشلا قحو ةلداعلا اياصضقلل رئازجلا معد اهيف
    .راوجلا لود يف هتيجراخ ريزو هب موقي يذلا طÓختلا‐ لÓخ نم طبختي ضسداصسلا دمحم يبرغملا

؟.. قيزر حلاسصم نيأإ
ح˘لا˘صصم ل˘صصاو˘ت تقو ي˘˘ف
ةرازو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
ضضعب منتغإا ،اهتابصس ةراجتلا
ر˘ي˘م˘صضلا ي˘م˘يد˘ع را˘ج˘˘ت˘˘لا
ق˘يو˘صست˘ب او˘ما˘قو ة˘صصر˘ف˘˘لا
ةراجيصس لكصش ىلع «ةكلع»
ةروصصلا يف رهاظ وه امك
فيثكت نم ’دبف ،انتزوحب
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
نم ةيصسيصسحتلا تÓمحلاب
ني˘خد˘ت˘لا ة˘فآا ة˘برا˘ح˘م ل˘جأا
ىلإا لودلا ضضعب تأاجل يتلا

نكامأ’ا ي˘ف ن˘ي˘خد˘ت˘لا ع˘ن˘م
ف˘˘صسأÓ˘˘ل ن˘˘ح˘˘ن .. ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘فآ’ا ع˘˘˘ج˘˘˘صشن
عون اذكه قيوصستب حامصسلا

ط˘˘˘صسو تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م
.لافطأ’ا



watan@essalamonline.com
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ن˘صسح˘ت نأا ،ر˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأا
رئازجلا يف ةيئابولا ةيعصضولا

ى˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘ناو
ةدوع ةجرد ىلإا تايفصشتصسملا
ىر˘خأ’ا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا
ي˘ف ةÓ˘صصلا ةدو˘عو  ة˘مد˘خ˘ل˘ل
رئازجلا نأا ينعي ’ ،دجاصسملا
لاقو ،«انوروك» نم تصصلخت
ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت يف
ة˘ير˘ح˘ب فر˘صصت˘˘ن» ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ب
ةيئاقولا ريبادتلاب مازتل’ا نودو
ىلإا اريصشم ،«نآ’ا هدهصشن امك
ىدحإ’ هترايز لÓخ ظح’ هنأا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ي˘ل˘خ˘ت تا˘ي’و˘لا
وهو يقاولا عانقلا نع ايئاهن
دبعل ةبصسنلاب لوقعم ريغ رمأا
اعد يذلا ،ديزوب نب نامحرلا
ىصصقأاب يلحتلا ىلإا نينطاوملا
˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’او رذ˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘جرد
يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘م ي˘ف عو˘قو˘لا
املثم دجتصسملا ءابولا راصشتنا
ضضعبو راوجلا لود يف ثدحي
.ةيبوروأ’ا لودلا

نب نامحرلا دبع ددصش امك
تاءار˘جإا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ،د˘يزو˘ب
عادتراو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا
عم ضشيا˘ع˘ت˘لاو ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا
م˘ل ه˘˘ب˘˘صسح ر˘˘مأ’ا نأ’ ،ءا˘˘بو˘˘لا
رفوت مدع لظ يف دعب مصسحي
،«91‐ديفوك» دصض لاعف حاقل
ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ةرازو نأا اد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
ةيعصضو˘لا ع˘م رذ˘ح˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ت

ريبادتلا عيمج تذختاو ةيئابولا
زيزع˘ت ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا
ة˘˘˘يودأ’ا ن˘˘˘يز˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت تارد˘˘˘˘ق
يأ’ ابصسحت ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’او
ىلإا ةدوعلا ضصوصصخبو.ئراط
ة˘ب˘˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا ة˘˘صسارد˘˘لا ما˘˘صسقأا
فو˘خ˘تو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
،مهئا˘ن˘بأا ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ءا˘ي˘لوأ’ا

ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘صسم˘لا نأا˘˘م˘˘ط
نأاب ،دÓبلا يف ةحصصلا عاطق
يذ˘لا ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا
ةينطولا ةيبرتلا ةرازو هتدمتعا
ةيملعلا ةنجللا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ةمزÓلا تاطايتح’ا عيمج ذخأا
اميف لافطأ’ا كا˘كت˘حا يدا˘ف˘ت˘ل
مدع ىلإا ءايلوأ’ا ايعاد ،مهنيب
انه عاصشي ام لك ءارو قايصسن’ا

ر˘ئاود˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ،كا˘˘ن˘˘هو
.ةيمصسرلا

ةيملاعلا ةح˘صصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م

ةيمصسوملا ازنولفنأ’ا نم رذحت
نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ف˘ير˘خ˘˘لا ل˘˘صصف ن˘˘م ترّذ˘˘ح
ةيمصسوملا ازنولفنأ’ا نأا مكحب
ضسفن ابيرقت اهل يتلاو هيف رثكت
ىلإا اريصشم ،«انوروك» ضضارعأا
حاقل ذخأا نييرئازجلا ناكمإاب هنأا
رخاوأا عم ،ةيمصسوملا ازنولفنأ’ا
دجوت ’ هنأا ازربم ،ربوتكأا رهصش
.حاقللا اذه يف ةردن

ىلإا ةوعدم بازحألا
تاءارجإلاب ديقتلا

طيصشنت لÓخ ةيئاقولا
ةيئاتفتصسلا ةلمحلا

روتصسدلا ليدعت لوح
،ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يزو ا˘˘عدو اذ˘˘˘ه

ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا باز˘˘˘حأ’ا
تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض

م˘ه˘ط˘ي˘صشن˘ت لÓ˘خ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
لو˘ح ة˘ي˘ئا˘ت˘ف˘ت˘صس’ا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘˘ل
.روتصسدلا ليدعت

«انوروك» دصض تاحاقللا
ةزهاج نوكتصس

1202 يام يف
ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘˘عو

ريزو دكأا ،«انوروك» ضسوريفب
،ايلاح رفوتم ريغ هنأا ،ةحصصلا

8 ي˘لاو˘˘ح كا˘˘ن˘˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
ةينيصص3 اهنم ةحرتقم تاحاقل
ا˘ه˘نأا ا˘ف˘صشا˘ك ،ة˘ي˘˘كير˘˘مأا3و
1202 يام يف ةزهاج نوكتصس
ي˘ف ة˘يو˘لوأ’ا ح˘ن˘م˘ت نأا ى˘ل˘˘ع،
ةهجاوم يف مه نمل اهعيزوت
عا˘ط˘ق لا˘م˘ع ن˘˘م ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
.ةحصصلا

نيمأ’ا يجعب لصضفلا وبأا لاق
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘˘ح˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ل تارا˘ي˘ت كا˘ن˘ه نإا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
برصض ديرت جراخلا˘ب تا˘طا˘ب˘ترا
.مكحلا ىلإا لوصصولل ةهبجلا

يف ضسمأا يجعب لصضفلا وبأا دكأا
تارصضاحملا ةعاقب يبعصش عمجت
را˘طإا ي˘ف ضضي˘ب˘لا˘ب ير˘˘ح د˘˘م˘˘حأا
عورصشم نأا ،ةيئاتفتصس’ا ةلمحلا
حورطم˘لا يرو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا
حتافلا يف ي˘ب˘ع˘صشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘صسÓ˘ل
ديصسجتلا ىلإا وبصصي مداقلا ربمفون
ةيطارقميدلا ةصسراممل˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا

نأا يجعب زربأاو.ةيبعصشلا ةرادإ’او
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج بز˘˘ح ف˘˘قو˘˘م
يروتصسدلا ليدعتلا نم ينطولا

ى˘˘˘˘لإا ةو˘˘˘˘عد˘˘˘˘لا و˘˘˘˘هو ح˘˘˘˘˘صضاو
نأا ار˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ،م˘˘ع˘˘ن˘˘ب تيو˘˘صصت˘˘لا

وبصصي روتصسدلا ليدعت عورصشم

ةصسرام˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ع˘ف د˘ي˘صسج˘ت ى˘لإا
ديصسجت يلا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
يفو.ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ةدارإÓ˘ل ي˘ل˘ع˘ف
ة˘ق˘ي˘˘ثو روا˘˘ح˘˘م د˘˘حأ’ ه˘˘قر˘˘ط˘˘ت
ءاتفتصسÓل ضضورع˘م˘لا رو˘ت˘صسد˘لا
ة˘صصا˘خ˘لا ةر˘ق˘ف˘لا ي˘ج˘ع˘˘ب ن˘˘م˘˘ث
ضسي˘˘˘ئر تاد˘˘˘ه˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ط˘ق˘ف ن˘ي˘تد˘ه˘ع˘ب ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

.رييغتلل لباق ري˘غ أاد˘ب˘م ا˘ه˘ل˘ع˘جو
ضساصسأا وه اذه» نأاب هلوقب فاصضأاو
ىلع لوادتلا وهو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ليدعتلا نأا ىلإا اريصشم ،«مكحلا
ةيقيقح ةدارإا ن˘ي˘ب˘ي» يرو˘ت˘صسد˘لا
ي˘ف يدر˘ف˘لا م˘˘كح˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘ف
لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا را˘˘˘صشأاو«.رئازجلا
ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ي˘˘˘بز˘˘˘ح˘˘˘لا
حو˘صضو˘بو ضسر˘كت ة˘يرو˘ت˘صسد˘˘لا
ة˘صسرا˘م˘م˘لا زز˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘طأ’ا
نزاوتلاو تايرحلاو ةيطارقميدلا

اهنأا امك ،تاطلصسلا نيب لصصفلاو
ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘صضرأا ل˘كصشت
ربت˘عاو .يو˘ع˘م˘ج˘لاو ي˘صسا˘ي˘صسلا
ل˘يد˘ع˘ت˘لا ل˘ظ ي˘˘ف ه˘˘نأا ي˘˘ج˘˘ع˘˘ب
نم ديدعلا رارقإا متيصس يروتصسدلا
نطاوملا ةايح يف ةماهلا نيناوقلا

ىلع باجيإ’اب ضسكعنتصس يتلاو
رارغ ىلع ،تاموظنملا فلتخم
مÓعإ’او تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو باز˘حأ’ا

ن˘˘م˘˘˘ثو ،ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو ءا˘˘˘صضق˘˘˘لاو
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ةطلصسلا ةرتصسد ينطولا ريرحتلا
تاباختنÓل ةلق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىرخأا ة˘م˘ه˘م تا˘ئ˘ي˘ه بنا˘ج ى˘لإا
حيتيو اهماهم حصضوي يذلا رمأ’ا
.ةيلÓقتصساب اهب مايقلا اهل

خ.ةميصسن

ينطولا عافدلا ةرازو ترصشن
عقومب ةيمصسرلا اه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع
ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يف دينجتلا طورصش «كوبصسيافلا»
ة˘ع˘با˘ت˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
متو.يبعصشلا ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل
رصشابملا دينجتلا طورصش ديدحت

نيب نم نيلماعلا طابصضلا ةبلطلل
.0202 ايرولاكب ىلع نيزئاحلا

لمح ةبلطلا ىلع طرتصشي ثيح
ةدا˘ه˘صشو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘صسن˘ج˘˘لا
ريدقتب ةيراجلا ةنصسلل ايرولاكبلا
لقي ’ لدعمو ديجلا نم بيرق
.21/02 نع

حاجنلا طارتصشا ىلإا ةفاصضإ’اب
ع˘ت˘م˘ت˘لاو ،لو˘ب˘ق˘لا ة˘ق˘با˘صسم ي˘˘ف
ديدحت مت امك ،ةي˘ند˘ب˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا˘ب
ىلإا ةنصس81 نم نيحصشرتملا نصس
.رثكأ’ا ىلع ةنصس12

خ.ةميصسن

رطÿا ةلحرم ‘ تصسيل رئاز÷ا نإا لاق ةحصصلا ريزو

«انوروك» ـب تاباسصإلإ ددع عافترإ رإرمتسسإ لاح ‘ درإو ةيئاقولإ Òبإدتلإ ديدسشت
ئراط يأل ابسس– ةيقإولإ ةعنقألإو ةيودألإ نيزخت تإردق تززع ةحسصلإ ةرإزو^

ح.نيدلا رمق

ديدصشت ىلإا ةدوعلا ةيناكمإا ،تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع دعبتصسي مل
رئازجلا نأا دكأاو نينطاوملا نأامط امك ،اددجم «انوروك» ـب تاباصصإلا ددع عافترا لاح يف ةيئاقولا ريبادتلا

.ءابولا نم ةيئاقولا تاءارجإلاب ديقتلا يف ماع خارت ليجصست مغر ،رطخلا ةلحرم يف تصسيل

دارفأل ةيهيجوتلا هتملك يف
،ةصسداصسلا ةيركصسعلا ةيحانلا
:ةحيرقنصش قيرفلا

ليدعت ىلع ءاتفتسسلإ
ةيلوؤوسسم قحتسسي روتسسدلإ
ششيجلإ دإرفأإ نم
ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا دكأا

ينطولا ششيجلا ناكرأا شسيئر
ىلع ءاتفتصسلا نأا ،يبعصشلا

نم قحتصسي روتصسدلا ليدعت
نأا ينطولا ششيجلا دارفأا

ىوتصسم يف اونوكي
.ةيلوؤوصسملا

شسمأا ،ةحيرقنصش قيرفلا لاقو
دارفأل ةيهيجوتلا هتملك يف
،ةصسداصسلا ةيركصسعلا ةيحانلا
قحتصسي يبعصشلا ءاتفتصسلا نأا

ينطولا ششيجلا دارفأا نم
ىوتصسم يف اونوكي نأا يبعصشلا
ةيروتصسدلا ةيلوؤوصسملا
،مهقتاع ىلع ةعوصضوملا

ةيلوؤوصسملا نأا افيصضم
ىلع ةعوصضوملا ةيروتصسدلا

انقح ةصسرامم يصضتقت انقتاع
نيناوقلل اقفو يباختنلا
نأا ىلإا قيرفلا راصشأاو .ةيراصسلا
ىلع ةعوصضوملا ةيلوؤوصسملا

ينطولا ششيجلا دارفأا قتاع
نأا اصضيأا يصضتقت يبعصشلا

بعصشلا يدؤوي نأا اصضيأا اونمصضي
هقحو هبجاو يرئازجلا
ملصسلا فورظ يف يباختنلا

ةحار اذكو ءودهلاو نامألاو
.لابلا

ر.نوراه

:«مÓصسلا»ـل طاقب ،تايلولا نيب لقنلا رظح ةلصصاوم ةرورصض ىلع ددصش

ددع عافترإ ءإرو نينطإوملإ يخإرت
«انوروك» شسوريفب تاباسصإلإ

هجو ‘ اهفوقو ةرورصض ىلع ددصش شسيئرلا راصشتصسم
ءيصش لك ‘ ÚككصشŸا «نيذوعصشŸا»

اهرود بعلل ةوعدم ةينيدلإ تايعم÷إ
نطولإ ةيامح ‘  ةيطارقÁدلا ةصسرامملل يلعف ديصسŒ ¤إا وبصصي يروتصسدلا ليدعتلا نإا لاق

مكحلل لوسصولل نÓفألإ برسض ديرت ةيجراخ فإرطأإ :يجعب

ايرولاكبلا ةداهصش يف21/02 نع لقي ل لدعم ىلع بلاطلا لوصصح اهمهأا

ششيجلإ نيوكت تاسسسسؤومب قاحتللإ طورسش هذه

ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ّل˘لا تدد˘صش
ضسور˘ي˘ف د˘صصرو ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل

ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نيب لقنلا رظح ىلع ءاقبإ’ا
،يوجلا اه˘ي˘ف ا˘م˘ب تا˘ي’و˘لا

ت’ا˘ح عا˘˘ف˘˘ترا د˘˘ع˘˘ب كلذو
،انوروك ضسوريفب تاباصصإ’ا

تصسي˘ل ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا تد˘˘كأاو
ةيعاد ،ءابولا نع ىأانم يف
˘ماز˘ت˘ل’ا ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةياقولل ةي˘ئا˘قو˘لا طور˘صشلا˘ب
  .91 ‐ديفوك نم

يناكرب طاق˘ب د˘م˘ح˘م د˘كأا
ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا ةدا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ضسي˘˘˘˘ئر
ةنجللا و˘صضعو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘صصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا
يف ،انوروك ضسوريف راصشتنا
،«مÓصسلا» هب ضصخ حيرصصت
ت’ا˘˘˘˘ح دد˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا نأا
لÓ˘خ ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘˘صصإ’ا
ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ي ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا
ديقتلا يف نينطاوملا يخارت
ءابو نم ةيئاقولا تاءارجإ’اب

  .انوروك
رئازجلا نأا ،طاقب حصضوأاو

ببصسب ةيداع ةلاح يف تصسيل
تاطل˘صسلا ا˘عدو ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه
ضضر˘ف ي˘ف رار˘م˘ت˘˘صس’ا ى˘˘لإا
ع˘ن˘م˘ل ،ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا طور˘˘صشلا
فاصضأاو ،91‐ ديفوك راصشتنا
لقنلا لئاصسو رظح مغر هنأا
نأا ’إا ،ق˘طا˘ن˘م˘لا ضضع˘ب ي˘˘ف
ع˘˘ف˘˘ترا ن˘˘ي˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا دد˘˘˘ع
كلذ بب˘صس ع˘˘جرأاو ،ار˘˘خؤو˘˘م
نينطاوم˘لا ة’ا˘ب˘م مد˘ع ى˘لإا

ةياقولل ةي˘ح˘صصلا طور˘صشلا˘ب
ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘صس ،ءاد˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
يف تامامكلا ءادتراب قلعتي
    .ةماعلا قطانملا

ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘صضع فا˘˘صضأاو
ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘صصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا
يف انوروك ضسوريف راصشتنا
نييرئازجلا نأا ،هتاذ قايصسلا
د˘ق ضضر˘م˘˘لا نأا نود˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
وه ةقيقحلا يف هنكل ،ىهتنا

  .دوجوم
دد˘˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ترا ن˘˘˘˘˘˘عو

انوروك ضسوريفب تاباصصإ’ا
نأا طاقب حصضوأا ،رئازجلا يف
اعد هنكل ،ق˘ل˘ق˘م ر˘ي˘غ ر˘مأ’ا
ةرور˘صض ى˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نم رذحلاو ةط˘ي˘ح˘لا ي˘خو˘ت
اميف ة˘صصا˘خ ،ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه
  .تامامكلاب قلعتي

ةرورصض ىلع طاقب ددصشو
،لقنلا لئاصسو رظح ةلصصاوم
ل˘ق˘ن˘لا اذ˘كو تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب
ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ،ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا يو˘˘ج˘˘لا
اد˘كؤو˘م ،91‐ديفوك را˘صشت˘نا
عصضو يف تصسيل رئازجلا نأا

،ملاعلا لود رارغ ىلع ،يداع
     .انوروك ءابو ببصسب

ةدا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع ضسي˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘كأاو
تÓصصاوملا قلغ نأا ،ءابطأ’ا

وه ،يلخادلا يوجلا لاجملاو
اصصرح ،ةيملعو ةيبط ةيؤور
ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع
  .ىلوأ’ا ةجردلاب

  م.يمولد

،ر˘صضخ˘ل ن˘ب ى˘˘صسي˘˘ع ا˘˘عد
ةيروهمجلا ضسيئر راصشتصسم
ةينيدلا تايعمجلاب فلكملا

ةينيدلا تايعمج˘لا ،ا˘ياوز˘لاو
ن˘م ة˘ظ˘ق˘˘ي˘˘ب كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
،ةيوبرتلاو ةينيد˘لا ل˘قا˘ع˘م˘لا
ن˘˘˘م ه˘˘˘جو ي˘˘˘ف فو˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نيذلا نيذوعصشملاب مهفصصو
.ءيصش لك يف نوككصشي

يف ،رصضخل نب لاقو اذه
ةينيدلا تايع˘م˘ج˘لا ع˘م ءا˘ق˘ل
،ترايتب ضسمأا هدقع ،اياوزلاو
ن˘˘˘م˘˘˘˘م دّد˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا»
.. ا˘˘ن˘˘ت˘˘يو˘˘ه ي˘˘ف نو˘˘˘ككصشي
موق˘ت نأا دو˘ن ي˘ت˘لا ة˘لا˘صسر˘لا
يه ةينيدلا تاصسصسؤوملا اهب

ا˘ف˘ي˘صضم ،«ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
يمح˘ي ا˘ن˘صشي˘ج نأا ح˘ي˘ح˘صص»
دجوت نكل ،دودحلا دصصريو
’إا اهدصصرت ’ ىرخأا ءاوجأا
فدرأاو ،«ةينيدلا تايعمجلا
ضضع˘˘˘ب» دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
،انتيوه يف ككصشت فارطأ’ا
م˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ن نأا د˘˘˘ب’ كلذ˘˘˘ل
ارذح˘م ،«ح˘ي˘ح˘صصلا م˘ه˘ف˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘فآ’ا ن˘˘˘م
ه˘˘نإا لا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا
ن˘يد˘لا لا˘جر ى˘ل˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
نأا ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو
ابطاخم ،داصصرملاب اهل اوفقي

ةينيدلا تاي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
ضسي˘˘ئر˘˘لا» Ó˘˘ئا˘˘ق ا˘˘˘ياوز˘˘˘لاو
تايعمجلا كرحتت نأا يعاري
هذ˘ه ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ليوأاتلا نم ةياقولاو تافآ’ا
اذه ي˘ف فا˘صضأاو ،«ئ˘طا˘خ˘لا
نم هيف نوظ˘حÓ˘ت» قا˘ي˘صسلا
ربمفون حتافلا رايتخا نأا لاق

ليدعت ىلع عارتق’ا ءارجإ’
ناي˘صسن˘ل ة˘لوا˘ح˘م رو˘ت˘صسد˘لا

نأا ىلإا اريصشم ،«خيراتلا اذه
ى˘ل˘ع ضضور˘ع˘م˘لا رو˘ت˘صسد˘لا
45 هيف يبع˘صشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘صس’ا
ةرو˘ث ن˘ع ار˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
.ربمفون

ضسيئر راصشتصسم حتفو اذه
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
،اياوزلاو ةينيدلا تايعمجلاب
ـب م˘ها˘م˘صس ن˘م ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘لا
،«نيرماغ˘م˘لا ن˘يذو˘ع˘صشم˘لا»
ضضع˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘˘˘ي» لا˘˘˘˘˘˘˘قو
نإا لو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ن˘˘يذو˘˘˘ع˘˘˘صشم˘˘˘لا
م˘˘لو ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘يد مÓ˘˘˘صسإ’ا
ا˘ي˘عاد ،«بع˘صشلا ن˘˘يد لا˘˘ق˘˘ي
ى˘لإا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
نم ةجردبو ةظقيب كرحتلا
هذ˘ه˘ل يد˘صصت˘ل˘˘ل ع˘˘طا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.ةئطاخلا تÓيوأاتلا

ـه.داوج



يوار˘ط˘ب د˘م˘ح˘م ح˘˘صضوأا
،ناويدلل ماعلا ريدملا ضسيئرلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نأا ضسمأا
لصصاوتتصسو موي˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس
ىوتصسم ىلع ةيجيردت ةفصصب
052 ر˘ع˘صسب ن˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و
.دحاولا مارغوليكلل ارانيد

نأا لوؤو˘˘صسم˘˘لا تاذ د˘˘˘كأاو
نم تانوزخ˘م˘لا هذ˘ه ق˘يو˘صست
ع˘ط˘ق˘ي نأا ه˘نأا˘صش ن˘م جا˘˘جد˘˘لا
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م يأا ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
لبق راعصسأ’ا عفرو ةبراصضملل
د˘لو˘م˘لا لو˘˘ل˘˘ح ن˘˘م عو˘˘ب˘˘صسأا
ام ةداع ثيح فيرصشلا يوبنلا
مو˘ح˘ل˘لا ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا ع˘ف˘تر˘ي
.ةبصسانملا هذه لÓخ ءاصضيبلا

يتأات ةيلمعلا هذه نأا فاصضأاو
نجاودلا راعصسأا تدهصش نأا دعب
ةنوآ’ا يف اصسوصسحم اعافترا
جد063 ل˘˘صصت˘˘ل ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا

د˘م˘ح˘م را˘صشاو ،مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل
ضصيصصخت مت هنأا ىلإا يوارطب
ةدمت˘ع˘م ق˘يو˘صست ة˘ط˘ق˘ن94
32 ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي’و
نار˘هوو ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو ة˘م˘صصا˘ع˘لا

ناصسملتو ةنيطن˘صسقو ة˘با˘ن˘عو
.ضسابعلب يديصسو مناغتصسمو

يف عيب طاقن عصضو مت امك
بو˘ن˘ج˘لا ر˘ب˘˘ع تا˘˘ي’و ةد˘˘ع
راردأا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا

ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لاو ة˘يادر˘غو يز˘ي˘˘لإاو

طاقن دجاوتتو .يوارطب زربي
تايدلب يف ةمصصا˘ع˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا
نيصسحو ناينبلا نيعو ةقارصشلا
ي˘ت˘لا ة˘يا˘˘غر˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘بو ياد
طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ى˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
.لوؤوصسملا بصسح قيوصستلل
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ط.ةراسس
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دامتعإ تإداهسش ةيحÓسص ةدم ديدمت
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ضسي˘˘ئر راد˘˘غز د˘˘م˘˘حأا دد˘˘صش
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
،ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب

قو˘˘صسلا لا˘˘خدإا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘˘ع
،ةيمصسرلا قوصسلا يف ةيزاوملا

نم ه˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا م˘ت˘ي ا˘م و˘هو
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ك ة˘ن˘م˘قر لÓ˘˘خ
تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا اذ˘كو ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةبقارم كانه نوكت ىتح ةيلاملا
ع˘˘ل˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح˘˘ل ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صصل
اد˘كؤو˘م ،لاو˘مأ’او تا˘مد˘˘خ˘˘لاو
ةصسايصسلا حÓصصإا ةرورصض ىلع
عم ىصشامتتل كو˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘يد˘ق˘ن˘لا
.تايجولونكتلا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ضسي˘˘ئر د˘˘كأا
يبعصشلا ضسلجملا˘ب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو
،يفحصص حيرصصت يف ينطولا
يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘صشم˘لا نأا ضسمأا
لم˘ح˘ي ،1202 ةيلام˘لا نو˘نا˘ق˘ل
ةد˘يد˘ع ة˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق تا˘˘حÓ˘˘صصإا

تاصسصسؤوملل ةمهم تازي˘ف˘ح˘تو
ةورث˘لا ق˘ل˘خ ل˘جأا ن˘م ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا

ىلع تقولا ضسفن يف ظفاحيو
 .نطاوملل ةيئارصشلا ةردقلا

نأا راد˘غز رو˘ت˘كد˘لا ح˘صضوأاو
هذه ءاج ةيلاملا نوناق عورصشم
ريغ يئانثتصسا فرظ يف ةرملا
بنا˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘عاد ي˘˘˘ق˘˘˘ب ه˘˘˘نأا
ة˘ط˘صشنأ’ا ل˘كف ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ببصسب ةلماك ةنصس لÓخ تفقوت

تلفكت ةلودلاو انوروك ةحئاج
ا˘م˘˘ي˘˘صس تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ضضع˘˘ب˘˘ب
يف هتمجرت مت ام وهو ةيتامدخلا
نأا امك يليمكتلا ةيلاملا نوناق
ذخأاي1202 ةنصسل ةيلاملا نوناق
ا˘ه˘ب د˘عو ي˘ت˘لا ءا˘ب˘˘عأ’ا ضضع˘˘ب
اذ˘ه ي˘ف ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
.بناجلا

ةيداسصتقإلأ تأرسشؤؤملأ
رايلم0063ـ ب أزجع عقؤتت

«انورؤك» ببسسب رانيد
نأا ى˘لوأ’ا ف˘ي˘صض فا˘˘صضأاو

ةن˘صسل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘صشم
ىلع ظفاحي يعجرملا1202
نأا نم مغرلاب ار’ود04ـلا رعصس
عقوتت ةيداصصت˘ق’ا تار˘صشؤو˘م˘لا

رانيد راي˘ل˘م0063 ـب از˘˘ج˘˘˘ع

ءاج كلذ مغرو ،ةحئاجلا ببصسب
ةئصشانلا تاصسصسؤوملل تازيفحتب
ق˘ل˘خ ل˘جأا ن˘م تا˘˘ن˘˘صضا˘˘ح˘˘لاو
ل˘م˘ع˘ل˘ل ضصر˘ف ءا˘ط˘عإاو ةور˘ث˘لا
فوصس وجلا اذه قلخن امدنع»
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م دراو˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘كت
يتلا تازيفحتلا ىلإا ةفاصضإ’اب
حÓصصإا اذكو ةصصروبلا اهمدقت
جاردإاو كونبلل ةيلاملا ةصسايصسلا
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘لا
ي˘ف بهذ˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘صسلا
نوكيصس كلذبو يمصسرلا راطإ’ا
ر˘˘ث˘˘كأا يدا˘˘صصت˘˘˘ق’ا طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
.احوصضو رثكأاو ةيفافصش

طاصشنلل ةيكرحلا ةدوع نعو
رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا لا˘˘ق ،يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا

ةيكر˘ح˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م ا˘ه˘نإا راد˘غز
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا بل˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيناكمإا ىلإا ةيلودلا تاعقوتلا
يصسادصسلا ةياهن ع˘م ا˘ه˘صشا˘ع˘ت˘نا
.يراجلا ماعلا نم يناثلا

خ.ةميسسن

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘صصل˘˘˘ل
ليجأاتب ،ةموكحلا ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
دد˘ح˘م˘لا مو˘صسر˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘يرادإ’ا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كل
داو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘مأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ضصئا˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘˘˘يودأ’او
ة˘ع˘جار˘م ع˘م ا˘ي˘ل˘ق˘ع ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

ه˘ت˘خ˘صسن نأا ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،هاو˘ت˘˘ح˘˘م
نوجصسلا باوبأا حتفتصس ةيلاحلا

تحصضوأاو.ة˘لدا˘ي˘صصلا ى˘ل˘˘ع
موصسرملا نأا ،اهل نايب يف ةباقنلا

ي˘ف خرؤو˘م˘لاو973‐91 م˘˘˘قر
زّيح ل˘خد˘ي˘صس9102‐21‐13

،لبقملا ربمفو˘ن3 يف ذيف˘ن˘ت˘لا
تاصضقانتملا نم ةل˘م˘ج ل˘م˘ح˘ي
يلديصصلا عفدي نأا نكمي يتلا
طار˘ت˘صشا تر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو.اهنمث
ة˘ف˘صصو˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا مو˘صسر˘م˘˘لا
رثؤوم ىمصسي ءاود لكل ةيثÓثلا

ةصصاخ قيبطتلل لباق ريغ يلقع
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا جرا˘˘˘خ ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا ع˘˘˘˘م
˘˘مر˘˘ح˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،با˘˘˘صصعأ’ا
ة˘ج˘ح˘ب ه˘جÓ˘ع ن˘˘م ضضير˘˘م˘˘لا

يف ،ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ف˘صصو˘لا با˘ي˘غ
يأ’ زو˘ج˘ي ا˘ي˘نو˘نا˘˘ق ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ح
ءاود يأا فصصو ضسرامم بيبط
ةيرئازجلا ةيرصشنلا يف روكذم

ةفصصولا نأا» نيفيصضم ،ةيودأÓل
طرتصشت ملاعلا لك يف ةيثÓثلا
يه يتلاو ةيودأ’ا نم عون يف
.»stnaiféputs selىرتو
نأا ةلدايصصلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ةيئادب ةقيرط˘ل ةدو˘ع مو˘صسر˘م˘لا
نم اهتباتكب ةيودأ’ا فصصو يف
بو˘˘˘˘جو ع˘˘˘˘˘م خ˘˘˘˘˘صسن ثÓ˘˘˘˘˘ث
نيتنصس ةدمل خصسنلاب ظافتح’ا
ناكو» بي˘ب˘ط˘لاو ي˘لد˘ي˘˘صصل˘˘ل
نم ةثيدح قرط دامتعا ىلوأ’ا

انمأا رث˘كأا ة˘ي˘نور˘ت˘كلا تا˘ف˘صصو
.«ءافصشلا ماظن عم ةمئÓمو

خ.ةميسسن

ةيلاملأ تÓيؤحتلأو ةيراجتلأ تايلمعلأ ةنمقرل ىؤسصقلأ ةعرسسلاب ةمؤكحلأ

رئإزجلإ يف ةيزإوملإ قإوسسألإ ةياهن ةيإدب
«انوروك» ببسسب زجع رانيد رايلم0063 ـب تاعقوت ^

1202 ةيلاملإ نوناقب ةورثلل ةقلاخ ةيرامثتسسإ تإزيفحتو ةيعاطق تاحÓسصإإ ^

ريزو راطع ديجملا دبع دكأا
نكمي ’ رئازجلا نأا ضسمأا ،ةقاطلا
ءا˘ط˘عإا لÓ˘خ ن˘˘م ’إا ى˘˘ن˘˘ب˘˘ت نأا
.بابصشلل ةصصرفلا

هتداق ةرايز لÓخ ،راطع اعدو
ىلإا بابصشلا ،ةيادرغ ةي’و ىلإا
رئازجلا ءانب˘ل م˘هدو˘ه˘ج ف˘ي˘ث˘كت
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ر˘ئاز˘ج ،ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
دا˘صصت˘ق’ا ضشا˘˘ع˘˘نإ’ ة˘˘ئ˘˘صشا˘˘ن˘˘لا
ةقاطلا ر˘يزو ح˘صضوأاو ،ي˘ن˘طو˘لا
’إا ىنبت نأا نكمي ’ رئازجلا نأا

ضصر˘˘ف˘˘˘لا يوا˘˘˘صست لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ريبعتلل بابصشلل ةصصرفلا ءاطعإاو
م˘ه˘تاءا˘ف˘كو م˘هرا˘كفأا ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو
ةورثلا ثادحتصسا يف ةمهاصسملل
،بابصشلل لمع˘لا ضصر˘ف ر˘ي˘فو˘تو
نأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘صشم
ة˘ئ˘صشا˘ن تا˘صسصسؤو˘م ثاد˘ح˘ت˘˘صسا

رئازجلا يف ةركتبم تاصسصسؤومو
باصشلا اهيف نوكي يتلا ةديدجلا
ر˘يو˘ط˘تو ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع اردا˘˘ق
دا˘صصت˘قا ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م ه˘تاءا˘ف˘ك
.ةلاطبلا ضصاصصتماو ينطو

ة˘قا˘ط˘لا ر˘˘يزو م˘˘ن˘˘ت˘˘غا ا˘˘م˘˘ك
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘عدو ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ربمفون حتافلا موي ةوقب هجوتلل
تيو˘صصت˘لا بتا˘كم و˘ح˘ن مدا˘ق˘لا

.ةديدجلا رئازجلا دييصشت لجأا نم
تف˘˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو

ّنأا ة˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو ن˘˘م ردا˘˘صصم
ريصشت ةريخأ’ا ة˘ي˘م˘صسر˘لا ما˘قرأ’ا
يلحملا كÓهتصس’ا عافترا ىلإا

اهتردق ،ةريبك ةريتوب ةقاطلا نم
،ايون˘صس ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف8 يلاو˘ح˘ب
ىو˘˘ت˘˘صسم دد˘˘˘ه˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
هذ˘ه ن˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تاردا˘˘صصلا
ل˘ي˘خاد˘م˘لا ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،داو˘˘م˘˘لا
عا˘ط˘ق ّنأاو ا˘م˘ي˘صس’ ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

39 نم رثكأا لثمي تاقورحملا
.ةينطولا تارداصصلا مومع نم

ّنإاف رداصصملا هذه ىلع ءانبو
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب تح˘صضأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لÓ˘˘خ نا˘˘كصسلا دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا تاو˘˘ن˘˘صسلا

ام˘م ر˘ث˘كأا ة˘قا˘ط˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك
ّنإاف قلطنملا اذه نمو ،هردصصت

ردقي يلحملا كÓهتصس’ا مجح
بعكم رتم رايلم34 ـب ايلاح
87 لداعي ام وأا هتيبلغأاو ،ايونصس
ريغ كÓهتصسا ا˘ه˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف
ىلإا لوأ’ا ماقملا˘ب ه˘جو˘م ج˘ت˘ن˘م
يداعلا كÓ˘ه˘ت˘صس’ا وأا لزا˘ن˘م˘لا
عيراصشم˘لاو ع˘نا˘صصم˘لا ن˘م ’د˘ب
.لمعلا بصصانمو ةورثلل ةجتنملا

راطإا يف ة˘مو˘كح˘لا ى˘ع˘صستو
ةديدجلا ةيداصصتق’ا ا˘ه˘تا˘ه˘جو˘ت
لÓ˘خ ن˘م ة˘يؤور˘لا هذ˘ه ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل
جاتنإ’ا مجح ضصيلقت ىلع لمعلا
عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ع˘جار˘مو ة˘قا˘ط˘˘لا
ةعفدلا يف ما˘ه˘صسإÓ˘ل ة˘يو˘قا˘ط˘لا
يلاتلابو ،ةوجر˘م˘لا ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
رود ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
نم ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلا

د˘˘ي˘˘صشر˘˘تو ضصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘تو ة˘˘˘ه˘˘˘ج
ءابرهكلا نم يلحملا كÓهتصس’ا

،ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م زا˘غ˘لاو
’ ةموكحلا ّنأا نم مغرلا ىلعو
راعصسأا عفر وأا ةعجارمل ىعصست
ا˘ه˘ت˘ط˘خ ي˘ف زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةداعإا رطصست اهنأا ّ’إا ،ةيلبقتصسملا
غولب ةلاح يف تاريعصستلا ميظنت

.نيعم ىوتصسم كÓهتصس’ا مجح
ر.نوراه

زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ددم
ة˘ف˘صصب تا˘ي˘حÓ˘˘صص ةد˘˘م دار˘˘ج
دا˘م˘ت˘عا تادا˘ه˘صش ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
تاصساردلا بتاكمو نيصسدنهملا
لا˘˘غ˘˘صشأ’ا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا
.يرلاو ءانبلاو ةيمومعلا

لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشأ’ا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
نع ،اهل نايب يف ضسمأا ،ةيمومعلا
تاداهصش ةي˘حÓ˘صص ةد˘م د˘يد˘م˘ت
بتاكمو ن˘ي˘صسد˘ن˘ه˘م˘لا دا˘م˘ت˘عا
عا˘ط˘ق˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسارد˘˘لا
يرلاو ءانبلاو ةيمومعلا لاغصشأ’ا
،ةمداقلا ةنصسلا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا
ىلع لوأ’ا ريزولا ةقفاوم دعب

.ءارجإ’ا اذه
ريزولا» نأا ةرازولا تحصضوأاو

يف ،ةيئانثتصسا ةفصصب قفاو لوأ’ا
يتلا ةيليهصستلا تاءارجإ’ا راطإا
نم فيفختلل ةموكحلا اهتذختا
،(91‐ديفوك) انوروك ةحئاج راثآا

13 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ،د˘˘يد˘˘م˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةي˘حÓ˘صص ةد˘م ،1202 ربم˘صسيد
نيصسد˘ن˘ه˘م˘لا دا˘م˘ت˘عا تادا˘ه˘صش
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا تا˘˘صسارد˘˘لا بتا˘˘كمو
ءانبلاو ةيمومعلا لاغصشأ’ا عاطقل
ةد˘˘˘م تصضق˘˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘لاو
.«اهتيحÓصص

ـه.دأؤج

بلصصلاو ديدحلا بكرم ماق
،نار˘هو˘ب ةو˘ي˘ط˘ب˘ل «ي˘لا˘ي˘صسو˘ت»
ديدح نم نط فلأا81 ريدصصتب
كÓصسأ’ا نم نط004و ءانبلا
.ادنك ىلإا ةيديدحلا

تاذل لاصصت’ا ةيلخ تدافأاو
هذ˘ه ل˘ق˘ن م˘ت د˘˘ق ه˘˘نأا ،بكر˘˘م˘˘لا
ريدصصتلا ةيلمع نمصض ةلومحلا
تا˘ج˘ت˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ع˘با˘˘صسلا
يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا م˘صسر˘ب بكر˘م˘˘لا
˘مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
وحن مناغتصسم ءانيم نم اقÓطنا

،ادنكب لاروصسو او˘صشوأا ي˘ئا˘ن˘ي˘م
.ردصصملا ضسفن حصضوأا امك

لخادلا ربمفون رهصش بقتريو
كÓصسأ’ا نم نط ف’أا5 ريدصصت
ثلاث يهو اينامور ىلإا ةيديدحلا

ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ضصخ˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ةفاصضإ’اب بكرم˘ل˘ل تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
بيبا˘نأ’ا ن˘م ىر˘خأا ة˘ن˘ح˘صش ى˘لإا
كلذو لاغنصسلا ى˘لإا ة˘ي˘نوز˘ل˘ح˘لا
امك ،ءا˘ن˘ي˘م˘لا تاذ ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
.هيلإا ريصشأا

ح.نيدلأ رمق

لجاع قيقحت حتف ىلإأ تعد
يحسصلأ لؤكؤتربلأ قيبطت نأاسشب
ةيؤبرتلأ تاسسسسؤؤملأ يف

ذيمÓتلإ ءايلوأإ ةمظنم
نوبت شسيئرلإ بلاطت
يسسردملإ لوخدلإ ليجأاتب
صسيئر ةنيز نب يلع قد
ءايلوأل ةينطؤلأ ةمظنملأ
نم رطخلأ صسؤقان ،ذيمÓتلأ
ةرأزو نم رداسصلأ رييسستلأ ءؤسس
فلم لايح ةينطؤلأ ةيبرتلأ
اهمهتأو «يسسردملأ لؤخدلأ»
ىلإأ ةطؤلغم تايطعم ميدقتب
ريفؤت لؤح ةيرؤهمجلأ صسيئر
ةيرورسضلأ تايناكمإلأ لك
لابقتسسأو تاسسسسؤؤملأ حتفل
ربؤتكأأ12 مؤي نيسسردمتملأ

ةحئاج رأرمتسسأ لظ يف
صسيئرلأ ايعأد ،91 ديفؤك
قيقحت حتف ىلإأ لوألأ ريزؤلأو

لؤكؤتوربلأ نأاسشب لجاع
تاحفسص6 لمحي يذلأ يحسصلأ

ىلع ايئاقلت مزلأأ يذلأو
.ةقرو نييÓم5 ؤحن ةعابط

حيرسصت يف ةنيز نب دكأأ
فثاكت مغر هنأأ ،صسمأأ يفحسص

حاجنإل تاعاطق ةدع دؤهج
نكل ،يسسردملأ لؤخدلأ
ءيسش يأأ دجؤي ل هنأأ ةقيقحلأ

لإأ صسرأدملأ ىؤتسسم ىلع قبط
يف ثيح ،تاسسسسؤؤملأ صضعب
ريهطت ل ةيلخأدلأ قطانملأ

صضعب ىتح ،ميقعت لو
ىؤتسسم ىلع تاسسسسؤؤملأ
Óثم يقأرب ةيدلببف ،ةمسصاعلأ

نودب رجح4 نأأ يكسشي ريدم
يف ،تلواط نودبو دعاقم

نع ثدحتت ةرأزؤلأ نيح
.تاحفسص6 نم يحسص لؤكؤترب
صشيؤسشتب مؤقن ل نحن» لاقو
لاسصيإأو قئاقحلأ لؤقن لب
ىلإأ ةيقيقحلأ تامؤلعملأ

ةسصاخ ،ةيرؤهمجلأ صسيئر
قطانم يف لسصحي ام ملعي هنأو
يندم عمتجمكو ،لظلأ

ذيمÓتلأ ءايلوأأ لثمي ميظنتو
لؤح نيلوؤؤسسملأ غيلبت انتمهم
.«لسصحي ام

ـه.دأؤج



يلع ةصسلجلا يصضاق هجاوو
يت˘لا ن˘ئار˘ق˘لاو ة˘لدأ’ا˘ب داد˘ح
ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ه˘˘ت’ا˘˘صصتا تب˘˘ث˘˘ت
،ةقيلفتوب ديعصس عم ةرركتملا

لاؤو˘˘˘˘صس ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع داد˘˘˘˘˘ح درو
ه˘ت’ا˘˘صصتا لو˘˘ح ي˘˘صضا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
مل ه˘نأا ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘صسلا˘ب
نع اب˘ي˘ج˘م ،ه˘ب ا˘مو˘ي ل˘صصت˘ي
876 غ˘ل˘ب˘˘م ن˘˘ع ر˘˘خآا لاؤو˘˘صس
لÓخ هعفد متي مل جد نويلم
ماق هنأا ،4102‐9002 ةرتفلا
بئار˘˘˘صضلا ل˘˘˘ك د˘˘˘يد˘˘˘˘صست˘˘˘˘ب
مهت˘ح˘ن˘م» Ó˘ئا˘ق ،ضضور˘ق˘لاو
يرودب انأا ةدئاف رايلم053
رايلم64 ـب ةرادإÓ˘˘ل ن˘˘يد˘˘˘م
لجر يصضاقلا لأاصسو ،«رانيد
لاغصشأ’ا روطاربمإاو لامعأ’ا
ن˘ع ،ضسو˘ب˘ح˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةيفتاهلا تاملا˘كم˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ديعصسلا نيبو هنيب ترج يتلا
552 ىدعتت يتلاو ةقيلفتوب
ةلاصسر03و ةيفتاه ة˘م˘لا˘كم

sms،لئاصسرلا نأا دادح دريل
تا˘ي˘ح˘ت ىد˘ع˘ت˘ت ’ ة˘ي˘صصن˘لا

تابصسانملاو دايعأ’ا تائنهتو
تا˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا ا˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
لاغصشأاب قلعتت يهف ةيفتاهلا

لامعأ’ا لاجر ىدتنم جماربو
ecf،ع نعوÓيف هئاقصشأا ةق
هقيقصش نبا ةصصاخو رييصستلا

يد˘ن˘ع» لا˘ق ،نا˘˘ي˘˘ف˘˘صس داد˘˘ح
رييصستلا يف ةقلطملا ةيرحلا

ي˘˘ف ل˘˘خد ه˘˘ل ضسي˘˘˘ل حو˘˘˘برو
amsuاهئارصشل اريثك تمدنو
تقو˘˘˘˘˘لا كلذ ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘نأ’
لج يصضمي حوبر يقيقصشو
 .«بعلملا يف هتقو

ةدا˘ح ةر˘ب˘ن˘ب داد˘ح ل˘صصاوو

نع هعا˘فد حو˘ح˘ب˘م تو˘صصو
تلعج ةر˘ماؤو˘م كا˘ن˘ه» ه˘صسف˘ن

اي˘لا˘غ ن˘م˘ث˘لا ع˘فد˘ت ي˘ت˘ل˘ئا˘ع
’و ضشا˘ه˘ل˘ت˘ي˘ل˘خا˘م ي˘˘ت˘˘جوز
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م يد’وأاو ،ورود
و˘˘ل˘˘كا˘˘ي ضشاو ضشمو˘˘˘هد˘˘˘ن˘˘˘ع
نييÓم5 ر˘ي˘غ م˘ه˘ت˘ي˘˘ل˘˘خو
.«رادلا يف ميتنصس

watan@essalamonline.com

5 2782ددعلا ^2441  لوألا عيبر3ـل قفاوملا0202 ربوتكأا91نينثإلاثدحلا
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ط.ميصسن

اقباصس ةطلصسلا يف يوقلا لجرلا عم تلاصصتا يأا هل نوكت نأا ،دادح يلع قباصسلا ماظنلل يلاملا عارذلا ىفن
.ةقيلفتوب ديعصس قباصسلا هراصشتصسمو ةيروهمجلا صسيئر قيقصشو

مهفت˘ح ضصا˘خ˘صشأا3 ي˘ق˘˘ل
حورجب نورخآا131 بيصصأاو
عوقو ءارج ةروطخلا ةتوافتم
تاي’و ةدع ربع رورم ثداوح
،ةريخأ’ا ةعا˘صس42 ـلا لÓ˘˘˘خ
نا˘ي˘˘ب ضسمأا ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بصسح
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘˘ل
.ةيندملا

نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأاو
تماق ةيندملا ةيامحلا تادحو

311 ـب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن لÓ˘˘˘خ
ثداو˘ح ةد˘ع ل˘جأا ن˘م Ó˘خد˘˘ت
تفلخ تاي’و ةدع ربع رورم
حورجب اصصخصش131 ةباصصإا

ةروطخلا ةتواف˘ت˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
فاعصسإا مت ،ضصاخصشأا30 ةافوو
ثداوحلا نا˘كم ي˘ف ى˘حر˘ج˘لا
تايفصشتصسملا ىلإا مهليوحت مث
.ةيلحملا

م.ةزمح

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘˘كو ،ه˘˘جو
دمحمأا يد˘ي˘صس ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل ءاد˘ن ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب
لا˘ت˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق ضصو˘˘صصخ˘˘ب
يف يماصس راطإا ةفصص لحتنا

،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
رصشن يذلا (ليبن ركبوب) ىعدي

لبق نم هيلع فرعتلل هتروصص
.هعم لماعت نم لك وأا هاياحصض

خ.رصصان

ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘صسم بي˘˘˘˘˘صصأا
11 رمعلا نم ناغلبي نÓفط
رثا ةغيلب حورجب ،ةنصس31و
د˘ه˘ع˘ل˘ل دو˘ع˘ي م˘غ˘˘ل را˘˘ج˘˘ف˘˘نا
دبع د’وأا ةيرقب ،يرامعتصس’ا
ميهاربإا د’وأا ةيدلب يف ،هللا
Óقن ثي˘ح ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب
.يداولا ضسأار ىفصشتصسم ىلإا

دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف رر˘˘˘ق˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
لوأا ءاصسم نم ةنماثلا ةعاصسلا
ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا د˘حأا ل˘ق˘ن ،ضسمأا
ضسوصسم ينب ىفصشتصسم هاجتاب
ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
عصضو امنيب ،هتباصصإا ةروطخل

ةيبطلا ةياعرلا تحت همع نبإا
.يداولا ضسار ىفصشتصسمب

حطصس ى˘لإا تزر˘ب ة˘ل˘ب˘ن˘ق˘لا
،ثرحلا ةيلمع ءارج ضضرأ’ا
اعبات ناك ةصسارح زكرم راوجب
ةقطنمب ،يرامعتصس’ا ضشيجلل
د˘ب˘ع د’وأا ة˘ير˘ق ي˘ف ةزر˘خ˘لا
ضسأار طقصسم نم ةبيرقلا ،هللا
.يم˘ي˘هار˘بإ’ا ر˘ي˘صشب˘لا خ˘ي˘صشلا

،هركذ ق˘ب˘صس ا˘م ءو˘صض ى˘ل˘عو
كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تر˘˘˘صشا˘˘˘˘ب
تاصسبÓم يف اقيقحت ينطولا
.ثداحلا

خ.يصسابع

نم رصصانع ضسمأا لوأا رثع
ىلع ،نارهوب لحاوصسلا ضسرح
و˘ف˘ط˘ت تارد˘خ˘م ا˘ه˘˘ب دور˘˘ط
دعب نيبت ر˘ح˘ب˘لا ح˘ط˘صس قو˘ف
غلك081 يوحت اهنأا اهحتف
مت ثيح ،جلاعملا فيكلا نم
كردلا حلاصصم ىلإا اهميلصست
قيقحتلا ترصشاب يتلا ينطولا
هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘جوو رد˘˘˘صصم ي˘˘˘ف
نكمت م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.مومصسلا

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس ة˘˘˘ي’و
،جلاعملا فيكلا نم غ5.337
،رانيد فلأا03 زجح مت امك
عون نم ني˘صضي˘بأا ن˘ي˘حÓ˘صسو
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ،«را˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ك»
ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي ضصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
،هلزنم لخاد ةنصس94 رمعلا
يف يئاصضق فلم زاجنإا متيل

ةباين مامأا هبجومب مدقيصس هقح
تا˘عا˘صسلا ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
.ةمداقلا ةليلقلا

تارثؤوم جورم فيقوت..
اصصرق063 زجحو ةيلقع

فلصشلاب اصسولهم
ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ضسمأا تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا
ةيدلبب ةنوصس نب يح ىوتصسم
ضصخصش في˘قو˘ت ن˘م ،ف˘ل˘صشلا
موقي ةنصس14 رمعلا نم غلبي
ضصار˘˘قأ’ا ج˘˘˘يور˘˘˘تو ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ب
اصصرق063 زجحو ةصسولهملا

ردا˘˘˘˘˘صصم بصسحو.اصسولهم
فيقوتلا يتيلمع تمت ،ةيلحم
تامولعم ر˘ثإا ى˘ل˘ع ز˘ج˘ح˘لاو
دوجوب ديفت ةطر˘صشلا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت
ضصار˘˘قأا ه˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب ضصخ˘˘˘صش
يف اهجيورت ددصصب ةصسولهم
دعبو ةنيدملا بابصش طاصسوأا
في˘قو˘ت م˘ت ح˘لا˘صصم˘لا ل˘خد˘ت
ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا ضصخ˘˘˘صشلا

ضصارقأ’ا نم ةيمك  طبصضو
063ـب ترد˘˘ق ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
لا˘م˘كت˘صسإا م˘˘ت ثي˘˘ح.اصصرق
فل˘م˘لا زا˘ج˘نإاو تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
فوقوملا ضصخصشلل يئاصضقلا

ةزا˘ي˘ح˘لا ضصخ˘ت ة˘ي˘˘صضق ن˘˘ع
ضصار˘قأ’ا˘ب ي˘˘ف ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
هبتصشملا ة˘لا˘حإا ل˘ب˘ق ة˘ي˘عر˘صش
.فلصشلا ةمكحم  مامأا هيف

ر.روصشاع / صش.لامك

ثر◊ا ةيلمع ءارج صضرألا حطصس ¤إا تزرب ةلبنقلا

يرامعتسسإ مغل راجفنإ ‘ Úلفط ةباسصإإ
جيريرعوب جÈب

تايلو ةدع ربع

نيرخآإ131 ةباسصإإو شصاخسشأإ3 لتقم
ةعاسس42 يف توملإ تاقرط ىلع

وعدي دمحمأا يديصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
هدصض ىوكصش دييقتل هاياحصض

ششيجلإ يف راطإإ ةفسص لحتنم ةروسص نع فسشكلإ

ةديعصسب ةداملا صسفن نم غ037 نم رثكأا زجح

«ةلطز» غلك081 اهب دورط6 ىلع روثعلإ
نإرهو لحإوسسب

ةزهجم ةقصش هعيبب هماهيإا لباقم نويلم225 غلبم اهاياحصض دحأا بلصسب تماق

ناسسملتب «كوبسسيافلإ» ربع لايتحلإو بسصنلإ يف ةسصتخم رإرسشأإ ةيعمج طاقسسإإ

يعوبصسألا قوصسلا Òيصست ‘ تازواŒ ‘ هبئانو طروت

ناسضمر ةفقب بعÓتلإ ةيسضق ‘ ةلإدعلإ مامأإ فلسشلإ ‘ قدسصم ةيدلب Òم

لدجمأاب عنصصلا ةيبنجأا ديصص ةصشوطرخ05 هتزوحب باصش فيقوت

ةليسسملإ يف لÓسشلاب ةدسسافلإ ءاسضيبلإ موحللإ نم غلك723 زجح

ريغ ةرجهلل احصشرم25 فيقوت
ةقرفتم تايلمع يف ةيعرصشلا

راحبإلإ ميظنتل ةكبسشب ةحاطإلإ
مناغتسسمب بناجأÓل يرسسلإ
ةصصتخملا حلاصصملا تنكمت
ةكبصش كيكفت نم ،مناغتصسمب
يرصسلا راحبإلا ميظنتل
صصاخصشأا4 نم ةنوكتم بناجألل
ةرجهلل احصشرم25 فيقوت عم

تايلمع يف ةيعرصشلا ريغ
نمألا حلاصصم تدافأا.ةقرفتم
ةيلمعلا نأا ،مناغتصسمب يئلولا
تادحو فرط نم تمت ىلوألا

بيرهت ةحفاكم عرف
ءانب حلاصصملا تاذل نيرجاهملا

فيقوت نم تنكم ةمولعم ىلع
يف يصسيئرلا هب هبتصشملا

ريغ ةرجهلا تلحر ميظنت
اقلطنا رحبلا ربع ةيعرصشلا

ةيلو ئطاوصش نم
فتاهلا عاصضخإا دعبو.مناغتصسم
صشيتفتلل فوقوملل لاقنلا

ليكو نع رداصص نذإا بجومب
ىلع فرعتلا مت ،ةيروهمجلا

غلابلا ةكبصشلا دارفأا يقاب ةيوه
مهفيقوتو صصاخصشأا3 مهددع
ريواودلابو مناغتصسم ةنيدمب
تاذ تماقو .اهل ةرواجملا
ةيلمعلا هذه للخ تادحولا

ءلد01و يطاطم قروز زجحب
(ارتل092) نيزنبلا نم
ةوقب كرحمو نينثا نيفادجمو
.اناصصح04
تادحو تنكمت ،اهتهج نم

طابحإا نم لحاوصسلا صسارح
يف يرصس راحبإا تايلمع عبرأا
نم تنكم ةيصضاملا تاعاصسلا

ريغ ةرجهلل احصشرم25 فيقوت
نم ايبنجأا02 مهنيب ةيعرصشلا

ىلإا اولخد ةفلتخم تايصسنج
ريغ ةقيرطب ينطولا بارتلا

نينثا نيرصصاقو ةينوناق
نوفوقوملا ملصسو.نيتأارماو
يلام غلبم مهتزوحب ناك نيذلا

ـب ردقي ةيبنجألا ةلمعلاب
حلاصصم ىلإا ،وروأا085.5
زاجنإاب تماق يتلا ةطرصشلا

ةمهتب مهدصض ةيئاصضق تافلم
ينطولا ميلقإلا ةرداغم ةلواحم
ةيعرصش ريغ ةقيرطب
مامأا قحل تقو يف نولاحيصسو
.مناغتصسمب ةماعلا ةباينلا

ب.نيدلا رون

ة˘˘طر˘˘˘صشلا تاو˘˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت
رصشع يناث˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب
نم ،ناصسملت ةي’و نمأ’ عباتلا
ةصصتخم ةيمارجإا ةكبصش كيكفت
ى˘ل˘ع لا˘ي˘ت˘˘ح’او بصصن˘˘لا ي˘˘ف
لصصاوتلا ةكبصش ربع نينطاوملا
دوعت.«كوبصسياف» يعا˘م˘ت˘ج’ا

ىو˘كصش ر˘ثإا ،ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘صسر
تا˘ي’و ىد˘حإا ن˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا
هصضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ن˘طو˘لا قر˘صش
فر˘ط ن˘م لا˘ي˘ت˘ح’او بصصن˘ل˘ل
م˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي ضصا˘˘خ˘˘صشأا

نا˘صسم˘ل˘ت ة˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي
هنم اوبلصسو هيلع بصصنلاب اوماق
225 ن˘م ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘˘م
هما˘ه˘يإا ل˘با˘ق˘م م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
ة˘ي’و˘ب ةز˘ه˘ج˘م ة˘ق˘صش ه˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب
ء’ؤوهل اهتيكلم دو˘ع˘ت نا˘صسم˘ل˘ت
ثيح.نيي˘م˘هو˘لا ضصا˘خ˘صشأ’ا
ع˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت
،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

تماق تاي˘ط˘ع˘م˘ل˘ل ’Ó˘غ˘ت˘صساو
ة˘ط˘خ داد˘عإا˘˘ب ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق
جارد˘ت˘صسا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘م˘كح˘م
فرط نم ايفتاه مهيف هبتصشملا

فيقوتب ةيلمعلا تللك ةيحصضلا
مهيف هبتصشم ضصاخصشأا ةثÓث30
مهرامعأا حوارتت ةأارما مهنيب نم
دعب ،ةن˘صس64و ةن˘صس43 ني˘ب
ن˘˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتصساو
ن˘ع ي˘ئا˘˘صضق ءار˘˘جإا زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت
رارصشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘صضق
مدق لايتح’او بصصنلا ضضرغل
د˘ي˘صسلا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب فار˘˘طأ’ا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
.ناصسملت

ل.ب

ضسيئر نم لك ضسمأا يعدتصسا
،فلصشلا ةي’و يف قدصصم ةيدلب
ي˘صضا˘ق ما˘مأا لو˘ث˘م˘ل˘ل ،ه˘ب˘˘ئا˘˘نو
ى˘لوأ’ا ة˘فر˘غ˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
72 ـلا خيراتب فلصشلا ةمكحمب
،يرا˘ج˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘عا˘˘م˘˘˘صسل
عيزوت يف ةلجصسملا تازواجتلا
ىرخأاو8102 ةنصس ناصضمر ةفق
.يعوبصسأ’ا قوصسلا رييصست يف

نيبختنملا نم ددع راصشأاو اذه

ة˘عا˘م˘ج˘لا تاذ˘ب ن˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىو˘كصش را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةيطبصضلا حلاصصم ىلإا اهوعفر
ءا˘م˘صسأا جاردإا ى˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ةي’ولا جراخ نم ءامصسأاو ىتوم
ةفق نم نيديفتصسملا ةمئاق يف
رار˘كت˘لا ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،نا˘˘صضمر
ي˘ف ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘صسم˘˘لا ضسم يذ˘˘لا
نم د˘يزأا تم˘صض ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

هيف مت تقو يف ديفتصسم009
رمعلا نم غلبي لفط مصسإا جاردإا

غلبت ةلفط بناج ىلإا تاونصس6
نم˘صض ة˘ن˘صس51 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةنا˘عإ’ا هذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا
ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صضعأا ل˘ك كار˘˘صشإا نود
.ةيلمعلا يف ةيعامتج’ا نوؤوصشلا

لوؤوصسملا تاذ عامصس رظتني امك
قو˘˘صسلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘˘ف
لغت˘صسي نا˘ك يذ˘لا ي˘عو˘ب˘صسأ’ا
.نوناقلل ةفلاخم ةقيرطب

ل.حلاصص

ة˘˘قر˘˘ف˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةبيتكب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا
ن˘م ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا بو˘ن˘˘ج لÓ˘˘صشلا

مو˘ح˘ل˘لا ن˘م غ˘ل˘ك723 ز˘ج˘˘ح
ىوتصسم ىلع ةدصساف˘لا ءا˘صضي˘ب˘لا

54 ينطولا قيرطلاب ينمأا زجاح
نتم ىلع تناك امدعب لÓصشلاب
كÓهتصسÓل ةهجوم ةيعفن ةرايصس
ةيمكلا.ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ير˘صشب˘لا
نم اهتن˘يا˘ع˘م تم˘ت ةزو˘ج˘ح˘م˘لا
دمتعملا يرطيبلا بي˘ب˘ط˘لا ل˘ب˘ق
ح˘لا˘صصم˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

ةيحÓصص مدعب رقأا يذلا ةيحÓفلا
كÓهتصسÓل ةزوجح˘م˘لا مو˘ح˘ل˘لا
اهفÓتإا روفلا ىلع متيل ،يرصشبلا

قئاصس دصض يئاصضق فلم زاجناو
تفقوأا ،ىرخأا ةهج نمو.ةبكرملا

كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا رصصانع
بونج لدجما ةب˘ي˘ت˘كب ي˘ن˘طو˘لا

ى˘ل˘ع ا˘صصخ˘صش ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا بر˘غ
05 هتزوحب ةيحايصس ةبكرم نتم
عنصصلا ةيبن˘جأا د˘ي˘صص ة˘صشو˘طر˘خ
رداصصم بصسحو .ملم61 رايع
ىلع تمت ةيلمعلا ناف ،ةقوثوم

رصصانع ىلإا تدرو تامولعم رثا
ضصخ˘صش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ة˘قر˘˘ف˘˘لا
متيل ةر˘ي˘خذ˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك زو˘ح˘ي
نم تنكم ةمكحم ةطخ عصضو
نتم ىلع ناك ضصخصش فيقوت
05 ىلع رثع نيأا ةيحايصس ةبكرم
متيل يبنجأا عنصص ديصص ةصشوطرخ
ةمهتب هدصض يئاصضق فلم زاجنا

ف˘˘ن˘˘صصلا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘خذ ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
راظتنا يف ةصصخر نودب ضسماخلا
.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هميدقت

ع. ميهاربا
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لثمتت ةمهم ةيصضق ماما مويلا فقن
لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘صص زا˘ج˘˘نا ةرور˘˘صض ي˘˘ف
ىرصسأ’ا لدابت ةيلمعو ةديدج ىرصسا
تاخانم رفوتت ثيح اهزاجنإا عقوتملا

ديعصصلا ىلع ءاوصس ةيباجيإا لماوعو
ىلع ىتحو ،ينيطصسلفلا وا يلودلا

ةياهنلا يف دب ’ لÓتح’ا ىوتصسم
ةيمها عم لدابتلا ةقفصصل عوصضخلا

˘مد˘عو ي˘لود˘لا فار˘صش’ا ةرور˘˘صضو
لاقتعا ةداعإاب لÓتح’ا تاطلصس مايق
يف تلعف ام˘ك ن˘يرر˘ح˘م˘لا ىر˘صس’ا

نوكت ةقفصص زاجناو ،طيلاصش ةقفصص
،ينيطصسلفلا عرا˘صشلا ىد˘ل ة˘لو˘ب˘ق˘م
لماصشلا راصصحلا عفر ةرورصض عم
لبق نم ةزغ عاطق ىلع ضضورفملا
.يليئارصس’ا لÓتح’ا
قÓطإاو ىرصسأÓل لدابت ةيلمع ءارجا
نو˘ج˘صس ن˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا حار˘˘صس
اهتاذ دحب يه يليئارصس’ا لÓتح’ا
فقوملا ةوق تبثتو ينطو راصصتنا
ز˘يز˘ع˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘لا˘˘صضن˘˘لا
بع˘˘صشلا ةو˘˘قو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ةدارإÓ˘˘˘ل

يتلا دومصصلا رداصصمو ينيطصسلفلا
ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ه˘ج˘ن˘ع ما˘ما كصسا˘م˘ت˘˘ت
ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا ي˘˘فو ثي˘˘ح ه˘˘ت˘˘صسر˘˘ط˘˘غو
وه ارب˘ج˘م نو˘كيو ل˘ح˘م˘لا ع˘صضخ˘ي
م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع ه˘˘تار˘˘با˘˘خ˘˘م ةز˘˘ه˘˘جأاو
بلا˘ط˘م˘ل˘ل خو˘صضر˘˘لاو ت’زا˘˘ن˘˘ت˘˘لا

اق˘ي˘ق˘ح˘ت ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لاو
ةدارإÓ˘˘˘ل ارا˘˘˘صصت˘˘˘˘ناو ة˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ر˘با˘كت نا˘ج˘صس ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

لك طئاحلا ضضرعب برصضو ربجتو
ملو ةيلودلا تاعيرصشت˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
’و ىر˘˘˘صس’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب فر˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
ةعورصشملا ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا˘ب
عمتجملا اه˘ب فر˘ت˘ع˘يو ا˘هر˘ق˘ي ى˘ت˘لا
. يلودلا

تايرجمل قايصسل عبتت˘م˘لا ظ˘حÓ˘يو
ة˘مو˘كح ىد˘ل ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ثاد˘˘ح’ا
تافÓخلا ىوتصسم عافترا لÓتح’ا
باز˘ح’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
فر˘ط˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لاو ة˘˘يرا˘˘صسي˘˘لا

ماصسقن’ا ةلاح لÓغتصسا مهت’واحمو
ربكا ىلا ةداف˘ت˘صس’او ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

نم تافÓخلا هذه نم ةنكمم ةجرد
عاز˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘صضم˘˘˘لا ل˘˘˘جا
ةصسايصس ضضرفو ةينيطصسلفلا قوقحلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صست˘˘ل ع˘˘قاو˘˘لا ر˘˘م’ا
ءا˘ن˘با ل˘ي˘حر˘ت تا˘ط˘ط˘خ˘م م˘˘هرار˘˘قإا
م˘ي ا˘م بصسح ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

ل˘ب˘ق ن˘م ار˘˘خؤو˘˘م ه˘˘لواد˘˘تو ه˘˘حر˘˘ط
،ةموؤوصشملا ةيكيرم’ا نرقلا ةقفصص
ي˘ف نا˘ط˘ي˘ت˘صس’ا ج˘˘ه˘˘ن رار˘˘م˘˘ت˘˘صساو
تايلمع ةلصصاومو ةي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘صضلا
يف جردنت يتلاو ةصصاخلا لÓتح’ا
ة˘˘قر˘˘صسلاو م˘˘صضلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ضضرأÓ˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
ةيكريم’ا ةراد’ا ةيا˘عر˘ب ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

تاطلصس نأاب اهدافم ةلاصسر لاصصيإ’
يف ة˘ي˘صضا˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا لÓ˘ت˘ح’ا

ي˘˘صضارا ة˘˘قر˘˘صسو م˘˘صضلا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
. قح ريغب نيينيطصسلفلا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح تقدا˘˘صص د˘˘ق˘˘ف
يصضا˘م˘لا ر˘ه˘صشلا لÓ˘خ ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا

،ةديدج ةيناطيتصسا ةدحو ةماقإا ىلع
ةيبرغلا ةفصضلا قطانم فلتخم يف

نينطاوم˘لا ي˘صضارأا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
ة˘˘لود ءارزو ضسي˘˘ئر ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
فرطتملا ينيمي˘لا هرا˘ي˘تو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
او˘ح˘ب˘صصأاو ،نا˘ط˘ي˘ت˘˘صس’ا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
نوناقلا ىلع ل˘يا˘ح˘ت˘لا ي˘ف ن˘ير˘ها˘م
ليكنتلا يف اورمتصساو ملاعلا عادخو
لصصوو ،يركفلا باهر’ا ةصسراممو
نم رثكا فقاوم ينبت ىلا رم’ا مهيف
بع˘˘صشلا ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘هرا ا˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘ك
مهف ةيخيراتلا مهقوقحو ينيطصسلفلا
نولمعيو بعصش Óب ضضرا نوديري

يقبت ام ةقرصس يف رارمتصس’ا ىلع
ة˘ما˘قإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ضضر’ا ن˘˘م
حصضاو دحت يف اهيلع تانطوتصسملا
.ةيلودلا ةيعرصشلاو نوناقلل
زا˘ج˘˘نا ةرور˘˘صض بل˘˘ط˘˘ي ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘مو
عورصشلاو ةينيطصسل˘ف˘لا ة˘ح˘لا˘صصم˘لا
قيقحتل تايلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف يرو˘ف˘لا
با˘ط˘˘خ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘تو ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا

،ينيطصسل˘ف˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا ف˘قو˘م˘لاو
ديعصص ىلع ايباجيا ضسكعنيصس اذهو

ة˘ع˘قو˘ت˘م˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘صص زا˘˘ج˘˘نا
ام كلذ ناو ،اهقيبطت يف عارصسإ’او
ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا هر˘ظ˘ت˘ن˘ي
نآا د˘˘قو ،تا˘˘ت˘˘صشلاو ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘˘خاد
يلمعو يدج لكصشب ققحتيل ناوأ’ا

ينيطصسلفلا لمعل˘ل نزاو˘ت˘لا د˘ي˘ع˘يو
ةينطولا ةدحولا ةداعتصسا لÓخ نم
فقاوملا كاردت˘صساو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
يصسايصسلا باطخلا ةدحوو ةينطولا

ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ي˘˘لا˘˘صضن˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لاو
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ب ا˘صصو˘صصخو ،ةد˘ع˘صصأ’ا
نوجصس يف ىرصس’ا عاصضوأاو ةيرحب
ى˘˘ل˘˘عو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘صس’ا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
همازت˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
هراظتنا لاط يذلا مÓصسلا قيقحتب
عطتقت يت˘لا تاءار˘جإÓ˘ل يد˘صصت˘لاو
نيينيطصسلفلا مادقأا تحت نم ضضرأ’ا

ل˘˘حو ة˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘لا ضسصسأا ضضو˘˘˘ق˘˘˘تو
تارار˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘ن˘ب˘ت ي˘ت˘لا ن˘ي˘ت˘لود˘˘لا
مÓصسلا ةيلمع اهيلع تماقو ةيلودلا
لماصشلا مÓصسلاو ةاواصسملا قيقحتل
.ةقطنملا يف مئادلاو لداعلاو
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؟باصصتصس له كل لقأأ كمد ةليصصف يل لق ..انوروك
ر˘ط˘خ ل˘قأا˘ب ط˘ب˘تر˘ت ي˘ت˘لا مد˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصف ا˘˘م
ببصسملا دجتصسملا انوروك ضسوريفب ىودعلل
يتلا مدلا لئاصصف امو ،91‐ديفوك» ضضرمل
لئاصصف امو ،تافعاصضملل لقأا رطخب طبترت
فيك مث ،رطخأا تافعاصضمب طبترت يتلا مدلا
؟نيتئرلل لصصو دق ضسوريفلا نأا فرعت
ذإا ،ا˘نورو˘ك ىود˘عو مد˘لا ل˘ئا˘صصف ع˘˘م أاد˘˘ب˘˘ن
«وأا» مدلا ةليصصف نأا ةديدج ةصسارد ترهظأا
(O) ىودعب ةباصصإ’ا رطخ ضضافخناب طبترت
ةلجم يف ةصساردلا ترصشنو .انوروك ضسوريف
.(secnavdA doolB) «ضسصسنافدأا دلب»
اصصخصش456و افلأا374 ةصساردلا تلمصشو
انوروك ضسوريفل مهرابتخا مت كرامنادلا يف
.0202 ويلوي03و0202 رياربف72 نيب
مدع وأا دوجو ىلع مدلا ةليصصف عون دمتعيو
˘مد˘لا ا˘يÓ˘خ ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ع˘م تا˘ن˘ي˘تور˘ب دو˘˘جو
تادلوم ىمصست تاني˘تور˘ب˘لا هذ˘هو ،ءار˘م˘ح˘لا
˘مد˘لا ة˘ل˘ي˘صصف دد˘ح˘ت˘تو ،(ن˘ي˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘نأا) د˘˘صضلا
.نيوبأ’ا نم ةثارولاب
«وأا» ةلي˘صصف ي˘هو ،مد˘ل˘ل ل˘ئا˘صصف4 دجو˘تو
(O)، هيإا» ةليصصفو» (A) يب» ةليصصفو» (B)،
.(BA) «يب هيإا» ةليصصفو
ةباصصإÓل يبصسن˘لا ر˘ط˘خ˘لا نأا ءا˘م˘ل˘ع˘لا د˘جوو
ىدل78.0 ناك دجتصسملا انوروك ضسوريفب
«وأا» مدلا ةليصصف نولمحي نيذلا ضصاخصشأ’ا
(O)، هيإا» مدلا ةليصصفل90.1 ةبصسنب ةنراقم»
(A)، يب» مدلا ةليصصفل60.1و» (B)، 51.1و
.(BA) «يب هيإا» مدلا ةليصصفل
يلماح نأا ة˘ي˘ئا˘صصحإا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو
رطخل ةصضرع لقأا مه ،(O) «وأا» مدلا ةليصصف
.دجتصسملا انوروك ضسوريفب ىودعلا

«وأا» مدلا ةليصصف لمحت كنوك نأا انه دكؤونو
(O) ’ ضسوريف نم نصصحم كنأا ادبأا ينعي

امأا ،طقف داصشرتصسÓل ةصساردلا هذهو ،انوروك
انوروك نم كصسفن ةيامحل ةديحولا ةقيرطلا
يعامتج’ا دعا˘ب˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ب ماز˘ت˘ل’ا ي˘ه˘ف
ةفاظ˘ن˘لا تادا˘صشرإا عا˘ب˘تاو ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘تراو
تام˘ظ˘ن˘م˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت عا˘ب˘تاو ،ة˘ي˘صصخ˘صشلا
.كدلب يف ةيحصصلا
ةريطخلا انوروك تافعاصضمو مدلا لئاصصف
تدجو يتلاو ،ىرخأا ةديدج ةصسارد ىلإا لقتنن
ةل˘ي˘صصف با˘ح˘صصأا «91‐دي˘فو˘ك» ى˘صضر˘م نأا
نوصضرعتي (BA) «يب هيإا» وأا (A) «هيإا» مدلا
ة˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ل˘˘ل د˘˘ياز˘˘ت˘˘م ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل
،(noitalitnev lacinahcem) ةيكيناكيملا

«وأا» مدلا ةليصصف مهيدل نيذلا كئلوأاب ةنراقم
(O) يب» وأا» (B)، روهدتي مهعصضو نأا يأا

ىلع مهيدل نيتئرلا ةدعاصسم بلطتت ةجردل
.ضسفنتلا

دعا˘صسي جÓ˘ع ي˘ه ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا ة˘يو˘ه˘ت˘لاو
ةبوعصص دج˘ي ا˘مد˘ن˘ع ضسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف ضصخ˘صشلا
ضسفنتلا ىلع رداق ريغ حبصصي وأا ضسفنتلاب
يعانصصلا ضسف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج مو˘ق˘ي ثي˘ح ،هد˘حو
ضضير˘م˘لا ي˘˘ت˘˘ئر ى˘˘لإا ءاو˘˘ه˘˘لا ق˘˘فد˘˘ت ع˘˘فد˘˘ب
.ضسفنتلا يف هتدعاصسمل
ةدحو ىصضرم لوح تانايب نوثحابلا عمجو
6 ي˘ف م˘ه˘لا˘خدإا م˘ت ن˘يذ˘لا ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘˘لا

ةرتفلا يف (ةيدنكلا) رفوكناف يف تايفصشتصسم
.نييصضاملا ل˘ير˘بأا82و ريار˘ب˘ف12 ن˘ي˘ب ا˘˘م
«ضسصسنافدأا دلب» ةلجم يف ةصساردلا ترصشنو
(secnavdA doolB).
‐ديفوك» ىصضرم نأا ودبي هنإا نوثحابلا لاقو
«يب هيإا» وأا (A) «هيإا» مدلا ةليصصف نم «91
(BA) ن˘م ر˘ب˘كأا ة˘˘ي˘˘صضر˘˘م ةد˘˘صش نور˘˘ه˘˘ظ˘˘ي
(O) «وأا» مدلا ةليصصف مهيدل نيذلا ىصضرملا
.(B) «يب» وأا

با˘صصأا ا˘˘نورو˘˘ك نأا ى˘˘ل˘˘ع لد˘˘ت تا˘˘مÓ˘˘ع 5
نيتئرلا
نيب اهتدح يف «91‐ديفوك» ضضارعأا توافتت
،ضضعبلل ةبصسنلاب ةفيفخ نوكت ذإا ،ىصضرملا

ىتم نكل .رخآ’ا ضضعبلل ةبصسنلاب ةديدصشو
؟نيتئرلا باصصأا ضسوريفلا نأا فرعن
«ضسو˘ل˘ب ي˘ت˘نا˘صس» ة˘ل˘ج˘م ه˘تر˘صشن ر˘ير˘ق˘ت ي˘˘ف
esoR) «هيإا زور» ةبتاكلا تلاق ،ةيصسنرفلا

A)، يتلا ضضارعأ’ا زربأا نم ضسفنتلا قيصض نإا
ببصسلاو ،91‐ديفوكب نوباصصملا اهنم يناعي
نيتئرلا بيصصي دجتصسملا انوروك ضسوريف نأا
تاف˘عا˘صضم بب˘صسي د˘قو ت’ا˘ح˘لا بل˘غأا ي˘ف
ىصضرملا نم ريثكلا جاتحي انه نمو ،ةريطخ
.يعانطصص’ا ضسفنتلا ةزهجأاب معدلا ىلإا

اروبيد ةيريرصسلا ةبيبطلا نع ريرقتلا لقنو
اديج هابتن’اب انوروك ىصضرمل اهتحيصصن ،يل
اوعراصسي نأاو ،مهيلع رهظت يذلا ضضارعأÓل
اوظح’ لاح يف ةيحصصلا ةياعرلا زكارم ىلإا
رر˘صضت ى˘ل˘ع لد˘˘ت يذ˘˘لا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب
.نيتئرلا

يف لمعلا اهل قبصس يتلا ةيصصاصصتخ’ا هبنتو
5 ىلإا ،ةيناطيربلا ةي˘ح˘صصلا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه
باصصأا انوروك ضسوريف نأا ىلع لدت ضضارعأا
:يهو ،نيتئرلا

ديدصشلا لاعصسلا ‐1
ضضارعأ’ا ن˘م ة˘ح˘كلاو فا˘ج˘لا لا˘ع˘صسلا د˘ع˘ي
مغرو .«91‐ديفوك» ىصضرم ىدل ةرتاوتملا
ن˘م م˘صسج˘لا ة˘يا˘م˘ح ي˘ف د˘عا˘صسي لا˘˘ع˘˘صسلا نأا

تابونلا نإاف ،ءاوهلا اهلمحي يتلا تائيزجلا
.ةلاحلا روهدت ىلع لدت ةرتاوتملاو ةداحلا

ى˘لإا ن˘ي˘ج˘صسكأ’ا لو˘˘صصو لا˘˘ع˘˘صسلا ع˘˘ن˘˘م˘˘يو
،ةريطخ تافعاصضم ببصسي نأا نكميو نيتئرلا

ثودحب رذني كلذف ،ةدح رثكأا حبصصي امدنعو
.داح يوئر باهتلا

ةيليصصفتلا انورو˘ك ضضار˘عأا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘لو
.طبارلا اذه ىلع طغصضا

ضسفنتلا ةبوعصص ‐2
قيصض نم «91‐ديفوك» ىصضرم ضضعب يناعي
ضسف˘ن˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صص تداز ا˘م˘˘ل˘˘كو ،ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.ضضيرملل ةيحصصلا ةلاحلا تروهدت
ةيمويلا ةطصشنأ’ا ضسفنتلا قيصض قيعي امدنعو
ملÓصسلا دوعصص وأا يصشملا حبصصيو ،ةطيصسبلا
تصسيل كتلاح نأا كردت نأا كيلعف ،اقاصش ارمأا

.ماري ام لصضفأا ىلع
ديدصشلا بعتلا ‐3
ن˘˘م «91‐ديفو˘ك» ى˘صضر˘م ي˘نا˘ع˘ي ا˘م ا˘ب˘لا˘غ
نم ضسوريفلا هببصسي امل ارظن ،ديدصشلا بعتلا

ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،فا˘ف˘جو لا˘ع˘صسو قر˘˘ع˘˘تو ى˘˘م˘˘ح
ع˘ن˘م˘ي ا˘م˘م ،قا˘˘هرإ’او لو˘˘م˘˘خ˘˘لا˘˘ب ضسا˘˘صسحإا
ة˘ي˘مو˘ي˘لا ه˘ت˘ط˘صشنأا ة˘صسرا˘م˘م ن˘˘م ضضير˘˘م˘˘لا
مقافت ىلع Óيلد كلذ دعيو ،يعيبط لكصشب
.يوئرلا باهتل’ا

هافصشلا قاقرزا ‐4
وأا نيديلا عباصصأا وأا هافصشلا نول لوحتي امدنع
عجارت ىلع ةمÓع هذهف ،قرزأ’ا ىلإا نيمدقلا

ام ىلع مصسجلا لصصحي ’ دقو .ةئرلا فئاظو
نم عون ل˘صصح˘يو ن˘ي˘ج˘صسكأ’ا ن˘م ه˘جا˘ت˘ح˘ي
.نوبركلا ديصسكأا يناثب ناقتح’ا

نكادلا رمحأ’ا ىلإا لوحتي مدلا نول نأا امك
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلا ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا ه˘˘ل˘˘صصت ’ ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع
.ةقرزلا ىلإا هافصشلا نول ليميف ،نيجصسكأ’ا

ردصصلا يف ملأا ‐5
يف املأا يوئرلا باهتل’ا ببصسي نأا نكمي
باهتل’ا لقتني امدنعف ،بابصسأا ةدعل ردصصلا
،بنجلا ءاصشغب فرعي ام وأا ةئرلا ةناطب ىلإا
كلذ نع رجنيو ،«ةبنجلا باهتلا» ببصسي هنإاف
وأا ءاوهلا قاصشنتصسا دنع مقافتي ردصصلا يف ملأا
تÓ˘صضع˘لا ج˘ن˘˘صشت د˘˘ن˘˘ع كلذ˘˘كو ،لا˘˘ع˘˘صسلا
.ةيبرولا

بكرم ءابو
ه˘جاو˘ي م˘لا˘ع˘لا نأا تد˘˘جو ة˘˘صسارد˘˘ب م˘˘ت˘˘خ˘˘نو
ةباصصإ’ا ت’دعم ةدا˘يز ن˘م ة˘ي˘تا˘ع ة˘ف˘صصا˘ع
ةرم˘ت˘صسم ة˘يد˘ع˘م ضضار˘مأاو ة˘ن˘مز˘م ضضار˘مأا˘ب
ببصست ام وهو ،ةماعلا ةحصصلا يف تاقافخإاو
ة˘ح˘ئا˘˘ج لÓ˘˘خ ةا˘˘فو˘˘لا ت’د˘˘ع˘˘م ةدا˘˘يز ي˘˘ف

.«91‐ديفوك»
انورو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت نإا ة˘صسارد˘لا تلا˘قو
ةرمتصسم ةيملاع ةدايز عم ةحئاجلا لخادتو
،يركصسلاو ةنمصسلا لثم ةنمزم ضضارمأا يف
،ءاوهلا ثولت لثم ةيئيب رطاخم ىلإا ةفاصضإا

ببصسب تايفولا دادعأا مقافتل ىدأا كلذ لك
.ضسوريفلاب ةباصصإ’ا

ي˘م˘لا˘ع˘لا ءبع˘لا» ناو˘ن˘ع ة˘صسارد˘لا ل˘م˘ح˘تو
.اهعون نم ’ومصش رثكأ’ا يهو «ضضارمأÓل
اهتلقنو ،ةيبطلا تيصسن’ ةيرود يف ترصشنو
.زرتيور
نم963و ةافولل اببصس682 ةصساردلا تللحو
يف ةروطخ لماع78و تاباصصإ’او ضضارمأ’ا

عصضولل ةروصص ميدقتل ،قطانمو نادلب402
ر˘ي˘ثأا˘تو م˘لا˘ع˘لا نا˘كصسل ي˘صسا˘صسأ’ا ي˘ح˘˘صصلا
.«91‐ديفوك»
ةيرود ريرحت ضسيئر نوتروه دراصشتير لاقو
ةلاح91˘‐د˘ي˘فو˘˘ك» نإا ،(tecnaL) تي˘˘صسن’
نار˘ت˘قا ف˘صصوو .«ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘˘ح˘˘صص ئراو˘˘ط
ةباصصإ’ا ت’د˘ع˘م عا˘ف˘تراو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
نم اهر˘ي˘غو ير˘كصسلاو ة˘ن˘م˘صسلا˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
.«بكرم ءابو» اهنأاب ةنمزملا ضضارمأ’ا

لÓتعا بابصسأا مهأا نأا ىلإا ةصساردلا تصصلخو
ىلع هقوف امو05 ـلا رمع يف ضصاخصشأ’ا

يرافقإ’ا بلق˘لا ضضر˘م و˘ه ،م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم
.يركصسلاو ةيغامدلا تاتكصسلاو
94و01 نيب ارمع رغصصأ’ا تائفلا يف امأا
ضصقن ضضرمو قرطلا ثداوح تناكف ،ةنصس
رهظلا لفصسأا ملأاو «زديإ’ا» بصستكملا ةعانملا

.اعويصش رثكأ’ا يه بائتك’ا تابارطصضاو
ة˘ن˘مز˘م˘˘لا ضضار˘˘مأ’ا ةدا˘˘يز نأا تف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك
ةهجاوم يف ةماعلا ةحصصلا تاقافخإاب نرتقملا

تلعج ،اهبنجت نكمي يتلا ةروطخلا لماوع
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ا˘ف˘ع˘صض ر˘˘ث˘˘كأا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا نا˘˘كصس
.انوروك ةحئاج لثم ةيحصصلا ئراوطلا

ل˘ث˘م ة˘ن˘مز˘م˘لا ضضار˘مأ’ا نإا نو˘˘ترو˘˘ه لا˘˘قو
يف ركصسلا ةبصسن ةدايزو مدلا طغصض عافترا
،لورتصسيلوكلا لدعم عافتراو ةنمصسلاو مدلا

ءاحنأا يف نييÓملا اهنم يناعي ضضارعأا يهو
ىلع وبري ام ةافو يف امهم ارود تبعل ،ملاعلا
ىتح91‐ديفوكب ةبا˘صصإ’ا بب˘صسب نو˘ي˘ل˘م˘لا
.نآ’ا

ةمظنأا   نع ةمجان ضضارعأ’ا هذه نأا فاصضأاو
ةصضايرلا ةصسرامم مدعو ةيحصص ريغ ةيئاذغ
ديدحت لصصاون˘صس» ع˘با˘تو .ة˘ي˘فا˘ك ت’د˘ع˘م˘ب
راصسح˘نا د˘ع˘ب د˘ل˘ب ل˘ك ي˘ف ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا
.«ةحئاجلا
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 ربمفون51 نم ةيأدب نينوكتملأ لابقتسسأ
ميتنسس رايلم11 شصسصخت ةياجبب ريغ دإو ةيدلب

ةماه ةيومنت عيراسشم ديسسجتل
ريغ داو ةيدلب ضسيئر دافأا
ّم˘˘ت ه˘˘نأا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
يلام فÓغ   ضصيصصخت
،ميتنصس رايلم11 ـب ردقي
جمانربلا ذي˘ف˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف
ةيغب ،يل˘ح˘م˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لا
ةيومنت عيرا˘صشم د˘ي˘صسج˘ت
نيصسحت ىلإا فدهت ةماه
ي˘˘˘˘صشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طإ’ا
هذ˘ه ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو ،نا˘˘كصسل˘˘ل
تا˘يو˘لوأا ن˘م ع˘يرا˘صشم˘˘لا
يذلا ي˘ل˘ح˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ضسل˘ج˘م˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع قدا˘˘صص
،يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلا

ع˘˘قاو˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘لو
لازي ام ةيدلب˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
ضصئاقن ةدع نم يكتصشي
لعج امم ،لاجملا اذه يف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
دا˘˘ج˘˘يإ’ ن˘˘مز˘˘لا عرا˘˘صصت

ة˘ع˘جا˘ن ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت لو˘˘ل˘˘ح
نع فيفختلا يف مهاصست
ىر˘˘ق˘˘لا نا˘˘كصس ةا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
 .اهل ةعباتلا

تفصشك ،رياغم قايصس يفو
ةر˘يد˘م ة˘˘ح˘˘ي˘˘ل˘˘صص وز˘˘نا˘˘م
نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

تاءار˘˘˘˘جإ’ا ما˘˘˘˘م˘˘˘˘تإا ن˘˘˘˘ع
ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا تاداد˘ع˘ت˘˘صس’او
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا
51 نم ةياد˘ب ن˘ي˘نو˘كت˘م˘لا
،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ن
لوكوتوربلا نأا تحصضوأاو
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘˘صصلا
ّم˘ت د˘˘ق ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
لك ىوتصسم ىلع هل˘ي˘ع˘ف˘ت
ز˘˘˘كار˘˘˘مو تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘فو ،ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا
نأا تد˘كأا ا˘ه˘ث˘يد˘ح قا˘ي˘˘صس
ضسمتصس ةررقملا تاءارجإ’ا
نم ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا بنا˘ج˘لا
ضصار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قأ’ا داد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإا
ن˘ي˘ي˘ح˘˘تو ،ة˘˘طو˘˘غ˘˘صضم˘˘لا
لا˘خدإاو ن˘يو˘كت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب
تيقاوملا ى˘ل˘ع تÓ˘يد˘ع˘ت
ر˘˘يا˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘لا
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا فور˘˘ظ˘˘˘لا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘ع ة˘˘م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لا

ل˘ك ل˘م˘صشت˘صسو ،ا˘˘نورو˘˘ك
م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع
،ريطأاتلاب فلكم˘لا ق˘ير˘ف˘لا

تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نأا تفا˘˘˘صضأاو
ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

تل˘م˘ت˘كا د˘˘ق م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ق˘˘˘˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘˘˘˘م تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو
ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘مو تا˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م
لابقتصس’ ةزهاج ن˘يو˘كت˘لا
نيصصبرتملاو ن˘ي˘نو˘كت˘م˘لا
.فورظلا نصسحأا يف

ةيرقب يحÓف كلسسم حتف
ةيدلبب «يقزيت ينقأأ»

سشيع يديسس ةرئأد ةرفريت
ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تعر˘˘صش
كلصسم حتف يف ةياجب ةي’ول
» ىقزيت ينقأا » ةيرقب يحÓف
ةعباتلا ةرفيت ةيدلبب ةعقاولا
ةي’وب ضشيع يد˘ي˘صس ةر˘ئاد˘ل
قيرط˘لا اذ˘ه د˘ت˘م˘يو ،ة˘يا˘ج˘ب

يراجلاو ملك20 لوط ىلع
) ةصسصسؤوم  فرط نم هزاجنإا

RGRE) رمأ’ا وهو ،ةرجرج
نا˘˘كصس ه˘˘ن˘˘صسح˘˘ت˘˘صسا يذ˘˘لا
مهتجهب نع اوربعو ،ةيرقلا

عورصشملا اذهل مهحرف ىدمو
عيصسوت ىلع مهدعاصسي يذلا
ريوطت و يحÓفلا  مهطاصشن
يتلا ةيلبجلا ةحÓفلا ةبعصش
نم ةقطنملا هذه اهب زيمتت

دحلل ىرخأا ةهج نمو ،ةهج
نيكمتو تاباغلا قئارح نم
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ءا˘ف˘طإ’ا ح˘لا˘˘صصم
ن˘˘كا˘˘مأ’ا ى˘˘لإا لو˘˘˘صصو˘˘˘لاو
لئا˘صسو˘لاو دا˘ت˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘با˘غ˘لا
 .ةجاحلا دنع ةحاتملا

تيأأ ةيرق ناكسس
يف ةنيقردب قيتع
ةدئافل يعوطت لمع

ةيئأدتبأ ةسسردم
«قيتع تيأا» ةيرق ناكصس ماق
لمعب ةنيقرد ةيدلبل ةعباتلا
ه˘عو˘ن ن˘م د˘ير˘˘ف ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت
) ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘صسرد˘م ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
ّم˘ت ثي˘ح ،( ضشاور د˘˘ي˘˘ه˘˘صشلا
اهق˘فار˘م ة˘نا˘ي˘صصو ا˘ه˘ت˘ي˘يز˘ت
اهيف امب ةيحصصلاو ةيوبرتلا
ةحاصسو ةي˘جرا˘خ˘لا ة˘ه˘جاو˘لا
م˘ه˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
ةردا˘ب˘˘م˘˘ب كلذو ،ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘˘لوأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ثيأا مريصسأا» ةيعمج ءاصضعأاو
بناج ىلإا «ةي˘ل˘ح˘م˘لا ق˘ي˘ت˘ع
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

بقعو ،ةيدلبلل ةيعامتج’او
ردا˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ما˘˘م˘˘تإا
م˘˘ير˘˘كت ى˘˘لإا نو˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
لامعو نيدعاقتملا نيملعملا
ريفوتل مهنم ايعصس ،ةيئادتب’ا
لوخدل˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ت˘ّ̆ن˘˘م˘˘ث د˘˘˘قو .0202/1202
ةوط˘خ˘لا هذ˘ه ة˘صسرد˘م˘لا ةرادإا
مامتها ضسكعت يتلا ةيباجيإ’ا
ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا
لكصشت لازت ام يتلا ،ةيميلعتلا
 .عمتجملا يف ةيصساصسأ’ا ةنبللا

ميرك.ت :اهعمج

مناغتسسمب تايدلبلإ ىلع يسسردملإ لقنلل ةلفاح43 عيزوت
م˘نا˘غ˘˘ت˘˘صسم ي˘˘لاو فر˘˘صشأا

ة˘ق˘فر ة˘ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب ى˘˘صسي˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا

يفو ةيركصسعلاو ةينمأ’او
ىركذ˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا را˘طإا
ةرج˘ه˘لا مو˘ي˘ل95 ـ˘˘ـ˘˘لا

ىلع1691 ر˘بو˘ت˘˘كأا71
لقنلل ةل˘فا˘ح43 ع˘يزو˘ت
،تايدلبلا ىلع يصسردملا
هذ˘ه م˘˘ي˘˘ل˘˘صست م˘˘ت ثي˘˘ح˘˘ب

ةيدلب03 ى˘˘لإا ة˘˘صصح˘˘لا
لقنلا يف ضصقن نم يناعت
هذه مهاصستصسو يصسردملا
ه˘ي˘صسح˘ت ي˘ف تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا

اميصس’ ،ضسردمتلا فورظ
نا˘م˘صضل ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘ب
ذيمÓت˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا لو˘خد˘لا
ة˘ي˘صسارد˘لا ة˘ن˘صسلا م˘˘صسر˘˘ب
0202.1202.

نيدلأرون .ب

ةيعامتج’أ تامدخلأ ةنجل ىلع ةسسرامملأ قييسضتلأو ةعماجلأ ريدم بواجت مدع تركنتسسأ

 ايلعلإ بسصانملإ يف ماهم ءاهنإإو نييعتب ةقلعتملإ ةميلعتلإ نمثت ةدكيكسسب55 توأإ02 ةعماجب ةذتاسسألإ ةباقن
ةرأزول ماعلأ نيمأ’أ ةميلعت ،ةدكيكسس ةعماج ةذتاسسأ’ يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلل ةينطولأ ةيداحت’أ عرف نمث
عرفلأ بحر ثيح ،ةعماجلاب ايلعلأ بسصانملأ يف ماهملأ ءاهنإأو نييعت ةنمسضتملأو ،يملعلأ ثحبلأ و يلاعلأ ميلعتلأ

يداع ريغ عسضو حيرسشتل تءاج يتلأ ةميلعتلاب ،هنم ةخسسن ىلع «مويلأ مÓسسلأ» تلسصحت يذلأ ريخأ’أ هنايب يف يباقنلأ
.تأونسس ذنم ةيعماجلأ ةرسسأ’أ بلاطمو تاعلطت عم ىسشامتت ةريخأ’أ هذهو ،نطولأ تاعماج بلغأأ يف سسركمو دئاسس

لÓخ نم يباقنلا عرفلا دكأاو
ءاج ام قبا˘ط˘ت ىد˘م ،«نا˘ي˘ب˘لا»
دئاصسلا عصضولاو ،ةميلعتلا يف
ا˘م˘ي˘ف ةد˘كي˘كصس ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘ف
ماهملا ءاهنإاو تانييعتلا ضصخي
،ةعماجلاب ايلعلا بصصانملا يف
لمعلاب ةعماجلا ةرادإا بلاطو
لك يف ةميلعتلا قيبطت ىلع
قلعت ءاوصس ،ةعماجلا لصصافم
،ماصسقأ’ا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا˘ب ر˘مأ’ا
،ةيزكرملا ةرادإ’ا وأا تايلكلا

ؤوفاكت ماظن ءاصسرإا لÓخ نم
نيذلا ةذ˘تا˘صسأ’ا ل˘كل ضصر˘ف˘لا
كلت ءوبت طورصش مهيف رفوتت
دو˘جو ع˘م ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا بصصا˘ن˘م˘˘لا

لك يف ةددعتمو ةريثك ت’اح
لاحلا وهو ،ةع˘ما˘ج˘لا ح˘لا˘صصم
ماهملا ءاهنإ’ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ه˘صسف˘ن
وأا بصصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف
ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ا

تا˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘لا وأا ة˘˘ع˘˘ير˘˘صسلاو
.ةباينلاب وأا ةيلخاد تانييعتب
قييصضتلا يباقنلا عرفلا نادأاو
تامدخلا ةنجل ىلع ةصسرامملا
،اه˘ب˘ي˘صصن˘ت ذ˘ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت نود تلا˘˘˘ح ثي˘˘˘ح
قداصصم˘لا يو˘ن˘صسلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةيكÓ˘ه˘ت˘صسا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت ق˘ل˘خ˘ك
نيناوقلا قفو ،ةع˘ما˘ج˘لا ل˘خاد
ةمدخ ميدقتل لوعفملا ةيراصسلا
م˘ع˘ط˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘صست ،ةذ˘˘تا˘˘صسأÓ˘˘ل
ىلإا ةفاصضإ’اب  ،ايلمع ةذتاصسأ’ا

،اهت˘ي˘ب˘ل˘ت م˘ت˘ي م˘ل ىر˘خأا دو˘عو
لÓ˘خ ن˘م ة˘˘نود˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر
ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا

.رصضاحمبو
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا عر˘˘ف ر˘˘كن˘˘ت˘˘˘صساو
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘ع˘ما˘ج˘ب ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
ريدم بواج˘ت مد˘ع ،ةد˘كي˘كصس
ىو˘˘˘كصشلا ع˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
عباصسلا  خيراتب هل ةعوفرملا

ر˘˘˘ه˘˘˘صشلا ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘صشع˘˘˘˘لاو
ةنجللا تبلاط يتلاو ،يصضاملا
ةعماجلا ريدم اهل عامتجا دعب
ليوحتو ،هتايلوؤوصسم ل˘م˘ح˘ت˘ب
حÓصصا لجأا نم ةلادعلل فلملا
ءا˘˘صضعأا ق˘˘ح˘˘لأا يذ˘˘لا رر˘˘صضلا
لÓ˘خ ن˘م ،ا˘ه˘صسي˘ئرو ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ةريطخ تارابع لمحت ةصضيرع
˘ما˘ه˘ت’او ر˘ي˘ه˘صشت˘لاو فذ˘ق˘ل˘˘ل
.لطابلا

ديمع يباقنلا عرفلا لمح امك
لذاختلا ةيلوؤوصسم مولعلا ةيلك
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘صسم˘˘˘لا

ةحنم عيزوت يف هتيلك حلاصصم
ببصسب ،ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ةأار˘م˘لا د˘ي˘ع
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا بصص ر˘˘خأا˘˘ت

ديعلا نماز˘تو ة˘ن˘ج˘ل˘لا با˘صسح
ضسكعو91د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو ع˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘ك ي˘قا˘ب
،رادتقاو ةيدجب ةيلمعلا تهنأا

ذ˘ن˘م ه˘ي˘ل˘ع فرا˘ع˘ت˘م و˘ه ا˘م˘ك
ةيلك تزيمت ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا ءا˘صشنإا
امم ةيلمعلل اهليطعتب مولعلا

نيريب˘ك ار˘مذ˘تو ءا˘ي˘ت˘صسا ق˘ل˘خ
.ةيلكلا تافظوم ىدل
عر˘ف˘لا دا˘صشأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ب ،ي˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
˘ما˘ظ˘ن˘بو ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
فو˘قو˘ل˘ل ل˘كصشم˘لا ة˘بوا˘ن˘م˘˘لا

،ةل˘ج˘صسم˘لا ت’Ó˘ت˘خ’ا ى˘ل˘ع
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ل˘ث˘م˘م لÓ˘خ ن˘˘مو
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ل˘خ˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يحصصلا لوكوتوربلا قيب˘ط˘ت˘ب

يذلا ةعما˘ج˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
يف تل˘ث˘م˘ت ت’Ó˘ت˘خا ل˘ج˘صس
ع˘يزو˘ت ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘كلا ضصق˘˘ن˘˘لا
لخادم ىوتصسم ىل˘ع م˘ق˘ع˘م˘لا
ءادترا مار˘ت˘حا مد˘ع ،تا˘يا˘ن˘ب˘لا
تاءا˘صضف ل˘ك ي˘ف تا˘ما˘م˘كلا
ةزهجأ’ يلك بايغو ،ةعماجلا
ي˘˘ف ةرار˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘جرد ضسا˘˘˘ي˘˘˘ق
ذنم ،ةعماجلا ينا˘ب˘مو ل˘خاد˘م
لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ة˘˘ياد˘˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

يف ةبلطلل ةربت˘ع˘م تا˘ع˘م˘ج˘ت
ماصسقأ’او ،تا˘ي˘ل˘كلا تاءا˘صضف
˘مار˘ت˘حا نود تا˘عا˘ق˘لا ل˘خادو
،يدصسجلا دعابتلا طورصش ىندأا

تÓ˘م˘ح˘ل ي˘ل˘ك با˘ي˘˘غ˘˘لا ع˘˘م
مÓعإ’او ةيعوتلاو ضسيصسحتلا
.ةيجوغاديبلا تاءاصضفلا يف

ع.يفطل

تاجرخ ةجمرب
ذاقنإ’ لظلأ نكامأ’

اهب نيلاطبلأ ةحيرسش
ينطولإ قودنسصلإ
ةلاطبلإ نع نيمأاتلل

نم ديزأإ يسصحي ةنتابب
 يرامثتسسإ فلم فلأإ21

نم ،عÓط’أ نسسح ردسصم ،فسشك
نع نيماتلل ينطولأ قودنسصلأ لخأد
ددع نأأ ،ةنتاب عرف كانك’ ةلاطبلأ
ةنسس ذنم ةلاكولاب ةعدوملأ تافلملأ

ربمتبسس رهسش ةياهن ةياغ ىلإأو4002
مت74421 غلب ةيراجلأ ةنسسلأ نم
ةنجل لبق نم تافلملأ هتاه ةسسأرد
مت فلم03801 دامتع’أو ءاقتن’أ

تقولأ يف فلم2488 اهنم لوبق
كونبلأ فرط نم لوبق هيف مت يذلأ

فلم6515 ليومت متيل فلم5706
نم ةلوبقملأ تافلملأ هتاه نيب نم
غلبملأ غلب ثيح ،كونبلأ لبق
ةلومملأ عيراسشملأ لمجمل يلامجإ’أ

.جد رييÓم8ـب
عيراسشملأ هتاه لمجم ،تعاطتسسأ
قلخت نأأ ةي’ولاب اهلوبق مت يتلأ

مت ثيح ،مئأد لغسش بسصنم5729
عورسشم1523 يف يلعفلأ قÓطن’أ

سسأرو’أ ةمسصاعب ةيئاهن ةفسصب
تأذ تماق يذلأ تقولأ يف ةنتاب
ردسصملأ تأذ بسسح حلاسصملأ

.عورسشم8652 ةعباتمب
ةقفأرم ىلع قودنسصلأ رهسسيو
ةسصاخ عيراسشملأ لك ةعباتمو
ءيسشلأ وهو اهحاجنإأو اهنم ةئسشانلأ
تاسسسسؤوملأ عونت سسكعي يذلأ
يتلأ يداسصتق’أ لقحلأو ةئسشانلأ

يقاب نع ةنتاب ةي’و هب رخزت
عيراسشم يف ةسصاخ نطولأ تاي’و
ذخأ يتلأ ةيليوحتلأ تاعانسصلأ

عم ايسشامت دعاسصتلأ يف اهانحنم
ةفداهلأ ةديدجلأ رئأزجلأ ةسسايسس
دأريتسس’أ ةروتاف نم ليلقتلل
ةعانسصلأو رامثتسس’أ عيجسشتو
ةرأدإ’أ تأذ فكعتو. ةيلحملأ

ليغسشتلأ ةيريدم عم قيسسنتلاب
ةيسسيسسحت مايأ ميظنت ىلع

دجأوتملأ لاطبلأ بابسشلأ ةدئافل
نم أذهو ةي’ولاب لظلأ نكامأأ يف
ةحيرسشلأ هتاه عم فوقولأ لجأأ

معدلأ ةزهجأأ  وحن اههيجوتو
.ةلودلأ اهرفوت يتلأ ليغسشتلأو

ينامحد دمحم* نامثع راعرع

ةرا˘˘صشإا طاو˘˘غأ’ا˘˘ب تي˘˘ط˘˘عأا
باصضهلل ةيبط ةلفاق قÓطنا
ي˘ت˘لاو بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
قطانم ةصسمخ ىلع عزوتتصس
،ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا

جماربلا ريدم هب دافأا امبصسح
.بابصشلل ةيومنتلا

طاو˘غأ’ا ي˘لاو ى˘ط˘˘عأا د˘˘قو
ةرا˘صشإا ي˘عدار˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
ءابطأÓل ةلفاقلا هذه قÓطنا
عزوتتصس يتلا ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا

ةيصساصسأا قطانم ةصسمخ ىلع
و˘ل˘فأا ي˘هو ،ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘˘ب
يصضام نيعو ليلبو ةديربو
،مهيحاوصضو ناريحلا رصصقو
نيدلا يحم هحصضوأا ام قفو
.يواصشرح
نإا˘˘ف رد˘˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو
نم رييصستب يتأات يتلا ةلفاقلا
بابصشلل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘كب˘صشلا
ةحصصلا ةرازو عم قيصسنتلاب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ىلإا فده˘ت ،،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
لي˘لا˘ح˘تو تا˘صصو˘ح˘ف ءار˘جإا

ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘صسل
ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م اذ˘˘كو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كصسلا تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
نود˘ع˘ب˘ي ن˘يذ˘لاو ةر˘ث˘ع˘ب˘م˘لا
ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط تا˘˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘ب
رفوت˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسا ح˘لا˘صصم ى˘ل˘ع
.ةريثك
ى˘ل˘ع ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘ه ل˘م˘˘ع˘˘تو
ة˘ي˘ب˘ط تا˘صصو˘˘ح˘˘ف نا˘˘م˘˘صض
ضضار˘مأا تا˘صصو˘ح˘فو ة˘ما˘˘ع
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يار˘˘˘˘˘˘صشلاو بل˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا

نويعلا ضضارمأا تاصصوحفو
دد˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘فو
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘صضإا ،ير˘˘˘˘كصسلاو
موقت ةل˘ق˘ن˘ت˘م ر˘با˘خ˘م دو˘جو
دجلاو ةينآ’ا ليلاحتلا ءارجإاب
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع فر˘˘صشيو ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م
ءا˘˘ب˘˘˘طأ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ة˘حار˘˘ج ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘صصخأ’ا
نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا بطو لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا

ة˘حار˘جو ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا ة˘˘حار˘˘جو
ة˘ي˘لو˘ب˘لا كلا˘صسم˘لاو ى˘ل˘كلا

اذ˘˘كو با˘˘صصعأ’ا ة˘˘˘حار˘˘˘جو

بصسح ،ديلوتلاو ءاصسنلا بط
.ردصصملا تاذ
تباث مÓحأا ةروتكدلا تلاقو
هذ˘˘˘ه نأا (ة˘˘˘ما˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط)
ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صست˘˘صس تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
يتلا ضضارمأ’ا ىلع فرعتلا
ةنكاصس اهب باصصي نأا نكمي
لهصسي ام اذهو قطانملا هذه
اهنأا ةفيصضم ،اهجÓع ةيلمع
اهد˘جاو˘ت بب˘صسب ةد˘ي˘ع˘صس د˘ج
مايقلل عوطتملا مقاطلا نمصض
ع˘با˘ط˘لا تاذ ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه˘˘ب
ىلإا اهءادن ةهجوم ،يناصسنإ’ا

لجأا نم ةنهملا يف اهئÓمز
دم يف ةم˘ها˘صسم˘لاو عو˘ط˘ت˘لا
ى˘صضر˘˘م˘˘ل˘˘ل ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا د˘˘ي
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘˘لا
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ط˘˘˘˘قأا
دعبل ارظن ري˘ب˘كلا بو˘ن˘ج˘لا˘ب
.تايفصشتصسملا نع تافاصسملا

ةرداب˘م˘لا هذ˘ه ر˘م˘ت˘صستو اذ˘ه
ربوتكأا02 ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘لإا
.يراجلا

سس.نيÒسس

ةي’ولأ ميلقإاب ةيسساسسأأ قطانم ةسسمخ ىلع عزوتسس
طإوغألاب لظلإ قطانم ةدئافل ةيعوطت ةيبط ةلفاق
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..لجيجب ةنايرغلإ ميخم
 بإرخلإو لامهإلإ ششيعت ةعيبط ةفحت
ةيعيبط ةيمحمو ميخم وه
ر˘صست ة˘بÓ˘خ ر˘ظا˘ن˘˘م تاذ
ي˘ف نا˘ك ،ن˘ير˘ئاز˘لا ن˘ي˘عأا

ديعبب ضسيلو قباصس تقو
ةاو˘˘هو حاو˘˘صسل˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق
تايعمجلاو تا˘م˘ي˘ي˘خ˘ت˘لا

نم ةيفصشكلا تا˘كر˘ح˘لاو
ثيح ،نطولا تاي’و لك
ي˘ف بد˘ت ة˘كر˘ح˘لا تنا˘˘ك
ل˘ك ي˘فو ه˘ن˘م ر˘ب˘˘صش ل˘˘ك
لوحتيل ،نمزلا نم ةظحل
ضشحو˘م نا˘كم ى˘لإا ةأا˘ج˘˘ف
ه˘˘باو˘˘بأا تق˘˘ل˘˘غأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
’ نيربجم عيمجلا هرجهو
يف هقلغ ةجيتن نيريخم
بب˘˘صسب ن˘˘ير˘˘ئاز˘˘لا هو˘˘˘جو
’و لامهإاو ةيرادإا لكاصشم
.نيلوؤوصسملا ة’ابم
هتداعإاب ةفئأز دؤعو

ةيدلبلأ كÓمأل
هحتفو هميمرتو
نينطأؤملأ مامأأ

اذ˘ه ح˘ت˘˘ف م˘˘ت ا˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
لاغصشنإا حرطو عوصضوملا

ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
بار˘˘خ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لا

هجو يف قلغلاو لامهإ’او
اريثك  ثيح ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا حر˘˘صص ا˘˘م
بب˘صسلا نأا˘ب نو˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيرادإا ليقارع ىلإا دوعي
ةصسصسؤومل عبات هنأا مكحب

ة˘يا˘ج˘ب ا˘هر˘ق˘م ة˘ي˘مو˘م˘˘ع
،نيلفلا جاتنإا يف ةصصتخم
ةد˘ها˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ع˘صستو
ه˘ن˘يود˘˘تو ه˘˘عا˘˘جر˘˘ت˘˘صس’
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا كÓ˘˘مأا ن˘˘م˘˘صض
ه˘ح˘ت˘فو ه˘م˘ي˘مر˘ت ةدا˘˘عإاو
ةصصاخو  نينطاوملا مامأا

ة˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأاو
قفارملل دقت˘ف˘ت ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب

نكل ،ةيهيفرتلا ةيمومعلا
ىلإا ريثكلا مÓكلا مغرو
ىلع دصسجتي نلو مل هنأا
بصسح ىلع عقاولا ضضرأا

تد˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،ل˘˘˘ي˘˘˘ق ا˘˘˘م
ة˘حا˘ي˘صسلا ة˘ن˘ج˘ل ة˘˘صسي˘˘ئر
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ضسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ضسي˘ل ر˘مأ’ا نأا˘ب ي˘˘ئ’و˘˘لا
عيمجلا دقتعي امك Óهصس
هنيودتو هعاجرتصسا رارقو
ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب كÓ˘˘˘مأا ن˘˘˘م˘˘˘صض
رار˘ق بل˘ط˘˘ت˘˘ي ة˘˘ن˘˘صسكا˘˘ت
نم ةيلعف ةدارإاو يزكرم
ةيزكرملا ايلعلا تاطلصسلا

ة˘ل˘ج˘ع˘ب ع˘فد˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
اذ˘ه ضشا˘˘ع˘˘نإاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا
ناديم يف يويحلا لاجملا
ةي’و ى˘ق˘ب˘ت˘ل .دا˘صصت˘قإ’ا

م˘غرو ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب ل˘ج˘˘ي˘˘ج
بÓخلا يعيبطلا لامجلا

يد˘˘˘مر˘˘˘˘صسلا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
هحنم يذلا اه˘صسيرا˘صضت˘ل
ل˘كل د˘ق˘ت˘ف˘ت ا˘˘ها˘˘يإا ه˘˘ل˘˘لا
ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تا˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘بأا
مغر ،ا˘ه˘عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

ىلإا ةيمارلا ةلودلا دوهج
داصصتقإ’ا ت’اجم عيونت
ليدبك ةحايصسلا عيجصشتو
اودبي نكل ماه يداصصتقا
ارظن ةينعم ريغ لجيج نأا
ضصق˘ن ن˘م ه˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ل
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه˘ب ضصا˘خ˘لا
ن˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأ’ا
ةيطارقوريب˘لاو ل˘ي˘قار˘ع˘لا
˘˘˘ما˘˘˘مأا ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ضصاوخ˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا
احور˘ط˘م لاؤو˘صسلا ى˘ق˘ب˘ي˘ل
نع لامهإ’ا ضضفني ىتم
لÓغتصسا متيو ةي’ولا هذه
 .لÓغتصسإا نصسحأا اهدراوم

 ميهأرب.ع

لظلأ قطانم تاعطاقمب اميسسل
يسسردملإ لقنلل ةلفاح05 مÓتسسإ

وزو يزيتب
يز˘ي˘ت ة˘˘ي’و تم˘˘ل˘˘ت˘˘صسا

ةيفاصضإا ةلفاح05 وزو
،ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل

ةيلخ ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘صسح
.ةي’ولل لاصصت’ا

هذ˘˘ه ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صسو
تايدلبلا ىلع تÓفاحلا
ضصق˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ي˘صسرد˘م˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
تا˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’»
ا˘ق˘ب˘˘ط ،ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
هذ˘ه ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسل
نيصسحتل كلذو ،قطانملا

،«ضسرد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظ
.ردصصملا تاذ فيصضي
،وزو يز˘ي˘ت ي˘لاو د˘˘كأاو
يذ˘لا‐ ع˘˘ما˘˘ج دو˘˘م˘˘ح˘˘م
ضسي˘ئر را˘˘صشت˘˘صسم ق˘˘فار
ف˘ل˘كم˘لا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ميهاربا ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب
قطانملا ضضعب ىلإا دارم
يف از˘ج˘ع ل˘ج˘صست ي˘ت˘لا

˘˘˘‐ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م
اوهجو نيذلا نينطاوملل
ل˘ق˘ن˘لا نأا˘صشب ا˘ب˘˘ل˘˘ط ه˘˘ل

م˘˘ت ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا
.لكصشملا اذهب لفكتلا

ع˘يزو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ه˘نأا ح˘صضوأا ،تÓ˘فا˘˘ح˘˘لا
ة˘يو˘لوأ’ا ح˘˘ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
نودب ةيلبجلا قطا˘ن˘م˘ل˘ل
ديفتصستصس ي˘ت˘لاو دراو˘م
ضضو˘ع ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘فا˘˘ح ن˘˘م
هنأا افيصضم ،ةدحاو ةلفاح
زجعلا رارمتصسا لاح يف
ضضع˘˘ب ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي’و˘لا نإا˘ف تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
هذ˘ه˘ل تا˘نا˘عإا ح˘ن˘م˘ت˘˘صس
نم ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
كلذ و ،ةلفاح راجئتصسا
ع˘م ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا را˘˘طإا ي˘˘ف
نامصضل ،ضصاخ لما˘ع˘ت˘م
.يصسردملا لقنلا

،ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م
521 ة˘ي’و˘لا تم˘ل˘˘ت˘˘صسا

يصسردملا لقنل˘ل ة˘ل˘فا˘ح
،(مويلا ةصصح باصستحاب)

لا˘˘صصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بصسح
.ةي’ولل

ب.ناÁأ

 ةرÓب ةيعانسصلأ ةقطنملل ةئيهتلأ عورسشمو ةملعلأ - نج نج رايسسلأ قيرطلأ صصخألاب

لجيجب ةفقوتملإ عيراسشملإ ثعب ةداعإل «ةينوطإرام» تاعامتجإ
قيرطلأ ذفنم عورسشم ثعب ةداعإل ةيزكرملأ تاطلسسلأ عم ةمئاق ىقبت دؤهجلأ نأأ ،لجيج يلأو لاكلك رداقلأ دبع دكأأ

ةرورسض ىلع ددسش امك ،ةيلؤلل ةيؤمنتو ةيداسصتقأ ايأزم هل نؤكتسس يذلأ يؤيحلأو يلكيهلأ ةملعلأ - نج نج رايسسلأ
،نطأؤملل ةيعؤن تأذ ةيمؤمع ةمدخ ميدقت لجأأ نم عيمجلأ دؤهج فثاكتو ةينعملأ حلاسصملأ عيمج نيب قيسسنتلأ

.عيراسشملأ لكل ةرمتسسملأ ةعباتملأ لجأأ نم ةيرود تاعامتجأو ىرخأأ تأءاقل نؤكتسس هنأأ ىلإأ لاكلك راسشأأو

ا˘عا˘م˘ت˘˘جا ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ي˘˘لاو ضسأار˘˘ت
لك هرصضح ،ةي’ولا رقمب اعصسوم
ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر ن˘˘م
ءارد˘م ،ن˘ي˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ،ي˘˘ئ’و˘˘لا
ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةينعملا تاعاطقلا

،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا ءا˘˘˘صسؤور
،زا˘ج˘ن’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ت’وا˘ق˘م˘لا

تاعام˘ت˘ج’ا ة˘ل˘صسل˘صسل ة˘ل˘صصاو˘م
ىلإا ةيمارلا ةعصسوملا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا

ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
عامتج’ا ضصصصخ ثيح ،ةي’ولاب
عورصشم ةي˘ع˘صضو ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
‐ نج نج رايصسلا قيرطلا ذفنم
تامولعم ميدقت راطإا يف ،ةملعلا
فر˘ط ن˘م عور˘صشم˘لا ن˘ع ة˘ق˘ي˘قد
ف˘ل˘˘كم˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ر˘˘يد˘˘م مد˘˘ق ن˘˘مو ،عور˘˘صشم˘˘˘لا˘˘˘ب
نع ا˘صضر˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’ا

م˘ت يذ˘لا قاور˘لا ر˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
تاءارجإا ىلإا ةفاصضإا ،ايلك هريرحت

«تاكبصشلا فلتخم ليوحت ةيلمع
ةحلاصصلا هايم˘لا ،زا˘غ˘لا ،ءا˘بر˘ه˘كلا
.«ريهطتلاو برصشلل
ل˘ث˘م˘م ح˘صضوأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
) ةرا˘ي˘صسلا  قر˘ط˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ADA) يذلا عورصشملا اذه نأا
ىلع ملك011 ةفاصسم ىلع دتمي
ةلي˘م ،ل˘ج˘ي˘ج ي˘هو تا˘ي’و30
ةي’وب م˘ل˘ك54 اهن˘م ف˘ي˘ط˘صسو
اي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ ه˘ل ضصصصخ ،ل˘ج˘ي˘ج
مت ثيح ،جد رايلم081 نم ديزأاب
تاي’ولا لكب اقئاع891 ليجصست
قئاوع70 اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.لجيج ةي’وب تلجصس
اريبك ابذبذت عورصشملا فرع دقو
ةبصسن تغلب ذإا زاجن’ا ةريتو يف
فرع ثيح ،ةئاملاب24 هب زاجن’ا
،لا˘غ˘صشأ’ا ر˘ي˘صس ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ار˘خأا˘ت
ام بصسح بابصسأ’ا مهأا عجرت يذلا
قرطلل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ث˘م˘م ه˘ب دا˘فأا
ع˘˘فد ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ةرا˘˘ي˘˘صسلا
ت’واقملل ةيلاملا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا
اتباصسو ينازير ) زاجن’اب ةفلكملا
ل˘ل˘خ˘تو ،زا˘ج˘ن’ا ةد˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘ناو (
فرط نم تÓخدت ةدع عامتج’ا
نيأا زاجن’اب ةفلكملا ت’واقملا

لاغصشأ’ا نع ةيعصضو ميدقت هيف مت
تاذ يفو ،ةصضرتعملا ليقارعلاو
ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر مد˘˘ق قا˘˘ي˘˘صسلا
نع ة˘ل˘صصو˘ح ،ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘جر˘˘خ˘˘لا
.عورصشملا ةيعصضو ىلع فوقولل

راطإا يف ،ةي’ولا يلاو دقع امك
لولحلا داجيإ’ لصصاوتملا هيعصس
نوناقلا راطإا يف ةبصسانملا ةيلمعلا

ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ةحورطملا لكاصشم˘لاو ل˘ي˘قار˘ع˘ل˘ل

هتداق يتلا ةيناديملا هتجرخ لÓخ
اعامتجا ،ارخؤوم ةرÓب ةقطنم ىلإا
روصضحب ةي’ولا ر˘ق˘م˘ب ا˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت
ءارد˘م ،ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ت’واقملا ،ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ةرÓب ةقطنمب زاجن’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

يذ˘˘˘˘لاو ،تا˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘كمو
فلت˘خ˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ضصصصخ
ةلجصسملا ليقار˘ع˘لاو ت’Ó˘ت˘خ’ا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لا عور˘˘صشم˘˘ب
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ةرÓ˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا
لولح˘لا ع˘صضوو ،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ثع˘ب ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
ذنم فقو˘ت˘م˘لا عور˘صشم˘لا لا˘غ˘صشأا
. رهصشأا

ةيعصضو عامتج’ا لÓخ تصضرع
ع˘يرا˘صشم˘لاو ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا
اذ˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘˘صس’ا
لاغصشأا تصضرتعا ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا
نم ،اهمامتإا نود تلاحو ةئيهتلا

ةصسدنهلاو ري˘م˘ع˘ت˘لا ةر˘يد˘م فر˘ط

ةعانصصلا ريدمو ،ءانبلاو ةيرامعملا
ةقطنملا ع˘بر˘ت˘ت ثي˘ح ،م˘جا˘ن˘م˘لاو
325 اهردق ةيلامجا ةحاصسم ىلع
،ةصصح332 ىلإا ةمصسقم اراتكه
يف تحنم ةصصح011 اهنيب نم
ا˘م˘ي˘ف ،ضصا˘خ˘لا را˘م˘ث˘ت˘صس’ا را˘˘طإا
،قرط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا تل˘م˘صش
هاي˘م˘لا ة˘كب˘صش ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘صش
ة˘˘كب˘˘صش ، بر˘˘صشل˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصلا
تاطحمو راطمأ’ا هايم فيرصصت
تغل˘ب ي˘ت˘لاو ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا ع˘فر
.ةئاملاب06 اهب لاغصشأ’ا ةبصسن
اذه رثا ،هلخدت يف يلاولا دكأاو
ة˘فا˘كل ءا˘˘غ˘˘صصإ’ا د˘˘ع˘˘بو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
فرط نم ةحورطملا ت’اغصشن’ا
رييغت ةرورصض ىلع ،ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا
ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا
يلعفلا ريصسلا نامصضل عيراصشملا
دبع مدقو ،رخأات يأا يدافتو اهل
تارارقلا نم ةلمج ،لاكلك رداقلا
ةر˘يد˘م ن˘م ة˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘ت
ةيرامعم˘لا ة˘صسد˘ن˘ه˘لا و ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا
ميدقتل ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا

ن˘م ةز˘ج˘ن˘م˘لا لا˘غ˘صشأ’ا ة˘ي˘ع˘صضو
فرط نم اهيلع ريصشأاتلا و ،مهفرط
ة˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘ل تا˘˘˘صسارد˘˘˘لا بت˘˘˘كم
،لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘ف م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
عبات بتكم ذيف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ع˘صضوو
ةقطنم˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘ل˘ل
ل˘ف˘كت˘لاو ،عور˘صشم˘لا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘صشن’او ل˘˘˘كا˘˘˘صشم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
اهن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘ع˘فرو ،ة˘حور˘ط˘م˘لا

عم ،ةينعم˘لا ح˘لا˘صصم˘لاو ة˘ي’و˘ل˘ل
ةعانصصلا ريدم نم لك ةلصصاوم
ريرحت ة˘قا˘ط˘لا ر˘يد˘مو م˘جا˘ن˘م˘لاو
ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘فرو تارا˘˘˘صسم˘˘˘لا
فيلكت ىلإا ةفاصضإ’ا˘ب ،ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

ريراق˘ت داد˘عإا˘ب تا˘صسارد˘لا بت˘كم
ح˘لا˘صصم˘ل ا˘ه˘لا˘صسرإاو ة˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأا
تاءار˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘ع      ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا

.ةحرتقملا لولحلاو لكاصشملاو

ع.يفطل

ةريبك ةاناعم دعب
  راظتنأ لؤطو

يح ديوزت عورسشم نيسشدت
يعيبطلإ زاغلاب نكسسم091

لجيجب ةنسسكاتب طولبأإ ةقطنمب
دعبو راظتنا لوط دعبو اريخأا

يتلا دوعولا نم ةليوط دوقع
،عقاولا ضضرأا ىلع دصسجتت مل
ةقطنم ديوزت عورصشم وه اه
ةي’و بونج ةنصسكاتب طولبأا

ىري يعيبطلا زاغلاب لجيج
اذه نيصشدت مت ثيح ،رونلا
فرط نم عورصشملا
انمازت ةيدلبلا تاطلصسلا

ةرجهلا مويب لافتح’او
نم ربوتكأا71ـل فداصصملا

بجومب مت ثيح ،ةنصس لك
091 ديوزت نيصشدتلا اذه
ةيويحلا ةداملا هذهب نكصسم
ناكصسلا اهرظتنإا يتلاو
ةيدلبلا نأاو  اميصس ’ ،Óيوط
زيمتتو يلبج عباط تاذ
ىلع جولثو ادج دراب ءاتصشب
عم ةصصاخ ،لصصفلا اذه رادم
ناتوبلا زاغ تاروراق ةردن
اهراعصسأا يف ةبراصضملاو
يف اهيلإا ضسانلا ةجاح ببصسب
ةبوعصصو ةجلثملا مايأ’ا
ربع ثيح ،مهل اهلاصصيإا
نع طولبأا ةقطنم ناكصس
عورصشملا اذهب مهتحرف
تاطلصسلا نم نيصسمتلم
طبر يف عارصسإ’ا ةيلحملا

لبق زاغلا تادادعب مهلزانم
ىتح ،ءاتصشلا لصصف لولح
لصصفلا اذه ءاصضق مهل ىنصستي
ضسجاه نع اديعب ةيحيرأا لكب
نع ثحبلاو ديدصشلا دربلا
زع يف ناتوبلا زاغ تاروراق
.جولثلاو فصصاوعلا

ميهأرب.ع

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و˘ب م˘ي˘ل˘صست م˘˘ت
ةي˘ن˘كصس ةد˘حو188 حي˘تا˘ف˘م
ىلع ةدجاوتم ةيراجيإا ةيمومع
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ع˘صسو˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
41 م˘قر ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب
ي˘ل˘˘ع ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
رو˘˘˘صضح˘˘˘ب كلذو ،ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘˘م
.ةيركصسعلاو ةيندملا تاطلصسلا

ميلصست مصسارم لÓخ هتملك يفو
راطإا ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا
ىركذلل ةدل˘خ˘م˘لا ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا
ربوتكأا71» ةرجهلا مويل95لا

كلام ةفاقثلا رادب «ةنصس لك نم
،ةنيط˘ن˘صسق ي˘لاو ح˘صضوأا ،داد˘ح
نأاب ،يصساصس ظيفحلا دبع دمحأا

تان˘كصسلا هذ˘ه ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم ضصخ˘ت ي˘˘ت˘˘لا

د˘ع˘ب ي˘تأا˘ت ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
اهب ةيجراخلا ةئيهتلا لامكتصسا

ةبصسانملا فورظلا لك ريفوتو
را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل
فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘˘ج˘˘لا
فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا
.نينطاوملل ةيصشيعملا

م˘ت˘ي˘˘صس ه˘˘نأا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ف˘˘صشكو
ـب ردق˘ت ة˘ي˘ن˘كصس ة˘صصح ع˘يزو˘ت
ة˘م˘عد˘م ة˘يو˘قر˘ت ةد˘˘حو007
ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘صش لÓ˘˘خ
يمومع نكصس0202 عيزوتو
نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ يراجيإا
ةعر˘ق˘لا تير˘جأا1202 ة˘ن˘˘صس
ر˘ه˘صشلا ع˘ل˘ط˘م م˘ه˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
لبق رصشن ىلع ةوÓع ،يراجلا
ةمئاقلا ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن

نم ديفتصسم0051ل ةيمصس’ا
ة˘غ˘ي˘صصلا ضسف˘˘ن ن˘˘م تا˘˘ن˘˘كصس
.«بورخلا ةيدلبب قلعتت

ه˘نأا˘ب لوؤو˘صسم˘لا تاذ دا˘فأا ا˘˘م˘˘ك
ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأ’ا لÓ˘˘˘خ عر˘˘˘صشي˘˘˘صس»
لا˘غ˘صشأا ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا
ف’آا4 ـل ةي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

ةيراجيإا ةيمومع ةينكصس ةدحو
متيل يلجنم يلع ةنيدمب ىرخأا
ي˘صساد˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن» ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت
.»1202 ةنصس نم لوأ’ا
للخت دق هنأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت
هذه حيتافم عيزوت لفح مصسارم
ددع تÓئاع ميركت ،تانكصسلا

ن˘يد˘ها˘ج˘م اذ˘كو ءاد˘ه˘صشلا ن˘م
.يدلبلا ضسرحلا نم دارفأاو

صس.نيريسس

ةيركسسعلأو ةيندملأ تاطلسسلأ رؤسضحب
ةنيطنسسقب ةيراجيإإ ةيمومع ةينكسس ةدحو188 حيتافم ميلسست
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«يفناج يف يابيد رظتنأإ «ناموك
ريدملا ،ناموك دلا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا د˘كأا
يدانلا دقاعت رظتني هنأا ،ةنولصشربل ينفلا
مجاهم ،يابيد ضسيفمم عم ينولاتكلا
ناكو ،لبقملا يفناجرهصش لÓخ ،نويل
وتاكريملا لÓخ يابيد دراطي ةنولصشرب
ي˘ف ل˘صشف ه˘ن˘كل ،مر˘صصن˘م˘لا ي˘ف˘ي˘صصلا

يف حاجنلا مدع ببصسب ةقفصصلا مصسح
يف ،ناموك لاقو.يلب˘م˘يد نا˘م˘ث˘ع ع˘ي˘ب
ودنوم» ةفيحصص ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘صصت
يف يابيد مودق» :ةينابصسإ’ا «وفيتروبيد
.معن ..د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب لا˘م˘ت˘حا اذ˘ه ؟ي˘ف˘نا˘ج
’ نكل ،انه هدوجو بحأا يننأ’ هرظتنأاصس
يلام˘لا ع˘صضو˘لا ر˘يد˘ق˘ت نآ’ا ي˘ن˘ن˘كم˘ي
ضسي˘ل» :فا˘صضأاو ،«ءا˘ت˘صشلا ي˘ف يدا˘ن˘ل˘˘ل
،يابيد ةقفصص مصسحل ةلماكلا ةوقلا يدل
اه˘نإا .يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ر˘مأ’ا ن˘كل
هنأ’ ضسيفمم اندرأا .راظتنا ةلأاصسم درجم
يف اهدقتفن تافصص هيدلو عئار بع’
،«يموجهلا قمعلا يف بعللا لثم ييأار
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ي˘م˘جا˘ه˘م م˘ظ˘ع˘م» :ع˘با˘˘تو
اننكميو ،مهماد˘قأا د˘ن˘ع ةر˘كلا نود˘ير˘ي
،قيرفلل قÓطنا ةطقنك يابيد مادختصسا

ق˘م˘ع ي˘ف بع˘ل˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
هنكم˘يو كر˘ح˘ت˘مو يو˘ق ه˘نإا .مو˘ج˘ه˘لا
ة˘ه˘ج وأا مو˘ج˘ه˘لا ة˘مد˘ق˘م ي˘ف بع˘˘ل˘˘لا
عبطلاب يابيد تربخأا» :متأاو ،«راصسيلا

،أادبملا ثيح نمو ،اًقبصسم يراكفأا نع
م˘˘˘صسح˘˘˘ل اًز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج ءي˘˘˘˘صش ل˘˘˘˘ك نا˘˘˘˘ك
دعاوقل اًرظن فقوت رمأ’ا نكل ،ةقفصصلا
،ً’وأا بع’ عيب ىلع انربجت يتلا اغيللا

رمأا هنإا .كلذ ثدحي مل اذه ةياهنلا يفو
م˘ل˘ع˘ي ضسي˘ف˘م˘م نأا ’إا ، ة˘يا˘غ˘ل˘ل ئ˘˘ي˘˘صس
.«اًديج عصضولا

مسضي يكسسفودنافيل
هاياحسض ةمئاقل دليفيليب

مجاهم يكصسفودنافي˘ل تر˘بور ى˘ل˘ت˘عا
ي˘فاد˘ه ة˘م˘ئا˘ق ةراد˘صص ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
كا˘ب˘صش ز˘ه ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا
،تبصسلا مويلا ،نيترم دليفيليب اينيمرأا
يلودلا عاطتصسصساو ،ةعبارلا ةلوجلا يف
رخآا عنصصو نيفده ليجصست ،يدنلوبلا
قيرفلا دو˘ق˘ي˘ل ،ر˘لو˘م ضسا˘مو˘ت ه˘ل˘ي˘مز˘ل
بصسحبو ، هصضرأا جراخ زوفلل يرافابلا
هذه نإاف ،تايئاصصحإÓل «اتبوأا» ةكبصش
زه نم يكصسفودنافيل تّنكم ةيئانثلا
يف ةكراصشملا81ـلا قرفلا ةفاك كابصش
اهيف ام˘ب ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا
23ـلا بحاصصل قبصسو ،يرافابلا قيرفلا

نم رثكأا يف نريابلا كابصش زه نأا اماع
ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف ضصي˘˘م˘˘ق˘˘ب ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
دئاصص ح˘ب˘صصي˘ل ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب
.اغيلصسدنوبلا قرف ةفاك كابصش

امقر ققحي نوفوب
ويسشتلاكلإ يف ايخيرات

ىمرم ضسراح نوفوب يجيولنايج ققح
هتكراصشم دعب اًيخيرات اًمقر ،ضسوتنفوج
مامأا ةليللا ةارابم يف يرينوكنايبلا عم
ةعبارلا ةلوجلا تاصسفا˘ن˘م˘ب ،ي˘نو˘تور˘ك
ةكبصش تركذو ،يلاطيإ’ا يرودلا نم
نو˘˘فو˘˘ب نأا ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإÓ˘˘ل «ا˘˘ت˘˘˘بوأا»
ىلإا لصصو ينوتور˘ك ما˘مأا ه˘ت˘كرا˘صشم˘ب
يرود˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ل (056) م˘˘قر ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
اذه ىلإا لصصي بع’ لوأاك ،يلاطيإ’ا
خ˘يرا˘ت ي˘ف تا˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘لا
ة˘ل˘ي˘كصشت نأا ى˘لإا تت˘ف˘لو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا

،نيبع’7 دجاوت تدهصش ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
نوفوب كراصش ني˘ح «م˘ه˘با˘ج˘نإا م˘ت˘ي م˘ل»

ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا˘˘ب ةر˘˘˘م لوأ’
ضسوتنفوج لدا˘ع˘تو،5991 ماعربم˘فو˘ن
ل˘كل فد˘ه˘ب ،ي˘نو˘تور˘ك ه˘ف˘ي˘صضم ع˘م
عبارلا زكر˘م˘ل˘ل ي˘فو˘ي˘لا ز˘ف˘ق˘ي˘ل ،ق˘ير˘ف
نع طاق˘ن4 قراف˘ب طا˘ق˘ن8 ديصصر˘ب
.ةطقن21 نÓيم ردصصتملا
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ويسشتلاكلل نÓيم ردسصت دعب

«اًبيرق ةمدقملل دوعنسس» ولÒب

برد˘˘˘م ،و˘˘˘لر˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘˘يرد˘˘˘˘نأا ىد˘˘˘˘بأا
ناد˘ق˘ف ى˘ل˘ع ه˘˘ف˘˘صسأا ،ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
«راتهتصسا» ىلعو ،نيتديدج نيتطقن
‐1) هلداعت دعب تبصسلا ضسمأا هقيرف
دفاولا ينوتورك هفيصضتصسم عم (1
ه˘تا˘يرا˘ب˘م ل˘ك ر˘صسخ يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا
ىلوأ’ا ةجردلا يرود يف ةقباصسلا
،مصسوملا اذه مدقلا ةركل يلاطيإ’ا

عم (2‐2) هلداعت لÓخ ثدح املثمو
نم بع’ درُط ،عيباصسأا3 لبق امور
طو˘صشلا ف˘صصت˘ن˘م ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
هذه ازييك و˘كيرد˘ي˘ف نا˘كو ،ي˘نا˘ث˘لا
ةكرعم ضضوخ ىلإا رطصضيل ،ةرملا
.نيبع’01ـعب ةصسرصش
ر˘˘خآا ي˘˘ف ف˘˘صسأÓ˘˘ل» و˘˘لر˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘قو
ببصسب نيبع’01ـب انبعل نيتارابم
ضضوخ ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘تو ،ا˘نرا˘ت˘ه˘ت˘صسا

جاتحي باصش ق˘ير˘ف ا˘ن˘ن˘كل .ة˘كر˘ع˘م
ولريب لصصحو ،«ل˘م˘ع˘لا ن˘م د˘يز˘م˘ل

يف بردمك ىلوأ’ا ه˘ت˘ف˘ي˘ظو ى˘ل˘ع
ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج لا˘˘قأا ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ،توا

م˘ل ه˘˘نإا لا˘˘قو ،يرا˘˘صس و˘˘ي˘˘صسيروا˘˘م
عم لمعلل فاك تقو ىلع لصصحي
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا م˘˘صضي يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
نايدو ،ازييك لثم دد˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

.ينيكام نوتصسوو ،يكصسفيصسولوك
ي˘˘كير˘˘مأ’ا ط˘˘صسو˘˘لا بع’ با˘˘˘غو
د˘ع˘ب تب˘صسلا ةارا˘ب˘م ن˘ع ي˘˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘م

ل˘ث˘م ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا
بيصصأا يذ˘لا ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك
بختنم عم هدوجو ءانثأا91 ديفوكب
اًريثك لمعن مل» ولريب لاقو ،لاغتربلا
بهذ ،ى˘لوأ’ا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘ه˘صشأ’ا ي˘˘ف
،ةينطولا مهتابخت˘ن˘م ى˘لإا نو˘ب˘عÓ˘لا

ةربخ ىلإا نابصشلا نوبعÓلا جاتحيو
ح˘صضوأاو ،«ى˘لوأ’ا م˘ه˘تا˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف

نم تاظحل كانه نوكتصس كلذلو»
اقيرف كلتمن .ثدحي اذهو راتهتصس’ا
نحنو ،ءانبلا ةلحرم يف لاز ام اًباصش
بكتر˘ي˘صسو تقو˘لا ضضع˘ب˘ل ة˘جا˘ح˘˘ب
تقو ىلع لصصحن مل .ءاطخأا بابصشلا
،ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج كل˘˘م˘˘يو ،«داد˘˘عإÓ˘˘˘ل
ىلع رصشاعلا هبقل قيقحتل يعاصسلا
تايرابم4 ن˘م طا˘ق˘˘ن8 ،يلاو˘ت˘لا

نÓيم فلخ طاقن4 قرافب عجارتو
طصسو بع’ ولريب لاقو،ردصصتملا
نأا فرع˘ن ا˘ن˘ك» :ق˘با˘صسلا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ضسفان˘ت˘صس قر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه
.ةليوط ةكرعم نوكتصس ،بقللا ىلع
دقفن فصسأÓل .طاق˘ن˘لا د˘صصح ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ان˘ن˘كل ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘صضع˘ب
.«اًبيرق ةمدقملل دوعنصس

ر .ق ^

،ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا نا˘˘ت’ز د˘˘˘كأا
بق˘ل˘ب زو˘ف˘لا نأا ،نÓ˘ي˘م م˘جا˘˘ه˘˘م
،مصسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا
بجي هنأا ىلع اًددصشم ،نكمم رمأا
اربإا داقو ،كلذب قيرفلا نمؤوي نأا

ى˘ل˘ع ي˘بر˘يد˘لا˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل نÓ˘˘ي˘˘م
امدعب ،(1‐2) ةجيتنب ،رتنإا باصسح
دصصحي˘ل ،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘فد˘ه ل˘ج˘صس
4 ذنم يبريدلاب زوف لوأا نÓيم
ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘ت’ز لا˘˘˘˘قو ،تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس
يا˘˘كصس» ة˘˘كب˘˘صشل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت
زفي مل نÓيم» :«ايلاطيإا تروبصس
دق˘ل ،تاو˘ن˘صس4 ذ˘ن˘م ي˘بر˘يد˘لا˘ب

ةد˘م˘ل لز˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ًق˘˘لا˘˘ع تن˘˘ك
دقو اًعئاج تنك كلذل ،نيعوبصسأا

تد˘˘ق˘˘˘ف» فا˘˘˘صضأاو ،«كلذ ر˘˘˘ه˘˘˘ظ
يرجأا تنكو ،Óًيلق قوذتلا ةصساح
دحأا نكي ملو ،مايأا3 لك ةحصسم
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس
ةبي˘خ˘ب ر˘ع˘صشأا» ع˘با˘تو ،«ي˘بر˘يد˘لا
ن˘كل ،ءاز˘ج˘لا ة˘ل˘كر راد˘˘هإ’ ل˘˘مأا
انأا ،قيرفلا زوف وه مهملا رمأ’ا
ر˘ع˘صشأاو ،ق˘ير˘ف˘لا˘ب ا˘˘ًن˘˘صس ر˘˘ب˘˘كأ’ا
اذه بحأاو ةيلوؤوصسملا نم ريثكلاب
يننوعبتي اًعيمج مهنأ’ ،روعصشلا

انأا» ار˘بإا دازو ،«زو˘ف˘ل˘ل نو˘قو˘ت˘يو
ة˘با˘صصإ’ا د˘ع˘ب ،ياو˘˘ت˘˘صسم فر˘˘عأا
ر˘ع˘صشأا ي˘كل ا˘˘كير˘˘مأا ى˘˘لإا تب˘˘هذ
ي˘ف و˘ي˘ن˘يرو˘م تر˘ب˘خأا ،ةا˘ي˘ح˘˘لا˘˘ب

تصسل ي˘ن˘نأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
اًبيخم نوكأا نأا ديرأا ملو ،اًدعتصسم
،«ا˘كير˘مأ’ تب˘هذ كلذ˘ل ،لا˘˘مآÓ˘˘ل
ي˘ن˘ب˘لا˘ط» يد˘يو˘صسلا  در˘ط˘ت˘صساو
ينربخأا ،ابوروأ’ دوعأا نأاب ’ويار
،تئج كلذل ،يل ةجاحب نÓيم نأاب
ً’ام˘ت˘كا ر˘ث˘كأا بع’ ي˘ن˘نأا ر˘ع˘صشأا

،تاونصس01 لبق هيلع تنك امم
ةقايللا تايوتصسم يدل تناك اذإا
01 ل˘ب˘ق ا˘˘ه˘˘كل˘˘ت˘˘مأا تن˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
عصضو ،دحأا ينفقوي نلف تاونصس
يفاقيإا مهن˘كم˘ي ’ ،كرا˘ب˘ت˘عا ي˘ف
ةوقب بردتأا» فدرأاو ،«اًصضيأا نآ’ا

ي˘˘ئÓ˘˘˘مزو ،ةر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب بع˘˘˘لأاو
لبقأا نل ..ةدعا˘صسم˘ل˘ل نود˘ع˘ت˘صسم
وأا بيردتلا يف ءاوصس اوعجارتي نأا
اًمئاد بردتن نأا بجي ،تايرابملا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ن˘˘˘عو ،«002 ة˘ب˘˘صسن˘˘ب
،مصسوملا اذه وتيدوكصس’ا قيقحت

ةرم لك بعلن نحن» نات’ز حرصص
نا˘ك تل˘صصو ا˘مد˘ن˘ع ،ةد˘ح ى˘˘ل˘˘ع
،كلذ انلعفو ابوروأ’ لهأاتلا انفده
،ن˘كم˘م و˘ت˘يدو˘كصس’ا نأا د˘ق˘ت˘˘عأا

كنكميف ،ناميإا كيدل ناك اذإا هنأ’
كا˘ن˘ه لاز˘ي ’ ،ءي˘صش يأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

.«هعطقنل Óيوط اقيرط

دتيانوي رتصسصشنام ولوؤوصسم عصضي
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘حأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هرا˘˘ظ˘˘نأا
ديردم لاير فوفصص يف نيزيمملا

اذ» ةفيحصصل اًقفوو ،مصسوملا اذه
ةرادإا نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا «ن˘˘صص
ليحرل دعتصست دتيانوي رتصسصشنام
طصسو بع’ ،ابغوب لوب يصسنرفلا
،لبق˘م˘لا ف˘ي˘صصلا لÓ˘خ ،ق˘ير˘ف˘لا

دتيانوي عم اب˘جو˘ب د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
يدانلا نكل ،لبقملا فيصصلا يف
د˘ن˘ب ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت رر˘˘ق يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ءاقب نأا ’إا ،رخآا مصسومل ديدمتلا
ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب د˘˘˘كؤو˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ بعÓ˘˘˘لا

لاقتن’اب ملحي هنأاب اًرخؤوم حرصص
ترا˘˘˘صشأاو ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘˘ير ى˘˘˘˘لإا
ةرادإا نأا ى˘˘˘˘˘لإا ،ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا

بلطل ططخت رم˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘صشلا
،يغنريم˘لا ن˘م يدر˘ي˘ف˘لا˘ف يد˘ي˘ف
ابجوب اهلÓخ لقتني ةلدابم لÓخ
،«و˘˘ي˘˘با˘˘نر˘˘ب و˘˘غا˘˘ي˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘صس» ى˘˘˘لإا

ر˘ي˘ث˘ي يدر˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ف نأا تح˘˘صضوأاو
ببصسب ،دتيانوي يلوؤوصسم باجعإا
ع˘م اًر˘˘خؤو˘˘م ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ءادأ’ا
.يكلملا يدانلا

«أا يريسسلا» بقل قيقحت دري

«يئÓمزل ريذحت إذهو ..يفاقيإإ ىلع دحأإ ردقي نل» ششتيفوميهإربإإ

ديردم لاير مجنب ابغوب ةلدابمل ططخي دتيانويلإ

ردسصتي غيزبيل
..اتقؤوم اغيلسسدنوبلإ

ةفاسصولل مدقتي دنومترودو

لود˘ج ةراد˘صص غ˘˘يز˘˘ب˘˘ي’ ى˘˘ل˘˘ت˘˘عأا
ةر˘كل ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت
هفيصضم ىلع هزو˘ف˘ب ا˘ت˘قؤو˘م مد˘ق˘لا
يف تبصسلا مويلا0 ـ2 غروبصسغوأا
اغيلصسدنوبلا نم ةع˘بار˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

ا˘ي˘˘صسورو˘˘ب زو˘˘ف تد˘˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لاو
مياهنفوه هفيصضم ىلع دنومترود
زاف ىرخأا تايرابم يفو ،0 /1
اتريه ه˘ف˘ي˘صضم ى˘ل˘ع ترا˘غ˘تو˘ت˘صش
ىلع نزوكرفيل ريابو0 /2 نيلرب
لداعتو0 /1 ز˘ن˘يا˘م ه˘ف˘ي˘صضم
،1ـ1 نميرب ردريف عم جروبيارف
ةرادصصلا يف هديصصر غيزبي’ عفرو
ةدحاو ةطقن قرافب طاقن رصشع ىلإا

فيصصولا دنومترود ايصسوروب نع
د˘ن˘ع غرو˘ب˘صسغوأا د˘ي˘صصر ف˘قو˘تو
،ضسماخلا زكر˘م˘لا ي˘ف طا˘ق˘ن ع˘ب˘صس
يدنيصسات يصسوخ ونيليجنا مدقتو
مث54 ةقيقدلا يف غيزبيÓل فدهب
فد˘ه˘˘لا ن˘˘صسلو˘˘ب ف˘˘صسو˘˘ي فا˘˘صضأا
ى˘ل˘˘عو ،66 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ي˘نا˘˘ث˘˘لا

ل˘ج˘صس ،ا˘ن˘يرأا را˘كي˘ن ن˘يار بع˘˘ل˘˘م
زوفلا فد˘ه ضسيور و˘كرا˘م د˘ئا˘ق˘لا
يف مياهنفوه كابصش يف دنومترودل
ق˘ير˘ف˘لا مد˘ق˘ت˘ي˘ل67 ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا
.طاقن9 ديصصرب ةفاصصولل
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ةلاصصيم بعÓلا لصصحت
ديدجلا مدقتصسملا حابرم
ف˘ي˘ط˘صس قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل

ن˘˘م ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صست ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةركل ةيلودلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب كلذو مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘˘لا ىو˘˘كصشلا
هلين مد˘ع بب˘صسب ا˘ق˘با˘صس
اذ˘˘ه˘˘بو ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘ل
ةفصصب بعÓ˘لا نو˘كي˘صس
قافولا يف ابع’ ةيمصسر
ركذي ،لبق˘م˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل
ىلع لمعتصس ةرادإ’ا نأا
ةقفرب هما˘م˘صضنا ق˘ي˘ثو˘ت
كلذو رود˘م بر˘ت˘غ˘˘م˘˘لا

مويلا هليجصست لÓخ نم
˘ما ي˘ت˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
ةريتو عيرصستل اذهو ضسا

ي˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا جور˘˘خ
ةيمصسر ةفصصب امه˘ل˘هؤو˘ت
فو˘˘˘ف˘˘˘صص ي˘˘˘ف بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
. يدانلا

ىعسسي يسساطغلأ
نيرخأاتملأ زيهجتل

تأريسضحتلأ يف
دق نوكي هتاذ قايصسلا يف

يصشكا˘كب بعÓ˘لا ر˘صشا˘ب
عم ضسمأا ةيصشع هتابيردت
ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘˘صضح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نم لك ةقفرب يصساطغلا
بعÓ˘˘˘˘لاو يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صس
ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصي˘˘˘˘˘م
يقايللا بناجلا ليصصحت

برد˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘˘صصي ثي˘˘˘˘ح
عاجرتصسا ى˘ل˘ع ي˘كو˘كلا

ل˘ب˘ق ي˘ند˘˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
نكري˘صس يرا˘بد ع˘فاد˘م˘لا
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا ة˘˘حار˘˘لا ى˘˘˘لإا

ي˘ف تا˘فو˘صشكل˘ل ه˘ئار˘جإا
جمدني نأا ررقملا نم نيح
ي˘˘˘˘˘˘ف رود˘˘˘˘˘˘م بعÓ˘˘˘˘˘˘لا
رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ج˘ئا˘ت˘˘ن

هدحول ايلاح دجاوتي ثيح
. يحصصلا رجحلا يف
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ةروسصلإ يف نوكنل ةأايهم فورظلإ لك» :يليÓب
«ناهرلإ بسسك يف تحجن «ماسصل» ةرإدإإو

ةليلم نيع ةيعمج

تاعزانملإ ةنجل تإرإرق تبقرت يلهألإ ةرإدإإ
جربلأ يلهأأ

نيرخأاتملأ زيهجت ىلع رسصي ينفلأ مقاطلأ

ةلاسصيم ةيسضق لحت «افيفلإ»

فيطسس قافو

ةنياعم لجأا نم ةنيطنصسقب ضسمأا ةحيبصص بعÓملا ليهأات ةنجل تلح
ةريبك لك تنود ثيح يوÓمح ديهصشلا اذكو كلاملا دبع نب يبعلم
لابقتصسا حلاصصل امهليهأات ةي˘غ˘ب اذ˘هو ن˘ي˘تأا˘صشن˘م˘لا ضصخ˘ت ةر˘ي˘غ˘صصو
ةصصاخ ةريغصصو ةريبك لك ةبقارمب ةنجللا تماق دقو اذه ةروصضخلا
ا˘ب˘صسح˘ت لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ا ةرادإ’ا ترر˘ق ن˘يأا كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘ب بع˘ل˘م ي˘˘ف
بعلملا ريدم ةقفرب ة˘ب˘لا˘ط˘م نو˘كت˘صس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘ل˘ل
نم ضسمأا فلملا يف ةقثوملا تازارتح’ا عفر ىلع لمعلا ةرورصضب
. ةيمصسر ةفصصب لابقتصس’ا طبصض لجأا

يسس صسأأأ يسسلأو صسمأأ جؤجم عم دعؤم ىلع ناك ىيحي نب
دأدؤلأ ةهجأؤمب هسصبرت متتخي

ريدملا ىقتلا دق ىيحي نب نيدلا نيز بعÓلا نوكي ىرخأا ةهج نم
ةيصضقلا لوح رثكأا ثيدحلا لجا نم جوجم نيدلا رصصن يصضايرلا

يلاتلابو دادعتلا نم ايئاهن هتيحنت ررق ينارمع بردملا نأاو ةصصاخ
يصسلا نأا ركذي ريدقت ىصصقأا ىلع مويلا هذاختا متيصس يئاهنلا رارقلاف
ضصبرت يهنيو مويلا ةيصشع ناصسملت دادو قيرف هجاويصس يصس ضسآا
ي˘لود˘لا لو˘ل˘ح ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ةرادإ’ا لاز˘ت ’ ا˘م˘ك ءا˘ثÓ˘ث˘لا ر˘ج˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
. هلجأ’ ةيرئازجلا ةيجراخلا ةلصسارم تدواع ثيح بوبيصش ينادوصسلا
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تإزإرتحلإ ديدع تنود بعÓملإ ليهأات ةنجل
لولحب ةبلاطم «يسس شسإأإ يسسلإ» ةرإدإإو

ةنيطنسسق بابسش

نأا دعب ضسمأا لوأا نيديدج نيبعÓب لÓج د’وأا بابصش دادعت معدت
ىلع قيرفلاب هقاحتلا فراصش نب يبرعلا ةركصسب داحتإا بع’ مصسر
اذه ةنيوعوب ميصسو ةدكيكصس ةبيبصش بع’ مصضنا امك ةراعإا لكصش
بع’ عم يئاهن قافتا ىلإا تلصصوت ةرادإ’ا ناف انملع ام بصسحو
م˘عد˘ت˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه رود˘م ن˘ب ع˘فاد˘م˘لا نا˘ب˘يز˘لا ءار˘˘صضخ
ميدقت نيولوؤوصسملا اهيف لمأا˘ي ىر˘خأا ر˘صصا˘ن˘ع تا˘مد˘خ˘ب ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
. ةوجرملا ةفاصضإ’ا

قاسسو مدق ىلع لمعت ةرأدإلأ
تأÒسضحتلأ رؤمأأ طبسض لجأأ نم

تابيترتلا ةفاك ءاهنإا لجأا نم اهيعاصسم بابصشلا ةرادإا لصصاوتو اذه
مدق هتاذ قايصسلا يفو تاريصضحتلا ةلحرم يف قيرفلا لوخدب ةصصاخلا
لÓغتصسا لجأا نم ةينعملا تاطلصسلل ايمصسر ابلط بلاط نب ضسيئرلا
ضصبرتلا ناصضتح’ ةيلاعلاب ةيبملوأ’ا تاصضايرلل يوهجلا زكرملا
ةركصسب داحتإا دجاوتل رغاصش زكرملا نأا رابتعا ىلع قيرفلل لوأ’ا
لكصشب هيلع ةقفاوملا متيصس يذلا بلطلا وهو ةمصصاعلا رئازجلاب

حنم ىلع ترصصأا دق تناك ةيئ’ولا تاطلصسلا نأاو ةصصاخ يداع
. ةيركصسبلا قرفلل ةيولوأ’ا
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رودم نب مأدقتسسأ ناهر بسسك يف حجنت ةرأدإلأ
لÓج دلوأإ إديدج ةنيوعو فراسش نب

لÓج دلوأأ بابسش

ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘صشأا تر˘ف˘صسأا
ة˘م˘˘غÓ˘˘ت˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ن˘ع ضسمأا لوأا ءا˘˘صسم ةد˘˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا
اديدج اصسيئر ةراون ةزمح باختنا
فيرصشلا فا˘صصل ا˘ف˘ل˘خ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ءاهتنا درجمب باحصسن’ا ررق يذلا

با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ه˘˘تد˘˘ه˘˘˘ع
ةيعمجلا ءاصضعأا مامأا تاحيصشرتلا
ة˘ي˘ب˘م˘لوأا ةد˘ه˘ع˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ة˘ما˘ع˘˘لا

ةراون باختنا مت دقو اذه ةديدج
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسأار ى˘˘ل˘˘ع
نم اوصضع12 فرط نم عامجإ’اب
72 ل˘صصأا ن˘م ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةيلامجإ’ا ةبيكرتلا نولكصشي اوصضع
ح˘صشر˘ت˘م˘لا نا˘ك ه˘نأا را˘ب˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
. بصصنملا اذه لغصشل ديحولا

فايسضؤبب ظافتحلأ
مدقلأ ةرك عرفل صسيئرك
قيرفلل بردمك ةطمامزو

قيفوت ةيكزت تمت هتاذ قايصسلا يف
عرفل ضسيئرك هبصصنم يف فايصضوب

نا˘˘م˘˘صض ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب كلذو مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك

ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو يرادإ’ا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا
نأ’ ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘يرار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
هذ˘ه را˘م˘ث او˘ف˘˘ط˘˘ق «ة˘˘ي˘˘م˘˘غÓ˘˘ت˘˘لا»
ةقثلا ديدجت مت ام˘ك ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا
مصسومل ةطمامز حبار بردملا يف
تاحاجن ققح قيرفلا نأاو ةصصاخ رخآا

لعج ام وهو ينقتلا اذه عم ةريبك
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ط˘ب˘صضل ى˘ع˘˘صست ةرادإ’ا

مئادلا دجاوتلا لجا نم هعم ةريغصصو
. ةينفلا ةصضراعلا ضسأار ىلع

صشامر ماسشه

ةركلأ عرفل اسسيئر فايسضؤب
 يواهلإ يدانلل اسسيئر ةرإون

 ءاسضعألإ ةبيتك يف ةديدج ءامد خسض ىلع رسصيو

ةمغÓتلأ مجن

ريمأا يليÓب بعÓلا عم ثيدح يف
نيع ةيعمج قيرف تاريصضحت لوح
ىلع ل˘م˘ع˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نأا د˘كأا ة˘ل˘ي˘ل˘م
ةيندبلا ةيحانلا نم اهنزاوت ةداعتصسا

كلذ ىلإا ةجاح يف قيرفلا نأاو ةصصاخ
يف نيمدقتملا بكرب قاحللا لجأا نم
ثيح ىرخأ’ا قرفلاب ةنراقم لمعلا
فرعي ضشيعي ينقتلا نأا دقتعا» :لاق
ع˘فر˘ل ى˘ع˘صسي ا˘ي˘لا˘ح و˘ه˘ف ل˘م˘ع˘ي ا˘م
نكمي ’ هنأاو ةصصاخ ةيندبلا انتيزهاج
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ضشي˘ع˘ي ل˘˘كلا نأا نا˘˘ي˘˘صسن
. ةيصضاملا رهصشأا6  لاوط لمعلا

ريسست تأريسضحتلأ »
 زهجنسسو يلاع متير يف

«ةلؤطبلأ قÓطنأ لبق
ىلع يليÓب بعÓلا ىنثأا دقو اذه
ثيح قيرفلا همصضي يذلا دادعتلا
امود ىعصستصس ةليلم نيع نأا دكأا
نأاو اميصس’ ةلوطبلا ناصصح نوكتل
ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا م˘˘ت ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةيعون تابادتنا ءارجإا عم اهتيبلاغ

اذه يف لاق دقو طوطخلا لك يف
ىلع اديج تزكر ةرادإ’ا» :ددصصلا
ى˘ل˘ع تل˘م˘عو ن˘يردا˘غ˘م˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق
ي˘عو˘ن ل˘كصشب ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت

ىوتصسم ىلع تم˘ت تا˘ن˘ي˘صسح˘ت˘لا˘ف
يذلا رمأ’ا وهو بصصا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
.يدانلا حلاصص يف نوكيصس
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يف ضسمأا تاعزانملا ةنجل تلصصف
يبعÓ˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ا˘يا˘صضق˘لا د˘يد˘ع
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو جر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هأا
نا˘˘ك اذإا ا˘˘م نورر˘˘ق˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
وأا رخآا مصسومل يلهأ’ا عم لصصاوتلا
ة˘ي˘غ˘˘ب م˘˘ه˘˘قاروأا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
نأا ر˘كذ˘˘ي ىر˘˘خأا قر˘˘ف˘˘ل لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
ايمصسر اصضرع ىقلت لاتق بعÓلا

ي˘˘˘صس ضسا ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم ن˘˘˘م
د˘ع˘ب ة˘˘صصا˘˘خ م˘˘ه˘˘صضب˘˘ن ه˘˘ب او˘˘صسج

عم تلصصح يتلا ةريخأ’ا لكاصشملا
ةدكيكصس ةرادإا نأا امك ىيحي نب
تامدخ ىلع لوصصحلا ىلع رصصت

. طينحجو ضشوعب نم لك
مؤيلأ ىؤطت لابرغلأ ةيسضق

لوؤوصسم لح˘ي˘صس ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف
لجا نم ضساملا ةمصصاعلا ةيدولوم
نأاو ة˘صصا˘خ لا˘بر˘غ˘لا ة˘˘صصق ءا˘˘ه˘˘نإا
ضسمأا لوأا ةيصشع مت دق ايلوأا اقافتا

ةراعإا متيصس ثيح نيلوؤوصسملا نيب
ف˘صصنو م˘صسو˘م˘ل لا˘بر˘غ˘لا بعÓ˘لا

تامدخ نم ةدافتصس’ا متي نأا ىلع
003و رايلم هتميق ام اذكو بع’
ىعصست يتلا ةقفصصلا يهو نويلم
ضضع˘ب تا˘ق˘ف˘صص ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل ةرادإ’ا
اهنأاو ةصصا˘خ ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا

لÓخ مهتاقحتصسم يقلتب مهتدعو
. ةمداقلا تاعاصسلا

صشامر ماسشه
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بردملا يوانكل ريذن دكأا
نيصسح رصصن قيرفل ديدجلا
ضصبرتلا نم فدهلا نأا ياد
ةيز˘ها˘ج˘لا ع˘فر و˘ه ثلا˘ث˘لا
لمع امدعب ةينقتلاو ةينفلا
ضصبر˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ داد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
ع˘فر ى˘ل˘ع ي˘نا˘˘ث˘˘لاو لوأ’ا
فلصشلاب ةيندب˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا

ي˘˘˘ف يوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كل ح˘˘˘˘صضوأاو
:Óئاق ةيفحصص تاحيرصصت
يف ا˘ن˘ل˘خد نأاو ق˘ب˘صس د˘ق˘ل»
فلصشلا ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘ي˘صصبر˘ت
ةيزهاجلا عفر ىلع انلمعو
ضصبر˘ت˘لا نأا ثي˘ح ة˘ي˘ند˘ب˘لا
ا˘˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘ك لوأ’ا
لÓ˘خو ي˘ند˘ب˘˘لا بنا˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ىلع انلمع يناثلا ضصبرتلا

لكصشب ل˘م˘ع˘لا ةر˘ي˘تو ع˘فر
اوبواجت نو˘ب˘عÓ˘لاو ر˘ي˘ب˘ك
نحن نآ’او ةزاتمم ةقيرطب
ونقتلا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع ز˘كر˘ن
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت

.«نيبعÓلا ةيزهاج
زهاج دأدعتلأ»

«%04 ةبسسنب
لوح لاؤوصس ىلع هدر يفو
ةياغ ى˘لإا داد˘ع˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج
قيرف برد˘م د˘كأا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
داد˘˘ع˘˘ت نأا ةر˘˘كصسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا
ةبصسنب ازهاج تاب ةيرصصنلا

ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،04%
ازهاج نوكيل لمعلا دادعتلا
:درطتصساو ،ةمداقلا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل
ىلع انلمع ىلوأ’ا ةرتفلا»
دقو ايندب نيبعÓلا زيهجت
نيزها˘ج ن˘ح˘نو او˘با˘ج˘ت˘صسا
˘مدا˘ق˘لا ن˘˘كل ،%04 ةب˘صسن˘ب
لصصاونصسو لصضفأا نوكيصس
ضصبر˘ت ي˘ف ةو˘ق˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

نيبعÓلا ر˘ي˘صضح˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع
.«يحاونلا لك نم

بسشعلأ ىلع لمعلأ»
نؤكيسس يعيبطلأ
«ةعؤمجملل ديفأأ

،ضصبرتلا ناكم رييغت نعو

لمعلا نأا يوانكل حصضوأا
اد˘ي˘ف˘˘م نا˘˘ك ف˘˘ل˘˘صشلا ي˘˘ف
لصضف هن˘كل ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
رصسكل ةبانع ىلإا لاقتن’ا
نيكمتو ةهج نم نيتورلا
ىلع لمعلا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ظافحلل يعيبطلا بصشعلا

،ةباصصإ’ا يدا˘ف˘تو م˘ه˘ي˘ل˘ع
ناك فلصشلاب لمعلا» لاقو
،ي˘حاو˘ن˘لا ل˘˘ك ن˘˘م اد˘˘ي˘˘ج
ناكملا رييغت تررق ينكل
لجا نم ةبانع ىلإا لقنتلاو
بصشع˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘صضح˘˘ت˘˘لا
ن˘˘كم˘˘ي˘˘صس ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
دوهجم ميدقت نم نيبعÓلا
ظ˘فا˘ح˘ي˘صس ه˘نا ا˘م˘ك ر˘ب˘˘كا

ا˘م اذ˘هو ،م˘ه˘ت˘ح˘صص ى˘˘ل˘˘ع
.«هيلإا حمطن

يف فيطسس هجأؤنسس»
متتخنو ربؤتكأأ42ـلأ
بابسش ءاقلب صصبرتلأ

«ةنيطنسسق
برد˘˘˘˘م قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ى˘˘لإا ق˘˘با˘˘صسلا «نا˘˘ب˘˘˘يز˘˘˘لا»
ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
با˘˘ح˘˘صصأا ا˘˘ه˘˘صضو˘˘خ˘˘ي˘˘صس

رمحأ’او رف˘صصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا نأا ا˘ح˘صضو˘˘م
ةيدو تاهجاوم عم دعوم
ةبان˘ع ضصبر˘ت لÓ˘خ ،ة˘يو˘ق
انج˘مر˘ب د˘ق˘ل»: ل˘صسر˘ت˘صساو
لك مامأا نيتيدو نيتارابم
42ـلا يف فيطصس قافو نم
نأا ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لا ر˘بو˘˘ت˘˘كأا
72ـلا ي˘ف ر˘خآا ءا˘ق˘ل بع˘ل˘˘ن
متخ لبق رهصشلا ضسفن نم
ىلوأ’ا ةارابملاف ،ضصبرتلا

ا˘ن˘فد˘هو ا˘ن˘ل ةد˘ي˘ف˘م تنا˘˘ك
نيرخآ’ا نيءاقللا يف نآ’ا

بعل˘لا ة˘ق˘ير˘ط ط˘ب˘صض و˘ه
نيزهاج نوكنل ريصضحتلاو
.«مصسوملا ةقÓطن’

 ةرأدإلأ ركسشأأ»
«انل همدقت ام ىلع

ىلع لوأ’ا لجرلا مدقت امك
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا ضسأار
،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإ’ ر˘˘˘كصشلا˘˘˘ب
ل˘ك تر˘فو ا˘ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘˘م
حا˘˘ج˘˘نإاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا فور˘˘˘ظ
:لا˘قو ثÓ˘ث˘لا تا˘صصبر˘ت˘لا
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا ةرادإا ر˘˘كصشأا»
ثيح هب موقت يذلا لمعلا

فور˘˘ظ ل˘˘˘ك ا˘˘˘ن˘˘˘ل تر˘˘˘فو
ءاوجأا يف انع˘صضو˘ل ل˘م˘ع˘لا

ن˘يز˘ها˘ج نو˘˘كن˘˘ل ةز˘˘ي˘˘م˘˘م
انبناج نمو ةمداقلا ةرتفلل
دصصح لجأا نم ةوقب لمعن
.«ةديج جئاتن

نيبعل كلمن»
اندهو نيديج

بتأرم يف دجأؤتلأ
«ةمدقتم

بردملا جرع ،ريخأ’ا يفو
اهرطصس يتلا فادهأ’ا ىلع
ه˘نا ار˘ي˘صشم ،ةرادإ’ا ة˘ق˘˘فر
ةد˘ي˘ج ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م كل˘˘م˘˘ي
بع˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘صسو
ح˘˘صضوأاو ،ى˘˘˘لوأ’ا راودأ’ا
كلمن نحن» :ددصصلا اذهب

د˘˘ق˘˘ل ن˘˘يد˘˘ي˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’
ع˘م د˘ي˘ج ل˘كصشب او˘بوا˘ج˘ت

نحن نآ’او ،لمعلا ةقيرط
ينقتلا بناجلا ىلع زكرن
ى˘˘ع˘˘صسن ا˘˘ن˘˘نأ’ ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لاو
ي˘صسفا˘ن˘ت ق˘ير˘ف ن˘يو˘˘كت˘˘ل
ةر˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق
بع˘˘ل ’ ا˘˘م˘˘لو ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
.«ىلوأ’ا راودأ’ا

ب.م.يرسسيإأ
ةيمصسرلا ةحفصصلل هتا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
بردم ينافلزلا نماي ثدحت يدانلل
يتلا تاريصضح˘ت˘لا ن˘ع «يرا˘ن˘كلا»
ةلوطبلل ادادعتصسا قير˘ف˘لا ا˘ه˘ير˘ج˘ي
ديد˘ج˘لا ا˘ه˘م˘صسو˘م ي˘ف ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

تططخ امك ريصست رومأ’ا نأا اريصشم
.ةيادبلا ذنم قيرفلا ةرادأا هل
هاصضر نع يصسنوتلا ينقتلا ربعو
لمعلاو تادادعت˘صس’ا ةر˘ي˘تو ى˘ل˘ع
ي˘ن˘˘ف˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا

نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا »:Ó˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لاو
.قيرفلل ةياغلل اًديفم ناك ركصسعملا
... ديج لكصشب بابصشلا لمع دقل
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع ٍضضار ا˘˘نأا ة˘˘حار˘˘˘صصب
طبصضل تقولا انيدل لازي ’ زجنملا
نأا بع’ لكل حامصسلاو دادعتصس’ا
نأا ينافلزلا دكأا امك ،«اًزهاج نوكي
نم ديدعلا تققح ةيدولا تاءاقللا
اهيلإا لوصصولا ديري يتلا فادهأ’ا

هذه نم فدهلا نأا لوقأاصس»: عباتو
،ققحت دق ىلوأ’ا ةيدولا تايرابملا

مهأا ناك ةيوناث ةينفلا ةجيتنلا تناك
يف نيبعÓلا عيمج ةيؤور وه ءيصش
،«ةصصرفب ع˘ي˘م˘ج˘لا ي˘ظ˘حو ل˘م˘ع˘لا

ى˘ل˘˘ع لوأ’ا فر˘˘صشم˘˘لا دد˘˘صش ا˘˘م˘˘ك
لبقملا مصسوملا نأا يلئابقلا قيرفلا
»:لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صص نو˘˘˘كي˘˘˘˘صس
اذ˘ه تا˘ه˘ب˘˘ج ةد˘˘ع ي˘˘ف كرا˘˘صشن˘˘صس
«فاكلا» ضسأاك كلذ يف امب ،مصسوملا
حصصفأاو «عيمجلل ةجاحب نحنف اذل
ثÓ˘ث لوأا ن˘ع ي˘صسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

.ةصسفانملل ةيدادعتصسا تايرابم
يف ينافلزلا ناوتي مل ريخأ’ا يفو
نأا ادكؤوم نيبعÓل ةيوق ةلاصسر ثعب
ي˘ت˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا كار˘صشا˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘صس

ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ق˘ح˘˘ت˘˘صست
لابوت ةدوع عم هنأا دقتعأا  »:احرصصم
نو˘˘كت˘˘صس ،ة˘˘ع˘˘م˘˘جو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لو˘˘˘بو
عافدلا يفو ىوقأا موجهلا ةروصصقم
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘جو ع˘˘˘˘م ا˘˘˘˘صضيأا
يلعو˘ب يز˘ي˘ت ةدو˘عو ن˘يدو˘جو˘م˘لا
ط˘صسو˘لا ط˘خ اد˘ي˘ج ر˘مأ’ا نو˘كي˘صس
تا˘نا˘كمإ’ا ع˘م ا˘ًصضيأا اًد˘ي˘ج ز˘ه˘ج˘م
،بع’ ل˘˘ك ع˘˘فد˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةدارإ’او
.«اًقح نمثلا ةظهاب نكامأ’ا نوكتصس

اجمانرب رطسس ينفلأ مقاطلأ
نيبعل6ـل اسصاخ

ةبيبصش قيرفل ينفلا مقاطلا رطصس
ةبصسنلاب اصصاخ اجما˘نر˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
نيذلاو دادع˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’6ـل
ةيحانلا نم اريبك ارخأات نوفرعي
تقو يف مهقاحتلا ببصسب ةيندبلا

.تابيردتلاب رخأاتم
ة˘ي˘م˘˘صسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا تف˘˘صشكو
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع يدا˘ن˘˘ل˘˘ل
نيبع’6 نأا ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
قلعتيو ضصاخ ل˘م˘ع˘ل نو˘ع˘صضخ˘ي
،يدبع نب ،بيقعأا نم لكب رمأ’ا
ضشابيد يلعوب يزيت فيرصش رودق
.يجاردو
ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘ه˘˘صسيو
ينافلزلا نماي يصسنوتلا بردملا

نم عفر˘لاو ه˘ي˘ب˘ع’ ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع
ةمداقلا ةرتفلل اريصضحت مهتيزهاج
يف ةيلاثم ةقÓطنا قيقحت لجا نم
ضسأا˘ك ي˘فو ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نم مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا

.ىرخأا ةهج
قأزرلأ دبع.طيمز /ب.م.يرسسيإأ

هل عصضخ يذلا ريبكلا لمعلا دعب
لÓ˘˘خ ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘˘ف
هلخد يذ˘لا ير˘ي˘صضح˘ت˘لا ضصبر˘ت˘لا
رر˘ق ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا
ي˘صسنر˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا
،نيتورلا رصسك اوصسنرف ينيلوكيصس
نيب يقيبطت ءاقل ةجمرب لÓخ نم
ىل˘ع فو˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةرتفلل ا˘ب˘صسح˘ت بع’ ل˘ك ة˘يز˘ها˘ج

ىلع ةلهصس نوكت نل يتلا ةمداقلا
ةر˘˘ث˘˘ك ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
عفر ىلع ةرادإ’ا مزعو تايرابملا
.ىلوأ’ا راودأ’ا بعلو يدحتلا

ىلع داحتÓل ينفلا مقاطلا رصصيو
ةينفلاو ةيندبلا ةيزهاجلا نم عفرلا
دادعتلا نوكي نأا لجا نم نيبعÓل

.ةمداقلا ةرتفلل ازهاج
ب.م.يرسسيإأ

لئابقلأ ةبيبسش
هيبعÓل ةيؤق لئاسسرب ثعب يسسنؤتلأ ينقتلأ

 ةيلاغ نوكتسس بسصانملإ» :ينافلزلإ
«ةليكسشتلإ يف دجإوتيسس ردجألإو
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278213ددعلأ ^2441  لوألأ عيبر3ـل قفأؤملأ0202 ربؤتكأأ91نينثإلأةصضايرلا
ينقتلأو ينفلأ بناجلأ ىلع نؤكيسس ثلاثلأ صصبرتلأ لÓخ هزيكرت نأأ دكأأ

%04 ةبسسنب نوزهاج نحن :يوانكل
ديدجلإ مسسوملإ يف ىلوألإ رإودألإ بعلل ىعسسنو

يأد نيسسح رسصن

ة˘يدو˘لو˘م برد˘م ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن دا˘˘صشأا
يذ˘لا با˘صشلا ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
ادكؤوم ،مناغتصسم ضصبرت يف كراصش
ةمر˘كو˘بو ى˘ي˘ح˘ي ن˘بو ،ي˘نا˘م˘حر نا
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘كرا˘صشم˘لا نو˘ق˘ح˘ت˘صسي
.Óبقتصسم لوأ’ا

ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘صشكو
ز˘ي˘غ˘ن تا˘ح˘ير˘صصت ن˘ع ي˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا
يذ˘لا با˘صشلا ي˘ثÓ˘ث˘˘لا ضصو˘˘صصخ˘˘ب
ريخأ’ا م˘نا˘غ˘ت˘صسم ضصبر˘ت ي˘ف كرا˘صش
ىيحي نبو ينامحر نم لك نا»:Óئاق
ام تايناكمإ’ا نم نوكلمي ،ةمركوبو
ع˘م Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم نو˘كرا˘صشي م˘ه˘ل˘ع˘ج˘˘ي
ددصصب مهنا »: فاصضاو.«لوأ’ا قيرفلا

،قافرلا عم ةمزÓلا ةربخلا باصستكا
نا احصضوم ،رثكا جوصضنلا لجا نم
يثÓثلل لو’ا وه مناغتصسم ركصسعم
.«مصسوملا اذه

يف لوأ’ا لجرلا دكأا رخآا قايصس يفو
بناجلا نأا ديمع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا
يف دصسأ’ا ة˘صصح لا˘ن˘ي˘صس ي˘كي˘ت˘كت˘لا
زكر امدعب ،ةلبقملا تاريصضحتلا ةرتف
ى˘ل˘ع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو لوأ’ا ضصبر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
هذ˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
،ة˘يدو تا˘يرا˘ب˘م فر˘ع˘ت˘صس ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشكلا ضضفر
ة˘ل˘ي˘كصشت نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘˘ل.اههجاويصس
تصضا˘خ نأاو ا˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس «د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا»
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘صسرد˘م˘لا ي˘ف لوأ’ا ضصبر˘ت˘˘لا
يذلاو ناينبلا نيعب دجاوتملا ةقدنفلل
.طرافلا ربمتبصس رهصش ةياهن مايأا01 ماد

جاحلب اسضر

لبقملأ ركسسعملأ يف دؤسشح ءاقفر رظتنت ةيدو تايرابم

«تايناكمإلإ نم يفكي ام مهيدل ةمركوبو ،ىيحي نب ينامحر»:زيغن

رئأزجلأ ةيدؤلؤم

دأدزؤلب بابسش
مويلإ نم ةيإدب تابيردتلإ فنأاتسسي قيرفلإ

ةمسصاعلأ داحتأ
هيبعل نيب ةيقيبطت ةإرابم جمربيو نيتورلإ رسسكي ينيلوكيسس

دادزولب بابصش ةليكصشت نوكتصس
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا ع˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘ث’ا مو˘ي˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ير˘ي˘صضح˘ت˘لا ر˘كصسع˘˘م˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا
ي˘˘˘ف ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘خد يذ˘˘˘˘لا

ت’ا˘ح رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘صسم
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا
طا˘˘˘صسوأا ي˘˘˘ف تل˘˘˘ج˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ءا˘˘صضعأاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ى˘لإا ةرادإ’ا ر˘ط˘˘صضأا ا˘˘م ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

.ضصبرتلا فقو
ف˘قو˘ت˘لا ن˘˘م عو˘˘ب˘˘صسأا د˘˘ع˘˘بو

را˘صشو˘ب نا˘ي˘ف˘صس قا˘فر ف˘نأا˘ت˘صسي
قير˘ف˘لا ما˘ق نأا د˘ع˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ناث «رأا يصس يب» رابتخا ءارجإاب
و˘˘ل˘˘˘خ ن˘˘˘م د˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
انوروك تاباصصإا نم ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا

،ةيب˘ل˘صس ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج تءا˘ج ي˘ت˘لاو

نأا ريغ ليلقلا دادعتلا نأا مغرو
ىلع رصصي امود كنارف بردملا
ةلصصاومو تابيرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق تاداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ى˘ل˘ع ق˘ب˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
  .نيرهصش نم لقأا اهقÓطنا

«روكلب» يدان نأا مولعملا نمو
دادعتصس’ا لجأا نم نمزلا عراصسي
ضسأا˘ك ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا د˘صض ر˘˘بو˘˘صسلا

ربمفون12 مو˘ي ي˘ف ةرر˘ق˘م˘˘لاو
ةيليوج5 بع˘ل˘˘م˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
لا˘ب˘صشأا د˘ير˘ي ي˘ت˘لاو ي˘˘ب˘˘م˘˘لو’ا
زوفلا قيقحت يصسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ا˘م˘˘ه˘˘م از˘˘فا˘˘ح نو˘˘كي˘˘صس يذ˘˘لاو
عافدلا ةلحر ةيادب لبق قيرفلل

.بقللا نع
طيمز.ع
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رصصان نب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا ةدا˘ي˘ق
ه˘ق˘ير˘ف˘ل ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
يبرادلاب زوف˘ل˘ل نÓ˘ي˘م ي˘صسأا
ـ2 ـب ،نÓيم رتنا هريظن مامأا

تا˘يرا˘ب˘م ة˘م˘ق ن˘م˘صض1
تاصسفانم نم ةعبارلا ةلوجلا
ى˘˘ق˘˘ل˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج»أا ير˘˘ي˘˘˘صسلا»
،نييلاطيإ’ا داقنلا نم ةداصشإ’ا
هاو˘ت˘˘صسم˘˘ب او˘˘فر˘˘ت˘˘عا ن˘˘يذ˘˘لا
همدقي ى˘ح˘صضأا يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا

.ىرخأ’ ةارابم نم
ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تلا˘˘قو

زو˘˘˘˘˘˘ف نأا ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘يا
ر˘ت˘نا ى˘ل˘ع «ير˘ي˘˘نو˘˘صسور˘˘لا»
براحم ةرطيصسل عجار نÓيم
قيرفلا يف هليمزو ءارحصصلا
ط˘خ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صسي˘˘ك بعÓ˘˘لا
ل˘ط˘ب نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ط˘˘صسو˘˘لا
ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا

نم ةيواز لك يف ادجاوتم ناك

.بعلملا
نأا ردصصملا تاذ دكأا امك

ق˘˘با˘˘صسلا لا˘˘˘ن˘˘˘صسرأا بع’ ءادأا
يف كلذ ةزربم ،اريثك روطت
تا˘قا˘ط˘ب˘لا ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل ه˘˘يدا˘˘ف˘˘ت
م˘صسو˘م˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ءار˘ف˘˘صصلا
فصشك هت˘ه˘ج ن˘مو ،ي˘صضا˘م˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م

ةريبكلا هتداعصس نع ينطولا
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ق˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا زو˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘براد ي˘ف ،«يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا»
ر˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘صشن ثي˘˘˘ح ،بصضغ˘˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا ه˘˘˘با˘˘˘صسح
لÓ˘خ ه˘ل ةرو˘صص «ر˘ت˘˘يو˘˘ت˘˘لا»
نÓيم» اه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا

.«نÓيم ازروف ،ءارمح

ن˘ي˘م˘ث˘لا زو˘ف˘لا اذ˘ه بق˘˘عو
نÓيملا ةقفر رصصان نب  مصصب

نود ةارابم12 ةلصسلصس ىلع
ةلصسلصس كلذب لصصاويل ،ةميزه
رد˘˘˘˘صصت˘˘˘˘يو تارا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘ن’ا

د˘ع˘ب «و˘ي˘˘صشتا˘˘كلا» ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
ن˘˘˘˘م ت’و˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘برأا رور˘˘˘˘˘م
.يلاطي’ا يرودلا

جاحلب اسضر

نم مؤي دعب لقنتلأ
ةدؤعلأو باهذلأ ءاقل

ةأرابŸأ دعب

طبسضت «فافلإ»
رسضÿإ ةيرفسس دعوم

رهسش يوبابÁز ¤إإ
مداقلإ Èمفون

يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا ط˘ب˘صض
د˘عو˘م «فا˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘˘كل
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
يرار˘˘ي˘˘˘ه ى˘˘˘لإا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ابصسح˘ت يو˘با˘ب˘م˘يز ة˘م˘صصا˘ع
لاطبأا نيب ةبقترملا ةهجاوملل
،يلحملا بختن˘م˘لاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
نم3ـلا ةلوجلا ءاقل راطإا يف
ضسأاكل ةل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا
2202 ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فإا م˘˘˘˘˘˘مأا
.نوريماكلاب

ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا تف˘˘˘˘˘صشكو
ن˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يصضاملب لابصشأا لقنت دعوم
ا˘ب˘صسح˘ت ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘غدأا ى˘˘لإا
راطإا يف ةبقترملا ةهجاوملل
ر˘ي˘ط˘ي˘صس ثي˘ح ،تا˘ي˘ف˘صصت˘˘لا
هؤوÓمزو زرحم ضضاير دئاقلا
31ـلا ي˘ف ة˘صصا˘خ ةر˘ئا˘ط ي˘ف
دحاو موي اذهو ،مداقلا ربمفون
اهبعليصس يتلا ةهجاوملا دعب
مامأا9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘˘بأا

ةلوجلا راطإا ي˘ف ،يو˘با˘ب˘م˘يز
.ةقباصسملا نم3ـلا

داد˘˘˘ع˘˘˘ت نو˘˘˘كي˘˘˘˘صسو اذ˘˘˘˘ه
دعوم ىلع ينطولا بختنملا

ةرئاطلا ضسفن ربع ةدوعلا عم
دعب ةرصشابم ةصصاخ ةلحر يف
61ـلا يف ررقملا ءاقللا ةياهن
.مداقلا رهصشلا نم ربمفون

ل˘˘ك ط˘˘ب˘˘صض لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو
ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ى˘˘ع˘˘صست ،رو˘˘مأ’ا
بختنملا ع˘صضو˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
فورظلا نصسحأا يف ينطولا

د˘˘صصح ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘˘م
بارتق’او ةيباج˘ي’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

ىلع زيكرتلل لهأاتلا مصسح نم
.مداق وه ام

ب.م.يرسسيإأ

«نÓيم إزروف ءإرمح نÓيم » :رسصان نب

هدقع يذلا عامتج’ا ىصضفأا
عم مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا
تادا˘ح˘تÓ˘ل ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘˘ن˘˘مأ’ا
ةلحرم يف ةكراصشملا ةينطولا
تا˘ي˘ف˘صصت ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا

1202 ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا م˘مأ’ا ضسأا˘˘ك
ي˘ت˘لاو ،2202 م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘˘كو
يتلاو ويديفلا ةينقت ربع تمت
موي تمتتخاو مايأا ةثÓث تماد
تددح يتلاو يصضاملا ءاعبرأ’ا

ة˘صصا˘خ˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ما˘˘نزر
نوريماكلاب ايقيرفإا ممأا ضساكب
 .لبقملا ماعلا

ةصشقانم عامتج’ا لÓخ متو
نم دلب لكب ةصصاخلا عاصضوأ’ا
ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا
ضصخي اميف تاءاقلل ريصضحتلل
اذ˘كو تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘فا˘صضت˘صسا
تارا˘ي˘خ˘لاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
ةلوجلا تاءاق˘ل بع˘ل˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لا
تايفصصتلا نم ةعبارلاو ةثلاثلا
ررقملا «1202 ناك»ـل ةلهؤوملا
يتلاو ،نوريما˘كلا ي˘ف ا˘هؤوار˘جإا

ةرتفلا يف يرجت نأا رظتنملا نم
ثيح لبقملا ربمفون21و9 نيب
ةلوجلا يف «رصضخلا» لبقتصسي

موي يوبابميزلا مهريظن ةثلاثلا
ي˘ف ر˘ب˘م˘فو˘ن21 ضسي˘م˘˘خ˘˘لا
ةيليوج5 ي˘ب˘م˘لو’ا بع˘ل˘م˘لا
ءاصسم ةنماثلا ةعاصسلا نم ةيادب
ة˘لو˘ج˘لا ةارا˘ب˘م نو˘كت˘صس ا˘م˘ي˘ف
رهصشلا تاذ نم61 موي ةعبارلا
لقنتيصس نيأا بختنملا ضسفن مامأا
ةمصصاعلل «ءارح˘صصلا و˘برا˘ح˘م»
ءا˘ق˘ل˘لا بع˘ل˘ي˘صس ثي˘ح يرار˘ي˘ه
بعلملا يف ’اوز51 نم ةيادب
ةهج نم ،«ين˘طو˘لا ي˘صضا˘ير˘لا»
ةرور˘صض عا˘م˘ت˘˘ج’ا ر˘˘قأا ىر˘˘خأا
يحصصلا لوكوتوربلا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
ةيلودلا تايرابملا يف مراصصلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءا˘عد˘ت˘صسا ة˘ي˘ف˘ي˘˘كو

تاداد˘ع˘ت˘˘صس’ا ضضو˘˘خ قر˘˘طو
،ةكراصشملا تابختنملل ةبصسنلاب

ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘صش ا˘˘م˘˘˘ك
ةصصصصخم ةمزأا ةيلخ ليكصشت
.تاءاقللا ةعباتمل

«فا˘كلا» نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
لكل انايبتصسا تلصسرأا دق تناك
ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو تا˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا

تÓ˘˘حر˘˘˘لا ع˘˘˘صضو ة˘˘˘صشقا˘˘˘ن˘˘˘م
ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لاو
ةعبارلاو ةثلاثلا ةلوجلا تايرابم
م˘˘مأ’ا ضسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صصت ن˘˘˘م
ليهصست لجأا نم كلذو ةيقيرفإ’ا

.تاءاقللا ضضوخ
طيمز.ع

زوبدوب ضضاير ةيعصضو دادزت
بع’و قباصسلا يرئازجلا يلودلا
اديقع˘ت ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘ي˘ت˘يا تنا˘صس
«ر˘صضخأ’ا» يدا˘ن˘لا راو˘صسأا ل˘˘خاد
يذلا لهاجتلاو ضشيمهتلا لظ يف
ذنم هبردم لبق نم هنم يناعي
ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
لصصاو˘يو اذ˘ه.يلاحلا مصسو˘م˘لا

يدان جيرخ داعبتصسا لايوب دولك
اذه قيرفلا ةليكصشت نم وصشوصس
ابع’22 نمصض دجاوتي مل ريخأ’ا

ا˘م م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه قÓ˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م
ت’ؤواصستلا نم د˘يد˘ع˘لا حر˘ط˘يو
ينقتلا ضشيمهت ببصس ضصوصصخب

ناد˘ي˘م ط˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘ل ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
رخآا بناج نم ،قباصسلا «رصضخلا»
نأا ةيصسنرف مÓعإا لئاصسو تدكأا
ةلا˘صسر ي˘ه «زو˘بدو˘ب» دا˘ع˘ب˘ت˘صسا

تا˘غوار˘م˘˘لا بحا˘˘صصل ةر˘˘ف˘˘صشم
ضسف˘ن تفا˘صضأا ثي˘ح ،ة˘ير˘˘ح˘˘صسلا
يف حرصص «ليوب» نأا رداصصملا

نيذلا نيبعÓلا نأاب قباصس تقو
قيرفلا فوفصص عم ءاقبلا اوررق
اورر˘ق ضسا˘صسأا يأا ى˘ل˘ع نو˘فر˘ع˘ي
ىلع متي نل كلذ نكل ةلصصاوملا

يدا˘ن˘لا ه˘ل ط˘ط˘خ˘˘ي ا˘˘م با˘˘صسح
ءيصش د˘جو˘ي ’ ن˘كل ،Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم
يأا مد˘ق˘ي م˘ل ه˘˘نأاو ه˘˘ب˘˘صسح تبا˘˘ث

ةكرا˘صشم ضصو˘صصخ˘ب تا˘نا˘م˘صض
ي˘˘˘ف «ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م»
ريدجلا.مصسوملا اذ˘ه ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت
ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير بع’ نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب
م˘˘صسو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘صصب ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
داق ثيح هقيرف ةقفر يئانثتصسا
ةيئاهنلا ةارابملل لوصصولا هقيرف
لهأاتلا فده دعب اصسنرف ضسأاك نم
«لاول» يمر˘م ي˘ف ه˘ل˘ج˘صس يذ˘لا
ىغلت نأا لبق ،ءاقللا ضسافنأا رخآا يف
ةه˘جاو˘م ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
را˘صشت˘نا بب˘صسب «ي˘˘ج˘˘صسا˘˘ي˘˘ب˘˘لا»
.انوروك ةحئاج

طيمز.ع

تايدا–لأ ءاسسؤور رؤسضحب ؤيديفلأ ةينقت Èع ” عامتجلأ

لبقŸإ Èمفون رهسش «رسضÿإ» يتهجإوŸ يمسسرلإ دعوŸإ دد– «فاكلإ»

هبردم تاباسسح جراخ حبسصأأ بعÓلأ

هيدان عم إديقعت دإدزت هتيعسضوو زوبدوب ششيمهت لسصإوي ليوب

ءاقللأ يف أريبك ءأدأأ مدق يرئأزجلأ يلودلأبسضغلأ يبرأد ‘ «براÙأ»ـب نوديسشي نؤيلاطيإلأ

يكيجلبلإ توسشريب دوقي ةيميÓح اسضر
ريبك زوفل

توصشريب يدان مجنو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘ي˘م˘يÓ˘ح ا˘صضر م˘ها˘صس
يدان باصسح ىلع ريبك راصصتنا قيقحتل ةقيرف ةدايق يف يكيجلابلا
ةلوطبلا نم ة˘ع˘صسا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا تاءا˘ق˘ل ن˘م˘صض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو نا˘صس
ةقيقد76 نارهو ةيدولومل قباصسلا نميأ’ا ريهظلا بعلو.ةيكيجلبلا
ريبكلا حاجنلا اذه دعب ،اداصسول نانريه هلحم لحي نأا لبق ةارابملا يف
81 ديصصرب بيترتلا يف عبارلا زكرملا ىلإا توصشريب قيرف مدقت
نأا ركذي ،«جورب» يدان ردصصتملا نع طقف ةدحاو ةطقن قرافب ،ةطقن
هيدان عم ايصساصسأا ةيميÓح اهيف كراصشي يتلا ةصسماخلا ةرملا يه هذه
.ةلوطبلا ةيادب ذنم

ك.ل
هتيزهاج ىلع ديكأاتلأ لسصأؤي

مامأإ رثعتيو ايسساسسأإ كراسشي شسراف
«ايرودبماسس»

ةقفر ويز’ يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا ضسراف دمحم رثعت
نم عبارلا عوبصسأ’ا تايرابم نمصض ،ايرودبماصس فيصضملا مامأا هيدان
ذنم ايصساصسأا هتكراصشم مغر ةفيظن ةيثÓثب رصسخ نأا دعب ،«ويصشتلاكلا»
بع’ رهظ ءاقللا يف ايصساصسا قباصسلا لابصس عفادم لخدو.ءاقللا قÓطنا
يناثلا طوصشلا ةيادب يف ضسراف دمحم يرئازجلا يلودلا رصسيأ’ا قاورلا

رهظأاو اذه ،نييل˘ح˘م˘لا ح˘لا˘صصل˘ل0‐2 لعفلاب ةج˘ي˘ت˘ن˘لا تنا˘ك ا˘مد˘ن˘ع
ةيعافدلا ةبÓصصلا نم اعونو ’وبقم ادودرم لابصس ـل قباصسلا بعÓلا

ةثÓثب ويز’ رصسخ فصسأÓل نكلو اًيموجه هقيرفل ديزملا ةفاصضإا لواحو
.ةارابملا ةياهن يف ةفيظن فادهأا

ك.ل
يرئأزجلأ مجنلأ تامدخ ماه تسسأو ةرأدإأ نامسض دعب

«زرماهلإ» باجعإإ ريثت ةمحر نب تايئاسصحإإ
ماه تصساو مجنو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ل˘صصاو˘ي

تحصضأا يتلا قيرف˘لا ةرادإا ن˘م ةدا˘صشإ’ا ي˘ق˘ل˘ت د˘يد˘ج˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ةيدنأا ةدع عم ةديدصش ةصسفانم دعب ريخأ’ا تامدخب زوفلاب ىهابتت
ربع «زرماهلا» يدان رصشنو.ضس’اب لاتصسيرك رارغ ىلع «غيلرميربلا»
«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ه˘˘با˘˘صسح
عم يصضاملا مصسوملا ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا تايئاصصحإا
ـب اهنونع ،دح ىصصقأا ىلإا هعم قلأات يذلا دروفتنيرب قباصسلا هقيرف
يف تنصشومت ةنيدم نبا نكمتو.«باجعإÓل ةريثم تايئاصصحإا»
نيأا ،دروفتنيرب حلاصصل افده62 يف ةكراصشملا يف يصضاملا مصسوملا
،ةمصساحلا تاريرمتلا قيرط نع ىرخأا9 يف مهاصسو ،افده71 لجصس
ىلع ماه تصساو ىلإا  ةمحر نب ديعصس لقتناو اذه.ءاقل62 لÓخ
عم ينيلرتصسا هينج نييÓم5 لباقم دحاو مصسومل ةراعإ’ا ليبصس
.لبقملا مصسوملا هدقع ءارصش ةيقحأا ىلع ضصني دنب دوجو

جاحلب اسضر
ةرئاطلأ ةسشيرلل ينطؤلأ بختنملأ

تإريسضحتلإ يف رمتسست ةينطولإ ةليكسشتلإ
ةمداقلإ تاقاقحتسسÓل إدإدعتسسإ

ةرئاطلا ةصشيرلل ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ر˘صصا˘ن˘ع تار˘ي˘صضح˘ت ل˘صصاو˘ت˘ت
اذه دعيو ةبانع يف يديارصس ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘لا˘عأا˘ب ير˘ي˘صضح˘ت˘لا ا˘ه˘صصبر˘ت
ضصبرتلا دعب ضصصصختلا اذه يف ةين˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘ل˘ل ي˘نا˘ث˘لا ر˘كصسع˘م˘لا
.ةدجكيت يلاعأا يف ةينطولا رصصانعلا هتصضاخ يذلا لوأ’ا يدادعإ’ا

نإاف ةصضايرلاو بابصشلا ةرازول يمصسرلا عقوملا ركذ ام بصسحبو
مراصصلا يحصصلا لوكوتربلا قفو ضصبرتلا ضضوخت ةينطولا ةليكصشتلا
ة˘مÓ˘صسو ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م كلذو ةرازو˘لا ه˘تر˘˘قأا يذ˘˘لا
ينطولا بختنملا تادادعتصس’ ةلمكت ضصبرتلا اذه يتأايو ،نيبعÓلا

ينطولا قيرفلا نأا مولعملا نمو.ةمداقلا تاقاقحتصسÓل ابصسحت كلذو
عباتلا زكرملا تاذب ايدادعإا اركصسعم رخآ’ا وه ضضوخي ةعراصصملل
ضضوخل اريصضحت كلذو ،ةدجكيتب ةيلصستلاو ةصضايرلل ينطولا زكرملل
.اقباصس ةعراصصملل ينطولا بختنملا اهيف لهأات يتلا تاصسفانملا

طيمز.ع
ةلباقملأ هذه يف بعل لسضفأأ ثلاث ءأرحسصلأ براحم

«لانسسرإ ةهجإوم يف اعئإر ناك زرحم »:لويدرإوغ
ةداصشإ’ا يتيصس رتصسصشنام مجنو يرئازجلا يلودلا زرحم ضضاير ىقلت

ةارابملا يف ريبكلا هقلأات بقع ،’ويدراوغ بيب ينابصسإ’ا بردم نم
يرودلا نم ةصسماخلا ةلوجلا راطإا يف لانصسرأاو هقيرف نيب تعمج يتلا
.0 ـ1 ةجيتنب رصضخلا دئاق ءاقفر زوفب تهتنا يتلاو زاتمملا يزيلجنإ’ا

،ءاقللا ةياهن بقع هدقع يذلا يفحصصلا رمتؤوملا يف ’ويدراوغ لاقو
اذه ،«ديج لكصشب يتاميلعت قبط دقل مويلا ءاقل يف اعئار ناك زرحم»
ديدصست عاطتصساو ،يتيصس ناملا تامجه نم ديدعلا رصضخلا مجن داقو
    .«ونيل دنريب» ضسراحلا كابصش ةرايز تصضفر يتلا تاركلا نم ديدعلا

يزيلجنإ’ا عقوملا حنم ،ينابصسإ’ا بردملا ءانث ىلع رظنلا ضضغبو
بع’ لصضفأا ثلاث كلذب لانيل زرحم ضضايرل3.7 ميقت ،«دروكصس » وه
.«7.7 «وليصسناكو ،«7.7» غنيلرتصس نم لك دعب ةارابملا يف

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

ةمظعلإ نونج
Eÿÿgÿÿ©ÿا لIÿÜÿœó لاÿراد+ÿي
ىوHÄÑÿÿkÿ ىÿÿõÿÿ> ىوEÿÿ&’ا
ي6Ñ&ا نHÿ©ÿœ نÿü +ÿ©ÿلاÿåÿلا
اÿ°ÿمIÿqÿ هÿل بMÿÿõÿÿå ي}ÿÿلا
ماH&ا ،ر8ÑاI ن+ ل©>ام6Ñا
رIk’ا يداMü IرèلاK راqلا
نÿ©ÿœمÿلا راIÇÑÿ&ا لIÿÿkÿÿïÿÿا
+ÿïÿل)ا ةوÿلا ىÿÜÿرMÿي}لا ق
6Ñÿkÿمÿر +ÿ0 هÿاDÿõيدا°لا ة،
قMÿÿرÿÿÜÿÿلا اوEÿÿÜÿÿåÿÿ نMÿÿÿ&ا

KEÿÿاHÿÿاو +ÿلاÿ§ÿkÿاDÿتا Hÿن
ام+ نœ©ملا ع©ÅÑq- ل/&ا
نKد بMÿÿÿõÿÿå ءاÿÿÿõÿÿÿïÿÿÿلا ن&ا

/ÿمÿ§ÿل ،روÿ©ÿíملا 5و©œن
K+ن I8اÑلا+ رõïءا.

..إريخأإو
+ÿÿÿåÿÿد :ÿÿا لوIÿÿkÿÿâÿÿرا
KاIÿÿÿkÿÿïÿÿتادا Fÿÿثÿÿ©ÿÿةر
:ÿÿÿÿÿÿÿلاl ا’-ÿÿÿÿÿÿÿtÿÿÿÿÿÿÿدا
،مدïلا ةرòل ير(ا~qلا
Dÿÿا ي’&Mÿلا ماÿمÿ9اÑÿ©ÿة
+ÄÑÿgلا بÿkÿ1&اÿلا رòg©ر
ةر©1ÿ&’ا هDÿرÿåÿ- ي}ÿلا
6Ñÿÿÿءاو Dÿÿÿي +ÿÿÿرHÿÿqÿÿة
نœ>)’ا K&ا تاMراgملا

<õ1&’ا ىgلا راqدMةد
Kلاÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿتارار، IÅÑÿÿÿÿر
يرÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا داÿÿÿtÿÿÿ-’ا
تا>اÄÑلا يî] Dاíلا^
جHاIر+ ةHداïلا ةïõ©õلا
يÿ°ÿ:وÿلا بÿÿ°ÿÿkÿÿwمÿÿلا
نHÿ ةMÿادÿ+ يرÿ(ا~ÿÿqÿلا
7Ñ§ر IوDمgلا رïمدا.

ةرإدإإ معدي موديق
ةمغÓتلإ مجن

تاHدw+ ةم=kœلا Iqü قMرD بü Hòk>د-
يÿ©ÿå+رÿلا ضMÄاEÿ باÅÑÿgÿل قÿ+اÄÑÿلا ضÿ©Ä(رÿلا
E©دKا ي}لا م&<Üى HاوDïkل هõkىل)ا د/او
/ÿÿاIب +ÿÿ9وÑÿÿ©ÿÿاî KJÿÿ{ا +ÿÿtòÿÿü لاÿåÿœEÿة
ن> DÉÑœ ن©õ/رÿلا ÿá+رÿ- يÿkÿلا ةدÿ©ÿ:وÿلا
يدا°ÿلا رÿ°ÿkÿâÿ- يÿkÿلا ةرòÿgÿ©ÿلا تاMÿدÿkÿtÿلا
يD ة+رÿqÿ- لK&ا ه9Ñÿوÿwÿ+ مداÿïÿلا 6Ñÿüوÿمÿلا
ق+اÄÑلا ضÄ©(رلا نا رMÿ{Fÿ ةIÿ©ÿاÿثÿلا ةÿÜÿ+ارÿلا
يD لام>&’ا لا/ر ةر©1 نH رMåkg ضMÄاïل
ةDا9Ñ)ا نو6Ñ©ò اH وKJ ير(ا~qلا óرÅÑلا
EوMل ةõ°qü Hلا ة©0ا°لا نkÄÑ©©رMة Kة©لاملا.

نانفلإ يرمعلإ نب

H9اولا نÑu دلا ن&اKلا يلq~لام/ ير(ا
+ÿÿلا نÿÿåÿمÿا ير(IÿدHÿ6 جÑÿرMÿåÿا Hÿع IÿداMÿه
ع0ÿ©o 8Ñÿ°ÿ نوÿ©ÿل ÿÿgÿ©ôمÿÿلK&ا دMÿÿدÿÿqÿÿلا
رK;ÿ§ÿ ،ة8Ñÿاÿwÿلا هMÿÿïÿÿkÿÿرp +ÿÿÜÿÿدÿÿtÿÿلا
لEg ،هMïرD ءاÅÑ> ةلKا: ىõ> عDادملا

Hÿÿاو/ÿÿ§ÿÿ6 ةÑÿÿkÿÿ6ارÑÿgÿروë ;ÿ§ÿ©ÿا ةرHÄض
دÿلا1ÿ باÿõÅÑÿل ةÿ°ÿ©ÿ=&ا ددرMÿ وKJÿ ،د0ÿÿ&’ا
+ÿÜÿرMÿïÿة :ÿرMÿíÿة، Hÿا /ÿåÿ5 لHÿœهء Dÿي
    .ةå(ار ءاو/&ا يD نوõ>اMkí قMرíلا

ششبعلي ام ينإرمع

Eرر <gلا دïارم> رداIي Hبرد DرM7 قÑgبا
EÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ°ÿ0)ا ةÿلاÿلا ةÿمÿادDÿ5 عMÿلا نÿدMن+ ن
Mt©ى <õملا ىqõÄلا ضkد&اMgي، Kءا/ ي}لا

<õ1 ىõí©6 ةÑلا ءوÄÑõوö K1)اœلا لœ<ب
+ÿÿلاÿõÿاو)ÿu لاÿåÿاHÿة +ÿåÿ1د دÿلوÿه Dÿي HÅÑÿةدا

FœH©ة Hا د0&ا ع&<ÉÑلا ءاq§لا 5اí°1 يœل
هدرÜ+ موï©ل ،ة©0اÇÑgلا ة©Mgردkلا ةtÇÑلا

Hلا نkردMgتا <õن&ا ى -kw{ ءار/)ا ةراد)’ا
  .ه0ï يD ا©Mgد&ا-

اهذقني نم نع ثحبلإ

Mÿÿ°ÿÿkÿâÿر <ÅÑÿاó /ÿمÿåÿ©ÿلا ةÿwÿرKب HÿåÿرDÿة
HÇÑ©ر IداM§ü =6ا°م+ ادÑgة <ïلا دqمå©ة
اMÄÑò’ لHÅÑò ة6Ñارد 6Ñ©kü يkلاK ةHاåلا
D©8ا1 هÑة +å7ر- مد> دÑu ل ة§/ ياï©ةدا
يDÿ راIÇÑÿÿ&’ا ضÿÿåÉ+ لHÿÿ&اKMÿÿ ا}Jÿÿ يداÿÿ°ÿÿلا

1ÿرK0&ا جÿدJÿü لÿïÿ©ÿلا ةداÿ°ÿ6’ يداÑÿ©ÿام Kن&ا
ه°> ا°MíÇÑõ دÿü Måل يÇÑÿ©ÿíÿلا وÿ-اFÿرÿ©ÿمÿلا
6Ñÿ6&ا ىوÑÿgÿعو K+ÿلاÿkÿلاÿي Dÿلاqع©م HÜبلا
+ÿل’اÿkÿíÿاî Kا(1ÿر جار)ÿ©Äل ضÿ©ÿåÿ©ÿلا دgÄÑةم
ع6Ñÿ©ÉÑÿ ر1ÿ%ا ر1ÿ&اÿ- ي&ا ن&ا اÿمÿ+ رJÿ©ÿاÿمÿÿõÿqÿل
.ا§°H جKرwلا بMÇÑå تاJاHk يD يدا°لا

qarsana@essalamonline.com
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ريخلاب رسشبت ل رومألإ
+å7&ا دÑ§ر Eõ©õة Hيلو- ن
،ض6وD°kو/ قMرD بMرد-
MÿÿgÿدK ن&ا +ÿ©ÿلرÿلا وÿœ<ب
يÿÿÿلاMÿÿÿÿÜÿÿÿÿ’ا يÿÿÿÿلKدÿÿÿÿلا
يDÿÿ دÿÿ/اوMÿÿkÿÿ ،قÿÿ+اÄÑÿÿÿلا

K9Ñÿåÿ©ÿ8 ةÑÿåÿgل ةõèاMة،
+ÄÑÿÿÿÿÿgلا بÿÿÿÿÿwÿÿÿÿÿœDÿÿÿÿتا
نH قMرíلا يD ةدو/وملا

ج(اk°لا با©= ا}KF ،ة§/
Hىر1&ا ة§/ ن، KHدا5 ا
عار8Ñÿ وJÿ ةÿõÿ+ نÿÿÜÿÿ©ÿÿلا
نÿÿÿ©ÿÿÿ+ تاMÿÿÿtÿÿÿرÿÿÿkÇÑÿÿÿلا
رIÅÑ ي}لا ’اMgد بردملا

Hÿÿ1'وÿÿا ار&Iÿÿه HÄÑÿÿkÿءا Hÿن
K9Ñå©kه Hيدا°لا ع.
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..رخآإ ملاع نم
HÅÑÿÿراFÿÿة Iÿÿqÿمو DÿرMÿق
IÇÑÿ0 رÄÑÿ©ÿياد ن <ÿõÿى

=ÿرار +ÿد ن+òÿة K6Ñÿمÿ©ÿر
<ÿõÿ©Åض Dÿي Hÿgÿةارا +ÿ©ÿن
ىÿÿÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿÿÿ> ءا0ÿÿÿÿÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿÿÿ&’ا
ع8Ñÿÿÿÿ°ÿÿÿ [نKردوÿÿÿÿèÿÿÿÿلا^
عEÿÿاوHÿÿ ىp <ÿÿõÿÿدÿÿtÿÿلا
يÿ>اÿمÿkÿ/’ا ل8Ñÿاوÿÿkÿÿلا

<ÿاHÿة K<ÿõلا ىÇÑítتا
را1ÿgÿ&ا لÿ°ÿïÿ+ ة8Ñÿÿاÿÿwÿÿلا
DرMق IÇÑ0 رÄÑ©ياد ن،

’6Ñÿÿÿ©ÿÿÿمÿÿÿا Kلا ن&اÿÿÿõÿÿïÿÿءا
ن©Iوõلا óاÅÑ> ب6ÑkïÜا
نM}لا رم0ÿ&’اK ر8Ñÿíÿ&’ا

8Ñ°åلا اوtدp.
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رسصعلأ

05:13

رهظـلأرجفلأ

12:3615:54

برغŸأ

18:25

ءاسشعلأ

19:48

ةÓسصلإ تيقإوم

«زرماهلإ» باجعإإ ريثت ةمحر نب تايئاسصحإإ^
هيدان عم إديقعت دإدزت هتيعسضوو زوبدوب ششيمهت لسصإوي ليوب^

دد– «فاكلإ»
يمسسرلإ دعوŸإ

Ÿإ» يتهجإوÿرسض»
لبقŸإ Èمفون رهسش

دؤسشح ءاقفر رظتنت ةيدو تايرابم
لبقملأ ركسسعملأ يف

ةمركوبو ،ىيحي نب ينامحر»:زيغن
«تايناكمإلإ نم يفكي ام مهيدل

ىلع نؤكيسس ثلاثلأ صصبرتلأ لÓخ هزيكرت نأأ دكأأ
ينقتلأو ينفلأ بناجلأ

ةبسسنب نوزهاج نحن :يوانكل
رإودألإ بعلل ىعسسنو04%
ديدجلإ مسسوملإ يف ىلوألإ

نيرخأاتŸأ زيهŒ ىلع رسصي ينفلأ مقاطلأ

ةلاسصيم ةيسضق ل– «افيفلإ

ؤيديفلأ ةينقت ربع مت عامتجلأ
  تايداحتلأ ءاسسؤور رؤسضحب
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بسضغلأ يبرأد يف «براحملأ»ـب نوديسشي نؤيلاطيإلأ

نÓيم»:رسصان نب
«نÓيم إزروف ءإرمح

فيطسس قافورئأز÷أ ةيدؤلؤميأد Úسسح رسصن


