
ة’وو ءارزو ةمكاحم ليجأات
لاومأا ديدبت فلم يف

 ةحايشسلا عاطقب

كفت ةيئان÷ا ةقرفلا
حار لتق ةÁرج زغل

50صصةشسبتب لهك اهتيحشض
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عيمج مÓتضسأ ةرورضض ىلع ددضش
1202 ةياهن لبق ندملأ ذفانم

ةضسأردلأ ريضسل ةيئانثتضسأ تأءأرجإأ
«انوروك» ةحئاج لظ يف

تاباختنأ ميظنتل أدأدعتضسأ
ةقبضسم ةيلحمو ةيناملرب

ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتشسا
رهششلا اذه ةياهن لبق

30صص

صسوريفب نيمهتملأ يماحم ةباضصإأ ةيفلخ ىلع
«91-ديفوك»

«ماضس» نيل حمق دأريتضسأ ةيضضق يف لقنو دأÒتضسأ ‘ طضشنت ةيلود ةكبضش طاقضسإأ
تأردıأ ريدضصتو نيزختو

50صص

م˘˘ضسو˘˘م˘˘˘لأ حا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فأ مو˘˘˘ي˘˘˘لأ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ضس
ذإأ ،1202-0202 ديدج˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

ن˘م د˘يزأأ ق˘ح˘ت˘ل˘ي نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘م
د˘عا˘ق˘م˘ب بلا˘ط ف˘لأأ005و نو˘ي˘ل˘م
د˘˘˘يد˘˘˘ج م˘˘˘ضسو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسأ
ةرأزو تذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘تأ ثي˘˘˘˘ح ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
تأءأر˘˘˘جإ’أ ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
را˘ضشت˘نأ نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘ضسا˘ن˘˘م˘˘لأ
.ءابولأ

«ةيزخم» تاشضياقمل هشضرعتو هريشصم ريرقت يف يوارحشصلا بعششلا ةيقحأا دكؤوت رئازجلا
30 صصةيضضقلل معدلأ نم ديزم ىلإأ يلودلأ عمتجملأ تعدو يرامعتضس’أ ركفلل اهضضفر تددج

فلأا005و نويلم
مويلا نوقحتلي بلاط

 ةعماجلا دعاقمب

عيراششم ’ :يلايشش
تقولا يف ةديدج

نـــهارلا

40صص

30 صص

ابيرق ةبيعضشلأو هللأ دبع يديضسو نانيوب يف ةينكضس ةدحو فلأأ12 حيتافم ميلضست

قباشسلا ماعلا ريدملا
بوبحلا ناويدل

قيقحتلا ديق

ةدم ذنم صضرعتت رئأزجلأ نأأ دكأأ
ةخماضش تلأز’ كلذ مغرو ةريبك تاطوغضضل

:رمع بلاط ريفشسلا
نوبت شسيئرلا ةلاشسر

 ةلشضانملا بوعششلل ةرششبم
30 صص

50صص

ءادعشصلا نوشسفنتي«2 لدع» وبتتكم
مامأا نوجتحي يرحبلا جربلا يف ششومرد عقوم وبتتكم
ةزهاجلا مهققشش نم مهنيكمتب ةبلاطملل ةلاكولا رقم

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
روزم جاوز دقع

نم نيديفتصسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ر˘صشن عا˘صضخإا د˘ع˘ب
ةيدلبب ن˘كصس002 ةيعامت˘جلا تا˘ن˘كصسلا
نع تفصشك ،نوعطلل  ةلصشنخ ةيلو ةماحلا
،جاوز دقع ريوزتب نيديفتصسملا دحأا مادقإا

هذه ،ةمئاقلا يف هتجوز مصسا جاردإا مت ثيح
ةدكؤوم ةرئادلا سسيئر ىدل تمدقت ةريخألا
،روزم ديفتصسملا فلم يف مدقملا دقعلا نأا

ىد˘ل ل˘ج˘˘صسم˘˘لاو ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ناو
متي ملو ،مايأا ذنم طقف هتجرختصسا ةمكحملا
ةلاحلا حلا˘صصم ىد˘ل مو˘ي˘لا د˘ح˘ل ه˘ل˘ي˘ج˘صست
ةرئاد˘لا سسي˘ئر ما˘ق ن˘يأا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةبلاطمو ،ةيصضقلاب ةيلولا حلاصصم غيلبتب
ةجوزك ةمئاقلا يف اهجاردإا مت يتلا ةديصسلا
حلاصصملا مامأا ىوكصش مدقت نأا ديفتصسملا
فرطك ةرئادلا حلاصصم جاردإاو ،ةصصتخملا

هيلع رفصست ام راظتنا يف ،ةيصضقلا يف يندم
 .ةعباتملل عوصضوملا ىقبي تاقيقحتلا

دوعي رداقلا دبع ريمأ’ا نمز

يبرعلا يزلاب يرئازج سسراف روصص تباج
عقاوملا نم ريثكلا هصسرف ىلع ليصصألا
ةروصصلاب اهباجعإا تد˘بأا ثي˘ح ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ة˘يد˘ل˘˘ب ى˘˘لإا تب˘˘صسن ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا

ناو ةصصاخ ،سسارهأا قوصس يف سشوروادم
بصسا˘ن˘م˘لا تي˘قو˘ت˘لا ي˘ف تذ˘خأا ةرو˘˘صصلا
نم لكو ،ةدحاو مدق ىلع سسرفلا فوقول
ىلإا عجرت اهنأا ةلهول دقتعي ةروصصلا ىري

،ةباحصصلا دهع وأا رداقلا دبع ريمألا دهع
اهل ةقÓع ل ةروصصلا نا فصشتكي نا لبق
.يلاحلا انتقو ىلإا دوعتو ميدقلا نمزلاب

نيققحملا ليلشضت

،عيباصسأا ذنم ةلقرو ةيلوب ةينمأا تاهج ققحت
ةيوهج ةيريدم يف ةيكنب سضورق ةيصضق يف
،مهمو يداع ثدحلا انه ىتح ،يمومع كنبل
اهنأا ةيراجلا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف ر˘ي˘ث˘م˘لا ن˘كل

سضورقلا نم ة˘عو˘م˘ج˘م را˘طإا ن˘م˘صض تءا˘ج
ةلا˘كو˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل ة˘قÓ˘ع ل ي˘ت˘لا
تابيرصستلا سضعب ريصشت امنيب ،اهب ةيكنبلا
ديعب وأا بيرق نم ةلصص هل هتاذ ريدملا نأا ىلإا
تل˘صصو˘ت ل˘ه˘ف ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب سضور˘˘ق˘˘ب
ريدم˘لا نأا مأا ،ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ى˘لإا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
؟قيقحتلا راصسم رييغت لواحي

 ريبكلا توحلا نمز
ريغشصلا لكأاي

ةيلوب ةيمومع˘لا لا˘غ˘صشألا ة˘ير˘يد˘م تر˘صصح
0102و2002 يماع نيب ةرتفلا يف ةيادرغ
5 ي˘ف ىر˘ب˘كلاو ة˘م˘ه˘م˘لا ع˘يرا˘˘صشم˘˘لا بل˘˘غأا

تأا˘صشنو تر˘ب˘˘ك ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تلوا˘˘ق˘˘م
ة˘م˘خ˘صض زا˘ج˘˘نا تا˘˘صسصسؤو˘˘م ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘تو
يذلا مهألا لاؤوصسلا ،تارايلملا تائم كلتمتو
ةليط تلظ ةرئادلا نأا وه نهذلا ىلإا ردابتي
حلاصصل ةقل˘غ˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘حو˘ب˘ح˘ب˘لا تاو˘ن˘صس
بل˘غأا تر˘كت˘حا ي˘ت˘لا ة˘صسم˘خ˘لا تلوا˘ق˘م˘˘لا
ةريغصصلا تلواقملا سضعب نإا لب ،عيراصشملا
لبق نم دمعلاب اهؤواصصقإا مت اهتاذ ةرتفلا يف
ةيلوب نيقباصسلا ةيمومعلا لاغصشألا يريدم
؟يداع رمألا لهف ،ةيادرغ

qarsana@essalamonline.com
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نامثأ’ا شسخبأاب ةيشضقلا عاب
يوقو لزلزم در يف
،يبرغملا ماظنلا ىلع
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ماد˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب
لÓتحلا عم عيبطتلا
ي˘ها˘ه ،ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإلا
،ىر˘خأا ةر˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا
اهفقاومل اهنأاصش ولعي
نأا نود ة˘˘˘فر˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
،د˘˘˘˘˘˘˘حأا ى˘˘˘˘˘˘˘صشخ˘˘˘˘˘˘˘ت
ل˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م تح˘˘˘˘˘صضاو
،عيمجلا ن˘م با˘ج˘عا

داور لواد˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
،ةيعامتجلا ع˘قاو˘م˘لا

للحمل ويديف عطقم
اهتمدقم يف ،ةيبرعلا اياصضقلا نم حيرصصو تباث فقوم اهل رئازجلا نأا هيف ءاج ،يصسنوت يصسايصس
ةصضياقم ةيلمع هئارجإا دعب ةصصاخ ،ةنايخلا هنع فورعمف برغملا امأا ،ةيوارحصصلاو ةينيطصسلفلا

ىلع نزخملا ةدايصسب يكيرمألا فارتعلا لباقم ،ينويهصصلا نايكلا عم عيبطتلا لÓخ نم
 . سسخب نمثب ةيصضقلا عابو ،ةيبرغلا ءارحصصلا

ةعرزم ىلإا لوحتي بعلم
بعلل ءاصضف ةئيهتب موقي ناك لواقم أاجافت
طاصسبلا لكأاب ،ةبقلاب يروقيرق ةقطنم يف
يعانصصلا بصشعلا نم عونصصملا رصضخألا

بابصشلا دحا مدقأا ثيح ،نافرخلا فرط نم
يف ىعرت ا˘ه˘ل˘ع˘جو ه˘نا˘فر˘خ را˘صضحإا ى˘ل˘ع
نود ءاصضفلا اذه لخاد رصضخألا طاصسبلا
يذلا عورصشملل وأا لوا˘ق˘م˘ل˘ل را˘ب˘ت˘عا ى˘ندأا

را˘ثأا ر˘مألا ،لا˘ف˘طألا ةد˘ئا˘ف˘ل ه˘جو˘ي˘صس نا˘ك
ىلإا ه˘يوا˘كصش ع˘فر يذ˘لا لوا˘ق˘م˘لا ط˘خ˘صس
هتبصساحم متت ل ىتح ةينعملا تاطلصسلا

لوؤوصسملا ريغ كولصسلا اذه نأا نوك اقحل
.ةلودلل ىرخأا ةيلام رئاصسخ فلكيصس

«ياتأا ةشسلج»
ةيدلبلا يبعصشلا سسلجملا باختنا ذنم
يأا ذختي ل ،ةيادرغ ةيلوب ةيدلب يف
تناك امهمو همجح ناك امهم  رارق
ي˘لوؤو˘صسم د˘حأا ن˘م نذإا نود ،ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأا
لوقي  يذلا لجرلا  ،نيقباصسلا ةيدلبلا
نم مكحتي هنإا  ةيدلبلا رارصسأاب نوفراعلا
ذختيو  ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ي˘م بت˘كم ي˘ف ه˘ت˘ي˘ب
وهو ماعلا نأاصشلا سصخت يتلا  تارارقلا
ريملا عم «ياتأا»  ةصسلج يف هتيب يف
وه لجرلا اذه ةوق ردصصم  ،هتيصشاحو
رارصسأاو ليصصافت  قدأا قدأا فرعي هنأا
.اهنوؤوصشب نوفراعلا لوقي امك ،ةيدلبلا

 «ايديم لششوشسلا» داورل يوق لعافت
،ةيروهمجلا سسيئر روهظ دعب

ةرم لوأل ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
،انوروك سسوريفب هتباصصإا ذنم
هباصسح ىل˘ع هر˘صشن و˘يد˘ي˘ف ي˘ف
دعب رت˘يو˘ت ع˘قو˘م ي˘ف سصا˘خ˘لا

ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م ،ن˘ير˘ه˘صش ماد با˘ي˘˘غ
نأاو ءافصشلل لثامتي هنأاب هبعصش
ه˘˘ن˘˘ظ˘˘ي ا˘˘م˘˘م ىو˘˘قأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بعصشلا ه˘ع˘م ل˘عا˘ف˘ت ،سضع˘ب˘لا
نطولا جراخو لخاد يرئازجلا

ع˘قاو˘م ي˘ف ةو˘˘ق ل˘˘كبو ه˘˘ع˘˘م
نيربعم ،يعامتجلا لصصاوتلا
مهلمأاو مهت˘حر˘ف ن˘ع ة˘يو˘ف˘ع˘ب
سضرأل ا˘˘م˘˘لا˘˘صس ه˘˘تدو˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ةو˘ق˘ب كلذ˘ب ا˘برا˘˘صض ،ن˘˘طو˘˘لا

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا ل˘ك
 .هتقرفتل ةيمارلا



watan@essalamonline.com
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يوار˘ح˘صصلا ر˘ي˘ف˘صسلا د˘˘كأا
ع˘م ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
سسي˘˘˘ئر ،يرا˘˘˘هز˘˘˘ل د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب
قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘˘لا
ف˘ق˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،نا˘˘صسنإلا

ة˘ي˘صضق˘لا ع˘م خو˘م˘˘صش ة˘˘ف˘˘قو
م˘عد لÓ˘خ ن˘م ة˘يوار˘ح˘˘صصلا

ي˘˘ف بع˘˘صشلا ق˘˘ح ةد˘˘نا˘˘صسمو
نأا اح˘صضو˘م ،هر˘ي˘صصم ر˘ير˘ق˘ت
ىلع ةرئاصس تلظ ،ةلودلا هذه
ريرقت يف بوعصشلا قح جهن
 .اهريصصم

ى˘˘لإا ،ر˘˘م˘˘ع بلا˘˘ط را˘˘صشأاو
سضرعت˘ت ةر˘ي˘ب˘ك تا˘طو˘غ˘صض
مغرو ،ةدم ذنم رئازجلا اهل
ةخماصشو ةفقاو تلاز ل كلذ
تاروا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك ما˘˘˘˘˘مأا

نأا ا˘ح˘˘صضو˘˘م ،تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘لاو
سسي˘ئر ها˘ق˘لأا يذ˘لا با˘ط˘خ˘˘لا
بعصشلا ر˘صشب˘ي ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
بو˘ع˘˘صشلا ل˘˘كو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ريخب رئازجلا نأاب ةحفاكملا

عارشصلا نم رذحي يراهزل
وعديو يجراÿا

سشي÷ا لوح فافتلÓل
د˘يزو˘˘ب رذ˘˘ح ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

سسل˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ،يرا˘˘هز˘˘ل
نم ،ناصسنإلا قوقحل ينطولا
دوجوم˘لا ي˘جرا˘خ˘لا عار˘صصلا

ا˘عدو ،ر˘ئاز˘ج˘لا دود˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع

ةرور˘صض ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.سشيجلا لوح فافتللا

91 كانه نأا يراهزل دافأاو
تحت اهلك ملاعلا يف اميلقإا
ممألا نأا احصضوم ،رامعتصسلا
ر˘ير˘ق˘ت˘ب ة˘مز˘˘ل˘˘م ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاذ د˘˘˘˘˘كأاو ،ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘لا
ع˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،لوؤو˘˘صسم˘˘لا

،رامع˘ت˘صسلا ة˘ي˘ف˘صصت ا˘يا˘صضق
سسصسأا ىلع ريصصم˘لا ر˘ير˘ق˘تو
Ó˘ئا˘ق ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘قو ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأا
نييدج ةثرو امئاد نوكنصس»

.«انؤوابأا هصسصسأا ام نوفلاخي ل
ي˘ف ا˘يا˘صضق˘لا هذ˘˘ه» فا˘˘صضأاو
دهعلا ىلع اننإاو انبلق ميمصص
.«نوقاب

ةخماشش تلازل كلذ مغرو ةريبك تاطوغشضل ةدم ذنم سضرعتت رئازجلا نأا دكأا

 ةلشضانملا بوعششلل ةرششبم نوبت شسيئرلا ةلاشسر :رمع بلاط ريفشسلا

 يمولد Ëرم

ةرششبم ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ةلاشسر ،رئاز÷اب يوارحشصلا Òفشسلا رمع بلاط رداقلا دبع Èتعا
فقت ةلودلا هذه نأا فاشضأاو ،Òخب رئاز÷ا نأاب ،اهلÓقتشسا لجأا نم لشضانت يتلا بوعششلا لكلو يرئاز÷ا بعششلل

.ةيوارحشصلا ةيشضقلا بناج ¤إا خومششو ةوق لكب

تاباختنا ميظنتل ادادعتشسا
ةقبشسم ةيلحمو ةيناملرب

ةئيهلا ءاعدتشسا
ةياهن لبق ةبخانلا

رهششلا اذه
سسيئر يلÓيج نايفشس عقوت

سسمأا ،ديدج ليج بزح
لبق ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتشسا

ميظنتل ادادعتشسا ،ربمشسيد13
ةيلحمو ةيناملرب تاباختنا

ىلع كلذ يف ادمتعم ،ةقبشسم
ةيروهمجلا سسيئر تاحيرشصت

ةرورشض لوح نوبت ديجملا دبع
.تاباختنلا نوناق ريشضحت
يف يلÓيج نايفشس لاقو
نإا ،سسمأا ةيفحشص تاحيرشصت
دادعاب نوبت سسيئرلا رارق
تقو عرشسأا يف تاباختنلا نوناق
هرثإا ىلع متي دق ،نكمم
لبق ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتشسا

بزح سسيئر دكأاو.ربمشسيد13
طاقشسإا ةرورشض ىلع ديدج ليج
نوناقلا نم ةئاملاب4 ةدعاق
ديدجلا تاباختنÓل يوشضعلا
لÓخ هرودشص رظتني يذلا
ليدعت نأا احشضوم ،ةمداقلا مايألا
نوناقلا نم49و37 نيتداملا
مهأا ربتعي تاباختنÓل يوشضعلا

يذلا نوناقلا ىلع مكحلل رايعم
ةنجل هدادعإا ىلع فرششت
.ةبارعل دمحأا اهشسأارتي
طارتششا نأا ثدحتملا ىريو
رخآا يف ةئاملاب4 ةبشسن
ةيلحم وأا ةيعيرششت تاباختنا
اددجم قابشسلل رششابملا لوخدلل
بازحأا ةيرارمتشسا نامشضل دجو
ةشسفانملا قلغو ةلاوملا
.بازحألا يقاب مامأا ةيشسايشسلا

سسيئر نأا ةراششإلا ردجت
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

هيدعاشسم عم لشصاوت هنأا فششك
قيشسنتلل ةيروهمجلا ةشسائر يف
ليدعتب ةفلكملا ةنجللا عم
يف عارشسإÓل تاباختنلا نوناق
يف عورششلل اهلمع نم ءاهتنلا

يذلا يشسايشسلا راشسملا ديشسجت
21 موي هباختنا دعب هب دعو
ليدعت لÓخ نم ربمشسيد
تاشسشسؤوملا ديدجت مث روتشسدلا
.ةبختنملا

خ.ةميشسن

«انوروك» ةحئاج لظ يف ةشساردلا ريشسل ةيئانثتشسا تاءارجإا

مويلا نوقحتلي بلاط فلأا005و نويلم
 ةعماجلا دعاقمب

عقاوملا ىلع ىلوأ’ا تاونشسلا شسورد ليجشست
تاعماجلل ةينورتكل’ا

مصسوملا حاتت˘فا مو˘ي˘لا م˘ت˘ي˘صس
‐0202 د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

قحتلي نأا رظتنملا نم ذإا ،1202
فلأا005و نو˘ي˘ل˘˘م ن˘˘م د˘˘يزأا

يفو ة˘ع˘ما˘ج˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب بلا˘ط
لظ يف ينانثتصسا ديدج مصسوم
تذختا ثيح ،«انوروك» ةحئاج
تاءارجإلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو
راصشتنا نود ةلوليحلل ةبصسانملا
.ءابولا

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تدكأا
نا˘صسل ى˘ل˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
لامج» روتكدلا نيوكتلا ريدم
سضيفخت مت˘ي˘صس ه˘نا ،«ة˘طاز˘قو˘ب
لكايهلا ىلع ةبلطلا ددرت ةريتو
ل˘ي˘ه˘صست ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
نيب قي˘صسن˘ت˘لا˘ب كلذو ي˘ح˘صصلا
لكايهو ةيعماجلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
كلذو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
،عوب˘صسألا ي˘ف ن˘ي˘مو˘ي لد˘ع˘م˘ب
ةبار˘ق ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ه˘نا ا˘ف˘ي˘صضم
سصخ˘ي ي˘جذو˘˘م˘˘ن سسرد008
ةنصسلا ةد˘ئا˘ف˘ل لوألا ي˘صساد˘صسلا
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح ،ى˘˘لوألا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع عÓ˘˘طإلا دد˘˘ج˘˘لا

ع˘قاو˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
ريفوت ىلإا ةفاصضإلاب ،ةيعماجلا
لصصاوت˘ت˘ل ،ة˘طو˘غ˘صضم سصار˘قأا
يصساد˘صسل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
يقاب سسمتل اهميمعت متيل يناثلا
.يعماجلا ميلعتلا تاونصس

حيرصصت يف ثدحتملا دكأاو
لو˘˘˘خد˘˘˘˘لا نأا ،سسمأا ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإا
نوكيصس مصسوملا اذهل يعماجلا
ءا˘بو ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا

ديزملا ىلإا انعفدي ام ،انوروك
لجا نم رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ن˘م
لكك ةيعماجلا ةرصسألا ةمÓصس
˘مار˘ت˘حلا˘ب لإا ى˘˘تأا˘˘ت˘˘ي ل كلذو
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإÓ˘˘ل مرا˘˘صصلا
ديفوك» سسوريف دصض ةيحصصلا

، ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘ق˘˘˘ي‐ «91
دار˘ج لوألا ر˘يزو˘لا نأا ا˘ف˘ي˘˘صضم
حا˘ت˘ت˘فا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لو˘ت˘ي˘صس ن˘˘م
نم ديدجلا يع˘ما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا

ىعصسن انل˘ك»و ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘يلو
ىلع ديدجلا مصسوملا حاجنإا ىلإا
ةي˘ح˘صصلا عا˘صضوألا ن˘م م˘غر˘لا
. «دÓبلا اهب رمت يتلا

ةرازو˘ب ن˘يو˘كت˘لا ر˘يد˘م د˘˘كأا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
حلاصصملا عم يراج قيصسنتلا نأا
حا˘ج˘نإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا ةر˘˘˘صسألا ماز˘˘˘ت˘˘˘لا
راصشأاو ،يحصصلا لوكو˘تور˘ب˘لا˘ب
دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا نأا
لوخدلا قÓطنا ةراصشإا يطعيصس
ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘ع˘ما˘ج ن˘م د˘يد˘ج˘لا

ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘˘يزو ة˘˘ق˘˘فر
نب يقابلا دبع» يملعلا ثحبلاو
.«نايز

نم ةئاملاب89 ناف ،ةراصشإÓل
ءا˘˘ب˘˘عألا ته˘˘نأا تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ةن˘صسل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
بصسح ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ى˘ط˘عًأا ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ءا˘صسؤور˘ل تا˘ي˘حÓ˘صصلا ع˘ي˘˘م˘˘ج
جيوفتل ةيعماج˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
بصسحو مهدادعأا بصسح ةبلطلا
ىلع ةيعماجلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ه˘جو˘ت
نإا»  Ó˘ئا˘˘ق ،ة˘˘يلو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
سصخيصس يرو˘صضح˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف
ةيجهنملا تادحولاو ةيصساصسألا
ة˘ي˘فا˘صشت˘كإلا تاد˘حو˘لا ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي˘˘ق˘˘فألا تاد˘˘حو˘˘لاو
.«دعب نع اهنامصض

مييقت ة˘ي˘ل˘م˘ع سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
عم رواصشتلاب» هنأا راصشأا ةبلطلا
ءا˘كر˘صشلاو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا ةر˘˘صسألا
ةنصسلا ةياهن دعبو ،نييعامتجلا
ع˘صضو م˘ت ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ي˘صسارد˘˘لا
هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘صسي ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت سصن
ىصشامتت ةيئانث˘ت˘صسلا ة˘ل˘حر˘م˘لا

هب رمت يذلا يئابولا فرظلا عم
.«ةيعماجلا تاصسصسؤوملا

 ز.سسواط

ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘ي
دصض حيقلتلا تÓمح يبعصشلا
فصشكلاو ،ةيمصسوملا ازنولفنألا

‐ديفوك» انوروك سسوريف نع
تارا˘ب˘ت˘خا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب «91
.عيرصسلا سصيخصشتلا

يناديملا ىفصشت˘صسم˘لا د˘ه˘صش
ةيلمعلا ميظن˘ت فود˘ن˘ت ة˘يلو˘ب
،نييوارحصصلا نيئجÓلا ةدئافل
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق تر˘˘˘فو ن˘˘˘يأا
ة˘فا˘ك ي˘بو˘ن˘ج˘لا ي˘تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
نا˘م˘صضل ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا
نا˘˘˘كصس ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘حو ،تا˘م˘ي˘خ˘م˘˘لا
ل˘صصف˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا سضار˘˘مألا
ازنولفنألا اهنم ةصصاخ ،ءاتصشلا
فصشكلا لافغإا نود ،ةيمصسوملا
سسور˘ي˘ف سضار˘عأا ن˘ع يرود˘لا

ذا˘خ˘تاو ،د˘ج˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
ل˘كصشب ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا تاءار˘˘جإلا
روهظ لاح يف مهتياقول يروف
اذ˘ه˘ل ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ة˘لا˘˘ح ة˘˘يأا
.ءابولا

مي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ةدئاف˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا سسف˘ن
لك ىوتصسم ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

يصساحو تموقفات قطانم نم
يبخ يصسا˘حو ،فود˘ن˘ت˘ب ر˘ي˘ن˘م
ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘لا م˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب
،يفطل ديق˘ع˘لا جر˘ب˘ب ط˘صسوألا

،ةيلاثم فورظ يف ترج يتلاو
ع˘ط˘ق˘ن˘م ا˘˘نا˘˘صسح˘˘ت˘˘صسا تقلو
هذه ناكصس فر˘ط ن˘م ر˘ي˘ظ˘ن˘لا
.ةيئانلا قطانملا

خ.ةميشسن

سسور ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘˘صسير˘˘˘˘ك د˘˘˘˘كأا
ىلإا قبا˘صسلا ي˘م˘مألا ثو˘ع˘ب˘م˘لا
رار˘˘ق نأا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘ح˘˘˘صصلا
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ي˘كير˘مألا سسي˘˘ئر˘˘لا

ةدا˘ي˘صسب ه˘فار˘ت˘عا نأا˘صشب ه˘˘ت˘˘يلو
هل نوكيصس ،ةموعزملا برغملا
تا˘قÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘صس ر˘ي˘˘ثأا˘˘ت
،نطنصشاوو رئازجلا نيب ةيئانثلا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مألا ةرادإلا بلا˘˘˘˘طو
ام اذإا بمارت رارق ءاغلإاب ةديدجلا
حلاصصم˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا تدارأا
،اي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘صش ي˘ف ة˘ي˘كير˘مألا

ا˘ه˘ط˘˘بر˘˘ت ا˘˘كير˘˘مأا نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
  .رئازجلا عم ةيئانث تاقÓع

ي˘م˘مألا ثو˘ع˘˘ب˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأا

ةي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘صصلا ى˘لإا ق˘با˘صسلا
حير˘صصت ي˘ف سسور ر˘فو˘ت˘صسير˘ك
سسي˘˘ئر˘˘˘لا رار˘˘˘ق نأا ،ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص
نأاصشب هتيلو ةيهتنملا يكيرمألا
،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘صسب ه˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘عا
ر˘ي˘ثأا˘ت ه˘ل نو˘كي˘صس ة˘مو˘عز˘˘م˘˘لا
ةيئانثلا تاقÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘صس
  .ةيكيرمألا ةيرئازجلا

ف˘˘قاو˘˘م نأا ،سسور ر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا نأا˘˘˘صشب ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
لÓخ نم ةفورع˘م ة˘يوار˘ح˘صصلا
ر˘ي˘صصم ر˘ير˘ق˘˘ت ق˘˘ح˘˘ل ا˘˘ه˘˘م˘˘عد
اهنأاو اميصس ،يوارحصصلا بعصشلا
ة˘ي˘عر˘صشلا تارار˘ق ى˘لإا د˘ن˘ت˘˘صست
رمألا ،ةيممألا حئاوللاو ةيلودلا

مجح عصسوي نأا هنأاصش نم يذلا
نيب ،ةيئانثلا تاقÓعلا يف ةوهلا
  .ةدحتملا تايلولاو رئازجلا

ي˘م˘مألا ثو˘ع˘ب˘˘م˘˘لا بلا˘˘طو
ي˘˘كير˘˘مألا سسي˘˘ئر˘˘لا ،ق˘˘با˘˘˘صسلا
رارق ءاغ˘لإا˘ب ،ند˘يا˘ب و˘ج د˘يد˘ج˘لا
ىلع ظافحلا دارأا ام اذإا بمارت
،ايقيرفإا لامصش يف هدÓب حلاصصم
ةدح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث تا˘قÓ˘ع ا˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت
ة˘قا˘ط˘لا تلا˘ج˘م ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ن˘مألا ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
حلاصصملا نأا ادكؤوم ،يركصسعلاو
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘صش ي˘ف ة˘ي˘كير˘مألا
  .ةنزاوتمو ةرذح ةبراقم بلطتت

  يمولد ميرم

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تد˘˘كأا
تاصضياقمل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘صصلا

ى˘ل˘ع «ة˘يز˘خ˘م˘لا» ـب ا˘ه˘ت˘ف˘˘صصو
ريرقت ي˘ف ا˘ه˘ب˘ع˘صش ق˘ح با˘صسح
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا تعدو ،هر˘˘˘ي˘˘˘صصم
م˘عد˘لا ن˘م د˘يز˘م ى˘˘لإا ي˘˘لود˘˘لا
.ةيصضقلل

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا تدد˘˘˘ج ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ع˘ي˘م˘ج ع˘م ل˘ما˘كلا ا˘ه˘ن˘ما˘˘صضت
ةعتمت˘م˘لا ر˘ي˘غ م˘لا˘ع˘لا بو˘ع˘صش
ىلإا وبصصت يتلا يتاذلا مكحلاب
يف ريصصملا ريرقت قح ةصسرامم
ةهازنلاو ةيرحلاو ةيعرصشلا فنك
اقفو ‐ تدكأا ،ايلود ةلوفكملا
ةرازول نايب يف سسمأا ءاج امل
ا˘ه˘صضفر ‐ ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘صشلا
يرا˘م˘ع˘ت˘صسلا ر˘كف˘ل˘ل ع˘طا˘ق˘˘لا

لامكتصسا نأاب ةخصسارلا اهتعانقو
يمتح رمأا رام˘ع˘ت˘صسلا ة˘ي˘ف˘صصت
.ملاعلا ءاجرأا عيمج يف

نوؤوصشلا ةرازو نايب ءاجو اذه
لافتحلا عم ان˘ماز˘ت ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
06 ـلا ةيونصسلا ىركذلاب سسمأا

ممأÓل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا رار˘ق˘ل
(VX)4151 ةد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
لÓ˘ق˘ت˘صسلا ح˘ن˘م ن˘˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لا
ةرَمعتصسملا بوعصشلاو ناد˘ل˘ب˘ل˘ل
ـلا ىر˘كذ˘لا ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي يذ˘لاو
م˘مألا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ءا˘˘صشنإل57
دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
نأا ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا ةرازو تزر˘˘˘بأا
تازجنملا مييقتل حيتت ةصصرفلا
ة˘ي˘ف˘صصت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘˘لا
م˘˘˘ج˘˘˘ح كاردإاو را˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسلا
لامكتصسل ةيقبتملا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ءاح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه
اذ˘ه نأا ى˘˘لإا ترا˘˘صشأاو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ة˘˘˘صصر˘˘˘ف ل˘˘˘كصشي لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘حلا

ي˘ت˘لا تا˘ي˘ح˘صضت˘لا را˘كذ˘ت˘˘صسل
نم ةرَمعتصسملا بوعصشلا اهتلذب
ريرقت يف اهقحب فارتعلا لجأا
.لÓقتصسلاو ريصصملا

ترا˘صشأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ممألا ةمظنم نأا ىلإا ،ةيجراخلا
ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا

هتيلوؤوصسم لمحتب بلاطم لكك

يف مكارتملا «لئاهلا» رخأاتلا ءازإا
ة˘ي˘ف˘صصت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا
ريغ اميل˘قإا71 يف رام˘ع˘ت˘صسلا

نيلجصسم يتاذلا مكحلاب عتمتم
ةدحتملا ممألا ةنجل ةمئاق ىلع
،رامعتصسلا ةي˘ف˘صصت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

يف هنأاب ،هتاذ ردصصملا فاصضأاو
ق˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإلا ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا
رخآا ربتعت يتلا ةيبرغلا ءارحصصلا
ىلإا علطتت نأا ،رامعتصسلا اياقب
عم˘ت˘ج˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ىو˘قأا م˘عد
تاءار˘جإا هذا˘خ˘تا ى˘لإاو ي˘˘لود˘˘لا
را˘صسم لا˘م˘كت˘صسل ا˘مز˘ح ر˘ث˘˘كأا
يتلا يهو رام˘ع˘ت˘صسلا ة˘ي˘ف˘صصت
تارتوتلل اقلقم اديعصصت دهصشت
اهتهجاوم بناج ىلإا ،ةحلصسملا
د˘ق˘ع˘ل ة˘صسئا˘ي˘˘لا تلوا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
باصسح ىلع ةيزخم تاصضياقم
ةعورصشملا قوقحلاو تاعلطتلا
فيصضي ‐ يوارحصصلا بعصشلل
.‐ ةيجراخلا ةرازو نايب

ر.نوراه

ةيلودلا ةيعرششلا تارارق ¤إا دنتشستو ةحشضاو فلŸا ‘ ةيرئاز÷ا فقاوŸا نإا لاق

نطنششاوو رئاز÷ا Úب تاقÓعلا ىلع رثؤويشس ةيبرغلا ءارحشصلا نأاششب بمارت رارق :شسور

ةيشضقلل معدلا نم ديزم ىلإا يلودلا عمتجملا تعدو يرامعتشسلا ركفلل اهشضفر تددج

«ةيزخم» تاشضياقمل هشضرعتو هريشصم ريرقت يف يوارحشصلا بعششلا ةيقحأا دكؤوت رئازجلا
ةيمشسوملا ازنولفنألا دشض حيقلت تÓمح يف عرشش

 «91-ديفوك» نع فششكلاو

ةيبرغلا ءارحشصلا يئج’ ةدئافل ةمهم يف ششيجلا



يف «يلايصش» ريزولا لاق
نإا ،سسمأا ي˘ف˘ح˘صص ح˘ير˘˘صصت
نهاري عاطقلا لمع ططخم
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صستو زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اهزاجنإا يراج˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا

ةنر˘صصع لا˘غ˘صشأا ة˘ل˘صصاو˘مو
ةيدعاقلا تآاصشنملا ةنايصصو
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسج˘˘˘˘˘ت
لظلا قطان˘م˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا
سسي˘˘ئر ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘˘ف
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ريغ ن˘م ه˘نا ا˘ف˘ي˘صضم ،نو˘ب˘ت
عيرا˘صشم قÓ˘طإا ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

عيراصشملا نأا نيح يف ةديدج
لمكتصست مل اهزاجنا يراجلا
.دعب

4 ن˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘صشكو
م˘ت ىر˘ب˘ك ة˘يد˘عا˘ق ل˘كا˘˘ي˘˘ه
،0202 ةنصس لÓخ اهنيصشدت
ىل˘ع ر˘صشا˘ب˘م ر˘ثأا ا˘ه˘ل نا˘كو
دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلاو ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘مألا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيب طبارلا ق˘ير˘ط˘لا ر˘ط˘صشب
ةي˘قاور˘ب˘لا ‐ة˘يد˘م˘لا ‐ ة˘ف˘صش
يذلاو مل˘ك35 لو˘ط ى˘ل˘ع
ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا بصسح ،ل˘˘˘˘˘˘كصشي
وحن ايقيقح اعيرصس اقيرط»
ح˘م˘صسي هرا˘ب˘ت˘عا˘ب بو˘ن˘ج˘˘لا
ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا نا˘˘كصس ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
اموم˘ع بو˘ن˘ج˘لاو ة˘يد˘م˘لاو
ةمصصاع˘لا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا ن˘م
ي˘فو فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘صسحأا ي˘˘ف
م˘ل˘ت˘صسا د˘قو ،ةر˘ي˘˘صصق لا˘˘جآا
ربوتكأا82 مو˘ي عور˘صشم˘˘لا
اذه رار˘غ ى˘ل˘عو ،ي˘صضا˘م˘لا
د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت م˘˘˘ت ،عور˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
راطمل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ة˘ي˘صضرألا
يراو˘˘ه ي˘˘لود˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
يذلا عورصشملا وهو نيدموب
ي˘صضا˘م˘لا يا˘م ر˘ه˘صش د˘ي˘˘عأا
فقو˘ت د˘ع˘ب ه˘لا˘غ˘صشأا قÓ˘طإا
ته˘˘˘نأاو ،تاو˘˘˘ن˘˘˘صس ةد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل
«راد˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ك» ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م
يأا يصسايق فرظ يف هلاغصشأا
ةددحملا لاجآلا ءاه˘ت˘نا ل˘ب˘ق
.رهصشأا ةتصسب

تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘فو
ا˘صضيأا عا˘ط˘ق˘لا زز˘ع˘ت ،ا˘م˘ئاد
ق˘ير˘ط˘˘لا ذ˘˘ف˘˘ن˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘صسلا

رايصسلا قيرط˘لاو م˘نا˘غ˘ت˘صسم
25 لوط ىلع برغ‐قرصش
عور˘˘صشم بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،م˘˘ل˘˘˘ك
بان˘ت˘جا ق˘ير˘ط ن˘ي˘ب ط˘بر˘لا
ن˘مو ،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لاو لا˘˘صشر˘˘صش
قيرط˘لا مÓ˘ت˘صسا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
لاصشرصش ةنيد˘م˘ل ي˘با˘ن˘ت˘جلا
ايئدبم ددحملا خيراتلا لبق
ن˘˘م لوألا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا لÓ˘˘˘خ
.ديدجلا ماعلا

مارتحا نأا ريزولا فرتعاو
انوهرم ىق˘ب˘ي زا˘ج˘نلا لا˘جآا

ةر˘˘خ˘˘صسم˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإلاو
عيمجل ةقب˘صسم˘لا ة˘صسارد˘لاو
يف ببصستت دق يتلا ليقارعلا
،ةأا˘صشن˘م˘لا مÓ˘˘ت˘˘صسا ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت
ةمزاع  ةرازولا نأا افيصضم
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج مÓ˘˘˘ت˘˘˘صسا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ذفانمب ة˘صصا˘خ˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
ة˘ن˘صس ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ند˘˘م˘˘لا

1202.
ةلاكو ءاضشنإأ وحن

ءانيم رييضستب لفكتت
لاضشرضشب ةينأدمحلأ

لاغصشألا ريزو نلعأا امك
دانصسإا متيصس هنأا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
طصسولا ءانيم زاجنإا رييصست
يف عقاولا ةينادمحلاب ريبكلا
ة˘لا˘كو ى˘لإا لا˘صشر˘صش ة˘يد˘ل˘ب
اه˘ثاد˘ح˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صس ة˘ي˘ن˘طو
تقدا˘صص مو˘صسر˘˘م بجو˘˘م˘˘ب

40 مو˘ي ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نوكيصسو ،طرا˘ف˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘لا˘كو˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ق˘˘م
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘˘صصب فر˘˘˘صصت˘˘˘ت˘˘˘صسو
ة˘صضو˘ف˘م عور˘صشم ة˘ب˘حا˘صص
.ةلودلا باصسحل

كلذك نحن» Óئاق فدرأاو
ءاكرصشلا عم مئاد لاصصتا يف
ة˘ل˘حر˘م ي˘فو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا
ءاهنإا لجا نم تاصضوافملا

نأا افيصضم ،«ليومتلا لئاصسم
اذه˘ل ة˘ثد˘ح˘ت˘صسم˘لا ة˘لا˘كو˘لا
اذه زاجنإاب لفكتتصس سضرغلا
،لاغصشألا ةعباتمو عورصشملا

طبر متي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ةكبصشب ريبكلا طصسولا ءانيم
ةصصا˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘قر˘ط˘لا
برغ‐قرصش رايصسلا قيرطلا

ككصسلا ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صشب اذ˘˘˘˘˘˘كو
.ةيديدحلا

م˘ت˘ي˘صس ،را˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
قيرط زاجنإا ةر˘صشا˘ب˘م ا˘ب˘ير˘ق
ملك73 ةفاصسم ىلع يبانتجا
‐قرصش رايصسلا قيرطلا طبري

نورفعلا ىوتصسم ىلع برغ
ة˘يد˘يد˘ح ة˘كصس ى˘لإا ة˘فا˘صضإا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘بر˘˘ه˘˘كم ة˘˘جودز˘˘˘م
ةطحم نيب ملك84 ةفاصسم
ثي˘ح ،ءا˘ن˘ي˘م˘˘لاو نور˘˘ف˘˘ع˘˘لا
ن˘ع نÓ˘عإلا قÓ˘طإا م˘ت˘ي˘˘صس
سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب تا˘˘˘صصقا˘˘˘ن˘˘˘م
بر˘˘قأا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
˘˘˘‐ر˘˘˘يزو˘˘˘لا بصسح‐ لا˘˘˘جآلا
عزن تايلمع نأا حصضوأا يذلا
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘لا
عيراصشملا هذهل ةصصصصخملا

م˘ت د˘ق تا˘صضيو˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو
09 ة˘ب˘˘صسن˘˘ب ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘كت˘˘صسا
.ةئملاب

يهنن نإا ام» Óئاق عباتو
فر˘ط˘لا ع˘م تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

تا˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك لو˘˘ح ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا
لاغ˘صشأا ر˘صشا˘ب˘ن˘صس ل˘يو˘م˘ت˘لا
رصشابن نأا لمأان اننإاو .زاجنإلا
ةأاصشنم˘لا هذ˘ه زا˘ج˘نإا لا˘غ˘صشأا
سسرا˘م ر˘ه˘صش ل˘ب˘ق ة˘م˘ه˘م˘لا

م˘ت˘ي˘˘صس ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،«1202
ةير˘ئاز˘ج تا˘صسصسؤو˘م كار˘صشإا
يذ˘لا عور˘صشم˘لا زا˘ج˘نإا ي˘˘ف
ر˘˘˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصو
ه˘˘˘نأل ،ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘صسلا˘˘˘ب
ةيقيرفإلا نادلبلل نمصضيصس
اذفنم ئناوم كلمت ل يتلا
سضي˘˘˘˘بألا ر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا
.طصسوتملا

تاكرضشلأ ةردق
ىلع ةيرئأزجلأ
اهتريظن ةضسفانم

ةيبنجأ’أ
لا˘˘غ˘˘˘صشألا ر˘˘˘يزو دا˘˘˘فأا

تا˘كر˘صشلا نأا ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيبنجألا تاكرصشلا ةصسفانم
قاو˘˘صسألا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘صضا˘˘˘ح˘˘˘لا
هذه نأا دكأا ثيح ،ةيقيرفألا
ي˘ف ة˘˘ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘كر˘˘صشلا
ةيدام تاردق اهيدل عاطقلا

اهل ح˘م˘صست ة˘ي˘فا˘ك ة˘ير˘صشبو
اميصس ل اه˘تا˘مد˘خ ر˘يد˘صصت˘ب

.يقيرفإلا ىوتصسملا ىلع
ةيقيرفإا لود نع فصشكو

انيكروبو رجينلاو يلام لثم
تصسمتلا ناو اهل قبصس وصساف
ة˘ير˘ئاز˘ج تا˘كر˘صش تا˘مد˘خ
زا˘˘ج˘˘نا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
،ةيدعاقلا تآاصشنملا عيراصشم
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا نأا ًاد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
فلت˘خ˘م سسرد˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ليهصست فدهب ،تاحر˘ت˘ق˘م˘لا
ل˘˘˘ق˘˘˘ن طور˘˘˘˘صشو تاءار˘˘˘˘جإا
هذ˘ه ى˘لإا دا˘ت˘ع˘لاو ل˘ئا˘صسو˘لا
.نادلبلا

لا˘˘غ˘˘˘صشألا ر˘˘˘يزو بصسحو
تب˘صست˘كا د˘ق˘ف ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ةبرجت ةيرئازج˘لا تا˘كر˘صشلا

اذه يف رظنلل ةيفاك ةربخو
ةصصاخ ،رامثتصسلا نم عونلا
ةيقبتملا ليقارعلا عفر دعب
اذه دع˘يو ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف
ع˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ادراو لا˘˘م˘˘ت˘˘حلا
ي˘ت˘لا ة˘ح˘جا˘ن˘˘لا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

تاكر˘صشلا سضع˘ب ا˘ه˘ت˘صضا˘خ
ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘صشم زا˘˘˘ج˘˘˘نا ي˘˘˘ف
يف ،وصساف انيكروبو رجينلا
رباعلا قيرطلا عورصشم راطإا

˘˘˘‐ فا˘˘˘صضاو .ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصل˘˘˘˘ل
زا˘˘˘ج˘˘˘نإا نأا ‐ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف ع˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
لكوُيصس ةيمومعلا لاغصشألا

ماقملا يف ادعاصصف نآلا نم
تا˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘صشلا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا لوألا
ز˘يز˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.ةينطولا ةادألا
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نهارلا تقولا يف ةديدج عيراششم ’ :يلايشش

خ.ةميضسن

،نهأرلأ تقولأ يف ةديدج عيراضشم يأأ قÓطإأ متي نل هنأ ،ةيمومعلأ لاغضشأ’أ ريزو يلايضش قوراف دافأأ
.زاجن’أ روط يف دجأوتت يتلأ عاطقلأ عيراضشم لامكتضسأ ىلع بضصنم ايلاح مامته’أ نأأ أدكؤوم

نانيوب يف ةينكضس ةدحو فلأأ12 حيتافم ميلضست
ابيرق ةبيعضشلأو هللأ دبع يديضسو

ءادعشصلا نوشسفنتي «2 لدع» وبتتكم
مامأا نوجتحي يرحبلا جربلا يف ششومرد عقوم وبتتكم
ةزهاجلا مهققشش نم مهنيكمتب ةبلاطملل ةلاكولا رقم

نطولأ صضرأأ ىلإأ ملاعلأ تأراطم يف قلاع يرئأزج0041 ةدوع

رئاشسخ ةيرئازجلا ةيوجلا دبكت «انوروك»
رانيد رايلم04ـب

ةينطولا ةلاكولا سسمأا تنلعأا
نع ،هريوطتو نكصسلا نيصسحتل
يبتتكمل حيتافملا ميلصست ةيادب
نو˘ل˘صصاو˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ،«2 لد˘˘˘ع»
ةلاكولا رقم مامأا م˘ه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حا
ةمصصاعلاب ن˘يد˘م˘ح د˘ي˘ع˘صس ي˘ف
مهققصش نم مهنيكمتب ةبلاطملل
.لاجآلا برقأا يف

يف «لدع» ةلاكو تعدو اذه
ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب
نيينعملا نيبتتكملا ،«مÓصسلا»
اه˘ع˘قو˘م ةرا˘يز ى˘لإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
ةناخ يف لوخدلاو ينورتكللا
«»suov-zednerجارختصساو
حيتاف˘م مÓ˘ت˘صسا د˘عو˘م ة˘ق˘ي˘ثو
.مهققصش

تزر˘˘بأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
عقاو˘م˘لا نأا ،هر˘يو˘ط˘تو ن˘كصسلا
0003 يه ةيلمعلا هذهب ةينعملا

نÓ˘˘˘˘صسأاو ،32 ي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘كصسم

د˘ب˘ع يد˘ي˘صسب ن˘˘كصسم0003
نكصسم0054 نع Óصضف ،هللا

،A ي˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘كصسم0005و
0001و ،ن˘˘˘˘˘˘كصسم0062و
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب نا˘ن˘يو˘ب ي˘ف ن˘كصسم
نكصسم0091 ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
مظن لباقملا يف.ةبيعصشلا يف
ي˘ب˘ت˘ت˘كم ن˘م تار˘صشع˘˘لا سسمأا

جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف سشو˘˘˘مرد ع˘˘˘قو˘˘˘م
ة˘ف˘قو ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا˘˘ب ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ة˘لا˘كو ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

ن˘يد˘م˘ح د˘˘ي˘˘ع˘˘صس ي˘˘ف «لد˘˘ع»
مهنيكمتب ةبلاطملل ،ةمصصاعلاب
ي˘ف اود˘كأا ي˘ت˘لا م˘ه˘ق˘ق˘˘صش ن˘˘م
ا˘ه˘نأا ،«مÓ˘صسلا» ـل تا˘ح˘ير˘˘صصت

،ةئاملاب89 ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب ةز˘˘ها˘˘ج
ىلع فرصشملا لواقملا نيمهتم
يف لطامتلا دم˘ع˘ت˘ب عور˘صشم˘لا
ةطيصسبلا قفارملا سضعب زاجنإا

.ةلوهجم بابصسأل
ر.نوراه

ر˘˘يزو ي˘˘نا˘˘ه ر˘˘هز˘˘ل ف˘˘˘صشك
يتلا رئا˘صسخ˘لا م˘ج˘ح نأا ،ل˘ق˘ن˘لا
ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا ا˘ه˘˘تد˘˘ب˘˘كت
رايلم04 ـب رد˘ق˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
 .رانيد

ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘كذ
يتلا رئاصسخ˘لا˘ب ،سسمأا ي˘ف˘ح˘صص
ءارج ةيرئازجلا ةيوجلا اهتدبكت

04 ـب ةردقملاو انوروك ةحئاج
رئاصسخ ردق نيح يف ،جد رايلم
.رانيد رييÓم6 ـب يرحبلا لقنلا

ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا تاءار˘˘جإلا ن˘˘عو
را˘صشت˘نا يدا˘ف˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا
ريزولا حصضوأا ،انوروك سسوريف
لوكوتور˘ب˘ل˘ل ا˘بوا˘ج˘ت كا˘ن˘ه نأا
تايلمع لÓخ عبتملا يحصصلا
 .يلخادلا يوجلا لقنلا

ر˘يزو لا˘ق ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
˘مد˘ق عا˘ط˘ق˘˘لا ل˘˘ك نإا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
بل˘ط ن˘طاو˘م ل˘كل سصي˘˘خار˘˘ت
،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا

عبات يصسردملا لقنلا نأا افيصضم
 .ةيبعصشلا سسلاجملل

نأا ،ل˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ي˘ف نو˘ق˘لا˘ع ير˘ئاز˘ج0041
سضرأا ىلا اوداع ملاعلا تاراطم
سسمأا لوأا موي ةياغ ىلإا نطولا

نين˘طاو˘م˘لا ءÓ˘جإا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأاو
طصسو ةل˘صصاو˘ت˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.ةمراصص ةيئاقو تاءارجإا

ةياصصولا نأا لقنلا ريزو زربأاو
لÓ˘غ˘ت˘˘صسا سصي˘˘خار˘˘ت تح˘˘ن˘˘م
يف تايلولا نيب ام تÓفاحلا
افيصضم ،يربلا لقنلا حتف راظتنا
ةيقافتا تمربأا لقنلا ةرازو نأا

ي˘لا˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو ع˘˘م
ةبلطلا لقن˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
راظتنا يف ةمصصاعلا يحاوصضب
لاق امك رصضخألا ءوصضلا ءاطعإا

ديصسجتل ايل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م
. ةقÓطنلا

حتف نع هثيدح قايصس يفو
ةيديد˘ح˘لا ككصسلا ر˘ب˘ع ل˘ق˘ن˘لا
ه˘تر˘ئاد نأا ر˘هز˘ل ي˘˘نا˘˘ه ح˘˘صضوأا

طاصشن ثعبل ر˘صضح˘ت ة˘يرازو˘لا
نع عباتتو ورتملاو تاراطقلا

قيصسنتلاب يحصصلا عصضولا بثك
د˘صصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ع˘˘م
ميدقتو انورو˘ك ءا˘بو ة˘ع˘با˘ت˘مو
ىقبيل ،ةبصسانملا لولحلا مت نم
هذه ربع لقنلا حتف رارق لاق امك
تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسو˘˘˘لا
. دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا

م˘˘˘˘صسق˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر تنا˘˘˘˘˘كو
طو˘ط˘خ˘لا ة˘كر˘صشب يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
˘ما˘ه˘صس» ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
كا˘˘ن˘˘ه نأا تد˘˘˘كأا ،«ر˘˘˘يا˘˘˘بو˘˘˘صش
نأا˘˘صشب ي˘˘ح˘˘˘صص لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب
نمأا نامصضل تÓحرلا فانئتصسا

نم دمتعم ،نيرفاصسملا ةحصصو
نار˘ي˘ط˘لاو ل˘ق˘ن˘˘لا ةرازو ل˘˘ب˘˘ق
تائيهلا عم قيصسنت˘لا˘ب ي˘ند˘م˘لا
،ةيملاع˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا

م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو
بناج ىلإا ،راط˘م˘لاو تار˘ئا˘ط˘لا
ءاوصس نوبزلل ةمدقملا تامدخلا
،ةل˘حر˘لا ل˘ب˘ق وأا ةر˘ئا˘ط˘لا ل˘خاد
ة˘˘مÓ˘˘˘صسو ة˘˘˘ح˘˘˘صص نا˘˘˘م˘˘˘صضل
.نيرفاصسملا

م˘˘˘صسق˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر تفا˘˘˘˘صضأاو
طو˘ط˘خ˘لا ة˘كر˘صشب يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
مت˘ي˘صس ه˘نأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
يموي لكصشب تارئاطلا ميقعت
،ةلحر لك لÓخ ةيرود ةفصصبو
رخآلا وه رفاصسملا نأا ىلإا ةريصشم
حا˘ج˘نإا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صسي نأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا˘˘ب كلذو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
لÓ˘خ ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل
ةمامكلا ءادترا لثم ،تلاحرلا

راطم˘لا ى˘لإا ار˘كب˘م لو˘صصو˘لاو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘حدزلا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
  .نيرفاصسملا

ةيوجلا تÓحرلا تفنؤوتصساو
اميف ،يصضام˘لا د˘حألا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لا تي˘˘ق˘˘ب
ةقلعم رئازجلا ىلإاو نم ةيلودلا
  .رخآا راعصشإا ىلإا

د.م

تنرتنإ’أ ربع أدغ ماقيضس

مظنت «كيتاولبما»
دراوملل يونشسلا ثدحلا
رئازجلا يف ةيرششبلا

تنرتن’ا ربع
لّثمملأ «كيتأولبمأ» مظن
ريوطت لاجم يف يضسيئّرلأ

درأوملأ ةرأدإأ ةنمقرو
ةخضسن ،رئأزجلأ يف ةيرضشبلأ

،«يأد تنلات» نم ةديدج
صصضصخملأ يونضسلأ ءاقللأ
درأوملأ يف نيينهملل
 .رئأزجلأ يف ةيرضشبلأ

ةهجلل نايب حضضوأأو
ةثلاثلأ ةخضسنلأ نأأ ،ةمظنملأ

نوكتضس ثدحلأ أذه نم
موي ماقُتضسو اهلمكأاب ةيمقر
 .تنرتنإ’أ ربع ربمضسيد61
ثدحلأ ميظنت رأرق ءاجو
امأرتحأ كلذو يمقر لكضشب
ةمراضصلأ ةيحضصلأ ريبأدتلل
هذه يف اهيلع صصوضصنملأ
 .ةرتفلأ

ىقتلملأ أذه دهضشيضسو
نم نيثدحتم7 ةكراضشم
،ةيرضشبلأ درأوملأ لاجم
،ةيرضشبلأ درأوملأ يريدم
رئأزجلأ يف تاكرضشلأ باحضصأأ

 .يلودلأ ديعضصلأ ىلعو
ةلضسلضس نوكراضشملأ طضشنيضسو
لوانتت تأرمتؤوملأ نم
،ةمهلمو ةنهأر عيضضأوم
ءاضضعأأ4 ىلإأ ةفاضضإ’اب
لوح ةرواحملأو صشاقنلل
ةيرضشبلأ درأوملأ عيضضأوم
.ةيلاحلأ

نوثدحتملأ صشقانُيضسو
قوضسل ةيلاحلأ تاهاجت’أ
يف فيظوتلأ قافآأ ،لمعلأ
ةيجيتأرتضسأو ،رئأزجلأ
بحاضصل ةيراجتلأ ةمÓعلأ
.ةكرضشلأ ةمدخ يف لمعلأ

ةضشقانمو لوانت متيضس امك
يف لاّمعلأ زيفحت تأءأرجإأ
نع Óًضضف ،ةبعضصلأ تاقوأ’أ
 .لوحتلأو رييغتلأ ةرأدإأ

د.م



ببصسب ةصسلجلا ليجأات ررقت
ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م سضع˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘˘صصإا
،انوروك سسوريفب نيم˘ه˘ت˘م˘لا

ءوصسب ةيصضق˘لا هذ˘ه ق˘ل˘ع˘ت˘تو
ح˘ن˘مو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
ة˘ق˘ح˘ت˘صسم ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

يف ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘صسلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
ن˘ب يدا˘صصت˘قلا ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
اصضيأا عبات˘م˘لا د˘م˘ح˘م ح˘صسي˘ف
. ةيصضقلا هذه يف

يئازجلا بطقلل قبصس دقو
ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف سصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيداصصتقلاو ةيلاملا مئارجلا
نأاو دمحمأا يديصس ةمكحمب

عو˘ب˘صسلا ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ل˘جأا
سضعب طابترا ببصسب طرافلا

لماعتملا ةيصضقب ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا
يتلاو توكحط نيدلا يحم

سسلجمب فانئتصسا لحم تناك
.رئازجلا ءاصضق

watan@essalamonline.com
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 ةحايشسلا عاطقب لاومأا ديدبت فلم يف ة’وو ءارزو ةمكاحم ليجأات

ط.ةراصس

لوغ رامع نيقباصسلا نيريزولاو ىيحيوأا دمحأا قباصسلا لوألا ريزولا ةمكاحم ،سسمأا ،دمحمأا يديصس ةمكحم تلجأا
ةحايصسلا عاطق يف داصسفلاب ةلصص تاذ مهتب نيعباتملا ،نيقباصسلا ةدكيكصس ةلو نم ددعو نÓعز يناغلا دبعو

.يراجلا ربمصسيد82 ىلإا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،سسمأا ل˘˘ث˘˘م
دبع بوبحلا ناويدل قباصسلا
˘ما˘مأا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،ن˘˘م˘˘حر˘˘لا

يف ين˘طو˘لا كرد˘لا ي˘ق˘ق˘ح˘م
ي˘ف ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب د˘يد˘ج با˘˘ب
 .ماصس نيل حمق داريتصسا ةيصضق

عم تاقيق˘ح˘ت˘لا ترو˘ح˘م˘ت
ناو˘˘يد˘˘ل ق˘˘با˘˘˘صسلا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةرخاب داريتصسا لوح ،بوبحلا

نط فلأا13 نم رثكأاب ةلمحم
داومب جلاعملا نيللا حمقلا نم
ردا˘˘˘˘˘صصم بصسحو .ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘صس
ةدروملا ةكرصشلا نإاف ،ةيمÓعإا
سسيو˘ل ى˘عد˘ت ن˘ي˘ل˘لا ح˘م˘ق˘ل˘ل
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،سسو˘˘˘ف˘˘˘يارد
ة˘˘˘ي˘˘˘˘تارا˘˘˘˘مإلا ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا

ىلع عيباصسأا ذنم تذوحتصسا
.ا˘ه˘م˘ه˘صسأا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب54
يتلا ةينق˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا بصسحو
حمقلا نم تانيع ىلع تيرجأا
ريخألا نإاف ،دروت˘صسم˘لا ن˘ي˘ل˘لا
ةيواميك داوم4 ىلع يوتحي
ةيعونلا وصشتفم رذحو .ةماصس
رئازجلا ءان˘ي˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةدرو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ن˘˘ح˘˘صشلا ن˘˘م
ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ار˘ير˘˘ق˘˘ت او˘˘ع˘˘فرو
متو ،بوبحلا ناو˘يد˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ح˘م˘ق˘لا ن˘م تا˘ن˘ح˘صش ع˘يزو˘ت
ى˘˘ل˘˘ع درو˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
ر˘ب˘ع بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
دعب لإا فقوتت ملو ،تايلولا
.ايلعلا تاطلصسلا نم لخدت

م.ةزمح

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم تز˘˘˘ج˘˘˘ح
ر˘ه˘صش لÓ˘خ ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
غلك5 وحن يصضقنملا ربمفون
ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘م
،ا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ا˘˘˘صصر˘˘˘ق2126و
نع رداصص نايب هب دافأا امبصسح
تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘صصتلا ة˘ي˘˘ل˘˘خ
ينمألا كل˘صسلا تاذ˘ب ة˘ما˘ع˘لا
.ةيلولاب

يتلا تاي˘ئا˘صصحإÓ˘ل ا˘ق˘فوو
د˘ق˘ف ،رد˘صصم˘لا ا˘ه˘ن˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
ة˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت

ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘صشلا لÓ˘˘˘خ
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشي تصصخ˘˘صش421
اهنم ،ةيصضق97 يف مهطروت
جيورتلاب قل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق51
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
،ة˘˘˘صسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا سصار˘˘˘قألاو
ةزايحلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق51و
.كÓهتصسإلاو

ةميرجلا ةحفاكم راطإا يفو
رد˘صصم˘لا ف˘صشك ،ة˘ير˘صضح˘لا
ح˘لا˘صصم ة˘ج˘لا˘ع˘م ن˘˘ع ،ه˘˘تاذ
ةميرج832ـل ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا

سصاخصشألاب سسمـت  ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةماعلا بادآلاو تاكلت˘م˘م˘لاو
سسا˘˘صسم˘˘لاو ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘كو
نم دكأاو ، ينطولا داصصتقلاب
ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
دارفألا دصض مئارجلا اهتردصصت
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ م˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق832ـب
ا˘ه˘ت˘ل˘˘ت ،ا˘˘صصخ˘˘صش581فيقوت
لاو˘˘˘˘مألا د˘˘˘˘صض م˘˘˘˘ئار˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ةيصضق462ـب تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو
نمألا حلاصصم اهلÓخ تنكمت
،اصصخصش361 ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م
مت ةيصضق04 ةفاصضإلاب اهتلت
مئارج˘لا را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست

طروت يمومعلا ءيصشلا دصض
مئارجلا يفو اصصخصش37 اهيف
م˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا

ةفاصضإلاب ،ةيصضق44 ليجصست
قلعتت ةيصضق21 ليجصست ىلإا
،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا بادآلاو ةر˘˘˘صسألا˘˘˘ب
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘صسأا

م˘ئار˘˘ج˘˘لا ي˘˘فو ،ا˘˘صصخ˘˘صش21
ل˘ي˘˘ج˘˘صست م˘˘ت ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا

فيقوت اه˘لÓ˘خ م˘ت ة˘ي˘صضق41
 .سصاخصشأا7

تما˘˘ق ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
نارمعلا ةطرصش ةقرف حلاصصم
يئلولا نمألاب ةئيبلا ةيامحو
،ةر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م27ريرحتب
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م286
لاجم يف اياصضق4و نارمعلا
يف ،ةئي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘ح˘صصلا

ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تل˘ب˘ق˘ت˘صسا ن˘ي˘˘ح
ةي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
سسف˘˘ن لÓ˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘مأا˘˘˘ب
رب˘ع ة˘م˘لا˘كم1316 ر˘˘ه˘˘صشلا
51‐84 ر˘˘˘˘صضخألا ط˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا

71 ةدجنلا طخ اذكو401و
.يفتاهلا لوحملاو

تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
ي˘ف ةأار˘ما ذا˘ق˘نإا ن˘م ،ة˘ن˘تا˘˘ب˘˘ب

نم رمع˘لا ن˘م ع˘بار˘لا ا˘هد˘ق˘ع
ا˘ه˘صضر˘ع˘ت ر˘ثإا ق˘ق˘ح˘˘م تو˘˘م
د˘ي˘صسكأا لوأا زا˘غ˘ب قا˘ن˘ت˘خÓ˘ل
ناخصس نم ثعبنملا نوبركلا
ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘كصسم˘˘ب ءا˘˘م˘˘لا
يديهم يبرعلا يحب نئاكلا

م˘ت ن˘يأا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو
ة˘مزÓّ˘لا تا˘فا˘ع˘صسإلا م˘يد˘ق˘˘ت
ي˘ف تد˘جُو ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘˘صضل˘˘ل

لبق ناكملا نيعب نايثغ ةلاح
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘˘صسلا
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
.ةيحصصلا اهتلاحب

م.ءامصسأا

،رئازجلا ءاصضق سسلجم ديأا
ةءاربب يئادتبلا مكحلا سسمأا
نب ريمصس يصسايصسلا طصشانلا
ةبوصسنملا مهتلا نم يبرعلا
.هيلإا

ر˘ئ˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترد˘˘صصأاو
3 موي ةمصصاعلاب سسيار دارم

ا˘˘م˘˘كح ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
نم يبرعلا نب ةءاربب يصضقي
ةينطولا ةدحولا د˘يد˘ه˘ت م˘ه˘ت
ن˘˘م تارو˘˘˘صشن˘˘˘م ع˘˘˘يزو˘˘˘تو
ةحلصصملاب رار˘صضإلا ا˘ه˘نأا˘صش
.ةينطولا

ط.ةراصس

«ماصس» نيل حمق داريتصسا ةيصضق يف

قيقحتلا ديق بوبحلا ناويدل قباشسلا ماعلا ريدملا

زاغلاب اهقانتخا ءارج توملا نم ةأارما ةاجن

2126و فيكلا نم غلك5 وحن زجح
ةنتابب اشسولهم اشصرق

ةينطولا ةدحولاب سساصسŸا مهتب

يبرعلب Òمشس طششانلا ةءاÈب مك◊ا دييأات

تاردıا ريدصصتو نيزختو لقنو داÒتصسا ‘ طصشنت ةيلود ةكبصش طاقصسإا

ةشسبتب لهك اهتيحشض حار لتق ةÁرج زغل كفت ةيئان÷ا ةقرفلا

ريهصشتلاب ديدهتلاو ةوصشرلا مهتب ناعباتي

توكحط نيدلا يحمو رامشس ودبع ةمكاحم ليجأات

نع ةلصصاوتم ثحبلا ةيلمع
نيدوقفملا

دحأا ةثج لاششتنا
يف ةثÓثلا ةراحبلا

ةمشصاعلا جيلخ
ةيامحلا حلاصصم ،ترثع

دحأا ةثج ىلع سسمأا ،ةيندملا
اودقف نيذلا ةثÓثلا ةراحبلا

رحبلا جيلخ سضرع يف
  .ةمصصاعلاب
،ةيندملا ةيامحلل نايب دافأاو
ةثج لاصشتنا ةيلمع نأا
54 رمعلا نم غلابلا دايصصلا
ةعاصسلا دودح يف تمت ةنصس
،احابصص ةقيقد55و ةعصساتلا

ةباتك دحل لصصاوتت اميف
ثحبلا ةيلمع رطصسألا هتاه
،نيدوقفملا نيدايصصلا نع
ديدحتلاب رحبلا سضرع يف
روثعلا مت يتلا ةطقنلا يف
  .مهليمز ةثج ىلع اهيف
ل اميف  نيدايصص5 ذاقنا متو
ةلصصاوتم ثحبلا ةيلمع لازت
،نيرخآا نينثا ىلع روثعلل

تÓباصصلا ئطاصش ىوتصسم ىلع
فلكملا ناك و  .ةمصصاعلاب
ةيريدملاب مÓعإلاب
ةيندملا ةيامحلل ةيئلولا

دلاخ لوأا مزÓملا ،ةمصصاعلاب
نأاب دافا دق ،هللا فلخ نب
ةراحب  ةثÓث نع راج ثحبلا

ةنيفصس قرغ دعب نيدوقفم
ىلع ،سسمأا لوأا ةحيبصص ديصص
نيح يف تÓباصصلا ىوتصسم
مقاط نم ةراحب6 ذاقنإا مت
ردصصملا تاذ ركذو  .ةنيفصسلا
دودح يف ليجصست مت هنأا
ةقيقد51و احابصص3 ةعاصسلا

ةنيفصس قرغ ،لوألا سسمأا نم
ىوتصسم ىلع كامصسألا ديصصل

«تÓباصصلا» رئازجلا جيلخ
نم ةراحب6 ذاقنإا مت نيأا

مهيف امب ةنيفصسلا مقاط
حوارتت ،ةنيفصسلا كلام
ةنصس04و72 نيب ام مهرامعأا

ةيامحلا ناوعأا فرط نم
  .لحاوصسلا سسارحو ةيندملا

تايلمع نأا ثدحتملا راصشأاو
ةراحبلا نع ثحبلا
ءارج ةثÓثلا نيدوقفملا
لازت ام ةنيفصسلا بÓقنا

  .ةلصصاوتم
د.ميرم

ة˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملاب
،ةصسبت ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا

قلع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق ة˘ج˘لا˘ع˘م ن˘م
ق˘ب˘صس ع˘م د˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةيانج عم  دصصرتلاو رارصصإلا
ةدا˘ه˘صشو ا˘ه˘عو˘˘قو˘˘ب م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
تا˘يا˘ن˘ج˘لا داو˘م ي˘ف  روز˘˘لا
ملاعم سسمط ىلإا ةفاصضإلاب
اهيف طروت يتلاو ،ةميرجلا

اهتيحصض  حارو سصاخصشأا40
14 رمعلا نم غلبي سصخصش
.ةنصس

ىلا ةيصضقلا تايثيح دوعت
ن˘مأا˘ب لا˘صسرإلا ة˘عا˘ق ى˘ق˘ل˘˘ت
ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا

د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘م˘˘لا˘˘˘كم
ةيلو تلاجعتصسا لابقتصساب
نود سصخ˘صش ة˘ث˘˘ج˘˘ل ة˘˘صسب˘˘ت
ثيح ،ةافولا با˘ب˘صسأا د˘يد˘ح˘ت
ذا˘˘خ˘˘تا تقو˘˘لا كلذ ي˘˘ف م˘˘˘ت

ةقلع˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج
ي˘ف ق˘م˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ا˘ه˘ف˘ل˘م لا˘صسرإا ع˘م ة˘ي˘صضق˘لا
ىدل ةيروه˘م˘ج˘لا ة˘با˘ي˘ن ى˘لإا

.عئاقولا لوح ةصسبت ةمكحم
تقو˘لا كلذ ي˘ف ة˘ي˘˘صضق˘˘لا

سساصسأا ىلع اهتجلاعم تمت
ي˘˘صضر˘˘˘ع يدار˘˘˘ف˘˘˘نا ثدا˘˘˘ح
ءانب كلذو ةافولا ىلإا يصضفم
ن˘م ادو˘جو˘م نا˘˘ك ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يقلت ةد˘م د˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ع˘ئا˘قو
ةيئاصضق˘لا ة˘طر˘صشلا ح˘لا˘صصم
تاميلعت ة˘صسب˘ت ة˘يلو ن˘مأا˘ب
ةصصتخملا ةباي˘ن˘لا فر˘ط ن˘م
قي˘ق˘ح˘ت˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب ر˘مأا˘ت
ةربخ ريرقت جئاتن ىلإا ادانتصسا
تنيب يتلا يعرصشلا بيبطلا

ا˘ه˘نو˘ك ة˘هو˘ب˘صشم ةا˘فو˘˘لا نأا
ةيحصضلا سضرع˘ت ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن
ةبرصض ا˘ه˘ن˘م تا˘بر˘صض ةد˘ع˘ل

تصضفأا سسأارلا ىوتصسم ىلع
ىقلت رو˘ف م˘ت˘ي˘ل ،ةا˘فو˘لا ى˘لإا
حتف ةداعإا ةباين˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
نم لك ءاعدتصساو قي˘ق˘ح˘ت˘لا
ل˘ب˘ق ة˘ي˘ح˘صضلا˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع ه˘˘ل
برا˘قأا ا˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘تا˘˘فو
،دوهصشلاو هناريجو ةيحصضلا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ع˘˘˘م
ةيملعلاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا
ةيوه ديدحت اهنأاصش نم يتلا
قيرط ن˘ع ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ل˘ي˘ل˘ح˘تو تا˘م˘˘صصب˘˘لا  ع˘˘فر
تنا˘ك ي˘ت˘لا را˘ثآلا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ىلا اهلقن لبق ةثجلاب طيحت
عم ،ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملا

تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت ر˘˘خأا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
ل˘ب˘ق ا˘ه˘تا˘قÓ˘عو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
لÓخ نم نيبت ثيح ،ةافولا
)ةيحصضلا خأا طروت قيقحتلا
ةيلمع يف (ايئاصضق قوبصسملا
سصا˘خ˘صشأا ة˘ثÓ˘ث ع˘م ل˘ت˘˘ق˘˘لا
سسف˘˘ن لÓ˘˘˘خ تب˘˘˘ث ن˘˘˘ير˘˘˘خا
مدع يف مهطرو˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ل˘ت˘ق˘لا ة˘يا˘ن˘ج ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘˘ت˘˘لا

ىلا ةفاصضإلاب روزلا ةداهصشو
هيلعو ،ةميرجلا ملاعم سسمط
مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
ةعطاقلا ةلدألاب مهته˘با˘ج˘مو
يف كصشلل لاجم عدت ل يتلا
لتق˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت
متيل ،اه˘م˘لا˘ع˘م سسم˘ط اذ˘كو
د˘˘˘ع˘˘˘بو كلذ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب
تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘˘صسا
م˘يد˘ق˘ت ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا
ىدل ةلادعلا ماما نيطروتملا

ي˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘صسب˘˘˘ت ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م

ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘ي ار˘˘˘˘ما  ترد˘˘˘˘صصأا
هيف هبتصشملا قح يف عاديإلاب
دافت˘صسا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ي˘صسي˘ئر˘لا
ع˘˘م جار˘˘فإلا ن˘˘م نو˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘لا
.مكحلاب قطنلا ليجأات

تنكمت ،رياغم قايصس يفو
ةقرفل ةعباتلا ةطرصشلا تاوق
نمأابBRB مار˘˘جلا ع˘˘م˘˘ق
كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘˘يلو
دادت˘ما تاذ ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش
.يلود

طصشنت ،ةصسبت نمأا بصسحو
داريت˘صسا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘كب˘صشلا

ر˘يد˘صصتو ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو ل˘˘ق˘˘نو
دود˘ح˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش
رثكا زجحو سصاخصشا ةعبرا

تاردخملا نم غلك02 نم
.(يدنهلا بنقلا)

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘صشكو
ن˘مأا˘ب ة˘فا˘ح˘صصلاو لا˘˘صصتلا
نيصسح لوألا مزÓملا ةيلولا

ديفت تامولعم دورو ،ةنامح
ة˘هو˘ب˘صشم تا˘كر˘ح˘ت دو˘جو˘ب
هذه تناكو .ةيمارجإا ةعامجل
دحأاب لزنم نم ذختت ةريخألا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘˘صشلا ءا˘˘ي˘˘حلا
ةيمك نيزخت˘ل از˘كر˘م ة˘صسب˘ت
ءانب متو .جلاعملا فيكلا نم
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو كلذ ى˘˘ل˘˘ع
ةمهاد˘م ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
روثع˘لاو ،رو˘كذ˘م˘لا لز˘ن˘م˘لا

يتلا تاردخملا ةيمك ىلع
ةد˘˘˘ع˘˘˘مو ةأا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘ك
.بيرهتلل

تاديبع بيطلا

يد˘ي˘˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترر˘˘ق
سسمأا ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا
ي˘ف˘ح˘صصلا ة˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘ت
لجرو را˘م˘صس ود˘ب˘ع برا˘ه˘لا
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا

يتلا ةي˘صضق˘لا ي˘ف تو˘كح˘ط
لامعألا لجر امهدصض اهعفر
82 مو˘ي ى˘لإا ،ير˘يا˘ب د˘م˘˘ح˘˘م
عباتيو.يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘˘صسيد
م˘˘ه˘˘ت˘˘ب تو˘˘كح˘˘طو را˘˘˘م˘˘˘صس

ريهصشتلاب د˘يد˘ه˘ت˘لاو ةو˘صشر˘لا
ةي˘ف˘تا˘ه تا˘ثدا˘ح˘م لÓ˘خ ن˘م
يف اهنم عطاقم تبرُصس امهنيب
.يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم

م.نتاف
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رشسأ’ا نمً اماع91 دعب ةيرحلا مشسنتي شسلغد لاشضن ريشسأ’ا

ن˘ع لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس تجر˘˘فأا
«سسل˘غد دو˘م˘ح˘م لا˘صضن» ر˘ي˘˘صسألا
دعب سسلبان ةنيدم نم ،(ًاماع04)
ًاماع91 ةغلابلا هتيموكحم ءاهتنا
نوجصس يف Óًقنتم ةلماك اهاصضق
ىرصسألا مÓعإا بتكم . لÓتحلا
تلق˘ت˘عا لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق نأا˘ب دا˘فأا
خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب «سسل˘˘˘˘˘غد«ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسألا

ي˘˘ف هرا˘˘صصح بق˘˘˘ع ،3/21/1002
هتلقنو ،هباوبأا ريجفتو لزانملا دحأا

سضرعت ثيح ،قيقحتلا ىلا ةرصشابم

افكت حاتب زكرم يف ديدصش بيذعتل
ترمتصسا يتلا قيقحتلا ةرتف لÓخ
مÓعإا فاصضأاو .نيرهصش نم رثكأل
لÓ˘ت˘حلا تار˘با˘خ˘م نأا˘ب ىر˘˘صسألا

بئاتك ىلا ءامتنلا ةمهت هل تهجو
حلصسملا حانجلا ىفطصصم يلعوبأا
،نيطصسلف ريرحتل ةيبعصشلا ةهبجلل
تايل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لاو
ىلا تدأا ،لÓتحلا دصض ةيركصسع
،حار˘ج˘ب دو˘ن˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ة˘با˘˘صصا

هقحب لÓتحلا مكاحم تردصصأاو

،ماع91 ةد˘م˘ل ن˘ج˘صسلا˘˘ب ا˘˘م˘˘كح
نم مويلا رر˘ح˘تو ة˘ل˘ما˘ك ا˘ها˘صضمأا
راصشأاو . يوارحصصلا بقنلا نجصس
نم تائملا نا ىلا ىرصسألا مÓعإا
ه˘ئا˘قد˘صصاو ة˘ق˘ط˘ن˘م ءا˘ن˘˘باو ه˘˘يوذ
، زجاحلا ىلع هلابقتصسا يف اوناك
ثيح هصسأار طقصسم ىلا هولقن ثيح
ةريبك لابقتصسا ةميخ كانه هل ماقت
ريصسألا ناكو . يبيحرت ناجرهمو
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ سضر˘˘˘ع˘˘˘ت  «سسل˘˘˘غد»
نم ديدعلا ىلا ة˘ل˘يو˘ط˘لا ه˘لا˘ق˘ت˘عا

تارادإا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘لا
مت ثيح ، اهب لقنت يتلا نوجصسلا

ةرايز نم مرحو ،تارم ةدع لزع
نم ديدعلا يف كراصش دقو ،هيوذ
ىرصسألا اهصضاخ يتلا تابارصضإلا
جارفإلا بقعو . مهقوقح ليصصحتل

«سسلغد» ررحملا ريصسألا دكأا ،هنع
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ىر˘˘صسألا عا˘˘صضوأا نا
نأاو ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ق ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ل˘كب م˘˘ه˘˘ل˘˘ت˘˘ق لوا˘˘ح˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘حلا
لوخد ل˘ي˘ه˘صست ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،قر˘ط˘لا

نو˘ج˘˘صسلا ى˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
يف ىرصسألا نم تارصشعلا ةباصصاو
ىلا راصشأاو .نهتايحب راتهتصسا لظ
،اريبك اناقتحا دهصشت نوجصسلا نأا

،اد˘ج ة˘ق˘ل˘ق˘م ا˘ه˘ي˘ف عا˘˘صضوألا نأاو
دمعتملا لامهإلا قايصس يف ةصصاخ
ق˘ح˘ب لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘صس ةرادإا ن˘˘م
ىر˘صسألا ة˘لا˘صسر ل˘˘ق˘˘نو ،ىر˘˘صسألا
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةد˘˘˘حو˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘صضب
مهحارصس قÓطا لجا نم لاصضنلاو
. ًاعيمج

ليلخلأ - ىرضسأ’أ مÓعإأ  :ريرقت

ةاـــــــشساومو ةــــــــــــــيزعت

ىلإا يعجرا ةنئمطملا سسفنلا اهتيأا اي»
يدابع يف يلخداف ةيصضرم ةيصضار كبر
ميظعلا هللا قدصص «يتنج يلخداو
سسي˘˘ئر سسرا˘˘ف ةرود˘˘ق خألا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسألا يدا˘˘˘˘˘ن ةرادإا سسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م
تاوخلاو ةوخلا ةفاكو ينيطصسلفلا
ر˘˘ي˘˘˘صسألا يدا˘˘˘ن ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
نيررح˘م˘لا ىر˘صسألاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

نو˘˘ج˘˘صس ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لاو
هاصساوملاو يزا˘ع˘ت˘لا ر˘حأا˘ب لÓ˘ت˘حلا

نا˘صسغ د˘ي˘ق˘ع˘لا ق˘يد˘صصلاو خألا ن˘˘م
ةطرصشلا نما ريدم ةراف وبأا ليربج
بيط هدلاو هافوب ليلخلا ةظفاحم يف

موحرملا ركذلا
( يقوصش وبأا ) ةراف وبأا ليمج ليربج
يف نيع˘با˘ق˘لا ثÓ˘ث˘لا ىر˘صسلا د˘لاو
لÓتحلا نوجصس
( عفارو ءÓعو تعفر )
نا لجوزع ىلوملا نيلئاصس هللا همحر
مه˘م˘ه˘ل˘يو ه˘ت˘م˘حر ع˘صساو˘ب هد˘م˘غ˘ت˘ي
ه˘ي˘لا ا˘نإاو ه˘ل˘ل ا˘نإا ناو˘ل˘صسلاو ر˘ب˘˘صصلا

نصسحأاو م˘كر˘جأا ه˘ل˘لا م˘ظ˘ع نو˘ع˘جار
مكءازع هللا

مهلاقت˘عا ى˘ل˘ع ى˘صضم ار˘ي˘صسأا (55)
ةنصس02 نم رثكأا

ناورم ريصسألا :ةناورف رصصانلا دبع

،(اماع34) بصستحم˘لا د˘ي˘ع د˘م˘ح˘م
نجصس يف ةنصس نيرصشع مويلا ىهنأا
ىلإا مصضن˘ي˘ل ،ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا
و˘˘هو «ىر˘˘˘صسألا ءاد˘˘˘م˘˘˘ع» ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
ىلع نوينيطصسلفلا هقلطُي حلطصصم
نم رثكأا مهلاقتعا ىلع ىصضم نم
.اريصسأا (55) ىلإا مويلا عفترت ،ةنصس02
،بصستحملا ناورم ريصسألا نأاب ركذُي
دق ناك ،ليلخلا ناكصس نمو بزعأا
،0002ربمصسيد11 خيرا˘ت˘ب ل˘ق˘ت˘عأا
سسام˘ح ة˘كر˘ح ى˘لإا ءا˘م˘ت˘نلا ة˘م˘ه˘ت˘ب

دبؤوملا نجصسلاب امكح هقحب ردصص
.ةيفاصضإا ةنصس84و ،نيترم

ر˘˘فو˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م :ىر˘˘صسألا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه
ريصسألا نع جارفإلا ررقت ةيركصسعلا
طورصشب نبل وبا دمحم باصصملا
ىر˘صسألا نوؤو˘صش ة˘ئ˘ي˘ه ي˘ما˘ح˘م دا˘فأا

˘˘مو˘˘ي ةو˘˘ج˘˘ع م˘˘ير˘˘ك ن˘˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا ى˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا

ر˘فو˘ع ة˘م˘كح˘م نأا ،01/21/0202
ريصسألا نع جارفإلا تررق ةيركصسعلا
هللا مار نم نبل وبا دمحم حيرجلا
سصا˘صصر˘ب بي˘صصأا يذ˘˘لاو ،طور˘˘صشب

ىلع يصضاملا نينثلا لÓتحلا سشيج
ةمكحم نأا ،ةوجع نيبو .ايدنلق زجاح
حيرجلا ريصسأÓل ةصسلج تدقع رفوع

يف عبقي هنوك هروصضح نود نبل وبا
كد˘˘˘ي˘˘˘صصت يرا˘˘˘ع˘˘˘صش ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم
ه˘ن˘ع جار˘فإلا ترر˘قو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإلا
لأا ةطيرصشو ،لكيصش0052 ةلافكب
ىلع ةيليئار˘صسإلا ة˘طر˘صشلا ف˘نأا˘ت˘صست
ناكو .ةعاصس27 لÓخ جارفإلا رارق
نم نبل وبأا دمحم باصصُملا باصشلا

،(ه˘ل˘لا مار بر˘ق) «ير˘ع˘مألا» م˘ي˘خ˘˘م
با˘˘ب˘˘صش» ز˘˘كر˘˘˘م ى˘˘˘مر˘˘˘م سسرا˘˘˘حو
تاصصاصصر ةدعب بيصصأا دق يرعمألا
لÓتحلا دونج قلطأا نأا دعب هيمدقب
عايصصنإلا هصضفر ىوعدب هيلع رانلا
.مهمتجاهمو مهل

يضسويجلأ ءاعد : ملقب

نع ردصص ،«ةيدرصس» فينصصت تحت
يف ر˘صشن˘لاو ة˘عا˘ب˘ط˘ل˘ل قورا˘ف˘لا راد
ريصسأÓل لوألا لمعلا ارخؤوم سسلبان
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه ع˘ق˘ي .ح˘ل˘ف˘م رذ˘˘ن˘˘م
،طصسوتملا عطقلا نم ةحفصص (051)
ينيطصسل˘ف˘لا نا˘ن˘ف˘لا ه˘فÓ˘غ م˘م˘صصو
.يجبروصش رفاظ
،يداّبع نصسح يماحملا ةيدرصسلل مدق
ةباتكلا ر˘ب˘ت˘ع˘ُت» :ه˘م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ءا˘جو
،مامألا وحن هعفدت ،ري..سسأÓل اًصسّفنتم

لاكصشأا ن˘م ا˘ًل˘كصش سس˘ّف˘ن˘ت˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ت
يف هَملُح رذنم قّقحي مويلاو ،ةيرحلا
جرخيو ؛قّلحم˘لا ي˘حور˘لا قÓ˘ط˘نلا

نم ،رونلا ىلإا  نجصسلا تاملظ نم
م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لإا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسن˘˘˘˘لا م˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع
لوح ةياور˘لا ةر˘كف رود˘تو.«دو˘ل˘خ˘لا
د˘صصر˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘لا˘صضن˘لا ة˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ثاد˘حأا ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بتا˘˘كلا
تادراطملا ةرتفو ،ةيناثلا ةصضافتنلا

ل..لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا تاو˘˘˘ق ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘مو

ةيدرصسلا ةركف قلطنتو ،ني˘موا˘ق˘م˘ل˘ل
ةزرخلا كلت نم ؛ةقيقح ةياكح نم
ةينث يف رذنم بتاكلا اهدجو يتلا
هلاقت˘عا د˘ع˘ب ه˘لا˘ط˘ن˘ب بو˘ي˘ج ىد˘حإا
ًاحدر هقفارتل قيقحتلا زكرم يف مايأاب
نم هتنزتخا ام نزتختو نينصسلا نم
لÓخ نم طبريف ،فورظو تاونصس
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا ثاد˘˘حألا ةزر˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
ثاد˘˘حألا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ثورو˘˘م˘˘لا˘˘ب
يف اكرحتم اصصن ينبيل ،ةرصصاعملا

.ةدد˘ع˘ت˘م تا˘ئ˘ي˘بو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘˘ن˘˘مزأا
تيب ةيرق نم حلفم رذنم بتاكلاو
تيوكلا يف دلو ،سسلبان ءاصضق نجد
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘حو ،6791 ما˘˘˘˘˘˘˘˘ع
لامعأا ةرادإاو ةفا˘ح˘صص سسو˘يرو˘لا˘كب

حا˘ج˘ن˘لا ة˘ع˘ما˘ج ن˘˘م1002 ما˘˘˘˘ع
نوؤو˘صشلا ي˘ف ر˘ي˘ت˘صسجا˘مو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
سسيد و˘بأا ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا
هدوجو ءا˘ن˘ثأا8102 ما˘ع (سسد˘˘ق˘˘لا)
وهو .ةينويهصصلا تÓق˘ت˘ع˘م˘لا ل˘خاد

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن ى˘˘˘ف و˘˘˘صضع
ماع ذنم ل˘ق˘ت˘ع˘مو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ىصضمأا ،ًاماع33 ـب موكحم3002
ديدعلا هلو .ًاماع81 نآلا ىتح اهنم
ثاحبألاو تاصساردلاو تلاقملا نم
هلو ،عقوم نم رثكأا يف ترصشن ىتلا

،دئاصصقلاو سصصصق˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
.ةعابط˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ىر˘خأا ة˘ياورو
هتاياور ىلوأا يه «ةزرخلا» ةياورو
.ةروصشنملا

نيررحملأو ىرضسÓل ةلظنح زكرم :ريرقت

هللا ةمذ يف «لفيلف دمحم رشصن» ررحملا ريشسأ’ا

قيدصصلاو خألا ةافوب انعجفي توملا
رصصن /نجصسلاو ديقلا قيفرو ،زيزعلا

سضرم ر˘ثا ،(ا˘ما˘ع25) لفيلف د˘م˘ح˘م
لÓخ اريثك هنم ىناعو هب ملأا لاصضع
ىلإا رصصن ىمتنا .ةريخألا تاونصسلا

ناكو ،هرفاظأا ةموعن ذنم حتف ةكرح
ماع ةراجحلا ةصضافتنا لÓخ ًاطصشان

يح يف ،هناوخا عم كراصشو ،7891
،(ةعلقلا) اهيلع قلطُي ناك امو لامرلا
،لتحملا دصض ةفلتخم تايلاعف يف
ىصضماو ،نيترم اهرثا ىلع لقتعاف
فصصنو تاونصس3 ةبارق هعومجم ام
.ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘صس ي˘ف
هتيقتلا ،ينجصس تارتف ىدحا لÓخو

مصسق ‐ يوارحصصلا بقنلا لقتعم يف
ع˘˘˘م ،3991 ما˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘صص ي˘˘˘ف ،(د)
نيذلا ءازعألا ةو˘خألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
لصصاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع سصر˘حأاو م˘ه˘ب ز˘ت˘عأا

نوزيمتم انكو نيعئار اوناك .مهعم
،ةي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘تا˘قÓ˘ع˘ب
اباصش ،هيلع هللا ةمحر «رصصن» ناكو

هذهو ،اريثك هانببحأاف .احرمو اقولخ
نم ةعو˘م˘ج˘مو ه˘ب ا˘ن˘ع˘م˘ج˘ت ةرو˘صص
مويلاو .بقنلا نجصس يف ءاقدصصألا
ىلع ملأاتنف ،هتافو ربخ ىلع وحصصن
.يدبألا هقارفو هتوم انعجويو هليحر
تلحر .«رصصن» خأا اي كيلع هللا ةمحر
.ةر˘صضا˘ح ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا كار˘˘كذ تي˘˘ق˘˘بو

ةباينلابو يمصسا˘ب ،ةرا˘ح˘لا ا˘ن˘يزا˘ع˘تو
د˘ي˘ق˘ف˘لا ةر˘صسأل ،ة˘ناور˘ف ة˘ل˘ئا˘˘ع ن˘˘ع
،ه˘ي˘ب˘ح˘مو ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘˘فأاو ه˘˘ناو˘˘خاو
هتمحر عصساوب هدمغتي نأا هللا لأاصسنو
هربق لعجيو هتانج حيصسف هنكصسيو
اناو هلل اناو ةنجلا سضاير نم ةصضور
 .نوعجار هيلا

ةنأورف رضصانلأ دبع :بتك

ءايعإ’اب هروعششل ةدايعلل هلقن بلط ريشسأا ىلع برشضلاب نودتعي «ةملجلا» زكرم يف نوناجشس

ىر˘˘صسألا نوؤو˘˘˘صش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تدا˘˘˘فأا
نيناجصسلا نم ددع نأا ،نيررحملاو
اودتعا ةملج˘لا ف˘ي˘قو˘ت ز˘كر˘م ي˘ف
ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ىر˘˘صسألا د˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع
نأا دعب ،مايأا لبق حربملا برصضلاب
ءايعإلاو بعتلا˘ب هرو˘ع˘صش م˘ه˘غ˘ل˘بأا

تلاقو .ةدايعلا ةع˘جار˘م˘ل ه˘ت˘جا˘حو

ي˘نا˘ه ى˘ت˘ف˘لا ر˘ي˘صسألا نأا ،ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
نا˘كصس ن˘م (ا˘ما˘˘ع71) تÓ˘ي˘مرا

ربوتكأا ذنم لقتعملاو ،نينج ميخم
يف تيبلا ة˘م˘هاد˘م د˘ع˘ب ي˘صضا˘م˘لا
هلقن مت ،ليللا نم ةرخأاتم تاعاصس
ثيح ة˘م˘ل˘ج˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ز˘كر˘م ى˘لا
ن˘ي˘حو بع˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘عإلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘صش

دو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ما˘˘ق ،كلذ ن˘˘م ى˘˘كت˘˘˘صشا
مهيديأاب ه˘بر˘صضو ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا˘ب
فزان حرجب بيصصأا ىتح مهلجرأاو
دحأل هلقن مت هرثأا ىلع ،هصسأار يف
.ه˘جÓ˘ع˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا ي˘فا˘صشم˘لا

تÓ˘ي˘مرا ر˘ي˘˘صسألا نأا ،تح˘˘صضوأاو
رثكأل رمتصسا سساق قيقحتل سضرعت

ىلا هلقن مت اهدعبو ،اموي02 نم
ىلإا ،ةئيهلا تتفلو .وديجم نجصس
ا˘ث˘يد˘ح نو˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ىر˘˘صسألا نأا
ليكنتلا بيلاصسأا ةفاكل نوصضرعتي
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘نا˘˘˘هإلاو
ةيلمع لÓخ نيناجصسلاو نيققحملا
،لق˘ن˘لاو باو˘ج˘ت˘صسلاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ي˘ما˘ح˘م˘لا ءا˘ق˘ل ن˘˘م نا˘˘مر˘˘ح˘˘لا˘˘ك
بر˘˘˘˘˘˘˘صضلاو بصسلاو م˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صشلاو
ى˘ل˘ع ر˘ي˘صسألا را˘ب˘جإاو د˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
،ل˘˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘ت فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا

ة˘غ˘ل˘لا˘ب تادا˘فإا ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘قو˘˘تو
اهاوتحم لقتعملا مهفي ل ةيربعلا

.نيرصصاقلا ىرصسلا ةصصاخو

نيررحملأو ىرضسأ’أ نوؤوضش ةئيه

ةبعشص ةيحشص ًاعاشضوأا هجاوي وّدب ةدلب نم ناودب دئار حيرجلا ريشسأ’ا :ريشسأ’ا يدان

حيرجلا ريصسألا هجاوي :ريصسألا يدان
،وّدب ةدلب نم ،(اًماع65) ناودب دئار
عبقي ثيح ،ةبعصص ةيحصص ًاعاصضوأا
يدا˘˘ن لا˘˘قو.«ر˘˘فو˘˘ع» ن˘˘ج˘˘صس ي˘˘˘ف
بي˘صصُأا ناود˘ب ر˘ي˘صسألا نإا ،ر˘ي˘˘صسألا

ر˘˘صشع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ب ،م5102 ما˘˘˘˘ع
تاو˘˘˘ق ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘صصا˘˘˘˘صصر
،اهنم ًاددع لاصصئتصسا مت ،لÓتحلا
ي˘ف تا˘صصا˘صصر تصس تي˘ق˘ب ا˘م˘˘ي˘˘ف
ًاملآا هل ببصسُت ،مويلا ىتح هدصسج

ردصصلاو سسأارلا يف ةبعصصو ةداح
نم هتاناعم نع ادع ،رهظلاو ديلاو
ير˘˘˘˘˘˘كصسلا˘˘˘˘˘˘ك ىر˘˘˘˘˘˘خأا سضار˘˘˘˘˘˘˘مأا

ىلإا ريصسألا يدان تفلو .طغصضلاو
ي˘˘˘˘˘ف ثكم ناود˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسألا نأا

«كد˘˘ي˘˘صست يرا˘˘ع˘˘صش» ى˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم
،هلاقتعاو هتباصصإا دعب يليئارصسإلا

يف ةصسلج (05) نم رثكأا هل تدقعو
نأا ىلإا ،ةيركصسعلا «رفوع» ةمكحم
ةدمل نجّصسلاب ًامكُح هقحب تردصصأا

فصصن ةم˘ي˘ق˘ب ة˘مار˘غو ،ا˘ًما˘ع (81)
هجو نأا دعب كلذو ،لقيصش نويلم
ةيل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘م˘ه˘ت ه˘ل لÓ˘ت˘حلا
˘مار ي˘ف ل˘ج˘ن˘صس ةد˘ل˘˘ب بر˘˘ق سسهد
.ءانبأا ةعصستل بأا هنأا ركذي .هللا

نيررحملأو ىرضسأ’أ نوؤوضش ةئيه
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ةيثراكلأ ةيعشضولأ ىلع اجاجتحأ

قيرطلأ أذه اهيلإأ لآأ يتلأ ةئرتهملأو
ةقطنم يف77 ينطولا قيرطلا قلغ

لجيجب شسماخلا رتموليكلا
نم ةعومجم ارخؤوم مدقأا
ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
77 مقر ينطولا قيرطلا
يف ط˘ب˘صضلا˘بو ،ل˘ج˘ي˘ج˘ب
سسماخلا رتموليكلا ةطقن
،ي˘عو˘ب˘صسألا قو˘صسلا ما˘مأا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا كلذو
ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا

اهيلإا لآا يت˘لا ة˘ئر˘ت˘ه˘م˘لاو
تاءادن مغرو قيرطلا اذه
ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

مغرو قيرطلا اذه داورو
ي˘ف ةرر˘كت˘م˘لا ىوا˘كصشلا

نا˘˘˘ك د˘˘˘قو ق˘˘˘با˘˘˘˘صس تقو
لا˘ق˘م «مÓ˘صسلا» ةد˘ير˘ج˘˘ل

تا˘ط˘ل˘˘صسلا نأا لإا ،ه˘˘لو˘˘ح
تمزتلا ةيئلولاو ةيلحملا
هذ˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح تم˘˘˘˘˘صصلا
نيطلا داز اممو ،ةلكصشملا
ط˘˘قا˘˘صست˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ة˘˘ل˘˘˘ب
تل˘طا˘ه˘ت ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

عو˘ب˘صسألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ىلإا هتلوح يتلاو يصضاملا

بعصصي ةريبك ةيئام رفح
لكصش امم اهيلع رورملا

تارايصسلل ةريب˘ك ر˘ي˘باو˘ط
،رورملا ة˘كر˘ح˘ل ة˘ل˘قر˘عو

ءادوصس ةطقن حبصصأا ثيح
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خو هداور˘˘˘˘˘ل
يمومعلا لقن˘لا با˘ح˘صصأا
نورمي نيذلاو نيرفاصسملل

،تار˘م˘لا تار˘صشع˘ل ه˘ي˘ل˘ع
ل˘˘˘ك تذ˘˘˘ف˘˘˘ن  نأا د˘˘˘ع˘˘˘بو
جاج˘ت˘حلا اورر˘ق ،ل˘ب˘صسلا
مت˘ي ى˘ت˘ح ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب
تاطلصسلل مهتوصص عامصسإا
نم لك ءاج ثيح ،ةيلحملا

ةيمومعلا لا˘غ˘صشألا ر˘يد˘م
ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘مو
نأا مكح˘ب ل˘ج˘ي˘جو سسوا˘ق
دود˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
نيتيدل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘ل˘صصا˘ف˘لا

تا˘ظ˘ح˘ل˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘˘هو
نم نيجتحملا نوصضوافي
،ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا  ح˘˘˘ت˘˘˘ف ل˘˘˘˘جأا

نأا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
ه˘ت˘م˘ل˘ت˘صسا د˘ق عور˘˘صشم˘˘لا

ي˘˘ف أاد˘˘ب˘˘ت˘˘صسو ة˘˘˘لوا˘˘˘ق˘˘˘م
كلذو ادج ابيرق لاغصشألا
سضع˘˘ب لا˘˘م˘˘كت˘˘صسإا د˘˘ع˘˘˘ب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرادإلا رو˘˘˘˘مألا

م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ق˘لا˘˘ع  تنا˘˘ك
.نآلا اهلح

ميهأرب.ع

 تعيلقات ةقطنÃ ةيئأدتبأ ةشسردم زا‚أ
ةياجبب ةيعامتجا بلاطÃ ةيجاجتحا تاكرح

،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو تد˘˘ه˘˘صش
،نيطرافلا نيمويلا لÓخ
ةديدع ةيجاجتحا تاكرح
يفو ،ةيعامت˘جا بلا˘ط˘م˘ب
ةلئاع تمدقأا ،قايصسلا اذه
ينطولا قيرطلا قلغ ىلع
ةياجب نيب طبارلا57 مقر
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع روز˘ي˘˘مأاو
ببصسب ) ن˘حا˘يرا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ليجصست ّمت ا˘م˘ك ،(را˘ق˘ع˘لا

مقر ينطولا قيرطلا قلغ
ة˘يا˘ج˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا34
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘جو
ةعباتلا تر˘صسكت ة˘ق˘ط˘ن˘م
نوجتحملا  ،وبلم ةيدلبل
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘ب نو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ي
ىلعو ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

دقو ،ةنيدملا زاغ اهصسأار
دعب قيرطلا اذه حتف ّمت

نم دوعو  ىلع مهلوصصح
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
يفو ،مهبلاطمب لف˘كت˘لا˘ب
نا˘كصس مد˘قأا ه˘˘تاذ نأا˘˘صشلا
ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘قرد˘˘˘ب
90 مقر ينطولا قيرطلا
ي˘˘ت˘˘يلو ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بار˘˘˘لا
،ة˘˘˘يا˘˘˘˘ج˘˘˘˘بو ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صس
نو˘ب˘لا˘ط˘ي نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
زا˘˘غ ة˘˘كب˘˘صشب م˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ب
دقف ةرا˘صشإÓ˘لو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا

هذ˘˘ه و˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم نا˘˘˘ع
ن˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا روا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
يتلا ةرهاظلا هذه تاعبت
ا˘ب˘˘ل˘˘صس ر˘˘ثؤو˘˘ت كصش نود˘˘ب

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا را˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
تب˘ب˘صست ا˘م˘˘ك ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب

يف تاقرطلا قلغ ةرهاظ
ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كلا ما˘˘˘˘˘˘حدزلا

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف قا˘˘ن˘˘ت˘˘˘خلاو
ل˘مأا˘˘يو ،رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
رومألا دو˘ع˘ت نأا ع˘ي˘م˘ج˘لا

بي˘ل˘غ˘تو ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘˘لإا
داجيإل راوح˘لاو ة˘م˘كح˘لا

لكا˘صشم˘لا ل˘ح˘ل  جرا˘خ˘م
 .ةيعامتجلا

ف˘صشك ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
دبع ةيا˘ج˘ب ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر
ةفاحصصلل تكوفات  رونلا
زاجنا برق نع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ة˘˘صسرد˘˘م ءا˘˘ن˘˘˘ب عور˘˘˘صشم
تعيلقات ةقطنمب ةيئادتبا
ط˘صسو ن˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
فاصضأاو ،مك3 ـب ةياجب
يتلا ةيبارتلا ةعطقلا نأاب
عورصشملا اذهل اهنييعت ّمت
،تاباغلا ةظفاحمل ة˘ع˘با˘ت
يلاو تادوهجم لصضفبو
ى˘˘˘ط˘˘˘عأا يذ˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب
،عورصشملا اذهل ه˘ت˘ق˘فاو˘م
هذ˘˘˘ه م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
ةيبرتلا عاطقل ةصسصسؤوملا
ي˘صسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق
،2202 /1202 ديدج˘لا

هذ˘˘˘˘ه نإا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘˘لو
ابلط˘م تنا˘ك  ة˘صسصسؤو˘م˘لا

نا˘كصس ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ح˘˘ل˘˘م
اود˘جو ن˘يذ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م م˘ه˘صسف˘نأا
م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ةا˘نا˘ع˘م ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا سسراد˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا ءا˘ي˘˘حألا
مها˘ن˘كصس ر˘ق˘م ن˘ع د˘ع˘ب˘ت
د˘قو ،م˘˘ك2 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا

ي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تب˘˘˘˘حر
ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه˘ب تع˘ي˘ل˘قا˘ت
كصش نود˘ب ي˘ت˘لا ة˘ما˘ه˘˘لا
م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘˘فر˘˘˘صس
ن˘ع ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ف˘˘خ˘˘تو
نولازيام نيذلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
 .ةءاربلا نصس يف

ت.ميرك

ءاشسنلأ ةئف مهنم ةشصاخ

شسادرموبب ةيلÿا تاجتنمو لشسعلل ينطولا نولاشصلا ىلع تف’ لابقإا
نينطأوملل اتف’ ’ابقإأ ،سسأدرموب ةنيدمب هتايلاعف تقلطنأ يذلأ ةيلخلأ تاجتنمو لشسعلل ينطولأ نولاشصلأ فرعي

.ظحول امبشسح ،ءاشسنلأ ةئف مهنم ةشصاخ

لفح سشماه ىلع حيرصصت يفو
سسيئر عجرأا ،ةيلاعفلا قÓطنا
ةددعت˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا
ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
قر˘صش) ر˘صسي˘ب ل˘ح˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت
اذه ،ن˘تا˘ع˘م˘ج ي˘ل˘ع ،(ة˘يلو˘لا
رو˘ه˘م˘ج˘˘ل˘˘ل يو˘˘ق˘˘لا لا˘˘ب˘˘قإلا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سضير˘˘ع˘˘لا
ةرهاظتلا هذه يف ةصضورعملا
اهمهأا لماوعلا نم ةلمج ىلإا
يو˘ي˘ح˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا ءا˘˘صضف˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا بل˘˘˘ق˘˘˘ب ن˘˘˘ئا˘˘˘كلاو
راطق˘لا ة˘ط˘ح˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘بو
ةيراجتلا تÓحملا نم ددعو
.ةفورعملا

،ن˘تا˘ع˘م˘ج د˘ي˘صسلا ع˘جرأا ا˘˘م˘˘ك
،ةرهاظتلا ميظنت ىلع فرصشملا

م˘ل يذ˘لا ،تفÓ˘لا لا˘ب˘قإلا اذ˘ه
ة˘صسم˘خ˘لا تا˘ع˘ب˘ط˘لا هد˘˘ه˘˘صشت
نولاصصلا اذه رمع نم ةقباصسلا
نكا˘مأا ي˘ف م˘ظ˘ن˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا

راعصسألا ىلإا ،ةق˘ل˘غ˘م ز˘كار˘مو
فلتخمل ام اعون ة˘صضف˘خ˘ن˘م˘لا
ه˘تا˘ق˘ت˘صشمو ل˘صسع˘˘لا فا˘˘ن˘˘صصأا
ذإا ،نولاصصلا اذهب ةصضورعملا
ام لصسعلا راعصسأا Óثم حوارتت
جد0005و جد0003 ن˘ي˘ب
ةيعونلا بصسح ،دحاولا غلكلل
.ةدوجلاو
ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا عو˘ن˘ت˘لا م˘ها˘˘صسيو
يتلا ةصضور˘ع˘م˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
02 و˘ح˘˘ن ى˘˘لإا ا˘˘هدد˘˘ع ل˘˘صصي

ةي˘ل˘خ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م ن˘م ا˘ف˘ن˘صص

ةفاصضإا (علطلا بوبحو لصسعلا)
ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لا تا˘ق˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ى˘˘لإا

ةصصاخ ،ةفلتخملا تاجت˘ن˘م˘لاو
كلتو اهنم ةيحصصلاو ةيئاذغلا
ةعونصصملا ليمجتلل ةهجوملا

باطقتصسا يف ،لصسعلا ةدام نم
ة˘صصا˘خ سضير˘ع˘لا رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ا˘م˘ب˘صسح ،ءا˘صسن˘لا ة˘ئ˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م
.ظحول
ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا سسي˘˘ئر ح˘˘صضوأاو
ةع˘ب˘ط˘لا نأا˘ب ،ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت
جا˘ت˘˘نإا نو˘˘لا˘˘صصل ة˘˘صسدا˘˘صسلا
ة˘ي˘ل˘خ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘مو ل˘صسع˘لا
01 رادم ىلع لصصاوتت يتلا
رهصشلا نم32 ةياغ ىلإا مايأا
ة˘كرا˘˘صشم فر˘˘ع˘˘ت ،يرا˘˘ج˘˘لا

عوبر نم اصضراع02 وحن
رئازجلا تايلو نمو ةيلولا
وزو يز˘˘˘ي˘˘˘تو ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا

.ةزابيتو ةيادرغو
دقف ،ثدحتملا تاذل ادانتصساو
اد˘عو˘م سضر˘ع˘م˘لا اذ˘ه ح˘ب˘صصأا
ةيلولاب نيلاحنلل اراق ايراجت
ح˘˘˘ب˘˘˘صصأا ذإا ،ا˘˘˘ه˘˘˘جرا˘˘˘خ ن˘˘˘مو
ي˘بر˘مو ي˘ج˘ت˘ن˘˘م بط˘˘ق˘˘ت˘˘صسي
تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ل˘ح˘ن˘˘لا
نم ه˘ح˘ي˘ت˘ي ا˘م˘ل ار˘ظ˘ن ن˘طو˘لا
ر˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م ق˘˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘ل سصر˘˘˘ف
.مهتاجتنمل
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه نأا ى˘لإا را˘صشيو
ى˘لإا ،سضر˘ع فر˘ع˘ت ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا فا˘˘ن˘˘صصألا بنا˘˘ج

ةعونتملا تاجتنملاو ل˘صسع˘ل˘ل
بو˘ب˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل˘˘ل
داتع ،يكلم˘لا ءاذ˘غ˘لاو ع˘ل˘ط˘لا
تيز تاجتنمو ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت
نوت˘يز˘لا تا˘ق˘ت˘صشمو نو˘ت˘يز˘لا
.ةيحصصلاو ةيئاذغلا

ب.ناميأ

 لابجلل يملاعلأ مويلأ يف
ريجششت ةيلمع

ةيفاششكتشسا ةجرخو
«غوديإ’ا» لبجل

 ةبانعب
ةيحÓفلأ حلاشصملأ تمظن
قيشسنتلاب ،أرخؤوم ةبانع ةي’ول
ةيحÓفلأ ةفرغلأ نم لك عم
تأذل تاباغلأ ةظفاحمو
ةيفاششكتشسأ ةجرخ ،ةي’ولأ

«غوديإ’أ» لبج ىوتشسم ىلع
يملاعلأ مويلأ ةبشسانمب كلذو
يداحلأ فداشصي يذلأ لابجلل

ماع لكل ربمشسيد رهشش نم رششع
يجولويبلأ عونتلأ» راعشش تحت
.«لابجلل
اعيجششت تءاج ةيملعلأ ةجرخلأ
فيرعتلأو ةيلبجلأ ةحايشسلل
أذكو ةيتابنلأ ةورثلاب
اهب رخزت يتلأ ةينأويحلأ
ةكراششمب تيظح دقو ةقطنملأ
اهنيب نمو تاعاطقلأ نم ديدعلأ
ةأأرملأ ،ةينمأ’أ تاطلشسلأ
ينطولأ داحت’أ ،ةيفيرلأ
،نييعأرزلأ نيشسدنهملل
،ةراجتلأ ،ةئيبلأ ةيريدم
تايعمجو ةشضايرلأو بابششلأ
ةطششانلأ يندملأ عمتجملأ

تقلطنأ ،يئ’ولأ ىوتشسملأ ىلع
ةعشساتلأ ةعاشسلأ دودح يف
«ةيوأزلأ» ةيرق نم احابشص

يبياطشش ةيدلب يف ةعقأولأ
ربع ةششاكع يديشس هاجتاب
،أرتموليك06 يباغلأ كلشسملأ
نم ددعل ريجششت ةيلمع تدهشش
يتلأ ينيلفلأ طولبلأ تأريجشش
ةريجشش002 يلأوحب تردق
ةلمح عم اهنمأزتل كلذو
تقلطنأ يتلأ ةينطولأ ريجششتلأ
راعشش تحت يشضاملأ ربمفون رهشش
ىلع تلمشش أذكو «اهشسرغيلف»
تاحورششلأ فلتخم ميدقت
تأراطأ فرط نم تامولعملأو
ماق هتهج نم ،تاباغلأ ةظفاحم
ينهملأ سسلجملأ سسيئر
نوتيزلأ ةبعششل كرتششملأ

نع ةيحÓفلأ حلاشصملأ تأراطأو
يربلأ نوتيزلأ ربز ةيفيك
ةبعششلأ هذه ريوطت قافأأو
. ةيجيتأرتشسإ’أ

ك.رجاه

تاقرطلأ ةكبشش ءأرتهأ لكششم ناكشسلأ ت’اغششنأ ةعيلط يف
ةيطغتلا لاجم جراخ نازيلغب ةيويدجب رمع يديشس د’وأا ةقطنم

ة˘يو˘يد˘ج ةر˘ئاد سسي˘˘ئر تف˘˘صشك
دلوا راود نأا ،قزرو˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي
،ةيويدج ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘م˘عا يد˘ي˘صس
عور˘صشم ن˘م ار˘˘خؤو˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
طبارلا قيرطلا تيفز˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ى˘ل˘ع راود˘˘لاو ة˘˘يو˘˘يد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب
رتموليك5.6 نع ديزت ةفاصسم
ناكصسلا ةاناعم نم دحلل كلذو
،راودلا ىلاو نم مهتÓقنت نم
لاغصشأا قلط˘ن˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح
،ةمداقلا ةليلق˘لا ما˘يألا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع در˘˘ك اذ˘˘ه ءا˘˘جو
ناكصس اهحرط يتلا تلاغصشنلا
ي˘˘ف ر˘˘م˘˘عا يد˘˘ي˘˘˘صس دلوا راود
ةكبصش ءارتها لكصشم اهتمدقم
تاونق بورصشلا ءاملا ،تاقرطلا
ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا
ةجيتن ةيحصصلا تامدخلا يندت
ريطأا˘ت˘لا ي˘ف ل˘ج˘صسم˘لا سصق˘ن˘لا
ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
مغرأا ثيح ،راودلا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ل˘يو˘ح˘تو ل˘ق˘ن ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كصسلا

وا و˘ي˘هرا يداو ى˘لإا م˘ها˘˘صضر˘˘م
ءار˘˘˘جإل ناز˘˘˘يراوو ة˘˘˘يو˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ىقبت تقو يف ةيبط تاصصوحف
راودلا ى˘ل˘ع ة˘بو˘صسح˘م ة˘عا˘ق˘لا

ناكصسلا تلاغصشنا ةعيلط يفو
تاقرطلا ةكبصش ءارتها لكصشم
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا ا˘م˘ي˘˘صسل
بذ˘بذ˘ت˘˘لاو راود˘˘لاو ة˘˘يو˘˘يد˘˘ج
ءاملا عيزوت ةيلمع يف رركتملا

ةا˘نا˘ع˘˘م ن˘˘م دازا˘˘مو ،بور˘˘صشلا
رمعا يديصس دلوا راود ناكصس
ةعاقب يبطلا ريطأاتلا سصقن وه
اهرطؤوي ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا جÓ˘ع˘لا

سصخي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا د˘حاو سضر˘م˘م
أا˘ج˘ل˘ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘صصو˘ح˘˘ف˘˘لا
ةرواجملا قطانملا ىلإا ناكصسلا

ويهرا يداوو ةيويدج رارغ ىلع
ديدعلا بصسحو ،نازيراو انايحاو
او˘˘ل˘˘صسار م˘˘ه˘˘نا˘˘˘ف نا˘˘˘كصس ن˘˘˘م
اراركتو ارارم ةينعملا تاهجلا
ةيناث ةهج نمو ىودج نود نكل
ناكصسلل لغاصشلا لغصشلا ىقبي
نم ةحÓفلا عاطق ثعب ةداعإا وه
تاو˘ن˘ق˘ل را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا لÓ˘خ
ىلا ةفاصضإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ي˘ق˘صسلا
لثم ىقبتل قرطلا ةكبصش ةئيهت
ديصسج˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه
سضوهنلاو فايرألا ةيمنت جمارب
يف ةصصاخ ،يحÓ˘ف˘لا طا˘صشن˘لا˘ب
ايحتصس يتلا يقصسلا تاونق دم
اه˘ي˘حÓ˘ف لا˘مآاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ب
يتلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عإا˘ب
تاو˘˘˘ن˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘ف تر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشا
فوصشرخلا ةعارزب تان˘ي˘نا˘م˘ث˘لا

قطانملا كلت نأا لا ،بوبحلاو
تارصشع مويلا تلوحت ةيحÓفلا
سضارا ى˘لإا ا˘ه˘ن˘م تارا˘˘ت˘˘كه˘˘لا
روب سضارأا ىرحألاب وأا ءاطحق
عور˘صشم˘لا ع˘م تن˘ماز˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
عا˘ط˘ق ه˘ب زز˘ع˘ت يذ˘لا م˘خ˘صضلا

تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘صست˘˘لا ر˘˘˘خاوأا ير˘˘˘لا
د˘يد˘ج˘ت ةدا˘عإا ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو
دصس نم اقÓطنا يقصسلا ةكبصش
،ف˘˘ل˘˘صشلا ة˘˘يلو˘˘ب ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

ل˘˘ل˘˘ي ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘˘لإا لو˘˘˘صصو
ةيلمع˘لا ي˘هو با˘ط˘خ يد˘ي˘صسو
ةلود˘لا ا˘ه˘ل˘جا ن˘م تق˘ف˘نأا ي˘ت˘لا

تاميتنصسلا نم رييÓملا تائم
ا˘ه˘ل تنا˘ك ا˘م رد˘ق˘بو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيبلصس اراثا اهل تناك تايباجيا

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ةيدلبب رمعا يديصس دلوا ةقطنم
ةيدلب ريواودو ةيو˘يد˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ب

دلوا ةيدلب ريواود اذكو يرمح
قطانملا يهو ،بوهيملا يديصس
ءار˘˘ج ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ترر˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لا
امدعب ةلحاق سضارا ىلإا اهلوحت

سضارا ديعب ريغ تقو يف تناك
تا˘ئ˘م ج˘ت˘ن˘ت ءار˘صضخ ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف
عاوناو فلتخم نم تاراتكهلا
بوبحلا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘عارز˘لا

تناكو ام˘هر˘ي˘غو فو˘صشر˘خ˘لاو
لقن مل نإا تائم لغصشت اهتقو
ةنصسلا رادم ىلع بابصشلا فلآا

ةمزأا يف نوطبختي مويلا مهاهو
تحبصصأا مويلاو ،ة˘ق˘نا˘خ ة˘لا˘ط˘ب
رايخ مامأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
ي˘ق˘صسلا ة˘كب˘صش ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت ةدا˘˘عإا
رمعا يديصس دلوأا راودل ةرباعلا

.اهل ةرواجملا قطانملاو
بويأأ.سس
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ةيومنتلأ ةيكرحلأ عفد ةيغب

جماربلل ةيلاملا ةيعشضولا ةششقانم
ناشسملتب لظلا قطانمل ةهجوملا

تاطلصسلا تاميلعتل اذيفنت
عفد ةيغبو دÓبلا يف ايلعلا
ىلع ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ح˘لا

،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
ناصسملت ةيلو يلاو سسأارت
سسلج˘م˘لا عا˘م˘ت˘جا لا˘غ˘صشأا
روصضحب ةيلولل يذيفنتلا

يب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ي˘˘ئلو˘˘˘لا
سسلجم˘لا ءارد˘مو ة˘يلو˘ل˘ل
ةداصسلا بناج ىلإا يئلولا

تايدلبلاو ر˘ئاود˘لا ءا˘صسؤور
ةعا˘ق ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع اذ˘هو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘˘ل تلواد˘˘˘م˘˘˘لا
ثي˘ح ،ي˘ئلو˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
اذه لام˘عأا لود˘ج رو˘ح˘م˘ت
ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لا لو˘˘ح ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
جمانربلل ةيلام˘لاو ة˘يدا˘م˘لا
ق˘طا˘ن˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ب سصا˘خ˘˘لا
لاغصشأا مدقت ةبصسنو لظلا
لكب ة˘صصا˘خ˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
.ةيدلب
هو˘˘ن ة˘˘ي˘˘لوأا ة˘˘ل˘˘خاد˘˘م ي˘˘ف
اذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا
مدقت ىدم زربي يذلا ءاقللا
ل˘كب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشألا
مت يتلا ةيومنتلا عيراصشملا
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست
اذه ربتعاو ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
نم بصسا˘ن˘م ءا˘صضف ءا˘ق˘ل˘لا
بصسن˘لا ل˘ك ة˘ب˘˘قار˘˘م ل˘˘جأا
ع˘م ا˘ه˘ق˘با˘ط˘تو ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

ةجمربلا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم
ناك يتلا ةينازيملا ةعباتمو
عيمج درصس يف لصضفلا اهل
تل˘ج˘صس ي˘ت˘لا ع˘يرا˘˘صشم˘˘لا

عم تايدلبلا ىوتصسم ىلع
. لاغصشألا مدقت بصسن
د˘˘˘كأا را˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ى˘˘ل˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا

ةدارإلاب يلح˘ت˘لا ةرور˘صض
ةيلاعلا ةيلوؤوصسملا حورو
ةر˘˘˘ي˘˘˘تو ع˘˘˘فد ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشألا
ةلصص اهل يتلا عيراصشملاب
ي˘˘˘صشي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘طإلا˘˘˘˘ب
لÓخ دكأا ثيح ،نطاوملل
مت هنأا ىلع ةلخادملا هذه
تاجرخلا لÓ˘خ ل˘ي˘ج˘صست
ىلإا هتداق يتلا ةيناديملا
ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م سضع˘˘˘ب
،ةيلو˘لا ر˘ب˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
تلا˘غ˘صشنإلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا

ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘ط
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

و يفيرلا نكصسلاب ةصصاخ
ةحلاصصلا هايملاب د˘يوز˘ت˘لا
فر˘˘˘˘˘˘صصلاو بر˘˘˘˘˘˘صشل˘˘˘˘˘˘˘ل
.خلا... يحصصلا

نأا ىلع يلاولا دكأا انهو
اهليجصست مت يتلا ةيمنتلا
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘صشأا مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف
سضع˘ب فر˘ع˘ت ع˘يرا˘صشم˘˘لا
ىد˘˘˘صسأا ثي˘˘˘ح ر˘˘˘خأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
هاجتا ة˘مرا˘صص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
بصسح ل˘ك ن˘˘ير˘˘صضا˘˘ح˘˘لا
ةرورصض ىلع هصصاصصتخا

تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك د˘˘˘صشح
ن˘م ة˘مزÓ˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
لبق عيراصشملا ءاهنإا لجأا
ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ن˘˘صسلا ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
ةلصص اهل يتلا عيراصشملا
.ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘ب
تا˘ط˘ل˘صسلا نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل
ةبولطم تحبصصأا ةيئلولا
ةيلولاب قطا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘ل˘˘ل
 .نينطاوملا تلاغصشنإا

صشاتيلتوب ع

تامقعمو فاعضسإأ تأرايضس عيزوتب
ةديلبلاب «انوروك» ةهجاومل ةعشساو ىربك ةينماشضت ةيلمع
ةيئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تق˘ل˘طأا
ةينما˘صضت ة˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب

عاطق نم لك ةدئافل ىربك
،ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘˘ط˘˘قو ة˘˘ح˘˘صصلا
تارايصس عيزو˘ت ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
ة˘ي˘˘ب˘˘ط ةز˘˘ه˘˘جأاو فا˘˘ع˘˘صسإلا

يف ،ةياقولاو ميقعتلا تاودأاو
لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا
ءا˘˘بو ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلا

.91‐ديفوك انوروك
ةديلبلا ةيلو دهصشت ثيح
سسوريف راصشتنا ةيادب ذنم
ةينماصضت تÓمح انوروك
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا ردا˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘صساو
تاصسصسؤوملاو نو˘ن˘طاو˘م˘لا

ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
زكارم يف نينصسملا ميظنت
عراوصشلا م˘ي˘ق˘ع˘تو د˘ير˘ب˘لا

ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سسي˘˘صسح˘˘تو
ىلع تار˘ه˘ط˘م˘لا ع˘يزو˘تو
،ناج˘م˘لا˘ب تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
تايل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
اهب ترصشا˘ب ي˘ت˘لا ىر˘ب˘كلا
تلثمت ةيئلولا تاطلصسلا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا رو˘˘ح˘˘م ي˘˘ف
ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ما˘˘صضت˘˘لا

تارايصس9 يف ةلثمتملاو
دا˘ت˘عو تاد˘ع˘مو فا˘˘ع˘˘صسإا

ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا دا˘˘˘ت˘˘˘عو ي˘˘˘ب˘˘˘ط

داومو تادعمو ة˘يا˘م˘ح˘لاو
ةفاصضإا فيظنتلاو ميق˘ع˘ت˘لا
ةياقولا تاودا عيزوت ىلإا

عا˘ط˘ق ةد˘ئا˘ف˘ل م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لاو
دحلل اذهو ةينطولا ةيبرتلا

انوروك سسوريف راصشتنا نم
.نيماهلا نيعاطقلاب
ةرايصس عيزوت سشماه ىلعو
ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب فا˘˘˘ع˘˘˘صسإا
،نورفع˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا

لامك ةيلولا يلاو حرصص
ةثلاثلا ةرايصسلا اهنأا رصصيون
ىفصشتصسملا اهب ززعتي يتلا
03 ى˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
؛انورو˘ك ة˘ه˘جاو˘م˘ل ر˘ير˘صس
يبطلا مقا˘ط˘لا نأا˘ب اد˘ي˘صشم
ن˘˘صسحأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘جاو ىدا

ىصضرملاب لفكتلاب ماريام
ىتحو ةيبرغ˘لا ة˘ه˘ج˘لا ن˘م
ةروا˘ج˘م˘لا تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘م
،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘عو ةزا˘ب˘ي˘ت˘˘ك
ه˘نأا ثد˘حا˘م˘لا تاذ را˘صشاو
ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب م˘˘˘˘ت
لول˘ح جاردإا˘ب ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم
ي˘˘ف ةدا˘˘يز˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا

ن˘م نور˘ف˘ع˘لا ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم
تاد˘˘˘˘حو زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا لÓ˘˘˘˘خ
.ىفصشتصسملا لخاد ةيحصص

بوبق داعضس

ةزيمتم ةيتابنو ةينأويح ةورثو ةبÓخ رظانمب زيمتت
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ةورثلأو ةبÓخلأ ةعيبطلأ فاضشتكأ صضرغل نطولأ نم تاي’و ةدعو فراطلأ ةي’ولأ تايدلب فلتخم نم ةمظنم
.ةقطنملأ ءانبأأ نم نييحايضس نيدضشرمو ةينطوو ةيلحم تايعمج عم قيضسنتلاب ةزّيمتملأ ةيتابنلأو ةينأويحلأ

«ي˘˘صشم˘˘ن لا˘˘ي» را˘˘˘ع˘˘˘صش تح˘˘˘ت
ةيلول ةحايصسلا ةيعمجلا تمظن
ةيحايصس ةيلبج ةجرخ ، فراطلا
سسوقوب ةيدلب˘ب لاو˘ط˘لا لا˘ب˘ج˘ل
كلذو ،ة˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘˘ل
ثيح ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
،لافطألا ةجرخلا هذه يف كراصش
ةكرا˘صشم˘بو ،ءا˘صسن˘لاو با˘ب˘صشلا

ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةريصضحلا و تاباغلا ةظفاحمو
ريصسلا اهلÓخ مت ،ةلاقلا ةينطولا
5 ي˘لاو˘ح ى˘لإا ل˘صصت ة˘فا˘˘صسم˘˘ل

ى˘˘ل˘˘عو لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا ط˘˘صسو م˘˘ل˘˘ك
ىلع فوقولاو نايدولا فافصض
ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا ن˘كا˘مألا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةبÓخلا رظانملاو
ةيحاي˘صسلا ة˘جر˘خ˘لا ل˘ل˘خ˘ت د˘قو
ىوتصسم ىل˘ع ر˘ي˘ج˘صشت ة˘ي˘ل˘م˘ع
تصضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا لاو˘ط˘˘لا ة˘˘با˘˘غ
امك .يصضاملا فيصصلا قئارحلل
ةجرخلا يف نوكراصشملا دافتصسا

ةيفيك يف ةيقيبطت سسورد نم
ة˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
وأا قان˘ت˘خÓ˘ل سضر˘ع˘ت سصخ˘صشل
ع˘ل˘ت˘با ل˘ف˘ط وأا ،رور˘م ثدا˘ح˘˘ل

ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ر˘ثأا بير˘غ م˘˘صسج
يصسادم ديصسلا ميدقت نم هصسفنت
ةيامحلل لوأا مزÓم نيدلا فيصس
ة˘ل˘م˘ح ا˘˘صضيأا مد˘˘قو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
رطخ ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت
اذ˘ه ،نو˘بر˘كلا د˘˘ي˘˘صسكأا يدا˘˘حأا

يراو˘˘˘ن ـل ة˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘كو
تاباغلا˘ب لوأا ف˘ير˘ع ة˘ع˘م˘جو˘ب
يذلا ةلاقلا ةين˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا
لاوطلا لبج لوح ةحمل ىطعأا

تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لاو را˘˘˘ج˘˘˘صشألا م˘˘˘هأاو
ىلإا راصشأا ا˘م˘ك ،ه˘ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا

هعافترا غلبي يذلا ةرغلا لبج
ةجرخ˘لا فد˘ه˘تو .م9021
ةحايصسلاب فيرعتلا ىلإا اصساصسأا
فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

تا˘ي˘نا˘كمإلا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ا˘ه˘ب ر˘˘خز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب
تا˘يلو˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
ةيع˘م˘ج˘لا تز˘كر ا˘م˘ك ،ن˘طو˘لا
ىل˘ع ا˘ه˘تا˘جر˘خ ي˘ف ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا

مصسجلا» راعصشب يصشملا ةصضاير
م˘ي˘ل˘صسلا ل˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ل˘˘صسلا

مظنتصسو ،«عيمج˘ل˘ل ة˘صضا˘ير˘لاو
ةي˘حا˘ي˘صس تا˘جر˘خ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ةهجولا نوكتو تبصس لك ةيلبج
.ةيلبج ةيحايصس قطانمل
مي˘هار˘با حا˘حر˘ف ع˘م راو˘ح ي˘فو
»:لوقي ةباينلاب ةيعمجلا سسيئر
ةرابع يه ةيلبجلا ةحايصسلا نأا

تع˘˘صس ي˘˘حا˘˘ي˘˘˘صس طا˘˘˘صشن ن˘˘˘ع
لÓخ نم هدي˘صسج˘ت˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

تا˘˘جر˘˘خو تÓ˘˘حر م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
بوكرو فا˘صشت˘كلا تار˘ما˘غ˘م
ر˘ظا˘ن˘م˘لا فا˘˘صشت˘˘كاو لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
اب˘ل˘ط ،تار˘ي˘ح˘ب˘لاو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
لصصاوتلاو لمأاتلاو ءاخرتصسÓل
طوغصض غارفتصساو ةعيبطلا عم
.ةثيدحلا ةنيدملا ةايح
بنا˘ج˘لاو ة˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘بو
ةاوه هيلع ف˘قو يذ˘لا ي˘لا˘م˘ج˘لا
،لاوطلا لبج يف ةيلبجلا ةحايصسلا
ىلإا ةوعدلا يف اوناوتي مل مهنأا لإا

ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ةرور˘˘صض
يمرلا يداف˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
،خاصسوألاو تÓصضفلل يئاوصشعلا

ءا˘ق˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘غ˘ب اذ˘هو
ةيلبجلاو ةيباغلا قطانملا لامجو
لكصشلاب ،ماع لكصشب ةيعيبطلاو
ةعف˘ن˘م˘لاو ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ي يذ˘لا

كلذ ةمدقم يفو ،عيمجلا ىلع

ل˘˘ك يدا˘˘ف˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصر˘˘˘ح˘˘˘لا
ةيدؤوم˘لا با˘ب˘صسألاو تا˘فر˘صصت˘لا
ام اريثك يتلا قئارحلا راصشتنا ىلإا

ةورثلا يف ةحداف رئاصسخ تفلك
لك يف ةيناويحلا ىتحو ةيباغلا

.ةريخألا تاونصسلا لÓخ فيصص

صسراف وبأأ

يديشس ةيدلب ناكشس
تنششومت نيعب يفاشصلا
نمأÓل ةدحوب نوبلاطي
يديصس ةيدلب ناكصس بلاطي
ةرئادل ايرادإا ةعباتلا يفاصصلا
نيع ةيلوب فاصص ينب
تاطلصسلا نم  ،تنصشومت
نمأÓل ةدحو حتفب ةيئلولا

ةطرصشلا وأا كردلاب ةصصاخ
يتلا ةيناكصسلا اهتفاثكل ارظن
ىلع حتفت نل اهلهأات
.نمأÓل ةدحو اهاوتصسم
ىلع اوددصش نوثدحتملا

نمأÓل رقم ريفوت ةرورصض
ةيعصضولا تببصست ثيح
ةبصسن عافترا يف ةيلاحلا
نينطاوملا ىلع تاءادتعلا

راثا يذلا رملا ،مهتاكلتممو
مادعنا لظ يف مهئايتصسا
ةلاح نوصشيعي مهنوك نملا

نم فوخلاو بعرلا نم
اورطيصس نيذلا سصوصصللا

تمقافت امدعب ةقطنملا ىلع
حÓصسلاب تاءادتعلا ةرهاظ
ىلع وطصسلاو سضيبلا
وهو ةقرصسلاو لزانملا
قرؤوي تاب يذلا لكصشملا
نوربتعي مهنأا ثيح ،تÓئاعلا
نمأÓل رقم دوجو عورصشم نأا
مهاصسي نأا هناصش نم مهتيدلبب
ةميرجلا ىلع ءاصضقلا يف
تعفترا يتلا ةمظنملا
تاونصسلا لÓخ ريبك لكصشب
ايلاح ةيدلبلا ريكذتلل ،ةريخألا
ةيميلقإلا ةعومجملل ةعبات
نيع ةيدلبل ينطولا كردلل
يديصس نع دعبت يتلا ةبلطلا
21 يلاوحب يفاصصلا

ناكصسلا قرؤوي امم رتموليك
يأا ميدقت يف مهتبغر دنع
.ىوكصش

ةنوب Úضسح

فيريعم نيدلأزع نانفلأ ةضشيرب
ةنتابب ةيئاملا ناولأ’ا عم قششع ةلحر

ي˘ل˘ي˘كصشت˘لا نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ف˘˘صشكي
لÓخ نم ف˘ير˘ي˘ع˘م ن˘يد˘لاز˘ع
˘ما˘مأا ح˘ت˘ت˘˘فا يذ˘˘لا ه˘˘صضر˘˘ع˘˘م
ةنتاب) سضراعملا ةعاقب ،راوزلا
،سساروألا ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘ب (ءاو˘˘صضأا

ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ق˘˘˘صشع ة˘˘˘ل˘˘˘حر ن˘˘˘ع
.ةيئاملا ناولألا عم ةعتممو
ناولألاب تاحو˘ل3 ءانثتصساب˘ف
نيدلا زع نانفلا راتخا ةيتيزلا
12 لا هتاحول يقاب نوكت نأا
ادكؤوم ،ةيئاملا ناولألا ةينقتب

هذه ةبعادمل ريبكلا هليم» ىلع
ةليمجلا تاماخلا تاذ ناولألا

.لاق امك ،«ادج
يتلا اهتبوعصص نم مغرلا ىلعف
ى˘ل˘ع ا˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كت
م˘لا˘ع˘م د˘يد˘ح˘ت ي˘˘ف ة˘˘عر˘˘صسلا
‐ ثدحتملا فيصضي ‐‐ ةحوللا
نوكت ام ابلاغ ةجيتنلا نأا لإا

لا˘م˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك رد˘ق ى˘ل˘ع
نانفلا ناك نإاو ةصصاخ زيمتلاو
هذه عم سساصسحإاو بحب لماعتي
زع ةمصصب ى˘ل˘ج˘ت˘تو.ناولألا
ةصسرد˘م ن˘م جر˘خ˘ت˘م˘لا ن˘يد˘لا
يف ةنيطنصسقب ةليمجلا نونفلا

لج يف5991‐4991 مصسوم

لÓخ نم ةصضورع˘م˘لا ه˘لا˘م˘عأا
ملاعملا ديد˘ح˘ت ى˘ل˘ع هدا˘م˘ت˘عا
نود ةحوللا عوصضومل ىربكلا
امم ،اهل˘ي˘صصا˘ف˘ت ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا
ن˘˘ف ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
ي˘ف تنا˘ك نإاو ر˘˘ي˘˘تا˘˘كيرا˘˘كلا
كلذ رهظيو كلذ ريغ عقاولا
(ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق) تا˘˘حو˘˘˘ل ي˘˘˘ف
.(ةمومأا)و (روذج)و
نا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي م˘˘˘˘لو
ةنصس يف دولو˘م˘لا ي˘ل˘ي˘كصشت˘لا

ةيلوب ةرمصشلا ةنيدمب2791
ا˘ي˘لا˘ح ل˘غ˘ت˘صشي يذ˘لاو ة˘ن˘˘تا˘˘ب

ةجرد ين˘ه˘م ن˘يو˘كت ذا˘ت˘صسأا˘ك
هجاو˘ت ي˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صصلا ،ى˘لوأا

ةايحلا يف دمتعي يذلا نانفلا
لكصشم نع اثدحتم هنف ىلع
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘يو˘˘˘صست
نو˘ن˘ف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘˘صصا˘˘خو
داوملا ءÓ˘غ ما˘مأا ة˘ي˘ل˘ي˘كصشت˘لا
.ةلمعتصسملا ةيلوألا

ل˘م˘ح يذ˘لا سضر˘ع˘م˘لا فر˘عو
دفاوت ( ءاوصضأاو ناولأا ) راعصش
نم يليكصشتلا نفلاب نيمتهم
اذكو ايلحم نيصسرامم نينانف
نع فرعتلا اولواح نييلوصضف
.ناولألا ملاع ىلع برق
نيدلازع سضرع˘م ل˘صصاو˘ت˘ي˘صسو
نيعوبصسأا رادم ى˘ل˘ع ف˘ير˘ي˘ع˘م
ناو˘˘لألا قا˘˘صشع˘˘ل ح˘˘م˘˘˘صسي˘˘˘صسو
عاتمتصسلاب سساروألا ةم˘صصا˘ع˘ب
باغ يذلا ،نفلا اذهب ىرخأا ةرم
هاطعأاو ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا ن˘ع
ةنتاب) سضرا˘ع˘م˘لا ة˘عا˘ق حا˘ت˘ت˘فا
لÓخ نم اديدج اصسفن ( ءاوصضأا
ةيرهصش ةي˘ن˘ف سضرا˘ع˘م ة˘ج˘مر˘ب
اهتيادب تناك ثيح عاطقنا نود
نييليكصشتلا نينانفلا ديمع عم
فصصتنم ةراوه ن˘ي˘صسح ا˘ي˘ل˘ح˘م
.مرصصنملا ربوتكأا رهصش

د.ىملضس
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ةيمومعلأ لاغسشألأ ةيريدم
ةريوبلأ ةيلو

660010000510804 :يئابجلأ فيرعتلأ مقر
0202 / ع أا م /61 مقر تقؤوم حنم نع نÓعإا

ةظحŸÓأزا‚إلأ ةدم(جد) غلبŸأةلواقŸأ FIN

:يلي امك ضضورعلل ›اŸأو ينقتلأ مييقتلأ ةجيتن بسسح هحنم ” دق عورسشŸأ نأأ

فلسشلأ ةيلو
ةسضايرلأو بابسشلأ ةيريدم

ةقفشصلل تقؤوم حنم حيحشصت نع نÓعإا
61/90/5102 ي˘ف خرؤو˘م˘لأ51/742 مقر يسسا˘ئر˘لأ مو˘سسر˘م˘لأ ن˘م56 ةداملأ ماك˘حأل ا˘ق˘ب˘ط

بابسشلأ ريدم مل˘ع˘ي ،ما˘ع˘لأ ق˘فر˘م˘لأ تا˘سضيو˘ف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ق˘ف˘سصلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لأ
طأرتسشأ عم حوت˘ف˘م˘لأ ضضور˘ع˘لأ بل˘ط ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لأ ةـــفا˘ك ف˘ل˘سشلأ ةـــيلو˘ل ةــسضا˘ير˘لأو
أذكو61/70/0202 خـــيراتب «مÓسسلأ» يتديرجب .0202 / ر.ضش.م/81 مـــــقر ايند تأردق
TNADNEPEDNI ENUEJ ELيسضاير بكرم زاجنإأ» ـب قلعتملأ61/70/0202 خيراتب
ةيلاملأو ةينقتلأ ضضورعلأ مييقت ليلاحت ةيلمع ةداعإأ دعب هنأاب ،ةسشاكع يديسسب يرأوج

 :يلاتلاك اتقؤوم ةقفسصلأ حنم مت هنإاف60/90/0202 خيراتب

يف خرؤوملأ742 /51 مقر يسسائرلأ موسسرملأ نم28 ةداملأ ماكحأل اقبط :ةظحÓم
ماعلأ قفرملأ تاسضيوفتو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ق˘ف˘سصلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لأ61/90/5102
نإأ ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ ضضورعلأ بلط يف نيكراسشملأ نيسضراعلل نكمي
نم برقتلأ ةيلاملأو ةينقتلأ مهسضورع مييقت ليسصافت ىلع لوسصحلأ يف أوبغر
حنملل رودسص لوأأ يلت يتلأ ىلوألأ (30) مايأأ ثÓثلأ لÓخ ةدقاعتملأ ةحلسصملأ
طأرتسشأ عم حوتفملأ ضضورعلأ بلط نع نÓعإلأ ترسشن يتلأ فحسصلأ يف تقؤوملأ

.POMOBوأأ ايند تأردق
ي˘ف خرؤو˘م˘˘لأ51/742 م˘˘قر ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ مو˘˘سسر˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘م28 ةدا˘م˘˘لأ ما˘˘ك˘˘حأل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط
ماعلأ قفرملأ تاسضيوفتو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ق˘ف˘سصلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لأ61/90/5102
ةرسشع اهاسصقأأ ةدم يف نعط ميدقت رايتخإلأ أذه ىلع ةجتحملأ تاسسسسؤوملل نكمي
أذهل رودسص لوأأ نم ءأدتبأ كلذو فلسشلأ ةيلول تاقفسصلأ ةنجل ىدل مايأأ (01)
طأرتسشأ عم حوتفملأ ضضورعلأ بلط نع نÓعإلأ ترسشن يتلأ فحسصلأ يف نÓعإلأ

.(POMOB) وأأ ايند تأردق

عورسشملأ نييعت

بعلم :30 مقر ةسصحلأ
مدقلأ ةرك

قرطلأ :40 مقر ةسصحلأ
+ تاكبسشلأ فلتخمو

رأدج + ءاملأ نأزخ
ةفرغ + ةطاحإلأ
ةئفدتلأ + ضسراحلأ

ةيزكرملأ

فيرعتلأ مقر + ةسسسسؤوملأ
يئابجلأ

فسسوي رعزل ةسسسسؤوم
040570021107891 مقرلأ

نيدلأزع اسشاب ةسسسسؤوم
924370020832891 :مقرلأ

موسسرلأ لكب غلبملأ

جد00.694.416.6

جد06.984.284.91

ضضرعلأ ةطقن
ينقتلأ

84.47/001

09/001

زاجنإلأ ةدم

مايأأ01و رهسشأأ30

رهسشأأ50

 ةظحÓم

نم ضضرع نسسحأأ
ايأزملأ ثيح

ةيداسصتقإلأ
(ايلام لقألأ)

نم ضضرع نسسحأأ
ايأزملأ ثيح

ةيداسصتقإلأ
(ايلام لقألأ)



يبع’ نأا نهارأا» :وزوتاغ
 «يتروشص ىلع نوقشصبي يلوبان
يلوبان زوف فده ايناتيب ايردنأا زرحأا امدنع
ضضكر و˘˘ي˘˘ششت˘˘لا˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف ،ا˘˘˘يرود˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘شس ىل˘˘˘ع

ريبعت هنأا ادب اميف ،وزوتاغ ورانيج ةقناعمل
.هبردمب قيرفلا رثأات نع

!كلذ نم اقثاو ضسيل هشسفن وزوتاج نكل
ضضعب يف»1-2 يلوبان زوف دعب وزوتاغ لاقو
ضضعب يف هنأا نهارأا ينكل ،يننوبحي نايحألا
حا˘˘ب˘˘شصلا ي˘˘ف ي˘˘ترو˘˘شص نو˘˘جر˘˘خ˘˘ي نا˘˘˘ي˘˘˘حألا

دحأا وهو ،وزوتاغ ايحأاو ،«اهيلع نوقشصبيو
لÓخ لاتقلل نيبحملا طشسولا يبعل رهششأا

˘ما˘ع˘لا لÓ˘خ ي˘لو˘با˘ن لا˘مآا ،بعÓ˘ك ه˘تر˘ي˘شسم
ل˘ي˘حر بق˘ع ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ىلو˘˘ت يذ˘˘لا

ي˘˘ف ز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا ه˘˘بو˘˘ل˘˘شسأا˘˘ب ،ي˘˘تو˘˘ل˘˘ي˘˘ششنأا و˘˘لرا˘˘ك
نع نوبردملا هيف دعبي نمز يفو ،بيردتلا
،«ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ق˘ث ناد˘ق˘˘ف» يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل لد˘˘ج˘˘لا
م˘˘˘شست˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ه˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘شسأا˘˘˘ب وزو˘˘˘تا˘˘˘غ ر˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ششا

يننأا ةفرعم مهيلع بجي» لاقو ،ةحارشصلاب
لوق بحأا ،رمألا اذه يف ميدقلا زارطلا نم
ل ،ة˘ن˘ي˘غ˘شض يأا ل˘م˘حأا لو ي˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ءا˘˘ي˘˘ششألا
،«ةقيقحلا لوقأاو ،عجارتأا لو ،مهيلع بذكأا

˘مو˘ي˘˘لا ا˘˘ب˘˘شضا˘˘غ نا˘˘ك ز˘˘يور نا˘˘ي˘˘با˘˘ف» فا˘˘شضأاو
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘نأا ه˘˘ت˘˘غ˘˘ل˘˘بأاو
ىلع لشصحيشس اذل مايأا3 لك بعلن ،زيكرتلا

يكيشسكملا مجا˘ه˘م˘لا ا˘مأا ،«ضضيو˘ع˘ت˘لا ة˘شصر˘ف
عنشصو ا˘فد˘ه زر˘حأا يذ˘لا ،و˘نازو˘ل ج˘ن˘ي˘فر˘ي˘ه

وزوتاج داتعا دقف ،دحألا ةارابم يف يناثلا
فدرأاو ،نلعلا يف هفعشض طاقن نع ثيدحلا

مشسوملا ي˘ف ة˘ل˘ك˘ششم˘لا» ق˘با˘شسلا نÓ˘ي˘م بعل
مل ،ةيفاكلا ةوقلا كلمي مل ونازول نأا يشضاملا

،رايهنلا لشصاوو نيطوششلا يف بعللا عطتشسي
،«افادهأا لجشسيو ،هشسفن فاششتكا داعأا نآلا

نم يلوبان ملشسي مل دحألا ةارابم يف ىتحو
دد˘˘ششو ،ءا˘˘شضرإلا بع˘˘شص ه˘˘˘برد˘˘˘م تادا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا

طوششلا يف ادج ئيشس لكششب انبعل» وزوتاغ
طو˘˘ششلا ي˘˘ف ،ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسن ا˘˘ن˘˘˘كو لوألا
ام انل˘ع˘فو ا˘ناو˘ق ةدا˘ع˘ت˘شسا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ي˘نا˘ث˘لا

دعب مويلا يناعنشس اننأا ملعن انك ،هلعف بجي
.ابوروأا يف بعللا

ناديزل ةيخيرات ةلشسلشس
ديردم يبريد يف

ر˘يد˘م˘لا ،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘شسنر˘ف˘˘لا ق˘˘ق˘˘ح
د˘ع˘ب ،ا˘ًي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ا˘ًم˘قر ،د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ي˘ن˘ف˘لا
،(0-2) يبريدلا يف ديردم وكيتلتأا ىلع زوفلا
نمشض ،ونافيتشس يد وديرفلأا بعلم ىلع ،ضسمأا

ة˘ك˘ب˘شش بشسح˘بو ،ا˘غ˘ي˘ل˘ل31 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م
ر˘شسخ˘ي م˘ل ناد˘يز نإا˘ف ،تا˘ي˘ئا˘شصحإÓ˘˘ل «ا˘˘ت˘˘بوأا»

د˘شض ا˘ج˘ي˘ل˘لا ي˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م7 ه˘˘شضو˘˘˘خ لÓ˘˘˘خ
،(4 ي˘ف لدا˘˘ع˘˘تو3 ي˘ف زا˘ف) د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘˘ل˘˘تأا

ةل˘شسل˘شس لو˘طأا ي˘ه هذ˘ه نأا ،ة˘ك˘ب˘ششلا تح˘شضوأاو
ي˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘م برد˘˘م˘˘ل قÓ˘˘طإلا ىل˘˘ع

ناد˘يز لدا˘عو ،ي˘نو˘لو˘م ضسيو˘ل ذ˘ن˘م ي˘بر˘يد˘لا
ضضر˘ع˘ت˘ي م˘˘ل يذ˘˘لاو ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب ي˘˘نو˘˘لو˘˘م م˘˘قر
يف اًديدحتو ،تايبريد7 لاوط اًشضيأا ةراشسخلل
6891 يرفيف ىتحو4791 ضسرام نم ةرتفلا

.2 يف لداعتو تايرابم5 يف زاف

زيمم مقرب درفني نÓيم
ىربكلا تايرودلا يف

مامأا ،هبعلم ىلع ةنيمث ةطقنب نÓيم جرخ
˘مو˘ي˘لا ،(2-2) لدا˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘مرا˘˘ب ه˘˘ف˘˘ي˘˘شض

تايرابم نمشض ،وريشس ناشس بعلم ىلع ،دحألا
فده نÓيم لجشسو ،و˘ي˘ششت˘لا˘ك˘ل˘ل11 ةلو˘ج˘لا
نع ،ةارابملا نم لتاقلا تقولا يف لداعتلا

،(09) ةقيقد˘لا ي˘ف ،ز˘يد˘نا˘نر˘ه و˘ي˘ث ق˘ير˘ط
حبشصأا ،تايئاشصحإÓل «اتبوأا» ةكبشش بشسحبو
ةشسمخلا تايرودلا يف ديحولا قيرفلا نÓيم
قلتي مل يذلا ، لوألا قÓغإلا ذنم ىربكلا
ديردم وكيتلتأا ناكو ،نآلا ىتح ةميزه يأا

ل˘˘ب˘˘ق ،م˘˘قر˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘م ع˘˘م كر˘˘ت˘˘ششي
يف ،تبشسلا ضسمأا ،ديردم لاير مامأا هتارابم
 .در نود نيفدهب ةميزهلاو ،يبريدلا

دعب هلعف در رهظي رفاف
دنومترود بيردت نم هتلاقإا
در رفا˘ف نا˘ي˘شسو˘ل ير˘شسيو˘شسلا برد˘م˘لا ر˘ه˘ظأا

ينفلا ريدملا بشصنم نم هتلاقإا بقع هلعف
ضسمأا ،ه˘ترا˘شسخ د˘ع˘ب ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب˘˘ل
يرود˘˘لا ي˘˘˘ف (5-1) ترا˘غ˘تو˘ت˘شش ن˘م ،تب˘˘شسلا
ءا˘ف˘عإا د˘نو˘˘م˘˘ترود ةرادإا ترر˘˘قو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا

ن˘˘يد˘˘يإا ق˘˘با˘˘شسلا هد˘˘عا˘˘شسم ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘تو ر˘˘˘فا˘˘˘ف
ىت˘ح ة˘ت˘قؤو˘م ة˘ف˘شصب ه˘ن˘˘م ا˘˘ًلد˘˘ب ضشت˘˘يزر˘˘ي˘˘ت
ءابنألا ةلاكول رفاف ثدحتو ،مشسوملا ةياهن
فشسألاب رعششأا» :اًلئاق ،ةلاقإلا دعب ةيناملألا

د˘ع˘ب ا˘ن˘ن˘˘ي˘˘ب قار˘˘ف˘˘لا ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل تءا˘˘ج ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
انيدل» :فاشضأاو ،«ةياغل˘ل ن˘ي˘ح˘جا˘ن ن˘ي˘م˘شسو˘م
اذه اًغلاب اًحاجن ققحي نأا هناكمإاب ناك قيرف
كرتو ،«كلذب اًنمؤوم تلزامو ،اًشضيأا مشسوملا

ضسماخلا زكرملا يف لافيتشسيفلا دوشسأا رفاف
ىلإا لهأاتلل قيرفلا داق اميف ،ا˘غ˘ي˘ل˘شسد˘نو˘ب˘لا˘ب
راظتنا يفو ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث
.لبقملا هشسفانم ةفرعمل ةعرقلا

قلقلاب رعششن »:يتنوك
«دحاو ببشسل

رتنإا بردم يت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا لا˘ك
زواجت نأا دعب هقيرفل حيدملا نÓيم
،ابوروأا لاطبأا يرود نم جورخلا
ىلع1‐3 د˘حألا مو˘˘ي˘˘لا زو˘˘ف˘˘ي˘˘ل
يرود˘لا ي˘ف ،يرا˘ي˘لا˘˘ك ه˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
لاطبألا يرود رتنإا عدوو ،يلاطيإلا
هلداعت بقع هتعومجم ليذت امدعب
كصستينود راتخاصش هفيصض عم ايبلصس
لا˘˘قو ,ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا مو˘˘˘ي

ريثأاتلاب رو˘ع˘صشلا ن˘كم˘ي» :ي˘ت˘نو˘ك
يرود ن˘م جور˘˘خ˘˘لا ن˘˘ع ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘بألا

ءاج لعفلا در نكل ،ةيندبلا مهتلاحو
ام˘ي˘ف اد˘ي˘ج ءادأا نا˘ك» :د˘كأاو«ا˘ع˘ئار
ةوقلا اندجو اننألو هانمدق امب قلعتي
ةبي˘خ ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ل˘ع˘ف˘لا در˘ل
راصشأاو ،«لاطبألا يرود يف لمألا

نم اق˘ل˘ق ن˘كي م˘ل ه˘نأا ى˘لإا ي˘ت˘نو˘ك
،لوألا طوصشلا يف سصرفلا رادهإا

هقيرف كلمي يذلا بردملا فاصضأاو
ديصصر˘ب يرود˘لا ي˘ف مو˘ج˘ه ىو˘قأا

بردم يأا» :ةارابم11 يف افده92
ع˘ن˘صصي ل ا˘مد˘ن˘ع ق˘ل˘˘ق˘˘ي نأا بج˘˘ي
ديدعلا انعنصص اننكل ،سصرفلا هقيرف
بجي ديكأاتلاب» :Óئاق فدرأاو ،«اهنم
اصصرف تعنصص اذإا قلقلاب رعصشت نأا

وأا ةقدلا مدع ببصسب اهلجصست ملو
،سسفانملا ىمرم سسراح تازجعم
سضفرو ،«مويلا وينارك ويصسيلأا لثم
رخآا بيخم ءادأا نع ثيدحلا يتنوك
نا˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك ط˘˘صسو˘˘لا بعل ن˘˘م
ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف جر˘خ يذ˘لا ن˘صسكيرإا

قيرفلا ءادأا ىلع مكحأا» :لاقو ،85
ءادألا ىلإا ةراصشإلا بحأا لو ،لكك
.«لدع سسيل اذه .يدرفلا
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«رمأ’ا اذه تبثأا يشسيمو ..اغيللاب جيوتتلا اننكمي» :ناموك

ربشصلاب يلحتلا انيلع ..ةعئار ةبهوم زترفاه :درابم’

،ناموك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا بر˘عأا
ن˘ع ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع (0‐1) زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘صس
،اغيللا نم31 ةلوجلا يف ،يتنافيل
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ،نا˘˘مو˘˘ك لا˘˘قو
:ةينابصسإلا «اكرام» ةفيحصص اهتلقن
لكصشب انبعل يناثلا طوصشلا يف»
ان˘ي˘ل˘ع بع˘صصلا ن˘م نا˘كو ،ل˘صضفأا
دعب اًقحتصسم اًزوف ناكو ،لغوتلا

،اًريثك طغصض مصصخلاو ،ديج لمع
طوصشلا يف سصرفلا مهل تحيتأاو
3ـب بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا» :فا˘˘˘˘˘صضأاو ،«لوألا

ليلقلا ىوصس قبتي مل اذإا ؟نيعفادم
ناكو ،ي˘ه˘ت˘ن˘ت ى˘ت˘ح ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘صضي م˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘لا
انيلع بجي موجهلا يف سصاخصشألا
ن˘م نا˘كو ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا
ىتح ،ةارابم˘لا هذ˘ه˘ب زو˘ف˘لا م˘ه˘م˘لا
،«ءاعبرألا ةارابم˘ل ة˘ق˘ث˘لا˘ب ى˘ظ˘ح˘ن
نأا فرتعن نأا بجي ؟يصسيم» :عباتو
ه˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي ل مو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘لا
،اًريثك هنوبقاري مه˘ف ،تÓ˘ي˘ه˘صست˘لا
.«مصساح هنأا تبثأا هنكل

غيوب يكير ةكراششم مدع

ناك دقل» :قلع ،غيوب يكير نعو
لداعتلا ءا˘ن˘ثأا ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل د˘ع˘ت˘صسي
،فدهلا انلجصس امدعب نكل ،يبلصسلا

مل كلذل فلت˘خ˘م ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا نا˘ك
اننكمي ديكأا˘ت˘لا˘ب» :هو˘نو ،«كرا˘صش˘ُي
ا˘ن˘صسح˘ت اذإا ،ا˘ج˘ي˘ل˘لا بق˘ل˘ب زو˘˘ف˘˘لا

ة˘ق˘ث˘لا ن˘م د˘يز˘م ى˘ل˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘صصحو
انيدل نوكيصسف ،ةيلاع˘ف˘لا ر˘يو˘ط˘تو

نم ديدعلا كانه لاز امو ،تارايخ
:ح˘صضوأاو ،«ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
سستيكصسوبب بعللا تناك انتطخ»
ى˘ل˘ع ا˘مد˘ق˘ت˘˘م زا˘˘كترا رو˘˘ح˘˘م˘˘ك
دو˘جو ع˘˘م ،عا˘˘فد˘˘لا بل˘˘ق ي˘˘ب˘˘عل
طصسو يئانثك غنوي يدو وينيتوك
سضعب يفو ،Ó˘ي˘ل˘ق ى˘ل˘عأل مد˘ق˘ت˘م
يف نكل ،ديج لمعب انمق تاقوألا
ةصصاخ ،لصضفأا انك يناثلا طوصشلا
.«طغصضلا تحت

ةيموجهلا ةيلاعفلا بايغ
˘ما˘˘مأا حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا با˘˘ي˘˘غ» :ل˘˘صصاوو
اذإا˘ف ،ة˘ق˘ث ة˘لأا˘صسم ا˘ه˘نإا ؟ى˘˘مر˘˘م˘˘لا
م˘جا˘ه˘˘م˘˘ك كا˘˘ب˘˘صشلا ةر˘˘كلا تل˘˘خد
ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘ق˘˘ث كيد˘˘ل نو˘˘˘كي˘˘˘صس
رهظن نأا لمأانو ،ة˘مدا˘ق˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
بعللا ا˘ن˘نا˘كمإا˘ب ه˘نأا ءا˘ع˘برألا مو˘ي
تراصس دقل» :دازو ،«لصضفأا لكصشب
لثم يرديب عم ديج لكصشب رومألا
نم هعقوتن ام اًمئاد اذهو ،واكنيرت
مهيلع بجوت ام اولعفو ،تارييغتلا
،«ه˘جا˘ت˘ح˘ن ا˘م˘ب او˘م˘ها˘˘صسو ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف
،زوفلا ا˘ًم˘ئاد م˘ه˘م˘لا ن˘م» :ل˘م˘كأاو
تاراصصتنÓل جا˘ت˘ح˘ن ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘فو
نم مغرلا ىلعو ،قرافلا سصيلقتل
ا˘ن˘يد˘ل ،ة˘ب˘ع˘صص ةارا˘ب˘م تنا˘ك ا˘ه˘نأا
اذه لجأا نم انلمع اننأاب روعصش
قيرطلا ىلع نحن» :متأاو ،«زوفلا
˘مو˘ق˘ن ءا˘ي˘صشأا كا˘˘ن˘˘ه ؟ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
نم ديدعلا ع˘ن˘صصنو ،ا˘ه˘ن˘ي˘صسح˘ت˘ب
نأا ن˘كم˘ي ه˘نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘نو ،سصر˘˘ف˘˘لا
ي˘ف ل˘مأا˘نو ،ة˘ي˘لا˘ع˘ف ر˘ث˘كأا نو˘كن
ي˘ف ل˘ج˘صسن نأا ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا

لح لصضفأا وه زوفلاو ،ركبُم تقو
.«ةقثلا بصسكل

ىلع نوكي يكل زترفاه ياك يناعي
نم هلاقتنا دعب تاعقوتلا ىوتصسم
لباقم يصسليصشت ىلإا نزوكرفيل رياب
لداعي ام ينيلرتصسإا هينج نويلم17
كنارف هبردم نكل رلود نويلم59
هرمع غلابلا بعÓلا نإا لاق درابمل
ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي نأا بج˘ي ا˘˘ما˘˘ع12
،زترفاه باغو ،هصسفن تابثإل تقولا
يرودلا يف ادحاو افده لجصس يذلا
نع ،مصسوملا اذه زاتمملا يزيلجنإلا
ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ثÓ˘˘˘ث
ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ل˘˘ك ي˘˘ف درا˘˘˘ب˘˘˘مل ه˘˘˘لد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صساو

اهن˘مو ةر˘ي˘خألا ع˘برألا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
موي نوترفيإا مامأا رفصص‐1 ةراصسخلا
يف» درابمل لاقو ،يصضاملا تبصسلا
ل˘ك سضر˘ع˘ت˘ي˘صس ،ي˘لا˘ح˘لا ر˘صصع˘˘لا

هقيرف رصسخي امدنع داقتنÓل بعل
ربصصلاب ىلحتن نأا بجي .ةارابم يأا

هنأل يصسليصشت بناج نم زترفاه عم
اذه ىلإا ءاجو ةعئار ةبهوم بحاصص
ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ه˘نإا» فا˘صضأاو ،«يرود˘لا
ز˘كار˘م ن˘م ز˘كر˘˘م يأا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا
ي˘ف بع˘ل د˘ق˘لو ة˘ثÓ˘ث˘لا مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا
ىصصحي ل ددع يف نميألا بناجلا

ى˘لإا لا˘ق˘˘ت˘˘نلا ل˘˘ب˘˘ق تار˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ى˘ل˘ع بج˘˘ي» ع˘˘با˘˘تو ،«ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت
هداقتنا يف لجعتلا ديرت يتلا سسانلا
.تقولا اباصش ابعل حنمتو رظتنت نأا
هيلإا لصصيصس يذلا ىوتصسملا فرعأا

عو˘ب˘صسألا ز˘تر˘فا˘ه د˘كأاو ،«ز˘تر˘فا˘˘ه
ىود˘ع ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م نأا ي˘صضا˘˘م˘˘لا

هرو˘ع˘صش ي˘ف تب˘ب˘˘صست91‐ديفوك
مدقلا ةرك بعلي مل هنأاكو قاهرإلاب
زكرملا يصسليصشت لتحيو ،لبق نم
قرافب ،ةطقن22 ديصصرب سسماخلا
،ردصصتملا ماهنتوت نع طاقن ثÓث
نو˘ت˘ب˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو ع˘˘م بع˘˘ل˘˘ي˘˘صسو
.ءاثÓثلا اًدغ زراردناو

«ءاقبلا نم يفقوم اذهو ..يدشض ريهامجلا ةراثإا لواحي شضعبلا »:’ابيد
هنأا ،سسوتنفوج مجن لابيد ولواب دكأا

ل˘ي˘ج˘صست ى˘لإا ة˘صسا˘م ة˘جا˘ح ي˘ف نا˘ك
ىلع زوفلل ه˘ق˘ير˘ف دا˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،فد˘ه
تاصسفانم يف ،(1‐3) ةجيتنب ىونج
،يلاطيإلا يرودلا نم11ـلا ةلوجلا

لوألا فد˘˘˘ه˘˘˘لا لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يد ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسو
هليمز زر˘حأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘ل˘ل

ن˘م ن˘ي˘فد˘ه ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك
ى˘لإا ي˘فو˘ي˘لا ل˘صصي˘ل ،ءاز˘ج ي˘ت˘˘ل˘˘كر
لاقو ،مصسوملا اذه هل32 مقر ةطقنلا
ة˘˘كب˘˘صشل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف لا˘˘ب˘˘˘يد
نأا دقتعأا» :«ايلاطيإا تروبصس ياكصس»
نيمجاهمك ريثكلا انل ينعت فادهألا

ةقثلا انحنمت يهف ،ديدحتلا هجو ىلع
فاصضأاو ،«لعفلاب اهيلإا ةجاح يف انأاو
ر˘ع˘صشأا م˘ل تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘˘ل»
ي˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘ل˘˘ع ن˘˘كأا م˘˘ل ،ة˘˘حار˘˘لا˘˘ب
لك عم رثكأاو رثكأا كلذب ترعصشو
فده˘ل˘ل تد˘ق˘ت˘فا د˘ق˘ل ،تر˘م ةارا˘ب˘م
ةقثلا اذ˘ه ي˘ن˘ح˘ن˘م˘ي نأا ل˘مآاو ،اًر˘ي˘ث˘ك
عباتو ,«ةلبقملا تايرابملا يف يئاقبإل

،يصضاملا ماعلا عئار مصسوم يدل ناك»
سسكع˘لا ى˘ل˘ع م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ءا˘˘ج م˘˘ث
،ريغتي ءيصش لك تدهاصش دقل ،اًمامت
امبر نكل ،ءايصشألا فلآا يف تركفو
مل يننأل ،ربكألا أاطخلا وه اذه ناك
،بعل˘م˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ة˘حار˘لا˘ب ر˘ع˘صشأا

نكل ،سسمأا ةعئار ةارابم مدقأا مل امبر
ن˘عو«ا˘˘ًق˘˘ح د˘˘عا˘˘صسي نأا ن˘˘كم˘˘ي اذ˘˘ه
لابيد حصضوأا ،ولريب هبردمب هتقÓع
نحن ،بردملا عم ةريبك ةقÓع يدل»
سصخصش وهو ،تقولا لاوط ثدحتن
نم كلذل ،ماع لكصشب ثدحتي ام اًردان

،«يصصخصشلا راوحلا اذه ءارجإا عئارلا
ديدجت تاصضوافم نع لابيد لئصسو
51 ىلع لوصصحلا يف هتبغرو ،هدقع
اذه يفو ،,يونصس بتارك وروي نويلم
ريثكلا ليق دقل» ولواب قلع ،ددصصلا

لو˘ح ة˘ح˘ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘غ ءا˘ي˘صشألا ن˘˘م
ونيروت يف ناك يلامعأا ليكو ،يدقع
نم هؤواعدتصسا متي ملو ةليوط ةرتفل
رمأا» فدرأاو ،«اًقلطم سسوتنفوي لبق
ماقرألا ن˘ع ثيد˘ح˘لا لا˘مآÓ˘ل بي˘خ˘م
و˘ل ل˘صضفألا ن˘م نو˘كي˘صس ،ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
نع ثيدحلا نأل ،ةقيقحلا لوق نكمأا
عصضي يلاحلا عصضولا يف ماقرألا كلت
يذلا بحلا لك عم ،يدصض ريهامجلا
بحأا» م˘˘تأاو ،«سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج˘˘ل ه˘˘ن˘˘˘كأا

د˘يرأا ي˘ن˘نإا ا˘ًم˘ئاد تل˘قو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ةديج ةقÓع يدل ،يفويلا يف ءاقبلا

ءايصشألا هذه تليق دقو ،ريهامجلا عم
انأا ،يد˘صض ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ةرا˘ثإا ل˘جأا ن˘م
سسا˘ن˘لاو يدا˘ن˘لا اذ˘ه˘ل اًد˘˘ج سصل˘˘خ˘˘م
 .«كلذ نوفرعي

«هئطخب فرتعيشس اكاششت» :اتيترأا
نأا ،اتيترأا ليكيم لانصسرآا بردم دكأا
رومألا مامز ىلع ارطيصسم ناك هقيرف
ىتح ،يلنريب هفيصض دصض هتارابم يف

،يناثلا طوصشلا يف اكاصشت تينارج درط
1‐0 اموزهم يندن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا جر˘خو
نم21 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘صض
دق˘فو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
بعل عم ةداصشم يف هباصصعأا اكاصشت
ىلع لصصحيل ،لينكام تياود يلنريب

مجاهم لجصسي نأا لبق ،ءارمحلا ةقاطبلا
ها˘مر˘م ي˘ف ا˘فد˘ه ،ج˘ن˘ي˘ما˘بوأا لا˘ن˘˘صسرآا
زكرملا لتحيل ،زرناجلا رصسخف ،أاطخلاب
ا˘ت˘ي˘ترأا حر˘صصو ،ة˘ق˘با˘صسم˘لا ي˘˘ف51
ءاهتنا بقع سستروبصس ياكصس ةكبصشل
مك ،نابصشلا ءادأا متدهاصش دقل» :ءاقللا

سصرفلا متيأارو ،زوفلا نوديري اوناك
ةاراب˘م˘لا ا˘ن˘ع˘ي˘صض م˘ث ،ا˘ها˘ن˘ق˘ل˘خ ي˘ت˘لا
ا˘ن˘ك» :ع˘با˘تو ،«ءار˘م˘ح˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب

07 وأا06ـل لماك لكصشب نيرطيصسم
يف ءاقللا مصسحن نأا انيلع ناكو ،ةقيقد
لا˘ق در˘ط˘لا ة˘لا˘ح ن˘عو ،«ر˘كب˘˘م تقو
هذه يف ،تاملكلا سضعب تناك» :اتيترأا
نأا دقتعأا ،أاوصسأا رمألا نوكي فورظلا
ةبغرلا نم نوكلمي امب طبترم رمألا

،«تايرابم˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘صضو˘ل ة˘قا˘ط˘لاو
انأا ،ارذع سسيل كلذ نكل» :كردتصساو
.«أاطخلاب فرتعيصس اكاصشت نأاب دكأاتم
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عييصضت يمصسر لكصشب دكأات
طين˘ح˘ج مر˘كا ق˘ير˘ف˘لا د˘ئا˘ق
،تبصسلا اذه سسابعلب ةلباقمل
نم هيفاعت مدع ببصسب كلذو
دعب اهنم ىكتصشا يتلا ملآلا
وهو نازيلغ عيرصس ءاقل ةياهن
يكوكلا ينقتلا لعجيصس ام
بصسا˘ن˘م ل˘˘يد˘˘ب ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي
ةيز˘ها˘ج نا ر˘كذ˘ي ،ه˘ت˘فÓ˘خ˘ل
ىلع متحت دق مومغد بعÓلا
هناو ةصصاخ ،هماحقا يصسنوتلا
ع˘م ه˘تا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كا
هز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت د˘˘صصق ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

لذ˘ب ةرور˘صضب ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو
ةداعتصسل دوهجلا نم ديزملا

. هتايوتصسم
دق طينحج ةيضضق

ءاقل دعب يهتنت
صسابعلب

ل˘صصف˘ت نا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘˘فو ةرادإا
بعÓ˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘هرار˘˘˘˘˘˘ق
ءاقل ةياهن د˘ع˘ب ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب

عمتج˘ت د˘ق ثي˘ح ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
برغلا يف كان˘ه ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ب
ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لكاصشم ةدع سشيعي ينعملا

د˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ملا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع

ن˘م با˘ح˘صسنÓ˘˘ل هر˘˘ط˘˘صضي
را˘صصنألا نا ا˘˘م˘˘ب ،قا˘˘فو˘˘لا
ةرورصضب نوبلاطي اوحصضا
رظنلاب هتيصضق يف لصصفلا
نم ةرركتملا ه˘تا˘با˘ي˘غ ى˘لا

ام وهو ،يصضاملا مصسوملا
ل˘م˘كي قا˘فو˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس
ر˘صصا˘ن˘ع سضع˘ب˘ب ه˘م˘صسو˘˘م
ول˘فرد ةرو˘صص ي˘ف ف˘يدر˘لا

.رارقبو

صشامر ماضشه

هئاقفر ىلع ينثيو شسابعلب ةمق عييشضتل فشسأاتي طينحج
فيطضس قافو

سسلجم عامتجا ليجأاتل ريبكلا مهفصسأات نع جربلا يلهأا راصصنأا ربع
ناك هناو ةصصاخ ،ءاثÓثلا ةيصشع هدقع متيصس ناك يذلاو ،ةرادإلا
ريثكلا ةجلاعم اهنيب نم يتلاو رومألا نم ريثكلا هتايط يف لمحي
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ل˘ها˘ك ق˘ل˘ق˘ت تح˘صضأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘لا ن˘م
تقاف يصضاملا مصسوملا يبعل نويد ةميق ناو اميصسل ،نييلاحلا
نا ثيح قيرفلا ىلع لطاهتت اياصضقلا ناو ةصصاخ رييÓم01 ـلا
تاعزانملا ةنجل هل تمكح يذلاو ،سشوارد مجاهملل ناك اهرخا
تاقحتصسم ريصصم ةفر˘ع˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف نو˘ي˘ل˘م057 هتمي˘ق ا˘م˘ب
. يصشواصش سسراحلاو لابرغلاو نوقع بعÓلا

ةدكيكضسب ةيباجيإأ ةجيتن قيقحت يف بغري يريزد
هناو ةصصاخ ،هتبيتك زيهجت ىلع يريزد لÓب ينقتلا لمعو اذه
يف امئاد ءاقبلاب قيرفلل حمصست ةيباج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘ي
ىلع تاري˘ي˘غ˘ت˘لا سضع˘ب ءار˘جا رر˘ق سشتو˘كلا نا ر˘كذ˘ي ،ة˘ه˘جاو˘لا

ببصسب بهصشل قلأاتملا بايغ لظ يف ةصصاخ ،ةليكصشتلا ىوتصسم
ةرادإلا بصضغا ام وهو ةيصضاملا ةلوجلا يف جاجتحا راذنل هيقلت
،ةيناجملا تاراذنإلا يقلت ببصسب نيبعÓلا عم سسما تعمتجا يتلا

اهل يعاد ل يتلاو ةرركتملا تاجاجتحلا ةبغم نم مهترذح ثيح
. Óبقتصسم ةيلام تابوقع سضرف ىلع تدكاو
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ةيباجيإأ ةجيتن دضصح ىلع مزاع جÈلأ
«رفشصأ’ا دار÷ا» ءايتشسا Òثي ةرادإ’ا شسل‹ عامتجا ليجأات

جربلأ يلهأأ
12

ةدكيكصس ةب˘ي˘ب˘صش سسي˘ئر ىد˘بأا
مدع ن˘م ه˘ق˘ل˘ق يرا˘ط˘ي˘ق لا˘م˘ج
فرغب ةيرا˘ج˘لا لا˘غ˘صشألا ءا˘ه˘ت˘نا
5591 توأا02 بعلمب سسبÓملا
فيصضت˘صست ي˘ت˘لا  ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘ق
مصسرب جربلا يلهأا ةبيبصشلا اهيف
ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
يراطيق لمحو ،لوألا فرتحملا
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر˘ل ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا
رارقإا مت لاح يف يدلبلا يبعصشلا

بعÓملا ليهأات ةنجل ناو ةصصاخ ،سسفانملا قيرفلل ءاقللا طاقن حنم
. كانه ةبيبصشلا لابقتصسا ليصصافت ةفاك ءاهنا لجا نم مويلا لحتصس

طبترم مضساق - ديعضسوب يئانثلأ ليهأات
يلأردفلأ بتكملأ نم رأرقب

ريخأات ةيناكمإا ىلا رداصصملا سضعب تراصشا ىرخأا ةهج نم
،ةمداقلا تلوجلا ةياغ ىلا دي˘ع˘صسو˘بو م˘صسا˘ق ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
ديدحتل يلاردفلا بتكملا عامتجا راظتنا ررقت نا دعب كلذو
لهأاتت مل يتلا رصصانعلا سضعب كانه ناو ةصصاخ ،يئاهنلا رارقلا
ركذي ،تنرتنلا ىوتصسم ىلع ةلجصسملا تاوفهلا سضعب ببصسب
ءارجا عم ليكصشتلا سسفن ىلع دامتعلا لصصاويصس بردملا نا
ثحب لجا نم ،زكارملا سضعب ىوتصسم ىلع تارييغتلا سضعب
. نيبعÓلا نيب ةصسفانملاب عفدلا
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نأزهاج يرباكو يغير

تايدحتلا مداقل ايفاشضإا Óح نوكيشسو مويلا لحي اناموشس

ةرڤم مجن

بعÓلا لولح ةرقم مجن بردم رظتني
لم˘ع˘لا د˘صصق ر˘ب˘صصلا غرا˘ف˘ب ا˘نا˘مو˘صس
هناو ةصصاخ ،ةعومجملا عم هجمد ىلع
يفاصضإا مجاهم ىلا يدانلا ةجاح كردي
ناو ة˘˘صصا˘˘خ ،نا˘˘مد فاد˘˘ه˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ب
ني˘ب˘عÓ˘لا ل˘كل ة˘جا˘ح ي˘ف ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا

نود نم يتلا ةوطخلا يهو ،نيزهاج
اناموصس زهج˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘صس كصش
ةلو˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا قا˘فو˘لا ة˘م˘ق˘ل
لازت ل تاريصضحتلا نا ركذي ،ةلبقملا

مويلا يف ةدحاو ةصصح لدعمب ةيراج
81 ـلا ةمئاق سشتوكلا عصضي نا ىلع
ةيبيردت ةصصح رخا يف دغلا ةحيبصص
. ةركصسب ةمقل ادادعتصسا

فيظوت ىلع رضصي بردŸأ
يرباك - يغير ةيئانث

ثيدحلا ينقتلا لصصاوي ىرخأا ةهج نم
ةيؤور دصصق ير˘با˘كو ي˘غ˘ير ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘م
،لوذ˘ب˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ع˘م ا˘م˘ه˘بوا˘ج˘ت ىد˘˘م

ىلع دامتعلا يف ايدج ركفي هناو اميصسل
ءا˘ن˘بأا ما˘ما تب˘صسلا ءا˘ق˘ل ي˘ف ا˘م˘ه˘تا˘˘مد˘˘خ
ن˘م عو˘ن ءا˘ف˘صضإا د˘ير˘ي ه˘نا ا˘م˘ب نا˘˘ب˘˘يز˘˘لا
كانه ناو ةصصاخ ،هرصصانع ىلع ةصسفانملا

ةدوعف يلاتلابو نواهتي ىحصضا نم هبصسح

ينفلا مقاطلل ادج ةديفم نوكتصس يئانثلا
فورظ يف ةركصسب ءاقل ريصضحت لجا نم
رثعتلا سضيوعت ىلع لمعي هلعجت ،ةديج
. ةليلم نيعب لجصسملا ريخألا
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ةلضصأوتم ةيلاثملأ ةليكضشتلأ نع ثحبلأ ةلحر

مهتاقحتشسم لوح ىشسيع نب ةرادإا نم اورشسفتشسا نوبعÓلا

ةركضسب داحتأ

نم ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ة˘ل˘ي˘كصشت تر˘صسف˘ت˘صسا
ىصسيع نب سسيئرلا ةدايقب ريصسملا مقاطلا
نونيدي يتلا ةيلاملا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم نأا˘صشب
نيدت لازت ل ةعومجملا ناو ةصصاخ ،اهب
د˘يد˘ج ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ا˘ه˘نا ا˘م˘ك رو˘جألا سضع˘ب˘ب
ر˘صصا˘ن˘ع˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةطقنلا يهو فيصصلا اذه لÓخ ةمدقتصسملا
لبق اهل قرطتلا نابيصش ءاقفر لواح يتلا
ريصضحت لجا نم ةرقم ةنيدم ىلا قÓطنلا
عيمجلا اهيف لمأاي يتلاو ةثلاثلا ةلوجلا ءاقل
لجصس ىلع ظافحلل ةيباجيإا ةجيتن ليصصحت
.رئاصسخلا نم ايلاخ قيرفلا

طبضض نع ثحبي زاكعوب
نيبئاغلأ صضيوعتو ةليكضشتلأ
برد˘˘م˘˘لا ثح˘˘ب˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

رصصانعلا سضعب سضيوعت نع زاكعوب
ناو ةصصاخ ةبيتكلا فوفصص يف ةبئاغلا
ةداعتصسا يف حجن˘ي م˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا
ه˘جو ى˘ل˘ع ناود˘عو دو˘ي˘˘صس ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
قيرفلا لعج˘ي˘صس ا˘م و˘هو ،سصو˘صصخ˘لا

نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،ر˘˘˘صسيا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ظ نود ن˘˘˘˘م
ف˘يدر˘لا بعل ة˘ي˘قر˘ت˘˘ب ما˘˘ق سشتو˘˘كلا

سضع˘˘˘ب بير˘˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘لا ى˘˘˘ع˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ك
اذ˘˘ه ،بصصن˘˘م˘˘لا كلذ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘˘فو˘˘˘ب سشتو˘˘˘كلا م˘˘˘ح˘˘˘ق˘˘˘ي د˘˘˘قو
بصصن˘م˘لا كلذ ي˘ف ن˘م˘˘يألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
يف ىن˘م˘ي˘لا ة˘ه˘ج˘ل˘ل مورا˘كو˘ب د˘ي˘ع˘ي˘ل

ثي˘ح ، ةد˘ي˘ج ه˘تا˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م تنا˘˘ك لا˘˘ح
عوبصسألا يف هدلاو دقف ينعملا  نأا
.  يصضاملا
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ةدكيكضس ةبيبضش

تارارق نم فوختم يراطيق
مويلا بعÓملا ليهأات ةنجل

يذلاو فلصشلاب ماقملا قلغملا سصبرتلا ةبانع داحتا قيرف ىهنا
ةيفاصضإا مايأا ةصسمخب هديدمت ىلإا ةيوصش نب دمحم بردملا دمع
جمانربلا قفو ريصست قيرفلا لخاد رومألا نأاب سشتوكلا دكأا دق و
اصصيخرت يناثلا مصسقلا ةيدنأا يقلت مدع نأا مغر ،هرطصس يذلا
ل فيك رصسكني جمانربلا لعج ام وهو تابيردتلا يف عورصشلاب
ىلع هلÓظب يقلي هلعج ام وهو ،ةيدو يأا رجي مل قيرفلاو
. بعÓملا لÓغتصسا ىلع ةردقلا مدع لظ يف جمانربلا

 ةيرهضشلأ ةرجأ’أ ديدضستب دعو ميعز
ةمداقلأ تاعاضسلأ لÓخ

يرهصشلا بتارلا ةيوصستب ميعز سسيئرلا دعو ىرخأا ةهج نم
تارصشؤوم نأاو اميصسل ،مداق˘لا عو˘ب˘صسألا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
يتقفصص ماربإا دعب قفألا يف تحل يدانلل ةيلاملا ةمزألا جارفنا
ام وهو ،ةبانع ءانيمو » لاديمصسأا » نم لك عم «روصسنوبصس»
امب نويدلاب ةقلعتملا كلت ةصصاخ ،تامزلا نم ريثكلا لحيصس
ي˘ق˘ل˘ت ةرور˘صضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ي˘برد˘م˘لاو ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب نا

قلغ ىلع لمعلا وا ةمداقلا عيباصسألا لÓخ ةيلاملا مهتاقحتصسم
.قيرفلل يراجلا باصسحلا
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ةبانع داحتأ
ةمداقلأ تاعاضسلأ يف ةيرهضشلأ ةرجأ’أ ةيوضستب دعي ميعز

تايدو نود نم فلششلاب هشصبرت يهني داحت’ا
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م˘جا˘ه˘م˘لا ر˘ي˘كب مÓ˘صسإا دا˘˘صشأا
دادزولب بابصش قيرفل ديدجلا
اهفرعي يتلا ةزيمملا ءاوجألاب
تنا˘ك ي˘ت˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا تي˘˘ب
مامصضنلا يف ا˘ي˘صسي˘ئر ا˘ب˘ب˘صس
نأا احصضوم ،ريخألا اذه ىلإا
هب تماق يذلا ريبكلا لمعلا
تا˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ةرادإلا

نينوللا لمحب عنت˘ق˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج
رظنلا سضغب سضيبألاو رمحألا

.اهاقلت يتلا سضورعلا نع
تاحيرصصت يف ريكب حصضوأاو
ع˘قو˘م˘لا ا˘ه˘ب سصخ ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ديعصس انأا» :قيرف˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ا˘˘ن˘˘ه يد˘˘جاو˘˘ت˘˘ل
را˘˘˘˘˘صصنألاو ةرادإلا ر˘˘˘˘˘كصشأاو
ثي˘ح ّي˘˘ل˘˘ع اور˘˘ب˘˘صص ن˘˘يذ˘˘لا
،يدانلاب قاحتللا يف ترخأات
يندبلا رصضحملا عم لمعأا انأاو
ةيندبلا ة˘يز˘ها˘ج˘لا ن˘م ع˘فر˘ل˘ل
ةكراصشملا عيطتصسأل ة˘ي˘ن˘ف˘لاو
نأا راصصنألا داعصسإاو قيرفلا عم
ةيادبلا ذنم» :عباتو ،«هللا ءاصش
عيمجلا ،يتيب يف يننأا ترعصش
،يما˘ه˘م ل˘ي˘ه˘صست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع
تبعل ن˘يذ˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ءاو˘صس
مل نيذلا ىتح وأا لبق نم مهعم
ا˘م لÓ˘خ ن˘مو ،م˘ه˘ع˘˘م بع˘˘لأا
ليهصست ىلع اولمع هب اوماق
بغرأا ةقيقحلا يفو يجامدنا
تايرابملا يف ةكراصشملا يف
.«رصضخألا ءوصضلا رظتنا ينكل

انفده باقلأ’اب زوفلأ»
لك ىلع بعلنضسو

«تاهبجلأ
ج˘يو˘ت˘ت˘لا نأا ر˘ي˘كب دد˘صشو اذ˘ه
ديدجلا مصسوملا يف باقلألاب
ر˘ي˘خألاو لوألا فد˘ه˘لا ى˘ق˘ب˘ي
نأا ار˘ي˘صشم ،با˘ب˘˘صشلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘˘ل ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا

وه ىرخأا تاهبج ىلع بعللاو
نحن» :درطتصساو ،قيرفلا فده
اذه با˘ق˘لأا4 ى˘ل˘˘ع عرا˘˘صصن
ا˘ن˘جو˘ت نأاو ق˘ب˘˘صس ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
ي˘ف بغرأا تن˘ك ثي˘˘ح بق˘˘ل˘˘ب
رخأاتلا نكل ،ةدصشب ةكراصشملا

ي˘صسي˘ئر بب˘صس قا˘ح˘ت˘للا ي˘ف
ا˘ن˘فد˘ه نأا  ثي˘ح ،با˘ي˘غ˘لا ي˘ف
بق˘˘ل ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا و˘˘˘ه لوألا
ي˘ف ها˘ند˘صصح يذ˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
اهدعبو ،ي˘صضق˘ن˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا

ذا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك كا˘˘ن˘˘ه
ةارا˘ب˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا بع˘ل˘˘ن˘˘صس
يف امأا ،اديعب باهذلل ةارابمب
نإا˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
يرود غولب وه لوألا فدهلا
ءيصش لك اهدعبو تاعومجملا

ةعومجم كل˘م˘ن ا˘ن˘نأل ن˘كم˘م
كÓتماو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ةد˘ي˘ج
كÓ˘ت˘ما ن˘م م˘هأا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
:عباتو ،«ن˘يد˘ي˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

تصسيل ةصسفانملا ييأار بصسح»
ن˘ح˘˘نو ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلا˘˘ب
نم ةوقب زيكرت˘لا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘م
ةطقن دعبأا ىلإا باهذلا لجأا

ةليكصشت كلمن انناو اصصوصصخ
.«ةديج

ديدع تكلتمأ»
ةرأدإ’أو صضورعلأ

نأولأأ لمحب ينتعنقأأ
«دأدزولب

يف عي˘قو˘ت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
ر˘ي˘كب د˘كأا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘صش
قا˘˘فو˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘صسألا بعÓ˘˘˘لا
د˘يد˘ع كل˘ت˘ما ه˘نأا ف˘ي˘˘ط˘˘صس
ةرادإلا نأا لإا ،سضور˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ىلع ناك ه˘نأا ا˘م˘ك ،ه˘ت˘ع˘ن˘قأا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب˘˘ب لا˘˘صصتا
سصخي اميف هو˘نأا˘م˘ط ن˘يذ˘لا
،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صشل ع˘ي˘قو˘ت˘لا
يف عيقوتلا لبق» :درطتصساو
ىلع تلصصح دادزولب بابصش
ي˘ل نا˘كو ،ةر˘ي˘˘ث˘˘ك سضور˘˘ع
ثي˘˘ح ةرادإلا ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا

ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘صضو
ي˘˘˘ل او˘˘˘حر˘˘˘˘صشو فور˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ا˘م˘ك ،ا˘ن˘ق˘ف˘تاو م˘˘ه˘˘عور˘˘صشم
عم لاصصتا ىلع تنك يننأا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ليصصافت˘لا سضع˘ب ي˘نو˘ح˘ن˘م
عيقوتلا ىلع ي˘ت˘ع˘ن˘قأا ي˘ت˘لا
وه يفده نآلاو ةبيقعلا يف
ط˘ير˘˘صش سصق˘˘ل ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
.«تايرابملا

ب.م.يرضسيإأ
ي˘˘ما˘˘صس ثد˘˘ح˘˘ت » يو˘˘˘ير˘˘˘ف
ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا يو˘˘˘ير˘˘˘ف
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن  م˘˘جا˘˘ه˘˘مو
هققح يذلا زوفلا نع رئازجلا

ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف د˘ي˘م˘ع˘لا ة˘ق˘˘فر
يدانب هتعمج يتلا ةرخأاتملا
با˘˘صسح˘˘ل سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا
يرود ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو ،لوألا فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
.1 ـ2 ةجيتنب تهتنا

لÓخ يبيل˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا لا˘قو
يمصسرلا قيبطتلل هتاحيرصصت
هلل دمحلا «يمصصاعلا قيرفلل
دازلاب ةدوعلا نم انكمت اننا

ناك دقل ،سسابعلب نم Óماك
باصش قيرف ماما ابعصص ازوف
.اديج ةركلا بعلي
ةلوجلاب زوفلا دعب  «فاصضأاو
تلوج˘لا بع˘ل˘نو ر˘صضح˘ن˘صس
زوفلا نأل ةيحيرأا˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةق˘ث˘لا ا˘ن˘ي˘ط˘ع˘ي ةارا˘ب˘م لوأا˘ب
زوا˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ند˘˘˘عا˘˘˘صسيو
يذ˘لا ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
ةفاصضإلاب ،Óبقتصسم انرظتني
مويلا انككف اننإاف كلذ ىلا
تاونصسل تماد ي˘ت˘لا ةد˘ق˘ع˘لا

.«سسابعلب يف زوفلا يهو
ةيادبلا هذه نع هلاؤوصس دنعو
يف نيفده هليجصستل ةقفوملا
ريخألا حصضوأا ىلوألا ةلوجلا
ه˘ئÓ˘مز˘ل دو˘˘ع˘˘ي ل˘˘صضف˘˘لا نا

لÓ˘خ ار˘ي˘ث˘ك هود˘عا˘صس يذ˘لا
د˘كأا ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ناذ˘ه نأا ةوا˘ن˘˘صشلا قو˘˘صشع˘˘م
Óماع هل نانوكيصس نافدهلا
ل املو ،رثكأا لمعلل ايباجيا
ي˘ف ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا فاد˘˘ه نو˘˘كي
.مصسوملا ةياهن
لتحي ديمعلا نإاف ةراصشإÓلو
لودج يف ةصسماخلا ةبترملا
ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا بي˘تر˘ت
ع˘˘م ،طا˘˘ق˘˘ن ثÓ˘˘ث˘˘ب ى˘˘لوألا
لاز˘˘ت ل ر˘˘ي˘˘خألا نا م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
نم ةر˘خأا˘ت˘م ةارا˘ب˘م هر˘ظ˘ت˘ن˘ت
يبملوا مامأا ةي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
.ةيدملا

جاحلب اضضر

رئأزجلأ ةيدولوم
Óماك دأزلاب دوعيو صسابعلب ةدقع كفي ديمعلأ

 ¤وأ’ا ةلو÷اب زوفلا »: يويرف
«ةيحيرأ’او ةقثلا نم Òثكلا انحنميشس

419213ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر03ـل قفأوملأ0202 ربمضسيد51ءاثÓثلأةصضايرلا
«ةبيقعلأ ءانبأأ» اهكلتمي يتلأ ةعومجملأ ةوقب داضشأأ

ةنكمملا باقلأ’ا لكب رفظلا انفدهو ربوشسلا شسأاك بقلب انجوت :ريكب

دأدزولب بابضش

ةروا˘˘صسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ق˘˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ه˘تار˘ي˘صضح˘ت
،ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘˘صس يدا˘˘ن˘˘ب ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘صس
ةلوطبلا نم ةث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا با˘صسح˘ل
موي بعلت˘صس ي˘ت˘لا ى˘لوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
.لبقملا ةعمجلا

هتاحيرصصت لÓخ يحادم ةماصسا لاقو
»:بونجلا رو˘صسن˘ل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل

ةيبل˘صس ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ا˘ن˘جر˘خ ا˘ن˘نا ح˘ي˘ح˘صص
ع˘م ا˘ن˘لدا˘ع˘ت ن˘يا ي˘صضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا
ر˘ثؤو˘ي ن˘ل اذ˘ه ن˘كل ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا

،ةدي˘ج ة˘عو˘م˘ج˘م كل˘م˘ن ا˘ن˘نأل ،ا˘ن˘ي˘ل˘ع
تلو˘ج˘لا ي˘ف سضيو˘ع˘ت˘لا ا˘ه˘نا˘كمإا˘˘بو
.ةلبقملا

ءا˘ق˘ل˘˘ل ر˘˘صضح˘˘ن نآلا ن˘˘ح˘˘ن » فا˘˘صضاو
فورظ يف ريصست رومألا لك ،نازيليغ
لجا نم ةعفتر˘م تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لاو ،ةد˘ي˘ج

ىفخي لو ،كانه ةيباجيا ةجيتن قيقحت
،روهمج نود نوكتصس ةارابملا نأا كنع
كانه نوكي ل هنأل اندعاصسي رمأا وهو
زوفي اديج بعلي نمو ،راصصنألا طغصض
.«ةهجاوملاب
»:ة˘˘ما˘˘صسا رود˘˘ق حر˘˘صص ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
دا˘˘ح˘˘تا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف  طا˘˘ق˘˘ن ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
اننكل ،لوانت˘م˘لا ي˘ف تنا˘ك ة˘م˘صصا˘ع˘لا

انه عيمجلاو ،ةياهنلا يف كلذ انعيصض
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف كلذ كراد˘ت ى˘ل˘ع لو˘ع˘م
ن˘م Ó˘ما˘ك داز˘لا˘ب ةدو˘ع˘لاو ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

.«نازيليغ
ةلوج نم نصسحتي قيرفلا نا دكأا امكو
سسكع تءاج يتلا جئاتنلا مغر ،ىرخل
اننا دكؤوتصس ةثلاثلا ةلوجلا نكل ،كلذ
 .لصضفألا وحن هجتن
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ىلإا سسابعلب داحتا نابصش داقنا
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوأا ةرا˘˘صسخ
ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

فد˘ه˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ةريثكلا تابايغلا مغر ،نينثل
ببصسب قيرفلا اهنم ىناع يتلا
برصضت يتلا ةيداملا لكاصشملا
تصسي˘˘ل ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
.ةريصصقلاب
«ةر˘كم˘لا» داد˘ع˘ت فر˘˘عو اذ˘˘ه
اهنيب ن˘م ،ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب تا˘با˘ي˘غ
ن˘ي˘م˘ي˘لا ي˘صسي˘ئر˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ةلاقتصسلاب دده يذلا ةرارغوب
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ى˘˘صضم تقو ي˘˘˘ف

نع ،ةديدجلا ءامصسألا تاباغ
مدع ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا

مهتاقحت˘صسم ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘صصح
ءلدبلا نأا لإا ،ةقلاعلا ةيلاملا
نم اونكمتو ،اريبك ءادأا اومدق
ل˘˘ع˘˘جو ةر˘˘كلا˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حلا
ة˘يدو˘لو˘م م˘˘ج˘˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت
نكرت اه˘مو˘ج˘ن ل˘كب ر˘ئاز˘ج˘لا
جورخلل ىع˘صستو ف˘ل˘خ˘لا ي˘ف
سصق˘ن لو˘لو ،رار˘صضألا ل˘˘قأا˘˘ب
دادعت نكمتل ةبرجتلاو ةربخلا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ن˘م «ةر˘كم˘لا»
.Óماك دازلا

ب.م.يرضسيإأ

صسابعلب دا–إأ
ةيداملأ لكاضشملأ لحو ةرأدإ’أ لخدت لاح يف

 نورداق مهنأا نودكؤوي «ةركملا» نابشش
ريبك مشسوم ميدقت ىلع

بخ˘ت˘ن˘م˘لا داد˘ع˘˘ت نو˘˘كي˘˘صس
ةيعارصشلا ةحÓمل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

41ـلا نم ةيادب دعوم ىلع
ع˘˘˘م ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘صسيد
سصبر˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘لا
ةيا˘غ ى˘لإا د˘يد˘ج ير˘ي˘صضح˘ت
،ر˘˘ه˘˘صشلا سسف˘˘ن ن˘˘˘م42ـلا
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
رئازجلا ةيئام˘لا تا˘صضا˘ير˘ل˘ل
.ئطاصشلا

ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صصلا تف˘˘˘صشكو اذ˘˘˘ه
ةيعارصشلا ةحÓملل ةيمصسرلا

ةحÓملا ييصضاير لوخد نع
قلغم سصبرت يف ةيعارصشلا
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسÓ˘ل ار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت
با˘ع˘لأا  ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا
،1202 و˘ي˘كو˘ط ة˘ي˘ب˘م˘˘لولا

.ةيطصسوتملا باعلألا اذكو
ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘صضأاو
ةيصضايرو اي˘صضا˘ير12 نأا

ةيعارصش حاولأاو رزيل  فنصص
سصبر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي˘˘صس
.يريصضحتلا

ب.م.يرضسيإأ

ةيطضسوتملأو ةيبملوأ’أ باعلأÓل أريضضحت

شصبرت يف لخدي ةيعارششلا ةحÓملل ينطولا بختنملا
يراجلا ربمشسيد42ـلاو41ـلا نيب ام ديدج

نم ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ةرادإا تبر˘غ˘ت˘صسا
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا رار˘˘ق
ةزاجإا لين ةرود تماقأا يتلا ،ةيرئازجلا
ا˘˘ه˘˘برد˘˘م ة˘˘لا˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب ما˘˘˘يأا »أا فا˘˘˘ك»
.ينافلزلا نماي يصسنوتلا

يمصسرلا قطان˘لا دو˘ب˘ي˘ع دو˘لو˘م لا˘قو
ه˘تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘صشل
ا˘˘نا ة˘˘حار˘˘صص» : ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘˘ل
ةينفلا ةيريدم˘لا ة˘ما˘قا ن˘م بر˘غ˘ت˘صسم

ةزاجا لي˘ن ل˘جا ن˘م ن˘ي˘برد˘م˘لا ةرود˘ل
،يناف˘لز˘لا ة˘لا˘قإا˘ب ا˘ن˘ما˘ي˘ق رو˘ف أا فا˘ك
قيفصش رماع يل دكا امدعب ءاج يذلا
ةينطولا تاب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
يصسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ة˘لا˘ح˘ت˘صسا
ةدا˘ه˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تزا˘˘ي˘˘ح مد˘˘ع بب˘˘صسب
ن˘م ما˘يا ل˘ب˘ق ،ة˘بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا بيرد˘˘ت˘˘لا
.«ةرودلا هذه ةجمرب
سسيل هنا دوبيع دكأا رخأا قايصس يفو

بق˘ع سضع˘ب˘لا ه˘ب˘ق˘ل ا˘م˘ك ق˘فا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
يصشانح دنحم فيرصش ةزانجل هروصضح
،ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ق˘با˘صسلا سسي˘ئر˘˘لا
ق˘فا˘ن˘م˘لا˘ب ي˘ن˘ف˘صصو سضع˘ب˘لا «Ó˘˘ئا˘˘ق
اننا حيحصص ،يصشانح ةزانج روصضحل
،قبا˘صسلا ي˘ف ءا˘ط˘خألا سضع˘ب ا˘ن˘ب˘كترا
ثدح ءيصش لكو ،يقيفر ىقبي هنكل
.«يصضاملا يف
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نم˘ث رود˘لا ة˘عر˘ق تع˘صضو
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن
بختنملا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير
يتيصس رتصسصشنام مجن ينطولا
˘ما˘مأا ة˘يا˘غ˘ل˘ل يو˘ق ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف
بختنملا يف هليمزو هنطاوم
يدان مجن ينيعبصس نب يمار
.خابدÓغصشنوم ايصسيروب

ةر˘ي˘ه˘ظ ة˘عر˘ق˘لا تب˘ح˘˘صسو
نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ،سسمأا
ةارابم بعلتصسو ،ةيرصسيوصسلا
مايأا4 راد˘م ى˘˘ل˘˘ع با˘˘هذ˘˘لا

32 ،71 ،61 يهو ،ةقر˘ف˘ت˘م
ام˘ي˘فو ،1202 يرف˘ي˘ف42و
61 ،01 ،9ـلا ي˘ف  بع˘ل˘ت˘˘صسةدو˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م سصخ˘˘˘ي

نمو اذه .1202 سسرام71و
دا˘ح˘تلا مو˘ق˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةعرقب ،مدقلا ةركل يبوروألا

ة˘ي˘لا˘ت˘لا راودألا ا˘م˘ي˘ف ةد˘يد˘˘ج
ىتح ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ن˘م ة˘ياد˘ب
91 مو˘ي ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

.1202 سسرام
زرحم ةمهم نوكتصسو اذه

ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘صس ن˘ب ي˘مار ه˘ل˘ي˘مزو
ةميق لظ يف ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘صص
نأا ل˘ي˘م˘ج˘لا ن˘كل ،سسفا˘ن˘˘م˘˘لا

ةه˘جاو˘م ي˘ف نو˘كي˘صس زر˘ح˘م
نأا ا˘م˘ب ه˘ن˘طاو˘˘م ع˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
ة˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي زر˘˘ح˘˘م
سسفن يهو موجهلا نم ىنميلا
نب ا˘ه˘ي˘ف ع˘فاد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ه˘ج˘لا
 .ينيعبصس

يوق عأرضص ‘ صسراف
 خينويم نيراب مامأأ

سسرا˘ف د˘م˘ح˘م نو˘˘كي˘˘صس
مجن يرئازجلا رصسيألا ريهظلا
ى˘ل˘ع ر˘˘خآلا و˘˘ه و˘˘يزل يدا˘˘ن

ةياغلل ةيوق ةهجاوم عم دعوم
خينويم نر˘يا˘ب ي˘قÓ˘ي ا˘مد˘ن˘ع
ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ن˘˘م˘˘ث رود˘˘لا ي˘˘ف
،ابوروأا لاطبأا يرود ةقباصسم
يدا˘˘ن˘˘لا نإا˘˘ف قرو˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
لهأاتلل برقألا وه «يرافابلا»
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشأا ن˘˘˘˘˘كل
نوكلمي ل يغازنا ينويميصس
ل˘ما˘ح ما˘مأا هور˘صسخ˘ي˘ل ءي˘˘صش
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةرود˘˘لا

ةبع˘صص ر˘صضخ˘لا بعل ة˘م˘ه˘م
 .ةليحتصسم تصسيل اهنكل

ب.م.يرضسيإأ

 ابوروأا لاطبأا ةطبار يئاهن نمث يف هجول اهجو ينيعبشس نبو زرحم

هبردم ةقث بضسك نأأ دعب
 «وزوتاغ»

لخدي م’وغ
لوأ’ ايشساشسأا

مشسوŸا اذه ةرم
زوف ‘ مهاشسيو
 «يبونيثرابلا»

يلودلا ملوغ يزوف داع
ي˘لو˘با˘˘ن م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هقيرف عم ايصساصسأا ةكراصشملل
نمصض ايرود˘ب˘ما˘صس ءا˘ق˘ل ي˘ف
نم11 ـلا عوبصسألا تاءاقل
ي˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘صسو »أا ير˘˘˘ي˘˘˘صسلا»
زوفلا «يبونيثرب˘لا» ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةاراب˘م˘لا ي˘ف1‐2 ةجي˘ت˘ن˘ب
وغييد» بعلم هنصضتحا يذلا

.«انودارام
يف ايصساصسأا ملوغ لخدو

ازيمم ءادأا مدق نيأا ءاقللا اذه
طوصشلا ناكو ، ةارابملا يف
قو˘˘ف˘˘ت˘˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘˘ق لوألا
ه˘ل˘ج˘صس فد˘ه˘ب ا˘يرود˘ب˘ما˘˘صس
ةقيقدلا يف وتكناج بوكاج
يف يلوبان حجني نأا لبق ،02
ربع لدا˘ع˘ت˘لا فد˘ه ل˘ي˘ج˘صست
35 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف و˘˘نازو˘˘˘ل
يناثلا فدهلا ايناتيب فيصضيو
ءا˘˘ق˘˘فر˘˘ل قو˘˘ف˘˘ت˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘يو
،86 ةقيقدلا يف «براحملا»
،ةجيتنلا كلتب ءاقللا يهتنيو
ةقيقدلا يف ملوغ لدبتصساو
هليمزل هنا˘كم ا˘كرا˘ت95 ـ˘لا
.يور يلاغتربلا

جيرخ نأا ةراصشإلاب ريدجلا
ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘ي˘˘ت˘˘˘يا تنا˘˘˘صس
،مصسوملا اذه هاوتصسم داعتصسا

يلوبان عم ةكراصشملل داعو
،ةقباصسلا تاءاقللا يف Óيدب
ايصساصسأا ةكراصشملل ه˘تدو˘ع˘بو
بصسك ريخألا نأا حصضاولا نم
وزوتاغ ورانيج بردملا ةقث
ءاقل ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘عأا يذ˘لا
 .امراب

طيمز.ع

 ايناتيرومب1202 ايقيرفإأ ممأأ صسأاك ىلإأ لهأاتلأ لجأأ نم خينويم نرياب ـب نامدطضصي ويز’و صسراف

ةرود طيرشش نوشصقي ةنشس02 نم لقأ’ رشضخلا
 شسنوت فيشضتشسملا ةهجاومب ايقيرفإا لامشش

عم مويلا دعوم ىلع ،ةنصس02 نم لقأل ينطولا بختنملا نوكيصس
ةهجاومب ،ةئفلا سسفن يف ايقيرفإا لامصش ةرود ةقباصسم طيرصش سصق
.يبرقعلا يدامح يبملولا بعلمب بعلت يتلاو ،يصسنوتلا بختنملا

ةقÓطنا قيقحت نيعامصس نب رباصص بردملا لابصشأا لواحيصسو اذه
لداعتلا قيقحت ريدقت لقأا ىلع وأا مويلا زوفلا لÓخ نم ةرودلا يف ةديج
تايرابملا يف ةديج جئاتن دصصح لجأا نم تايونعملا عفرب حمصسي يذلا
نÓهأاتي طقف ينا˘ث˘لاو لوألا ز˘كر˘م˘لا ي˘ب˘حا˘صص ناو ا˘م˘ي˘صسل ،ة˘مدا˘ق˘لا
.1202 ايناتيروم «ناكلا»ـل

لجا نم ،سسنوتب يصضاملا تبصسلا لاحرلا طح ينطولا بختنملا
اريصضحت دادعتلا ىلع ينطولا بخانلا لبق نم ،ةريخألا تاصسمللا عصضو
ميعدت نأا لإا ،تابختنملا لك ىلع ةلهصس ،نوكت نل يتلا مويلا ةارابمل
02 نم لقأل رصضخلا ىوتصسم عفر هنأاصش نم نيفرتحم نيبعÓب رصضخلا
 .ةرطصسملا فادهألا غولبل ةديج جئاتن دصصحل مهتدايقو ةنصس

ب.م.يرضسيإأ
 تضسيضسأأ2 مدقو تايرابم4 يف فأدهأأ6 نود

ينطولا بخانلل ةيوق لئاشسرب ثعبي يليÓب
1202 شسرام رهشش ةبقترم رشضخلا ىلإا هتدوعو

رطق يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا يليÓب فصسوي ثعب
اهدافم يصضاملب نيدلا لامج ينطولا بخانلل ةيوق لئاصسر يرطقلا
امدعب ،Óبقتصسم رصضخلا ةبيكرت يف ةيصساصسأا ةناكم زجح ىلع هتردق
.ةياغلل ةيوق تايوتصسم مدقي تابو ةيرطقلا ةلوطبلا يف هملاعم دجو

دصصح نم يليÓب نكمت رطق يف هعيقوتو ةصسفانملا ىلإا هتدوع ذنمو
ةينطولا ةلوطبلا بيترت ليذ نم زفقي هيدان لعجو ةياغلل ةزيمم ماقرأا
ميدقت عم تايرابم4 يف فادهأا6 نود امدعب ،ةمدقتملا زكارملا ىلإا
زوا˘ج˘ت ي˘ف ة˘قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ ة˘لو˘ه˘صس ار˘ه˘ظ˘ُم  ،ن˘ي˘ت˘م˘صسا˘ح ن˘ي˘تر˘ير˘م˘ت
.نيعفادُملا

اناكم «رصشاعلا» يليÓب زجحي نأا رظتنملا نم ،مدقملا ءادألا لصضفبو
رهصش لÓخ ريدقت لقأا ىلع يصضاملب لامج ينطولا بخانلا ةمئاق يف
ةلهؤوملا تايفصصتلا نم6ـلاو5ـلا نيتلوجلا راطإا يف مداقلا سسرام
 .نوريماكلاب1202 ايقيرفإا ممأا سسأاكل

ب.م.يرضسيإأ
 هأوتضسم عجأرت يف حضضأو لكضشب ترثأأ تأداقتن’أ

شضرعتيو شسين ةقفر رثعتي يوادوب
 نير مامأا تهابلا هئادأا ببشسب داقتنÓل
ةميزهل سسين ناديم طصسوتمو يرئازجلا يلودلا يوادوب ماصشه داقنا

41ـلا ةلوجلا راطإا يف نير ةهجاوم يف هبعلم ىلع هيدان ةقفر ةديدج
 .رفصصل فدهب «روصسنلا» ةراصسخب ىهتنا يذلاو ،يصسنرفلا يرودلا نم

 «1 غيللا» يف رثعتلا سسين ةقفر لصصاوي يوادوب
ىوتصسمب رهظ يذلاو ءاقللا اذه يف ايصساصسأا  «رصضخلا» مجن كراصشو

57ـلا ةقيقدلا يف ناديملا ةيصضرأا رداغي نأا لبق  ةداعلا ريغ ىلعو تهاب
ءاقفر هيف مزهنا يذلا ءاقللا يف ،ماروت نايلوأا هليمزل هناكم اكرات
ءاقللا يف زوفب ةدوعلا ةصصرف هعييصضت دعب اددجم طقصسيل «براحملا»
يف هديصصر دمجت ثيح ،بيترتلا عاق يف عباقلا سسمير مامأا ،يصضاملا
 .ماعلا بيترتلا نم21 زكرملا يف81 ةطقنلا

هنوربتعيو هأوتضسم نودقتني نويضسنرفلأ
 ءاقللأ يف أأوضسأ’أ

بقع اصسنرف يف ةعذل تاداقتنل يوادوب سضرعت قايصسلا تاذ يفو
ةقفر ةميزهلا هعرجتو ءاقللا يف هب رهظ يذلا  عصضاوتملا ىوتصسملا
«بيكيل» ةفيحصص تحنم ثيح ،ةيصضاملا ةلوجلا يف نار مامأا هقيرف
نم نيبعÓلا أاوصسأا نمصض هتفنصصو01 /3 ـلا زواجتت مل ةيثراك ةمÓع
،بعلملا يف اهئات ناك راصشب نبا نأا ةفيحصصلا تفاصضأا امك ،سسين بناج
عاجرتصسا لÓخ نم عافدلا يف بعللاب ىفتكا ثيح هملاعم دجي ملو
لكصشب رثأا ام اذهو ،موجهلا يف ةصصرف يأا قلخ ةلواحم نود تاركلا

 .ةيمامألا ةرطاقلا ىلع حصضاو
طيمز.ع

 رطق موجن يرود نم ةعضساتلأ ةلوجلأ راطإأ يف

ةرويدقو ينه ىلع قوفتي حاجنوب
 «ميعزلا»ـل ديدج زوف قيقحت يف مهاشسيو

اراصصتنا  دصسلا مجنو ينطولا بختنملا سصانق حاجنوب دادغب داق
ةلوجلا تاصسفانم نمصض ةفارغلا  ةهجاوم يف هقيرف ةقفر اصضيرع
ةيعابرب هيدان زوف يف مهاصس نا دعب ،رطق موجن يرود نم ةعصساتلا

حاجنوب لخد و.يرودلا بيترت ىلع عبرتلا لصصاويو فده لباقم
مدق ثيح ةحناصسلا سصرفلا نم ديدعلا ءارو ناكو ءاقللا يف ايصساصسأا
ةقيقدلا يف كابصشلا يف اهنكصسا يذلا فيفع مركأا ةليمزل ةمصساح ةريرمت
فادهألا ناجرهم متتخيو دوعي نا لبق قيرفلا فادهأا ثلاث نع انلعم48
.يرودلل هترادصص نم ززعي اديدج ازوف هقيرف حنميو ،09 ةقيقدلا يف
هنطاومو ينه نايفصس  نايرئازجلا نايلودلا دجاوت لباقملا بناجلا يف
تخلردنل قباصسلا مجنلا عيصض ثيح ةفارغلا ةليكصشت يف ةرويدق نلدع
دوعي نأا لبق ةفكلا ليدعت ةصصرف توفيو ،53 ةقيقدلا يف يكيجلبلا

نم قبط ىلع ةريرمت  هميدقت دعب هقيرفل ديحولا فدهلا يف مهاصسيو
 .فدهل اهلوح يذلا ليوصشت يج هليمزل بهذ

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسا ر˘ث˘ع˘˘ت
نÓيملا مجنو يرئازجلا يلودلا

فيصضلا ةهجاوم يف هقيرف عم
ة˘ل˘ي˘كصشت˘ل ه˘تدو˘ع د˘ع˘˘ب ا˘˘مرا˘˘ب
تايرجم نمصض «يرينوصسورلا»
يرود˘لا ن˘˘م11 ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
لداعتلاب تهتنا يتلاو يلاطيإلا
لك يف نيفده ةجيتنب يباجيلا
.ةكبصش

«ر˘˘صضخ˘˘لا» م˘˘ج˘˘ن ل˘˘˘ج˘˘˘صس و
برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدو˘˘ع
امراب ءاقل نم يلوي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘صس
قباصسلا ءاقللا نع باغ نأا دعب

،«غيلابورويلا» تاصسفانم نمصض
مل لانصسرا جيرخ ةدوع نا ريغ
سضر˘ع˘ت نأا د˘ع˘ب ة˘ق˘˘فو˘˘م ن˘˘كت

57 ةقيقدلا يف  ةيلصضع ةباصصإل
ي˘لا˘ط˘يلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ر˘ط˘˘صضأا ا˘˘م
يرار˘ط˘صضا ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل
يذلا ىلانوت هليمزب ه˘لد˘ب˘ت˘صساو
.ءاقللا لمكأا

ة˘˘با˘˘˘صصإا نأا ح˘˘˘صضاو˘˘˘لا ن˘˘˘مو
م˘˘مأا سسا˘˘˘ك ي˘˘˘ف بعل ل˘˘˘صضفأا
ديزتصس9102رصصم يف ايقيرفإا

يذلا يلويب بردملا بعاتم نم
،«براحملا» تامد˘خ د˘ق˘ت˘ف˘ي˘صس

زئاكر دحأا رب˘ت˘ع˘ي ه˘ناو ا˘م˘ي˘صسل
كرحمو «يدرابم˘ل˘لا» ة˘ل˘ي˘كصشت
ل˘صشف ل˘ظ ي˘ف ناد˘ي˘م˘لا ط˘صسو
قّلع  ثيح ،هتفÓخ يف يلانوت
هقيرف مجن ةباصصإا لوح بردملا
ر˘صصا˘ن ن˘ب ،ف˘صسألا ع˘م» :Ó˘ئا˘˘ق
ل ،ة˘ي˘ل˘صضع ة˘با˘˘صصإل سضر˘˘ع˘˘ت
يرجيصس ،دعب بايغلا ةدم فرعن
ةدم ةفرعمل ةقمعم تاصصوحف
برد˘˘م˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو  ،«ه˘˘با˘˘ي˘˘˘غ
لوطي نأا نم افوختم يلاطيلا

ةليكصشتلا نع رصصان نب بايغ
رثؤوتصس اهنا دكؤوملا نم يتلاو
قيرفلا ءادأا ىلع حصضاو لكصشب
.تايرابملا مداق يف

اعيبر32 بحاصص نوكيصسو

تاصصوحفلا جئا˘ت˘ن را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
قيرفلل يبطلا مقاطلا لبق نم
ةرو˘ط˘خ ىد˘م دد˘ح˘ت˘صس ي˘ت˘˘لاو
م˘ج˘ن˘لا با˘ي˘غ ةد˘˘مو ة˘˘با˘˘صصإلا
،ةلبقملا تاعاصسلا يف يرئازجلا

نو˘كت نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘˘لاو
 .ةليوط ةرتفل

ناهجأوي رضصان نبو نÓيم
 يبرضصلأ رمحأ’أ مجنلأ
نم23ـلا رودلا ةعرق تعقوأا

نÓيم يدان يبوروألا يرودلا
ناديملا طصسو يف لوألا همجنو
ةهجاوم يف ،رصصان نب ليعامصسإا
يقÓي امدنع قرولا ىلع ةلهصس
ىعصسيو ،يبرصصلا رمحألا مجنلا
يف ،قلأاتلا ةلصصاومل نÓيم يدان
رثكأا بارتقÓل ةيراقلا ةصسفانملا
يرود ىلإا لهأاتلا ملح نم رثكأاف
 .ديدجلا مصسوملا يف لاطبألا

طيمز.ع

لا˘˘م˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو تلازا˘˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ةصضماغ نويل كيبملوأا عفادمو
ن˘ع ه˘با˘ي˘غ رار˘م˘ت˘صسا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘˘لا
سسولجلاب هئا˘ف˘ت˘كاو ة˘ي˘صسا˘صسألا
رثكأا دقعي ام ،ءلدبلا ةكد يف
ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف بعÓ˘لا ة˘يرو˘مأا˘˘م
. يصسنرفلا

بردم ايصسراغ يدور داع و
ن˘ع ادد˘ج˘م ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل «لاو˘˘ل»

ي˘ف «ر˘˘صضخ˘˘لا» عا˘˘فد ةر˘˘خ˘˘صص
بق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا ه˘تا˘ح˘ير˘˘صصت
ردصصتملا ما˘مأا ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا
نأا را˘صشأا ثي˘ح ،«ي˘ج˘˘صسا˘˘ي˘˘ب˘˘لا»

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘م بعل ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
ه˘ل ة˘جا˘ح ي˘ف و˘هو ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت
بعل و˘ه ير˘م˘ع˘ل˘ب »: حر˘˘صصو
وه»:فاصضأاو ،«انل ةبصسنلاب مهم
مدقي هنأا امك ،براحم نم رثكأا
،با˘ب˘صشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ح˘ئا˘˘صصن˘˘لا
ن˘مو ، «ه˘ي˘لإا ة˘جا˘ح˘ب نو˘˘كن˘˘صس
ةيمهأا بردملا ديكأات نم مغرلا
عقاولا نأا ريغ ،قيرفلا يف ريخألا

هناو اميصسل ،امامت كلذ سسكع
اذهو عبارلا هرايخ نمصض هعصضي
ةيرومأام  ةبوعصص نم ديزي ام
با˘˘ب˘˘˘صشل˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا بعÓ˘˘˘لا
ىل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘ف يدو˘ع˘صسلا
يف قيرفلا عم ةكراصشملا ةصصرف

ه˘ل˘ع˘ج˘يو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا
يف ،لوطأا تقول ةكدلا سسيبح
يف نيبعÓلا دحأا ةباصصإا راظتنا

ناولأاب اددجم روهظلل هبصصنم
.قيرفلا

داحتا جيرخ نأا مولعملا نم و
ةكراصشم لجصس دق ناك سشارحلا

ي˘ف Ó˘يد˘ب «لاو˘ل» ع˘˘م ةد˘˘ي˘˘حو
تايراب˘م ن˘م˘صض ل˘ي˘ل ة˘ه˘جاو˘م
مصصب يتلاو ،يصسنرفلا يرودلا
تايوتصسم ىلع يرم˘ع˘ل˘ب ا˘ه˘ي˘ف
ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘ق˘˘حأا تب˘˘˘ثأاو ة˘˘˘ع˘˘˘ئار
ةيصساصسأا ةناكم ىلع لوصصحلا
 .نويل ةليكصشت يف

طيمز.ع
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ةــــنصصرق

هيليب ةروطشسأ’ا مقر لداعي يشسيم
ىلع مهم زوفل هقيرف ةدايق دعب
يف  ميتي فده˘ب ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل هر˘ي˘ظ˘ن
نم31ـلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
ةكبصش بصسحبو ينابصسإلا يرودلا
يصسيم نإاف ،«تصسايديم تروبصس»
لصصو ،يتنافيل كابصش يف هفدهب
سصيمقب246م˘قر فد˘ه˘لا ى˘˘لإا
،تاقباصسملا عيم˘ج ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
يليزاربلا ةروطصسألا مقر لداعيل
نم ددعلا سسفن زرحأا يذلا ،هيليب
سسوتناصس سصيمق˘ب246 فاد˘هألا
م˘قر˘لا ل˘م˘ح يذ˘لاو ،ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
اًليجصست نيبعÓلا رثكأاك يصسايقلا
.دحاو قيرف سصيمقب فادهأÓل

ينطولا ريرحتلا ةهبج ىمادق مّركي ةحيرڤنشش
ةلباقم˘لا سشما˘ه ى˘ل˘ع
سسأا˘˘˘كل ة˘˘˘ي˘˘˘ئاـه˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘ير˘كصسع˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘˘˘˘ف مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘كل

ة˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا اـه˘˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘ط
قيرفلا ماق ،نيعبرألاو
،ة˘ح˘ير˘ڤ˘ن˘صش د˘ي˘ع˘صسلا

سشيجلا ناكرأا سسيئر
ن˘˘م سضع˘˘ب م˘˘ير˘˘كت˘˘ب
ى˘ماد˘ق˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
ةركل ينطولا ريرحتلا
تعمج ي˘ت˘لاو ،مد˘ق˘لا
ي˘˘˘تدا˘˘˘ي˘˘˘ق ي˘˘˘˘قـير˘˘˘˘ف
كردلاو ةيربلا تاوقلا
˘مر˘˘ك ن˘˘يأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ريرحتلا ةهبج قيرف ىمادق نم ابوز ديمحلا دبعو ،سشوعم دمحم نم Óك ةحيرڤنصش قيرفلا
.يوادهم نمحرلا دبع مدقلا ةركل يركصسعلا ينطولا قيرفلا بردم اذكو ،مدقلا ةركل ينطولا

ايلاوت ةثلاثلا

م˘ي˘ط˘ح˘ت ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ل˘صصاو˘˘ي
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل د˘ع˘ت˘ب˘ي ثي˘ح ما˘قرألا
دعبو ،هامرم يف فده يقلت نع يدانلا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘ع لوألا زو˘˘˘ف˘˘˘لا
يدانلا لصصاو در نود فدهب ةدكيكصس
،ةيرصصنلا ءاقل يف فادهأÓل هيقلت مدع
ام وهو ،فادهأا نود ايهتنا نيذلاو ةرقمو
هدوقي يذلا يفلخلا طخلا ةبÓصص دكؤوي
ى˘ت˘˘حو يرا˘˘صضخ˘˘لو د˘˘لاو˘˘خ ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
عيمجلا دكأاو اذه ،يولع قينألا سسراحلا

اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ل˘صصاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م بصسكم˘˘لا
. ةيباجيإلا جئاتنلا

لوخدل ةيفياطشسلا
شسينيغ باتك

ظافح نع فيطصس قافو قاصشع ثحبي
مل يتلاو ةيباجيإلا هتلصسلصس ىلع قيرفلا
ب0202 ةنصس ةليط ةميزه يأا اهيف قلتي
نأا ي˘ف را˘صصنألا ل˘مأا˘يو اذ˘ه ،ة˘ل˘با˘ق˘˘م61
ةيرصصنلاو ةرقم يتمقل ازهاج دادعتلا نوكي
،ةققحملا بصساكملا ىلع ظافحلا لجأا نم
سسينيغ باتك يف نوديصس كلذ ناو ةصصاخ
مغرلاب قيرفلل ةيباجيإا ةطحم يهو ،يلودلا

نلو ،طقفو ةيون˘ع˘م نو˘كت˘صس ا˘ه˘نو˘ك ن˘م
راصصنألا رصصي ثيح يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع أا˘فا˘كي
. اهيلإا لوصصولل

ءاتشش» ةلمحو رفانشسلا
«عوجو درب نود

ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا قاصشع عصضو
اهديصسجت ىلإا لوصصولا عيمجلا ىنمتي ةركف
كلذو «عوج لو درب نود ءاتصش» أادبم تحت
ة˘كر˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب
،ةنيطنصسق ةيلول يندملا عمتجملاو ةيوعمجلا
سسا يصسلا راصصنا لقعم ةفيلخلا ةحاصس يف
لابقلا نوكي نا رفانصسلا ىنمتيو اذه يصس
داوملا حنم لجا نم عوبصسألا اذه لÓخ اريبك
ءارقفلا ىلع اهعيزوت دصصق ةيطغألاو ةيئاذغلا
. مايألا مداق يف

يبع’ تبرشض «انوروك»
ميمشصلا يف ةاوهلا

ثيح ةريبك ةمزا ةاوهلا مصسق وبعل سشيعي
نم مهل رصضخألا ءوصضلا ءاطعإا نورظتني
نآلا مه˘ناو ة˘صصا˘خ ،م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘لواز˘م ل˘جا
ةصصاخ ادج ةبعصصو ةيقيقح ةلاطب نوصشيعي
،ءيصش لك فقوأا يذلاو91 ديفوك لظ يف
نونيعتصسي نيبعÓلا نم اريثك لعج ام وهو
»و » غا˘˘ب˘˘صصلا » كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف ىر˘˘˘خأا ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ب
» ةمدخ نهتما نم رثكأا امو » يجاوهقلا
،سشيعلا ةمقل اوعمجي ىتح اذهو » دورفلا
نون˘م˘يو نو˘ث˘ي˘غ˘ت˘صسي م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘ملا
ةهجاولا ىلا مه˘ت˘صسفا˘ن˘م ةدو˘ع ي˘ف سسف˘ن˘لا

. عايصضلل ايدافت Óبقتصسم

qarsana@essalamonline.com
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Òطيو Òغشص
يكرامندلا ىتفلا عنصص
غ˘˘˘نا˘˘˘غر˘˘˘ي˘˘˘ف سسيرد˘˘˘نأا
،م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا

41 بحاصص دعي ثيح
يف بعل لصضفأا ةنصس
افيف» ةب˘ع˘ل ي˘ف م˘لا˘ع˘لا

مقرلا مطح نأا دعب «12
دد˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
نأا د˘˘ع˘˘ب تارا˘˘صصت˘˘نلا

ـلا ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لـل ل˘˘˘صصو
دحل  ةميزه نود072
ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م ،نآلا
ة˘ب˘ع˘ل˘لا ي˘ف ةرو˘˘ط˘˘صسأا
يف ره˘صشألا د˘ع˘ت ي˘ت˘لا
.ةرومعملا

15

يكبي جرخ

روينوج رامين يليزاربلا مجنلا سضرعت دعب ةعجوم ةبرصض نامريج ناصس سسيراب يدانلا ىقلت
لخدتلا دعب ،دحألا سسمأا نويل مامأا هقيرف ةارابم يف لحاكلا ىوتصسم ىلع ةريطخ ةباصصإل
،ةلاقنلا قوفو عومدلاب بعلملا رداغ يذلا ،رامين ىلع ريطخ لكصشب زيدنيم وغايتل يوقلا

يف ةباصصإÓل هصضرعت ببصسب ةيصضاملا ةرتفلا يف رهصشأا4 ةدمل باغ دق يليزاربلا مجنلا ناكو
.بعÓلا بعاتم نم ديزي دق ام اذهو لحاكلا سسفن
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ةÓشصلا تيقاوم

«غيل ابورويلا» نم61 رودلا يف يبرشصلا رمحأ’ا مجنلا هجاوي رشضخلا مجن^
اددجم ةباشصإÓل رشصان نب شضرعت دعب ئراوط ةلاح يف نÓيملا^

فرتحم لوأ’أ مضسقلأ نم ىلوأ’أ ةلوجلأ نع رخأاتم ءاقل يف

ةلشصاوم نع ثحبت «ماشص’ »
ظافحلل بابششلاو راشسملا

بشساكملا ىلع
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خينويم نرياب ـب نامدطضصي ويز’و صسراف

جÈلأ يلهأأ دأدزولب بابضش - ةليلم Úع ةيعمج ةيدŸأ يبŸوأأ - رئأز÷أ ةيدولوم

نم لقأ’ رشضخلا
نوشصقي ةنشس02

لامشش ةرود طيرشش
ةهجاومب ايقيرفإا
شسنوت فيشضتشسملا

ممأأ صسأاك ىلإأ لهأاتلأ لجأأ نم
ايناتيرومب1202 ايقيرفإأ

نمث يف هجول اهجو ينيعبشس نبو زرحم
اـــبوروأا لاــطبأا ةــــطبار يئاهن

ةرأدإ’أ صسل‹ عامتجأ لÓخ ليحرلأ ىلع رضصي دانزوب

اوداع ةيجياÈلا
رشسك ىلع مهنيعو تابيردتلل
نازيلغ مامأا ةيبلشسلا جئاتنلا

فرتحم لوأ’أ مضسقلأ نم ةيناثلأ ةلوجلأ نع رخأاتم ءاقل يف

ديكأاتلا نع ثحبي ديمعلا
«ماول»و ةرادشصلاب قاحللاو
ةجاجزلا قنع نم جورخلل


