
زغل فسشكل ةفثكم تاير–
نع ىراوت قهارم ةسصق

شضيبلاب راظنأ’ا

حـــبذي ينيثÓث
 ببسسبهقيقسش

50صص!ناـــنسسأا ةاـــسشرف
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لوح يتامغز تاحيرشصت تنمث
مادعإلا ةبوقع قيبطت ةيناكمإا

ةئاملاب03 ةباشصإاب تاعقوت
لبقتشسم ناكشسلا نم

لماك قلغب بلاطي «ويتنشسأا»ـلا
ةيوبÎلا تاشسشسؤوملل لماششو

ةباسصإا فلأانم ديزأا ليجسست
شسرادŸا ‘ «انوروك»ـب

40صص

«لتق ام ب◊ا نم»!ّرمتشسي لافطألا ءافتخا «عبعب» ..لايÿا نم برغأا ةÁر÷ا عفاود

50صص

ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ن˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تدا˘˘˘فأا
صسوريفب تا˘با˘شصإلا دد˘ع نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يف ة˘با˘شصإا ف˘لأا ن˘م د˘يزأا تغ˘ل˘ب ا˘نورو˘ك
يشسردملا لوخدلا ذنم يوبرتلا طشسولا
تاذ ب˘شس˘حو.1202 /0202 مشسو˘م˘ل
تءاج تايئاشصحإلا هذه نإاف ،حلاشصملا

رداشصلا نايبلا نع ةليلق مايأا رورم دعب
،ذيملتلا ءايلوأل ينطولا داحتلا نع

زاهج˘لا صسي˘ئر ه˘لل˘خ ن˘م او˘ب˘لا˘ط يذ˘لا
ةداعإاب ،دارج زيزعلا د˘ب˘ع ،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
51 ةد˘م˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا قل˘˘غإا

 .اموي

طحقلا نم ثيغلل ابلط ءاقسستسس’ا ةÓسص نوميقي نويرئاز÷ا
30 صصكلذل ةجا◊ا تعد ىتم اهراركت ةيناكمإا عم

«كتفي» يركسسلا ءاد
يرئازج نييÓم5 ـب

رئازجلا :«مÓسسلا»ـل يسساف ةرهز
تامظنم فرط نم ةفدهتسسم

اهرارقتسسا برسضل ةيبنجأا

30صص

40 صص

ةينزخملا تاهرتلاو عباوزلا مامأا داشصرملاب فقت ةيبرغلا ءارحشصلا

لــتقيباسش
ةعسشب ةقيرطب هتقيدسص

ةنيطنسسق يف

ئناوملاب تايواحلا نم تارششعلا دوجو
غارفإلل صصيخرتلا تاءارجإا لامكتشسا رظتنت

ءارمحلا موحللا راعسسأا
ةبسسنب عافترÓل ةحسشرم

ةئاملاب03
40 صص

30 صص

50صص

«توŸا» فطعنم وحن...برغŸاو ويراسسيلوبلا
راعلا رادج ةاذاحمب ةبراغملا دونجلا بعريو ةفثكم تامجه نسشي يوارحسصلا ششيجلا^
ةيبرغلا ءارحسصلا يف ةيوسستلا راسسم ليطعت ءارو يلودلا نوناقلا قيبطت يف ؤوكلتلا^

برغملا عم تعلدنا برحلا :رئازجلا يف ويراسسيلوبلا ةهبج لثمم^
شسفنلا طبسضل ةوعدو نيميرغلا نيب ديعسصتلا نم يرئازج قلق^

رانلا قÓطإا فقو قافتا ءاهتنا نلعي يلاغ^

يليئارسسإا يبرغم عيبطت لجأا نم ةلتحملا نويعلا يف تارامإÓل ةيلسصنق حتف :«مÓسسلا»ـل يسشايع ديعسس^



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
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
فلم رطخأا حتفي راسشب يلاو

ةيعمب عامتجا هسصوسصخب دقع ،نخاسس فلم
ار˘خؤو˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تارا˘طإلاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ك
لاو يأا ؤورجي مل يذلا نكسسلا فلم وه ،راسشبب

ةيلولاب نمزلا نم دقع نع لقت ل ةرتف لÓخ
يلاو نأا و اميسسل ،ةعاجسشلا هذهب هحتف ىلع
نطاوملا بناجب فقو بتاكلب دمحم ةيلولا
ىلع اي˘ما˘ح˘م ه˘سسف˘ن ر˘ب˘ت˘عاو ل˘ما˘ك ل˘كسشب
ة˘ي˘ئاو˘سشعو ل˘طا˘م˘ت˘لا ه˘جو ي˘ف ه˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ىل˘ع ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ب فر˘ع ي˘ت˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا
لك لهمأا يذلا يلاولا...يل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
نع ديزت ل ةرتف فلملا اذه ىلع نيلوؤوسسملا
قدأا˘ب ه˘تا˘فاو˘م˘ل ،ر˘ث˘كألا ى˘ل˘˘ع د˘˘حاو ر˘˘ه˘˘سش
يف لك نكسسلا فلمب ة˘سصا˘خ˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا
م˘ئاو˘ق˘لا ى˘ل˘ع ه˘عÓ˘طاو ،ه˘سصا˘سصت˘خا ةر˘˘ئاد
تاناعإلا  ميدق˘تو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
لقألا ىلع ةنسسلا ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل
،ةيولوألا بسسح ةحاتملا ةيلاملا تاناكمإلاب
ةمزأا ىلع ءاسضقلل فلملا اذه ةلجع عفدو
.ايجيردت ولو نكسسلا

«نيترم» ريزو بسصنم ىلإا ةيقرتلا شضفر

نارهو ةعماج يف سسردي يعماج ذاتسسأا سضفر
ريزو بسصن˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘هاز˘ن˘لا˘ب ف˘سصو
،3002 ماع يف تناك ىلوألا ةرملا ،نيترم
زيزعلا دبع قبسسألا سسيئرلا دهع تايادب يف
ةموكح يف تناك ةيناثلا ةرملاو ،ةقيلفتوب
يذلا لجرلا ،9102 ماع يف يودب نيدلا رون
ل ،يداسصتقلا عسضولل احسضاو اروسصت كلمي
يأا نمسض لمعلا يف ةعاسسلا ةياغ ىلإا بغري

ةايح سشيعي هنأا نم مغرلاب ،يموكح مقاط
نم يعماجلا ذاتسسألا اذه سسئي لهف ،ةطيسسب
طقف ديري هنأا مأا ؟دÓبلا يف عسضولا حÓسصإا
؟لظلا يف ءاقبلا

عاطقب ريطخ رييسست ءوسس
ةيمومعلا لاغسشأ’ا

غلاب اريرق˘ت ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا د˘حأا ع˘فر
ح˘ت˘ف˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م ،لد˘ع˘لا ةرازو ى˘لإا ةرو˘ط˘خ˘لا
تفسشكو ،سساسسح يومنت عاطق يف قيقحت
تلا˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ىو˘كسش دو˘جو ن˘ع ردا˘سصم
لا˘غ˘سشألا عا˘ط˘ق ي˘ف ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ءو˘˘سس
ى˘لإا ردا˘سصم˘لا ر˘ي˘سشتو ،راردأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةيلولا نم نولواق˘م ه˘ه˘جو ر˘ير˘ق˘ت نو˘م˘سضم
دو˘جو د˘كأا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘سشألا ةرازو ى˘˘لإا
مÓتسسلا رسضاحمو ةينقتلا ةباقرلا يف كوكسش
لاغ˘سشألا ع˘يرا˘سشم ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ةيسضاملا تاونسسلا يف تزجنأا يتلا ،ةيمومعلا
.يدج قيقحت اهنأاسشب حتفي نأا نود

موق بئاسصم
...دئاوف موق دنع

مهتلاسض اودجو «تايسسكاطلا» باحسصأا نأا ودبي
كلذو ،عيرسسلا حبرلل «تبسسلاو ةعمجلا» يموي
ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو ع˘ن˘م ة˘مو˘كح˘لا ترر˘ق نأا د˘ع˘ب
نيذه ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘م ة˘سصا˘خ˘لا و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
،«انوروك» سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نل ا˘يدا˘ف˘ت ،ن˘ي˘مو˘ي˘لا

ريبك لكسشب  تاباسصإلا ددع عافترا دعب اميسسل
،ملاعلا لود فلت˘خ˘م حا˘ت˘ج˘ي يذ˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب

اروباط  ةلكسشم تارايسسلا كلت فطسصت ثيح
لا˘˘ق ن˘˘م قد˘˘سصو ،تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا ف˘˘قو˘˘˘م ما˘˘˘مأا
.«دئاوف موق دنع موق بئاسصم»

qarsana@essalamonline.com
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«مومحم تفاهت»
اعله انوروك سسوريف راثأا

طا˘˘˘سسوأا ي˘˘˘ف ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
دعب اميسسل ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘با˘سصإلا دد˘ع عا˘ف˘˘ترا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ىدأا يذلا رمألا ،ةريخألا
ى˘ل˘ع تفا˘ه˘ت˘لا ى˘لإا م˘ه˘ب
هكاوفلاو رسضخلا قاوسسأا

ءار˘سشل ،تÓ˘ح˘م˘لا اذ˘˘كو
ىلع هئاو˘ت˘حل لا˘ق˘تر˘ب˘لا
لجأا نم «يسس» نيماتيف
ة˘يو˘ق ة˘عا˘ن˘˘م با˘˘سست˘˘كا
سسوريفلا ىودع ةمواقمل
،«91˘‐د˘ي˘فو˘ك» ي˘جا˘ت˘˘لا
ريثي اسسجاه ىحسضأا يذلا

تÓ˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا بعر
  .ةيرئازجلا

«ةتيم ةطق» ببسسب ئراوط
تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ىد˘˘حإا لا˘˘م˘˘ع د˘˘جو
ةهباجم يف مهسسفنأا ةبقلاب ةسصاخلا

نم مهتعنم ،ةفرقمو ةهيرك ةحئار
اهراسشتنل ار˘ظ˘ن تا˘عا˘سسل ل˘م˘ع˘لا
مهنم ددع رطسضا و ،مهبتاكم لخاد
عورسشلا لبق اهردسصم نع ثحبلل
ءلؤوه لاب أادهي مل و ،لمعلا يف
قلعتم رمألا نأا م˘ه˘فا˘سشت˘كا ة˘يا˘غ˘ل
دحأا ةذفان تحت عبقت «ةتيم ةطقب»
فرط نم اهعفر متي ملو ،بتاكملا
نوك هتروسص لبازملاو ةمامقلا تهوسش قار يحلا نأا املع ،مايأل ةسسسسؤوملا ةاذاحمب نينطاقلا
.لامعلا سضعب هدكأا ام بسسح لجخ ىندأا نود تارامعلا قباوط نم اهئاقلإاب موقي مهسضعب

«زاسشن ةلاح»
يديسس  ةنيدم تلمح ةثÓث وأا نيدقع لبق
ببسسلا  ،ةريغسصلا سسيراب  بقل  سسابعلب
،ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ظ˘نو ءا˘ن˘ب˘˘لا ق˘˘سسا˘˘ن˘˘ت و˘˘ه
نم راسس اذه لك ،لكك ةنيدملا ةيلامجو
امك ةنيدم˘لا سضر˘ع˘ت˘ت˘ل ،أاو˘سسأا ى˘لإا ءي˘سس
ةيلمع ىلإا نو˘سصت˘خ˘مو نو˘ع˘با˘ت˘م لو˘ق˘ي
لهاجتلا ببسسب طقف سسيل ،ةيجهنم ريمدت
،ا˘سضيأا ر˘ي˘ي˘سست˘لا ءو˘سسل ل˘ب ،ةلا˘ب˘˘مÓ˘˘لاو
سصاخلا رامعملا زيمت ةيرامعم ةمسصب يأا لمحت ل ،ةنيدملا يف تزجنأا يتلا ةديدجلا تايانبلا
يأا راطإا جراخ متي  سسابعلب يديسس ةنيدم يف ءانبلا نأا نوسصتخمو نوعباتم لوقي ،ةنيدملاب
نم ةلاح مدقت ةسضقانتم لاكسشأا ،ةيمومعلا تايانبلا  كلذ يف امب ،ةيرامعم ةيسسدنه ةباقر
.ةميرجلا راسشتنا يف تمهاسس ،ةمخسض دقارم لكسش ىلع رهظت اهلعج ام ،رهاظلا زاسشنلا

؟اسسنرف رذتعت له
را˘˘ي˘˘ت˘˘خا نأا ود˘˘ب˘˘ي
يسسنرف˘لا سسي˘ئر˘لا
،نوركام ليونام˘يا
نيماج نب خرؤوملل
ه˘ف˘ي˘ل˘كت˘ل ارو˘ت˘˘سس
عم ةركاذلا ةمهمب
ر˘م˘ي ن˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ىلع ماركلا رورم
ةيني˘م˘ي˘لا باز˘حألا
ةيسسنرفلا
ي˘ت˘لا ،ة˘فر˘ط˘ت˘م˘˘لا

ةو˘ط˘خ˘لا ي˘ف تأار
ه˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘نأا
مئارجب فار˘ت˘عÓ˘ل
يف يسسنرفلا دوجولا دسض ةيؤور هيدل ،نيماج نب خرؤوملا نأاو ةسصاخ ،رئازجلا يف اسسنرف
يمسسر يسسنرف فارتعل رسشابم ريغ اهجوتو رئازجلا حلاسصل ازايحنا هنوري ام وهو ،رئازجلا
.ديهسش نويلملا فسصن و نويلملا سضرأا يف  مئارجلاب
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ير˘˘كسسع˘˘لا غÓ˘˘˘ب˘˘˘لا بسسح
ةظفاحملا نع رداسصلا10مقر
يوارحسصلا سشيجلل ةيسسايسسلا
ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو ه˘˘تدروأا يذ˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ه˘نأا ،سسمأا ة˘يوار˘ح˘˘سصلا
ن˘ع ا˘عا˘فدو ي˘ن˘طو˘لا بجاو˘ل˘ل

،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘مر˘˘˘ح
سشيج ةدايق تارار˘ق˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘تو
،يوارحسصلا يبعسشلا رير˘ح˘ت˘لا
سشي˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م زرا˘˘˘ف˘˘˘م تما˘˘˘ق
ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لا يوار˘˘ح˘˘سصلا
كراعملا ناديمبو ىغولا ةحاسس
عقاوم ةدع ىلع زكرم فسصقب
،ةيبرغملا تاوقلا تاقدنخت نم
بر˘ح نو˘تأا ي˘ف تم˘ح˘قأا ي˘ت˘˘لا

يوارحسصلا بعسشلا دسض ةرئاج
.ةنسس54 ى˘ل˘ع و˘بر˘˘ي ا˘˘م ن˘˘م
عا˘˘˘ط˘˘˘ق نأا غÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
افثكم افسصق دهسش دق سسبحملا

ا˘م˘ك ،32 م˘قر ةد˘عا˘ق˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ر˘خآلا و˘ه ةزو˘ح عا˘ط˘ق د˘˘ه˘˘سش
ةدعاقلاب اديدحتو Óثامم افسصق
ناك اميف ،17 تنوسصو ةعبارلا
عم د˘عو˘م ى˘ل˘ع در˘سسوا عا˘ط˘ق

ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا سشي˘˘˘ج تا˘˘˘بر˘˘˘سض
ةدوهعملا يوارحسصلا يبعسشلا

71 ةدعا˘ق˘لا ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا هذ˘هو
م˘ل˘˘سسي م˘˘لو ،271 تنو˘˘سصو
نم رخآلا و˘ه ة˘ي˘سسر˘ف˘لا عا˘ط˘ق
ثيح ،لسساوبلا انيل˘تا˘ق˘م نار˘ي˘ن
71و81 ناتد˘عا˘ق˘لا تر˘ط˘مأا

ةسسماخلاو ةعبارلا ةعاسسلا ىلع
نار˘ي˘ن˘ب مو˘ي˘لا را˘ه˘ن ن˘م ءا˘سسم
.تاسشاسشرلاو عفادملا

:«مÓصسلإ»ـل يصشايع ديعصس
يف تإرامإÓل ةيلصصنق حتف
لجأإ نم ةلتحملإ نويعلإ

يليئإرصسإإ يبرغم عيبطت
يسشايع ديعسس روتكدلا مهتا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئرو
بعسشلا عم نماسضتلل ةيرئازجلا
يبرغم˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ،يوار˘ح˘سصلا
،را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا ف˘˘قو قر˘˘˘خ˘˘˘ب
ي˘˘˘ف ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا ءاد˘˘˘ت˘˘˘علاو
ءارحسصلاب تاركر˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
تءاج هذه نزخملا تازازفتسسا
برغ˘م˘لا كل˘م تاد˘يد˘ه˘ت د˘ع˘ب
ه˘با˘ط˘خ ي˘ف سسدا˘سسلا د˘˘م˘˘ح˘˘م
 .ريخألا

ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘سضأا و
ه˘˘˘ب سصخ ير˘˘˘سصح ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
ةهبج هيبنت مغر هنأا ،«مÓسسلا»
ةدحتملا م˘مأÓ˘ل ،و˘يرا˘سسي˘لو˘ب˘لا
ةيبرغملا تاقورخلاب ةد˘ح˘ت˘م˘لا
مل اهنأا لإا ،ةلزاعلا ةقطنملا يف
 .كلذ لايح انكاسس كرحت

بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأا و
عمتجملل هيد˘ح˘تو ه˘سسر˘ط˘غ˘ت˘ب
ىلع ه˘مو˘ج˘ه ل˘سصاو ،ي˘لود˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف لز˘ع ن˘ي˘ي˘˘ند˘˘م
اوناك ثيح ،حÓسسلا ةعوزنملا
ةر˘غ˘˘ث ح˘˘ت˘˘ف د˘˘سض نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘ي
 .تاركركلا

ةينطولا ةنجللا سسيئر دكأا و
بعسشلا عم نماسضتلل ةيرئازجلا
ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا نأا ،يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
تذختا ،اهتهج نم ةيوارحسصلا

ة˘يا˘م˘ح˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإلا
عمتج˘م˘لا تل˘م˘حو ،ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا
يف ثدحي ام ةيلوؤوسسم يلودلا

نم ةيبرغلا ءار˘ح˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
 .ةيبرغم تاكاهتنا

نوناقلإ قيبطت يف ؤوكلتلإ
راصسم ليطعت ءإرو يلودلإ

ءإرحصصلإ يف ةيوصستلإ
ةيبرغلإ

ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف را˘˘˘سشأا
ىلإا ي˘سشا˘ي˘ع د˘ي˘ع˘سس رو˘ت˘كد˘لا

ي˘ف  ة˘ي˘بر˘غ˘م تا˘قور˘خ عو˘قو
ن˘˘م ،ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘˘سضارألا

يذلا رمألا ،اهتاورث بهن لÓخ
يوار˘˘ح˘˘سصلا بع˘˘˘سشلا˘˘˘ب ع˘˘˘فد
حا˘ف˘كلا ة˘ل˘حر˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘˘ل˘˘ل
تمسص مامأا ا˘م˘ي˘سسل ،ح˘ل˘سسم˘لا
ممألا ةسصاخ يلودلا عمتجملا
يلودلا نمألا سسلجمو ةدحتملا
. 

،ارهسش81 ذنم هنأا فاسضأاو
نييعت نورظتني نويوارحسصلاو
نم ،سصاخلا يممألا ثوعبملا

يف ةدحتملا ممألا ةمظنم فرط
قÓ˘طإاو ،ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا

ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م
ن˘م ،بر˘غ˘م˘لاو و˘يرا˘سسي˘لو˘ب˘لا
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ل˘˘˘جأا
سضعب مادقإا نعو .ةيوارحسصلا
تا˘ي˘ل˘سصن˘ق ح˘ت˘ف ى˘ل˘˘ع لود˘˘لا
،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب
ة˘لوا˘ح˘م ي˘˘سشا˘˘ي˘˘ع ا˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

ةيعرسش ن˘ع  ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘م
ةيبرغلا ءار˘ح˘سصلا ي˘ف هدو˘جو˘ل
نم ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
يأا دجوت ل ،ةينوناقلا ةيحانلا
ةيبرغملا ةدايسسلاب فرتعت ةلود
 .يوارحسصلا ميلقإلا ىلع

،ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا و
ميلقإلا ي˘ف ي˘بر˘غ˘م˘لا د˘جاو˘ت˘لا
ر˘ي˘˘غ ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا يوار˘˘ح˘˘سصلا
دجوي ل هنأا دكأا امك ،يعرسش
ءار˘ح˘سصلا ي˘ف ي˘˘بر˘˘ع در˘˘ف يأا
 .ةيبرغلا

تارامإلا حتفب قلعتي اميف و
نويعلا ةقطنم يف اهل ةيلسصنقل
ةن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر د˘كأا ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
نماسضتلل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ا˘ه˘نأا ،يوار˘ح˘سصلا بع˘سشلا ع˘م
ر˘ج˘ل ي˘ب˘ظ و˘˘بأا ن˘˘م ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا و˘ح˘ن بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
 .ينويهسصلا نايكلا

ويراصسيلوبلإ ةهبج لثمم

برحلإ :رئإزجلإ يف
برغملإ عم تعلدنإ

رمع بلاط رداقلا دبع دكأا
يف ويراسسيلوبلا ة˘ه˘ب˘ج ل˘ث˘م˘م
برغملا عم برحلا نأا ،رئازجلا
فقو قرخ دعب ،ايلعف تعلدنا
.رانلا قÓطإا

،رمع بلاط رداقلا دبع لاقو
تاوق نأا يفحسص حيرسصت يف
قرخب تماق يبرغملا سشيجلا

هب لومعملا رانلا قÓطإا فقو
ةقطنملا يف1991 ةنسس ذنم
م˘˘غر ،تار˘˘كر˘˘كلا˘˘ب ة˘˘لزا˘˘ع˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا ا˘ن˘تا˘ه˘ي˘ب˘ن˘ت
يلودلا ماع˘لا يأار˘ل˘ل ا˘ها˘ن˘ه˘جو
دسشح يف بر˘غ˘م˘لا ة˘ياد˘ب د˘ع˘ب
عسضو˘لا ن˘عو .ما˘يأا ذ˘ن˘م ه˘تاو˘ق
ر˘م˘ع بلا˘ط لا˘ق ،ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف
ع˘˘م بر˘˘ح ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘˘ح˘˘˘ن»
يتلا تاءادتعلا دعب ،برغملا
ةقطنمب نويندم˘لا ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت
ةيادب ،سسمأا حابسص تاركركلا

مث ،ةبراغم ةيجطلب فرط نم
.ي˘بر˘غ˘م˘لا سشي˘ج˘لا فر˘ط ن˘˘م
ن˘كي م˘ل» ثد˘ح˘ت˘م˘لا فا˘˘سضأاو
،ل˘خد˘ت˘لا ىو˘سس ا˘ن˘˘سشي˘˘ج ما˘˘مأا

ل˘جأا ن˘م را˘ن˘لا قÓ˘طإا لدا˘ب˘˘تو
ةيسشحو نم ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح
.«يبرغملا ءادتعلا

نأا ر˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع ىر˘˘يو
،ةديدج ةلحرم تلخد ةقطنملا
،هاوه ىلع برغملا فرسصت دعب
ل˘ك ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع ه˘˘بر˘˘سضو
هرارمتسساو ،ةيلود˘لا ق˘ي˘ثاو˘م˘لا
ح˘˘ت˘˘فو ا˘˘ن˘˘تارا˘˘ي˘˘˘خ به˘˘˘ن ي˘˘˘ف
ممألا نأا اد˘كؤو˘م ،تا˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لا
ن˘م اءز˘ج ل˘م˘ح˘ت˘ت ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘تو˘كسس د˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
تاءاد˘ت˘عا ى˘ل˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
مو˘ي˘لا لوا˘ح˘ي يذ˘لا ،بر˘غ˘م˘لا
.ةيحسضلا رود بعل

قافتإ ءاهتنإ نلعي يلاغ
رانلإ قÓطإإ فقو

سسيئر يلاغ ميهاربإا ردسصأا
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ايسسائر امو˘سسر˘م ،ة˘يوار˘ح˘سصلا
مازتللا ةياهن هلÓخ نم نلعي
نيب عقوملا رانلا قÓطإا فقوب

ةكلمملاو ويراسسيلو˘ب˘لا ة˘ه˘ب˘ج
.1991 ةنسس ةيبرغملا

ن˘˘˘ع ردا˘˘˘سص نا˘˘˘ي˘˘˘ب را˘˘˘سشأاو
نأا ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
ناكرأا ةداي˘ق˘ل ل˘كوأا مو˘سسر˘م˘لا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا سشي˘˘˘ج
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ةقلعتملا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا
موسسرملا اذه تايسضتقم ذيفنتب

د˘ن˘سسم˘لا سصا˘سصت˘خلا ن˘م˘˘سض
ةينطولا ةئيهلا فلك امك ،اهيلإا
،لوألا ريزولا ة˘سسا˘ئر˘ب ،ن˘مأÓ˘ل
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا ذا˘خ˘˘تا˘˘ب
تايسضتقم ذي˘ف˘ن˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

رييسست سصخي اميف برحلا ةلاح
تائيه˘لاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا ةرادإاو
˘ما˘ظ˘ت˘˘نا نا˘˘م˘˘سضو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دعب موسسرملا يتأايو .تامدخلا
31 يف ةيبرغملا ةكلمملا مادقإا
قافتا قرخ ىلع0202 ربمفون
لÓ˘خ ن˘م را˘ن˘لا قÓ˘˘طإا ف˘˘قو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا
ةرغث مامأا ايملسس ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا
حتفو ،ةيعرسشلا ريغ تاركرْكلا
ن˘م˘سض ةد˘يد˘ج تار˘˘غ˘˘ث ثÓ˘˘ث
يف ،يبرغملا يركسسعلا رادجلا
قا˘˘˘ف˘˘˘تÓ˘˘˘ل ر˘˘˘فا˘˘˘سس كا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا
نيب عقوملا1 مقر يركسسعلا
ر˘ير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘˘سشلا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا
بهذلا يداوو ءارمحلا ةيقاسسلا

ةهج نم ةيبر˘غ˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لاو
م˘˘˘مألا فار˘˘˘سشإا تح˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘خأا
.ةدحتملا

ديعصصتلإ نم يرئإزج قلق
ةوعدو نيميرغلإ نيب

شسفنلإ طبصضل
ريزو ثدا˘ح˘ت ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو

ير˘ب˘سص ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘سشلا
يرسصملا هيريظن عم ،موداقوب
سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةري˘خألا ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا

ةعباتلا تاركركلا ةقطنم ىلع
.ةلتحملا ةيبرغلا ءارحسصلل

ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا تر˘˘كن˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا سسمأا لوأا «ةّد˘˘˘سشب»
فقو˘ل ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تا˘كا˘ه˘ت˘نلا
دوقع ذنم م˘ئا˘ق˘لا را˘ن˘لا قÓ˘طإا
ءارحسصلا ةيبرغلا ءارحسصلا يف
ف˘قو˘لا ى˘لإا تعدو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
.ةيركسسعلا تايلمعلل يروفلا

ة˘ي˘جرا˘خ˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
،ن˘ي˘فر˘˘ط˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا و˘˘عد˘˘ت»
ة˘ه˘ب˘جو ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘كل˘م˘˘م˘˘لا
ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا ،و˘يرا˘˘سسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا
.«سسفنلا طبسضو ةيلوؤوسسملاب
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.ةبراغŸإ دون÷إ شسوفن ‘ ابعرو تإدعŸإو

مإدعإلإ ةبوقع قيبطت ةيناكمإإ لوح يتامغز تاحيرصصت تنمث

نم ةفدهتسسم رئاز÷ا :«مÓسسلا»ـل يسساف ةرهز
اهرارقتسسا برسضل ةيبنجأا تامظنم فرط

ةللحملا يسساف ةرهز تنمث
ريزو تاحيرسصت ةي˘عا˘م˘ت˘جلا
يتلاو ،يتامغز مسساقلب لدعلا
عنا˘م˘ل دو˘جو ل ه˘نأا ا˘ه˘ي˘ف د˘كأا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ي˘لود وأا ي˘ل˘ح˘˘م
،ايلاح ةدمجملا مادعإلا ةبوقع
كلذ ر˘˘˘˘˘˘˘مألا ى˘˘˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘˘˘قا اذإا

قيبطت تبرغتسساو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
،لودلا نم ديدعلا يف مكحلا
ةيبرغ تا˘م˘ظ˘ن˘م نأا ن˘ي˘ح ي˘ف
اهرهجم تح˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘سضت
 .ةيسضقلا هذه سصخي اميف

ـل حيرسصت يف يسساف تدكأا
ر˘يزو˘ل ا˘˘هد˘˘ي˘˘يأا˘˘ت  ،«مÓ˘˘سسلا»
دÓبلا ةدوعل حمل امدعب لدعلا
د˘سض ماد˘عإلا م˘كح ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘ل
يمانت دعب اميسسل ،نيمرجملا

ةنوآلا يف  عسشبلا لتقلا ةرهاظ
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا فا˘سضأاو ،ةر˘ي˘خألا
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ا˘˘ه˘˘˘لو ةدا˘˘˘ي˘˘˘سس تاذ
ن˘م ا˘ه˘ب˘سسا˘ن˘ي ا˘مو ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ةيباجيإا نوكت يتلا تارارقلا

ىلعو يعمتجملا جيسسنلا ىلع
ةفسصب يمو˘ق˘لا ن˘مألا ة˘ي˘سضق
˘˘مد˘˘ع تبر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سساو ،ة˘˘˘ما˘˘˘ع
تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو لود سضار˘˘ت˘˘˘عا

˘ما˘كحأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘˘غ
ة˘ي˘بر˘ع لود ةد˘ع ي˘ف ماد˘˘عإلا

يتلا رسصم اهنيب نم ،ةيبرغو
ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ل˘˘ك  مد˘˘ع˘˘ت
تح˘سضوأاو ،با˘هرإلا ا˘˘يا˘˘سضق
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ى˘ت˘ح ه˘نأا
ي˘˘سسر˘˘كلا˘˘ب م˘˘كح˘˘لا ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ا˘سسنر˘˘ف اذ˘˘ك و ،ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
تلءا˘سستو .ة˘ل˘تا˘ق˘لا ن˘ق˘ح˘˘لا˘˘ب
عمتجملا ري˘سشي اذا˘م˘ل» :ة˘ل˘ئا˘ق
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ع˘ب˘سصألا˘˘ب ي˘˘لود˘˘لا
تايقافتا اه˘ع˘م ع˘قو˘يو ،ط˘ق˘ف
،«ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
فار˘طأا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم
هذ˘ه ة˘ح˘ل˘سصم  ن˘مو ة˘ي˘جرا˘خ
باهرإلا يذغ˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا
ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا اذ˘˘كو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف
ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ل ،تا˘˘˘˘عار˘˘˘˘سصلاو
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو سصو˘˘˘˘˘سصل˘˘˘˘˘لا

مكح قبطي لو ،تاباسصعلاو
تدكأاو ،اهيدايأا ىلع مادعإلا
را˘ب˘كلا سصو˘˘سصل˘˘لا ءلؤو˘˘ه نأا

ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا  تا˘نورا˘ب˘لاو
فاطتخلاو لت˘ق˘لاو بير˘ه˘ت˘لا

كل˘ت ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ت  ،ة˘قر˘ح˘˘لاو
بج˘˘ي  ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘˘بو فار˘˘˘طألا

 .مادعإلا نم اهتيامح

،هتاذ قايسسلا يف تفاسضأا و
ي˘ف ماد˘عإلا م˘كح د˘ي˘م˘ج˘˘ت نأا
تا˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه وأا ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ةيامح ةيسضق يه ،ةهوبسشملا
ا˘هر˘فا˘ظأا ة˘يا˘م˘حو تا˘نورا˘ب˘لا
م˘˘ح˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ب ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف و .نييرئاز˘ج˘لا
يذ˘لا ي˘بوروألا نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ه˘ي˘عد˘ي ا˘م ة˘سشقا˘˘ن˘˘م مز˘˘ت˘˘ع˘˘ي
يف ناسسنإلا قوقح ةيعسضو»
تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘علاو ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

تلا˘ط ي˘ت˘لا تا˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
،«ي˘ب˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ط˘˘سشن
ةيعامتجلا ةللحملا تحسضوأا
،نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘˘سض ا˘˘˘ه˘˘˘نأا

ن˘م ا˘ه˘بار˘غ˘ت˘سسا ن˘ع تبر˘عأاو
ل˘جأا ن˘م ا˘بوروأا كر˘˘ح˘˘ت مد˘˘ع
لفط0007 ن˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘˘فإلا
نوجسسب  ةزغ نم ينيطسسلف
لباقملابو ،ينويهسصلا نايكلا
 .رئازجلا دسض  طقف كرحتت

،هتاذ قايسسلا يف تراسشأا و
ا˘˘يرو˘˘˘سس لا˘˘˘ف˘˘˘طأا  ن˘˘˘فد ى˘˘˘لإا

ةي˘عا˘م˘ج ر˘با˘ق˘م ي˘ف قار˘ع˘لاو
Óتق نميلا لافطأا توم اذكو
ىأار˘م ما˘مأا  ،ا˘ف˘سصقو ا˘عو˘˘جو
ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘سسمو
لاي˘ح ا˘ن˘كا˘سس كر˘ح˘ي م˘ل يذ˘لا
 .كلذ

امب لودلا مظعم نأا تنيب و
مئارج اهيف عقت ىربكلا اهيف
نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘عا˘˘سشب ر˘˘ث˘˘كأا
طقف ىر˘ي ي˘بروألا نا˘م˘لر˘ب˘لا
قوق˘ح مر˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
دا˘ح˘˘تلا نأا تن˘˘ي˘˘بو .نا˘˘سسنإلا
تحت رئازجلا عسضي  يبوروألا

رمألا اذه نأا ةربتعم  ،هرهجم
ة˘˘قÓ˘˘ع لو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك لا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا
،نا˘سسنإلا قو˘ق˘˘ح˘˘ب دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
نم ةرذ هيف ناك ول» تلاقو
م˘˘ت˘˘ها نا˘˘كل ،قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
لتق˘ي ي˘ت˘لا ىر˘خألا ناد˘ل˘ب˘لا˘ب
تلد˘˘ت˘˘سساو ،لا˘˘ف˘˘طألا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف
ريو˘سصت˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ا˘مرو˘ب˘ب

م˘هو لا˘ف˘طألا قر˘ح تا˘ي˘ل˘م˘ع
تاهويديف يف  اهرسشنتو ءايحأا

ادمع رمت  يتلاو ،أÓملا ىلع
ة˘عا˘سشب  م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ىر˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ل˘ت˘ق˘˘لا
هذ˘ه ن˘ع د˘ع˘˘ب˘˘لا ل˘˘ك ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
.«ةيناسسنإاÓلا تاسسرامملا

 يمولد Ëرم

كلذل ةجا◊إ تعد ىتم اهرإركت ةيناكمإإ عم

ءاقسستسس’ا ةÓسص نوميقي نويرئاز÷ا
طحقلا نم ثيغلل ابلط

ةÓسص  سسمأا نولسصملا ماقأا
دجاسسم ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ءا˘ق˘سست˘سسلا

اهيف عرسش ثيح ،نطولا تايلو
ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با

ةو˘عد˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت  كلذو ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘˘سشلا ةرازو
ةرازو تدد˘˘˘˘سشو .فا˘˘˘˘قوألاو
يف فاقوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا
قيبطت  ةرورسض ىلع اهل نايب
يحسصلا لوكوتوربلا  مارتحاو
ءانثأا انوروك ةحئاج نم ةياقولل
هيف رمت تقو يف ،ةÓسصلا ةيدأات
،بعسص يحسص فرظب رئازجلا

اقفوو .ملاعلا لود رارغ ىلع
تدهسش دقف ،ةيمÓعإا رداسصمل

ةوعدل ةعسساو ةباجتسسا دجاسسملا
ءاد˘ت˘قإاو ر˘ط˘م˘ل˘ل ا˘ب˘ل˘ط ،ةرازو˘لا
هيلع هللا ىلسص لوسسرلا ةنسسب
ةرازو ةو˘˘عد ي˘˘˘تأا˘˘˘تو ،م˘˘˘ل˘˘˘سسو
ةمئألا فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا
دعب ،ءاقسستسسلا ةÓسص ةماقإا ىلإا
ع˘˘م ،را˘˘ط˘˘مألا طو˘˘ق˘˘سس ر˘˘خأا˘˘˘ت
تعد ى˘ت˘م ا˘هرار˘˘كت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ةرازو نأا ركذي .كلذل ةجاحلا
دق  ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا
انايب ،طرافلا عوبسسألا تردسصأا
ةÓ˘˘سص ة˘˘ما˘˘˘قإل ه˘˘˘ي˘˘˘ف و˘˘˘عد˘˘˘ت
طوقسس رخأاتل ارظن ءاقسستسسلا
 .راطمألا

د.م



سسيئر ناي˘ف˘سس و˘ب˘ح˘ب د˘ق˘ت˘نا
يدروتسسمل ةينطولا ةيلاردفلا
ةحÓ˘ف˘لا ةرازو رار˘ق  ،مو˘ح˘ل˘لا
محل داريت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
مهنأا دكأا ثيح ،دمجملا لجعلا
يف ةرخؤوملا ةميلعتلاب اوأاجافت
ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ع˘˘با˘˘سسلا
قيلعتب ديف˘ت ي˘ت˘لاو ،ي˘سضا˘م˘لا
،مولعم ريغ تقو ىلإا ةيلمعلا

ـل لاسصتا يف ثدحتملا لاقو
يأا او˘ق˘ل˘ت˘ي م˘ل م˘ه˘نأا «مÓ˘˘سسلا»
اذ˘˘ه با˘˘ب˘˘˘سسأا لو˘˘˘ح تا˘˘˘با˘˘˘جإا
م˘غر «ئ˘جا˘ف˘م˘˘لا» ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
افيسضم ،ةرركتم˘لا م˘ه˘تلا˘سصتا
ذنم ةينقت ةلطع يف اولخد مهنأا
انمازت يسضاملا ناسضمر ةياهن
مهلمأا ناكو ،انوروك ةحئاج عم
لبق ،ابيرق مهطاسشن اوفنأاتسسي نأا
ل يتلا ةميلعتلا هذه اوقلتي نا
ن˘يدرو˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘تا˘˘ت˘˘ب مد˘˘خ˘˘ت
‐ ءاوسس دح ىلع نيكلهتسسملاو
.‐ثدحتملا فيسضي

دوجو نع «وبحب» فسشك و
يتلا تايوا˘ح˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا
ءانيم ا˘هزر˘بأا ،ئ˘ناو˘م˘لا˘ب ع˘ب˘ق˘ت
را˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو نار˘˘هو
سصيخرت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا
علسسلا بناج ىلا اذه ، غارفإا
ن˘ح˘سشلا ق˘ير˘ط ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘˘لا
،ا˘بوروأا ئ˘ناو˘م ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

ىلع داريتسسلا قيلعت ابرغتسسم
نيلماعتملا سضعب نا نم مغرلا
13 ةياغ ىلا اسصخر نوكلمي
.لبقملا ربمسسيد رهسش نم

ءار˘جلا نا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كاو
ر˘ئا˘˘سسخ ءلؤو˘˘ه د˘˘ب˘˘كي˘˘سس اذ˘˘ه
ءابعلا ىلا ةراسشا يف ،ةريبك
ىلا ،داريتسسلا ةيلمع فيلاكتو

يتلا ةيمومعلا ةن˘يز˘خ˘لا بنا˘ج
نم ةربتعم غلا˘ب˘م كلذ˘ب د˘ق˘ف˘ت
قيقحت لباقم ،ةبعسصلا ةلمعلا
يتلا ةيبنجألا تاكرسشلل حابرأا
تا˘يوا˘ح˘لا هذ˘ه ر˘ي˘جأا˘ت˘ب مو˘ق˘ت
د˘يز˘ت ثي˘˘ح ،ن˘˘يدرو˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ادكؤوم ،ريخأات لك نع فيلاكتلا
ن˘يدرو˘ت˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم نأا
.ميمسصلا يف برسضت

كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ن˘˘م رر˘˘سضت˘˘ي˘˘سس ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لوقي‐ ةميلعتلا هذه تاسساكعنا
ثود˘ح  ا˘ع˘قو˘ت˘م ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘سسلا ي˘˘ف ةرد˘˘ن
موحللا راعسسأا باهتلا يلاتلابو
،ةئاملاب03 ة˘ب˘سسن˘ب ءار˘م˘ح˘لا

˘مار˘غو˘ل˘ي˘كلا ر˘ع˘سس نا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا ل˘سصو م˘ح˘ل˘لا ن˘م د˘حاو˘لا

ناك امدعب رانيد0011 دودح
وهو ، رانيد008 زواجتي ل
بسسح‐ رثكأا عافترÓل حسشرم
ل ا˘م و˘˘ه و‐ ،را˘˘ج˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب
نطاوملل ةيئارسشلا ةردقلا مدخي

. طيسسبلا
بلا˘˘˘˘ط د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘سشÓ˘˘˘˘˘ل

ةحÓفلا ةرازو نم نولماعتملا
ةميلعتلا هذه يف رظنلا ةداعإا
اميسسل ،نكمم تقو برقا يف
ةدروتسسملا مو˘ح˘ل˘لا ة˘م˘ي˘ق ناو
نويلم441 زواجتت ل ايونسس
ائيسش يواسست ل يهو ،رلود
داو˘م˘لا سضع˘ب ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘نرا˘ق˘م
لقت يتلا ىر˘خألا ةدرو˘ت˘سسم˘لا
متي ملو موحللا ةدام نع ةيمهأا

راظت˘نا ي˘فو ،ا˘هدار˘ي˘ت˘سسا ع˘ن˘م
ىلا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا ة˘تا˘ف˘ت˘لا

ى˘ق˘ب˘ي ن˘يدرو˘ت˘سسم˘لا بلا˘ط˘˘م
ررسضتم˘لا ط˘ي˘سسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا
ى˘لا ر˘ط˘سضي˘سس ه˘نو˘ك ر˘˘ب˘˘كألا
ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘سسلا
ر˘ه˘سش ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘˘سسا˘˘سسلا

ي˘ف كلذو ،كرا˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
مدعب نيدروتسسملا فارتعا لظ
بلاط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق
م˘˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا
ق˘حل تقو ي˘ف  م˘هؤوا˘عد˘ت˘˘سسا

يف دوجوملا سصقن˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
يف اسصوسصخ ،ةينطولا قوسسلا
رظنلاب كرابملا ناسضمر رهسش
يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تاءار˘جإلا ى˘لا
،ل˘˘يو˘˘˘ط تقو ى˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت

ن˘ح˘سشلاو بل˘ط˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ك
ى˘لا ل˘سصي نا ل˘ب˘ق غ˘ير˘ف˘˘ت˘˘لاو
      . قاوسسلا
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غارفإلل صصيخرتلا تاءارجإا لامكتشسا رظتنت ئناوملاب تايواحلا نم تارششعلا دوجو

ةئاملاب03 ةبسسنب عافترÓل ةحسشرم ءارمحلا موحللا راعسسأا
ةدمجملا موحللا داريتسسا ةيلمع قيلعت دعب نوؤواتسسم نودروتسسملا

ز.صسواط

فيقوتلا ىلإا اهئوجلب ديفت ةميلعت تردشصأا ثيح ،ةدمجملا موحللا داريتشسا ةيلمع ةحلفلا ةرازو ارخؤوم  تقلع
صسكعنيشس رمألا نأا اودكأا نيذلا نيدروتشسملا ءايتشسا يف ببشست يذلا رمألا ،كلذ بابشسأا ركذ نود ةيلمعلل تقؤوملا

.ةئملاب03 ةبشسنب عافترلل ةحششرملا موحللا راعشسأا ىلع ابلشس

لبقتشسم ناكشسلا نم ةئاملاب03 ةباشصإاب تاعقوت

يرئازج نييÓم5 ـب «كتفي» يركسسلا ءاد

ةيوبÎلا تاشسشسؤوملل لماششو لماك قلغب بلاطي «ويتنشسأا»ـلا

شسرادŸا ‘ «انوروك»ـب ةباسصإا فلأا نم ديزأا ليجسست

ءاد تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإا ر˘˘˘ي˘˘˘˘سشت
ةباسصإا ىلإا رئازجلاب يركسسلا

،يرئازج نييÓم5 براقي ام
نم ةئام˘لا˘ب51 ة˘ب˘سسن˘˘ب يأا
وهو ،ناكسسلل يلامجإلا ددعلا

‐ عافترÓل حسشرم فيخم مقر
بب˘سسب ‐ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخألا بسسح
ىلإا ع˘ب˘ت˘م˘لا ي˘ئاذ˘غ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

لعجت دق ىرخأا لماوع بناج
ددعل3 م˘قر ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ه˘˘ن˘˘م
.دÓبلا يف تايفولا

ن˘م نو˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا رذ˘˘ح˘˘ي
ءاد˘ل يد˘عا˘سصت˘˘لا ى˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا
م˘ت ثي˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ير˘كسسلا
ة˘با˘˘سصإا ف˘˘لأا03 ل˘ي˘˘ج˘˘سست
يف اباسصم51 لدعمب  ةيونسس
نيب نمو ،سصخسش001 لك
3 ءاسصحإا مت تاباسصإلا هذه
،لافطألاب ةقلعتم ةباسصإا فلآا

نإاف ةذتاسسألا تاسسارد بسسحو
ي˘ف ظو˘ح˘ل˘م˘لا رو˘ط˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
يحسصلا نمألا نهري سضرملا
لظ يف ةسصاخ ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م تار˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةباسصإا ىلإا ريسشت يتلا ةيملاعلا

نييرئازج˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب03
مل لاح ي˘ف ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ءاد˘لا˘ب
ةياقولا تاءارجإاب د˘ي˘ق˘ت˘لا م˘ت˘ي
.ةمزÓلا

‐ يسسيئرلا ببسسلا دوعي و
نييئاسصخألا تÓيلحت بسسح
عبسشملا يئاذغلا ماظنلا ىلإا‐
يتلا فايلألاب ريقفلاو نوهدلاب
ة˘ب˘سسن ظ˘ف˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘سست
ي˘˘ف مد˘˘لا ي˘˘ف زو˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘لا

بناج ىلإا ،ةيعيبطلا هتايوتسسم
اهدعب ،طاسشنلاو ةكرحلا ةلق
،ة˘˘ي˘˘ثارو˘˘لا ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لا ي˘˘تأا˘˘˘ت
ءادلا اذه˘ب ى˘سضر˘م˘لا ه˘جاو˘يو
لسصت دق ةريطخ تافعاسضم
ى˘˘لإا فار˘˘طألا د˘˘حا ر˘˘ت˘˘ب ى˘˘لإا

اذ˘كو ر˘˘سصب˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف بنا˘˘ج
يذ˘˘˘لا ،يو˘˘˘مد˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا
ةئملاب57 يلاوح هب باسصي
ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
تاءار˘جإا ف˘ي˘ث˘كت ي˘عد˘˘ت˘˘سسي
،ر˘كب˘م˘لا ف˘سشكلاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
رو˘˘˘ط˘˘˘ت نود لو˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
ن˘م ه˘ب ة˘با˘˘سصإلا وأا سضر˘˘م˘˘لا
.سساسسألا

تا˘ط˘ل˘ج˘لا درا˘ط˘ت ا˘م˘˘ك
،ءادلاب ن˘ي˘با˘سصم˘لا ة˘ي˘غا˘مد˘لا

د˘˘˘˘حا ى˘˘˘˘لإا تلو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
ةيدؤوم˘لا ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا با˘ب˘سسألا
‐ ءابطلا بسسح‐ ةافولا ىلإا
ةقÓع دوجو ىلع اودكأا نيذلا

ةطلجلاو سضرملا نيب ةرسشابم
نمزملا عافترلا ةجيتن ةيبلقلا
ملو ،مدلا يف يركسسلا ةبسسنل
طقف دحلا اذه دنع رمألا فقي
دد˘ه˘ت ا˘نورو˘ك تح˘˘ب˘˘سصأا ل˘˘ب
˘‐ د˘كؤو˘ي ذإا ،ا˘سضيأا ى˘سضر˘˘م˘˘لا

ير˘كسسلا ى˘سضر˘م نأا‐ ءلؤو˘˘ه
ةبا˘سصإÓ˘ل ة˘سضر˘ع ر˘ث˘كألا م˘ه
م˘ه˘فد˘ه˘ت˘˘سسيو ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
سسي˘ئر‐ لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ةي˘ل˘خاد˘لا سضار˘مألا ة˘ح˘ل˘سصم
رونلا دبع ةنداعسس ىفسشتسسمب
،«كلا˘˘م د˘˘ي˘˘سشر» ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسب
د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف نأا ا˘ف˘ي˘سضم
ير˘˘˘˘كسسلا بب˘˘˘˘سسي د˘˘˘˘˘ق «91
نأا» :Ó˘ئا˘ق ،تلا˘ح˘لا سضع˘ب˘˘ل
يركسسلا ىسضرم نم ريثكلا

دعب لإا ىفسشتسسملل نوتأاي ل

مهنم نكمتي نيأا ،ناوألا تاوف
م˘ه˘ت˘لا˘ح ح˘ب˘سصتو سسور˘ي˘ف˘˘لا

ى˘لإا م˘ها˘˘يإا ا˘˘ي˘˘عاد ،«ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
03 لقألا ىلع ايموي يسشملا
مازتللا ىلإا ةفاسضإلاب ،ةقيقد
بن˘˘ج˘˘تو ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا˘˘ب
.ريغلا عم طÓتخلا

تاد˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةدا˘˘يز و
ه˘˘˘جاو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ءابعأا ءلؤوه دبكتي ،ىسضرملا

ح˘لا˘سصم ،نو˘ك ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م
دمتعت مل يعامتجلا نامسضلا
ة˘ي˘ئاود˘لا تا˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا سضع˘˘ب
ة˘ل˘يد˘ب˘لا ن˘ق˘ح˘لا˘ك ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ج˘ت˘نأا ي˘ت˘لا ن˘ي˘لو˘˘سسنأÓ˘˘ل
ةدئارلا ةيبنجألا رباخملا سضعب
ير˘كسسلا ة˘يودأا ة˘عا˘ن˘سص ي˘˘ف
ةب˘سسن مر˘ح˘ي ا˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
يركسسلا ىسضر˘م ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
عا˘ف˘ترل ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م
˘˘مد˘˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘هرا˘˘ع˘˘سسأا
يتلا ةديدجلا ةيودألا سضيوعت
تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘˘خ تل˘˘˘˘˘خد
ةز˘ه˘˘جأا د˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ةر˘˘ي˘˘خألا

يركسسلا ةبسسن سسايق حئارسشو
ىسضرملل سسجاه ربكا مدلا يف
ببسستت دق اهنوك ىلإا رظنلاب
سضير˘م˘لا ة˘ح˘سص رو˘هد˘ت ي˘˘ف
ة˘ئ˘طا˘خ˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘ط˘ع˘م بب˘سسب
. ةقيقدلا ريغو

ةباسصإلا ةبسسن نإاف ةراسشإÓل
لا˘ف˘طألا ىد˘ل ير˘كسسلا ءاد˘˘ب
بسسح ترد˘ق ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ةذ˘˘تا˘˘سسأا ا˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق تا˘˘˘سسارد
03 ي˘لاو˘ح˘˘ب نو˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م
001 لكل ايونسس ةديدج ةلاح
ديازت يف ءادلا اذهو ،لفط فلأا

ةيعمج سسيئر‐ لوقي رمتسسم
‐ ةداحوا لسصيف يركسسلا ءاد
تناك ةنسس02 يلاوح لبقف
005 ءا˘هز ي˘سصح˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ير˘˘˘كسسلا˘˘˘ب با˘˘˘سصي ل˘˘˘ف˘˘˘ط
مهددع ردق˘ي ا˘ي˘لا˘حو ،ا˘يو˘ن˘سس
ايونسس لفط0003 نم ديزأاب

،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘سسارد˘ل˘ل ا˘ق˘˘فوو
نار˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ب تير˘˘˘˘˘جأا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ب˘˘سسن نإا˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسقو
د˘˘ن˘˘ع ير˘˘كسسلا˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا
د˘حاو با˘˘سصم ي˘˘ه لا˘˘ف˘˘طألا
.لفط005 لكل

لا˘˘˘ف˘˘˘طألا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا نا˘˘˘ك و
او˘ع˘فر د˘ق ءاد˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
حلا˘سصم˘لا ى˘لإا ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا ءاد˘ن
ةرازو ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ،ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا
ريفوت لجأا نم لخدتلل ةحسصلا

ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘سسنألا ة˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سضم
ىسضرملا مهئانبأا اهمدختسسيل
تكهنأا يتلا ربإلاب زخولا لدب
تلاق دقو ،ةلي˘ح˘ن˘لا م˘هدا˘سسجأا
لاجملا اذه يف تاهمألا ىدحإا
«مÓسسلا» ةديرجل حيرسصت يف
نم رثكأاو ار˘ي˘ث˘ك ي˘نا˘ع˘ت ا˘ه˘نأا

امدنع باسصملا اه˘ن˘با ةا˘نا˘ع˘م
ه˘˘م˘˘سسج ز˘˘خو ى˘˘لإا ر˘˘˘ط˘˘˘سضت
، ةرم لك يف ربإلاب ريغسصلا

«زاهج ريفوتب بلا˘ط˘ت ه˘ي˘ل˘عو
يقابك ،ناجملاب«لياتسس يرفلا
اهاسضرم˘ل هر˘فو˘ت ي˘ت˘لا لود˘لا

ه˘ع˘ي˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ندÓ˘˘ب سسكع
ةردقلا قوف˘ت ة˘سضها˘ب نا˘م˘ثأا˘ب
. تÓئاعلل ةيئارسشلا

ز.صسواط

عا˘ط˘˘ق ن˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم تدا˘˘فأا
دد˘˘ع نأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإلا
يف ةباسصإا فلأا نم ديزأا تغلب
لوخدلا ذ˘ن˘م يو˘بر˘ت˘لا ط˘سسو˘لا
/0202 م˘سسو˘م˘ل ي˘سسرد˘˘م˘˘لا

1202.
نإا˘ف ،ح˘لا˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو

د˘ع˘ب تءا˘ج تا˘ي˘ئا˘˘سصحإلا هذ˘˘ه
نا˘ي˘ب˘لا ن˘ع ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ما˘˘يأا رور˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘˘تلا ن˘˘ع ردا˘˘سصلا

نم اوبلاط يذلا ،ذيمÓتلا ءايلوأل
،يذيفنتلا زاهجلا سسيئر هلÓخ
قÓغإا ةداعإاب ،دارج زيزعلا دبع
51 ةدمل ةيوبر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
رظنلاب بلطملا اذه ءاجو .اموي
دد˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘ترلا ى˘˘لإا
ربع «انوروك» ءابوب تاباسصإلا

.نطولا تايلو
نأاب ،هل نايب يف داحتلا دكأاو

يتأاي ،سسرادملا قلغ ةداعإا بلط
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘˘ح
لك ريفوت ةيوبرتلا ةعومجملاو
ةفاسضإلاب ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تا˘نا˘كمإلا

«لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا» ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘لإا
سصئا˘ق˘ن˘لا ن˘ي˘سسح˘تو ي˘˘ح˘˘سصلا
لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘˘ظ˘˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لا
.يراجلا يسسردملا

ةباقنلا ترذ˘ح ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
،«ويتنسسا» ةيبرتلا لامعل ةينطولا

يتلا «كابترلاو رتوتلا» ةلاح نم
ي˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ
دد˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ع˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ماز˘˘˘تو
نأاب ةدكؤوم ،انوروكب تاباسصإلا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
.«اقلقم» تاب ةيوبرتلا

ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا د˘كأا و
هنا ينطولا هبتكم عامتجا بقع
بعسصلا يحسصلا فرظلا اذه يف
،ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا رار˘م˘ت˘˘سسا ءار˘˘ج
ي˘˘˘سسرد˘˘˘م لو˘˘˘خد ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘فو
يف ريبك دعاسصت عم يئانثتسسا

ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘مو˘˘ي تا˘˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع
ل˘˘خادو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
رارمتسسا رطاخ˘مو تا˘سسسسؤو˘م˘لا
دار˘فأا ن˘ي˘˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
ة˘ج˘ي˘ت˘نو ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
تا˘نا˘كمإÓ˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا سصق˘˘ن˘˘لا

تاءار˘˘˘˘˘جإلاو ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘لاو
نم دح˘لاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلا
يرورسضلا نم حبسصأا ،هراسشتنا

تاءارجإا ذا˘خ˘تا ة˘مو˘كح˘لا ى˘ل˘ع
لماسشو لماك قلغل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم
لاح يف ةيوبر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
ةدايزو عسضولا م˘قا˘ف˘ت رار˘م˘ت˘سسا
يف مكحتلا نيح ىلإا ،تاباسصإلا
فورظلا لك ريفوتو ةيعسضولا
لا˘ق˘ت˘نا ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا
ة˘عا˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ىود˘˘ع˘˘لا
ى˘لإا نا˘ي˘ب˘لا را˘˘سشأاو ،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
لوكوتوربلا قيبطت يف سضقانتلا
ةرازو˘لا تارار˘ق ن˘ي˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا
حداف˘لا سصق˘ن˘لا ن˘ي˘بو ة˘ي˘سصو˘لا
ةسصاخ˘لا تاءار˘جإلاو ل˘ئا˘سسو˘ل˘ل
يح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا حا˘ج˘نإا˘ب

فعسض عم ،ةدعسصألا عيمج ىلع
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م
ةدوسصرملا يوناثلاو طسسو˘ت˘م˘لا

بايغلاو ،ةيبرتلا ةرازو لبق نم
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم˘ل ما˘ت˘لا ه˘ب˘سشلا
.ةيئادتبلا سسرادملاب لفكتلل

خ.ةميشسن

ريدشصتلا ةيلمع نمشض
تاجتنم فلتخمل ةنماثلا
0202 مشسرب بكرملا

«يلايسسوت» بكرم
بيبانأا ردسصي

مجحلا نم ةينوزلح
لاغنسسلا وحن ريبكلا
بلشصلاو ديدحلا بكرم ماق
يف ةويطبل «يلايشسوت»
بيبانأا ريدشصتب ،نارهو

ريبكلا مجحلا نم ةينوزلح
،لاغنشسلا ىلإا تايواحلا ربع
صسمأا هب ةدافإلا تمت امبشسح

تاذل لاشصتلا ةيلخ ىدل
.بكرملا

ةعطق06 ءاهز لقن مت دقو
تاذ ةينوزلحلا بيبانألا نم
807 عومجمب ريبكلا مجحلا

،يراجلا عوبشسألا ةياهن ارتم
نارهو ءانيم نم اقلطنا
،لاغنشسلاب راكاد ءانيم وحن

ريدشصتلا ةيلمع نمشض
تاجتنم فلتخمل ةنماثلا
يراجلا ماعلا مشسرب بكرملا

.ردشصملا صسفن حشضوأا امك
يراجلا رهششلا بقتريو
نم نط فلأا5 ريدشصت
ىلإا ةيديدحلا كلشسألا

ةيلمع ثلاث يهو اينامور
نم عونلا اذه صصخت
امك ، بكرملل تاجتنملا
ماق دقف ريكذتلل.هيلإا ريششأا

ماعلا للخ «يلايشسوت» بكرم
76 نم ديزأا ريدشصتب يراجلا
ءانبلا ديدح نم نط فلأا
ادنكو ايناطيرب ىلإا

ةدحتملا تايلولاو
فلآا3 ءاهزو ةيكيرمألا

ةيديدحلا بيبانألا نم نط
فلأا3 نم ديزأاو لوغنأا وحن

ةيديدحلا كلشسألا نم نط
.لاغنشسلا ىلإا

م.ةزمح



ه˘˘˘˘˘ب تدا˘˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘˘˘م بسسحو
لفط˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم
ن˘م جر˘خ ي˘ناد˘م ى˘ف˘ط˘˘سصم
ة˘˘عا˘˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب
مويلا تاذ نم لاوز ةدحاولا

نأا لبق ،ةسسردملا ىلإا اهجوتم
ريغ ة˘ه˘ج ى˘لإا ه˘ت˘ه˘جو ر˘ي˘غ˘ي
.ةمولعم

لفطلا دلاو دكأا هتهج نمو
ةلاح يف سشيعي هنأا يفتخملا

قارف ىلع ةرسسحلاو ملألا نم
يأا هنع رهظي مل يذلا ،هنبا

ناكمب ديفت ةمولعم وأا ربخ
هيل˘عو ،مو˘ي˘لا ة˘يا˘غ˘ل هد˘جاو˘ت
ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك و˘˘˘˘عد˘˘˘˘ي
نم مهتدعاسسم ني˘ن˘سسح˘م˘لاو
هدجاوت ناكمب مهغÓبإا لÓخ

.كلذب اوملع ام ةلاح يف
ثا˘˘˘ح˘˘˘بألا ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘تو

تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ع˘˘سساو˘˘˘لا
لبق نم «ةفثكملا»  ةيئاسضقلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ة˘بار˘ق رور˘م د˘ع˘ب ،سضي˘ب˘˘لا˘˘ب
سضماغلا ءافتخلا نع عوبسسأا
.سضيبلاب لفطلل

watan@essalamonline.com
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!ّرمتسسي لافطأ’إ ءافتخإ «عبعب»

شضيبلاب راظنأ’ا نع ىراوت قهارم ةسصق زغل فسشكل ةفثكم تاير–

ط.ةراسس

ءاسسم ،سضيبلإ ةنيدم طسسوب نكسسم054 يحب نطقي ،ةنسس رسشع عبرأإ يذ ينإدم ىفطسصم ىعدي لفط ىفتخإ
.ةسضماغ فورظ يف ،يسضاملإ نينث’إ موي

ةيدلب سسمأا حابسص تزتها
،ةنيطنسسق يف ،ةرامسسلا نيع
تحار لتق ةميرج عقو ىلع
لخاد ،ةي˘ن˘ير˘سشع ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض
.ةقطنملا ءايحأا دحأاب لزنم

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
يناجلا مدقأا دق˘ف ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا

ى˘ل˘ع ،ةا˘ت˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘سشع و˘˘هو
ة˘ط˘سساو˘ب تا˘بر˘سض ه˘ي˘˘جو˘˘ت
،ة˘ل˘ي˘ت˘ق ا˘هادرأا ،دا˘ح ن˘ي˘˘كسس

،ةيندملا ةيامحلا تلخدت دقو
ى˘لإا ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘ث˘ج تل˘ق˘˘نو
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
يف يلجنم يلع ىفسشتسسمب
تح˘ت˘˘ف ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
اقي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘لا
اذ˘˘ه تا˘˘سسبÓ˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل
.عينسشلا ثداحلا

ب.ىملسس

تايانجلا ةم˘كح˘م ترد˘سصأا
ءاسضق سسلج˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
01 ةبوقعب امكح  ،وزو يزيت
قح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس
و˘عد˘م˘لا فو˘قو˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
23 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لا «ا.ع.د»
لتقلا ةيانج ةمهتب ،بزعأا ةنسس
اميف ،رارسصإلا قبسس عم يدمعلا
م˘ه˘ت˘م˘لا ه˘ق˘ي˘ق˘سش ة˘ئر˘ب˘ت تم˘˘ت
ة˘ل˘ف˘ط˘ل بأا ة˘ن˘سس04 «ي.د»
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت بسصن˘˘م ل˘˘غ˘˘˘سشي
نأا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا

اذهو ة˘م˘ه˘ت˘لا سسف˘ن ه˘ل ته˘جو
» ةيحسضلا امه˘ق˘ي˘ق˘سشب ارار˘سضإا
هحور تقهزأا يذلا ،بزعأا «م.د
زهان رمع نع ةيواسسأام ةقيرطب
.ةنسس14 ـلا

يتلا ،ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
ماعلا قحلا لثمم اهيف سسمتلا
دبؤوملا نج˘سسلا ة˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت
تر˘ج ،ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كل
نئاكلا يلئاعلا لزنملاب اهعئاقو
،«نا˘قزوا د˘ي˘ع˘سس تيا» ة˘ير˘˘ق˘˘ب
ءاعبرألا ةرئادب نجرا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
توأا81 خ˘يرا˘ت˘ب ن˘ثار˘يا ثا˘ن
عوبسسأا رورم دعب اذهو ،9102
ذإا ،كرابملا ىحسضألا ديع نم
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘فو
د˘ع˘بو ة˘ي˘ح˘سضلا حار ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص
ظ˘ف˘ل˘ت˘يو خر˘سصي ه˘ظا˘ق˘ي˘˘ت˘˘سسا
يرا˘ع و˘هو سشحا˘ف˘لا مÓ˘كلا˘˘ب
ةا˘˘سشر˘˘ف ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي ،رد˘˘سصلا
اهتقرسس مت دق هنا اددرم هنانسسأا

ه˘˘تد˘˘لاو تحارو ،ه˘˘ت˘˘فر˘˘غ ن˘˘م
ه˘ت˘ب˘ير˘ق ة˘ق˘˘فر ه˘˘ئد˘˘ه˘˘ت «ن.و»
هنأا هل ةدكؤوم ،«ك.م» ةدهاسشلا

اهيلع روث˘ع˘لا م˘ت˘ي م˘ل و˘ل ى˘ت˘ح
،ةديدج ىرخأا ةاسشرف هنوطعيسس
هنيب ةيمÓك تاسشوانم علدنتل
هب˘لا˘ط ذإا ،لوألا م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘ي˘بو
ايئاهن هتفرغ ةرداغمب ةيحسضلا

ناك درلا نأا لإا هسضارغأا جارخإاو
كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ل ه˘˘نأا
دد˘سصبو Ó˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ه˘˘نو˘˘كل
ةقفر طÓ˘ب˘لا ءا˘ن˘ت˘قل با˘هذ˘لا
نأا املع ،مهرهسصو رخآلا مهتملا

لوألا م˘ه˘ت˘م˘لا سسبÓ˘م  ة˘ناز˘˘خ
يذلا ةيحسضلا ةفرغ يف دجاوتت
نم يناجلا سضارغأا جارخإاب ماق
مسضت تناك يتلا ةنازخلا كلت
ة˘˘˘جوز ،«ز.ر» سضار˘˘˘غأا ا˘˘˘˘سضيأا
˘مد˘قأا ثي˘ح ،ي˘نا˘ث˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ا˘˘ه˘˘ي˘˘مر˘˘ب ا˘˘˘سضيأا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلا

ثيح ةيطغألا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ة˘ناز˘خ˘لا قو˘ف ةد˘جاو˘ت˘م تنا˘ك
مهتملا ل˘خد˘ت كا˘ن˘ه ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
عدو˘ت˘سسم˘لا ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘نا˘ث˘˘لا
سشبك رحن ةي˘ل˘م˘ع د˘ه˘سش يذ˘لا
هرهسص ةقفر ناك ثيح ،ديعلا
هيلع ةادانملا تمت نأا دعب «م.م»

راجسش عقيل ،خارسصلا هعامسسل
ثيح ،ايماد Óتاق ناك هنكل ناث
خبطملا ىلإا لوألا مهتملا هجتا

حبذب ماقو رجنخ راسضحإاب ماقو
لقنتيل  ،سضرألا ىلع وهو هيخأا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
م˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
حورجب  ابيسصأا نيذللا نيمهتملا

دقف ة˘ي˘ح˘سضلا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ف˘ي˘ف˘ط
سضرعت ثي˘ح مد˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
يجراخو يلخاد يومد فيزنل
ه˘سسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل ةدا˘ح ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
تاي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘فر˘غ ي˘ف ةر˘ي˘خألا
هلوسصو روف ا˘ه˘ي˘لإا ل˘خدأا ي˘ت˘لا
،نثاريا ثان ءاعبرألا ىفسشتسسمب
نأا يعر˘سشلا بي˘ب˘ط˘لا د˘كأا د˘قو
هسضرعت ىلإا عجار ةافولا ببسس
،رتمتن˘سس ةر˘سشع ق˘م˘ع˘ب ح˘بذ˘ل˘ل

تا˘مد˘كو ا˘سشود˘خ ن˘يا˘ع ا˘م˘˘ك
،موحرملا ردسص ىوتسسم ىلع
را˘ثآا سسم˘ط م˘˘ت د˘˘ق ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
لزنملا لسسغ مت ثيح ،ةميرجلا

ةادأا نأا ا˘˘م˘˘ك ثا˘˘ثألا بي˘˘تر˘˘˘تو
نيب اهيلع روثعلا مت  ةميرجلا
قيق˘ح˘ت˘لا لÓ˘خو ،مألا سضار˘غأا
هنبا نأا ادكؤوم عئاقولا بألا درسس
ر˘ج˘ن˘خ˘لا ر˘سضحأا ن˘م و˘ه لوألا

هنأاو يناثلا هنبا لخدت دكأا امك
مت كانه يعامجلا طوقسسلا دعب
هنأاسشب لاق يذلا ،ةيحسضلا حبذ
هنوكل هببسسب تيبلا هرك دق هنا
سسسسأاتي ل اذلو افينع اسصخسش

مهتم˘لا لا˘ق ا˘م˘ك ،ا˘ي˘ند˘م ا˘فر˘ط
سسيئرل فو˘قو˘م˘لا ر˘ي˘غ ي˘نا˘ث˘لا
ةيحسضلا ه˘ق˘ي˘ق˘سش نأا  ة˘سسل˘ج˘لا

ىلع داتعم هنأل ،مهنع فلتخم
،سشحا˘˘˘ف˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘كلاو ر˘˘˘˘كسسلا

يتلا ةمكاحم˘لا ة˘سسل˘ج لÓ˘خو
يندملا فرطلا عافد اهيف نلعأا

نامهتملا حار سسسسأاتلا مهسضفر
راجسشلا عئا˘قو˘ب ا˘فر˘ت˘عا ناذ˘ل˘لا
امهنأا لإا ،نانسسألا ةاسشرف ببسسب

حبذ مت فيك ناملعي ل احرسص
هنا لوقلا ني˘لوا˘ح˘م ،ة˘ي˘ح˘سضلا

هيلع قفتا ام وهو ثداح درجم
دلاولا ى˘ت˘حو  فار˘طألا ع˘ي˘م˘ج
هنا Óئاق هتاحيرسصت نع عجارت
تافار˘ت˘علا كل˘ت˘ب ه˘ئلدإا ءا˘ن˘ثأا

لث˘م˘م ا˘مأا ،«با˘ح˘سس» ي˘ف نا˘ك
فسسأات هتعفارم يف ماعلا قحلا
وهو ةم˘ير˘ج˘ل˘ل ه˘فا˘ت˘لا بب˘سسل˘ل
نأا ىلع اددسشم ،نانسسألا ةاسشرف
ناو ةتباث ة˘م˘ير˘ج˘لا نا˘كرأا ل˘ك
ةيحسضلا كسسما يناثلا مهتملا

.احبذ هلتقب ماق لوألاو
ط.ةراسس

«لتق ام ب◊إ نم»

ةنيطنسسق ‘ ةعسشب ةقيرطب هتقيدسص لتقي قسشاع

..لايÿإ نم برغأإ ةÁر÷إ عفإود

!نانسسأا ةاسشرف ببسسب هقيقسش حبذي باسش

وزو يزيتب رورم زجاح ‘ ايكرد لتقت ةبكرم

ةريوبلا ‘ ةفرسشلاب ينيثÓث ةثج ىلع روثعلا

سصاخسشأإ3 كÓهب ترايتب تلجسس ةليسصح لقثأإ

ةعاسس84 لÓخ حورجب رخأا623 بيسصيو Óيتق41 دسصحي تاقرطلا باهرإا

اسضرعت نيسصخسش فاعسسإإ
يف ناتوبلإ زاغب قانتخÓل
ةيدملإ

22 نم ديزأا زجح
تابورسشم ةدحو فلأا
يداولاب ةيلوحك
يدإولإ نمأإ رسصانع تنكمت
نم ،ةيعون ةيلمع يف
لغتسسي ناك لزنم ةمهإدم
تابورسشملل نزخمك
،ةي’ولإ ةمسصاعب ةيلوحكلإ
فلإ22 زجح مت نيأإ

تابورسشملإ نم ةدحو001و
فلتخم نم ةيلوحكلإ
.ماجحأ’إو عإونأ’إ
لÓغتسسإ ىلإإ دوعت ةيلمعلإ

عيب طاسشنب تامولعم
تابورسشملإ جيورتو
ءايحأ’إ لخإد ةيلوحكلإ
لك عمج دعبو ،ةينكسسلإ
ثحبلإو تامولعملإ

لماك لامكتسسإو يرحتلإو
مت ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ

يتلإو لزنملإ ةمهإدم
ةيمكلإ زجح نع ترفسسأإ
،ةروراق فلإ22 قوفت يتلإ
نمأ’إ رسصانع حتفتل
ةيلمعلإ ليسصافت يف اقيقحت
ىدل هليوحتب موقتو
ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ تاهجلإ
.ايميلقإإ

تلخدت ،ىرخأإ ةهج نمو
ةيامحلل ةيوناثلإ ةدحولإ
يف ةيرامعلاب ةيندملإ
ةعاسسلإ دودح يف ،ةيدملإ
لجأ’ ،سسمأإ حابسص ةيناثلإ
نيسصخسش ذاقنإإو فاعسسإإ

.زاغلاب نيقنتخم
ةيريدمل نايب بسسحو
،ةيدملاب ةيندملإ ةيامحلإ
رثإ ،ناسصخسشلإ بيسصأإ
ناتوبلإ زاغل امهقاسشنتسسإ
زاغ ةروراق نم ثعبنملإ

،ليحإرسشوب ةيدلبب
،ركذ سسنج نم اياحسضلإ

53 نيب حإورتت مهرامعأإو
نم نايناعي ،ةنسس63و
متيل ،سسفنتلإ يف ةبوعسص

ةدايع ىلإإ امهلقنو امهفاعسسإإ
تامدخلإ ةددعتم
.ةيرامعلاب

ل.ايرام

،سسمأا لوأا ءا˘˘سسم ،تل˘˘خد˘˘˘ت
عاطقل ةيوناثلا ةدحولا تافاعسسإا

ةسسماخلا ةعاسسلا ىلع ةلادسشم
سصخسش ةثج لقنل قئاقد سسمخو
ل˘ب˘ح˘ب ا˘ق˘ل˘ع˘م د˘˘جو ،ى˘˘فو˘˘ت˘˘م
قباطلاب يبسشخ دومعب دونسسم
روط ي˘ف تا˘يا˘ن˘ب˘لا د˘حأا˘ب لوألا
يرينيث ةيرق˘ب ة˘ع˘قاو˘لا زا˘ج˘نلا
قرسش ملك05 ،ةفرسشلا ةيدلبب
.ةريوبلا ةيلو رقم

ف˘˘˘سسو˘˘˘ي تاد˘˘˘ب˘˘˘˘ع بسسحو
ة˘ير˘يد˘م˘ب مÓ˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
،ةريوبلا ةيلول ةيندملا ةيامحلا
ةرايسس جور˘خ ل˘ي˘ج˘سست م˘ت د˘ق˘ف
سصخسش ةثج لقن لجأل فاعسسإا

ةسسماخلا ةعاسسلا ىلع ،ىفوتم
لوأا لاوز ن˘˘م ق˘˘ئا˘˘قد سسم˘˘˘خو
ي˘ف ل˘ب˘ح˘ب ا˘ق˘ل˘ع˘˘م د˘˘جو ،سسمأا

لوألا ق˘با˘ط˘لا˘ب ي˘ب˘سشخ دو˘م˘˘ع
ةيرقب زاجنلا رو˘ط ي˘ف ة˘يا˘ن˘ب˘ل
،ة˘فر˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ند˘˘ير˘˘سسكي˘˘ت
نم غلبي ركذ سسنج نم ةيحسضلا
وحن هليوحت مت ،ةنسس92 رمعلا

ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم
.ةلادسشم ىفسشتسسمب

د˘ه˘سش ،ر˘يا˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ةينمألا تاوقلل تبا˘ث˘لا ز˘جا˘ح˘لا
كردو سشي˘˘˘ج ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ةعباتلا بيرغا ةقطنمب زكرمتملا
يت˘لا ،ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا نو˘فزا ةر˘ئاد˘ل
يزيت ةيلو ةمسصاع نع دعبت
لامسش م˘ل˘ك56 ي˘لاو˘ح˘˘ب وزو
حار ةميلأا ةثداح ،سسمأا  ةريهظ
بيقر ةب˘تر˘ب ي˘كرد ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض
ردحنيو ةنسس62 رمعلا نم غلبي
بر˘غ˘لا˘ب تا˘يلو˘˘لا ىد˘˘حإا ن˘˘م
هعرسصم يق˘ل ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيواسسأام ةقيرطب يمسسرلا هيزب
ي˘ف ه˘ب˘جاو˘ل ه˘ئادأا ءا˘ن˘ثأا ة˘˘م˘˘ي˘˘لأا
نأا د˘ع˘ب اذ˘هو ،ي˘ن˘مألا ز˘جا˘˘ح˘˘لا
ةريثم ة˘ق˘ير˘ط˘ب ةرا˘ي˘سس ه˘ت˘سسهد
.ةسشهدلل

نيدلا رون ناسشوا دئارلا لاق
ةعومجملاب مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
يزيتب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

مايق ىلإا دوعت عئاقولا نإا ،وزو

هترايسس نكرب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حا
جرع˘ن˘م ي˘ف «ر˘ن˘ترا˘ب» عو˘ن ن˘م
ل˘˘سسغو ن˘˘يز˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘˘ب
ز˘جا˘ح˘لا ةاذا˘ح˘م˘ب تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي نا˘ك يذ˘لا ي˘ن˘مألا

رظني ناك يذلا ةيحسضلا هطسسو
نطفتي ملو ةلباقملا ةهجلا ىلإا
يت˘لا ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا ةرا˘ي˘سسل˘ل
اهدرفم˘ب  ف˘ل˘خ˘لا ن˘م تق˘ل˘ط˘نا
ثيح ،ردحنملا كلذ يف ةعرسسب
ه˘لوز˘ن د˘ع˘ب ا˘ه˘ب˘حا˘سص م˘ق˘˘ي م˘˘ل
سسهدتل ،اديج لمار˘ف˘لا تي˘ب˘ث˘ت˘ب
تر˘م ثي˘ح ة˘ي˘ح˘سضلا ةر˘سشا˘ب˘م
هسسافنأا ظفليل اهيف قلعو هيلع
تح˘ت ،نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا
هب اوعراسس نيذللا هئÓمز راظنأا
و˘˘هو ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم بر˘˘قا ى˘˘˘لإا

دكأاتلا مت كانه نوفزا ىفسشتسسم
د˘˘˘كأا كلذ ى˘˘˘لاو ه˘˘˘تا˘˘˘˘فو ن˘˘˘˘م
قيقحت حتف مت دق هنا ثدحتملا

ببسستملا ةبكر˘م˘لا بحا˘سص ع˘م
.عورملا ثداحلا يف

م.ةزمح

مهعرسصم اسصخسش41 يقل
ي˘ف نور˘˘خآا623 بي˘˘˘سصأاو
ر˘ب˘ع تل˘ج˘سس رور˘˘م ثداو˘˘ح
ةعاسس84لا لÓ˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا
ه˘ب تدا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،ةر˘˘ي˘˘خألا
ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح سسمأا
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘˘˘سضوأا و
تماق اهنأا ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

603 ـب ةر˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
ثداوح ةدع لجأا نم لخدت
،تا˘يلو ةد˘ع ر˘˘ب˘˘ع رور˘˘م˘˘لا

اسصخسش41 ةا˘˘˘فو تف˘˘˘ل˘˘˘خ
حورجب نيرخآا623 ةباسصإاو
ةري˘سشم ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
تلجسس ةليسصح لقثأا نأا ىلإا
3 ةا˘˘فو˘˘˘ب ترا˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
نيرخآا41 ةباسصإاو سصاخسشأا
بÓقناو فارحنا رثا حورجب

ىلع نيرفاسسملا لقنل ةلفاح
،32 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

بهذلا نيع قرط˘لا قر˘ت˘ف˘م˘ب
.رقوسس ةرئادو ةيدلبب

تا˘طا˘سشن˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
،91‐ديفوك انوروك سسوريف
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تما˘˘˘ق
ةرت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لا

ـب ينطولا بارتلا ةفاك ربع
ربع ةيسسيسسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع94
ةدئافل (ةيدلب83) ةيلو41
ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
مهركذتو م˘ه˘ث˘ح˘ت ،تا˘يلو˘لا
د˘˘˘عاو˘˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘سضب
دعابتلا اذكو يحسصلا رجحلا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ربع ميقعت ةيلمع19 ـب مايقلا

نم (ةيد˘ل˘ب75) ة˘˘يلو81
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘سشن˘م
تا˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خو
.عراو˘˘˘˘˘سشلاو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كسسلا

ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تسصسصخو

ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل
ةيامح نوع053 نيتيلمعلا

15 بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م
،ةنحاسش66و فاعسسإا ةرايسس
زا˘ه˘ج ع˘سضو ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ةماقإÓل ناكم ةيطغتل ينمأا
رجحلل هجوم فراطلا ةيلوب
.نينطاوملل يحسصلا

تاد˘˘˘حو˘˘˘˘لا تاذ تنا˘˘˘˘ك و
تافاع˘سسإلا م˘يد˘ق˘ت˘ل تل˘خد˘ت
اوقنتخا اسصخسش11ل ةيلوألا

زاغ˘ل م˘ه˘قا˘سشن˘ت˘سسا ر˘ثا ى˘ل˘ع
نو˘˘˘بر˘˘˘كلا د˘˘˘ي˘˘˘سسكا يدا˘˘˘حا
ةئفدتلا لئاسسو نم ثعبنملا

نم لك يف ،ءاملا تاناخسسو
ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لا سضي˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘يلو
ل˘ف˘كت˘لا م˘ت د˘˘قو .ة˘˘يد˘˘م˘˘لاو
لبق ناكملا نيعب اياحسضلاب
ح˘لا˘سصم˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
.ةيئافسشتسسلا

م.ح
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!؟مايأا ةثÓثو ةئاملا ةكرعم يف رسصتني شسرخأ’ا رهام

ن˘ع حو˘ت˘ف˘م˘لا بار˘سضإلا ة˘كر˘ع˘م
ةطاحإلاو اهراوغأا ر˘ب˘سسو ما˘ع˘ط˘لا
سضاخ ن˘م˘ل جا˘ت˘ح˘ت ا˘هدا˘ع˘بأا ل˘كب
يعدأا ل ،اهنع بتكي نأا ةبرجتلا
ة˘بر˘ج˘˘ت ثل˘˘ث تسضخ ي˘˘نأا لإا كلذ
لهف ،سسرخألا رهام ةبرجتب ةنراقم
نأا اموي نيثÓث بارسضإا يل زيجي
نيعسستلا ةبرجت نع بتكأاو أارجتأا
يف رمنلا ة˘بر˘ج˘ت ر˘كذ˘ت˘سسأا ؟ا˘مو˘ي
سضّورملا عم دمحم ايركز ةسصق
لكأا نم رومنلا ليوحت ديجي يذلا
لك عمو ،بسشعلا لكآا ىلإا موحللا
رمنلا قفاوي نأاب أادبت ةوطخ عوبسسأا

هيف لكأايل عوبسسألا يف موي ىلع
هتاوطخ ةياهن يهتنت مث باسشعألا
بسشع ل˘كآا نو˘˘كي نأا˘˘ب ةر˘˘ير˘˘سشلا
ق˘ي˘ه˘ن ق˘ه˘ن˘ي م˘˘ث ن˘˘مو زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
بو˘˘ل˘˘سسألا اذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ه ،را˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘ط˘سشن˘لا ة˘ب˘خ˘˘ن˘˘لا نو˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي
را˘ح˘ت˘˘نÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد˘˘ل ا˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
رييغتلا ءامد ديمجت وأا يسسايسسلا
دّرجم ىلا اهليوحتو اهقورع يف
«ّسشن˘˘ي لو ّسشه˘˘ي» ل ي˘˘م˘˘قر ّم˘˘ك
نأا˘سشلا ي˘ف ة˘ل˘م˘نأا د˘ي˘ق ه˘˘ل سسي˘˘لو
ل لÓتحلاو .هنطوو ةبعسشل ماعلا
Óسشف لسشفت ةبرجتلا هذه نأا كردي
ينيطسسلفلا لقتعم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ع˘يرذ
ءاول نوعفري نيذلا ءلؤوه ةسصاخ
لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘ير˘˘حو م˘˘ه˘˘ت˘˘مار˘˘ك
ةكرعم سضوخ نورّرقيو مهئاعمأا

اقلطم ةباجتسسلا مدعو سسورسض
أادبم˘ب لو˘ب˘ق˘لا˘ب ى˘لوألا ةو˘ط˘خ˘ل˘ل
لا˘ق˘ت˘علا ى˘ّم˘سست ي˘ت˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا
بل˘˘ق نورّر˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘ه ل˘˘˘ب ،يرادإلا
اذه سضيورتو رحاسسلا ىلع رحسسلا
مهتدارإل عايسصنلا ىلع لتحملا
ةيداسسلا ةبع˘ل˘لا هذ˘ه ل˘ف˘قو ةّر˘ح˘لا
لÓخ نم ،اهنوديري يتلا ةقيرطلاب

ّلك نم هتيرعتو ةيوازلا يف هرسشح
م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘طا˘˘ب˘˘لا ه˘˘تاءا˘˘˘عدا
ل اهب هل ةقÓع ل يتلا ةيناسسنإلا

ى˘ل˘ع .د˘˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘م لو بير˘˘ق ن˘˘م
ىل˘عو ه˘ق˘ي˘ه˘ن و˘ل˘ع˘ي نأا لÓ˘ت˘حلا
تو˘سصب و˘ل˘ع˘ي نأا ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ل يتلا ةينطولا ةدايسسلاو ةّيرحلا
ي˘لÓ˘ت˘حلا سشحو˘ت˘لا اذ˘ه˘ل قور˘˘ت
رارق ذا˘خ˘تا ة˘ظ˘ح˘ل ن˘م .سضي˘غ˘ب˘لا
فقوب رارقلا ةظحل ىلا بارسضلا
ةحاسسو ةل˘يو˘ط ة˘فا˘سسم بار˘سضلا

ةيناث ّلك نم ذختت ةعيرم ةكرعم
،ةميزه وأا اراسصتنا اهيف لّجسست نأا
ل يذلا نمزلا روغث ىلع طبارتسس
،ه˘نا˘كم ن˘م حز˘˘حز˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا ود˘˘ب˘˘ي
ةبÓ˘سص ّل˘كب م˘ه˘فو˘ي˘سس د˘لا˘ج˘ت˘سس
ىلع ،كتّيسسفن ناديم يف تابثو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ّسسكت˘ت نأا ة˘ّي˘سسف˘ن˘لا هذ˘ه
كل˘م˘ت ل تنأا ،م˘˘ه˘˘فو˘˘ي˘˘سس لا˘˘سصن
،كدي ع˘فر ى˘ل˘ع ىو˘ق˘ت لو ا˘ف˘ي˘سس
دمتسست ةميزعو ةدارإا كلمت طقف
كردسص يف رقو ناميإا نم اهدوقو
ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘ل كت˘ّم˘ه ذ˘˘ح˘˘سش رار˘˘قو
ن˘˘م ّد˘˘ب لو .ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خدو
ن˘ي˘ب ل˘ئا˘ه˘لا قر˘ف˘لا ن˘ي˘ب ةرا˘سشإلا

ةوق˘لا ثي˘ح ن˘م ة˘كر˘ع˘م˘لا ي˘فر˘ط
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسف :تاداد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلاو
ة˘كر˘ع˘م˘لا نا˘كم كل˘م˘ت لÓ˘ت˘حلا
ةكرع˘م˘لا تاودأا ،ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ل˘كب
عمق تاودأا نم اهيدي نب ةحوتفم
رّخسست ثيح رسشابم ريغ وأا رسشابم
بسسح قلغت وأا هل حتفتو مÓعلا

ىلا كابتسشلا هيجوت يف اهتبغر
،ا˘ه˘نود˘ير˘ي ي˘ت˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ثي˘˘ح
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا كل˘˘م˘˘تو
بيجتسسي يذلا يلكسشلا ءاسضقلاو

كل˘م˘تو م˘ه˘تار˘با˘خ˘م ة˘ن˘قا˘هد ى˘˘لا
لقتعملا امنيب ،لزعلاو ةطسسوبلا
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ه˘˘˘ل سسي˘˘˘ل بر˘˘˘˘سضم˘˘˘˘لا
هل سسيل ،ءيسش ّيأا ةيّداملا تاودألا
تاكرح نمو هعم هبعسش ةفقو لإا
نم دب ل .ةّيملاعو ةّيلحم نماسضت
ةكرعملا هذه عفاود ىلع فوقولا

،دودحلا دعبأا ىلإا ةئفاكتملا ريغ
ع˘˘فد يذ˘˘لا ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا بب˘˘سسلا˘˘˘ف
تابارسضإا هلبق نمو رهام لقتعملا

تاذ˘ل ة˘يدر˘فو ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
يرادإلا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘علا و˘˘˘ه ،بب˘˘˘سسلا
نأا ،ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘سسلاو تي˘˘˘سصلا ءي˘˘˘˘سس
نجسسلا يف جزتو كتّيرح رداسصت
نوكي نأا وأا كتمهت فرعت نأا نود
ثكمتسس مك يردت ل مث ّفلم كل
وأا ن˘ي˘ت˘ن˘سس وأا ة˘ن˘سس ن˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف
ز˘كر˘ت˘˘ل ة˘˘ناز˘˘نز ل˘˘خد˘˘ت ؟ة˘˘سسم˘˘خ
و˘ل˘ت د˘يد˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘تو كت˘˘با˘˘بر
نم جازم رّي˘غ˘ت˘ي نأا ى˘لإا د˘يد˘ج˘ت˘لا

انهو .كنع جارفلا رّرقيو كسسبح
نم عونلا اذه نأا هيونتلا نم ّدب ل
لهأا بيذعت هي˘ف ير˘ج˘ي لا˘ق˘ت˘علا
هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م ا˘سضيأا ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
يهف ةحوتفم˘لا ة˘ي˘سسف˘ن˘لا بر˘ح˘لا
م˘هو د˘لو˘لاو ملاو ة˘جوز˘لا لا˘ط˘˘ت
ديدج˘ت ةد˘م ل˘ك ة˘يا˘ه˘ن نو˘ب˘قر˘ت˘ي
تاظحللا يف ةيناث ةّدم مهعفسصتل
ع˘فد˘ت ة˘عدار ةو˘ق ا˘˘ه˘˘نإا ،ةر˘˘ي˘˘خألا
يذ˘لا ط˘غ˘سضلا او˘سسرا˘م˘ي˘ل ل˘هلا
رّر˘كت˘ت ل ي˘˘ك ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا هد˘˘ير˘˘ي
سسي˘ل .ة˘ي˘نا˘ث ةّر˘م ةر˘م˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا
ايرادإا لاقتعا لقتعملا ىلع Óهسس
بار˘سضلا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب رار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا
كردي هنأا ذإا ماعطلا نع حوتفملا
سسف˘˘ن ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘كلو كلذ تا˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت
ن˘ي˘ب˘ع˘˘سص ن˘˘يرا˘˘ي˘˘خ ما˘˘مأا تقو˘˘لا
لاقتعلا ةرارم عّرجتي نأا ،ةياغلل
ن˘ط˘ب ي˘ف ه˘سسف˘ن ن˘˘فد˘˘يو يرادإلا
ه˘تارا˘سصع ل˘ّم˘ح˘ت˘˘ي نأاو تو˘˘ح˘˘لا
ةنيل ةعّيط هسسفن عسضي وأا ةنتنلا
يتلا سضيورتلا ةنيكام يدي نيب
هلبق نيريثك سضيورت يف تحجن
ل˘خد˘ي مأا .ن˘ير˘ي˘˘ث˘˘ك ع˘˘م تل˘˘سشفو
هتدارا توربجب هجاويو ةكرعملا
رسسكنت نل اهنا امزاج دقتعي يتلا
ةبوعسصلا ةياغ يف رارقلا ،ادبأا مهل
يجراخلا عسضولا ةسساردل جاتحيو
ينيطسسلفلا عراسشلا ةكرح ىدمو
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ثاد˘˘˘حلاو ه˘˘˘ع˘˘˘م
بجحيسس ام كا˘ن˘ه ل˘ه ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
مأا هبارسضا نع ةيمÓعإلا ةيؤورلا

ةكرعملا أادبت مث ؟بسسانم رملا نأا
عادسصب ةنوحسشم مايأا ةعبرا لّوأاب
،مهلبق ن˘م د˘ّم˘ع˘ت˘م لا˘م˘هإاو سسا˘ق

ل˘ئا˘سسو ل˘ك ن˘م ه˘نودّر˘ج˘ُي ا˘ع˘ب˘ط
،زا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت لو و˘˘˘يدار ل ،را˘˘˘ب˘˘˘خلا

،ة˘يدار˘ف˘نا ة˘ناز˘نز ي˘ف ه˘نو˘لز˘ع˘˘يو
اهيف طلتخت ذإا ةفلتخم ةئيب كانه
نيزانز˘ب مار˘جلا ة˘لوا˘ت˘ع ن˘يزا˘نز
طمن هل ّلكو ،نييسسايسس نيلقتعم
راهن مهليل بلقن˘ي ،ف˘ل˘ت˘خ˘م ةا˘ي˘ح
ام لك ىلا عمتسستو ،ليل مهراهنو
تاّبسسم نم بلقلاو نذلا ءوسسي
نيذلا ني˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا كئ˘لوأا خار˘سصو
تارد˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘م اوءا˘˘ج
يتأات مث ،مار˘جلاو ل˘ت˘ق˘لا م˘ئار˘جو
نزاوت˘لا ناد˘ق˘فو نارود˘لا ة˘ل˘حر˘م
لسصا˘ف˘م˘لا م˘لأاو ةد˘ع˘م˘لا نا˘غوزو
ةردقلا ف˘ع˘سضو د˘سسج˘لا يوا˘ه˘تو
نزولا ناسصقن ءدبو ةكرحلا ىلع
اهد˘ن˘ع ،ع˘ير˘سسو ظو˘ح˘ل˘م ل˘كسشب
ر˘ي˘ط˘يو ة˘عا˘سسلا برا˘ق˘ع ف˘ّقو˘ت˘ت
ةلحرم لخد˘تو نو˘ي˘ع˘لا ن˘م مو˘ن˘لا
روهد˘ت ى˘ل˘ع فو˘خ˘لاو سسجاو˘ه˘لا

نورسضحي اهدنعو ،ئجافم يّحسص
أاجافتل طغسضلا سسا˘ي˘قو م˘ه˘ناز˘ي˘م
كيلع نوّلط˘ي ،ةد˘يد˘ج˘لا كلاو˘حأا˘ب
اونهويل ةسسوردم ةبسضتقم لمجب

كراو˘سشم نا˘ب كرد˘˘ت˘˘لو كم˘˘ئاز˘˘ع
بي˘˘ج˘˘ت˘˘سسي ن˘˘لو ل˘˘يو˘˘ط ل˘˘يو˘˘ط
.دحأا كبلاطمل

ىلوألا مايأا ةرسشعلا زواجتت امدنع
ه˘˘نا˘˘كم ل˘˘ح˘˘يو عاد˘˘سصلا ردا˘˘غ˘˘˘ي
ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ل˘خد˘ت د˘˘قو لاز˘˘ه˘˘لا

ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع قار˘˘˘˘ت˘˘˘˘خلا تلوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
،ريخب يتأات ل ءادوسس تاسضوافم
ةدع ىل˘ع برا˘ح˘ي بر˘سضم˘لا ا˘ن˘ه
 :تاهبج
قورعلاو ةيواخلا ءاعمألا ةهبج ‐
يه ،ةكهنملا باسصعلاو ةبسضانلا

ة˘يو˘سضع˘لا د˘˘سسج˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
ه˘˘حور ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م بر˘˘˘سضت
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سش ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘تو
بولطمو ةيعيبطلا اهتاقاقحتسساب
اهي˘ل˘ع ل˘يا˘ح˘ت˘يو ا˘هّد˘سصي نأا ه˘ن˘م
ه˘˘حور ي˘˘ف ا˘˘هرا˘˘ثآا ن˘˘م ن˘˘˘هو˘˘˘يو
.هتيسسفنو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسف˘ن˘لا بر˘ح˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج ‐
بحاسص وهو هيلع ناجسسلا اهّنسشي

ةرسشعلا يفو ناديملا اذه يف ةربخ
ةلحر˘م نو˘كت بار˘سضإÓ˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا
اذه لّمحتو ةوق ىدمل فاسشكتسسا
ير˘ج˘يو ،ما˘ع˘ط˘لا ن˘ع بر˘˘سضم˘˘لا

ّيأا عنميو هيلع يمÓعإلا ميتعتلا
ع˘˘ن˘˘م˘˘ب جرا˘˘خ˘˘ل˘˘ل ه˘˘˘ن˘˘˘م بير˘˘˘سست
ة˘طا˘حاو ه˘ترا˘يز ن˘م ن˘ي˘ما˘ح˘˘م˘˘لا

ّيأا عنمت ةقبطم ةسسارحب هتنازنز
بير˘سست˘ب م˘ه نو˘ئد˘ب˘˘يو ،بير˘˘سست
ا˘ن˘ه دود˘ح لو ه˘ي˘لا ة˘بذا˘ك را˘ب˘˘خأا

نومدختسسي دق ،مهقÓخأا مادعنل
يبطلا زاهجلا لاثملا ليبسس ىلع
سسكع˘ل ءا˘ب˘طأاو ن˘˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘م ن˘˘م
يف هناب هراهظاو ّيحسصلا هعسضو
بار˘˘سضلا نأاو ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ
،هتايح ىل˘ع ار˘ي˘ب˘ك ار˘ط˘خ ل˘ّكسشي
نأاب روسصت ىلا هنولسصوي كلذكو
هب ي˘لا˘ب˘ي ل جرا˘خ˘لا ي˘ف ع˘سضو˘لا
وأا ر˘˘ي˘˘سصن ه˘˘ع˘˘م سسي˘˘ل ه˘˘نأاو د˘˘حأا

مÓعإا وأا عراسش ةكرح وأا نماسضتم
نوديؤوي ل نوجسسلا يف كلذكو
تا˘بار˘سضإلا د˘سض م˘ه˘نأاو ه˘بار˘˘سضا
خلا...ةيدرفلا
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا عرا˘˘سشلا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج ‐
هعم سسانلا لعافت ىدمو هتكرحو
ىلع اطغسض كلذ نم لعجي فيكو
هع˘فد˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘ك ة˘جرد˘ب لÓ˘ت˘حلا
هبلط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلاو سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل
لÓتحلا نأا هيونتلا نم دب ل انهو
ىوتسسملا عفر اذإا لا بيجتسسي ل
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ن˘˘˘مألا
د˘ق ر˘ملا نأا˘ب ي˘حو˘˘ي ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
.مهنمأا ىلع ارطخ لّكسشي حبسصأا
بارسضلا عم ةيمÓعإلا ةكرحلا ‐
عرا˘˘˘سشلا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ل ع˘˘˘ب˘˘˘ت هذ˘˘˘˘هو
 .هطغسضو
بارسضÓل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ن˘ير˘سشع˘لا ي˘ف
نم بار˘سضلا سضار˘عأا ف˘عا˘سضت˘ت
م˘˘˘˘ئاد رو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشو نارودو لاز˘˘˘˘˘ه
ةكرحلا حبسصتو ديدسشلا قاهرلاب

˘مو˘ن˘لا ح˘ب˘سصيو ةر˘ط˘خو ة˘ب˘˘ع˘˘سص
نا هيونتلا نم ّدب ل انهو ،اردان
برسضملا ةلاح فيسصوت يف زفقلا

ديدسش ينجت هيف مايأا ةرسشع لك
ةبقح ربتعي موي لك نأا ذإا ،هيلع
ةفاهرو ءيطبلا نمزلا نم ةريبك
ةنسسك مويلا نم لعجت يتلا ّسسحلا

.باذعلا نم
ى˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ل˘˘خد˘˘ن م˘˘ث
همدق هيف طبرت يذلا ىفسشتسسملا

تاسسارحب طاحم ريرسس يف هديو
ناكملا لّوحتي ،ةدّدسشم ةيركسسع
هيف رمتسستو ةيركسسع ةنكث ىلا
ةبذاكلا ةّي˘ح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ل
فد˘ه˘ت˘سست ة˘ي˘سضوا˘ف˘ت تاروا˘ن˘مو
فسشكلاو ةيونعملا هحور فاعسضا

م˘كا˘ح˘م˘لا كر˘ت˘سشتو ،تار˘غ˘ث ن˘˘ع
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ا˘˘سضيأا ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ه˘˘نو˘˘تأا˘˘ي ،يدا˘˘ع˘˘م˘˘لا برا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
تلا˘ح ّد˘سشأا ي˘ف و˘هو د˘يد˘ج˘ت˘لا˘˘ب
نإاو ةمكحملا لخدت دقو .هتاناعم
ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل «ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع» ا˘˘ها˘˘˘ّم˘˘˘سسم نا˘˘˘ك
.يرادإلا لاقتعلا يف تارباخملا
ة˘ح˘سضاو ر˘˘ي˘˘غ تارار˘˘ق رد˘˘سصت˘˘ف
يهنيف بر˘سضم˘لا ر˘ي˘سسألا عاد˘خ˘ل
ل ةير˘ف˘سص ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘ل˘ع ه˘بار˘سضا
ه˘˘ملآا ى˘˘لا ه˘˘˘بار˘˘˘سضا ن˘˘˘م لا˘˘˘ن˘˘˘ي
.هعوجو
ملقلا فّقوتي ةعبارلا ةرسشعلا يف
برسضملا لسصي ثيح هربح ّفجيو
د˘قو ح˘ب˘سصيو تو˘م˘لا ة˘ّفا˘˘ح ى˘˘لا
د˘يو تو˘م˘لا د˘ي ه˘˘سسف˘˘ن تعزا˘˘ن˘˘ت
هيلا برقأا امهيأا فرعي ل ةايحلا

سضب˘ن˘لا لز˘ن˘ي ،هد˘يرو ل˘ب˘ح ى˘لإاو
تارذسش نم هيف ام ّلكو طغسضلاو
لك ،هيبنج نيب ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
د˘ي˘˘سصر ى˘˘لا فا˘˘سضي د˘˘يد˘˘ج مو˘˘ي
ة˘ي˘عو˘ن ة˘ل˘ق˘ن لا و˘ه ا˘˘م ه˘˘بار˘˘سضا
لاع ثع˘بو ة˘ي˘نا˘سسنإلا ةرا˘سضح˘ل˘ل
فسشكو ةدلاخ˘لا ة˘ير˘سشب˘لا حور˘ل˘ل
يرسست يتلا ةثيبخلا حورلا كلتل
يتلا ةدكنلا ةلودلا هذه دسسج يف
ا˘ه˘مار˘جا ي˘ف ن˘˘ع˘˘م˘˘تو سش˘˘ّحو˘˘ت˘˘ت
 .ةتيقملا اهتيداسسو
تاذ ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي سسر˘˘˘˘خلا ر˘˘˘˘ها˘˘˘˘م
اذ˘ه ىر˘سسأا ا˘ه˘ّط˘خ ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ىلا ةديدج ةمحلم فيسضيو نايكلا

تابارسضإا ،ءادفلاو ةلوطبلا محÓم
ىر˘سسلا عو˘م˘ج ا˘ه˘سضا˘خ ةر˘ي˘˘ث˘˘ك
ىر˘˘˘سسأا ا˘˘˘ه˘˘˘سضا˘˘˘خ تا˘˘˘˘بار˘˘˘˘سضإاو
ه˘م˘ح˘ل˘ب م˘هد˘حأا ه˘جاو ،م˘هدر˘ف˘˘م˘˘ب
ةلود حÓسس لك نم لزعأا ،همدو
،حÓ˘˘سسلا عاو˘˘نأا ل˘˘كب ة˘˘˘ج˘˘˘جد˘˘˘م
تسضاخ نايل˘ع فا˘ط˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ا˘مو˘˘ي ن˘˘ي˘˘ع˘˘برأا ا˘˘هد˘˘حو ا˘˘بار˘˘سضا

يرادإلا لاقتعÓل ادح هيف تعسضو
ناندع رسضخ ،7991 ةنسس ءاسسنلل
ىلا لسصو قوبسسم ريغ بارسضإاب
مث هجارفا دعوم هيف دّدح اموي66
نيلقتعملا نيب تابارسضإلا تلاوت
رهام لسصو نأا ىلا تÓقتعملاو
اموي نيثÓثو ةئاملا غلبيل سسرخلا
ع˘ي˘ط˘ت˘سسي لو ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل˘˘ق˘˘لا ..
يتلا ةيسساقلا مايألا هذهب قاحللا
سضفخنملا سضبنلا كاذ ىلا جاتحت

ا˘ي˘حور اد˘ج ع˘ف˘تر˘˘م˘˘لاو ا˘˘يو˘˘سضع
.ةرادجو قدسص لكب اهنع بتكيل
ة˘˘سصا˘˘خ عرا˘˘سشلا ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل نا˘˘كو
نأا نيعبرأاو ةينامثلا ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
يذ˘˘لا بل˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تبا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسا
رّط˘سسيو Ó˘مأا ثع˘ب˘يو ة˘مأا ي˘ي˘ح˘ي

ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ر˘˘ف˘˘سس ي˘˘ف تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص
يف هتدناسسو هعم تفقو ،دولخلاو
ر˘ثألا ا˘ه˘ل نا˘˘ك ،ة˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
يتلا كابتسشلا دعاوق يف ريبكلا
ةكر˘ع˘م˘ل ة˘ي˘عو˘ن ة˘فا˘سضإا تفا˘سضأا
،ة˘˘يوا˘˘˘خ˘˘˘لا هؤوا˘˘˘ع˘˘˘مأا ا˘˘˘ه˘˘˘حÓ˘˘˘سس
ر˘سصت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا تنا˘˘كو
ةدارإا ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ح˘˘لا ةدارإلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
نأا او˘م˘ل˘ع˘ي˘ل ،ة˘ي˘غا˘ب˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا
نأاو بع˘سص م˘˘قر ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ظ˘ف˘ل˘ي˘سس ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
ه˘تدارإا˘ب ه˘سسو˘ما˘˘ق ن˘˘م لÓ˘˘ت˘˘حلا
ن˘ي˘˘كت˘˘سسي ن˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘عاو˘˘لا ةّر˘˘ح˘˘لا

ل˘با˘ق ى˘لا لّو˘ح˘ت˘ي ن˘لو لÓ˘˘ت˘˘حل
.لاو˘حألا ن˘م لا˘ح يا˘ب لÓ˘ت˘حÓ˘ل
ةزرا˘ب ة˘مÓ˘ع سسر˘خألا را˘سصت˘نا˘˘ف
يذلا بعسشلا اذه لاسضن ةكرح يف

سسنك ىتح ليقتسسي لو ليقي ل
.سضيغبلا لÓتحلا اذه

ىلدوهلا ديلو / بيدألا ررحملا ريشسألا :ملقب
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ةسسارد ةقفسصب نوكسسمتم نوسسدنهم
ةليسسملاب نكسسم�35 ةسصح ةعباتمو

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ،ما˘يأا ذ˘ن˘م ،كر˘ح˘ت˘ي
ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ن˘˘ي˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ىلع ن˘يز˘ئا˘ح˘لا و ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

لاغسشأا ةعباتمو ةسسارد تاقفسص
نكسسم835 عور˘˘سشم زا˘˘ج˘˘نإا

8102 جمانرب ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب لد˘ع
تاهاجتلا عيمج يف ،9102و
مارتحاب لدع ةلاكو مازلإا دسصق
تمربأا نأا قبسس ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تلا
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ن˘ي˘بو م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
،ةليسسملاب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
ةينع˘م˘لا ة˘لا˘كو˘لا ه˘ج˘ت˘ت ي˘ت˘لاو
اه˘ئا˘غ˘لإا ى˘لإا «ا˘نرد˘سصم بسسح»
زا˘˘˘ج˘˘˘ناو ة˘˘˘سسارد ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘˘تو
.دحاو بتكمل عورسشملا

ن˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘سضوأاو
ىلع اوزاح مهنأا˘ب ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لا

لاغسشأا ةعباتمو ةسسارد تاقفسص
نكسسم835 عورسشمل زاجنلا
،ةليسسملاب راجيإلاب عيبلا ةغيسصب
ةقبا˘سسم˘لا ي˘ف او˘كرا˘سش نأا د˘ع˘ب
فرط نم اهنع نلعملا ةينطولا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘يد
دعب  ،ةليسسملا ةيلول  نييراقعلا
12 خيراتب تقؤوملا حنملا نÓعإا

60 رايتخا مت ثيح ،0202 ناوج
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م تا˘˘˘سسارد بتا˘˘˘˘كم
طار˘˘ت˘˘سشا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا

ةسصح ىلع سضراع لك لوسصح
ع˘ي˘م˘ج ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘˘بو ةد˘˘حاو
ىلع ةقداسصملاو حنملا طورسش
دادعإا لا˘م˘كت˘سسا م˘ت تا˘ق˘ف˘سصلا
ه˘م˘ي˘ل˘˘سستو ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ل˘سصاوو ،ي˘ج˘ي˘بوألا ح˘لا˘سصم˘ل
مايأا دعبو م˘ه˘نأا ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا تاذ
90 خيراتب ةلسسارم تدرو ةليلق
ماعلا نيمألا نع ةرداسص ربمتبسس
نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘كسسلا ةرازو˘˘˘˘ل
ن˘م بلا˘ط ي˘ت˘لاو ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لاو
عارسسإلاب يجيبوأا ناويد اهلÓخ
ةيدقا˘ع˘ت˘لا تاءار˘جإلا ءا˘ه˘نإا ي˘ف
تا˘ق˘ف˘سص ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لاو
عيراسشم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ة˘سسارد˘لا
8102 /000.021 ج˘ما˘نر˘ب
نكسسم9102 /000.09و

،تايلو90 ربع ةعزوم لدع
ح˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع تم˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
ةلاكو ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو تقؤو˘م˘لا

،تادهعلا ميلسست راطإا يف لدع
نÓعإا يف لدع ةلاكو عرسشتل

ع˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طو سضور˘˘˘ع بل˘˘˘˘ط
ني˘ي˘ع˘تو ا˘ي˘ند تارد˘ق طار˘ت˘سشا

ا˘ه˘ب˘ي˘سصن˘تو زا˘ج˘نلا ة˘سسسسؤو˘˘م
بسسح لاغسشألا يف تأادب يتلاو
،طرافلا ربوتكأا11 خيراتب حنملا

˘˘˘˘ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘م كلذ ن˘˘˘˘ماز˘˘˘˘˘تو
فلملل مهريسضحتب نيسسدنهملا
طور˘سشلا ر˘ت˘ف داد˘عإاو ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا
ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط عور˘˘˘سشم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن˘˘˘˘ل
يتلا اهيلع قداسصملا تاقفسصلل
ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ع˘˘م م˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت
تاب يتلاو يراقع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
ةيعسضولا مامأا لوهجم اهريسصم
ةينوناقلا ر˘ي˘غ˘ب ا˘هو˘ف˘سصو ي˘ت˘لا

تفزنتسسا ةيلمعلا نأاو اسصوسصخ
نم ةيركفلاو ةيلا˘م˘لا م˘ه˘تار˘ق˘م
تا˘˘مد˘˘خ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م داد˘˘عإا ل˘˘جأا
ة˘ق˘با˘سسم˘لا را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘سسارد˘˘لا
ىفانتت هذه ةجرخلا ،ةيرامعملا

ةرازول ماع˘لا ن˘ي˘مألا ة˘ل˘سسار˘مو
،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘˘لاو ن˘˘كسسلا

يف ايلعلا تاط˘ل˘سسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
اذ˘ه ف˘˘قو˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا دÓ˘˘ب˘˘لا
ءاغلإا هرثإا ىلع متي يذلا ءارجإلا

تا˘˘سسارد˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘سشم ح˘˘˘ن˘˘˘م
تل˘˘كوأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
هور˘ب˘ت˘عا ا˘م و˘هو م˘ه˘ب˘تا˘˘كم˘˘ل
تاطل˘سسلا ي˘ع˘سس ن˘م ا˘سصا˘ق˘نإا
م˘˘عد˘˘˘ل ثي˘˘˘ث˘˘˘ح˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ةر˘˘˘غ˘˘˘سصم˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

مه يتلا ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو
ليوح˘ت نأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ن˘م˘سض ن˘م
نم عور˘سشم˘لا زا˘ج˘ناو ة˘سسارد
ىلإا تاسسارد بتاكم ةتسس60
ر˘˘˘مألا سسف˘˘˘نو د˘˘˘حاو بت˘˘˘˘كم
ةسسايسسل يفانم زاجنلا ةسصحل
قطانم ريوطتل ةيمارلا ةلودلا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا م˘˘˘عدو ل˘˘˘ظ˘˘˘لا
.ةطسسوتملاو ةريغسصلا

ع . ميهاربإا

ةيلولا بارت ربع نيبرملا راغشص ةدئافل
طاوغأ’اب لحن ةيلخ0041 نم رثكأا عيزوت
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م ح˘˘لا˘˘˘سصم تعزو
ا˘م طاو˘غألا ة˘يلو˘ل تا˘با˘غ˘لا

لحن ةي˘ل˘خ0541 هعوم˘ج˘م
ربع ن˘ي˘بر˘م˘لا را˘غ˘سص ةد˘ئا˘ف˘ل
تدافأا امبسسح ،ةيلولا بارت
فا˘˘ف˘˘ع عور˘˘سشم˘˘لا ة˘˘˘سسي˘˘˘ئر
.ينوميم
نم˘سض ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘ت
،بونجلا ةيم˘ن˘ت م˘عد ج˘ما˘نر˘ب

يلام غلبم اهل سصسصخ ثيح
ءانتقل جد نويلم02 ةميقب
عزو يتلاو لحن ةيلخ0002
متي نأا ىلع ،ةدحو0541 اهنم
نم ىقبت ام لامكتسسا اقحل
(ةيلخ055) ة˘˘سصح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
امو ،ينومي˘م تحر˘سش ا˘م˘ل˘ث˘م
وه ةن˘سسلا هذ˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ز˘ي˘م
ثيح ،اهنم ةأارما71 ةدافتسسا
لاجم يف نيوكت نم ندفتسسا
زكارمب لح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘سش
جوت يذلاو ينهملا نيوكتلا
،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ةءا˘˘ف˘˘كلا ةدا˘˘ه˘˘سشب
.ةلوؤوسسملا تاذ تفاسضأا املثم
ةي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا د˘عا˘سستو
اهب زيم˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لاو

عاونأا دوجأا جاتنإا يف ةقطنملا
ة˘ت˘ب˘ن ر˘فو˘ت˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ل˘˘سسع˘˘لا
لكسشيسس امم ،ةرثكب «ردسسلا»
ةسسراممل ةبسصخ ةيسضرأا كلذ
نسسحأا يف لحنلا ةيبرت ةنهم
ىودجلا ىلإا ةفاسضإا ،فورظلا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘˘كلا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
مت املثم ،ةبعسشلا هذه اهرفوت
ةظفا˘ح˘م تد˘عأا د˘قو ،ه˘حر˘سش
يعاطق عم قيسسنتلاب تاباغلا
ة˘طرا˘خ ة˘عا˘ن˘سصلاو ة˘حÓ˘ف˘لا

ةيلو نوكت نأا لجأا نم قيرط
جاتنإا لاجم يف ةدئار طاوغألا
بسسح ،ه˘عاو˘نأا ل˘كب ل˘˘سسع˘˘لا

ىرت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو.ينوميم
ىد˘˘˘˘˘حإا تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ق ةز˘˘˘˘˘˘ع
نأا ةيلمعلا نم تاد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
نم معدلا اذه نم ةدافتسسلا
ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف م˘ها˘˘سسي نأا ه˘˘نأا˘˘سش
ةأارملا ةسصاخ ،ةلواقملا ةأارملا
ة˘فا˘ك كل˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا
يف اهل˘هؤو˘ي ي˘ت˘لا تا˘مو˘ق˘م˘لا
عيراسشملا يف حاجنلا قيقحت
.يحÓفلا دعبلا تاذ

صس.نيÒشس

ةينمألا زجاوحلاو ةيمومعلا تاحاشسلا ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا تلمشش

قيرطلا يلمعتسسمو ذيمÓتلل «انوروك» لوح ةيسسيسسحت تÓمح قÓطنا
نينطاوملا ةدئافل ةيوعوتلاو ةيشسيشسحتلا تلمحلا نم ديدعلاب مايقلا ىلإا ،ةلششنخ ةيلو نمأا حلاشصم ترداب

يئادتبإلا راوطألا لكب ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا اهللخ نم تلمشش ،انوروك صسوريف ىودع راششتنا نم ةياقولا لوح
ةيبايشسنإلا قيقحت ربع نيشسردمتملا ةملشس نمشضت يتلا ةيئاقولا تاءارجإلا ليعفت عم يوناثلاو طشسوتملا

ةرئاد عيشسوت ىلإا فدهت ةيجذومن صسورد ةجمرب ىلإا ةفاشضإلاب ،ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا طيحم نيمأاتو ةيرورملا
يدافتل ةيحشصلا ةملشسلا ،ةيرورملا ةملشسلاب اشساشسأا قلعتت ،ذيملتلا ةفاك ىدل ةينمألا ةفاقثلاو فراعملا

.91 ديفوك انوروك صسوريف راششتنا

تاوق اسضيأا تلمسش ةيلمعلا
ر˘˘ئاود˘˘لا ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
امك ،ةلسشنخ ةيلول عبسسلا

تارا˘˘˘طإاو ناو˘˘˘عأا سصر˘˘˘˘ح
ميدقت ىل˘ع ن˘مألا ة˘ير˘يد˘م
ةدئافل ،حئاسصنو تاداسشرإا
ىوتسسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘سسلا

عيزوتو ةينمألا ز˘جاو˘ح˘لاو
ى˘ل˘ع ة˘يو˘عو˘˘ت تا˘˘يو˘˘ط˘˘م
لئاسسوو تابكرملا قاوسس
فرط نم ةيعام˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا

ن˘م م˘ت ة˘طر˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘˘تو˘˘˘عد ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ريباد˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘سض
يسشفت نم د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
،91 ديفوك انوروك سسوريف
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘˘للاو
اهميقعتو تابكرملا ةفاظن
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا ة˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘جإاو
لبق نم ةيئاقولا تامامكلا
،تامقعملا ريفوتو باكرلا

كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصأا سسي˘˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘˘ت
يت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
لبق نم اريبك لابقإا دهسشت
طيحملا ميقعت ىلإا ،نئابزلا
ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لاو ي˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا
ريهطت ،ةيراجتلا تÓحملل
يتلا داوملا فلتخم ميقعتو
.نئابزلا اهيلع لبقي

ظافحللو ،ىرخأا ةهج نم
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
˘˘˘˘مرا˘˘˘˘سصلا د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
مدعو ةيئاقولا تاءارجإلاب
ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب را˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا
رسصانع تمدقأا نينطاوملا
نم ديدعلا ريرحتب  نمألا
يف تماق ثيح ،تافلاخملا

ديدعلا ريرحتب مايأا4 لÓخ
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ر˘سضا˘ح˘م ن˘م
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
63 ر˘ير˘˘ح˘˘ت م˘˘ت يد˘˘سسج˘˘لا

ةقلعتملا تافلاخم ،ةفلاخم
م˘ت ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا˘˘ب
مدع ،ةفلا˘خ˘م45 رير˘ح˘ت
مت ةي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قألا ءاد˘ترا
امأا ،ةفلاخم042 ليجسست
تا˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لئاسسول ةيئاقولا تاءارجإلا
62ـب ترد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

عومجملا لسصيل ،ة˘ف˘لا˘خ˘م
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا دد˘ع˘ل ي˘ل˘˘كلا
653 ىلإا اهريرحت مت يتلا

ةفلاخم29 ةبسسنب ةفلاخم
.ايموي
تا˘ي˘ئا˘˘سصحإل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ن˘˘م لوألا مو˘˘ي˘˘لا
يئز˘ج˘لا  ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
لÓ˘خ م˘ت ،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘˘يلو˘˘ب
78 ة˘ب˘قار˘م ر˘ج˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
تاف˘ل˘م زا˘ج˘نا م˘ت ا˘سصخ˘سش
م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سضق
تا˘ه˘ج˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لا˘˘سسرإاو
كلذو اهيف ثبلل ةيئاسضقلا

جرا˘˘خ م˘˘هد˘˘˘جاو˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
ينوناق رربم نود مهلزانم
سصخر˘˘ل م˘˘ه˘˘تزا˘˘ي˘˘˘ح نودو
مت امك ،لقنتلل ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

ن˘م ،ة˘ب˘كر˘م81 ة˘ب˘قار˘˘م
م˘ت ة˘ب˘˘كر˘˘م31 ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
تايدلبلا رسشاحمل اهليوحت
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب
لسصيل ،ةيلولاب ةيرسضحلا
دد˘ع˘ل ي˘ل˘˘كلا عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
لوألا مويلا يف تافلاخملا
م˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘˘م001 ى˘˘˘˘˘˘لإا
.اهليجسست

ةرودلا قلطنا..
ةيداعلا ةيئانجلا

3�1 ةلاحإاو ىلوألا
صسلجم ىلع مهتم

 ءاشضقلا
سسل˘ج˘م˘لا˘ب مو˘ي˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘˘ت
ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو˘ل ي˘ئا˘سضق˘لا
ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ةرود˘˘لا
تج˘˘˘مر˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘ح ،ى˘˘˘˘لوألا

ةيئانج ةيسضق421 اهلÓخ
مهنم مهتم371 اهيف عباتم
.فوقوم مهتم101
سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب د˘˘˘˘كأا
نأا ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ˘˘ب ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا
ة˘قر˘˘سسلا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ج ا˘˘يا˘˘سضق
،ددعتلا فورظ˘ب ة˘فر˘ت˘ق˘م˘لا

،ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
كل˘˘م بير˘˘خ˘˘تو ،ر˘˘˘سسكلاو
تاقورسسملا ءافخإاو ،ريغلا
ا˘يا˘سضق˘لا ة˘م˘ئا˘ق ترد˘˘سصت

تايانج اهتلت ،ةيسضق81ب
،رار˘سشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت
51 ـب ة˘˘˘قر˘˘˘سسلا ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘جو
م˘˘هأا ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
يأارلا تلغسش يتلا اياسضقلا
تا˘يا˘ن˘ج ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
م˘˘ل ر˘˘سصا˘˘ق˘˘ل با˘˘˘سصت˘˘˘غلا
ةنسس81 ل˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘كت
قسسفلا ى˘ل˘ع م˘ه˘سضير˘ح˘تو
01 ـب قÓ˘˘˘˘˘˘خألا دا˘˘˘˘˘˘˘سسفو
تا˘˘ي˘˘ن˘˘ج ا˘˘سضيأاو ،ا˘˘يا˘˘˘سضق
ةرجاتملاو داريتسساو بيرهت

ن˘م ةر˘ي˘خذ˘لاو ة˘ح˘ل˘سسألا˘˘ب
سسما˘خ˘لاو ع˘بار˘لا ف˘ن˘سصلا
ةطلسسلا نم ةسصخر نودب
اهتلت ،اياسضق8 ـب ةلهؤوملا
لخملا لعفلا ةيانج اياسضق
م˘ل ر˘سصا˘ق ى˘ل˘ع ءا˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ةيانجو ،ة˘ن˘سس61 لم˘ت˘كي
7 ـب تابوقعلا جمد اياسضق
امهنم ةدحاو لكل تاياسضق
ل˘ت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م ة˘يا˘˘ن˘˘جو ،
رارسصلا قبسس عم يدمعلا
ةيانج اياسضقو ،اياسضق5 ـب
تارر˘˘ح˘˘م ي˘˘˘ف ر˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لا

ةيسصخسش لاحتناب، ةيمومع
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لاو ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا
ة˘يا˘ن˘˘ج ا˘˘سضيأاو ،تÓ˘˘ج˘˘سس
فنعلا قيرط نع فاطتخلا

د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو جارد˘˘ت˘˘˘سسلاو
ةيا˘ن˘ج اذ˘كو ،با˘سصت˘غلاو
نكامأا يف ادمع رانلا عسضو
،ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘˘م وأا ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘كسسم
ثÓ˘ث˘ب يد˘م˘ع˘لا قر˘˘ح˘˘لاو
،مه˘ن˘م ةد˘حاو ل˘كل ا˘يا˘سضق
برسضلا ةيانج اياسضق اهتلت
يسضفملا يدمعلا حرجلاو
دحأا لام˘ع˘ت˘سسا نا˘مر˘ح ى˘لإا
يف ريوزتلا ةيانج ءاسضعألا

ديل˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘م˘سسر تارر˘ح˘م
اذ˘كو ،ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘يز˘˘تو
سضرعو لقنو ةزايح ةيانج
ريغ ةقيرطب تاردخم عيبلل
ةعامج راطإا يف ةعورسشم
نيتيسضقب ةمظنم ة˘ي˘مار˘جإا
ي˘فو ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م ةد˘˘حاو ل˘˘كل
ي˘ت˘لا تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘خألا
ةدحاو ةيسضق اهيف تلجسس
تلث˘م˘ت ةرود˘لا ه˘تا˘ه لÓ˘خ
ةأار˘ما سضا˘ه˘جإا ة˘يا˘ن˘˘ج ي˘˘ف
،ة˘يودأا ا˘ه˘ئا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب ل˘˘ما˘˘ح
،ر˘سصا˘ق با˘سصت˘غا ة˘يا˘ن˘جو
ة˘عا˘ن˘˘سصو ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
،ةرجفت˘م داو˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب

عم يد˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘يا˘ن˘ج
،دسصر˘ت˘لاو رار˘سصإلا ق˘ب˘سس
يذلا يدمعلا لتقلا ةيانج
قب˘سس ع˘م با˘سصت˘غلا ي˘ل˘ت

ةيانج ،دسصر˘ت˘لاو رار˘سصإلا
،يدمعلا حر˘ج˘لاو بر˘سضلا
بئانلا نايب بسسح ةرودلا
يئاسضق˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا
عوبسسألا ةياهن ةياغل دتمت
رب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ن˘م ثلا˘ث˘لا
اياسضق3 لد˘ع˘م˘ب مدا˘˘ق˘˘لا

.عوبسسأا لك ةجمربم

يداعشس يون

جورخلا نم مهعنم
يأا تحت لزنملا نم

فورظلا نم فرظ
ددهي لجيج يلاو

لك ةبقاعمب دعوتيو
’ «انوروك»ـب باسصم

 رجحلا تاءارجإا مرتحي
دبع لجيج ةيلو يلاو ردشصأا
،ايئلو ارارق ،لاكلكرداقلا

رجحلاب مايقلا ةيرابجإا نمشضتي
صصاخششألل ةبشسنلاب يلزنملا
انوروك صسوريفب نيباشصملا

،مهتباشصإا هبتششملا وأا91 ديفوك
نم دكأاتلا ىتح مهتويب ةمزلمو

اتاب اعنم عنميو .مهئافشش ةلاح
عباتملا ،انوروكب باشصم لك ىلع

نم رمأاب لزنملاب هجلعل
نم جورخلا جلاعملا بيبطلا
نم فرظ يأا تحت لزنملا
باشصم لك ىلع بجيو .فورظلا
انوروكب هتباشصإا هبتششم وأا
ـب ةردقملا رجحلا ةرتف مارتحا

وأا فششكلا خيرات نم اموي41
ءاشضمإا هيلع نيعتيو .ةنياعملا

هدعي يذلا جذومنلا بشسح دهعت
مازتللاب ناكشسلاو ةحشصلا ريدم
رجحلا تاءارجإاو ريبادتب ماتلا
نم لك نأا دكأاو .يلزنملا يبطلا

هشسفن صضرعي رارقلا فلاخي
يف اهيلع صصوشصنملا تابوقعلل
اذه يف اهب لومعملا تاميظنتلا
تاطلشسلا لك رهشستشسو .قايشسلا
ىلع ةيركشسعلاو ةيندملا

نيمألا نم ءارجلا اذه قيبطت
ءاشسؤور ىلإا ةيلولل ماعلا
كردلا ةبيتك صسيئرو تايدلبلا
ينطولا نمألا صسيئرو ينطولا
دودح يف لك يئلولا
هلاجمو هماهمو هشصاشصتخا
رشصح لجأا نم كلذو يفارغجلا
.رثكأا هراششتنا عنمو صسوريفلا
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ةياجبب ءايحأا ةدع يف «انوروك» دسض ريهطت تايلمع
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تر˘˘سشا˘˘ب
عوبسسألا ةياهن يف ةياجب ةيلول
ءايحأا ريهطتو ميقعت ةيلمع يف
ةكراسشمب كلذو ،ةيا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م
،ةيندملا ةيامحلل ةعبات تانحاسش
ينطولا نمألاو ينطولا كردلا
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا سشر˘˘˘ب تما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ىر˘خأا تا˘بر˘عو ،م˘ي˘˘طار˘˘خ˘˘لا˘˘ب
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ل˘ئاو˘سس تل˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا

ي˘ت˘لاو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لاو
ةيرادإلا تايانبلا فلتخم تلمسش
ة˘ف˘سصرألاو ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حألاو
طاقنو ةماعلا نكامألا فلتخمو
عقاوملا لكو .. تÓفاحلا فقوت
امك ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب ة˘ل˘سصلا تاذ
ر˘سشن˘ب ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه تنر˘˘ت˘˘قا
لامعتسساب سسيسسحتلاو ةيعوتلا

زيكرت˘لا نا˘كو ،تو˘سصلا ر˘ب˘كم
لاثتملاو ةياقولا بيلاسسأا ىلع
ةيزارتحلا ريبادتلاو تاءارجإÓل
لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م د˘م˘ت˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
ةردابملا هذه تيقل دقو ،ةلودلا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘يوا˘ج˘ب˘لا نا˘سسح˘ت˘˘سسا
مازتللاب ةيلمعلا هذهل اوباجتسسا
يذلا يحسصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ل˘ما˘كلا
ىلإا Óيل ةنماثلا ةعاسسلا نم أادبي

ةراسشإÓل ،احابسص ةسسماخلا ةياغ
عيمجلا ىلع عقت ةيلوؤوسسملا نإاف
يحسصلا ىعسسملا زيزعتل كلذو
سسور˘ي˘ف ىود˘ع را˘سشت˘نا ح˘ب˘كل

.انوروك
نينثلا قوشس ناكشس

حتفب نوبلاطي
ديدجلا ىفششتشسملا

قو˘سس ة˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كسس د˘˘سشا˘˘ن˘˘ي
تاطلسسلا ،ةياجب ةيلوب نينثإلا
نيمئاقلاو ة˘ي˘ئلو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ح˘ت˘ف˘˘ب ،ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
تهتنا يذلا ديدجلا ىفسشتسسملا
عسستي يذلاو ةدم ذنم لاغسشألا هب
ىسضرم ةد˘ئا˘ف˘ل ،ار˘ير˘سس06 ـ˘˘ل

ّمت نأا دعب اذهو ‐91 ‐ ديفوك
،تسستنوكل ةعلق ىلإا مهليوحت
اعافترا مهتيدلب تلجسس نأا دعب
تا˘با˘سصإلا دد˘ع ي˘ف ا˘سسو˘سسح˘م
اذ˘ه نأا ا˘م˘ك ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب
نأا ن˘كم˘ي ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا
يناعت يذلا طغسضلا نم ففخي
ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ه˘˘ن˘˘م
ةيدل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يراو˘ج˘لا
 .نينثلا قوسس
ريفوتب نوبلاطي ءايلوألا
صسرادملاب ةياقولا لئاشسو
ءا˘ي˘لوأا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف بلا˘ط˘ت ا˘˘م˘˘ك
،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيئلولاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
،تايدلب˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تارادإلاو
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘سسو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
تامامكلا ،تامقعم ،تارهطم
ةذتاسسألاو ذيمÓتلل .. ةعنقٌألاو
لا˘م˘ع ي˘˘قا˘˘بو ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ىلع ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسسسؤوم
ا˘ي˘ع˘سس كلذو ،ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘سسم
ةمÓ˘سسلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م
،يوبرتلا طسسولا يف ةيحسصلا

ءايلوأا سضفري هتاذ قايسسلا يفو
قلغ وأا ةسساردلا قيلعت ذيمÓتلا
نيربتعم ،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
ريفوت ةطيرسش ،هناوأل قباسس كلذ
ديكأاتلا عم ةياقولا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم
سسيسسحتلاو ةيعوتلا رسشن ىلع
ةيمت˘ح ةرور˘سض ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف
.91 ‐ ديفوك ةمزأا نم جورخلل

Ëرك . ت

لخدتلاب ةبلاطم ةيلÙا تاطلشسلا
تليسسمسسيتب ماجرلب «ةبعسشلا» راود ناكسس دراطت ةلزعلا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ب˘ع˘سشلا راود لاز˘ي ل
نم يناعي تليسسم˘سسي˘ت˘ب ما˘جر˘ل
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘سشم ماد˘˘˘ع˘˘˘نا
عفر اهنأاسش نم يتلا مهتقطنمب
ن˘م م˘ه˘جار˘خإاو م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ب˘غ˘لا
ذنم مهيلع ة˘سضور˘ف˘م˘لا ة˘لز˘ع˘لا

ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘يو ،دو˘˘˘ق˘˘˘ع
بورسشلا ءاملا بايغ مه˘ب˘لا˘ط˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا دو˘˘˘˘عو م˘˘˘˘غر
ةكبسشب راودلا طبرب ةرركتملا
اذه ،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا
ي˘نا˘ع˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘ع˘˘ج ر˘˘مألا
هايملا بلجل ثح˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي
م˘ه˘ل˘ئا˘سسو˘ب ىر˘خأا ق˘طا˘ن˘م ن˘˘م
سضعبلا يفت˘كي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لا
جيراهسصلاب هايملا ءانتقاب رخآلا
نم ةنومسضم ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا
ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا بنا˘˘ج˘˘لا

عسضخت لو ردسصم˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م
،اهب لومعملا ةيحسصلا ريياعملل

نم راودلا ناكسس يكتسشي امك
يحسصلا فرسصلا ةكبسش بايغ
قر˘ط˘لا ى˘ل˘ع نود˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي ن˘˘يأا
فرسصل ريماطم رفح˘ب ة˘ي˘ئاد˘ب˘لا
ىلإا تلوحت يتلا ةرذقلا هايملا

ى˘ل˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ر˘˘ط˘˘خ رد˘˘سصم
ةهيركلا حئاورلا ببسسب مهتحسص
ط˘سسو ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا بر˘سستو
اذه ناكسس يناعي امك ،طيحملا
ة˘˘سسرد˘˘م با˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘م راود˘˘˘لا
مهئانبأا لقنتي ثيح مه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
تارتموليك ةدع نيسسرد˘م˘ت˘م˘لا

ايسشم سسراد˘م˘لا ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل
ةبعسص فورظ يف مادقألا ىلع
يسسردم لقن دجاوت مدع ببسسب
ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘لا ماد˘ع˘نا اذ˘كو
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ط˘˘بر˘˘ي يذ˘˘لا
.ةنيدملاب ةيفيرلا

يف اسضيأا تروحم˘ت م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط
كلاسسملاو قرطلا ةئيهت ةداعإا
لا˘غ˘سشأا ءار˘ج ا˘هرو˘˘هد˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
متي ملو يعيبطلا زاغلاب مهطبر
نآلا ة˘يا˘غ˘ل ا˘ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا
رور˘م م˘غر نا˘˘كسسلا ف˘˘ي˘˘سضي
عسضوو اذه ىلع ةنسس نم رثكأا
د˘ي˘ق ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘˘سش
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت مد˘˘ع نأا لإا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م تداز ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
لكاسشملا هذهل ةفاسضإا ،ناكسسلا
راود ناكسس يكتسشي ةيومنتلا
ةي˘ط˘غ˘ت˘لا با˘ي˘غ ن˘م ة˘ب˘ع˘سشلا
د˘جاو˘ت مد˘ع بب˘سسب ة˘ي˘ح˘˘سصلا
رمألا ،مهتقطنمب جÓعلل ةعاق
ىلإا لقنتلا ىلع مهربجي يذلا
ىتح وأا جÓعلا سضرغل ةنيدملا

قر˘ط˘تو اذ˘ه ،ن˘˘ق˘˘ح˘˘لا ع˘˘سضو
ةكبسش بايغ يلإا راودلا ناكسس
ة˘فا˘كل ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ف˘تا˘˘ه˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىواكسش ةدع مغر مهتقطنمب
ةينعملا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ة˘مد˘ق˘م
يأا نود ةيرا˘ج˘ت˘لا تلا˘كو˘لاو
.حيسضوت وأا ةباجتسسا

ديمح. ز

لظلا قطانمب لفكتلا راطإا يف

مناغتسسمب ءابرهكلاب ريواود ةدع طبرل ةيلام تاناعإا
قطانمو ريواود طبرل ةيلام تاناعإا حنم لظلا قطانمب لفكتلا راطإا يفو ،مناغتشسم ةيلو حلاشصم تررق

ةيدلبب نامثع يديشس راود تلمشش ثيح ،ةفلتخم تاهجل تايدلب01 ريواود تشسم ةيلمعلا ،ءابرهكلاب ةلوزعم
نيعب يرشضحلب راود نم لك طبر ىلإا ةفاشضإلاب ،يلع يديشسب  ةحاولا ،رشضخل يديشسب ةيرششاوب راود اذكو ةدايشص
خيششلاب يفير نكشسم24 طبر ةيلمعلا تلمشش امك ،ةروشصنم ةيدلبب ةششراربلاو نيدلا ريخب صسابع دلوأا ،صسلدات

.راطعلب يديشس ةيدلبب رماع يديشسو فاشصفشصلاب ةيكياربلا راود اذكو ،ملاغوب دلوأا ةيدلبب نيدلا نب

تايدل˘ب˘لا ءا˘سسؤور ي˘لاو˘لا ر˘مأاو
دي˘سسج˘ت˘ل بث˘ك ن˘ع فو˘قو˘لا˘ب
اهنأاسش نم يتلا عيراسشملا هذه
ىد˘ل سشي˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت
.تÓئاعلا نم ريثكلا

صسايق ةزهجأا ءانتقا
صسوÒف نع فششكلل

«انوروك»
ىلع اد˘ج˘سسم04 ح˘ت˘ف رر˘ق˘ت
عم ،منا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو ىو˘ت˘سسم
˘˘مرا˘˘سصلا د˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض
سسوريف نم ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب

ةر˘سشا˘ب˘م ن˘ع Ó˘سضف ا˘˘نورو˘˘ك
سسراد˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بلا
ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
،ةيبرتلا ةيريدم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

نويلم20 سصيسصخت مت امك
ةهجوم ةيلولا ةينازيم نم جد
ةزهجأا ءانتقل ةحسصلا ةيريدمل
rcpتاباسصإلا نع فسشكلل
تايلمع فيثكت عم ،سسوريفلاب
حلاسصم نم ةبقارملاو ةيعوتلا
ةرورسضب راجتلا ةدئافل ةراجتلا
،ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا
ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘ب
ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ة˘ف˘˘عا˘˘سضم
،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
حلاسصم˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةلمج يلاولا ذختا امك ،ةينمألا

قلغ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م تارار˘ق˘لا ن˘م

ءادتبا يعوبسسألا ةرسسام قوسس
.عوبسسألا اذه نم

052 نم رثكأا ريرحتو..
ةمامكلا ءادترا مدعل ةفلاخم
ل˘˘سصاو˘˘ت ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
عم مناغتسسم ةيلو نمأا حلاسصم
سسوريفل ةيناثلا ةجوملا ةدوع
ءارجإاكو91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك
ا˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘م˘˘˘ح   ،ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘سسإا
ءا˘˘بو˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نم تانطاوم˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

تاربكم ربع تاءادن ثب لÓخ
ى˘ل˘˘ع ة˘˘لو˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا تو˘˘سصلا

ن˘م˘سضو ،ة˘طر˘سشلا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
ة˘ق˘فار˘م˘لا ة˘ي˘عدر˘لا تاءار˘جإلا
م˘ت د˘ق˘ف سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل
قلعتت ةف˘لا˘خ˘م952 ر˘ير˘ح˘ت
ةفلاخمو ةمامكلا ءادترا مدعب

د˘عا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘سسم مار˘ت˘˘حإا مد˘˘ع
60,50 مايأا لÓخ يعامتجلا

ام˘ك ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن70و
ي˘ف ح˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ تن˘˘كم˘˘ت
ن˘م ة˘ي˘لاو˘م˘لا ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ما˘˘يألا
قلعتت ةفلا˘خ˘م644 لي˘ج˘سست
ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قألا ءاد˘ترا مد˘ع˘ب
ة˘˘فا˘˘سسم مار˘˘ت˘˘˘حا مد˘˘˘ع اذ˘˘˘كو
ةفاسضإلاب ،يعامتجلا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ريهطتب قلعتت ةفلاخم41 ىلإا

،ةيراجت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘تو
يف نمألا رسصانع تكراسش امك
ةق˘فر ة˘ع˘سساو م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
تاطلسسلاو نيي˘ن˘مألا ءا˘كر˘سشلا
تلمسش يتلاو ةيلولل ةيلحملا
مناغتسسم ةنيدم عراوسشو ءايحأا
ةد˘˘حو˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ب
.نمأÓل ةيروهمجلا ةسسداسسلا

 نيدلارون.ب

لمع بشصنم53 ثادحتشسا يف تمهاشس
نيينهمو نييرادإاو نييجوغاديب نيب

ميلعتلل ةسصاخ ةسسردم لوأا حاتتفا
راردأاب ريبكلا بونجلاب يوبرتلا

ة˘شسرد˘م لوأا راردأا ة˘يلو˘ب تح˘ت˘ت˘˘فا
بونجلاب يوبر˘ت˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘شصا˘خ

را˘م˘ث˘ت˘شسا را˘طإا ي˘ف تز˘ج˘˘نأا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا
ةبحاشص نم ديفتشسا امبشسح ،صصاخ

يناجرف ةديشسلا بشسحو.عورششملا
عور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘شص ،مو˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك
هذ˘ه نإا˘ف ،ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا
ثادحتشسا يف تمهاشس يتلا ةشسردملا

نييجوغاديب نيب لمع بشصنم53
ميدقت نم˘شضت ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘مو ن˘ي˘يرادإاو

ةلحرم يف ذيملتلل ةيميلعت ةمدخ
ي˘ئاد˘ت˘بلا ن˘يرو˘ط˘لاو ير˘ي˘شضح˘ت˘˘لا

قل˘˘ط˘˘نا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
ةيادب عم يوناثلا روطلا يف ميلعتلا
رفوتتو.لبقملا يشساردلا م˘شسو˘م˘لا

غلب˘م˘ب تز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا ة˘شسرد˘م˘لا هذ˘ه
صصشصخ جد نويلم08 زهان رامثتشسا
اشسمب ،تامدخلاو زيهجتلاو زاجنإلل

ىل˘ع ع˘بر˘م ر˘ت˘˘م000.1 تغ˘˘ل˘˘ب ة˘˘ح
يتلا ةيجوغاديبلا قفارملا فلتخم
رباخمو ةشساردل˘ل ةر˘ج˘ح02 لم˘ششت

ي˘˘لآلا مل˘˘عإل˘˘ل تا˘˘عا˘˘قو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
.علاطملاو ةذتاشسألاو
اشضيأا ةشصاخلا ةشسردملا يوتحت امك
نوينقت اهرطؤوي ةيبط ةدايع ىلع
ة˘ي˘نا˘شسف˘ن ة˘ي˘ئا˘˘شصخأاو ة˘˘ح˘˘شصلا ي˘˘ف
اميشس ذيملتلا ةقفارمل ةينوفطروا

يششفتب مشستملا نهارلا فرظلا يف
اهنأا امك ،دجت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
،اهذيملتل لقنلاو ماعطإلا نمشضت

نأا ا˘ه˘ل ق˘ب˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘نا˘˘جر˘˘ف بشسح
ن˘يو˘ك˘ت˘ل˘ل ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘شسرد˘˘م تح˘˘ت˘˘ف
.راردأاب0002 ةنشس تاغللاو ينهملا

اذ˘ه ن˘ي˘ششد˘ت ىل˘˘ع ه˘˘فار˘˘ششإا لل˘˘خو
نمث ،هقفارم دقفتو يملعلا حرشصلا

اذ˘˘ه ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لو˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ب ،راردأا ي˘˘˘لاو
دادعإا ىلإا فداهلا يرامثتشسلا دهجلا
ىل˘˘ع ادد˘˘ششم ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا لا˘˘˘ي˘˘˘جأا

م˘ي˘ق صسير˘ك˘ت ىل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘شض
ةيعامت˘جلا ة˘ئ˘ششن˘ت˘لاو ة˘ن˘طاو˘م˘لا
ةليشصألا ةينطولا انميق نم ةعبانلا
ةيشسا˘شسألا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘م˘ي˘شس
.ءانبألا رمع يف ةماهلا

صس.صس

ةيمنتلاب نوبلاطي ةشسعلا بابب لظلا قطانم ناكشس
ناسسملتب ةيدكلا يحب ةلئاع92 ناكسسإا ةداعإا

يسضقن˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن م˘ت
92 نع براقي ام ناكسسإا ةداعإا

ي˘˘ح˘˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ت تنا˘˘ك ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع
ةيدلب (اقباسس ةيدكلا) نييمتسسرلا
هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح˘˘ب ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
ى˘لوألا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ىر˘خأا تا˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘سسو
ردق ثيح ،ىرخأا نكامأا لمسشتل

ةلئاع65 ـب ي˘لا˘م˘جإلا ا˘˘هدد˘˘ع
تا˘ن˘كسس ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت م˘ت˘ي˘سس
ة˘ي˘عوألا لÓ˘غ˘ت˘سسا ع˘م ةد˘يد˘˘ج
اذه يف ترخسس يتلا ةيراقعلا
.راطإلا
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ىلع اهميظنت مت يتلا ةيعونلا

اقباسس نييمتسسرلا يح ىوتسسم
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشم تفر˘˘ع
فار˘سشإا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ءا˘˘كر˘˘سشلا

ناويد):ةرئادلاو ةيلولا حلاسصم
‐ يراق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

حلاسصم ‐ ناسسملت ةيدلب حلاسصم
سضع˘˘˘بو‐ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مألا
ثيح ،(ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
فورظ ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تم˘ت

نوديفتسسملا بر˘عأا د˘قو ة˘يدا˘ع
ةريبك ةاناعم دعب مهتداعسس نع
.نمزلا نم نيدقع ةليط
ةنوآلا يف لقنت ،ىرخأا ةهج نمو
ر˘يد˘م د˘ي˘سشر ح˘˘لا˘˘سص ةر˘˘ي˘˘خألا

فيلكتب ةيمومعلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
باب ةرئاد ىلإا ةيلولا يلاو نم
مدقت ىدم ىلع فوقولل ةسسعلا
ةلجسسملا ع˘يرا˘سشم˘لا˘ب لا˘غ˘سشألا
سسيئر روسضحبو .لظلا قطانمب
تايد˘ل˘ب˘لا ءا˘سسؤور اذ˘كو ةر˘ئاد˘لا

ناويدب ةقحلمو ةينقتلا ةئيهلاو
لا˘ب˘ج˘لا حو˘ف˘سس ر˘ب˘عو ،ة˘يلو˘لا
ىدحإاب عيراسشملا لك ةرايز تمت

تايدلبلا بارتب ة˘ق˘ط˘ن˘م ةر˘سشع
‐ يناوسسلا ‐ ةسسعلا باب) ثÓثلا
ءاهتنإلا نيبت نيأا ،(ءاثÓثلا قوسس
نيتيلمعو تايلم˘ع ة˘ي˘نا˘م˘ث ن˘م
ىقبت امنيب ءاهتنلا كسشو ىلع
م˘سسق زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘سشئا˘ع ة˘لل) ة˘ير˘ق˘ب ي˘˘سسرد˘˘م
لبق اهمÓتسسا بقتري (تمادعت
ل ا˘م˘مو ،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن
يتلاو عيراسشملا هذه نأا هيف كسش
ة˘˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘ح تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق تسسم
‐يح˘سصلا فر˘سصلا ‐ءا˘بر˘ه˘كلا)
كف تا˘˘قر˘˘ط ‐ بر˘˘سشلا ها˘˘˘ي˘˘˘م
ا˘ه˘غ˘لا˘ب˘م تنا˘ك نإاو (ة˘لز˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘سسا˘كع˘نا نإا˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق
سسي˘ل ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ة˘ن˘كا˘˘سس
ى˘ق˘ب˘ي كلذ م˘غرو .ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا˘˘ب
نورظتني لظلا قطانم ناكسس
ع˘يرا˘سشم ي˘ف ر˘ب˘سصلا غرا˘˘ف˘˘ب
.لجاعلا بيرقلا يف ةيئامنإا

اديدج اريدم بيشصنت
Ÿيرشض◊ا لقنلا ةشسشسؤو
ىلع ناسسملت يلاو ارخؤوم فرسشأا

ماعلا ريد˘م˘لا بي˘سصن˘ت م˘ي˘سسار˘م
ةيموم˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا
ه˘˘ب˘˘سشلاو ير˘˘سضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل

لفح رسضحوTUTE يرسضح
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر بي˘˘سصن˘˘ت˘˘لا
ماعلا نيمألا ،ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
،ة˘˘يلو˘˘لا تارا˘˘طإاو ة˘˘˘يلو˘˘˘ل˘˘˘ل
اهرقم نئا˘كلا ،د˘م˘ح˘م يد˘يزو˘ب
.ناسسملت ةيدلب نيفسشت وبأاب
هذ˘ه رود ى˘لإا ي˘˘لاو˘˘لا قر˘˘ط˘˘تو
عاطقلا رودو ةسصاخ ةسسسسؤوملا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘كر˘ح˘لا ي˘ف ة˘فا˘˘ك
نينطاوملاب لفكت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
دكأاو ،يئانثتسسإلا فرظلا اذه يف
تاذ ي˘ف نا˘سسم˘ل˘ت ة˘˘يلو ي˘˘لاو
ف˘ثا˘كت ةرور˘سض ى˘ل˘ع قا˘ي˘سسلا
تاقاطلا لك د˘ي˘ن˘ج˘تو دو˘ه˘ج˘لا
هذهب سضوهنلا لجأا نم ةرفوتملا
.ةسسسسؤوملا

ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا دد˘˘سشو
نطاوملل ةعونتم ة˘مد˘خ ر˘ي˘فو˘ت
ةلبقم ةسسسسؤوملا هذه نأا ةسصاخو
ىلع رفوتي يعون جمانرب ىلع
.تامدخ ةدع

صشاتيلتوب ع
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ةفيلخ ىلع رقتسسي امور
يسشتارتيب

يدان ةرادإا نأاب ة˘ي˘فا˘ح˘شصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأا
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ىل˘ع تر˘ق˘ت˘شسا د˘˘ق ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ا˘˘مور
ليل يدانل يشضايرلا ريدملا صسوبماك صسيول
يرينو˘شسور˘لا˘ب بشصن˘م˘لا تاذ ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا

لود˘˘ي˘˘ب ود˘˘ير˘˘ف˘˘˘لأا هدروأا ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ًق˘˘˘فو كلذو
و˘ل˘ل˘˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘غل’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصب ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘شصلا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا كا˘˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘كو.’’تروبشس
اًغراف لظ يذلا بشصنملا لينل نيحششرملا

متي نأا بجيو يششتارتيب اكولنايج درط ذنم
ن˘ي˘ك˘لا˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م د˘يد˘ج ر˘شصن˘ع ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت
دعب هنأا نآلا لوديب دكأاو.يدانلل ددجلا
را˘ي˘ت˘خا ع˘قو ،ر˘م˘ت˘شسم˘لا ثح˘ب˘˘لا ن˘˘م رو˘˘ه˘˘شش
ر˘يد˘م˘لا و˘ه نو˘ك˘ي˘ل صسو˘˘ب˘˘ما˘˘ك ىل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا
ىوشس ىقبيت لو.يدانلل ديدجلا يشضايرلا

وأا لو˘ب˘ق˘ب ءاو˘شس صسو˘ب˘˘ما˘˘ك ف˘˘قو˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
ةرداغم كششو ىلع ناك هنكل ،صضرعلا صضفر
ريرا˘ق˘ت˘لا د˘كؤو˘تو ةد˘يد˘ع تار˘م لل˘خ ل˘ي˘ل

ٍد˘ح˘ت صضو˘خ ىل˘ع صصير˘˘ح ه˘˘نأا ا˘˘شسنر˘˘ف ي˘˘ف
دتيانوي رتشسششنامو لانشسرآا رهظأاو.ديدج

تا˘˘مد˘˘خ ىل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها ا˘˘˘ًشضيأا
نييدانلا تابلطتم ةرادإا لجأا نم صسوبماك
.تلاقتنلا قوشس يف

قابسسل ةوقب مسضني نÓيم
غروبزلاسس مجن عم دقاعتلا
هيا يدا˘ن نأا˘ب ة˘ي˘فا˘ح˘شصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تف˘ششك
ن˘˘م ف˘˘ث˘˘ك˘˘ي فو˘˘شس ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا نل˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘شس
ي˘˘لود˘˘لا بعل˘˘لا م˘˘شضب يو˘˘˘ق˘˘˘لا ه˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها
د˘ير م˘ج˘ن يل˘شسو˘بو˘شس كي˘ن˘ي˘مود ير˘˘ج˘˘م˘˘لا

فده دعي يذلاو يواشسمنلا غروبزلاشس لوب
.يرينوشسورلل دمألا ليوط
نيرششعلا هماع مجاهملا طشسولا بعل متأاو
زوفلا فده لجشسو يشضاملا رهششلا يف وتلل
تايفشصتب ليدبلا تقولا يف هدلبل عئارلا
و˘هو اد˘ن˘ل˘شسيأا كا˘˘ب˘˘ششب0202 ا˘˘˘˘بوروأا م˘˘˘˘مأا

.ةيلود ةارابم11 يف ثلاثلا هفده
تاريرمت  عشستو فادهأا ةشسمخ اًشضيأا هيدلو

لوب دير عم ةيمشسر ةارابم31 يف ةمشساح
.نآلا ىتح مشسوملا اذه غروبزلاشس
بعل˘لا˘ب ه˘با˘ج˘عإا نل˘ي˘م ىد˘بأا ا˘م اًر˘˘ي˘˘ث˘˘كو

ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف ه˘˘م˘˘˘شض كششو ىل˘˘˘ع نا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح
بب˘شسب ر˘مألا ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ما˘ق ه˘ن˘ك˘لو ي˘شضا˘م˘لا

.هبردم نأاششب ةيؤورلا حوشضو مدع
52 ةيقوشسلا يلشسو˘بو˘شس ة˘م˘ي˘ق غ˘ل˘ب˘ت نآلاو
ة˘˘يد˘˘نأا تد˘˘˘بأاو ل˘˘˘قألا ىل˘˘˘ع ورو˘˘˘ي نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م

لا˘˘ير ا˘˘هزر˘˘بأا ه˘˘م˘˘شضب ا˘˘ه˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ةد˘˘يد˘˘˘ع
ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا تد˘˘كأاو.لا˘ن˘˘شسرآاو د˘˘يرد˘˘م
نم نوكيشس نليم نأاب ةيلاطيإلا ةيفاحشصلا

بعل˘لا م˘شض ىل˘ع ن˘ي˘شسفا˘ن˘ت˘م˘لا ل˘ئاوأا ن˘ي˘ب
اًحيجرت رثكألا رايخلا وهو لبقملا فيشصلا

.ءاتششلا يف هعم دقاعتلا نع

ةرجاتملل ططخي وغنمÓف
انيتنرويف نم راعملا همجنب

للغتشسا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا و˘غ˘ن˘مل˘ف يدا˘ن لوا˘ح˘ي
قيرفلل راعملا مريهليوغ ورديب همجن قلأات
ةيدام بشساكم قيقحتل انيتنرويف يدان نم

ةداعتشسا يف لويفلا ةبغر نم مغرلا ىلع
،لبقملا ربمشسيد13 يفو.ءاتششلاب بعللا
نويلم61 عفد وغ˘ن˘مل˘ف ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي فو˘شس
م˘شضب ه˘ت˘ب˘غر لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف ورو˘˘ي
وروي نويلم41 عقاوب كلذو اًيئاهن بعللا

ورو˘ي نو˘ي˘ل˘˘م2 بنا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا ة˘˘م˘˘ي˘˘˘ق
بغري وغنيملف نأا حشضاولا نمو.تآافاكمك
ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح صشي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا بعل˘˘˘لا م˘˘˘شض ي˘˘˘ف
مارت˘حا نا˘ك و˘لو ىت˘ح ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ق˘لأا˘ت˘لا
ر˘مألا˘ب صسي˘ل لو˘ي˘ف˘لا ي˘لوؤو˘شسم ع˘م قا˘˘ف˘˘تلا
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا بغر˘˘˘ي ع˘˘˘قاو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘فو.لهشسلا
عفدل ة˘شصر˘ف ىل˘ع لو˘شصح˘لا ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
ثيح ليجأاتلا ةقيرط ىلع يداملا لباقملا
تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف تا˘˘ع˘˘ئا˘˘˘ششلا صضع˘˘˘ب تر˘˘˘ششت˘˘˘نا
ةنوبششل غني˘ترو˘ب˘شس ما˘م˘ت˘ها لو˘ح ةر˘ي˘خألا

.همشضب لاغتربلا نم وتروبو
عفدي فوشس وغنيملف نأاب ريراقتلا تدافأاو
نم اًيئاهن بعل˘لا ءار˘ششل بو˘ل˘ط˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا

ماعلا يف ابوروأل هعيب مث نمو انيتنرويف
ةيلام بشساكم لويفلا ققح˘ي˘شس ا˘م˘ي˘ف ي˘لا˘ت˘لا

.عشضولا اذه نم طقف

ريخأ’ا رامسسملا قدي نسسكيرإا
نÓيم رتنإاب هتقÓع ششعن يف

بعل ن˘سسكيرإا نا˘ي˘ت˘سسير˘ك تا˘ب
ىلع يلاطيإلا نÓيم رتنإا طسسو
دعب هق˘ير˘ف ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا فرا˘سشم
قيرفلل هلاقتنا نم طقف دحاو ماع
.ماهنتوت نم يسضاملا ءاتسشلا يف
عا˘ن˘قإا ي˘˘ف بعÓ˘˘لا ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي م˘˘لو
مل ثيح هاوتسسمب يتنوك وينوطنأا
اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘˘ب كرا˘˘˘سشي
بب˘˘سسب تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل سضر˘˘ع˘˘˘تو
ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سصلا ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو
تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘سستو .يروز˘˘˘˘تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
بعÓ˘ل ةر˘ي˘˘خألا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا

يف كرامندلا نم اهردسصأا يتلاو
سشع˘ن ي˘ف ر˘ي˘خألا را˘˘م˘˘سسم˘˘لا قد
تبحر ثيح يت˘نو˘ك ع˘م ه˘ت˘قÓ˘ع
تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سساو ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ب ةرادإلا
ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو جا˘عز˘نا˘ب ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت
ولليد يرييروك’’ ةفيحسص هتدكأا
رتنإا يق˘ل˘ت لا˘ح ي˘فو .’’ترو˘ب˘سس
بعÓلا عيبل اًديج اًسضرع نÓيم
لحريو روفلا ىلع قفاوي فوسس
تقولا يفو .لب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف
ر˘ت˘نإا ي˘لوؤو˘سسم سضفر˘ي ،ي˘لا˘ح˘˘لا

ةرا˘˘عإلا سضور˘˘ع ة˘˘فا˘˘ك نÓ˘˘ي˘˘˘م
ي˘ف فد˘ه˘لا ن˘م˘˘كيو ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
فده مسض ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا
.ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘سص ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
لا˘ن˘سسرآا نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ترا˘˘سشأاو
نيمتهملا سسأار ىل˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
بعÓلا تامدخ ىلع لوسصحلاب
ةدوعلل ةسصرفلا هل حيتي دق يذلاو
.ةيزيلجنإلا بعÓملاب قلأاتلل
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ةنولسشرب نم ايسسراغ كيريإا فطخل ططخي ديردم لاير

ديردم لاير يدان ولوئسسم ططخي
م˘˘ير˘˘غ˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
ةيناكمإا يف ،ةنول˘سشر˘ب ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
بعل ايسسراغ كير˘يإا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

.يزيلجنإلا يتيسس رتسسسشنام
لاقتنلا نم ا˘ًب˘ير˘ق ا˘ي˘سسرا˘غ نا˘كو
تلاقتنلا ةرتف لÓخ ةنولسشرب ىلإا
فÓخلا نأا لإا ،ةيسضاملا ةيفيسصلا

ن˘˘ي˘˘ب يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لاح ،يتيسس رتسسسشنامو انارغوÓبلا
.ةقفسصلا مامتإا نود
«لارتنسس اسسنفيد» عقوم بسسحبو
تل˘م˘ع د˘يرد˘م لا˘ير ة˘فا˘˘سشك نإا˘˘ف
ثحبلا ىلع ةريخألا رهسشألا لÓخ
،هعم دقاعتلل عافد بلق بعل نع
؛اًيلاح دجاوت˘م˘لا ي˘عا˘بر˘لا ل˘ظ ي˘ف
وتسشان ،(اًماع43) سسومار ويجريسس
ناراف ليئافار ،(اًماع03) زيدنانريف
.(اًماع22) واتيليم رديإاو (اًماع72)
رايتخا ى˘ل˘ع ة˘فا˘سشكلا تر˘ق˘ت˘سساو
اًماع91 ـلا بحاسص ايسسراغ كيريإا
ي˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا نو˘˘كي˘˘ل
بعÓلا طاب˘ترا م˘غر ،ي˘غ˘نر˘ي˘م˘ل˘ل
نأا لإا ةنو˘ل˘سشر˘ب ع˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
ة˘لوا˘ح˘م˘ل ط˘ط˘خ˘˘ي د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ةمسصاعلا ىلإا هتهجو رييغتب هعانقإا
.هعم دقاعتلاو ةينابسسإلا

ه˘ت˘ح˘سشر يذ˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا بعÓ˘˘لاو

بعل ،سسيرو˘ت وا˘ب و˘ه ،ة˘فا˘˘سشكلا
لكسشب هروهظ دعب لايرايف قيرف
،اًرخؤوم ينابسسإلا بختنملا يف ديج
رايخلا ىقبي اًماع32 ـلا رمع عمو
.ايسسراغ كيريإا فلخ يناثلا

أاسشن ايسسراغ نأا ركذلاب ريدجلا نم

ى˘لإا ل˘حر˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف
ع˘م˘ج سضفرو ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م
هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل ر˘ي˘خألا تلوا˘ح˘م
نوكيل فيسصلا لولحب يهتني يذلا

لاقتنلا لجأا نم ،ةي˘نا˘ج˘م ة˘ق˘ف˘سص
نأا عقوملا راسشأاو.ةنولسشرب ىلإا

يطعي ل˘ما˘ع ي˘سضا˘م˘لا ل˘با˘ق˘م˘لا
ةبسسنلاب ايسسرا˘غ˘ل ر˘ث˘كأا ة˘ي˘ل˘سضفأا
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا بب˘˘سسب ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل
لب˘ق˘ي ن˘ل يذ˘لا ه˘ق˘ير˘ف˘ل سسيرو˘ت
هليحرل وروي نويلم05 نم لقأاب
.يغنيريملا ىلإا

ر .ق ^

بعل ،ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا د˘ع˘˘ي
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ق˘˘ير˘˘ف ط˘˘سسو
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م اًد˘حاو ،يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا
نيز ،هنطاوم لبق ن˘م ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
لايرل ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ناد˘يز ن˘يد˘لا

.ةريخألا تاونسسلا لÓخ ديردم
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘يرد˘˘م لا˘˘ير لوا˘˘حو
نأا لإا ،ةريخألا تاونسسلا يف ابغوب
وأا ه˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م كسسم˘˘ت
ري˘ب˘ك ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
.اهمامتا نود لاح ،هليحرل
لاير تايرايخل ابغوب ةدوع عمو
ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأا ا˘مد˘ع˘˘ب د˘˘يرد˘˘م
ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر ة˘ي˘نا˘˘كمإا
وأا وروي نويلم06 غلبمب دتيانوي
ا˘˘سسن˘˘ف˘˘يد» ع˘˘قو˘˘م ط˘˘˘ل˘˘˘سس ،ل˘˘˘قأا
تايناكمإا ىلع ءوسضلا «لارتنسس
ا˘ه˘ب˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا

.يسسنرفلا بردملا
ه˘˘يد˘˘ل ط˘˘سسو ط˘˘خ بعل ا˘˘ب˘˘˘غو˘˘˘ب
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل تارد˘قو تارا˘ه˘م
لثم هل يسساسسألا دعيو ،زكارم ةدع

53 ـلا ريخألا غولب عمو ،سشتيردوم
لثم زهاجلا ليدبلا رفوت مدعو اًماع
،ديج لكسشب مدقي ل يذلا وكسسيإا
دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م بعل نو˘كي˘سس
ةقطنملا ةدايقو لحلا بحاسص لاحلا
.وزيز ليكسشت يف
ي˘ف بع˘ل˘ي نأا ا˘ب˘غو˘ب˘ل ن˘كم˘ي ا˘م˘˘ك
نم هب ع˘ت˘م˘ت˘ي ا˘م˘ل زا˘كترلا ز˘كر˘م
ة˘عر˘سسلا ا˘˘م˘˘هأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

لحلا نوكيل ،تاركلا سصÓختسساو
ليدب داجيإا يف ديردم لاير ةمزأل
.ةريخألا تاونسسلا لÓخ وريميسساك
بعللا ةيناكمإا اًسضيأا ابغوب كلتميو
ه˘تارا˘ه˘˘م بب˘˘سسب با˘˘ع˘˘لأا ع˘˘نا˘˘سصك
مدقت˘لاو ذاو˘ح˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع ه˘ترد˘قو
داجيإاو ،مسصخلا يعفادم وحن ةركلاب
ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ ل˘ي˘كسشت˘ل تار˘غ˘ث˘˘لا
.ىمرملا

ديردم لايرل ابغوب اهمدقيسس يتلا لولحلا

سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي يدا˘˘ن و˘˘لوؤو˘˘سسم م˘˘ل˘˘ع˘˘ي
داجيإا مهيلع بعسصلا نم هنأا يلاطيإلا
و˘ي˘جرو˘ج سضيو˘ع˘ت˘ل بسسا˘ن˘م ل˘يد˘˘ب

دجو˘ي لو ق˘ير˘ف˘لا ع˘فاد˘م ي˘ن˘ي˘ل˘ل˘ي˘ك
اذ˘ه˘˘لو ه˘˘سصئا˘˘سصخ˘˘ل ه˘˘با˘˘سشم بعل
لقألا ىلع هئاقب يف نولمأاي ببسسلا

ر˘˘م˘˘ي ،كلذ ع˘˘˘مو .2202 ما˘ع ى˘˘ت˘˘ح
ع˘فاد˘م˘˘لا ح˘˘ب˘˘سصأاو ا˘˘ًع˘˘ير˘˘سس تقو˘˘لا
اًماع63 رمعلا نم غلبي مرسضخملا
نسسلا لماعب رثأاتي أادبو فيسصلا يف
تا˘با˘سصإلا لÓ˘خ ن˘م ر˘ه˘ظ ا˘م و˘˘هو
.ةريخألا ةرتفلا يف اهل سضرعتي يتلا

ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم لوا˘˘˘ح بب˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه˘˘˘لو

ع˘فاد˘م ن˘ع ثح˘ب˘لا ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘˘ب˘˘لا
مدقلا باحسصأا نم نوكي نأا لسضفيو
ى˘˘ل˘˘˘ع اًردا˘˘˘ق نو˘˘˘كي نأاو ىر˘˘˘سسي˘˘˘لا
نوكي نأاو اًلوأا ينيلليك عم بوانتلا

هتلقن امل اًقفوو .لبقتسسملا يف هتفيلخ
ديفاد نإاف ’’تروبسسوتوت’’ ةفيحسص
وه يناملألا خينويم نرياب عفادم ابلأا

ثيح ةرادإلا ةيبلغأا دييأاتب ىظحي نم
ةديسسلا مامأا حاتم رايخ لسضفأا ربتعي
ابلأا كلتميو .عافدلا زيزعتل زوجعلا

زوفلا يف حجن ثيح ةريبك تاربخ
يف امب خينويم نرياب عم ءيسش لكب
.ن˘˘ي˘˘تر˘˘م ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود كلذ

ىرسسيلا مد˘ق˘لا˘ب بع˘ل˘لا ا˘بلأا د˘ي˘ج˘يو
هنكمي ثيح ةعئار ة˘نور˘م˘ب ع˘ت˘م˘ت˘يو
قوفو ريه˘ظ˘لاو ط˘سسو˘لا ي˘ف بع˘ل˘لا

ةيلاملا ةقفسصلا ةميق نإاف كلذ لك
نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو .ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م
ةيناجم لاقتنا ةقفسص يف ابلأا مسضني

هدقع ديدجت سضفري ثيح ،قيرف يأل
.ه˘يأار ن˘ع لد˘ع˘ي م˘ل ا˘م نر˘يا˘˘ب˘˘لا ع˘˘م
ةنيمثلا ةعطقلا يواسسمنلا نوكيسسو
تلاقتنلا ةرتف يف ابوروأا رابك مامأا
ةيلعفلا هتميق حوارتت ثيح ةيفيسصلا

وروي نوي˘ل˘م07 ى˘˘لإا06 ن˘ي˘ب ا˘˘م
.ةيناجم ةقفسص يف يتأايسس هنكلو

عافدلا ميعدتل شسوتنفوي ةمئاق شسأار ىلع اب’أا

ءابنأا يلاط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ى˘ق˘ل˘ت
رو˘ت˘كي˘ف ه˘م˘ج˘ن ة˘با˘سصإا˘˘ب ة˘˘مدا˘˘سص
ةارابمب هتكراسشم لÓ˘خ ن˘ي˘م˘ي˘سسوأا

˘˘ما˘˘مأا ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن هدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
ةلهؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا˘ب نو˘ي˘لار˘ي˘سس
.ةيقيرفألا ممألا سسأاكل
هقيرف ةارابم لÓخ نيميسسوأا قلأاتو
ي˘ف ا˘˘ًفد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سسي نأا عا˘˘ط˘˘ت˘˘سساو

سسمخ رخآا يف سسماخلا وه ةارابملا
عنسصو بخت˘ن˘م˘لا ع˘م ه˘ل تا˘يرا˘ب˘م
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘فد˘˘ه
.4‐4 ةجيتنب لداعتلاب
رداغو ةباسصإÓ˘ل ن˘ي˘م˘ي˘سسوأا سضر˘ع˘تو
فواخم طسسو97 ةقيقدلا يف بعلملا

.ةباسصإلا ةوق نم ةريبك
سضرعت دق بعÓلا نأا سضعبلا كسشيو

نكلو مسصعم˘لا ي˘ف ر˘سسكب ة˘با˘سصإÓ˘ل
يلوبان يدان نم ةبرقملا ريراقتلل اًقفو
ة˘با˘سصإا و˘ه ى˘لوألا سصي˘˘خ˘˘سشت˘˘لا نإا˘˘ف
.نميألا فتكلا يف علخب بعÓلا

ةارا˘ب˘م ن˘ع بعÓ˘لا بي˘غ˘ي فو˘سسو
نويلاري˘سس ما˘مأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن
لجأا نم يلوبان ىلإا اًركبم دوعيل
.جÓعلا يقلت

ايريجين ةقفر نيميسسوأا ةباسصإاب ةمدسص ىقلتي يلوبان
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يف ةرقم مجن ةرادإا تحجن
ةبيتك يف رخآا بعل ةفاسضإا
ن˘م كلذو ،ا˘سشا˘ب برد˘˘م˘˘لا
،يفلخلا طخلا زيزعت لجا

سسمأا لوأا تم˘˘˘˘˘˘سض ثي˘˘˘˘˘˘ح
ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ع˘˘فاد˘˘م
،ي˘ل˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ف˘˘سس ق˘˘با˘˘سسلا

نو˘˘كي باد˘˘˘ت˘˘˘نلا اذ˘˘˘ه˘˘˘بو
لمع دق رسصان نب سسيئرلا

ةربخلا رسصانع عسضو ىلع
ةليكسشت˘لا روا˘ح˘م ل˘ك ي˘ف
م˘ه˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘سسلا ل˘˘جأا ن˘˘م
نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا تقو
سسمأا عسضخ يذلا  بعÓلا
،RCP لا سصح˘˘˘˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
ى˘ل˘ع ه˘تا˘ب˘يرد˘ت ر˘سشا˘ب˘ي˘˘سس
يندبلا رسضحملا عم دارفنا
لبق هتقايل ةدا˘ع˘ت˘سسا د˘سصق
عم لمعلل ايجيردت هتدوع
.ةعومجملا
رخؤوي يسشيروق فانئتسسا

عوبسسألا ةياهن ¤إا
لسصاوت˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف

ر˘˘˘˘يذ˘˘˘˘ن بعÓ˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع
اذكو بيبطلا عم يسشيروق
لجأا نم ي˘ند˘ب˘لا ر˘سضح˘م˘لا
ة˘سصا˘خ ،ه˘نزاو˘ت ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

همادقت˘سسا ذ˘ن˘م ى˘نا˘ع ه˘نأاو
ىوتسسم ىلع لكاسشم نم

نمو اذه ،ةبرقملا ةلسضعلا
ه˘ح˘ن˘م م˘ت˘ي نأا سضر˘ت˘ف˘˘م˘˘لا
د˘˘˘˘سصق ر˘˘˘˘سضخألا ءو˘˘˘˘سضلا
ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ما˘˘˘م˘˘˘سضنلا
لبق ةيندبلا هتيزهاج ةيوقتل
ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ا˘سضيأا ه˘عور˘سش

م˘قا˘ط˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،يد˘˘ج˘˘لا
ينعملا لوخد رظتني ينفلا
ةدايزلا د˘سصق ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ي˘ف
هحنمو ،ةسسفانملا مجح يف
ن˘م Ó˘ح ى˘لوألا ة˘جرد˘˘لا˘˘ب
     .ةيموجهلا لولحلا

سشامر ماسشه

ةيباجيإا جئاتن قيقحت يف ارود بعلتسس ةربخلا نأا دكؤوي رسصان نب شسيئرلاو هقاحتلا مسسري يليلخ
ةرڤم مجن

ةيدجلا اهتاريسضحت ةليلم نيع ةيعمج ةليكسشت فنأاتسست
ثيح ،فلسشلا ةنيدم يف ماقيسس ديدج سصبرت يف مويلا
لبق يحسصلا لوكو˘تور˘ب˘لا ى˘لإا ي˘ل˘يÓ˘ب ءا˘ق˘فر ع˘سضخ˘ي˘سس
نع ثحبي سشيعي بردملا نأاو ةسصاخ ،ديدج نم فانئتسسلا

ديفي نأا نكمي ءيسش مهأا اهنأا امب ةيندبلا بناوجلا عفر
يف تلمع ةبيتكلا نا ركذي ،قيرطلا فسصتنم يف قيرفلا
لعج يذلا رملا وهو ،ةسصح12 لدعمب لوألا سصبرتلا
تابيردتلا يعبتتم لك لعج امم ،اريثك بيجتسست ةبيتكلا
.ةليلم نيعب لوألا سصبرتلا حاجن ىلع دكؤوي

لوخد بلطيو ةيدو تايرابم ةدع ءارجإا ديري
اعيرسس فوسصوبو ةيماح

مجاهملا ةقفسص ةرادإلا مسسرت نأا رظتنملا نم هتاذ قايسسلا يف
تلسصو اهنأاو ةسصاخ ،ةمداقلا تاعاسسلا يف فوسصوبو ةيماح
ينقتلا نأا ركذي ،امهعم تاسضوافملا نم ةمدقتم ةجرد ىلإا
فلسشلا سصبرت ىلإا اعيرسس امهلاخدإا ةرورسضب بلاط سشيعي
عورسشلل كلذو ،ةيسضاملا تاعاسسلا يف مهبايغ سضيوعت دسصق
مقاطلا نأاو اميسسل ةمداقلا تايدحتلل ابسسحت امهزيهجت يف
امهنم دي˘ف˘ت˘سسي ة˘يدو تاءا˘ق˘ل ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف عر˘سش ر˘ي˘سسم˘لا
بحاسصب » ماسصل » عمجيسس يذلا ةلوطبلا يدحت لبق قيرفلا
.ةلوطبلا تلوج ىلوأا يف دادزولب بابسش بقللا
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 مويلا قلطني فلسشلا شصبرت
ايندبو اينف ىلثم ةيزهاج ديري ششيعيو

ةليلم نيع ةيعمج

 نيرخأاتملل يكاردتسسا جمانرب
مهزيهجت ىلع رسصي يكوكلاو
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يكاردتسسلا جمانربلا ىلع دامتعلا ينفلا مقاطلا لسصاو
بناوج˘لا ي˘ف سصق˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب˘ل
نم ةعومجم حنمب ي˘كو˘كلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ما˘ق ثي˘ح ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا
لجأا نم كلذو يسسا˘ط˘غ˘لا ي˘ند˘ب˘لا ر˘سضح˘م˘ل˘ل ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
مداق يف مهتامدخل ةجاح˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت م˘ه˘ت˘قا˘ي˘ل ن˘م ع˘فر˘لا
نم ينقتلل ةسصرف نوكتسس تايدولا نأاو ةسصاخ ،تاءاقللا
اب˘سسح˘ت ة˘ي˘سسا˘سسأا نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ط˘ب˘سض ل˘جأا
نم ،ةيوق ا˘ه˘ت˘ياد˘ب نو˘كت˘سس ي˘ت˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ل

ىلوأا يف ةراطسسوسس ةهجاومل نيغولوبل لقنتلا لÓخ
 .ةلوطبلا تلوج

لمعت ةعومÛاو ةديج فورظلا » : طينحج
 «ةلوطبلا تايد– لبق ةمروفلا ‘ دجاوتلل

قÓطنل ابسسحت دادعتلا ةيزهاج نع طينحج مركأا ربعو اذه
لك نأاو ةسصاخ ديج لكسشب لمعن » : لاق ثيح ةلوطبلا
مقاطلا امومع ،تاريسضحتلا حاجنإا لجأا نم ةرفوتم فورظلا
لوسصو˘لا ل˘جا ن˘م د˘ه˘ت˘ج˘ن ن˘ح˘نو ه˘ل˘ع˘ف˘ي ا˘م˘ب ىردأا ي˘ن˘ف˘لا
ةينب ةوقب ةلوطبلا لخدن انلعجت˘سس ي˘ت˘لا ى˘ل˘ث˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘ل˘ل
بغري لكلاو ريبك ةبيتكلا يعو نأاو ةسصاخ ،اهيلع سسفانتلا
 .انتامدخ يف ةماتلا اهتقث تعسضو يتلا ريهامجلا داعسسإا يف
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قسسنلا عفرب ةبيتكلا بلاطيو ةجهللا ددسش يريزد
جربلا يلهأا

ع˘م ة˘ج˘ه˘˘ل˘˘لا د˘˘يد˘˘سشت ي˘˘ف ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لا عر˘˘سش
لمعلاو دوهجلا ةفعاسضم ةرورسضب بلاط ثيح ،نيبعÓلا

رفسصألا دارجلا ناو ةسصاخ ،ةروسصلا يف اونوكي نأا ىلع
عفر لجا نم لسصاوتم لمعلا نا ركذي ،مهنم ريثكلا رظتني
رخآل نيح نم ةيقيبطت تاءاقل ءارجإا عم ةيندبلا بناوجلا
سصئاقنلا ثحب ىلع لمعلاو ،ةبيتكلا تايوتسسم ةفرعمل

لازي ل وتاكر˘ي˘م˘لا ناو ة˘سصا˘خ ،ا˘ع˘ير˘سس ا˘ه˘سضيو˘ع˘ت ل˘جأل
.ربوتكأا72 ةياغ ىلإا لوعفملا يراسس

زئاكرلل عيرسس جامدنا يف سسفنلا ينمي
رسصانعلا سضعب جامدنا ينفلا مقاطلا رظتني ىرخأا ةهج نم
عيمجلا رظتني نيذلاو ،طينحجو يسسورع مهسسأار ىلعو
دانزوب ماعلا ريدملا نأاو ةسصاخ ،قيرفلا عم امهيدقع ديدجت
لفكتلا عم ةدوعلا ةرورسضب امهعانقا ىلإا ارخؤوم ىعسس
نع ثحبت ةرادإلا لازت لو اذه ،هب نونيدي ام لكب ماتلا
ة˘سشاد˘قو كيرد˘ي˘سس ن˘م ل˘ك عا˘ن˘قإل ى˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ىقبي يدانلا نأا امب ،قيرفلا عم بردتلل ةدوعلاب يريمعلبو
 .يسضاملا مسسوملا زئاكر ىلإا ةجاح يف

سشامر ماسشه

 «لمعلا عم ةبيتكلا بواجت ىدم انل حسضوتسس تايدولاو ديج لكسش يف ريسست تاريسضحتلا» :وحوح ريمسس
ةركسسب داحتا

قيرفل ينفلا ريدملا عم هانيرجأا راوح يف
ي˘ف ةرادإلا دا˘ه˘ت˘جا د˘كأا ةر˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا

ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ع˘ي˘م˘ج ط˘˘ب˘˘سض
دكأا امك ،ديج لكسش يف لمعلاب ةبيتكلل
زكتري لماع مهأا نوكتسس تايدولا نأاب

ىدم ديد˘ح˘ت ي˘ف ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ه˘ي˘ل˘ع
ىتحو يندبلا لمعلا عم ةبيتكلا بواجت
.ينفلا

ق˘ير˘ف تار˘ي˘سضح˘ت ر˘ي˘˘سست ف˘˘ي˘˘ك ^
نوحاترم متنأا لهو ةركسسب داحتا
ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
؟ةرادإلا
د˘ي˘ج ل˘كسش ي˘ف ر˘ي˘˘سست تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا

زيكرتلا عم ،رطسسملا جمانربلا بسسحو
ن˘سسح˘ت˘ي يذ˘لا ي˘ند˘ب˘لا بنا˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تامادقتسسلا سصوسصخب ا˘مأا ،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
ةيادبلا نأا ثيح ،ادج ةسسوردم تناك دقف
وهو ،نيبعÓلا ةيبلاغب ظافتحلاب تناك
ةيقرتب انمق ا˘م˘ك ،رار˘ق˘ت˘سسلا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م
،ف˘يدر˘˘لا ف˘˘ن˘˘سص ي˘˘ف نا˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘سسحأا

انمق امك ،ريثكلا مه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ن˘يذ˘لاو
لعل قرفلا لكك ة˘ي˘عو˘ن تا˘ماد˘ق˘ت˘سسا˘ب
يف يدانلا ءانبأا سضعب ةداعتسسا اهزربأا

سسراحلاو تايره دلاوخو يدباع ةروسص
ريثكلا رظتن˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،يو˘ل˘ع
جئاتن نيسسحت لجا نم ناديملا يف مهنم
.مسسوملا اذه داحتلا

نو˘نو˘ك˘ت˘سس يرا˘ن˘˘ك˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل د˘˘ع˘˘ب ^
ادغ ةراطسسوسس ءاقل عم دعوم ىلع
مهأا يه ام (سسمأا يرجأا راوحلا)
ىلإا نو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘مألا

ن˘م ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
؟تايدولا لÓخ

ثيح ،انل ادج اديفم ناك يرانكلا ءاقل
بناوجلا نم ةبيتكلا مييقت نع انثحب
يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا

،ةيسضاملا سصسصحلا لاوط هل اوعسضخ
وه نوكيسس ةراطسسوسس ءاقل نأا دقتعا
نيبعÓلا فاسشتكل انل ةسصرف رخآلا

ءاو˘سس ،ل˘م˘ع˘لا ع˘م م˘ه˘بوا˘ج˘˘ت ىد˘˘مو
ح˘ن˘م˘ن˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا وأا ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
فاسشتكا لجا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
ى˘ماد˘ق˘لا ن˘ي˘ب ل˘سصا˘˘ح˘˘لا ما˘˘ج˘˘سسنلا

 .ددجلا نيمدقتسسملاو

ار˘ي˘ث˘ك ر˘خأا˘ت زا˘ك˘˘عو˘˘ب برد˘˘م˘˘لا ^
ي˘˘ف و˘˘ه ل˘˘ه ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘لو˘˘˘خد
را˘˘ب˘˘خأا ن˘˘م ل˘˘هو م˘˘ك˘˘ع˘˘م ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت
؟هلوخد دعوم سصوسصخب
ع˘˘م ا˘˘م˘˘ئاد ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي لا˘˘سصتلا ،د˘˘˘ي˘˘˘كأا
ثي˘ح زا˘كعو˘˘ب ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
،هريفاذحب هجما˘نر˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ى˘ع˘سسن

لا˘كسشإلا ة˘يو˘سست ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ن ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
قاحتللا ةسصر˘ف ه˘ح˘ن˘مو ه˘ب سصا˘خ˘لا
ةعفد ءاطعإا لجأا نم قيرفلا سصبرتب
نم ريثكلا نيسسح˘ت˘ل ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ىر˘خأا
يف ىقبي قيرفلا نأاو ةسصاخ ،بناوجلا

دوقيسس يذلا برد˘م˘لا ة˘سسم˘ل˘ل ة˘جا˘ح
.مسسوملا اذه لاوط ةبيتكلا

ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ير˘˘ك˘˘سسب˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا ^
ل˘ه˘ف ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘سسح˘ت
يف قيرفلا حاجنب نولئافتم متنأا
؟ةعيلطلا راودأا ىلع سسفانتلا

يتلا لكاسشملاو ةيلا˘م˘لا ة˘ق˘ئا˘سضلا م˘غر

نع عيمجلا ثحبو قيرفلا اهيف طبختي
نأا لإا ،ق˘ير˘ف˘لا ى˘عر˘ت ة˘كر˘سشب ل˘يو˘˘م˘˘ت
لكب لواح سسيئرلاف ،رسصقت مل ةرادإلا

لعج ىلع ةرداق رسصانع نامسض هدهج
ريجان˘م˘لا نأا ا˘م˘ك ،ىو˘قأا نو˘كي ق˘ير˘ف˘لا
لك ريفوت يف اريبك ارود بعل ةعيرت
ةبيتكلل حمسست يتلا ةحيرملا فورظلا
،تاري˘سضح˘ت˘لا ي˘ف دا˘ه˘ت˘جلاو ل˘م˘ع˘لا˘ب

نوكن نا يف لمأاي عيمجلا ناو ةسصاخ
يف بغرت يتلا ريهامجلا نظ نسسح دنع
.مهتابغرو مهتاحومط يبلي مسسوم
؟ةريخأا ةملك ^
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ر˘˘كسشأا
ةرادإلاو ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع ر˘˘ها˘˘سسلا

ةسصاخلا فورظلا لك ا˘هر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع
دنع نوكنسس هللا ءاسش ناو ،لمعلاب

نوكي اقيرف مدقنو عيمجلا نظ نسسح
.ةركسسب داحتا ىوتسسم يف
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ن˘بو بو˘ب˘ي˘سش ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘قو
ةيسشع ةيم˘سسر ة˘ف˘سصب ر˘ها˘ط
امهمامسضنا دقع ىلع سسمأا
يدانلا فوفسص ىلإا يمسسرلا
ام وهو ينيطنسسقلا يسضايرلا
امهلمع نارسشابي امهلعجيسس
ابسسحت ،ةب˘ي˘ت˘كلا ع˘م يد˘ج˘لا
تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف جا˘˘مد˘˘˘نÓ˘˘˘ل
بابسشلا نأاو ةسصاخ ،ةمداقلا
لكل ةسسام ة˘جا˘ح ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي

ن˘ي˘سسح˘ت ل˘جأا ن˘م هر˘سصا˘ن˘ع
،ة˘ي˘ما˘˘مألا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘لا دودر˘˘م
اريبك اعاد˘سص تب˘ب˘سس ي˘ت˘لاو
ي˘˘ف ي˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ناسسملتب ي˘سضا˘م˘لا سصبر˘ت˘لا

.ديبع ةباسصإاب ةسصاخ
لاحيو ايلام بقاعي يحي نب
اتقؤوم فيدرلا قيرف ىلإا

ةبقاعم ررقت ىرخأا ةهج نم
يحي نب نيدلا نيز بعÓلا

فنسص ى˘لإا ه˘ه˘ي˘جو˘تو ا˘ي˘لا˘م
ري˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ف˘يدر˘لا
ةثداحلا ر˘ثإا كلذو ،م˘ه˘ت˘ق˘فر˘ب
م˘قا˘ط˘لا ع˘م ه˘ل تع˘قو ي˘ت˘˘لا
رم بعÓلا نا ركذي ،ينفلا

د˘قو بيدأا˘ت˘لا سسل˘ج˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘م ه˘˘ئا˘˘ق˘˘بإا رر˘˘ق˘˘ت

ي˘ن˘ق˘ت˘لا سضفر د˘ع˘ب ة˘سصا˘˘خ
ظافتحلا ةيادبلا يف ينارمع
دد˘˘سش د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه ،بعÓ˘˘˘لا˘˘˘ب

نيدلا رسصن يسضايرلا ريدملا
نيبعÓلا عم ةجهللا جوجم
ةيدجلاب مهبلاط ثيح ،سسمأا

بردملا تاميل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘تو
.اهريفاذحب

يت˘لا تا˘فو˘سشكلا تر˘ه˘ظأا
ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘جأا
يف ةيبلسس لبق نم ةباسصملا
دوعت اهلعج ام وهو ،جئاتنلا
يداع لكسشب تابيردتلا ىلإا
يقاب يرجيسس نيح يف ،مويلا
انوروك سسوريفب ني˘با˘سصم˘لا

نإاو ،د˘حألا مو˘ي ر˘˘خآا ا˘˘ف˘˘سشك
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا تنا˘˘˘ك
موي مهتاريسضحت نورسشابيسس
.ةعومجملا عم نينثلا

تابيردتلا دوقي ينارمع
ينفلا مقاطلا نم هدحول

يبطلا مقاطلا ةقفرب
تبرد˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
  :مويلا

،دورم˘ق ،تا˘كر˘ب ،ي˘نا˘م˘سصع
،ينÓعز ،يرم˘ع˘م ،ير˘م˘ع˘لا

،نارمع ،نيمط ،دادح ،مدقم
،نارقما ،بو˘ب˘ي˘سش ،ط˘ي˘ن˘ح˘ج
.عجقلو يوادغب ،بيد
د˘ب˘ع ن˘˘ب بع˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘كسشإا
ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘سصاو˘ت˘م كلا˘م˘˘لا

تاطل˘سسلا ي˘لوؤو˘سسم تم˘سص
دجي د˘ق ق˘ير˘ف˘لاو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
دبع نب جراخ لبقتسسي هسسفن

تلهمأا ةنجللا نوكل كلاملا
د˘˘˘عو˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ةرادإلا

.ةنيطنسسقب ديدج نم اهلولح
ة˘يدو ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ي ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
» عو˘ب˘سسألا ف˘سصت˘ن˘م لÓ˘˘خ
يلهأا مامأا نوكت دق » ءاعبرألا
ةيدو ط˘ب˘سض م˘ت ا˘م˘ك ،جر˘ب˘لا

22 مو˘˘˘ي ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
.ةنيطنسسقب
رسصن اهسسأار ىلعو ةرادإلا
نو˘˘مد˘˘ق˘˘ي جو˘˘ج˘˘م ن˘˘يد˘˘˘لا
ةر˘سسأل ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا م˘ه˘يزا˘ع˘˘ت
يسشانح ة˘ل˘ئا˘ع˘لو يرا˘ن˘كلا
ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘لا ةا˘˘فو ر˘˘ثإا
د˘ن˘ح˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشل
.يسشانح فيرسش

صشامر ماششه
ةفرتحملا ةطبارلا نمسض طسشانلا ةرواسسلا ةبيبسش قيرف ةرادإا تثعب
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئرل  سسامتلاب  مدقلا ةركل ىلوألا

لقنلا لكسشم لحل تقو برقأا يف لخدتلاو اهتدعاسسم لجأا نم
لقنتلا مهيلع متحي يذلا ةقطنملل يفارغجلا عقوملل ارظن ،يوجلا

.يوركلا مسسوملا قÓطنا  عم اميسسل بارتقا تاءاقللا بعلل اوج
روسسن»ـل ةيمسسرلا اهتحفسص ربع انايب ترسشن دق ةرادإلا تناكو
يعامتجلا لسصاوتلا ةكبسش ىلع يمسسرلا اهباسسح ربع «بونجلا
يتلا ةيئانثتسسلا فورظلل اعبت»: اهيف ءاج يتلاو ،» كوبسسيافلا»
عمو يملاعلا انوروك ءابو يسشفت رارمتسسا لظ يفو دÓبلا اهسشيعت
ةياغ يف ودبي يدانلا لقنت نإاف يوركلا مسسوملا قÓطنا بارتقا
انبلطم معدي امم ،دحاو عو˘ب˘سسأا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ل˘با˘ق˘م ءار˘جإل ة˘بو˘ع˘سصلا
بونجلا ليثمت˘ل ةر˘ئا˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ل˘ق˘ن ة˘ل˘ي˘سسو سصي˘سصخ˘ت˘ب
.«مهتسسارد ةلوازم نم فيدرلا وبعل نكمتي ىتح كلذو ،يرئازجلا

ىلع تاريسضحتلا ليغيا نايزم بردملا ةليكسشت لسصاوت رخآا بناج نم
رئازجلا ةيدولوم دسض ايدو ءاقل تسضاخ دق تناك ثيح ،قاسسو مدق
مسصب يذلا لداع ةبيسشوب ءاقفر قوفتب ىهتنا يذلاو ،يسضاملا ةعمجلا

تاريسضحت لسصاوتتل ،ءازجلا ةطقن نم ةارابملا يف ديحولا فدهلا ىلع
.يراجلا ربمفون82 يف ديدجلا مسسوملا قÓطنا ليبق قيرفلا
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ةرواشسلا ةبيبشش
لقنلا لكسشم لحل ةيروهمجلا شسيئر دسشانت ةرادإ’ا

يتلا ةيدولا يف ةعمجلا ةيسشع رئازجلا ةيدولوم رسصانع تمزهنا
نيقيرفلا تاريسضحت نمسض لخدت يتلاو ةرواسسلا ةبيبسشب هتعمج
ىهتنا يذلاو ،هقÓطنا دعوم برتقا يذلا ديدجلا مسسوملل  ادادعتسسا
نيب يبلسسلا لداعتلاب لوألا طوسشلا ىهتنا امدعبو .در نود فدهب
ةريثكلا سصرفلا مغر ،«ءارحسصلا روسسن»و زيغن ليبن بردملا لابسشأا
لخد ثيح ارياغم ناك يناثلا طوسشلا ،نيفرطلا نم تعاسض يتلا
نكمتت مل ةريخألا هذه نكل ،امئاد اندوع امك ةيناث ةليكسشتب ديمعلا

لوألا فدهلا لاعسش سسراحلا ىقلتيل ،ةجيتنلا سسفن ىلع ظافحلا نم
يرمحلب بعÓلا حجن ،ءازج ةبرسض قيرط نع ةارابملا يف ديحولاو
اذه .يمسصاعلا قيرفلا كابسش يف اهلÓخ نم ةركلا ناكسسإا يف
عاجرتسسلا لجأا نم ةحار موي دادعتلا حنم ينفلا مقاطلا لسضفو
تابيردتلا ىلإا دوسشح ءاقفر دوعيسسو  ،ةيدولا ةارابملا هذه بقع
مسسوملل ريسضحتلا ةلسصاومل .نا˘ي˘ن˘ب ن˘ي˘ع ز˘كر˘م˘ب مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
.لبقملا ربمفون نم82 يف ايمسسر هقÓطنا ررقت يذلا ،لبقملا

جاحلب اشضر

ةحارلا نم موي بقع تابيردتلا ىلإا مويلا دوعت رئازجلا ةيدولوم ةليكششت

لولحلا نع ثحبي زيغنو ةرواسسلا مامأا هتيدو يف مزهني «ديمعلا»

اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا نأا  لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا تدكأا
ريغ ةريخألا ةيريسضحتلا ةيّدولا ةرودلا يف  نورمح يقزر مجاهملا

فانئتسسا نم نكمتيسس بعÓلا  ّنأاو ،قلقلا يعدتسست لو ةريطخ
،ردسصملا تاذ حسضوأا و .عوبسسألا اذه طسسو هقيرف عم تابيردتلا
يتلا ةيبطلا تاسصوحفلا فلتخم سسيمخلا سسمأا ىرجأا دق بعÓلا ّنأا
فانئتسسا هعسسوب نوكيسس هنأاو ةريطخ ريغ ةباسصإلا نأا تحسضوأا
مايأل ةحارلل نوكرلا دعب ،عوبسسألا اذه طسسو قيرفلا عم تابيردتلا
ةلباقملا نع بيغيسس ،ةنسس42 بحاسص نأا ةراسشإلا ردجت .ةليلق
راطإا يف فيطسس قافو ّدسض تبسسلا سسمأا هقيرف اهبعل يتلا ةيّدولا
ىفاعتي لازي ام يذلاو ،مسسوملا اذه  ةلوطب قÓطنل تادادعتسسلا

.يسسنوتلا ينقتلا ةليكسشتل ةدوعلل دادعتسسلا لسصاويو
دق ناك يسسنرفلا «نوجيد» ـل قبسسألا بعÓلا نأا مولعملا نم و
ليعامسسإا» ةيدولا ةرودلا لÓخ  مرسصنملا تبسسلا ةباسصإÓل سضرعت

هترداغم ءارو تناك ،ةديدسش ملآاب رعسش نيأا ،مدقلا ةركل «وطابخ
.بعلل ةدوعلا  نم هنامرحو ناديملا

طيمز.ع

وطابخ ليعامشسإا موحرملا ةرود يف ةباشصإلل هشضرعت دعب

صسدشسملاب يمرلل ةيركشسعلا ةينطولا ةلوطبلا
ةثلاثلا ةيركسسعلا ةيحانلل ةفيفط ةرطيسس

ةعبطلا يف ةيسسايق ةكراسشمو
ل ام ةكراششم تفرع يتلاو صسمأا لوأا ةيركشسعلا ةينطولا ةلوطبلا تمتتخا

نولثمي اق˘ير˘ف61 ىلع نو˘عزو˘ت˘ي ،ن˘ي˘شسن˘ج˘لا ل˘ك ن˘م ا˘شسفا˘ن˘ت˘م89 ن˘ع ل˘ق˘˘ي
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا تاد˘حوو تاو˘ق˘لا تادا˘ي˘قو ة˘ير˘ك˘شسع˘لا ي˘˘حاو˘˘ن˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ديمعلا داششأاو. عيرشسلا يمرلاو ةقدلاب يمرلا تاشسفانم تلمشش يتلا ،يبعششلا

يتلا هتملك يف ةثلاثلا ةيركشسعلا ةيحانلا ناكرأا صسيئر ينغلا دبع ةحاشسوب
ةيركشسعلا ةيحانلا دئا˘ق ن˘ع ة˘با˘ي˘ن ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ما˘ت˘ت˘خا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ا˘ها˘ق˘لأا
اهب اولحت يتلا ةيلاعلا ةيشضايرلا حورلاو نيكراششملل زيمتملا ءادألاب ،ةثلاثلا

،«ةفلحلا ةينث’’ يمرلا لقحب ترج يتلا ةيشضايرلا ةرهاظتلا هذه راوطأا للخ
.ةثلاثلا ةيركشسعلا ةيحانلاب يوهجلا يشضايرلا بكرملل عباتلا

ة˘شضا˘ير˘لا صسير˘ك˘ت˘ل ة˘ير˘ك˘شسع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ي˘ع˘شس ن˘م˘شض ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ل˘خد˘ت و
لمعلاو اهريوطت لجأا نم نييركشسعلا نييشضايرلا زيفحت ى لمعلاو ،ةيركشسعلا

.يلودلا ىوتشسملا ىلع تاكراششملا يف ةديج جئاتن قيقحت ىلع
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نورمح مجاهملا ةباسصإا شصوسصخب راسصنأ’ا نئمطي «يرانكلا»

sport@essalamonline.com

198213ددعلا ^2441  لوألا عيبر92ـل قفاوملا0202 ربمفون51دحألاةصضايرلا
امهنم Òثكلا رظتني Êارمعو ناروفنسس رهاط نبو بوبيسش

ةنيطنشسق بابشش

دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش برد˘˘م ا˘˘مود كنار˘˘ف م˘˘ي˘˘ق
قيرفلا اهب رم يتلا تاريسضحتلا ىوتسسم
اسضيأا ثدحت امك ،تابيردتلا فانئتسسا ذنم
داحتإاب ه˘ع˘م˘ج˘ي˘سس يذ˘لا ر˘بو˘سسلا سسأا˘ك ن˘ع
ةطبار نم ةيديهمتلا ةارابملا نعو ،ةمسصاعلا
.يبيللا رسصنلاب هعمجتسس يتلا ايقيرفإا لاطبأا

انفقوت» يمسصاعلا قيرفلل ينفلا ريدملا لاقو
ىلع ري˘ثأا˘ت ه˘ل نا˘ك ة˘ل˘ما˘ك ا˘مو˘ي51 ةدم˘ل
لÓ˘خ ل˘سضفأا ا˘ن˘˘نأا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشن نآلا ،ا˘˘ندودر˘˘م
رورم عم كرادتلا لواحنسس اننكل تابيردتلا
،ادي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب كلذو ،تقو˘لا

يقيقحلا اناوتسسم نع نوديعب اننأا حيحسص
.«هلعفن ام لك يف نومجسسنم اننكل
نم يفاكلا تقولا ذخأا نآلا لواحن» فاسضأاو
اقرافو ارخأات كانه نأل اديج ريسضحتلا لجأا

لمعنسس اذهل ،ةيندبلا تاريسضحتلا يف اريبك
لولحلا داجيإا ىلع نيندبلا نيرسضحملا ةقفر
وذ اروت مويغ» نأا ادكؤوم ،ةلبقملا ةرتفلا يف
يف ةريبك ةد˘عا˘سسم مد˘ق˘ي˘سسو ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ب˘خ
.«تلاجملا فلتخم
نم ديدعلا لبق نم مدقملا حارتقلا نعو
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا بع˘˘ل˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
يسسنرفلا بردم˘لا ىد˘بأا ،ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘ب
لح هنإا» :Óئاق يأارلا اذه ىلع هتقفاوم
تايرابملا ددع نوكيسس كلذب نأل ديج
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ل˘˘ه˘˘سسلا ن˘˘م نو˘˘كي˘˘سسو ،ل˘˘˘قأا
اسصاخسشأاو نيبعل كانه نأل ،ةسسفانملا
كلذل ،مهبتاورل ةجاحب قرفلا يف نولمعي
بجي تÓقنتلا فيراسصم ريفوت اندرأا نإا
ةارابم سصوسصخب امأا.حرتقملا اذهب لمعلا

مدعب ثدحتملا بلاط دقف ربوسسلا سسأاك
قيرف˘لا نأل ة˘ه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ق˘ل˘ق˘لا
تايرابملا عيمجل ازهاج نوكي نأا بجي
ىتح نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ةد˘حاو ةارا˘ب˘م˘ل سسي˘لو
هذه نأاسشب اقلق سسيل ةمسصاعلا داحتا قيرف
فاد˘هأا ن˘ع ا˘مود ح˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك.ةارابملا
ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةسسفانم يف قيرفلا

رسصنلا تايرا˘ب˘م تع˘با˘ت د˘ق˘ل «لا˘ق ثي˘ح
ىلع ةربخلا هيدلو ديج قيرف وه ،يبيللا
وه ىقبي انفده نكل ،يراقلا ىوتسسملا
نأا احسضوم .تاعومجملا رود ىلإا لهأاتلا
تسسيل ةسسفانملا هذه يف اديعب باهذلا
نيجسسكأا ة˘عر˘ج ة˘با˘ث˘م˘ب ا˘ه˘نإا ،ا˘ن˘ت˘يو˘لوأا
.ةلوطبلا يف اهجاتحن
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«انتيولوأا شسيل ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يف اديعب باهذلا» امود
ةلوطبلا قلطنا نم نيعوبشسأا لبق ةشسفانملا صصقن نم يناعي «بابششلا»

ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر د˘كأا
هنأا ،مÓع ماسشه روتكدلا ،يسضايرلا بطلل
نيفاعتملا نيبعÓلا عاسضخإا يرورسضلا نم
ةقمعم تاسصوحف ىلإا انوروك سسوريف نم
يأا يدا˘ف˘ت˘ل ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘لإا م˘ه˘تدو˘ع ل˘ب˘ق
ةماتلا مهتيزهاج نم دكأاتلاو ةيبلسس سضارعأا
.تاءاقللا مهسضوخ لبق

نيفاعتملا نيبعللا عاشضخإا بجي»
«ةلماشش تاشصوحفل انوروك نم

،ةحارسصب» :مÓع ماسشه روتكدلا حرسصو
انوروك نم نيفاعتملا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضر˘ع˘ت
، اطيسسب لامتحا ىقبي ةيبلق تافعاسضمل
ءلؤو˘ه عا˘سضخإا ن˘م ع˘ن˘˘م˘˘ي ل كلذ ن˘˘كلو
فانئتسسا لب˘ق ة˘ل˘ما˘سشو ة˘ق˘ي˘قد سصو˘ح˘ف˘ل
ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ن˘عو ،«ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
82 مويل جمر˘ب˘م˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةركفلا عنامي ل هنأاب روتكدلا دكأا ،ربمفون

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت اذإا ن˘˘˘˘˘كلو
فانئتسسا» : ددسصلا اذه يف لاقو ،طورسشلا
رمت يتلا ةلحرملا لظ يف ةينطولا ةلوطبلا
يذلا تاباسصإلا ددع ديازت دعب رئازجلا اهب
نأا بجيو ابعسص ارمأا ىقبي ،008لا قاف
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
طرتسشي ،اسضيأا .ةلوطبلل ةيحسصلا ةيطغتلل
لك لبق ةعاسس84 فسشكلا ليلاحت ءارجإا

ي˘ف ةأا˘جا˘ف˘˘م يأا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل كلذو ،ةارا˘˘ب˘˘م
بجي كلذ ىلإا ةفاسضإلاب ،ةريخألا قئاقدلا
ي˘سضا˘ير ي˘ب˘ط ي˘م˘ل˘ع سسل˘ج˘˘م ن˘˘يو˘˘كت
نوكي نأاو ،سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘ل
«ةبقارملا يف Óقتسسم
«بعللا ةيشسفن ىلع رثوي يشسفنلا بنا÷ا»
نوكيسس بعÓلا نأا  ثدحتملا ربتعاو اذه
ة˘با˘سصإلا د˘ع˘ب ق˘ل˘قو ي˘سسف˘ن ط˘غ˘سض تح˘ت
كلذو ،ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا وأا سسوريفلاب

ةدا˘ع˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا مد˘˘ع ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ
ربتعت فقوتلا ةرتف نأل ،قباسسلا ىوتسسملا

نوبعÓلا هيلع داتعا يذلا نيتورلاو ةليوط
ه˘ي˘ف ثد˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح لاو˘˘ط
رييغت وه رارق لسضفأا نأا مÓع ىريو ،رييغت

لي˘ب˘سس ى˘ل˘ع جاو˘فأا3) ةسسفان˘م˘لا ة˘غ˘ي˘سص
قرفلا عسضوو ،(برغو طسسو قرسش :لاثملا
بعل يأل حامسسلا مدعو دحاو قدنف يف
لبق نم ح˘ير˘سصت بل˘ط د˘ع˘ب لإا ةردا˘غ˘م˘لا˘ب
ماسشه دكأا ،رخآا قايسس يفو .ةيملعلا ةنجللا

بطلل ةيرئازجلا ةينطولا ةيعمجلا» نأا مÓع
عيزوتو سسيسسحت ةيل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ت ي˘سضا˘ير˘لا

،ة˘ي˘ئلو˘لا ا˘ه˘ب˘تا˘كم ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع تا˘ما˘م˘˘ك
يف ةيبطلا م˘ق˘طألا ةد˘عا˘سسم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو
مازتللا عي˘م˘ج˘لا ن˘م بل˘ط˘ن ا˘م˘ك ،ناد˘ي˘م˘لا
ةسصتخم ةيملع ةئيه ءاسشنإاو ةياقولا طورسشب
«نيبعÓلا ةيامح لجأا نم

طيمز.ع

«ةقمعم تاسصوحفل انوروك نم نيفاعتملا نيبعÓلا عاسضخإا بجي» :مÓع ماسشه
رطخلا صسوقان قدي يشضايرلا بطلل ةيرئازجلا ةينطولا ةيعمجلا صسيئر
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ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ سضو˘خ˘ي
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا

داحتلا سسلجم تابا˘خ˘ت˘نا را˘م˘غ
ةعبرأا ةقفر مدقلا ةركل يلودلا

،«فافلا» سسيئر مهنم نيحسشرتم
يف ةيمسسرلا ةمئاقلا راظتنا يف
لÓخ ،«افيفلا» تاباخ˘ت˘نا قا˘ب˘سس
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
ةركل ةيقيرفإلا ةي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘كل˘ل
21 موي ةررقملا ،«فاكلا»  مدقلا

 .برغملاب1202 سسرام
سسي˘˘˘ئر ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘بو

ن˘˘م ل˘˘ك سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ي ،«فا˘˘˘ف˘˘˘لا»
يرسصملا عجقل يزوف يبرغملا

غنودن وفاتسسوغو ،ةدير وبأا يناه
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ئاو˘ت˘سسلا ا˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ ن˘˘م
،ةيلودلا ةيوركلا ةئيهلاب نيدعقم
يسسنوت˘لا ا˘م˘ه˘ل˘غ˘سشي ا˘نا˘ك ثي˘ح
ير˘سصم˘لاو يوا˘˘م˘˘سشو˘˘ب قرا˘˘ط
ىلإا Óسصو امدعب ،ةدير وبأا يناه
ح˘سشر˘ت د˘ع˘يو ،ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

زا˘ه˘ج˘لا˘ب ي˘سسر˘˘ك ى˘˘لإا ي˘˘سشطز
ي˘لود˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
«يد˘˘ح˘˘ت» ة˘˘سصا˘˘خو «ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م»
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا˘˘˘ب لوألا ل˘˘˘جر˘˘˘ل˘˘˘ل
نوكيل حم˘ط˘ي ثي˘ح ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيرئازج ةيسضاير ةيسصخسش يناث
«افيفلا» ـل يدايسسلا بتكملا غلبت
ةوارور ناكو ،ةوارور دمحم دعب
ةيرئازجلا ةيداحتلا سسارت يذلا
بختنا دق  ةيلاتتم تادهع ثÓثل

داحتÓل ةيذيفنتلا ةنجللاب وسضعك
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘ن˘ثأا ي˘لود˘لا
ة˘ي˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘كل˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
موطرخلاب1102 ماع ةيقيرفإلا
.نادوسسلاب

ةديدشش نوكتشس ةشسفانملا
ةمئاق يششطز ةشصرفو
ةرا˘˘ق˘˘لا نا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م و

ة˘ع˘ب˘سس ى˘ل˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ءار˘˘م˘˘سسلا
قلعتيو ،«افيفلا» سسلجمب نيلثمم
«فا˘كلا» سسي˘ئر ن˘م ل˘كب ر˘˘مألا
،«افيفلا» سسيئر بئان دمحأا دمحأا

قراط ،رسصم نم ةدير وبأا يناه
ارا˘ما˘ك ،سسنو˘ت ن˘م يوا˘˘م˘˘سشو˘˘ب

اركيسسن ،اينيغ نم يليباك يماملا
ودنÓيما˘ي˘ن ،يد˘نرو˘ب ن˘م ا˘يد˘ي˘ل
يرا˘˘م˘˘ع ،يولا˘˘˘م ن˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘لاو
و˘˘غ˘˘نو˘˘كلا .ج ن˘˘م نو˘˘ت˘˘سسنو˘˘˘ك
بنا˘˘ج ى˘˘لإاو ،ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا
يل˘ث˘م˘م˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
،«ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا» سسل˘˘ج˘˘م˘˘ب «فا˘˘كلا»
ةماعلا ةيعم˘ج˘لا لÓ˘خ ير˘ج˘ي˘سس
21 موي ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا

باخت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع ،1202 سسرا˘˘م
ةيقير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا سسي˘ئر
.ةيذيفنتلا ةنجللا ءاسضعأاو

بسصنم وحن قابسسلا دهسشيو
ة˘سسم˘خ سسفا˘ن˘ت «فا˘كلا» سسي˘˘ئر
لكب رمألا قلع˘ت˘يو ،ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م
د˘م˘حأا د˘م˘˘حأا ي˘˘سشا˘˘غ˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م
،ي˘˘ح˘˘ي د˘˘م˘˘حأا ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م˘˘˘لاو
بونجلاو ،امونا كاج يراوفيإلا
ي˘ب˘ي˘˘سستو˘˘م سسير˘˘تا˘˘ب ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

.روغنيسس نيتسسوغا يلاغنسسلاو
زوفلا ديري «يششاغلملا»

ةديدج ةدهعب
لين ىلإا د˘م˘حأا د˘م˘حأا ح˘م˘ط˘يو

م˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر ةر˘˘ت˘˘ف

ةقلعتملا هيلإا ةهجوملا تاماهتلا
تاداق˘ت˘ناو ،سشر˘ح˘ت˘لاو دا˘سسف˘لا˘ب

ةئيه ربكأل يلاملا هرييسست لوح
تهتناو ،ءارمسسلا ةراقلاب ةيورك
ىلإا حسشر˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا لا˘جآا

داحتلاب ايقيرفإا يلثمم يبسصنم
،ربمفون21 سسيمخلا موي يلودلا

ةيوركلا ةئي˘ه˘لا ف˘سشكت˘سس ثي˘ح
نيحسشرتملا ءا˘م˘سسأا ن˘ع ة˘يرا˘ق˘لا
.1202 رياني11 موي نيلوبقملا

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘كلا طر˘˘˘ت˘˘˘سشتو
نأا حسشرت˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ثÓث تاعي˘قو˘ت ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ي
،«فاكلا» ةئيهب ةوسضع تايداحتا

بجيو هد˘ل˘ب ة˘يدا˘ح˘تا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
لÓخ تاوسصألا ةيبلغأا لين اهدعب
باختنا متو ،ةيباختنلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
سسداسسربت˘ع˘ي يذ˘لا  د˘م˘حأا د˘م˘حأا

ةيقيرفإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كل˘ل سسي˘ئر
اف˘ل˘خ ،7102 ما˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
يذلا وتايح ىسسيع ينوريماكلل
ىلإا8891 نم ةيراقلا ةئيهلا داق
.7102 ةياغ

طيمز.ع

جاحلب اشضر

 «افيفلا» ‘ نيدعقم لينل ÚحسشÎم ةعبرأا عم قابسسلا رامسضم لخدي يسشطز

لقأل ينطولا بختنملا ىهتنا
لوألا هسصبرت نم ةنسس02 نم
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا رو˘سضح˘˘ب نا˘˘ك يذ˘˘لا
يف ةوقب اودجاوت نيذلا نيبرتغملا
هللخت نيأا ،يريسضحتلا ركسسعملا
نييقيرف د˘سض نا˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ناءا˘ق˘ل
ةفرتحملا ةلوطب˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن
˘مو˘ي ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا ل˘ب˘ق ى˘لوألا

ةر˘ت˘ف˘˘لا د˘˘ه˘˘سش ثي˘˘ح .ة˘˘˘˘˘حار
ةل˘ي˘كسشت˘لا سضو˘خ ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا
يف اهتراسسخب تهت˘نا ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘ل

وداراب مامأا تناك ىلوألا ،امهيلك
فد˘ه ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب
تهتنا يت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لاو
دا˘ح˘تا ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘ل˘ي˘ق˘ث ةرا˘سسخ˘˘ب
ا˘ه˘ي˘ف ى˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لاو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ناكو ،ةلماك ةيسسادسس «رسضخلا»
نيمسس نب رباسص ينطولا بخانلا
ثيح ،ًابعل52 سسمأا ىعدتسسا دق
«يليل يدريف «قدنف يف نوميقي
نأا ىلع سسمأا ذنم نونكع نب يف
زكرم ىلإا نينثلا دغ موي ةدوعلا

موي ينطولا ينفلا ىسسوم يديسس
ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا
اذه نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.سصبرتلا
تاريسضحت نمسض لخدي سصبرتلا
لقأل يرئازجلا ينطولا بختنملا

لامسش داحتا ةلوطبل ماع02 نم
يف ماقتسس يتلا مدقلا ةركل ايقيرفإا
ربمسسيد82 ىلإا31 نم ةرتفلا

تحت ممأÓل ايقيرفإا سسأاكل لهأاتتو
.1202ايناتيروم يف اًماع02

طيمز.ع

ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ه˘ت˘نا
هسصبرت نم ةنسس02 نم لقأل
رو˘˘˘سضح˘˘˘ب نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا لوألا
نيذلا ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ركسسعم˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب اود˘جاو˘ت
ناءاقل هللخت نيأا ،يريسضحتلا
ن˘ي˘ي˘ق˘ير˘ف د˘سض نا˘ي˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ن
ل˘˘ب˘˘ق ى˘˘لوألا ة˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ثيح .ةحار موي نم ةدافتسسلا
ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘ه˘˘سش
نيتارابم˘ل ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا سضو˘خ
،امهيلك يف اهتراسسخب تهتنا

ودارا˘˘˘ب ما˘˘˘مأا تنا˘˘˘ك ى˘˘˘˘لوألا
فده لباقم ن˘ي˘فد˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
تهتنا يتلا ةيناثلا ةهجاوملاو
داحتا ءاقل يف ةليقث ةراسسخب
اهيف ى˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لاو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
،ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘سساد˘سس «ر˘سضخ˘˘لا»
رباسص ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا نا˘كو
سسمأا ىعدتسسا دق نيمسس نب
يف نوميق˘ي ثي˘ح ،ًا˘ب˘عل52
نب يف «يل˘ي˘ل يدر˘ي˘ف «قد˘ن˘ف
نأا ى˘ل˘ع سسمأا ذ˘˘ن˘˘م نو˘˘ن˘˘كع
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘ثلا د˘غ مو˘ي ةدو˘ع˘˘لا

ينف˘لا ى˘سسو˘م يد˘ي˘سس ز˘كر˘م

ةياغ ىلإا نينثإلا موي ينطولا
ريدجلا.سصبرتلا ةرت˘ف ة˘يا˘ه˘ن
لخدي سصبرتلا اذه نأا ركذلاب

بختنم˘لا تار˘ي˘سضح˘ت ن˘م˘سض
نم ل˘قأل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

لامسش داحتا ةلوطبل ماع02
ماقتسس يتلا مدقلا ةركل ايقيرفإا
82 ى˘˘لإا31 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف
ايقيرفإا سسأاكل لهأاتتو ربمسسيد
ي˘ف ا˘ًما˘ع02 تح˘˘ت م˘˘مأÓ˘˘ل
.1202ايناتيروم

طيمز.ع

  لوألا ركشسعملا ةنشس02 نم لقأل ينطولا بختنملا دعب

  تاريسضحتلا لامكتسساو يناثلا شصبرتلا يف نوقلطني «رسضخلا»

ديدج نم ءارحشصلا براحم يف ةقثلا عشضي ليوب دولك

«لوبنيرغ» ةيدو ‘ زوفلا وحن نايتيا تناسس دوقي زوبدوب

يفياشص نم برتقي زرحم

ةرسشعلا نمسض حاجنوب
عم لئاوأ’ا نيفاده
ينطولا بختنملا

يلودلا حاجنوب دادغب نكمت
دسسلا يدانلا بعلو يرئازجلا
ةبترملا يف دجاوتلا نم يرطقلا
ي˘فاد˘ه ة˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف ةر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا
ر˘م ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
هفدهل هلي˘ج˘سست بق˘ع ،خ˘يرا˘ت˘لا
يتلا ةريخألا ةارابملا يف61ـلا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب ر˘˘سضخ˘˘لا تع˘˘م˘˘ج
زوفب تهتنا يتلاو ،يوبابميزلا

1‐3 ةجيتنب زرحم سضاير ءاقفر
مقر ه˘فد˘ه حا˘ج˘نو˘ب ل˘ج˘سسو

موي ينطولا بختنملا ناولأاب61
اديع˘ت˘سسم ،ي˘سضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا
امد˘ع˘ب ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا ه˘سسح كلذ˘ب
ي˘ف كا˘˘ب˘˘سشلا ةرا˘˘يز ي˘˘ف ل˘˘سشف
،نيتريخألا نيتيدولا نيتيرابملا
يتلاو كيسسكملاو ايريجين مامأا

ةيواسسمنلا يسضارألا ىلع ترج
و.يلاوتلا ىل˘ع ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لاو
ىلع رسضخلا مجاهم عيقوت بقع
دق نوكي رسضخلا عم61 هفده
رئاطلا حان˘ج˘لا ه˘ن˘طاو˘م زوا˘ج˘ت
حلاسص ينطولا بختنملل قباسسلا

يف افده51 كلمي يذلا ،داسصع
ىقبي˘ل ،ر˘سضخ˘لا ناو˘لأا˘ب ه˘ل˘ج˘سس
نبا هجو ي˘ف ا˘حو˘ت˘ف˘م ق˘ير˘ط˘لا

يف ملسسلا قلسستل ،ةيهابلا ةنيدم
ماقرأا ميطحتو ةلبقملا ديعاوملا

هليمز برتقا هتهج نمو.ةديدج
ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن زر˘ح˘م سضا˘ير
مقر فدهل هليجسست دعب يتيسس
يفياسص قيفرب قاحللا نم71
كلمي يذلا قباسسلا رسضخلا دئاق
عم هفادهأا لجسس يف افده81
ردسصتيو.ءارحسصلا ي˘برا˘ح˘م
ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه
هيليو ،ا˘فد˘ه63 ـب توا˘ف˘سسا˘˘ت
هدع˘بو ،03ب ينامي˘ل˘سس مÓ˘سسإا

رسضخل ،82 رجام حبار نم لك
لÓه ،52 دانم لامج،72 يمولب
ة˘لوا˘سص ن˘˘ب جا˘˘ت ،32 ي˘نادو˘سس
سضاير81، يفياسص قيفر ،91
.61 حاجنوب دادغب ،71 زرحم

جاحلب اشضر

يفياشص نم برتقي زرحم›ودلا دا–لا صسل‹ تاباختنا

عم لئاوأ’ا نيفاده ةرسشعلا نمسض حاجنوب
ينطولا بختنملا

دسسلا يدانلا بعلو يرئازجلا يلودلا حاجنوب دادغب نكمت
يفاده ةمئاق يف ةرسشاعلا ةبترملا يف دجاوتلا نم يرطقلا
هفدهل هليجسست بقع ،خيرات˘لا ر˘م ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
بختنملاب رسضخلا تعمج يتلا ةريخألا ةارابملا يف61ـلا
ةجيتنب زرحم سضاير ءاقفر زوفب تهتنا يتلاو ،يوبابميزلا

3‐1
موي ينطولا بختنملا ناولأاب61 مقر هفده حاجنوب لجسسو

لسشف امدعب يفيدهتلا هسسح كلذب اديعتسسم ،يسضاملا سسيمخلا
مامأا ،نيتريخألا نيتيدولا نيتيرابملا يف كابسشلا ةرايز يف
ةيواسسمنلا يسضارألا ىلع ترج يتلاو كيسسكملاو ايريجين
.يلاوتلا ىلع ةيدنلوهلاو

رسضخلا عم61 هفده ىلع رسضخلا مجاهم عيقوت بقع و
بختنملل قبا˘سسلا ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا ه˘ن˘طاو˘م زوا˘ج˘ت د˘ق نو˘كي
ناولأاب هلجسس يف افده51 كلمي يذلا ،داسصع حلاسص ينطولا
،ةيهابلا ةنيدم نبا هجو يف احوتفم قيرطلا ىقبيل ،رسضخلا
نمو.ةديدج ماقرأا ميطحتو ةلبقملا ديعاوملا يف ملسسلا قلسستل

دعب يتيسس رتسسسشنام مجن زرحم سضاير هليمز برتقا هتهج
رسضخلا دئاق يفياسص قيفرب قاحللا نم71 مقر فدهل هليجسست
يبراحم  عم هفادهأا لجسس يف افده81 كلمي يذلا قباسسلا
63 ـب توافسسات ظيفحلا دبع ةمئاقلا هذه ردسصتيو.ءارحسصلا

رجام حبار نم لك هدعبو ،03ب يناميلسس مÓسسإا هيليو ،افده
جات ،32 ينادوسس لÓه ،52 دانم لامج،72 يمولب رسضخل ،82
دادغب ،71 زرحم سضاير81، يفياسص قيفر ،91 ةلواسص نب
.61 حاجنوب

جاحلب اشضر
ةيزعت ةيقرب ثعبي مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا صسيئر

ةافو يف ةراحلا هيزاعت مدقي دمحأا دمحأا
ةيرئازجلا ةركلا زومر دحأا

دمحأا دمحأا  مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا سسيئر مدق
ةيداحتلاو لئابقلا ةبيبسشو يسشانح فيرسش دنحم ةلئاعل هيزاعت
لوأا قباسسلا «يرانكلا» سسيئر ةافو دعب ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا
ءابو نم هتاناعم دعب ،ةنسس07 زهاني رمع نع ةعمجلا سسمأا

. انوروك
ةيقرب يف ةيقيرفإلا ةيوركلا ةئيهلل لوألا لجرلا بتك و

،لئابقلا ةبيبسشل يرو˘ط˘سسألا سسي˘ئر˘لا ل˘ي˘حر د˘ع˘ب» :يزا˘ع˘ت˘لا
ة˘يور˘كلا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘سسا˘ب د˘م˘حأا د˘م˘حأا ،فا˘كلا سسي˘ئر مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي
،سصاخلا همسسابو فاكلل يذيفنتلا سسلجملاو ةريبكلا ةيقيرفإلا
لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشو ي˘سشا˘ن˘ح ف˘ير˘سش د˘ن˘ح˘م ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ه˘يزا˘ع˘ت˘ب
.«مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلاو

طيمز.ع
  اموهفم نكي مل هتنشش يذلا موجهلا

رسصان نب ىلع مجهتت ةيلاطيإا ةفيحسص
ةليكسشتلا نم هداعبإ’ اوعدتو

ي˘لود˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا سضر˘ع˘ت ةدا˘ع˘لا ر˘˘ي˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
لبق نم موهفم ريغ  موجهل يلاطيلا نÓيم مجنو يرئازجلا
«رسضخلا» مجن داقتنا يف ىناوتي مل يذلا يلاطيلا مÓعإلا
ةهجاوملا بعل ىلع لبقملا ،«ءارحسصلا يبراحم» عم دجاوتملا
.يراريه ةمسصاعلا يف يوبابميز مامأا هل ةيناثلا

رانلا ةيلاطيإلا «تروبسس وليد اتيزاغل» ةديرج تحتف و
نا تدكا يتلاو هترسشن يذلا لاقملا يف لانسسرا جيرخ ىلع
يرودلا تاسسفانم يف نÓيملا ةقفر «كانفلا» بعل هاوتسسم
ةكد ىلع هتلاحإا ةرورسضب بردملا تبلاط يتلاو يلاطيلا
،ايسشيربل قباسسلا مجنلا ىلع دامتعلا ةرورسضب ةبلاطم ،ءلدبلا

تقل ي˘ت˘لاو ،ا˘ي˘لا˘ح ل˘حار˘م˘ب ه˘ن˘م ل˘سضفأا ر˘سصا˘ن ن˘ب نأا م˘˘غر
ثيح مجهتملا اذه ببسس اومهفي مل نيذلا نيعباتملا بارغتسسا
ةيقطنملا ريغ تاداقتنلاب سضعبلا اهفسصوو سضعبلا هعجرا
ةقيرطلا حتفل ةرماؤوم ةباثمب ،اماع22ـلا بحاسصل تهجو يتلا
يلاطيلا بعÓلا يرئازجلا مجنلا لاحأا نأا دعب يلانوت وردناسسل
يف هسسفن سضرف يف ريخألا لسشف دعب ةكدلا دعاقم ىلع يلانوت
 .يلويب ةليكسشت

ر˘ي˘ها˘م˘ج ن˘م ة˘ب˘سضا˘˘غ ل˘˘ع˘˘ف دودر تءا˘˘ج ر˘˘خأا بنا˘˘ج ن˘˘م
قح يف لي˘ق ا˘م˘م م˘ه˘بار˘غ˘ت˘سسا اود˘بأا ن˘يذ˘لا ،«ير˘ي˘نو˘سسور˘لا»

لسصاوي يذلاو قيرفلا يف ةيسساسسأا ةزيكر حبسصأا يذلا مهبعل
براحُم نأا نيعمجم «يدرابمللا» ةقفر ةيوقلا سضورعلا ميدقت
ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف سشا˘ق˘ن نود ا˘ي˘سسا˘سسأا ار˘سصن˘ُع ى˘ق˘ب˘ي ءار˘ح˘سصلا
.ةريبكلا هتايوتسسُم لسضفب ،يلويب ونافيتسس بردملا

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

«زورح» عسضاوتو ةيموجن
«ر˘˘سضخ˘˘لا» ة˘˘ير˘˘ف˘˘سس سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘ج˘ن˘˘لا ع˘˘ن˘˘سص يرار˘˘ه ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
يف ثدحلا  زرحم سضاير يرئازجلا
ةر˘˘ئا˘˘ط ف˘˘قو˘˘ت لÓ˘˘خ نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا
ةينوريماكلا يسضارألا ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةيرفسسلا ةلسصاومو ،دو˘قو˘لا˘ب دوز˘ت˘ل˘ل
نأا ح˘˘سضتا ثي˘˘ح ،يو˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يز ى˘˘˘لإا
ةراقلا لك يف نيبحم كلتمي «زورح»
راطملا لا˘م˘ع ق˘با˘سست د˘ع˘ب ،ءار˘م˘سسلا
ع˘م رو˘سصلا طا˘ق˘ت˘لل ن˘ي˘ي˘نور˘ما˘˘كلا

نم هريغ نود ةيرحسسلا مدقلا بحاسص
ريخألا هلبقت ام وهو ،بختنملا موجن
ةيموجنلا ىدم نيبي امم ،عسضاوت لكب
.«ءارحسصلا براحم» اهب ىظحي يتلا

«رسضخلا» عمجت «ةكيسشتكسشتلا»

رسصانع طبرت يتلا ةيوخألا ةقÓعلا ةوق نع ،يوبابميز ىلإا رئازجلا نم  «نيبراحملا»  ةيرفسس تنابأا
بعل بختنملا موجن نم ريثكلا لسضفو ،اقباسس رهظت تناك يتلا تÓتكتلا روسص بايغو«رسضخلا»
نأا نيدكؤوم عئار ةطقل يف ،ةيميÓحو ةدايع نبو سسانوأا ةقفر رسصان نب رهظ ثيح ،«ةكيسشتكسشتلا»
.ىلو دق ةيلحملا ةسسردملا يجيرخ نع اديعب مهدحول نيبرتغملا دجاوت دهع

ةدكيكسس ةبيبسش ةنيزخ ششاعتنا
نيبعÓلا عم ةمزأ’ا يهنت

ةدكيكسس ةبيبسش ةنيزخ سشاعتنا ببسست
ةرورسضب ةبلاطملل نيبعÓلا عارسسإا يف
نأاو ةسصاخ ةيلاملا مه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ي˘ق˘ل˘ت
ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘كلا تد˘˘˘عو د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك ةرادإلا
يدانلا لوسصح دعب ةرسشابم اهديدسستب

ةكرسش نأا ركذي ،تاناعإلا سضعب ىلع
ميعد˘ت˘ب تما˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘لا اذ˘كو كي˘مو˘سص
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،ةرادإلا
لاقتنلا مث نمو هنويد ديدسستل ىعسسي

د˘يد˘سست ى˘لإا ة˘مدا˘ق˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ
ىلع لمعلاو نيمدقت˘سسم˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
. مهليهأات

يسشيروق دواعت ةباسصإ’ا

مجاهملا سضرعتل ةرقم مجن راسصنأا فسسأات
نأاو ةسصاخ ،ةديدج ةباسصإا ىلإا يسشيروق
لعج يذلا رمألا وهو ،ةبيرق تناك هتدوع
ن˘م مد˘ق˘ت˘سسم˘لا بعÓ˘لا نأا˘ب د˘كؤو˘˘ي ل˘˘كلا
تاعلطتلا ىلإا قري مل يسسنوتلا يرودلا
نأا ر˘كذ˘ي ،ه˘سسكا˘ع˘ي ظ˘ح˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ب ،د˘˘ع˘˘ب
˘مو˘ج˘ه بل˘ق بسصن˘م ي˘ف ط˘سشن˘ي بعÓ˘لا

قيق˘ح˘ت˘ل ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
ةر˘طا˘ق˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،را˘سصنألا تا˘ع˘ل˘ط˘˘ت
اذكو هتامدخ ىلإا ةسسام ةجاح يف ةيمامألا
.يغير هليمزل

نع ثحبي زاكعوب
تايدولا يف رامثتسس’ا

لÓخ نم زاكعوب يسسنوتلا بردملا ثحبي
تا˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا ن˘˘ع تا˘˘يدو˘˘لا
حيح˘سصتو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةسسفانملا يف لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق ءا˘ط˘خألا ع˘ي˘م˘ج
ةيادبلا نوكت نأا ىلع نهاري ثيح ،ةيمسسرلا

مسسوم ءادأا ىلع ةعومجملا زيفحتل ةقفوم
ىد˘بأا نأا د˘ع˘ب اذ˘هو ،سسي˘يا˘ق˘م˘لا ل˘كب ح˘جا˘ن
تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘ل ةرادإلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا
،هلمع ةقيرط عم هيبعل بواجتو ريسضحتلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ت˘ب˘˘غر ل˘˘ظ ي˘˘ف
.مسسوملا ةياهن ةرطسسملا فادهألا

تاطلسسلا نودسشاني رفانسسلا
شصئاقنب لفكتلا لجأا نم

كلاملا دبع نب بعلم

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدا˘ن˘لا را˘سصنأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
نم كلاملا دبع نب بعلم يف لاغسشألا قÓطنا
تبلاط ةنجللا نأاو ةسصاخ ،هيف لابقتسسلا لجأا
اذكو ينورتكللا حو˘ل˘لا˘ب هز˘ي˘ه˘ج˘ت ةرور˘سضب
ةرادإا لعج يذلا رمألا وهو ،ةفسشاكلا ءاوسضألا
لجا نم تاطلسسلا لسسارت «يسس سسا يسسلا»
˘مد˘ع ناو ة˘سصا˘خ ،عور˘سشم˘لا ة˘ل˘ج˘ع˘ب ع˘˘فد˘˘لا
رخآا بعلم داجيإا قيرفلا ىلع متحيسس اهزاجنإا
رفانسسلا لع˘ج ا˘م و˘هو ،يدا˘ن˘لا ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي
ن˘ع ثح˘ب˘لا ل˘جا ن˘م تا˘ط˘ل˘˘سسلا نود˘˘سشا˘˘ن˘˘ي

.اعيرسس اهطبسض

qarsana@essalamonline.com
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هوقرسس
يدان مجن نيك يراه سضرعت
يزيلجنإلا بختنملاو ماهنتوت
ةليلقلا مايألا يف ةقرسسلا ىلإا
ةبا˘سصع فر˘ط ن˘م ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
نأا دعب نيك ةرايسس تفدهتسسا

تارم ةدع اهمامأا نم رمت تلظ
ينورتكلإا زاهج مادختسسا لبق
يف ندنل يف اهتقرسسو اهحتفل
ةمي˘ق نأا ر˘كذ˘ي ،را˘ه˘ن˘لا ح˘سضو
فلأا001ب رد˘ق˘˘ت ةرا˘˘ي˘˘سسلا

نيك دع˘يو ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسأا ه˘ي˘ن˘ج
˘˘ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘ت ي˘˘˘ف بعل ثلا˘˘˘ث
رهسشألا يف ةقر˘سسل˘ل سضر˘ع˘ت˘ي
يلآا يليد هيليمز دعب ،ةريخألا

.نيغنوتريف نايو

15

حÓسصب حيطت انوروك
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘˘سصح
ةر˘ي˘˘خألا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف

د˘˘ع˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سض
يرسصملا مجن˘لا سضر˘ع˘ت
ا˘˘˘ه˘˘˘ل حÓ˘˘˘سص د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
يرسصملا داحتلا نÓعإاو
«وم» بايغ مدقلا ةركل

يتلا هق˘ير˘ف ة˘ل˘با˘ق˘م ن˘ع
،وغوطلا مامأا سسمأا اهبعل
را˘سشت˘نا د˘ع˘ب اذ˘ه ي˘تأا˘يو
عي˘با˘سسأا ذ˘ن˘م تا˘ع˘ئا˘سشلا

ه˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإا ن˘˘˘˘ع تسضم
ح˘˘ب˘˘سصت˘˘ل ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب

تا˘عا˘سسلا ي˘ف ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
.ةيسضاملا
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ةÓسصلا تيقاوم

«لوبنيرغ» ةيدو يف زوفلا وحن نايتيا تناسس دوقي زوبدوب ̂ 
ينطولا بختنملا عم لئاوأ’ا نيفاده ةرسشعلا نمسض حاجنوب ̂ 

لبق ةشسفانملا صصقن نم يناعي «بابششلا»
ةلوطبلا قلطنا نم نيعوبشسأا

ةطبار يف اديعب باهذلا» :امود
«انتيولوأا شسيل ايقيرفإا لاطبأا

ناروفنسس رهاط نبو بوبيسش
امهنم Òثكلا رظتني Êارمعو

¤إا مويلا دوعت رئاز÷ا ةيدولوم ةليكششت
ةحارلا نم موي بقع تابيردتلا

مامأا هتيدو ‘ مزهني «ديمعلا»
لول◊ا نع ثحبي زيغنو ةرواسسلا

1982ددعلا ^2441  لوألا عيبر92ـل قفاوملا0202 ربمفون51دحألا

مدقلا ةركل يلودلا داحتلا صسلجم تاباختنا

ةعبرأا عم قابسسلا رامسضم لخدي يسشطز
«افيفلا» ‘ نيدعقم لينل ÚحسشÎم

ةعبرأا عم قابسسلا رامسضم لخدي يسشطز
«افيفلا» ‘ نيدعقم لينل ÚحسشÎم

ةديدج ةدهعب زوفلا ديري «يسشاغلŸا»^
ةمئاق يسشطز ةسصرفو ةديدسش نوكتسس ةسسفانŸا^

رئاز÷ا ةيدولومةنيطنشسق بابشش  دادزولب بابشش

نوقلطني «رسضÿا»
Êاثلا شصبÎلا ‘

لامكتسساو
  تاÒسضحتلا

لقأل ينطولا بختنملا ءاهنإا دعب
  لوألا مهركشسعم ةنشس02 نم


