
30 صص

01 نم لقأا لدعمب ةعماجلا ىلإا لاقتنإلاب ةبلطل حامسسلل

دـــــــيزأا زـــــجحي ششيجلا
نم ريطانق3و نـــط2 نــم
راـــــسشب ةي’وب جلاعملافيكلا

50صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 ناسضمر12ـل قفاوملا0202 يام41صسيمخلا 4472ددعلا Gdãªø: 51Oêةعباسسلا ةنسسلا

طروت يف قيقحتلاب يتامغز رمأاي نوبت صسيئرلا
نانبلب صشوسشغملا نيزنبلا ةيسضق يف «كارطانوسس»

عافترإا لظ يف صشغلا نم كلهتسسملا ةيامحل
ارخؤوم طاسشنلا اذه ىوتسسمل بيهر

يأل رئازجلا ةيزهاج دكأا ةحÓفلا ريزو
دارجلل حايتجل ةلمتحم تاهويرانيسس

موسسرم عورسشمل ريسضحتلا
قيقدلاو زبخلا راعسسأا ددحي

40 صص

ةطسشانلا ةيباهرإلا ةعامجلا لوؤوسسم ىلع ءاسضقلا
ىلفدلا نيعب صسيرسشنولا ةقطنم يف

ةريوبلا يف لمع ةسشروب هبتكم لخاد ةسضماغ فورظ يف صصخسش ةافو صشيرلا عارذل ةديدجلا ةنيدملاب ةدجاوتملا تاسشرولا ىلع مهطاسشن اوزكر

ةسسارح ناوعأا ةباسصعب ةـحاطإ’ا
ءاــنبلا داوـم ةــقرسس يف ةـسصتخم

ةــــبانعب ةــيبنجأا تاـــكرسش نم
50صص

فلكملا بدتنملا ريزولا ،تاحسش داؤوف دكأا
نأا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لاو ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب
ة˘يوار˘ح˘سصلا ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
،مدا˘ق˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘مو˘ك˘ح˘لا ىل˘ع صضر˘ع˘ي˘˘سس
رابكلا نيرمثتسسملا ريطأاتو معد صصيسصخت
ل صضارأا رامثتسسا تابلطب نومدقتي نيذلا

نا انل˘ع˘م ،را˘ت˘ك˘ه005 ن˘ع ا˘ه˘ت˘حا˘سسم ل˘ق˘˘ت
ةيوارحسصلا ةحÓفلاب صصاخ ناويد ءاسشنإا

.تيزلا عنسص داومو ركسسلا جاتنإل

«ذاقنإ’ا» دامتعا حرتقم
بتكم ىلع «كابلا» يف

ةـــــــيبرتلا رـــــيزو

50صص

دوقولا راعسسأا يف تادايز رقي0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورسشم
30 صصنيزنب كرحم تاذ ةديدجلا تارايسسلا داريتسسا ىلع موسسرلا راعسسأا عفر

نويلملا ةحنم فرسص
 رطفلا ديع لبق ميتنسس

30صص

اهتباقر ززعت كرامجلا
ربع ءارسشلا تايلمع ىلع

جراخلا نم تنرتنإ’ا

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوسضو ةمسصاـــــعلا رئازجلا

94:30:كاــسسمإلا
15:91:راـطفإلا

40 صص

توــيبلا يــف دـــيعلا ةÓـــسص
:ىوتفلا ةنجل ،عورسشم دجاسسملا يف توسصلا تاربكم نم ريبكتلاو حيبسستلا عفر

’وتقم ينيثÓث ىلع روثعلا
ةليم يف ةمغÓتلاب ةباغ طسسو

30صص
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ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
‘اقثلا رفسسلا زاوج

ءا˘ب˘طألا دو˘ه˘ج˘ل ا˘نا˘ن˘ت˘ماو ا˘˘فار˘˘ت˘˘عا
يبطلا كلسسلا يبسستنم لكو نيسضرمملاو
مهتسصخ ،«انوروك» ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
«يفاقث˘لا ر˘ف˘سسلا زاو˘ج» ـب ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو
تاسسسسؤوملا عيمج جولو نم هلماح نكمي
رودو حراسسملاك ،ةرازولل ةعباتلا ةيفاقثلا
عقاوملاو فحاتملا اذكو ،اربوألاو امنيسسلا
ةكيلم ةفاقثلا ةريزو تفرسشأا ثيح ،ةيرثألا
اذ˘ه ر˘ف˘سسلا زاو˘ج م˘ي˘ل˘سست ى˘ل˘ع ،ةدود ن˘ب
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا ل˘˘كل ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ةدا˘˘ه˘˘سشو
سسمأا لوأا ا˘ه˘ت˘ق˘فار˘م لل˘خ ي˘ف ،نار˘˘هو˘˘ب
هترايز يف دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولل
.ةيلولا هذه ىلإا

ئطاوسشلا قلغت له
؟.. اسضيأا

مل ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا سسكع ى˘ل˘ع
تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م نآلا د˘˘ح ى˘˘لإا عر˘˘سشت

ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا ة˘سصا˘˘خ
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لل˘خ ن˘م فا˘ي˘ط˘سصإلا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل
عقاو ،اهل ةعباتلا قفارملا لك و ئطاوسشلا

هذه ئطاوسش نود فيسص رداوبب حولي لاح
«انوروك» ةحئاج يسشفت لظ يف ةنسسلا
يدافتو يعامتجإلا دعا˘ب˘ت˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا م˘هأاو زر˘بأا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

ديدمت رارم˘ت˘سسإا ل˘ظ ي˘فو ه˘ي˘ل˘عو ،ا˘ه˘ن˘م
حتفتسس له» ..نونطاوملا لءاسستي رجحلا
.«؟. حبسسنسس له .. ئطاوسشلا

ولداز حيلم يمع»
! .. «حيرلاو اوهلا

يناعي ،ملا˘ع˘لا لود ل˘ك ي˘ن˘طاو˘م رار˘غ ى˘ل˘ع
فلتخم نم ن˘طو˘لا عو˘بر ل˘ج ر˘ب˘ع نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةا˘نا˘ع˘م ن˘كل ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘سشف˘ت تا˘ي˘˘عاد˘˘ت
اذه زع يف نوناعي م˘ه˘نو˘ك ،ر˘ب˘كأا ن˘ي˘ير˘كسسع˘م˘لا
سشط˘ع ة˘مزأا ن˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإلا ي˘ح˘سصلا فر˘ظ˘لا
تاونسسلا ةليط ةيلحملا تاطلسسلا تلسشف ةيرود
ارخؤوم تدهسش ثيح ،اهل لح داجيإا ىلع ةيسضاملا

دوزتلا يف اح˘سش ر˘كسسع˘م ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب م˘ظ˘ع˘م
بلج ىلع نينطاوملا مغرأا ام ،بورسشلا ءاملاب
.. جد0001 غلبم ديدسست لباقم جيراهسصلاب ءاملا

.؟.. مهينطاومب ةيلولا ولوؤوسسم سسحي ىتم

انتاعماج نأا لاق نم
! .. ةميقع

ةيلحملا انتاءافك ريجفت لسسلسسمل رارمتسسإا يف
ماق ،«انوروك» ةمزأا زع يف اهتاءافكو اهتاردقل
،ركسسعم ةعماجب يلآلا ملعإلا مسسق نم ةذتاسسأا
حمسست ،رتويبمكلا ج˘ما˘نر˘ب˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ر˘يو˘ط˘ت˘ب
زاهجب سصحف˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت ةءار˘ق ة˘عر˘سسب ءا˘ب˘طأل˘ل
نم اهريغو ،«91‐ديفوك» ـب نيباسصملل ريناكسسلا
ةروسص44 ةءارقب ةيقيبطتلا حمسست امك ،سضارمألا
ةجرد بسسح اهبيترتو ةيناث04 نم لقأا يف ةعسشأا
يتلا تاباسصإلا يف ةسصاخ ،ةيلاع ةقدبو ةباسصإلا
سصيخسشت ةسصرف رفوي امم ،يوئرلا زاهجلا سسمت
نأا لاق نمف ،نمزلا نم ةعاسس نم لقأا يف سضرملا
.؟.. جتنت ل ةيرئازجلا ةعماجلا

qarsana@essalamonline.com
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«انوروك» عم ملقأاتلا
نم ديدعلا يف مهئارظن لاح مهلاح

اوؤودب نييرئازجلا نأا ودبي ،ملاعلا لود
ةايحلا عم يئاقل˘ت ل˘كسشب نو˘م˘ل˘قأا˘ت˘ي
يف ظحول ثيح ،«انوروك» لظ يف
ن˘˘م ع˘˘سساو لا˘˘ب˘˘˘قإا ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ما˘˘˘يألا
تامام˘كلا ءاد˘ترإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ا˘سصا˘خ˘سشأا ىر˘ن ا˘م اردا˘ن ا˘ن˘ك ا˘مد˘ع˘ب
ري˘ب˘ك ل˘كسشب ف˘خ ا˘م˘ك ،ا˘ه˘نو˘ع˘سضي
ةيئاذغلا داوملا ىلع تفاهتلا تفلمو
راته˘ت˘سسإلا ى˘ت˘ح ،ع˘ل˘سسلا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
ر˘ج˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘لإلا نأا م˘كح˘˘ب ع˘˘جار˘˘ت
ة˘ي˘ب˘ل˘غألا را˘ع˘سش ى˘ح˘سضأا ي˘لز˘ن˘م˘˘لا

ة˘جو˘م ن˘م فوا˘خ˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ
سشياعتلا نأاو هدمأا لوطيسس سسوريفلا نأا عنتقإا يرئازجلا ديفملا رسصتخملاب .. ءابولا اذهل ةيناث
.يروعسش ل ىحسضأا ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتلإلاو حفاسصتلا مدع نأا ليلدب ،ايمتح تاب هعم

! .. ئناوŸا ‘ «تريزت»
نم فوا˘خ˘م˘لا تع˘فد

ءابول ة˘ي˘نا˘ث ف˘حز ة˘جو˘م
تا˘ط˘ل˘سسلا˘˘ب ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ىلإا اندلب يف ةي˘مو˘م˘ع˘لا

تاءار˘˘˘˘جإا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سضم
ة˘كر˘ح ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا
اهنوك ،ةيرح˘ب˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا

ي˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ةيانعب ةموكحلا ا˘ه˘ب˘قار˘ت
ةسسسسؤوم تنتقإا ذإا ،ةقئاف
،ر˘ئاز˘ج˘لا ئ˘ناو˘م ر˘ي˘ي˘سست
ة˘ب˘سسو˘ح˘ُم راذ˘˘نإا ةز˘˘ه˘˘جأا

نع ركبملا غيلبتلل ةديدج
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م تا˘˘˘با˘˘˘سصإا
سضر˘ع ي˘˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
عور˘˘˘سشلا م˘˘˘تو ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘˘لا
،لجيجو ةياجب ،مناغتسسم ،تاوزغلا ،نارهو ،ةمسصاعلا ءىناوم ىوتسسم ىلع اهتيبثت يف يمسسرلا

رمحألا رزلاب ةيلاع سسايق ةزهجأا اهردسصت ،ادج ةروطتم ةثاغتسسا تاينقت قفو لغتسشت يتلاو
.ةيوقلا ةيجسسفنبلا قوف ةعسشألا ةينقت ىلع اسضيأا رفوتت،NSA FHV يكلسسللا زاهجلل

! .. «لازام و»
ة˘ب˘ه˘لا تا˘ح˘ف˘ن ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘ن ي˘ف

ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا هذ˘ه رود˘لا ءا˘˘ج ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
تازاغلا جاتنإل «يريجلأا زاغلاك» ةكرسش
يتلا ،طاوغألاب اهتد˘حو ر˘ب˘ع ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
ربع تايفسشتسسم ةدع ديوزت يف تعرسش
،ا˘˘نا˘˘ج˘˘م ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكوألا ةدا˘˘م˘˘ب ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةروطق˘م ف˘سصن تا˘ن˘حا˘سش4 ته˘جو˘تو
تايفسشتسسملا وح˘ن ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م
،يبطلا لزعلا حلاسصم ىلع رفوتت يتلا
،نارهوو ةنتاب ،ةلقرو ،طاوغألا تايلوب
.ىرخأا تايلو لمسشتل ةيلمعلا رمتسستسسو

«يراد ‘ يمليف»
رجحلل ةيبلسسلا تاسساكعنإلا نم فيفختلل

ينطولا زكرملا ق˘ل˘طأا ،لا˘ف˘طألا ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا
ناونعب ةقباسسم ،يرسصبلا ي˘ع˘م˘سسلاو ا˘م˘ن˘ي˘سسل˘ل
41  نم لقأا لافطألل ةهجوم «يراد يف يمليف»
ويديف دادعإا يف لثمتت ،نطولا جراخو لخاد ةنسس
،فقوم نع رب˘ع˘ي ة˘ي˘نا˘ث02 زوا˘ج˘ت˘ي ل ر˘ي˘سصق
ة˘بر˘ج˘ت ،ةز˘ي˘م˘م ة˘ظ˘ح˘ل ،ةردا˘ن ةرو˘سص ،رو˘ع˘˘سش
لزنملا لخاد هريوسصت متي نأا ةطيرسش ،ةملؤوم
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘لا˘˘سسرإاو ،لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا˘˘˘بو
ثبيو،moc.liamg@gla.acnc ينورتكللا
ىقبتو ،يرئازجلا نويزفلتلا ىلع جوتملا لمعلا
.يحسصلا رجحلا ةياهن ىلإا ةمئاق ةقباسسملا



watan@essalamonline.com
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سسيئر رمأا ،ىرخأا ةهج نم
ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ح˘ت˘ف˘ب ،لد˘ع˘لا ر˘يزو ،نو˘ب˘˘ت
سصوسصخب يئاسضق قي˘ق˘ح˘ت
ة˘ق˘ف˘˘سصب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق
عورف دحأا ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘يرا˘ج˘ت
ي˘ف «كار˘طا˘نو˘سس» ع˘˘م˘˘ج˘˘م
ـب فرعي تاب ام وأا ،نانبل
ن˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضق»
د˘ن˘ح˘م لا˘قو ،«سشو˘سشغ˘م˘˘لا
ةود˘ن ي˘ف ،د˘ي˘ع˘ل˘ب د˘ي˘ع˘سسوأا

رقمب سسمأا اهطسشن ةيفحسص
يراج قي˘ق˘ح˘ت˘لا» ،ة˘سسا˘ئر˘لا
» فا˘سضأاو ،«ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ي˘˘ف
نأا و˘˘˘ه د˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا ءي˘˘˘سشلا
ةطروتم ريغ ةلودك رئازجلا
يتلا لامعألا هذه لثم يف
ادكؤوم ،«ادارفأا امبر سصخت
اهارجم ذ˘خأا˘ت˘سس ة˘لاد˘ع˘لا نأا

فدرأاو ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو
ماقملا يف يه ةيسضقلا هذه»
˘˘‐ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘سضق لوألا
قلعتملا بناجلا امأا ،ةينانبل
ه˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘˘سسف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
.«ةيرئازجلا ةلادعلا
لو˘ح لاؤو˘سس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘ف
ةبوهنملا لاومألا عاجرتسسا

سسي˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘ب د˘˘˘˘عو ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘˘ق ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
ة˘˘˘بو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لاو˘˘˘˘مألا»
ه˘ل˘لا ءا˘˘سش نإا ع˘˘جر˘˘ت˘˘سست˘˘سس
دسض ماكحألا ردسصت امدنع
ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا

،«ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘˘ما˘˘كحأا نو˘˘كتو
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
تاءارجإل عسضخت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تسسي˘˘ل» ا˘˘ه˘˘نإا لا˘˘ق ة˘˘ي˘˘˘لود
.«ةلهسسلاب
م˘سسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا ف˘سشكو اذ˘ه
ة˘ن˘ج˘ل كا˘ن˘˘ه نأا ،ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
نوناقلا ةعجارم ىلع لمعت
قل˘˘ط˘˘نل˘˘ل ،ي˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا
ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب
ع˘ط˘ق˘ت ةد˘يد˘ج تا˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘عو
ادكؤوم ،يسضام˘لا˘ب ا˘ن˘ت˘قل˘ع
لحل يعاد كانه دجوي ل هنأا
تاباخت˘نا ءار˘جإاو نا˘م˘لر˘ب˘لا
.ةقبسسم ةيلحمو ةيعيرسشت

ليدعت ةدوسسم حرط
ةباجتسسا ءاج روتسسدلا

نيلعافلا حاحلإل
يلثممو نييسسايسسلا

يندملا عمتجملا
حرط نأا ،ديعسسوأا ديعلب زربأا
يد˘˘ي˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
ءاج ،ةيروتسسدلا تليدعتلل
نم رركم حاحلإل ةباجتسسا
نييسسايسسلا نيلعافلا سضعب
،يندملا عمتجملا ي˘ل˘ث˘م˘مو
د˘˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘سسا م˘˘˘˘غر
ارظ˘ن ة˘ما˘ع˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جلا

،«ا˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل
سسي˘˘˘˘˘˘ئر نأا˘˘˘˘˘˘ب ار˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘م
هتقفاوم طبر ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا

عيمجلا مازتلاب بلطلا ىلع
،ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا مار˘ت˘حا˘ب
ي˘˘˘عاد ل ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو» لا˘˘˘˘قو
ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘˘سسم˘˘لا ما˘˘كحأل˘˘ل

اريسشم ،«تيقوت˘لا تا˘ي˘ف˘ل˘خ
جردني ىعسسملا اذه نأا ىلإا

ةي˘ب˘ع˘سشلا بلا˘ط˘م˘لا ن˘م˘سض
يرذجلا رييغتلا ىلإا ةيعادلا
هتسسراممو مكحلا طمن يف
تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ًءدب ةلودلا ةب˘ي˘ه ةدا˘ع˘ت˘سساو
ة˘ما˘ع˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ق˘˘ل˘˘خأا˘˘ب
ليسضفتو ،داسسفلا ةحفاكمو
ي˘˘ف ءلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةءا˘˘ف˘˘كلا

ر˘كذو ،ما˘ع˘لا نأا˘سشلا ة˘مد˘˘خ
عور˘سشم˘لا نأا˘ب ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
روتسسدلا ليدعتل يديهمتلا

هليدع˘ت˘ل ةدو˘سسم در˘ج˘م و˘ه
سشاقنلل ةيسضرأا ةباثمب وهو
ىتح لمع ةيجهنمو ،ريغ ل
،غارف نم سشاقنلا قلطني ل
ةدعم ةقيثو ىلع زكتري لب
را˘ب˘ك ن˘م ة˘ب˘خ˘ن فر˘ط ن˘˘م
.نوناقلا ةذتاسسأا

صسيئر ةلاسسر
صصوسصخب ةيروهمجلا

يف» ةركاذلا عوسضوم
«حوسضولا ىهتنم

را˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
يمسسرلا قطانلا ،لاسصتلل
،ةيروهمج˘لا ة˘سسا˘ئر م˘سسا˘ب
لكب عفادت˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب
ةر˘كاذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ةو˘˘ق
ازربم ،اهخيراتب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسر نأا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
يام8 رزا˘˘˘ج˘˘˘م ىر˘˘˘˘كذ
ىهتن˘م» ي˘ف تنا˘ك5491
اذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘سشب «حو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا
سسي˘˘˘ئر» لا˘˘˘قو ،ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘كأا د˘ق نا˘ك ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ةركاذلا نأاب ةبسسانملا هذهب
م˘˘ي˘˘م˘˘سص ي˘˘˘ف ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سس
ا˘ن˘تا˘قل˘ع ي˘ف ا˘ن˘تا˘ما˘م˘ت˘ها
ة˘˘لا˘˘سسر˘˘لاو ..ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا

يه نمل ةبسسنلاب ةحسضاو
.«ةهجوم
اودوعتي مل نونطاوملا

نوناقلا مارتحا ىلع
هيلع صسادي ناك هنأل

قباسسلا يف
،ديعسسوا دنحم ديعلب ددسش
ةيسسايسس ةدارإا كانه نأا ىلع
دسض نوناقلا قيب˘ط˘ت˘ل ة˘يو˘ق
ع˘˘قاو˘˘م ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي ن˘˘م ل˘˘ك
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
عرزو سصاخ˘سشألا ح˘ير˘ج˘ت˘ل
ءلؤوه نأا ىلإا اريسشم ،ةنتفلا
نو˘ع˘سضخ˘ي˘˘سس سصا˘˘خ˘˘سشألا
ي˘ه ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لاو ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘ل˘˘ل ة˘˘لو˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

نو˘˘نا˘˘ق ق˘˘فو م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
هيلع قداسص يذلا تابوقعلا
لا˘˘قو ،ار˘˘خؤو˘˘م نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘˘لا
ل ،نوناقلل لاثتملا بجي»
سصاخسشألل ةبسسنلا˘ب ا˘م˘ي˘سس
ى˘ل˘ع اودو˘˘ع˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا
نا˘ك ه˘نأل نو˘نا˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا
،«ق˘با˘سسلا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع سساد˘˘ي
قرتخي نم لك» نأا افيسضم
ة˘لاد˘ع˘لا ه˘جاو˘ي˘سس نو˘نا˘ق˘˘لا

ف˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لاو
.«مولظملا

قطانلا ركذ ،ددسصلا اذهبو
ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘لا
سضع˘˘ب˘˘˘ب ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
اهليجسست مت يتلا تلاحلا

ر˘ب˘خ ر˘سشن م˘ت ثي˘ح ،ار˘خؤو˘م
تاط˘ح˘م ق˘ل˘غ لو˘ح بذا˘ك
يف ببسست ام وهو ،نيزنبلا
ىلإا ةفاسضإلاب ،ةريبك ةمزأا

ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأا» ىر˘˘˘˘˘خأا تلا˘˘˘˘˘˘ح
يلحتلا ىلإا ايعاد ،«ةروطخ
يف مارتحلاو ةي˘لوؤو˘سسم˘لا˘ب
.ةيرحلا ةسسرامم

نويزفلتلا حتف
ةسضراعŸا مامأا يمومعلا

ابيرق
نويزفلتلا ربانم حتف نأاسشبو
فا˘˘ي˘˘طأا ما˘˘مأا ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ر˘يزو˘لا لا˘˘ق ،ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا

اذه نأا ،لاسصتلل راسشتسسملا
ي˘ف» ا˘ي˘لا˘ح و˘˘ه ى˘˘ع˘˘سسم˘˘لا
ي˘ل˘ح˘ت˘لا ي˘غ˘ب˘ن˘يو ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب
كانه نأا ا˘ف˘سشا˘ك ،«ر˘ب˘سصلا˘ب
رو˘ه˘ظ˘ل ادد˘ح˘م ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ي˘ف ة˘سضرا˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا باز˘˘˘˘˘حألا

ءاربخلاو يندملا عمتجملاو
.ةينطولا تاءافكلاو

نانبلب صشوسشغملا نيزنبلا ةيسضق يف «كارطانوسس» طروت يف قيقحتلاب يتامغز رمأاي نوبت صسيئرلا

 رطفلا ديع لبق ميتنسس نويلملا ةحنم فرسص
نيمهتملا قح يف ةيئاهنلا ماكحأ’ا رودسص دعب ةبوهنملا لاومأ’ا عاجرتسساو دعبتسسم ناملربلا لح ^

ر.نوراه
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.اهيف نيلجسسملل ةيديربلا تاباسسحلا يف اهبسص متو ناسضمر

ىلإا لاقتنإلاب ةبلطلل حامسسلل
01 نم لقأا لدعمب ةعماجلا

«ذاقنإ’ا» دامتعا حرتقم
بتكم ىلع «كابلا» يف

ةيبرتلا ريزو
،رايخ ةليمج تنلعأا

ءايلوأا ةيلاردف ةسسيئر
لسسارتسس اهنأا ،ذيمÓتلا

نم ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
يمسسر بلط ميدقت لجأا

ذيمÓتلا ءايلوأا مسساب
يف ذاقنإلا ماظن دامتعل

دسصق اذهو ايرولاكبلا
لاقتنÓل ذيمÓتلل حامسسلا
نم لقأا لدعمب ةعماجلا ىلإا

01.
يف ،رايخ تزربأاو اذه
تلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
نم بلطتسس اهنأا ،صسمأا اهب
ريزو ،طوعجاو دمحم
صضفخ  ،ةينطولا ةيبرتلا

ةداهسشب رفظلا لدعم
ةدعاسسمك اذهو ايرولاكابلا
مل نيذلا ذيمÓتلل ةيسسفن
رهسش فسصتنم ذنم اوسسردي
مهو ،يسضاملا صسرام
ءارجإا ىلع نوربجم
عوبسسألا يف ناحتملا
،ربمتبسس رهسش نم يناثلا

ةيلاردف ةسسيئر تفاسضأاو
اذه نأا ،ذيمÓتلا ءايلوأا
ـب هتفسصو يتلا بلطلا
نأا نكمي ،«يئانثتسسلا»
ةيباجيا ةفسصب هيلإا رظني
دامتعا مت امدعب اذهو
نيروطلا نم لك يف ذاقنإلا
.طسسوتملاو يئادتبلا

ر.نوراه

ةرئاط ،سسمأا لوأا ةليل تطح
نيسشويلا» عون نم ةيركسسع
ةيوجلا تاوقلل ةعباتلا ،«67
يراو˘ه را˘ط˘م˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘م ،ي˘لود˘˘لا ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تاد˘˘ع˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘سشب
سسوري˘ف ن˘م ة˘يا˘قو ل˘ئا˘سسوو
.نيسصلا نم ةيتآا ،«انوروك»
بقع ةفاحسصلل حيرسصت يفو
دبع حسضوأا ،ةرئاطلا لوسصو
ن˘ب لا˘م˘ج ي˘ف˘ط˘˘ل ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ،د˘˘م˘˘حا˘˘ب
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا˘˘˘ب ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
ةنحسشلا كلت نأا ،ةينلديسصلا

ا˘ه˘مد˘ق تا˘˘ب˘˘ه ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم
نيلماعتملل ين˘طو˘لا دا˘ح˘تلا
تا˘˘كر˘˘سشو ،ة˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف

دوعت ةن˘ح˘سش اذ˘كو ،ة˘ي˘ن˘ي˘سص
ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘سصل˘˘˘ل
اهنأا افسشا˘ك ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل
003و نييلم3 نم نوكتت
عانق فلأا062و ،ةمامك فلأا

فلأا001و،2PFF عون نم
51 نع لسضف ،فسشك ةدحو
ىلإا اريسشم ،ةيبط ةراظن فلأا
ةيبطلا تامزلتسسملا هذه نأا
ز˘يز˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سست˘˘سس
سسوريفل يد˘سصت˘ل˘ل ا˘ه˘تارد˘ق
.«انوروك»
ريزولا نأا˘م˘ط ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو

رئازجلل نأا ىلع ،نينطاوملا
ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ا˘ي˘˘فا˘˘ك ا˘˘نوز˘˘خ˘˘م
نم نوكتملاو ،«91‐ديفوك»
ةمامك نويل˘م03 ن˘م ر˘ث˘كأا

2PFF ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يل˘˘˘˘˘˘مو
،ف˘سشكلا ةد˘حوو تارا˘˘ظ˘˘نو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل هر˘كسش ن˘ع ار˘˘ب˘˘ع˘˘م
تايناكمإا دينجتل ةيركسسعلا
افسشاك ،سسوريف˘ل˘ل يد˘سصت˘ل˘ل
ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نوز˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا نأا

ينطولا سشي˘ج˘لا ةد˘عا˘سسم˘بو
ر˘ث˘كأا زز˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘سس ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
.ةمداقلا تلحرلا لسضفب
نب مدقملا حسضوأا ،هتهج نمو
ةر˘ئا˘ط˘لا د˘ئا˘ق ،مر˘كأا ةرا˘˘م˘˘ع
راطإا يفو هنأا ،«67 نيسشويلا»
ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘لود˘˘لا

،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
يوجلا ر˘سسج˘ل˘ل لا˘م˘كت˘سساو
نيسصلاو رئازجلا نيب طبارلا
عافد˘لا ةرازو ه˘تر˘ط˘سس ي˘ت˘لا
هذ˘˘˘ه بل˘˘˘ج م˘˘˘ت ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
راطإا يف ةيبطلا تامزلتسسملا

ترم ةعاسس63 تماد ةلحر
اذهو «ةنسسح دج» فورظ يف
ة˘ي˘فار˘ت˘حاو ة˘يز˘ها˘ج ل˘سضف˘˘ب

.ةرئاطلا مقاط
ـه.داوج

رئازجلل نأا دكأا ةينلديسصلا ةعانسصلاب فلكملا بدتنملا ريزولا
«انوروك» ةهباجمل ايفاك انوزخم

ةديدج ةيبط تادعم ةنحسش لوسصو
ةيركسسع ةرئاطب نيسصلا نم

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر ىر˘˘جأا
لوأا رسصع ،نوبت ديجملا دبع
ع˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘˘م˘˘لا˘˘كم ،سسمأا
،رجين˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل هر˘ي˘ظ˘ن
لدا˘˘ب˘˘ت ،و˘˘فو˘˘سسيإا ود˘˘م˘˘ح˘˘˘م
تامولعملا ،ناسسيئرلا اهللخ
يحسصلا عسضولا روطت لوح
عيسسو˘ت قا˘فآاو ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف
،امه˘ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لاو روا˘سشت˘لا

ةسسائرل نايب هب دافأا ام بسسح
سسيئر ربع امك ،ةيروهمجلا

هذه ءانثأا ،رجي˘ن˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
ريظن هر˘كسش ن˘ع ،ة˘م˘لا˘كم˘لا
ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا تاد˘عا˘سسم˘˘لا
از˘˘يز˘˘ع˘˘ت هدل˘˘ب˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

تا˘˘قل˘˘عو ةو˘˘خألا ر˘˘سصاوأل
ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا راو˘˘ج˘˘لا ن˘˘سسح
.امهنيب ةمئاقلا

ح.نيدلا رمق

نيدلبلا يف يحسصلا عسضولا روطت لوح تامولعملا اهلÓخ لدابت
امهنيب نواعتلاو رواسشتلا عيسسوت قافآاو

عم ةيفتاه ةملاكم يرجي نوبت شسيئرلا
وفوسسيإا ودمحم يرجينلا هريظن

ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تت˘˘فأا
د˘ي˘ع ةل˘سص ءادأا˘ب ،ىو˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل
تويبلا ي˘ف كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا

ةر˘سسألا دار˘فأا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘عا˘˘م˘˘ج
ارظن كلذو ،ىدارف وأا ةدحاولا
راسشتناب ةقلعت˘م˘لا عا˘سضوأل˘ل
.«انوروك» سسوريف
يف ،اهتاذ ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تت˘فأا ا˘م˘ك
زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،هن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مل˘سسلا»
د˘ي˘ع ةل˘˘سص ءادأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
تاموادملا باحسصأل ر˘ط˘ف˘لا
دودح يف لمعلا نكامأا يف
امي˘ظ˘ع˘ت كلذو ،م˘ه˘ل حا˘ت˘م˘لا
ل˘ي˘سصح˘تو ةر˘ي˘ع˘˘سشلا هذ˘˘ه˘˘ل
اهنأا ةزربم ،اهتكربو اهباوثل
ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع مواد ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘ن˘˘سس
هللا ىلسص هللا لوسسر انديسس
نأا تر˘˘كذو ،م˘˘ل˘˘سسو ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
كلذ زاوج ىلع اوسصن ءاهقفلا
جورخ˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت ن˘م˘ل
ي˘ف لا˘ح˘لا و˘ه ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
ببسسب ةسضور˘ف˘م˘لا فور˘ظ˘لا

.«انوروك» ةحئاج
ةيرازولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تت˘فأاو اذ˘ه
ع˘فر ة˘ي˘عور˘سشم˘ب ،ىو˘ت˘ف˘˘ل˘˘ل
ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كت˘˘لاو ح˘˘ي˘˘ب˘˘سست˘˘لا

ي˘˘˘˘ف تو˘˘˘˘سصلا تار˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كم
ىلإا سسانلا تعدو ،دجاسسملا
ليلهتلاو حيبسستلاو ر˘ي˘ب˘كت˘لا
او˘نا˘ك ثي˘ح وأا تو˘ي˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ةنسسلا هذه ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
،ةر˘ي˘˘ع˘˘سشلا هذ˘˘ه  م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘تو
ديع˘لا ي˘نا˘ع˘م را˘سضح˘ت˘سسلو
ة˘˘˘حر˘˘˘ف˘˘˘لا عرز˘˘˘ل ه˘˘˘ئاو˘˘˘جأاو
˘مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لاو
ف˘ي˘سضي ترا˘سشأاو ،د˘ي˘˘ع˘˘سسلا
ةليسضف ىلإا  ‐هتاذ ردسصملا
ة˘ج˘ه˘ب˘˘لاو ة˘˘حر˘˘ف˘˘لا را˘˘ه˘˘ظإا

ر˘˘سشنو ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب رور˘˘˘سسلاو
ة˘م˘حر˘لاو ة˘ب˘ح˘م˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘م
˘مار˘ت˘حا ل˘ظ ي˘ف ل˘˘فا˘˘كت˘˘لاو
سصرحلاو ،ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

،ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
.ةفلتخملا تاعمجتلا يدافتو

ـه.داوج

:ىوتفلا ةنجل ،عورسشم دجاسسملا يفتوسصلا تاربكم نم ريبكتلاو حيبسستلا عفر

تويبلا يف ديعلا ةÓسص



ا˘سضيأا عور˘سشم˘˘لا ن˘˘م˘˘سضتو
3 ـب نيزنبلا راعسسأا يف ةدايزلا
،رانيد5 ـب توزا˘م˘لاو را˘˘ن˘˘يد
نيزن˘ب˘لا ر˘ع˘سس ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
لد˘ب را˘ن˘˘يد49.14 يدا˘˘ع˘˘لا

نيزنبلا رعسسو ،رانيد49.83
رانيد79.44 حبسصي زات˘م˘م˘لا
رع˘سس ا˘مأا ،را˘ن˘يد79.14 لد˘˘ب
هرع˘سس سصا˘سصر نود ن˘يز˘ن˘ب˘لا
14 لد˘˘ب را˘˘ن˘˘يد44 ح˘ب˘˘سصي
ر˘˘ع˘˘˘سس ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،را˘˘˘ن˘˘˘يد
رانيد60.82 هر˘ع˘سس توزا˘م˘˘لا
نمسضت امك ،رانيد60.32 لدب
ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘سشم ا˘سضيأا
ر˘ع˘سسلا ة˘ع˘جار˘م ي˘ل˘˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا
هسضيفختو طف˘ن˘ل˘ل ي˘ع˘جر˘م˘لا
.ليمربلل رلود53ىلإا

نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ّر˘˘قأا ا˘˘م˘˘˘ك
راعسسأا عفر ،يليمكتلا ةيلاملا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘سسر˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا تارا˘ي˘سسلا دار˘ي˘ت˘˘سسا
مسصخ متو ،نيزنب كرحُم تاذ
مقر ىلع ةئملاب52 هرادقم ام
ىلع مسسرلل عسضاخلا لامعألا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،ي˘ن˘ه˘م˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
ءانبلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘ل˘ل
.ّيرلاو ةيمومعلا لاغسشألاو

يطايت˘حا فر˘ع ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
رايلم9.34 ىلإا لكآات فرسصلا
لداعي ام ،ةنسسلا ةياهن عم رانيد
،تادراو˘لا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سش3.21
نأا نو˘نا˘ق˘لا عور˘˘سشم فا˘˘سضأاو
قود˘˘ن˘˘سص ي˘˘ف از˘˘ج˘˘ع كا˘˘˘ن˘˘˘ه
رانيد راي˘ل˘م086 ـب د˘عا˘ق˘ت˘لا

466 لباقم0202 ةنسس للخ
.9102 ةنسس يف رانيد رايلم

نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ن˘˘م˘˘سضتو
اسضافخنإا ،0202 ةنسس ةيلاملا
ـب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
يأا را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م7.2737
،ةئملاب8.5 هرد˘ق سضا˘ف˘خ˘نا˘ب

ـب رييسستلا تا˘ق˘ف˘ن تغ˘ل˘ب ا˘م˘ك
ةبسسنب سضافخنا يأا4.2574
زيهجتلا تاقفن امأا ،ةئملاب9.2
رانيد راي˘ل˘م3.0262 تغل˘ب˘ف
،ةئملاب6.01 ةبسسنب سضافخناب

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تادار˘يإلا نأا ا˘م˘˘ك
رانيد را˘ي˘ل˘م5.5935 تغ˘ل˘˘ب
،ةئملاب2.41 ةبسسنب سضافخنإاب

تغ˘˘ل˘˘ب ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لاو
ة˘يا˘ب˘ج˘لاو ،را˘ن˘˘يد6.8582
رايلم7.4931 تغلب ةيلورتبلا
عور˘˘˘سشم ن˘˘˘م˘˘˘سضتو ،را˘˘˘ن˘˘˘˘يد
تاردا˘˘˘سص ا˘˘˘سضيأا نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

7.71 يأا ،رانيد رايلم73771
ـب تعجارت ثيح رلود رايلم
تادراو امأا ،رانيد رايلم4.81
رايلم1.32533 تغلبف علسسلا
رلود رايل˘م5.33 يأا را˘ن˘˘يد
،ةئملاب1.31 ـب تعجارت ثيح
نوناقلا عورسشم يف ءاج امك
8.81  ـب يراجتلا نازيملا زجع
ـب ةينازيملا زجعو ،رلود رايلم
اذكو ،را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م9.6791
ـب ةيمومعلا ةنيزخلا يف زجع
ا˘مأا ،را˘ن˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م9.4592
‐ وهف ةعقوتملا ومنلا لدعم
مخسضتلا لدعمو ،ةئ˘م˘لا˘ب6.2
.ةئملاب3 غلب
داوملا داريتسسا ىلعavt ءاغلإا

ةزهجألاو ةينلديسصلا
..انوروك ةهجاومب ةسصاخلا
بئارسضلا عفد لاجآا ديدمتو

ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘سشم ّر˘قأا
لاجآاو ةرتف ديدمت ،ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
˘˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘لاو بئار˘˘˘سضلا ع˘˘˘˘فد
سسور˘ي˘ف بب˘سسب ،ة˘ي˘كر˘˘م˘˘ُج˘˘لا

ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘سسن بسسحو ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
«avt» ءاغلإا مت دقف عورسشملا

ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا قو˘ق˘ح˘˘لاو
ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا داو˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا

لخدت يتلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جألاو
سسور˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
«avt» ءا˘غ˘لإا م˘ت ا˘م˘ك ،ا˘نورو˘ك
ةدروتسسملا ةيلوألا داوملا ىلع
ةد˘م˘ل ا˘ي˘ل˘ح˘˘م ة˘˘ع˘˘ّن˘˘سصم˘˘لا وأا
تاعانسصلل ةهجوملاو نيتنسس
،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ،ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘˘م˘˘لا
،را˘ي˘غ˘لا عا˘ط˘ق ،ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا

ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘سشم ّر˘˘قأاو
ماظنلا ميظنت ةداعإا يليمكتلا
رظنلا ةداعإاو دحوملا يبيرسضلا
،ةرحلا نهملا ةبيرسض ماظن يف
عور˘سشم˘لا تاذ ي˘ف درو ا˘˘م˘˘ك
ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘عإا
ع˘فد˘لا ما˘ظ˘ن اذ˘كو ،ط˘سسب˘م˘˘لا
نم بئارسضلا يعفادل ةبسسنلاب

.تلماعت ةدع ءاغلإا للخ
علسسللavt نم ءافعإلا ءاغلإا

رئازجلا دجسسمل ةهجوملا
ىلع موسسرو ..ريبكلا

ةرخافلا معاطملا
نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ل˘˘م˘˘ح˘˘˘يو

ماكحأا ةعبسس يليمكتلا ةيلاملا
يف درو ام نيب نمو ،ةديدج
ءاغلإا ،يليمكتلا ةيلاملا نوناق
ع˘فد د˘ق˘عو ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا د˘˘ق˘˘ع
ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل بئار˘˘سضلا

،ةيطارقوريب˘لا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لاو
عور˘˘سشم لل˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ءاغلإا ،يليمكتلا ةيلاملا نوناق
قوقحلاوavt نم ءافعإلا رارق
ع˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،ة˘ي˘كر˘م˘ج˘˘لا

دجسسمل ةهجوملا تازيهجتلاو

سضر˘˘فو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘سشم
ةميقلا ىلع مسسرلا ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
ىلع ةئملاب9 ةبسسنب ةفاسضملا
معاط˘م˘لاو ةر˘خا˘ف˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا
.ةفنسصملا قدانفلاب ةدجاوتملا

ةبعسصلا ةلمعلاب حيرسصتلا
زواجتت وأا اهتميق يواسست يتلا

وروأا0001
نوناق عورسشم نمسضت امك

0202، ةنسسل يليمكتلا ةيلاملا
ةب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ح˘ير˘سصت˘لا
زواجتت وأا اهتميق يواسست يتلا

،وروأا0005 لدب وروأا0001
ن˘ير˘فا˘سسم˘˘لا سصخ˘˘ي رار˘˘ق˘˘لاو
ءانثأا نيميقملا ريغو نيميقملا
.جورخلا وأا لوخدلا

ثدحلا4 4472ددعلا ^1441 ناسضمر12ـل قفاوملا0202 يام41صسيمخلا

watan@essalamonline.com

نيزنب كرحم تاذ ةديدجلا تارايسسلا داريتسسا ىلع موسسرلا راعسسأا عفر

دوقولا راعسسأا يف تادايز رقي0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورسشم
جد رايلم086 ـب دعاقتلا قودنسص يف زجعو فرسصلا يطايتحإا لكآات ^
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ز.لامج

،مرسصنملا دحألا موي ءارزولا صسلجم هيلع قداسص يذلا ،0202 ةنسسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورسشم نمسضت
.دوقولا راعسسأا يف ةدايز اهيلع بترتي يتلاو ،ةيلورتبلا تاجتنملا ىلع موسسرلا ةعجارم

لظ يف صشغلا نم كلهتسسملا ةيامحل
 ارخؤوم طاسشنلا اذه ىوتسسمل بيهر عافترإا

تايلمع ىلع اهتباقر ززعت كرامجلا
جراخلا نم تنرتنإ’ا ربع ءارسشلا

مÓعإلا ريدم ،ةكيرب لامج لاق
ةماعلا ةيريدملاب لاسصتإلاو
ةكرح ليجسست مت هنإا ،كرامجلل

يوتحت دورط لوسصول ةيداع ريغ
عقاوملا ربع اهئارسش مت علسس ىلع

نأا احسضوم ،ةيملاعلا ةينورتكلإلا
اهتباقر تززع كرامجلا حلاسصم

نم ةمداقلا ،تاجوتنملا هذه ىلع
ءارسشلا تايلمع راطإا يف جراخلا

.تنرتنإلا ربع
هذه نأا ىلإا ،ةكيرب لامج راسشأاو
ةنياعملل ايلاح عسضخت تايمكلا

علسسلا لإا ملسست نلو ،ةكرمجلاو
لامعتسسلا لجأا نم تينتقا يتلا
صضارغأل صسيلو يسصخسشلا

كرامجلا تلجسسو ،ةيراجت
9061 لوسصو ،ارخؤوم ةيرئازجلا

يام4 خيراتب307 اهنيب نم درط
يف375و يام7 يف042و يراجلا

لبق دورطلا ددع نأا راسشأاو ،يام9
،02 ىلإا51 نيب ام حوارتت تناك
دكأاتلا ىلإا كرامجلا حلاسصم أاجلتو
،ةقباسسلا تايلمعلا خيرات نم
نيبرهملاب ةسصاخلا ةيقاطبلاو
نيذلا صصاخسشألا ديدحت دسصق
قيرط نع ءارسشلا نولغتسسي
.ةيراجت صضارغأل تينرتنلا

طاسشنلا نأا ،ةكيرب لامج دكأاو
اقبط ريسسمو ننقم يراجتلا
تاءارجإا نم فدهلاو ،نوناقلل
نطاوملا ةقاعإل تسسيل ةبقارملا
،صشغلا ةرهاظ ةهجاومل نكل
نم ةديدج ةجومب رمألا قلعتيو
فدهب مظنت تأادب صشغلا
نأا امب ،تاءافعإلا نم ةدافتسسلا
لإا عفدي ل درطلا نم ديفتسسملا

.نيزختلاو لقنلا فيراسصم
ع.لÓب

ي˘ف ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو تب˘˘ل˘˘ط
ن˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
،ةراجتلل نييئلولاو نييو˘ه˘ج˘لا
نم ةمزللا ريبادتلا لك ذاختا
ر˘ق˘ت˘سسم ن˘يو˘م˘ت نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جا
،ءاسضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م قو˘سسل˘ل
ي˘ت˘لا را˘ع˘سسألا ي˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لاو
لل˘خ ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب تع˘˘ف˘˘ترا
نيمألا بلطو اذه.ةريخألا مايألا
ن˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا
يتلا بابسسألا ديدحت ،تايلولا
فيثكتو للتخلا اذه ىلإا تدأا

اذ˘ه ي˘ف ة˘با˘قر˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
:ةميلعتلا سصن يف ءاجو ،نأاسشلا
ىلإا ةدراولا ريراقتلا ىلع ءانب»
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ،ة˘يز˘كر˘م˘لا ةرادإلا

را˘ع˘سسأل ئ˘جا˘ف˘م˘لا عا˘ف˘˘ترلا˘˘ب
ل˘جا ن˘مو ،ءا˘سضي˘ب˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا
نامسض عم اهراعسسأا يف مكحتلا
بلطا ،قوسسلل رق˘ت˘سسم ن˘يو˘م˘ت
ن˘ي˘يو˘ه˘ج˘لا ن˘يرد˘م˘˘لا) م˘˘كن˘˘م
لك ذاختا (ةراجتلل نييئلولاو
هذه ةهجاومل ةمزل˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةرازولا تثح ام˘ك ،«ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
نييئلولاو نييوهجلا ن˘يرد˘م˘لا
جارفإلا ىلع لم˘ع˘ل˘ل ،ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل

ىلع ةدوجوملا تانوزخملا نع
ط˘˘˘ب˘˘˘سضلا ن˘˘˘يواود ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
فلتخمل حامسسلاو ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا
جاتنإا ةلسسل˘سس ي˘ف ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا

مايقلل ءاسضيبلا موحللا عيزوتو
.كلهتسسملل رسشابملا عيبلاب

ناو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ،سسمأا لوأا نا˘˘˘˘كو

ةيبرتو ماعنألا ةيذغتل ينطولا
يف عرسش دق ،«بانوأا» نجاودلا
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م نوز˘خ˘م ق˘يو˘˘سست
راطنق ف˘لأا75 هردق ءا˘سضي˘ب˘لا
مارغول˘ي˘كل˘ل جد052 ر˘ع˘˘سسب
راعسسألاب ةدوعلا دسصق ،دحاولا
،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘تا˘يو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘لإا

،يوار˘˘ط˘˘˘ب دـم˘˘˘ح˘˘˘م ح˘˘˘سضوأاو
نأا ،ناويدلل ماعلا ريدملا سسيئرلا

ر˘سسكل تءا˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
يف تبهتلا يتلا نجاودلا راعسسأا
جد063 لسصتل ،ةريخألا ةنوآلا
سصيسصخت مت ثيح ،مارغوليكلل
32 ىوتسسم ىلع عيب ةطقن15
 .نطولا ربع ةيلو

ز.لامج

ةباقرلا تايلمع نم فيثكتو لÓتخلا اذه ىلإا تدأا يتلا بابسسألا ديدحت عم

ةلوقعم راعسسأابو ءاسضيبلا موحللاب قوسسلا نيومت نامسضل تاءارجإ’ا لك ذاختا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
،ا˘ت˘قؤو˘م لو˘ب˘ق˘لا ن˘ع ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ة˘م˘ل˘سسم˘لا أا˘سشن˘م˘لا تادا˘ه˘سشل
رئازجلا ن˘ي˘ب ة˘كار˘سشلا قا˘ف˘تا را˘طإا

ي˘˘ف ،(1وروأا) ي˘بوروألا دا˘ح˘˘تلاو
تادا˘ه˘سشلا ن˘م لد˘ب خ˘˘سسن ل˘˘كسش
ة˘˘مزألا ةر˘˘ت˘˘ف لل˘˘خ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصألا
يف ،اهتاذ ةئيهلا تدكأا .ةيحسصلا
نامسض ىلع اسصرح هنأا ،اهل نايب
ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا تاءار˘جإلا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
ميدقت سصخي اميف ،ةكارسشلا قافتا
ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا م˘ت أا˘˘سشن˘˘م˘˘لا ل˘˘ئلد
فر˘ط˘لا ع˘م) كر˘ت˘سشم˘لا دا˘م˘ت˘˘علا
ةيئان˘ث˘ت˘سسل تاءار˘جإل ،(ي˘بوروألا

ةيحسصلا ةمزألا ةرتف للخ ةنرمو
ةرادإا ترطخأاو ،قافتلا دونبل اقبط
ة˘ي˘سضو˘ف˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
عسضولا ىلإا رظنلاب هنأا ةيبوروألا
،»91‐ديفوك» ءابو نع بترتملا
ن˘ي˘ب لا˘سصتا ل˘ك ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
ناف نيلماعتملاو كرامجلا حلاسصم
داحتلا يف ءاسضعألا لودلا سضعب
مي˘ل˘سست ا˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت˘ي ،ي˘بوروألا
ىلع ةيليسضفتلا أا˘سشن˘م˘لا تادا˘ه˘سش
ةلماحو ةعقوم» بولط˘م˘لا و˘ح˘ن˘لا
وه امك ةيقرو ةميعد ىلعو متخلل
ن˘ي˘ب ة˘كار˘سشلا قا˘˘ف˘˘تا ي˘˘ف رر˘˘ق˘˘م
هيلعو ،«يبوروألا داحتلاو رئازجلا
لكسشب تحمسس كرامجلا ةرادإا نإاف
لوبقب ،ءابولا ةرتف للخ يئانثتسسا
فادهأل ةملسسملا أاسشنملا تاداهسش
ليلدك خسسن لكسش يف ةيليسضفت

قا˘ف˘˘تا را˘˘طإا ي˘˘ف أا˘˘سشن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
بجي هنإاف ددسصلا اذه يف ،ةكارسشلا

مدقي نأا يداسصتقلا لماعتملا ىلع
يكرمجلا سصيلختلا ةيلمع للخ
ةيلسصألا أاسشنملا ةداهسش نع ةخسسن
متخو عيقوت لمحت يتلا (1وروأا)
طورسشل اقفو ةين˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
اذ˘ه˘ل طر˘ت˘سشيو ،ة˘كار˘˘سشلا قا˘˘ف˘˘تا
يداسصتقلا لماعتملا ميدقت لوبقلا
كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم ىد˘˘ل ا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
لجأا يف ةيلسصألا ةداهسشلا ميدقتب
ىعسسملا اذه ،رهسشأا ةثلث هاسصقأا
ق˘فو ر˘ئاز˘ج˘˘لا كن˘˘ب ا˘˘سضيأا ها˘˘ن˘˘ب˘˘ت
خيراتبCGD/540 مقر ةركذملا

رسشنلا عوسضو˘م0202ليرفأا32
م˘˘˘˘قر ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سسرإلا بجو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب

592/2B/210D/DGD
ةسصاخلا قئاثولا لوبقب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
نع ةملتسسملا داريتسسلا تايلمعب

مامتإل ،ينورتكللا د˘ير˘ب˘لا ق˘ير˘ط
ة˘˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘ب˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
تاداهسش سصوسصخبو .ةيكرمجلاو
عيقوتلاب1RUE أا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ةسصتخملا تاطلسسلل ينورتكللا
امتخ لمحت لو ةعقوملا ريغ نكل
و˘ه ا˘م˘ك ة˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
نإاف ،هنم ةخسسنب وأا ةداع بولطم
تاداهسشلا نم عونلا اذه لثم لوبق
ةلافكب مازتلا باتتكا هيف طرتسشي
(84D) قوقحلل يلامجإلا غلبملاب
نمسضت يتلا ،ةقحتسسملا موسسرلاو
أا˘سشن˘م˘لا ةدا˘ه˘سشل ا˘˘يد˘˘ع˘˘ب اراد˘˘سصإا

ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لاو جذو˘˘م˘˘ن˘˘˘لا بسسح
قا˘ف˘تا ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع سصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا
ىدعتي ل لجأا يف كلذو ،ةكارسشلا
نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ثل˘˘˘ث
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تح˘˘˘سضوأا
‐1 ةرقفلا91 ةداملا» نأا ،كرامجلل
قافتل6 مقر لوكوتوربلا نم »أا
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ل˘كب ح˘ي˘ت˘ي ،ة˘كار˘˘سشلا
دعب أاسشنم تاداهسش رادسصإا ةيناكمإا
لاح يف اهب ةسصاخلا داوملا ريدسصت
ريدسصتلا دنع اهميلسست متي مل ام
رربيو ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا فور˘ظ بب˘سسب
ةبسسن˘لا˘ب ة˘لا˘ف˘كلا ماز˘ت˘لا طار˘ت˘سشا
لوب˘ق مد˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه˘ل
ة˘˘ي˘˘بوروألا لود˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
نم اينورتكلا ةعقوملا تاداهسشلا

تادا˘ه˘سشلا ق˘˘با˘˘ط˘˘ت مد˘˘عو ة˘˘ه˘˘ج
قافتا ماكحأا عم اينورتكلا ةعقوملا
دا˘ح˘تلاو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘˘كار˘˘سشلا
ا˘م˘ك ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ي˘˘بوروألا
ناد˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘ب طر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشت
ا˘ه˘ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ط˘سسو˘ت˘موروألا
دا˘˘ح˘˘تلا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘سش تا˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ةعقوملا ةداهسشلل انامسض يبوروألا
ةيريدم˘لا تزر˘بأا ا˘م˘ك .ا˘ي˘نور˘ت˘كلا
تاءارجإلا هذه نأا ،كرامجلل ةماعلا
م˘يد˘ق˘ت سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسلا
قا˘ف˘تا را˘طإا ي˘ف أا˘سشن˘م˘لا تا˘تا˘ب˘˘ثإا
ىوسس اهقيبطت بجي ل ،ةكارسشلا

نم ءادتبا ةرداسصلا تاداهسشلا ىلع
.0202 يام10

ز.لامج

«انوروك» ةحئاج لÓخ نييداسصتقلا نيلماعتملا ةدئافل يئانثتسسا ءارجإاك

«1وروأا» أاسشنملا تاداهسش لبقت كرامجلا
اتقؤوم ةيلسصأ’ا نم ’دب خسسن لكسش يف

ر˘يزو ،يرا˘م˘ع ف˘ير˘سش سسأار˘˘ت
اعامتجا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحلفلا

عورسشم ليدعت ريسضحتل سصسصخ
نمسضتملا ،يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا
يف زبخلاو قيقدلا راعسسأا ديدحت
ل˘ب˘ق ،ع˘يزو˘ت˘لا ل˘حار˘م ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
.ءارزولا سسلجم ىلع هسضرع

ي˘ف ،ة˘حل˘ف˘لا ةرازو تح˘سضوأا
عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب

ةرازو˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا هر˘˘سضح
نع نيلثم˘مو ،عا˘ط˘ق˘لا تارا˘طإاو
ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو
،م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازوو
ىل˘ع مو˘سسر˘م˘لا عور˘سشم سصن˘يو
طور˘˘سشلا ر˘˘ت˘˘فد أاد˘˘ب˘˘˘م سسير˘˘˘كت

ءا˘ف˘سضإا ل˘ب˘ق ة˘ي˘سسا˘سسأا ة˘ق˘ي˘˘ثو˘˘ك
ن˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو ،ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا
ريطأات زيزعتل ةيدقاعتلا تاقلعلا
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا تل˘˘ما˘˘ع˘˘ت
،طبسض ةئيهك بوبحل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا

اذ˘ه نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ى˘لإا فد˘ه˘ي ءار˘جإلا
،ز˘ب˘خ˘لا ةدا˘م˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ر˘˘ع˘˘سسلا

ق˘ي˘قد˘لا را˘˘سسم ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت نا˘˘م˘˘سضو
طبسضو ،زباخملل هجوملا يداعلا
حمقلا نم ةدروت˘سسم˘لا تا˘ي˘م˘كلا

تا˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘سشر˘˘ت ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
.ةيمومعلا

ف˘ير˘سش د˘كأا ،ر˘خأا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ةز˘˘ها˘˘ج ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ،يرا˘˘˘م˘˘˘ع
ل˘م˘ت˘ح˘م ل˘ق˘ن˘˘ت يأل يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل

،دل˘˘ب˘˘لا ى˘˘˘لإا دار˘˘˘ج˘˘˘لا بار˘˘˘سسأل
عيمج ريخسست للخ نم اميسسل
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
هلابقتسسا للخ اذهو ،ةيرورسضلا

،ي˘نو˘˘م˘˘ح د˘˘لو ن˘˘ي˘˘مألا دـم˘˘ح˘˘م
ةحفاكم ةئيهل يذيفنتلا نيمألل
ةقطنملا يف يوار˘ح˘سصلا دار˘ج˘لا
ةيذغألا ةمظنمل ةعباتلا ة˘ي˘بر˘غ˘لا

ريزولا دكأا امك.(وافلا) ةعارزلاو
يأل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا˘سشب ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سس
هترئاد نأاب فاسضأاو ،دارجلل حايتجا
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك تر˘˘˘˘خ˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘يرازو˘˘˘˘˘لا
لئاسسولاو ة˘ير˘سشب˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
عم ةلسصلا تاذ ةينقتلاو ةيداملا

ة˘ط˘خ ى˘ل˘ع ةد˘م˘ت˘ع˘م ،ة˘فآلا هذ˘˘ه
اذ˘ه˘ل ةد˘ع˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ل˘م˘˘ع
اذه للخ قرطتلا متو ،سضرغلا
ة˘سشقا˘ن˘مو م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

ةدئاسسلا دارجلا طاسشن تادجتسسم
،ىط˘سسو˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
ديدهتلاو يقيرفإلا نرقلا ةقطنمو
امك ،ةيبرغلا ةقطنملل هلثمي يذلا
ةيقابتسسلا ريبادتلا سضارعتسسا مت
ةمظنم عم رئازجلا اهتذختا يتلا
هذه عم لماعتلا لجا نم ،وافلا
م˘عد يأل ط˘ي˘ط˘خ˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ة˘˘فآلا
راطإا يف كلذو ،همدقت نأا نكمي
لودلا ن˘ي˘ب ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ن˘ما˘سضت˘لا
.ةئيهلا يف ءاسضعألا

ك.اسضر

دارجلل حايتجل ةلمتحم تاهويرانيسس يأل رئازجلا ةيزهاج دكأا ةحÓفلا ريزو

قيقدلاو زبخلا راعسسأا ددحي موسسرم عورسشمل ريسضحتلا



ىر˘خأا زرا˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأاو اذ˘˘ه
حلاسصم عم قيسسنتلاب ،سشيجلل
نار˘˘هو ن˘˘م ل˘˘كب ،كرا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

راجت8 ،سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سسو
03 م˘˘˘ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب تارد˘˘˘خ˘˘˘م
‐ جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
ةرازو سسمأا ه˘تدروأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
‐ هنم ةخسسن «ملسسلا» تملسست
يتأات ةيعونلا جئاتنلا هذه نأا زربأا
تايل˘م˘ع˘لا د˘يد˘ع ى˘لإا فا˘سضت˘ل
لاخدإا طا˘ب˘حإا ن˘م تن˘كم ي˘ت˘لا

ل˘خاد مو˘˘م˘˘سسلا هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘تو
ةر˘م د˘كؤو˘تو ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘˘لا
ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا ىر˘˘خأا

ىلحتت نيذللا مئادلا دادعتسسلاو
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا تاو˘ق ا˘م˘ه˘˘ب
دودحلا ىلع ةطبارملا يبعسشلا
نم.لاوحألاو فورظلا لك يف
سسمأا لوأا تسضق ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
ثح˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةيلوب نيدز ةيدل˘ب˘ب ط˘ي˘سشم˘تو
ي˘با˘هرإلا ى˘ل˘ع ،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع

و˘بأا» و˘عد˘م˘˘لا ،د˘˘م˘˘حأا حا˘˘بر˘˘سس
لوؤو˘سسم نا˘ك يذ˘لا ،«سسا˘ب˘ع˘˘لا

يتلا ةيبا˘هرإلا ة˘عا˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع
،سسيرسشنولا ةقطنم يف طسشنت
نم اسشاسشر اسسدسسم تطبسضو
سصمخأاب «فوكي˘ن˘سشل˘ك» عو˘ن
ينزخم ،ناديم ةراظن ،يوطم
 .ةلاقن فتاوه3و ،ةريخذ

ن˘م ر˘ي˘ط˘خ˘لا ي˘با˘هرإلا اذ˘˘ه

يف باتعوب ينبب3791 ديلاوم
ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإا ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘يلو
ة˘ن˘سس ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع لوؤو˘سسم˘لا نا˘كو7991
طسشنت يتلا ةيباهرإلا ةعامجلا
نيب ام سسيرسشنولا ةقطنم يف
،ى˘˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ع ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا
.ةيدملاو ،تليسسمسسيت

تف˘˘قوأا ،ر˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو

يبعسشلا ينطولا سشيجلل زرافم
را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘˘ب جر˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كب
تز˘ج˘حو ا˘بر˘ه˘م ،ماز˘ق ن˘˘ي˘˘عو
5.1 ،عفدلا يتيعابر نيتبكرم
،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ط
بيقنتلل تادعم ىلإا ةفاسضإلاب

8 فيقوت مت اميف ،بهذلا نع
نم ن˘ي˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م
.سسانيمأا نإاب ةفلتخم تايسسنج

watan@essalamonline.com

5 4472ددعلا ^1441 ناشضمر12ـل قفاوملا0202 يام41شسيمخلاثدحلا

ىلفدلا نيعب شسيرششنولا ةقطنم يف ةطششانلا ةيباهرإ’ا ةعامجلا لوؤوشسم ىلع ءاشضقلا

راسشب ةي’وب جلاعملا فيكلا نم ريطانق3و نط2 نم ديزأا زجحي ششيجلا

ط.ةراشص

ةيمك ،راششب ةي’وب ةيدودحلا فينو ينب ةقطنمب ،يبعششلا ينطولا ششيجلل ةكرتششم ةزرفم شسمأا لوأا تطبشض
ىلإا فاشضتل ةيعونلا ةيلمعلا هذه يتأاتو ،مارغوليك27و ريطانق7و  دحاو نطب تردق جلاعملا فيكلا نم ةمخشض

عفترتل ،ةداملا شسفن نم مارغوليك06و ريطانق5 طبشض نم ةقطنملا شسفنبو مويلا شسفن يف تنكم يتلا كلت
.مارغوليك23و ريطانق3و نينط ىلإا شسمأا لوأا موي اهطبشض مت يتلا جلاعملا فيكلا تايمك ةليشصح

نيرخآا141 شضرعت يف ببشست
ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإ’
3 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

ةعاسس42 فرظ يفشصاخسشأا
بيشصأاو مهفتح شصاخششأا3 يقل
ةتوافتم حورجب نورخآا141
ثداوح ةدع يف ةروطخلا

42 ـلا لÓخ تلجشس ةيرورم
نم ددع ربع ةريخأ’ا ةعاشس
لقثأا تلجشسو ،نطولا تاي’و

ةي’و ىوتشسم ىلع ةليشصح
نيشصخشش ةافوب فيطشس
رثا ،حورجب نيرخآا3 ةباشصإاو
نزولا نم ةرايشس نيب مادطشصا
ىوتشسم ىلع ةنحاششو فيفخلا
171 مقر يدلبلا قيرطلا

وارب ةتششم ىمشسملا ناكملاب
ةرئاد ،ةركشس رزاب ةيدلبب
.ةملعلا

ب.نيرشسن

فورظ يف شصخشش ةافو
هبتكم لخاد ةشضماغ

ةريوبلا يف لمع ةششروب
طسسو ’وتقم ينيثÓث ىلع روثعلا

ةليم يف ةمغÓتلاب ةباغ
ةيوناثلا ةدحولا نوعأا لخدت
ةرئادل ةيندملا ةيامحلل
لوأا ءاشسم ،ةليم يف ةمغÓتلا
- ح) وعدملا ةثج لقنل شسمأا

ةنشس رمعلا نم13 غلابلا (ب
ةتششم يف ةباغب ةيمرم تدجو
ةيدلب (ايوكيت لبج) ثوغرب
اهبناجبو ،ةمغÓتلا ةرئادو

ىلإا ،ةرجششب قلعم ينب مازح
ةدايعلاب ثثجلا ظفح ةحلشصم
.ةمغÓتلاب ةيحشصلا

رشصانع تلوح ،ىرخأا ةهج نم
شسمأا حابشص ةيندملا ةيامحلا

لخاد اتيم دجو شصخشش ةثج
041 يحب تاششرولا دحأاب هبتكم
ةحلشصمل ،ةريوبلا يف نكشسم

دمحم» ىفششتشسمب ثثجلا ظفح
تحتف نيح يف ،«فايشضوب
ةينمأ’ا ةشصتخملا حلاشصملا

.كلذ يف اقيقحت
حيتشش Îنع / ـه.لاون

ريمعتلاو ءانبلل يعرف مشسق ةشسيئرو نييلحم نيبختنم3 لاط رارقلا

داسسف اياسضق يف امهطروتل شسارهأا قوسسب ةرواتو ةدادحل يتدلب يريم ماهم فيقوت
،ةزقزوب سسانول سسمأا فقوأا

ي˘سسي˘ئر ،سسار˘˘هأا قو˘˘سس ي˘˘لاو
نييدلبلا نييبعسشلا نيسسل˘ج˘م˘لا
ن˘ع ،ةروا˘تو ةداد˘ح˘ل ن˘م ل˘كل
يف ام˘ه˘طرو˘ت˘ل ا˘م˘ه˘ما˘ه˘م ءادأا
ل˘˘م˘˘سش ا˘˘م˘˘ك ،دا˘˘˘سسف ا˘˘˘يا˘˘˘سضق
نيبختنم3 ا˘سضيأا ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘سسق˘˘لا ة˘˘سسي˘˘ئرو ،ةداد˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
تاذل ريمعتلاو ءانب˘ل˘ل ي˘عر˘ف˘لا
اذه يلاولا ذخ˘تا د˘قو .ة˘يد˘ل˘ب˘لا
يف نيينع˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل رار˘ق˘لا

ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ا˘˘يا˘˘سضق
لل˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإا˘ب سصو˘سصخ˘لا
ريغ تازايتما حنمو ،ةفيظولا

،ماعلا لام˘لا د˘يد˘ب˘ت ،ة˘ق˘ح˘ت˘سسم
ريغ عئاقو تبثت تارارق ريرحت

لامعتسساو ريوزتلاو ،ةح˘ي˘ح˘سص
تارار˘˘˘˘˘ق  تءا˘˘˘˘˘جو.روزملا
ةداملا ىلع دامتعلاب فيقوتلا

يّتلا ةيدلبلا نوناق نم34 مقر
نم رارقب فقوي» هنأا ىلع سصنت
سضر˘ع˘ت بخ˘ت˘ن˘م ل˘ك ي˘˘لاو˘˘لا
وأا ةيانج ببسسب ةيئاسضق ةعباتمل

وأا ماعلا لاملاب ةلسص اهل ةحنج
ناك وأا فرسشلاب ةلخم بابسسأل
هنكمت ل ةيئاسضق ريبادت لحم
ة˘سسرا˘م˘م ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلا ن˘˘م
ة˘ف˘سصب ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا ه˘˘تد˘˘ه˘˘ع
مكح رودسص ةياغ ىلإا ةحيحسص
ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن
رودسص ةلا˘ح ي˘فو ة˘سصت˘خ˘م˘لا

فنأاتسسي ةءار˘ب˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن م˘كح
ا˘يرو˘فو ا˘ي˘ئا˘ق˘˘ل˘˘ت بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

.«ةيباختنلا هماهم ةسسرامم
شش.ةÒشصن

ءاسسم رادج رايهنا ببسست
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسمأا لوأا
بيذ˘˘˘˘˘˘لا قازر˘˘˘˘˘˘م عرا˘˘˘˘˘˘˘سش
دادزولب ةيدل˘ب˘ب «ن˘ي˘ترا˘مل»
ي˘ف ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
اتناك نيترا˘ي˘سسل ما˘ت م˘ط˘ح˘ت
نود هنم برقلاب نيتنوكرم
.ةيرسشب رئاسسخ ةيأا ليجسست

دلاخ لوأا مزلملا حسضوأا
ف˘ل˘˘كم˘˘لا ،ه˘˘ل˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘ب
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل مل˘عإلا˘ب
سسمأا لوأا مت هنأا ،ةمسصاعلاب
60:71 ـلا ةعاسسلا دودح يف
ليجسست حاير˘لا ةو˘ق ل˘ع˘ف˘بو
ىلع عقي رادج رايهنا ثداح
قازرم عرا˘سش01 ىوت˘سسم
قو˘سس ن˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب بيذ˘˘لا
دمحم ةيدلبب «21 يسشرام»
مط˘ح˘ت ي˘ف بب˘سست ،دادزو˘ل˘ب

ا˘˘ت˘˘نا˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘سسل ما˘˘˘ت
عقو˘م ةاذا˘ح˘م˘ب ن˘ي˘ت˘نو˘كر˘م
يأا ل˘ي˘˘ج˘˘سست نود ثدا˘˘ح˘˘لا

تاذ فاسضأاو ،ةيرسشب رئاسسخ
ةيامحلا ناوعأا نأا ،ردسصملا
ة˘عر˘سسب او˘ل˘خد˘ت ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
رار˘˘سضألا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل
فيظنت متو ةمجانلا ةيداملا

ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو ثدا˘˘ح˘˘لا نا˘˘كم
ق˘ير˘ط˘لا ن˘م مودر˘لا ة˘لازإا˘˘ب

رورملا ةنور˘م ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
.عقوملا تاذب

ط˘ق˘سس ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةرا˘˘˘نإا دو˘˘˘م˘˘˘ع سسمأا ر˘˘˘سصع
يف يدلبلا توأا02 بعلمب
حاير بوب˘ه ر˘ثإا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ة˘˘يأا ف˘˘ل˘˘خ˘˘ي نأا نود ،ة˘˘يو˘˘ق
.ةيرسشب رئاسسخ

ب.نيرشسن

توأا02 بعلمب ةرانإا دومع طوقشس

عراسشب رادج رايهنا رثإا نيترايسس مطحت
ةمسصاعلا يف دادزولبب بيذلا قازرم

ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو ن˘مأا م˘˘ظ˘˘ن
كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب
ةكرتسشم تامهادم ،ينطولا
ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ،سسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘˘ل
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت
هترتف د˘ت˘م˘ت يذ˘لا ،ي˘ئز˘ج˘لا
00:91 ـلا نم ةيلولا هذهب
.احابسص00:7 ـلا ىتح ءاسسم

تا˘م˘هاد˘م˘˘لا تسسمو اذ˘˘ه
ءايحألا نم اددع ةكرتسشملا
طسسو رارغ ىلع ،ةينكسسلا
«ة˘يا˘سضلا» ي˘˘حو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

نيأا ،» ةدانرب»و «زيزع نب»و

اذ˘ه˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ع˘ب˘ت˘ت م˘ت
ة˘ح˘فا˘كم˘ل فدا˘ه˘˘لا ءار˘˘جإلا
،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا

لكسش يف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘جو
ىر˘˘˘خأاو ة˘˘˘ل˘˘˘˘جار تا˘˘˘˘يرود
تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
.نيينمألا نيزاهجلا

ر˘سصا˘ن˘˘ع جور˘˘خ م˘˘ها˘˘سسو
لخدتلا قرف اذكو ةطرسشلا
يف ،ينطولا كردلا حلاسصمل
ر˘˘ث˘˘كألا ءا˘˘ي˘˘حألا ة˘˘م˘˘هاد˘˘˘م
ةيدج ىدم زاربإا يف ،ةيبعسش
.رجحلا تاءارجإا

خ.رشصان

نيينمأ’ا نيزاهجلا تابكرم لامعتشساب ىرخأاو ةلجار تايرود لÓخ نم

كردلاو ةطرسشلا نيب ةكرتسشم تامهادم
رجحلا تاءارجإا زيزعتل ةفلجلاب

مومشسلا هذه عيب تادئاعك جد ف’آا01و شسولهم شصرق ف’آا9 ةبارق زجح

راسشب يف تاردخملاب مهترجاتم هبتسشي شصاخسشأا4 ىلع شضبقلا
سصاخسشأا4 ىلع سضبقلا يقلأا

م˘ه˘تر˘جا˘˘ت˘˘م ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشي ،را˘˘سشب˘˘ب
دار˘فأا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةحفاكمل ةيوه˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
تاردخملاب يعرسش ريغ راجتإلا

ن˘مأا˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
ىلع مهتزوحب طبسض ،ةيلولا

غلبمو ،سسولهم سصرق069.8
جد000.01 ة˘م˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘لا˘˘م
.مو˘م˘سسلا هذ˘ه ع˘ي˘ب تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘ك
نوا˘ع˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تذ˘ف˘˘ن
عاطقل˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
ةيركسسعلا ةيحانل˘ل ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

لل˘غ˘ت˘سسا ر˘ثإا كلذو ،ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
نم لقنو ةزايحب ديفت تامولعم
نم ةيمك سصاخسشألا ءلؤوه لبق
نم نكم امم ،ةيلقعلا تارثؤوملا
ةرايسس نتم ىلع مهو مهفيقوت
يذلا قيقحتلا حمسسو .ةيحايسس
ةيروهمجلا ليكو فارسشإاب حتف
د˘يد˘ح˘ت˘ب ،را˘سشب ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
هذه˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا كلا˘م˘لا ة˘يو˘ه
،ةيلقعلا تارثؤوم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كلا

وذ ي˘ن˘ي˘ع˘برأا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو
3 ع˘سضوو اذ˘ه .ة˘ي˘لد˘ع ق˘باو˘سس
سسبح˘لا ن˘هر ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ن˘م

ةزا˘ي˘˘ح ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع ،تقؤو˘˘م˘˘لا
راجتإلا فدهب ةيلقعلا تارثؤوملا
يعرسشلا ر˘ي˘غ ءا˘ن˘ت˘قإلاو ،ا˘ه˘ي˘ف
جيورتلاو ،ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل
ن˘مألا دد˘ه˘ت ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ة˘˘جرد˘˘ب
ةح˘سصلاو دا˘سصت˘قإلاو ي˘ن˘طو˘لا
ةبقارملا ةف˘لا˘خ˘مو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو ة˘˘يرادإلا
تاذ ة˘يودأا ةزا˘ي˘حو ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب
اميف ،تاسسوله˘م˘لا ن˘م بي˘كر˘ت
تح˘˘˘ت ع˘˘˘بار سصخ˘˘˘˘سش ع˘˘˘˘سضو
.ةيئاسضقلا ةباقرلا

ب.نيدلا رون
ةنشس04و12 نيب مهرامعأا حوارتت اشصخشش02 نم نوكتت

شسادرموب يف وسصروقب نينطاوملا ةمÓسسو نمأا ددهت ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإ’ا
ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تحا˘˘طأا

ير˘سضح˘لا ن˘مأل˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
،سسادر˘مو˘ب لا˘˘م˘˘سش و˘˘سصرو˘˘ق˘˘ب
02 نم نوكتت ةيمارجإا ةكبسشب
12 نيب مهرامعأا حوارتت اسصخسش
ن˘مأا دد˘ه˘˘ت تنا˘˘ك ة˘˘ن˘˘سس04و
مت.لزع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مل˘سسو
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه كي˘˘˘كف˘˘˘ت

نم اهرسصانع فيقوتو ةيمارجإلا
هوبسشملا اهركول ةمهادم للخ
،وسصروق ةيدلب يحاوسضب نئاكلا

ة˘ح˘ل˘سسأا ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ر˘ث˘ع يذ˘˘لاو
ماجحألاو عاونألا لك نم ءاسضيب
،خيرامسش ،ر˘ي˘جا˘ن˘خ ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
ى˘˘سصعو ،لو˘˘ب˘˘سسي˘˘ب برا˘˘˘سضم
تاردخم عطق زجح عم ،ةيبسشخ

م˘˘تو اذ˘˘ه.ةسسو˘ل˘ه˘م سصار˘قأاو
ى˘˘لإا ،ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا

تنابأا يتلا تايرحتلا لامكتسسإل
فرط نم هنع ثوحبم مهدحأا نأا

مكح هدسض ردسصو ةلادعلا زاهج
.تاردخم ةيسضق يف دبؤوم

زوزع ليبن

ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا تاو˘˘˘ق تح˘˘˘ج˘˘˘˘ن
ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ي˘ف ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب بن˘˘ع˘˘لا داو˘˘ل
ة˘ي˘مار˘جإا ة˘با˘سصع˘ب ة˘حا˘طإلا
ة˘سسار˘ح ناو˘عأا ن˘م نو˘˘كت˘˘ت
82 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
ي˘ف ة˘سصت˘خ˘˘م ة˘˘ن˘˘سس24و
ن˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا داو˘˘˘م ة˘˘˘قر˘˘˘سس
ةيبنجأا تاكرسش ءانب تاسشرو
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
.سشيرلا عارذل ةديدجلا
ةبا˘سصع˘لا هذ˘ه˘ب ة˘حا˘طإلا م˘ت

كردلا رسصانعل ةيرود للخ
مت نيأا ،يئزجلا رجحلا تقو
داومب ةلمحم ةنحاسش فيقوت

ةرا˘ي˘سسب ة˘عو˘ب˘ت˘م ة˘يد˘˘يد˘˘ح
تاملع ترهظ دقو ،ةحايسس
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘خ˘˘لاو كا˘˘˘ب˘˘˘ترإلا
4 مهددع غلابلا نيفوقوملا
رقم ىلإا مهليوحت مت نيذلا
،بنعلا داول ةيميلقإلا ةقرفلا

مهعم قيقحتلا ةيلمع ءانثأاو
داوم ةقرسسب اوماق مهنأاب نيبت
اراطنق71 يلاوح اهنم ءانب
اسضيأا نيبت امك ،ديدحلا نم

ناوعأاك نولمعي مهنم3 نأاب
ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ن˘˘˘مأا
اهنم تقرسس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ن˘جألا

ذاختإا مت هيلعو ،داوملا هذه
ةينمألاو ةينوناقلا تاءارجإلا
.مهقح يف ةمزللا
تسسمو اذ˘˘˘˘هموم˘ل˘سش ة˘يدا˘ن
اددع ةكرتسشملا تامهادملا

ىلع ،ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حألا ن˘م
يحو ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو رار˘غ
«ز˘˘يز˘˘˘ع ن˘˘˘ب»و «ة˘˘˘يا˘˘˘سضلا»
ع˘ب˘˘ت˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،» ةدا˘˘نر˘˘ب»و
ءار˘جإلا اذ˘ه˘ل ن˘ي˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘ل فدا˘˘ه˘˘لا

تءا˘˘˘جو ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ءا˘˘˘بو
تايرود لكسش يف ةيلمعلا

لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ىر˘خأاو ة˘˘ل˘˘جار
.نيينمألا نيزاهجلا تابكرم

ر˘سصا˘ن˘˘ع جور˘˘خ م˘˘ها˘˘سسو
لخدتلا قرف اذكو ةطرسشلا
يف ،ينطولا كردلا حلاسصمل
ر˘˘ث˘˘كألا ءا˘˘ي˘˘حألا ة˘˘م˘˘هاد˘˘˘م
ةيدج ىدم زاربإا يف ،ةيبعسش
.رجحلا تاءارجإا

خ.رشصان

ششيرلا عارذل ةديدجلا ةنيدملاب ةدجاوتملا تاششرولا ىلع مهطاششن اوزكر

ةقرسس يف ةسصتخم ةسسارح ناوعأا ةباسصعب ةحاطإ’ا
ةبانعب ةيبنجأا تاكرسش نم ءانبلا داوم
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˘ما˘يألا هذ˘ه ي˘ف م˘لا˘ع˘لا سشي˘ع˘ي
ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا عا˘˘سضوأاو فور˘˘ظ
سسوريف راسشتنا ءارج نم ةدقعم
يذلاو ، »91 ديفوك » انوروك
ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم هتفنسص
مظعم ازغ يذلا يملاعلا ءابولاب
نم رثكأا باسصأا امم ، ملاعلا لود
نآلا ى˘ت˘ح نا˘سسنإا نو˘ي˘ل˘م ة˘ع˘برأا

سصخسش نويلم عبر ةايحب ىدوأاو
يحانم لك يف ريبك عجارت ىلاو ،
ةيداسصتقلاو ةي˘سسا˘ي˘سسلا ةا˘ي˘ح˘لا

تا˘ياد˘ب تنا˘كو ، ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلاو
» نا˘هوو » ة˘ن˘يد˘م ي˘ف هرا˘˘سشت˘˘نا
ل˘ك ل˘ج˘سسن ا˘˘ن˘˘هو ، ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا
ة˘مو˘كح˘ل ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو مار˘˘ت˘˘حلا
تقلطنا يتلاو ، ةيبعسشلا نيسصلا

ه˘ت˘يا˘م˘حو نا˘سسنإلا ة˘ي˘سسد˘˘ق ن˘˘م
ةيدجب تلماعتو هيل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
ةي˘ج˘ه˘ن˘م˘بو ة˘ط˘خ ق˘فو ، ة˘ي˘لا˘ع
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج لل˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع
لز˘ع ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا تل˘˘˘م˘˘˘حو ر˘˘˘ج˘˘˘حو
ل˘˘ك ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سساو ، ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ن˘م ة˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا

ةر˘˘ي˘˘سسم تار˘˘ئا˘˘˘طو تا˘˘˘تو˘˘˘بور
دا˘˘سشرإلاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘˘لا ج˘˘˘مار˘˘˘بو
ةيناديملا تايفسشتسسملا دييسشتو
ا˘هد˘سصر م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو
ةوقو ةناتم ىلإا ةفاسضإلاب ، كلذل

ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ي˘ح˘سصلا ا˘هزا˘ه˘˘ج
را˘سشت˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
ةرادإاو ، ري˘ب˘ك ل˘كسشب سسور˘ي˘ف˘لا
اذ˘هو راد˘ت˘قاو ة˘˘م˘˘كح˘˘ب ة˘˘مزألا
ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم ةداهسشب
د˘˘ي  م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘خ˘˘ب˘˘ت م˘˘˘لو ،
ةهجاومل لود˘لا ل˘كل ةد˘عا˘سسم˘لا

اذه ىلع فحازلا  سسوريفلا اذه
. ملاعلا

ة˘بر˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
ءابولا اذه ةهجاوم يف ةينيسصلا

نكي مل ة˘ي˘بوروألا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ع˘م
ةيادب ذنم ةيروف ةباجتسسا كانه
ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل عا˘˘˘ب˘˘˘تإاو ، هرا˘˘˘سشت˘˘˘نا
ىلإا كلذ ىدأا بقرتلاو راظتنلا
با˘ي˘غو تاءار˘˘جإلا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت
ءاسضعأا نيب نوا˘ع˘ت˘لاو ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
عاب˘تإاو دود˘ح˘لا قل˘غإاو دا˘ح˘تلا
ةموظنم عم سضقان˘ت˘ت تا˘سسا˘ي˘سس
ةعانم » لاثم ، ناسسنإلا قوقح
» ىوقألل ءاقبلا » و » عيطقلا

راسشتنلا اذه يف تببسست يتلاو
ىلإا ىدأا يذ˘لا سضر˘م˘ل˘ل ع˘سساو˘لا
، تايفولا بسسن يف ريبك عافترا

، اهريغو ايناب˘سساو ا˘ي˘لا˘ط˘يا ل˘ث˘م
ي˘˘ف ع˘˘سساو˘˘لا هرا˘˘سشت˘˘نا كلذ˘˘كو
˘مد˘ع˘ل كا˘˘ن˘˘ه ع˘˘جر˘˘يو ، ا˘˘كير˘˘مأا
ة˘سسا˘ي˘سسو را˘ت˘ه˘ت˘سسلاو ة˘يد˘ج˘لا
ذا˘خ˘تا ي˘ف ر˘ي˘خأا˘ت˘لاو ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘فلاو تاءار˘˘˘˘˘جإلا
ذاختا مدعو دادعإلاو طيطختلا
يف ؤوطابتلاو ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘سسا تارار˘ق
ةيزهاجلا مدعو تاءارجإلا ذاختا

، ةيبطلا تامزلتسسملا يف سصقنو
ةلج˘ع رار˘م˘ت˘سسا ى˘ل˘ع تسصر˘حو
ناسسنإلا با˘سسح ى˘ل˘ع دا˘سصت˘قلا

تار˘˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘غر ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘سصو
ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
هتهجاو يذلاو ، ةيملاعلا ةحسصلا
ل˘ي˘كو ءاز˘ه˘ت˘سسلا˘ب بمار˘ت ةرادإا
باحسسنلاو ني˘سصل˘ل تا˘ما˘ه˘تلا

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘م
نم نيبتو ةمزلل اهترادإا ًادقتنم
لودلا ةسشاسشه ةمزألا هذه للخ
اهترد˘ق مد˘عو ة˘ي˘ن˘غ˘لاو ىر˘ب˘كلا

 . ةهجاوملا ىلع
لا˘˘ق˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ه دوأاو

ة˘بر˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سست
ذنم اهتيمهأل كلذو ةينيطسسلفلا
رد˘˘سصا ثي˘˘ح ، ة˘˘مزألا تا˘˘ياد˘˘˘ب
ةلاح يف نلعأا ًاموسسرم سسيئرلا
ي˘˘ت˘˘لاو ، دل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ئراو˘˘ط˘˘لا
ة˘ي˘سسا˘سسأا ةد˘عا˘ق ى˘لإا تد˘˘ن˘˘ت˘˘سسا
ريخ ةياقو مهرد ) اهنم تقلطنا

ترسشاب ثيح (  جلع راطنق نم
امو موسسرملا ذي˘ف˘ن˘ت˘ب ة˘مو˘كح˘لا
˘˘مر˘˘ه˘˘˘لا سسأار نأا كلذ ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
ىلع ةر˘سشا˘ب˘م فر˘سشأا ي˘سسا˘ي˘سسلا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج تذ˘˘خ˘˘تاو ع˘˘سضو˘˘لا
، ةيطايتحلا ريبادتلاو تاءارجإلا
نا˘˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘كسشت ن˘˘ي˘˘ب تحوار˘˘˘ت

، تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف ئراو˘˘ط
زيهجتو  تانوكملا لك لمسشت
لزعلاو يحسصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ن˘كا˘مأا

تا˘ع˘ما˘ج˘لاو سسراد˘م˘لا قل˘˘غإاو
ءا˘غ˘لإاو سسئا˘˘ن˘˘كلاو د˘˘جا˘˘سسم˘˘لاو
عنمو ندملا قلغإاو تاعمجتلا
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ، ند˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘كر˘ح˘˘لا

، مهتدوعو مهلوخد لامعلا ةكرح
نيطسسلف ةلود نأا نم مغرلا ىلع
نم ينا˘ع˘ت لل˘ت˘حلا تح˘ت ة˘لود
راسصحلاو للذإلاو رهقلا لاكسشأا

دودحلاو رباعملا ىلع ةرطيسسلاو
ذاختا مدع يف للتحلا ةسسايسسو
راسشتنلا مدعو ةياقولل تاءارجإا
نيب وأا لامعلا فوفسص يف ءاوسس
تلواحمو نوجسسلا يف ىرسسألا
، انبعسش ءانبأا نيب هرسشن للتحلا

ة˘مزألا  هذ˘ه تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت˘˘ل نا˘˘كو
دا˘˘سصت˘˘قلا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك ع˘˘˘جار˘˘˘ت
ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا بو˘˘سسن˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘تراو
تل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كل فا˘˘˘سشكناو
ةيعامتجلا ةيمنتلا ةرازو تبعلو
ةا˘نا˘ع˘م ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل كلذ ي˘ف
لاكسشأا لكل ا˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ا˘ن˘ب˘ع˘سش

ةيونعملاو ةيدا˘م˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا
» ز˘ع ة˘˘ف˘˘قو قود˘˘ن˘˘سص » كلذ˘˘ك
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
اودقف نيذلا لامعلل تادعاسسملا

تم˘˘˘سستاو ، م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘خد رد˘˘˘˘سصم
جردتلاب ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا

تاءار˘˘جإلا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘م نزاو˘˘˘ت˘˘˘لاو
.  ةيداسصتقلاو ةيحسصلا

ل˘ك را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف ل˘˘ج˘˘سسنو
مقاوطلا دوهجل ريدقتلاو نيمثتلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ةز˘˘ه˘˘جألاو ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

، ة˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
عسضولا اذهل للتحلا للغتسساو
ناطيتسسا نم هتا˘سسا˘ي˘سس ر˘ير˘م˘ت˘ل
قابسسو يرسصنع عسسوتو مسضو
ع˘قاو˘لا ر˘مألا سضفر˘ل تقو˘لا ع˘˘م
سضرألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘لل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا
. ةلتحملا ةينيطسسلفلا

ةلود ةبرجت نأا قبسس امم نيبت
» ة˘مزأل ا˘ه˘ترادإا ي˘ف ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف
ل˘كب ة˘˘ح˘˘جا˘˘ن تنا˘˘ك » ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘م ا˘ن˘ب˘ع˘سش ت˘ّم˘حو سسي˘يا˘ق˘م˘˘لا
ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
ة˘م˘ظ˘ن˘م ةدا˘ه˘سشب اذ˘هو ، كا˘ت˘ف˘لا
تر˘ب˘ت˘عاو ة˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘يزار˘ت˘حلا ا˘ه˘تاءار˘˘جإا

سسكعب لود˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع
اهماظن راهناو تواهت ىربك لود
سسسسأا ي˘عاد˘ت ل˘ظ ي˘ف ي˘ح˘سصلا
ي˘ت˘لا ناد˘ل˘ب˘لا كل˘ت نوؤو˘˘سش ةرادإا
اهتهجاوم ءانثأا اهتروع تفسشكنا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإلا ة˘˘ثرا˘˘كل˘˘ل ة˘˘˘سشه˘˘˘لا
 . ةسشاعملا

ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ل˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘مو بتا˘˘˘ك
ينيطسسلف

نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصب ى˘م˘سسي ا˘م نإا
ةقف˘سص ي˘ه مل˘سسل˘ل ة˘ي˘كير˘مألا
ريمدتل لب ملسسلا للحإل تسسيل
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘˘لا ل˘˘ت˘˘قو
عقاولا نع ربعت ل ةلسشاف ةطخو
و˘ه ه˘حر˘ط م˘ت˘ي ا˘مو ة˘˘ل˘˘سص يأا˘˘ب
لل˘ت˘حلا جا˘ت˘نا ةدا˘عإل ة˘˘ف˘˘سصو
هترطيسس ماكحإاو ةديدج لاكسشإاب
ةيبرغلا ةفسضلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ناود˘ع˘لا

قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا بر˘˘˘سضو ةردا˘˘˘سصمو
ةيفسصتل ةرماؤومو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
للخ نم ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
ى˘ل˘ع ق˘ئا˘ق˘ح سضر˘ف لا˘م˘˘كت˘˘سسا
ن˘˘م لل˘˘ت˘˘حلا ن˘˘˘كم˘˘˘ت سضرألا
سضرلا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
قايسسلا اذه ي˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نأا ىلإا ةقحلتملا عئاقولا ريسشت

ا˘˘نو˘˘كم نو˘˘كت˘˘سس م˘˘سضلا ة˘˘ط˘˘خ
ىم˘سسي ا˘م ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ا˘يز˘كر˘م
يتلا ةينطولا ئراوطلا ةموكح
تادا˘˘˘ي˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تلا م˘˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا ة˘ير˘سصن˘ع˘˘لا
يف وهاينتن حاجن دعب اهليكسشت
سضي˘˘بأا ‐ قرزأا ل˘˘ت˘˘كت كي˘˘كف˘˘ت
سستناغ ينيب يرسصنعلا ةماعزب
ةدع لماوع هل تفّظو حاجن وهو
ةحئاج ةمزأا اهتدقم يف هقيقحتل

م˘لا˘ع˘لا لود لا˘غ˘˘سشناو ا˘˘نورو˘˘ك
هفيلح دعتسسي امي˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘جاو˘م˘ب
يكريمألا سسيئرلا يجيتارتسسلا
مسضلا ططخ معدل بمارت دلانود

هتيبعسش نامسضو زيزعت لجا نمو
ل˘ب˘ق ةرا˘ه˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘ع˘˘جار˘˘ت˘˘م˘˘لا
 .ةيكريمألا ةيسسائرلا تاباختنلا

حرسسملا نأا احسضاو تاب دقل
لل˘ت˘حلا ة˘لود ىد˘ل ي˘سسا˘ي˘سسلا

ازهاج حبسصأا ةدحتملا تايلولاو
هرابت˘عا˘ب مدا˘ق˘لا م˘سضلا د˘ه˘سشم˘ل
ط˘ط˘خ˘م ن˘م˘سض زر˘بألا ة˘ق˘ل˘ح˘لا
ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ة˘ي˘ف˘سصت
اين˘ي˘ط˘سسل˘ف ادر بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو
يدحتلا اذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسر˘˘سشلا تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘˘لاو
ملاعلاو ةيبرعلا ةقطنملا اهدهسشت
لاغسشنلا نم مغرلاب هناو هرسسأاب
يملاعلاو يميلقإلاو ينيطسسلفلا
ة˘مزأا ءا˘بو تا˘ي˘عاد˘ت ة˘ه˘جاو˘م˘˘ب
ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م و˘˘هو ا˘˘نورو˘˘كلا

ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي نا ةرور˘˘سض
دسشح ىلع لمع˘لاو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
لاسضنلل معادلا يلودلا فقوملا
هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
نم لينلل كاحت يتلا تارماؤوملا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘سضقو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش
دو˘م˘سصلا ز˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل قل˘˘ط˘˘نلاو
رطاخملاو تايدحتلل يدسصتلاو
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ددهت يتلا

ةحاتملا تايطعملا عم لماعتلاو
زيزعتو ينطولا خان˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل
ىلع لمع˘لاو ى˘ب˘ع˘سشلا م˘حل˘ت˘لا
د˘حوألاو م˘هلا را˘ي˘خ˘لا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت
ديسسجتو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل

يف ةينيطسسلفلا ةينطولا ةدحولا
ل˘جا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘كلا را˘˘طا
بع˘˘سشلا تارد˘˘ق سضا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسا
ه˘تا˘قا˘ط قل˘طإاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
عيطتسسي ىتح ةنماكلاو ةحاتملا
ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصمو ه˘˘˘˘تدارإا سضر˘˘˘˘˘ف
 .رييغتلاب

مت ام ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘لا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘نأا
و˘ح˘ن ي˘سضم˘لاو ه˘ي˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تلا
ايلمع ةينطو˘لا ةد˘حو˘لا د˘ي˘سسج˘ت

يد˘سصت˘لاو ع˘قاو˘˘لا سضرا ى˘˘ل˘˘ع
تاططخمو يرسصنعلا للتحلل
ة˘ف˘سضلا م˘سضو سسد˘ق˘˘لا د˘˘يو˘˘ه˘˘ت
ةسسايسسل انه لاجم لو ةيبرغلا
ف˘ل˘˘لاو ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ز˘˘ف˘˘ق˘˘لا

فو˘قو˘˘ل˘˘ل لا˘˘ج˘˘م لو نارود˘˘لاو
ةقاربو ة˘نا˘نر تارا˘ع˘سش قل˘طإاو
رملا ةقيقحف ةيمهو تاردابمو
ةيوق ةينطو ةدحو ىلا جاتحن اننا

ه˘ل ح˘م˘ط˘ي ا˘م اذ˘هو ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘حو
هذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
اهسشياعن يتلا ةبعسصلا فورظلا

لطعملا فر˘ط˘لا ة˘ندا˘ه˘م سسي˘لو
تاردابم ق˘يو˘سستو ة˘ح˘لا˘سصم˘ل˘ل
 .ةديدج ةيمهو

ةقدحملا رطاخملل يدسصتلا نإا
ءوسض يف ةينيطسسلفلا ةيسضقلاب
ى˘م˘سسي ا˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف عور˘˘سشلا

ىقبت ة˘ي˘كير˘ملا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص
قتاع ىلع ةاقلملا ىلوألا ةمهملا
ه˘تدا˘ي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو اود˘جاو˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘يا
يا ناو ط˘ط˘خ˘م˘˘لا اذ˘˘ه طا˘˘ب˘˘حا

عا˘˘˘˘م˘˘˘˘جلا اذ˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘ع جور˘˘˘˘˘خ
ر˘ي˘غ ل˘م˘ع د˘ع˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ع˘م قوا˘سستو ي˘ن˘˘طوو ي˘˘قل˘˘خا

للتحلا ع˘يرا˘سشمو تا˘ط˘ط˘خ˘م
دو˘م˘˘سصلا تا˘˘مو˘˘ق˘˘م˘˘ل بر˘˘سضو
ءا˘˘م˘˘ت˘˘نلاو ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘خو
ر˘مألا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘˘لاو
ةرورسض عيمجلا نم بلطتي يذلا
ةعسشبلا ةرماؤوملا هذهل يدسصتلا
دو˘جو ة˘ي˘ف˘سصت فد˘ه˘ت˘سست ى˘ت˘لا
ةيمها عم ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
ينطولا لمعلا ر˘سصا˘ن˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ةيلوؤوسسملا عيمجلا لمحتي ناو
لمعلاو هتاردقو هعقوم نم لك
تايلآلاو تابلطتملا ريفوت ىلع
ليكسشت ةدا˘عإا نا˘م˘سضل ة˘مزل˘لا
ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإلا ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘ه˘ب˘ج˘لا ءا˘ن˘بو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةطخ ةرولب عم يزاوتلاب ةينطولا

ةمزأل يدسصتلل ة˘ل˘ما˘سش ة˘ي˘ن˘طو
دو˘˘˘م˘˘˘سص ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘تو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ىلع م˘ه˘ترد˘قو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘قد˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا طا˘˘ب˘˘حإا
 .ةينطولا مهقوقحو مهتيسضقب

ي˘ف ة˘ن˘سسح˘لا ا˘ياو˘ن˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس
نيطسسلف

حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر
ةينيطسسلفلا

ةرَفَكلا ُةاهّطلا !! تامزأ’ا ةرادإا ‘ نادلبلا شضعب ةروع فسشكي« انوروك»
نيطسسلف /دمحم جح صسارف

يباقلأاّ لك ُهركأا

ىلع ِهافّسشلا يف ًابيرقّ يئانّثلا يمسسا ىوسس ديرأا ل
ْهافّسشلا

يمسساب ُتازيزعلا ُتاقيدّسصلا ينيدانت ْول ّبحأا

ُةَّدجلا ينتلمح ذم ِدÓيملا ةداهسش يف ِفّرعملا كاذ
ْةلباقلا

sيلع نوفقي امدنع ًاريثك ُءاقدسصألا ينلجخُي
:ىريح

«يفسصول نوبتكي اذام»

wيوغل ٌزجاح ينيبو ينيب راسص امّلك رَغْسَصأا

ىلع ِلامجلا ُتاهلإا ينلّكسشت مل ُدعبٌ لامتحا انأاف
رعّسشلا صسرف

ْةّرمَ فلأا ةديسصقلا نع ُتعقو

ْةيفاقلا ينتلدهبو

xيئانغٍ لفط نود لحرتل ينتعجاسض ٍةينغأاو
ْفيطل

ِةناحلا يف َنيبّيّطلا َبْخن َنآلا ىلإا ْبرسشأا مل
ْةغّللا ءاملُع نم ىوسصقلا

ىمعأا ،َجرعأا ،َايراع مهعماجَم نم تدرُط

ْتْنُكَ صسرخأاو

اوباغو مهمجاعم يّنع اوأاّبخو

ّيوبألا دامعلا صسقط ىلإا ُدعب تاّيّنجلا ينذخأات مل

ْليخّنلا عذج ىلع ناتسسباي َياديو

يلاكسشأا َصضعب ِةميدقلا بتكلا دي نم ُمَعَْطأا ُتلز ام
ْةنيدملا فحسص يف ةآارملا ىلع

ّقح ينحنمي ِجاردألا يف كانه ّكسص دعي مل
ْبتكلا يحو يف زيلهّدلا ىلإا لوخّدلا

ْفّينو نيدقع ذنم يل ثحبأا

ءامكحلا حرسسم يف رغاسش دعقم نع

ْرثكأاو ...ٍتاّرم ثÓث ...نيتّرم هنمُ تعُنم

ةروسص دوارت ِلقحلا فرط ىلع ومنت ةبسشع انأا
اهسسفن نع ةورّسسلا

tلّظلا اهعفسصي

ىودج نود رُغسصت يهو ّرفسصت

ٍماع ّلك اهيلع لوبتل اهلغسش فرعت ءامّسسلا َِيه
ٌةميغ

ْءامّسسلا ىلإا رورغلا اهذخأايف

ىنعملا نم يلوح ام ّلك

ىنعم Óب ىنعملا ُصضئاف

ْتوسص نود ،xلظ نود ،ٍهجو نودٌ لامتحا انأاف

ْفرخلا اهلكأاي يعباسصأا نيب تتبن يّتلا يباسشعأاو

هتآارم يف رظنأا نأا ترّكف اّملك ُءوّسضلا ينلجخُي
ىرأل

ِنيتبيرغ ِنينيعب يب قّدحي

ْفهكلا يف ةطقن ىسصقأا ىلإا ينلكري

ّْيبناج ٍعاعسش ىلع ميقتسسأا ىّتح صشيعأاسس ٍةبْذك مك

ْةدئاملا ىلإا ُةاهّطلا ينْذخأاي نإاف

نم َقلاوع uيئانّثلا يمسسا نيبو ينيب اولعجت Óف
ْةرفك ٍةاهُط

0202 راــــــّيأا

 بلاط مكح

 ةينطولا ةهب÷ا ءانبو ينيطسسلفلا يجيتاÎسسإ’ا هجوتلا
 ةودقلا يرسس  :  ملفب
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زا‚’أو راكتب’أ ىلع ةيعما÷أ تاقاطلأ تأردق لهؤوي زاه÷أ عينضصت

ةداقلا دا–ا يملعلا يدانلل Úعباتلا ايجولونكتلا ةبلط
دعب نع ناسسنإÓل ةرار◊ا شسايق زاهج نوعنسصي ةنتابب Úيرئاز÷ا

ةي’ولأ تايدلبب «بيل◊أ » ةدام ‘ ةداح ةمزأأ

بويج بهلي ءاسضيبلا موحللا راعسسأا عافترا
شسابعلب يديسس ‘ ÚنطاوŸا

ةعماجب،ALAYنييرئأزجلأ ةداقلأ داحتأ يملعلأ يدانلل نيعباتلأ ايجولونكتلأ ةبلط قيرف ءاضضعأأ أرخؤوم ،رداب
ريطأات ىلإأ دوعت زاجن’أ ةركف نأأ ثيح ،دعب نع ناضسنإأ ةرأرح ةجرد صسايق صسايق زاهج ةعانضصل ،2 ةنتاب

عورضشملأ ىقلت امك ايجولونكتلأ ةيلكب «صساطو قيفوت » ذاتضسأ’أ أذكو لكايهلأو دأوملأ كيناكيم يملعلأ ربخملأ
.«ةميرب ظيفحلأ دبع» ايجولونكتلأ ةيلك ديمع فرط نم امعد

ةمودعم هبضش تايناكمإأ طضسو ةراجتلأو ةيضشاملأ ةيبرتو ةحÓفلاك ةفلتخم تاطاضشن نوضسرامي

ةليسسملا يف ششيرلا نيعب نيبختنملاو تاطلسسلا ةتافتلا نوبلاطي رمحل شضيفلا ناكسس
سضيفلا ةقطنم ناكسس ،بلاط

ةيدلب زكرم برغ بونج رمحل
نم ،ةليسسملا يف سشيرلا نيع
ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
لي˘ج˘سست ةرور˘سض ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نم مهلسشتنت ةيو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم
قفارم طسسبأل نامرحلاو ةلزعلا
ي˘˘سصح˘˘تو ،ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
مهن˘ع ل˘ث˘م˘م بسسح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
نوسسرامي ،ةمسسن0001 ةبارق
ةحلف˘لا˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘طا˘سشن
طسسو ةراجتلاو ةيسشاملا ةيبرتو
ىدبأاو ،ةمودعم هبسش تايناكمإا
مهرمذت ناكسسلا نم تارسشعلا

م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت مد˘˘ع ءار˘˘ج
مهرب˘جأا ا˘م ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا

ط˘˘بر˘˘لا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘˘ع
ةليوط تافاسسم ىلع يئاوسشعلا
ىلع ةيمويلا مهفواخم اه˘ع˘ب˘ت˘ت
ببسس ناكسسلا ربتع˘يو ،م˘ه˘ئا˘ن˘بأا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ م˘˘ه˘˘ت˘˘لز˘˘ع
ناسضيفو ةي˘حل˘ف˘لا كلا˘سسم˘لا˘ب

يناعي ثيح ،رمحل سضيفلا رسسج
لوسصولل ةمج بعات˘م م˘ه˘ب˘ل˘غا
تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
م˘غرو ،ةروا˘ج˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كسسلا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا دو˘˘˘عو
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ب ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا
ل˘ك ن˘كل ،ر˘سسج˘لاو كلا˘˘سسم˘˘لا
مرحيل قق˘ح˘ت˘ي م˘لو ر˘خ˘ب˘ت كلذ
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مل˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا
اهراوطأاب ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
يوت˘سشلا ل˘سصف˘لا ي˘ف ،ة˘ثل˘ث˘لا
ببسسب ةسساردلا دعاقمب قاحللا

ر˘سسج˘˘لا˘˘ب رو˘˘ب˘˘ع˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص
ل˘كسش ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،كلا˘˘سسم˘˘لاو

ل˘ق˘ن˘لا ي˘ف ل˘ج˘سسم˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع ر˘˘خأا ا˘˘ئ˘˘ب˘˘ع ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
ءار˘˘ت˘˘ها ع˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ،ءا˘˘ي˘˘˘لوألا

اذكو ،يسسردملا لقنلا تلفاح
عم ةسصا˘خ ي˘نار˘م˘ع˘لا ع˘سسو˘ت˘لا

م˘هر˘سشاد˘م ى˘لإا نا˘˘كسسلا ةدو˘˘ع
سصقنلا اسضيأا ى˘ق˘ب˘يو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ها˘ي˘م˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘ل
ي˘لا˘هأا ءا˘ي˘ت˘سسا ر˘ي˘˘ث˘˘ي ،بر˘˘سشلا
هتيط˘غ˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ر˘م˘ح˘ل سضي˘ف˘لا
جد006 لباقم جيراهسص ءانتقاب
ناكسس ر˘ت˘ع˘يو ،ةد˘ي˘ع˘ب را˘بآا ن˘م
رطسشلا ةئيهت نأا ةيحلفلا ةيرقل
قيرطلاو م˘ه˘ت˘ير˘ق ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا
زكرمب ارورم98 مقر ينطولا
،ع˘ق˘ي˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘مو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ه˘ناو ا˘م˘ي˘سس ر˘ي˘ب˘كلا زا˘ج˘˘نلا˘˘ب
تائم ىلع اريبك ءانع ففخي
رمحل سضيفلا ناكسس ،تلئاعلا
دو˘˘عو د˘˘سسج˘˘ت˘˘ت نأا نو˘˘˘ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
.عقاولا سضرا ىلع نيلوئسسملا

عبسسلا نيع ةقطنم ناكسسو..
ن˘ي˘سسح˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ة˘سسما˘ت˘˘ب
يسشيعملا ىوتسسملا

ني˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كسس ،ع˘فر
ز˘كر˘م قر˘سش م˘ل˘ك51 ع˘ب˘سسلا
،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ي˘ف ة˘سسما˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا˘˘ب تف˘˘˘سصو بلا˘˘˘ط˘˘˘م
ا˘˘˘نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘سضلاو
،عقاو˘لا سضرا ى˘ل˘ع ا˘هد˘ي˘سسج˘ت
ىلع عجسشم ربكا ةباثمب ربتعي
نم برقلاب ءاق˘ب˘لاو رار˘ق˘ت˘سسلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘لواز˘م˘ل م˘˘ه˘˘ي˘˘سضارأا
ة˘ي˘بر˘تو ة˘ي˘حل˘ف˘لا م˘ه˘تا˘طا˘سشن
،ةمئلم فورظ طسسو ةيسشاملا

نأا نا˘˘كسسلا د˘˘˘حا ف˘˘˘خ˘˘˘ي م˘˘˘لو

تل˘يو ن˘م تنا˘ع م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘˘م
ن˘˘˘م ءا˘˘˘سصقإلاو سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا

ةلودلا ةنيزخ فلكت ل عيراسشم
عفرب ةيادب ،لاومألا نم ريثكلا

يفيرلا نكسسلا تاناعإا سصسصح
002 نم ديزأا يسصحت ةقطنمب

تا˘كب˘سش م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘لإا ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ةلزعلا كفو ةي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا

ة˘ي˘حل˘ف˘لا كلا˘سسم˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘تو
بناجلا سصخي ام˘ي˘ف ،ة˘ي˘ف˘ير˘لاو
يلاهأا ىري يوبرتلاو يحسصلا
ةعاق طاسشن ثع˘ب نأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م جل˘˘ع˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ع˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا

ل˘˘جا ن˘˘م ،سضر˘˘م˘˘مو بي˘˘˘ب˘˘˘ط
ىلإا ىسضرملا تلقنت فيفخت

ندم˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسمو تادا˘ي˘ع
عرف˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘لإا ،ةروا˘ج˘م˘لا
عم ةرت˘ف ذ˘ن˘م ز˘ج˘ن˘م˘لا يد˘ل˘ب˘لا
ءا˘بر˘ه˘˘كلا تا˘˘كب˘˘سش م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت
ذيملت ءايلوأا ربت˘ع˘يو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
يوناثلاو طسسوت˘م˘لا ن˘يرو˘ط˘لا
مهئانبأا مامأا فقت ةبقع ربكا نأا

ز˘ج˘ع˘˘لا ،ي˘˘سسارد م˘˘سسو˘˘م ل˘˘ك
يسسردملا لقن˘لا ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا
م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ن˘م تار˘سشع˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
رف˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘ئاد نور˘ب˘ج˘م˘لا
سصاوخلا تابكرم يف دعاقمب
تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل
،ةسسمات ةيدلب زكر˘م˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لا
يف نولمأاي ع˘ب˘سسلا ن˘ي˘ع ي˘لا˘هأا
ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا دو˘˘عو د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
.عقاولا سضرا ىلع نييلحملا

ع.دلاخ

سسسسؤو˘م ع˘م ثيد˘ح ي˘˘فو
«مل˘˘سسلا» ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل يدا˘˘ن˘˘˘لا
اذ˘˘ه لو˘˘ح «ي˘˘ح˘˘ي˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘يأا»
،هعو˘ن ن˘م د˘ير˘ف˘لا عور˘سشم˘لا
سساي˘ق زا˘ه˘ج ة˘عا˘ن˘سص نأا د˘كأا
،دعب نع ناسسنإا ةرارح ةجرد
فرط نم اهزاجنا مت ةركف يه
ةيلك2 ةن˘تا˘ب ة˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘ل˘ط
فده˘ي يذ˘لاو ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
يناديملاو يويحلا لمعلا ىلا

ع˘قاو ى˘لإا را˘كفألا د˘ي˘˘سسج˘˘تو
دع˘ب ةر˘كف˘لا تأاد˘ب د˘ع˘ب اذ˘هو
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م ة˘˘سسارد
اذ˘ه ة˘عا˘ن˘سصل يدا˘ن˘لا ءا˘سضعأا
ةركفلا لقتنت˘ل ما˘ه˘لا زا˘ه˘ج˘لا

ىلإا قرو ىلع ربح درجم نم
ةلحرملا تناكف ديسسجتو عقاو
نيسساسسأا نيمسسق ىلا ةمسسقم
مت نيأا ردسصملا تاذ بسسح
يف لثمتي لوألا مسسقلا زاجنا

ي˘جرا˘خ˘لا ل˘˘كسشلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص
قيرط نع كلذو ،( لكيهلا)
-dilos ة˘ط˘سساو˘ب ه˘م˘ي˘˘م˘˘سصت

krowةعبا˘ط˘ب ه˘ت˘عا˘ب˘طو
لامكإا مث نمو داعبألا ةيثلث
يف لثمتي يذلا يناثلا مسسقلا
.ةينورتكللا داوملا ءارسش

ي˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا م˘˘غرو
اوحب˘ك يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ته˘جاو
او˘˘˘لوا˘˘˘حو تا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ك
يد˘ح˘ت˘لا سضر˘فو ا˘ه˘ط˘ي˘سسب˘˘ت
سضع˘ب ةرد˘ن لل˘˘خ ن˘˘م اذ˘˘هو

ا˘ه˘ئل˘غ اذ˘كو زا˘˘ج˘˘نلا داو˘˘م
لن˘ت م˘ل ق˘ير˘ف˘لا ة˘م˘يز˘ع ن˘كل
لجأا نم ةوق مهتداز لب مهنم
ناك ام اذهو ةركفلا ديسسجت

داو˘م˘لا ل˘ك ءا˘ن˘ت˘قا˘ب ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ا˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت م˘˘ث ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لوألا

مسسقلا بيكرت م˘ث ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘بو
هلعجو ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا˘ب لوألا
ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘كب ل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سشي

هلعجل هلهؤوت يتلا سسيياقملاو
سسا˘ي˘ق˘ل ه˘ب فر˘˘ت˘˘ع˘˘م ازا˘˘ه˘˘ج
ن˘ع نا˘˘سسنإلا ةرار˘˘ح تا˘˘جرد
.دعب

يتلا ةميزعلا هتاه سسكعتو
دا˘ح˘تا يدا˘ن ءا˘سضعأا ا˘ه˘سضر˘˘ف
،ALAY نييرئازج˘لا ةدا˘ق˘لا
ىوتسسم2 ة˘ن˘تا˘ب ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘ب
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو
ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ترد˘˘قو
لك لعجو راكتبلاو عينسصتلا
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ير˘ظ˘˘ن˘˘لا م˘˘هرا˘˘كفأا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف م˘˘ها˘˘˘سست
.ةديدجلا

ريخألا يف ركذلاب ريدجلاو
عمو2 ةنتاب ةعماج ةبلط نأا
اومهاسس انوروك ةحئاج مودق
مي˘ق˘ع˘ت˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘م زا˘ج˘نا ي˘ف
ةمق˘ع˘مو ةر˘ه˘ط˘م داو˘م اذ˘كو
.ءابولا ةحفاكم يف تمهاسس

ة˘˘˘يلو تا˘˘˘با˘˘˘سصق تفر˘˘˘˘ع
يف اعاف˘ترا سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
ثيح ،ءاسضيبلا موحللا راعسسأا

˘مار˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘كلا ر˘˘ع˘˘سس ل˘˘سصو
جد083 دودح مويلا دحاولا
،ةيلولاب تاباسصقلا سضعب يف
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ن˘˘كي م˘˘ل تقو ي˘˘ف
ر˘ه˘سش ة˘ياد˘ب جد071 هر˘ع˘سس
ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘ه ،نا˘˘˘˘˘سضمر
ريبك ءايتسسا ي˘ف نو˘ي˘سسا˘ب˘ع˘لا

ط˘ي˘سسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا ة˘سصا˘˘خو
فلتخم ه˘بو˘ي˘ج تقر˘حأا يذ˘لا
اذه يف ةيئاذغلا داوملا راعسسأا
ع˘م ا˘ن˘ماز˘تو ،م˘ير˘كلا ر˘ه˘˘سشلا
ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا ل˘˘سش
نيلماعلا نع كيهان ،انوروك
ة˘˘˘لو˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف ذإا ،سصاو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
سضع˘ب ي˘ف ا˘ن˘ل ة˘ي˘عل˘ط˘˘ت˘˘سسا
قو˘سس رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،قاو˘˘سسألا
ي˘فو حل˘˘ف˘˘لا قو˘˘سس ،ل˘˘فو˘˘ل
ط˘˘سسو تا˘˘˘با˘˘˘سصق˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
عافترلا ىلع انف˘قو ة˘ن˘يد˘م˘لا
˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ر˘ي˘ب˘كلا ءا˘ي˘ت˘سسلاو ءا˘سضي˘ب˘لا
رعسس حوارت ثيح ،نينطاوملل
تلحملا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف جا˘جد˘لا

جد083و جد073 ن˘ي˘با˘˘م
ل امنيب ،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كلا
ةرقتسسم ءارمحلا موحللا لازت
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،جد0021 ر˘ع˘˘سسب
عافترلا اذه تاباسصقلا عجرأا
راعسسألا ءل˘غ ى˘لإا ي˘نو˘ن˘ج˘لا

ن˘يذ˘لا ن˘جاود˘لا و˘˘بر˘˘م د˘˘ن˘˘ع
ىلع نم˘ث˘لا م˘هرود˘ب اورا˘ت˘خا

.نطاوملا ةردق باسسح
،عو˘ب˘سسألا اذ˘ه تفر˘ع ا˘م˘ك

سسا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس ة˘˘˘يلو
ةردن اهل ةرواجملا تايدلبلاو
سسا˘ي˘كألا بي˘˘ل˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ت˘˘فل
ديدعلا رارسصإا لظ يف ،يداعلا

˘مد˘ع ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
اذه ،ةيويحلا ةداملا هذه عيزوت
دوقفم سسايكألا بيلح لعج ام
ةيراجتلا تلحملا مظعم يف
:ةروا˘ج˘م تا˘يد˘ل˘بو ة˘يلو˘لا˘ب
،م˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘با ن˘˘˘ب ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘سصم
ن˘با ،سسي˘ف˘ن˘خو˘ب ،ن˘˘ي˘˘بار˘˘سضب
اميف ،...نسسحل يديسس ، سسيداب
ع˘ي˘ب را˘ج˘ت˘˘لا سضع˘˘ب د˘˘م˘˘ت˘˘عا
جد55 رعسسب يداعلا بيلحلا

معدملا ريغ بي˘ل˘ح˘لا با˘ي˘غو
ريخألا اذه ، جد52 ب ردقملا
تل˘ئا˘ع˘لا سضع˘ب ل˘ع˘ج يذ˘لا
ل يذلا ةردوبلا بيلح ينتقت
، مهتيبلاغ ةينازيم عم قفاوتي
يسسابعلا نطاوملا برغتسساو
ةزهجأا بايغ مهتاحيرسصت يف
لعج تقو يف ، ايلحم ةباقرلا
رهجي ةيو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فو˘˘ف˘˘سص ةدو˘˘ع
اهلك بيلحلا سسا˘ي˘كأا ءا˘ن˘ت˘قل
ه˘ل تح˘ي˘تأا ا˘م˘ل˘ك ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘تو
لح˘م˘لا ي˘ف ا˘هد˘جاو˘ت ة˘سصر˘ف
ىلع اهل ةسساملا هتجاحل ارظن
.ةيناسضمرلا دئاوملا

ةيمومعلا قفارملا بايغو..
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف نا˘˘كسسلا قّرؤو˘˘˘ي
موحرم

تاون˘سس ل ا˘ه˘ل ع˘ف˘سشت م˘ل
لك نم اهتمر˘ح ي˘ت˘لا ر˘م˘ج˘لا
يذلا قيرعلا خيراتلا لو ءيسش
ةرو˘˘ث نا˘˘بإا ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘جر ه˘˘˘مد˘˘˘ق
نم تلظو ،ةديجملا ريرحتلا

تلازلو تناع يتلا تايدلبلا
بقاعت م˘غر تل˘يو˘لا ي˘نا˘ع˘ت
نرق ةليط اهيلع نيلوؤوسسملا

ةيدلبك اهدوجو نم ةنسس03و
يديسس ةيلو بونج ىسصقأاب
اهلوسصح دع˘ب اذ˘كو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب

د˘ع˘ب يرادإا نإا زا˘ي˘˘ت˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع
92 ذ˘ن˘م ةر˘˘ئاد˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘ت
سسؤوبلا رهاظم ى˘ل˘ج˘ت˘ت..ة˘ن˘سس
ةيدل˘ب ه˘ي˘نا˘ع˘ت يذ˘لا خرا˘سصلا

،ى˘لوألا ة˘ل˘هو˘لا ذ˘ن˘م مو˘حر˘م
قفارملا مظع˘م˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ت ثي˘ح
عفر اهناسش نم يتلا ةيمومعلا
اوناع نيذلا اهلهأا نع نبغلا
دو˘جو مد˘ع بب˘سسب تل˘˘يو˘˘لا
ةيموم˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘ندأا

ربتعي يذلا ىفسشتسسملا لثم
امدنع ةسصاخ ايسسا˘سسأا ا˘ب˘ل˘ط˘م
مت ثيح ،ةدلولاب رمألا قلعتي
ةسسسسؤوم ىلإا ةداي˘ع˘لا ل˘يو˘ح˘ت
تقو ي˘ف ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘سصل˘ل

ةيلولل برقأا تايدلب تيظح
ةروسص ي˘ف تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ن˘م
ة˘سسا˘ي˘˘سس ة˘˘لا˘˘ح˘˘م ل سسكع˘˘ت
عيزوت يف ن˘ي˘لا˘ي˘كم˘ب ل˘ي˘كلا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
بايغ نع لسضف اذه..ةيلولاب
زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘سس ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل عر˘˘ف
06 وحنب ةقطنملا نع ةديعبلا

دعي مل رمأا وهو ءاملا سسأارب مك
دنع ةسصاخ نطاوملا هلمحتي
وأا ءا˘بر˘ه˘كلا ر˘ي˘تاو˘ف د˘يد˘˘سست
بب˘˘˘سسب ىوا˘˘˘كسشلا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
˘مد˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن ،ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘لا

رارغ ىلع ىرخأا قفارم دوجو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصل˘˘ل عر˘˘ف
يذ˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘˘سضل˘˘ل
هنم يناعي لكسشم ربكأا ربتعي
يفو ذإا ،ةيدل˘ب˘لا ي˘ف ن˘مؤو˘م˘لا

ة˘ل˘فا˘ق˘لا تنا˘˘ك قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه
«سسانك» ن˘م ل˘كل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

ةلمحب تماق دق «سسونسساكو
ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر˘˘ب ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
لعج ام ايعام˘ت˘جا ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا
يف لي˘ج˘ع˘ت˘لا˘ب بلا˘ط˘ي ل˘كلا
لد˘ب مو˘˘حر˘˘م˘˘ب ة˘˘لا˘˘كو ح˘˘ت˘˘ف
اميسسل ءاملا سسأار ىلإا لقنتلا

ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘سسلا را˘˘˘ب˘˘˘ك
ةيلحملا تاطلسسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
كانه ماد ام لجاعلا لخدتلاب

يأا مدقت ل ةغراف تارقم ةدع
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدا˘˘˘يز ،ة˘˘˘مد˘˘˘خ
ة˘ق˘ح˘ل˘م م˘ي˘˘عد˘˘تو بئار˘˘سضلا
لب لكيه ربتعت يتلا نيوكتلا

بطقتسست تتاب اهنا مغر حور
لاجملا يدسصاق نم تارسشعلا

،نيوكتلا سصرف نع نيثحابلاو
ةيسسايسسلا بازحألا يه نيأاف
تاونسس50 لك ق˘ل˘ط˘ت ي˘ت˘لا

اهنم ققحتي مل ةنانر ادوعو
تقو ي˘ف اذ˘ه ثد˘ح˘ي ؟ءي˘˘سش
تايناكمإلا نم ديدعلا دجاوتت
قفارملا هذه لك حتف لجا نم
يذلا يناكسسلا ديازتلا لظ يف
ءار˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘˘باو˘˘˘ب ه˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت
ةيلو بونجب ةطقن ىسصقأاو
ىقبتسس لهف ،سسابعلب يديسس
نينطاوملا بسسح ةيدلبلا هذه
ةيرادإلا ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
˘ما˘ع ذ˘ن˘م ةر˘ئاد ا˘ه˘نو˘˘ك م˘˘غر
1991.
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نم ىندأأ وأأ Úضسوق باق أوحضضأأ
ةبوكنŸأ قطانŸأ نمضض مهفينضصت

⁄اوسسلا ريواود ناكسس
نيدابعلاو ةبعسشلاو
ةيطغتلا لا‹ جراخ
ةينثب ةيفيرلا ةيومنتلا
تليسسمسسيت ‘ د◊ا

نم تأرضشعلأ تمضسر
نم لكب ةنطاقلأ تÓئاعلأ

⁄أوضسلأو ةبعضشلأ ريوأود
ميلقإاب ةعقأولأ نيدابعلأو
د◊أ ةينث ةنيدم
ةمÓع ،تليضسمضسيتب
هاŒأ ةمهبم ماهفتضسأ
⁄ يتلأ ةيلÙأ تاطلضسلأ

لقنتلأ ءانع اهضسفن فلكت
لفكتلأو ريوأودلأ هذه ¤إأ
نيذلأ اهناكضس بلاطÃ ماتلأ
ىندأأ وأأ Úضسوق باق أوحضضأأ

مهريوأود فينضصت نم
لكب ةبوكنŸأ قطانŸأ نمضض
ناعم نم ةرابعلأ هلم– ام
ةاناعŸأ لظ ‘ ت’’دو
اهدباكي يتلأ ةيمويلأ

ىندأأ بايغ ءأرج ء’ؤوه
.ةÁركلأ ةاي◊أ تابلطتم
هذه ناكضس لءاضست دقو أذه

ةلوزعŸأ ةيفيرلأ قطانŸأ
نم مهبأرعإأ ل� نع

ةمأدتضسŸأ ةيفيرلأ ةيمنتلأ
‘ ةلودلأ اهيلع تنهأر يتلأ
مأدعنأ لظ ‘ ةرم نم Ìكأأ
هذه طبرت يتلأ قيرطلأ
تايدلبلأ يقابب ريوأودلأ
ةيدلب رأرغ ىلع ،ةرواÛأ

لقرع ام وهو د◊أ ةينث
نيأأ تابكرŸأ رورم ةكرح

قطانŸأ هذه ›اهأأ حبضصأأ
ىلع نودمتعي ةيفيرلأ
لوضصولأ لجأأ نم بأودلأ
لجأأ نم ةيدلبلأ رقم ¤إأ
دعاقÃ قاحتل’أ وأأ لمعلأ
مأدعنأ نع كيهان ةضسأردلأ
ةيحضصلأ تامدÿأ
ةيرورضضلأ

ز.دمحأأ
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ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ثح ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو
لفكتلل ةينعملا ةيريدملا ةلسسارمب
تا˘˘ن˘˘كسسلا ط˘˘بر˘˘ب تقو عر˘˘سسأا˘˘ب
ةيلمعلا حنمو ةيثلثلا تاكبسشلاب
سصسصخ ا˘م˘ك ،زا˘ج˘نإلا ة˘لوا˘ق˘˘م˘˘ل
ن˘م ل˘ك هر˘سضح يذ˘لا عا˘م˘˘ت˘˘جلا
ناويد نكسسلا ءاردمو ماعلا نيمألا
ريمعتلا ،يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا

،ة˘قا˘ط˘لا ،ة˘لود˘لا كل˘مأا ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
،زاغلنوسس ةكرسش ،ةيئاملا دراوملا

ة˘سسسسؤو˘مو ،لد˘ع ة˘لا˘كو ل˘ث˘م˘˘مو
.. ocabruلك ةيعسضو ةسساردل
ي˘ل˘ع يو˘قر˘ت˘لا ن˘كسسلا ع˘يرا˘سشم
يلوي ثيح ،ةيلولا بارت يوتسسم
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
نم جورخلل ةغلاب ةيمهأا يذيفنتلا
نم مت نيا ،ةلطعملا تايعسضولا

يتلا قئاوعلا لمجم ةسسارد هللخ
،جماربلا هذه لامكتسسا نود لوحت
ميدقتل حلاسصملا لك لخدت دعبو
ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ل˘˘كل ل˘˘سصف˘˘م حر˘˘سش
ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سسألاو ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ةل˘ج˘سسم˘لا ق˘ئاو˘ع˘لاو ا˘ه˘ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘ل
يلاو هجو ،ةعيرسس لولح بلطتتو
ريدمل اهمها تاميلعت ةدع ةيلولا
ةرورسض ىلع هثحو ةلودلا كلمأا
لقن دو˘ق˘ع ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف عار˘سسإلا
ديسسجت نود لوحت يتلا ةيكلملا
ةيوم˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

.ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘ف˘˘˘سصبو
ةدحو616 عورسشم سصوسصخبو
ocabruةسسسسؤوملةعباتلا ة˘ي˘ن˘كسس
لمحتب هريكذت ةيلولا يلاو ددج،(
ة˘سصا˘˘خ˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ىلع اهزاجنإاو ةيجراخلا ةئيهتلاب

كراد˘ت اذ˘كو ،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘تا˘˘ع
ةيقبتملا نكسس08زاجنإا يف رخأاتلا
يف هيلع قافتإلا متام قفو جاربألاب
كلذو ةقباسسلا ةيناد˘ي˘م˘لا ة˘جر˘خ˘لا
ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ،ة˘ن˘˘سسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
يلع دكأا2 لدع جمانرب تانكسسل
ةسسسسؤوملا ىلع نيمئاقلل يديزوب
يتلا تاظفحتلا لك عفر ةرورسضب

ةي˘ناد˘ي˘م˘لا تارا˘يز˘لا ل˘ح˘م تنا˘ك
.ةقباسسلا

تامامكلا فلآا عيزوتو..
ةيئاذغلا داوملا ففقو

اهيقحتسسم ىلع
تايدلب يوتسسم ىلع لسصاوتت

ةينماسضتلا تايلمعلا ةلسشنخ ةيلو
ةينماسضتلا ة˘ير˘ي˘خ˘لا تاردا˘ب˘م˘لاو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
تاعر˘ب˘تو ة˘م˘ها˘سسم˘ب ا˘ه˘ئا˘سضعأاو
ناكسس نم نيريخلاو ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا
تف˘سشك ثي˘ح ،ا˘ه˘جرا˘خو ة˘يلو˘لا

انل ناك ةرملا هذهو ةيعمج ةسسيئر
لل˘جو˘ب ة˘سسسسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا
تردا˘ب ي˘ت˘لا زر˘ط˘لاو ة˘طا˘ي˘خ˘˘ل˘˘ل
ءا˘˘ب˘˘عأا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘تو
تا˘ما˘م˘كلا ة˘طا˘ي˘خ ة˘يرار˘م˘ت˘سساو
جورخلا ةياغ ىلا ةمقعملا ةيئاقولا

ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزألا ن˘˘م
.دلبلا اهسشيعت يتلا ةيعامتجلاو

ةبوانملا ريفوتب بلاطم
ءاسسنلاب لفكتلل ةيبطلا
ةينث ىفسشتسسمب لماوحلا

تليسسمسسيت يف دحلا

تاسسسسؤوملا نم ديدعلا لازت ل
ةدجاوتملا ةيئافسشت˘سسلا ة˘ي˘ح˘سصلا

،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘يلو بار˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع
ءا˘ب˘طألا ي˘ف ا˘حدا˘ف ا˘سصق˘ن فر˘ع˘˘ت
ءا˘سسن˘لا سضار˘مأا ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا

هذ˘ه تح˘ب˘˘سصأا ثي˘˘ح ،د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لاو
لب لكيه درجم ةيحسصلا زكارملا

ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘لا مد˘ع ل˘ظ ي˘ف حور
بناوجلا فلتخ˘م ن˘م ى˘سضر˘م˘لا˘ب
هذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ىلإا ى˘قر˘ت ل ي˘ت˘لاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ة˘مد˘خ˘ل˘ل ل˘سضفأا ة˘ي˘عو˘ن م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةسصاخ سضيرملل ةمدقملا ةيحسصلا
هذ˘˘˘ه سضع˘˘˘ب نأا ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م اذإا
ىلع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

يناعت دحلا ةينث ىفسشتسسم رارغ
ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف سصق˘˘˘ن ن˘˘˘م
ءا˘سسن˘˘لا بط ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةرورسضب بلطتي ام وهو ،ديلوتلاو
يف ةبئاغلا ةيبطلا ةبوانملا ريفوت
ة˘ي˘ح˘˘سصلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه سضع˘˘ب

ل˘ماو˘ح˘˘لا سضع˘˘ب نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ
ديلوت تايلمع ىلإا نوجاتحي نمم
ى˘لإا م˘ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ة˘˘ير˘˘سصي˘˘ق
ةد˘جاو˘ت˘م ةروا˘ج˘م تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم
تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘ب
نيع ةيلوب ةنايلم سسيمخ ةنيدمو
ةبوانملا دجاوت مدع ةجحب ىلفدلا
سضار˘مأا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
،ىفسشتسسملا اذهب ديلوتلاو ءاسسنلا

ىلع ىفسشتسسملا ةرادإا دمتعت ثيح
يموي لمعت ط˘ق˘ف ةد˘حاو ة˘ب˘ي˘ب˘ط
ي˘ف˘كت ل ي˘هو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلاو د˘˘حألا
ن˘م ى˘سضر˘م˘لا تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘˘ل
نود˘˘˘سصق˘˘˘ي ن˘˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘ماو˘˘˘ح˘˘˘˘لا
،عوبسسألا مايأا يقاب يف ىفسشتسسملا

ى˘ل˘ع بجو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو
هذهب ةحسصلا عاطق ىلع نيمئاقلا
ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ة˘يلو˘˘لا
طغسضلا فيفختو ةيبطلا ةبوانملا

نيكمت اذ˘كو ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
فورظ ي˘ف ةدلو˘لا ن˘م ل˘ماو˘ح˘لا

مهانكسس رقم نم برقلابو ةحيرم
دجاوتت ل يتلا مايألا يف اسصوسصخ
يذلا بلطملا وهو ةبي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ف
نينطاوملا نم تارسشعلا هب ىدان
ى˘لإا نو˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘ي او˘˘ح˘˘ب˘˘سصأا ن˘˘م˘˘م
يف تليسسمسسيت ةيلولا ىفسشتسسم
ىلع ةريطخو ةبعسص دج فورظ
ن˘˘م˘˘م ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا ءلؤو˘˘ه ة˘˘ح˘˘سص
،توملاب ةددهم مهتايح تحبسصأا

سضع˘ب نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع ا˘م اذإا ا˘سصو˘سصخ
ي˘ف نو˘ن˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘م˘˘م ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا
ةفاسسم نوعطقي ةيئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘˘ك001 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا

ة˘يلو ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
سضع˘˘˘˘˘ب وأا تل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘ت
ي˘هو ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ي˘ف بب˘سست˘ت د˘ق ة˘ل˘يو˘˘ط ة˘˘فا˘˘سسم
نم ريطخ يحسص لكسشم ثودح
مألاو نينجلا ةايح ددهي نأا هنأاسش
نيمئاقلا تمسص لظ يف اذه اعم
ةيلولا هذهب ةحسصلا عاطق ىلع
ةل˘كسشم˘لا هذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا مد˘عو
ايقي˘ق˘ح ا˘ق˘ئا˘ع ل˘كسشت تتا˘ب ي˘ت˘لا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا م˘ظ˘ع˘م ي˘ن˘طاو˘م ىد˘ل

ل نمم لاحلا يروسسيم اسصوسصخ
نيأا ،ةسصاخ لقن لئاسسو نوكلمي
نادنسس نيب مهجاوزأا ةايح تحبسصأا
ةلا˘˘ب˘˘مل˘˘لاو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا نوا˘˘ه˘˘ت˘˘لا

نيسصتخملا ءابطألا بايغ ةقرطمو
ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف د˘ي˘لو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
اذهل دح عسضوو ةيسصولا ةرازولا
.سصيوعلا لكسشملا

ةعاق لخاد تيبت ةلئاع
دسشانتو تامدخلا ةددعتم
اهئانبأا ةايح ذاقنإاب يلاولا

ولعلا مأاب
ةرمعوب ‐وعدملا ةلئاع لازت ل

ولعلا مأا ةيرق نم ردحنملاو ‐دمحأا
ةيلولا ةمسصاع رقم نع مك70
ة˘تا˘ف˘ت˘لا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
اهسسأار ىلعو ةي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ذاقنإل لخدتلا دسصق ةيلولا يلاو
داجنتسسا ةخرسص تقلطأا نيأا اهئانبأا

نم ،ةيلولا يلاو هاجتا ةثاغتسساو
ىلإا رظنلاو اهبلطمب لفكتلا لجأا
ذنم اهدباكت يتلا ةيقيقحلا ةاناعملا
اهسسفن تدجو نأا دعب ةديدع رهسشأا

ة˘ل˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه عرا˘سشلا ي˘ف ة˘ي˘مر˘م
تأاجل دارفأا ةعبرأا نم ةنوكتملاو
ةددعتم ة˘عا˘ق ل˘خاد ءا˘م˘ت˘حلا ى˘لإا
ى˘ندأا ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘˘ت ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ءام ن˘م ة˘م˘ير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لا طور˘سش
ةلئاعلا نطقت تناك امدعب ءابرهكو
نأا لبق ءارك لحم ناك تيب يف
در˘˘ط˘˘تو ءار˘˘كلا ةد˘˘˘م ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت

ةيناديملا انتنياع˘م بسسحو.ه˘جرا˘خ
اذ˘ه ه˘ي˘ف سشي˘ع˘˘ي يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘ل˘˘ل
انمدطسصا هتلئا˘ع ة˘ق˘فر ن˘طاو˘م˘لا
يذلا بعسصلا يسشي˘ع˘م˘لا ع˘قاو˘لا˘ب
اهدارفأا حبسصأا نيأا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا هد˘با˘كت
ةظح˘ل ة˘يأا ي˘ف تو˘م˘لا˘ب نودد˘ه˘م
ة˘عا˘ق˘لا هذ˘ه نارد˘ج ل˘كآا˘ت ل˘ي˘لد˘ب
ناكملا تلتحا يتلا ناذرجلا ةرثكو
لخادلا نم ةعاقلا هذه ةرارح ةدسشو
لسصف باوبأا ىلع نحنو اسصوسصخ
ارطخ لكسشي دق ام وهو فيسصلا

هئانبأا ة˘ق˘فر ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع

ةليسسو نودجي ل نيذلا راغسصلا
ةسساردلا ىتح وأا بعللا وأا ةحارلل
دد˘˘ه˘˘ي د˘˘ق ا˘˘م و˘˘هو ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم
بسسحو ،ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا م˘˘˘هراو˘˘˘˘سشم
ق˘ل˘غ نإا˘ف ن˘طاو˘م˘لا اذ˘ه ح˘ير˘سصت
ىلإا دمعي هلعج ههجو يف باوبألا
كر˘ت مد˘عو ة˘عا˘ق˘لا هذ˘˘ه ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا
رطخلل ةسضرع عراسشلا يف هلافطأا
ل ميحج ىلإا مهتايح تلوحت امدعب
نطاوملا اذه بلاطي نأا لبق قاطي
تا˘ط˘ل˘سسلا را˘غ˘سصلا هءا˘ن˘بأا ة˘ق˘˘فر
ةيلولا يلاو اهسسأار ىلعو ةيئلولا
عيزوت ةنجل ىدل لجاعلا لخدتلا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا ة˘ي˘غ˘˘ب تا˘˘ن˘˘كسسلا
رارغ ىلع هتلئاع ةايحب قيلي نكسس
ةتافتلا راظتنا يف تلئاعلا يقاب
ل˘ف˘كت˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ةطيسسبلا ةلئاع˘لا هذ˘ه تلا˘غ˘سشنا˘ب
.ةظحل ةيأا يف توملاب ةددهملاو

ز.دمحأا

mahali@essalamonline.com
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سسبل˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘ت ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ة˘يلو ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘يذ˘˘حألاو
تاط˘ل˘سسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘يا˘ج˘ب
م˘ه˘ل سصي˘خر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
يراجتلا مهطاسشن فانئ˘ت˘سسا˘ب
،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘˘ف
نمسضي م˘ه˘ن˘م د˘ه˘ع˘ت ل˘با˘ق˘م
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا تاءار˘˘˘˘˘جإلاو
مهتسسرام˘م ءا˘ن˘ثأا ة˘يزار˘ت˘حلا
،نئابزلا لابقتسساو مه˘طا˘سشن˘ل
لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملا لل˘˘خ ن˘˘˘م كلذو
،تا˘ما˘م˘كلا ل˘م˘ح ة˘ي˘ماز˘˘لإل
نئا˘بز˘لا فر˘سصت ي˘ف ع˘سضوو
ي˘ت˘لا ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك
ىودع راسشتنا رطخ نم للقت

˘˘مار˘˘ت˘˘حلا ع˘˘م ،91 د˘ي˘فو˘˘ك
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘كل مرا˘˘سصلا
ح˘لا˘˘سصم ند˘˘ل ن˘˘م ةردا˘˘سصلا
اورّبع دقو ،ةحسصلاو ةراجتلا

نم ةق˘ي˘م˘ع˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ن˘ع
ذنم يراجتلا مهطاسشن قيلعت
ابلسس ترثأا يتلاو ةمزألا ةيادب

،ةيعامتجلا مه˘عا˘سضوأا ي˘ل˘ع
هذ˘˘˘ه لل˘˘˘خ ن˘˘˘م نود˘˘˘ه˘˘˘يو
تاطلسسلا ةدسشانم˘ل ةو˘ط˘خ˘لا
ل˘ف˘كت˘ل˘ل دل˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا
مهنع فيفختلاو مهتلاغسشناب
نيسسحتل مهيلإا تا˘ف˘ت˘للا ع˘م
،ةيرزملا ةيعامتجلا مهلاوحأا

تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘خلا هذ˘˘˘ه
م˘ه˘ل ةا˘نا˘ع˘˘مو ق˘˘ل˘˘ق رد˘˘سصم
ةراسشإلا د˘ج˘تو ،م˘ه˘تل˘ئا˘ع˘لو
دق ةيلحملا تاطلسسلا نأا ىلإا

ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ن˘˘م تف˘˘ف˘˘خ
عوب˘سسألا ر˘ح˘ب ي˘ف ي˘ح˘سصلا
ءلؤوه˘ل تح˘م˘سسو مر˘سصن˘م˘لا
ىلا ةيجيردتلا ةدوعلاب راجتلا
مل راج˘ت˘لا نأا ر˘ي˘غ ،م˘ه˘طا˘سشن
فورظ ري˘فو˘ت ي˘ف او˘م˘ها˘سسي
طورسشلا نمسضت يتلا ةدوعلا
،ةيرورسضلا ةيئاقولا ةيحسصلا

ددع عفر ىلا كلذ ىدأا امم
اسصرحو ،ديدج نم تاباسصإلا

ة˘ح˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘م
قيلعت ىلا تعراسس ةيمومعلا
ةيرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا سضع˘ب

ة˘˘˘˘يذ˘˘˘˘حألاو ة˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘لألا˘˘˘˘˘ك
يتلا ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لاو
ريباوطلا ءاسشنا يف اببسس تناك
را˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا
كلت ءاطعإا مدعو نينطاوملا
ةيح˘سصلا ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأا فور˘ظ˘لا
.نيرخآلاو مهسسفنأل ةياقول

ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا تد˘˘˘ه˘˘˘سش ا˘˘˘م˘˘˘ك
يف ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا
ارتاوتم اعافترا ةريخألا مايألا
سسوريفب تاباسصإلا ددع يف
ةيريدم تلجسس دقو ،انوروك
تلاح01 ةيلولاب ةحسصلا

اهيف هبتسشم ةلاح22و ةبجوم
ن˘˘ير˘˘سشعو ة˘˘˘ع˘˘˘برألا لل˘˘˘خ
ا˘ه˘ل˘ب˘قو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘سس
عزوتتو ،ة˘لا˘ح71 ت˘سص˘حا

د˘يد˘ع ى˘˘ل˘˘ع تلا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
تناك دقو ةيلولاب قطانملا
مث دسسألا ةسصح ةطارخ ةرئادل
نينثلا قوسس ،سساقوا ،روزيما

دقو .. ةنيقرد اهيلتو ةياجبو
ةكرتسشم˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تز˘عا
انوروك ةحئاج عقاول ةعباتملا
هذ˘ه عا˘ف˘ترا بب˘سس ة˘يلو˘لا˘˘ب

را˘˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ى˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘ف م˘ه˘ي˘خار˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ر˘ج˘ح˘لا ط˘باو˘سضل لا˘ث˘ت˘˘ملا
ي˘ف قو˘سست˘لا ءا˘ن˘ثأا ي˘ح˘˘سصلا
ي˘ف لاو˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تل˘˘ح˘˘م˘˘لا
م˘ه˘˘عا˘˘سضخا نودو عراو˘˘سشلا
˘مد˘عو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ع˘˘سضو˘˘ل
نيب ةينيبلا تافاسسملا مارتحا
سصقن كلذ ىلا فسض دارفلا
دعا˘ب˘ت˘لا˘ب سصا˘خ˘لا ما˘م˘ت˘هلا
كو˘ل˘سسلا اذ˘هو ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
لماكلا طابسضنلا عم ىفانتي
تاءار˘˘˘جإلا مار˘˘˘ت˘˘˘حا مد˘˘˘˘عو
ةربتعم ةبسسن لبق نم ةيئاقولا

دق ا˘م و˘هو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
ةرئاد عيسسوت ىلا امتح يدؤوي
ي˘ف لا˘ح˘ف˘ت˘سساو تا˘˘با˘˘سصإلا
هذ˘˘ه م˘˘سضخ ي˘˘فو ،ىود˘˘ع˘˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا نإا˘ف تا˘ي˘ط˘ع˘م˘˘لا
يف رظنلا ديعت دق ةيمومعلا

دقو يحسصلا رجحلا بناوج
د˘˘يد˘˘سشت ى˘˘لا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا م˘˘ن˘˘ي
˘ماز˘لاو ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا

نكامألا يف تامامكلا عسضو
تل˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘فو ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح كلذو ة˘مدا˘ق˘˘لا

نم كلذ امل ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ح˘سص
ىلع درفلا اهلمحتي ةيلوؤوسسم
ةيامحلاف ،هريغ ىلعو هسسفن
عيمجلا ةيامح نمسضت ةيدرفلا

ةراسشإلا ردجتو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
قي˘ل˘ع˘تو دو˘ي˘ق˘لا ع˘فر نا ى˘لا
ىدمب نوهرم يحسصلا رجحلا
انوروك سسوريف ىلع ءاسضقلا

.ةهجاولا نم هتلازاو
راقعا ةيرق ناكسسو..

تجيرمات ةيدلبو
روزيما ةرئادب

ةروطخ نم نوكتسشي
ةرذقلا هايملا برسست

ةعيبطلا يف
راقعا ةيرق ناكسس يكتسشي

ناتعبا˘ت˘لا تج˘ير˘ما˘ت ة˘يد˘ل˘بو
ةياجب ة˘يلو˘ب روز˘ي˘ما ةر˘ئاد˘ل
فر˘سصلا تاو˘ن˘ق رو˘هد˘ت ن˘م
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

برسست ىلا ىدأا امم مهتقطنم
،ةعيب˘ط˘لا ي˘ف ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا

ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘طا˘خ˘م˘ل˘ل ار˘ظ˘نو
مجنت نا نكمي يتلا ةيئيبلاو
هابتنا تفل ىلا اوعراسس ،اهنع
رملا اذهب ةيلحملا تاطلسسلا
لاغسشنلا اذهب لف˘كت˘لا ة˘ي˘غ˘ب
ة˘˘كب˘˘سش حل˘˘سصا لل˘˘خ ن˘˘˘م
ة˘ح˘˘لا˘˘سصلا ر˘˘ي˘˘غ تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا

يأا ثودح يدافتو اهديدجتو
ىلع ابلسس رثؤوت ةيئيب ةثراك
ى˘ل˘عو ي˘حل˘ف˘لا ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا

قاي˘سس ي˘فو ،نا˘كسسلا ة˘ح˘سص
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا تد˘˘كا ل˘˘سصت˘˘م
اهنا تجيرمات ةيدلبل ةيلحملا

نأاو ، ع˘سضو˘لا اذ˘ه˘ب ة˘˘كرد˘˘م
ل˘ف˘كت˘لا و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ت رو˘مألا
بير˘ق˘لا ي˘ف ل˘كسشم˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ةفا˘ك ذا˘خ˘تا ّم˘ت د˘قو ل˘جا˘ع˘لا
ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ل تاءار˘˘˘˘جإلا
.ةيئاهن ةروسصب عوسضوملا

ت . Ëرك

ةــــــــيلولا رقم مامأا اوعمجت

شسبÓملا راجت
ةياجبب ةيذحأ’او
فانئتسساب نوبلاطي
قفو مهطاسشن
ةيئاقولا ريبادتلا
ةيذحألاو صسبÓملا راجت عمجت

ةبلاطمل ةياجب ةيلو رقم مامأا
صصيخرتلل ةيمومعلا تاطلسسلا
يراجتلا مهطاسشن فانئتسساب مهل

لباقم ،ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف
مارتحا نمسضي مهنم دهعت
تاءارجإلاو ةيئاقولا ريبادتلا
ءانثأا ةيزارتحلا ةيحسصلا

لابقتسساو مهطاسشنل مهتسسرامم
لÓخ نم كلذو ،نئابزلا
لمح ةيمازلإل لاثتملا
فرسصت يف عسضوو ،تامامكلا
يتلا ةيداملا لئاسسولا لك نئابزلا

ىودع راسشتنا رطخ نم للقت
مراسصلا مارتحلا عم ،91 ديفوك
ندل نم ةرداسصلا تاميلعتلا لكل
دقو ،ةحسصلاو ةراجتلا حلاسصم

نم ةقيمعلا مهتاناعم نع اوّربع
ذنم يراجتلا مهطاسشن قيلعت
ابلسس ترثأا يتلاو ةمزألا ةيادب

،ةيعامتجلا مهعاسضوأا يلع
ةوطخلا هذه لÓخ نم نودهيو
يف ايلعلا تاطلسسلا ةدسشانمل
مهتلاغسشناب لفكتلل دÓبلا

تافتللا عم مهنع فيفختلاو
مهلاوحأا نيسسحتل مهيلإا
هذه ،ةيرزملا ةيعامتجلا
قلق ردسصم تتاب يتلا ةريخلا

دجتو ،مهتÓئاعلو مهل ةاناعمو
ةيلحملا تاطلسسلا نأا ىلإا ةراسشإلا

رجحلا ريبادت نم تففخ دق
عوبسسألا رحب يف يحسصلا
راجتلا ءلؤوهل تحمسسو مرسصنملا

،مهطاسشن ىلا ةيجيردتلا ةدوعلاب
يف اومهاسسي مل راجتلا نأا ريغ
نمسضت يتلا ةدوعلا فورظ ريفوت
ةيئاقولا ةيحسصلا طورسشلا
عفر ىلا كلذ ىدأا امم ،ةيرورسضلا

،ديدج نم تاباسصإلا ددع
ةحسصلا ىلع ةلودلا نم اسصرحو
قيلعت ىلا تعراسس ةيمومعلا

ةيراجتلا تاطاسشنلا صضعب
تايولحلاو ةيذحألاو ةسسبلألاك
يف اببسس تناك يتلا ةيديلقتلا
ىلإا ةفاسضإا ريباوطلا ءاسشنا
ءاطعإا مدعو نينطاوملا راتهتسسا

ةيحسصلا اهتيمهأا فورظلا كلت
.نيرخآلاو مهسسفنأل ةياقول

ميرك.ت
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ملح طبحي شسوتنفوج
Ëدقلا ةنولسشرب

مويلا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
بلط سسوتنفوج سضفر نع ،ءاعبرألا
لو˘ح سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا لل˘˘خ ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
ن˘ي˘ب ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا
.نييدانلا

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سص بسسح˘˘˘˘بو
ةنولسشرب نإاف ،ةينا˘ب˘سسإلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد

سسايتام يدنلوهلا عفادملا مسض بلط
سضفر سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ن˘˘كل ،تخ˘˘ي˘˘ل يد
.امامت رمألا

نو˘كي˘سس تخ˘ي˘˘ل يد نأا تح˘˘سضوأاو
،ةنولسشرب ىلإا لاقتنلا نم ةياغلل اًبيرق
ملعي ثيح ،سسوتنفوج نع هليحر لاح
ببسسب اًيسساسسأا كراسشيسس هنأا ملعلا مامت
.رمعلا يف هيكيب دراريج مدقت

ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘جو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ل˘خدو
ةليلقلا مايألا للخ ةفثكم تاسضوافم
ةيلدابت ةقفسص دقع لجأا نم ،ةيسضاملا
ى˘لإا و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي

نم بعل لاق˘ت˘نا ل˘با˘ق˘م ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
.اسسرابلا ىلإا زوجعلا ةديسسلا

بلاط ةنولسشرب نأا ريرقتلا حسضوأاو
سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي نأا لإا ،تخ˘˘ي˘˘ل يد م˘˘سضب
سضر˘˘عو ،سسا˘˘سسألا ن˘˘˘م ر˘˘˘مألا سضفر
ن˘م نا˘ك ،ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘ب˘˘عل˘˘لا سضع˘˘ب
ل يذ˘لاو ،ي˘نا˘جور ي˘ل˘ي˘ي˘ناد م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
نيعفادم4 دوجو ببسسب اًريثك كراسشي
يسشتونوبو ين˘ي˘ل˘ي˘ك م˘هو ،ه˘نو˘ق˘ب˘سسي
.لاريميدو تخيل يدو

ى˘ل˘ع د˘ع˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘ق˘ت˘˘سسي م˘˘لو
،سسوت˘ن˘فو˘ج ن˘م هد˘ير˘ي يذ˘لا بعل˘لا

لوح ثيداحألا نم ديدعلا رودت ثيح
و˘كيرد˘ي˘˘ف م˘˘ه˘˘م˘˘هأا بعل ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
.سشتينايب ميلاريمو يكسسيدرانريب

دقاعتلا ىلع اًسصيرح ةنولسشرب ناكو
نأا لإا ،سسوتنفوج لبق تخيل يد عم
ىلع اوقوفت زوجعلا ةديسسلا يلوؤوسسم
ةقفسصلا اومسسحو اسسرابلا يف مهئارظن
.مهحلاسصل

شضراعي لوبرفيل ةروطسسأا
كياد ناف نأاسشب Êابموك

ةرو˘ط˘سسأا لو˘كي˘ن ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس ىر˘˘ي
ناف ليجري˘ف يد˘ن˘لو˘ه˘لا نأا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
عفادم لسضفأا سسيل ،«زديرلا» مجن كياد
.«غيلريميربلا» خيرات يف

م˘ج˘ن ي˘نا˘ب˘مو˘ك تن˘ي˘سسن˘˘ي˘˘ف نا˘˘كو
هنأاب حرسص ،قباسسلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
خيرات يف عفادم لسضفأا كياد ناف ىري
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

اهتزربأا تاحيرسصت يف لوكين لاقو
ةياغلل بعسصلا نم» رور˘ي˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ىلع عفادم لسضفأا كياد ناف نإا لوق
نأل ،«غيلريميربلا» خيرات يف قلطإلا
،ط˘ق˘ف ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا
.«ينابموك هيلع زكري ام اذه نأا دقتعأا

انيلع يذلا رخآلا ءيسشلا» :فاسضأاو
يتلا ةح˘سضاو˘لا ة˘ل˘كسشم˘لا و˘ه هر˘كذ˘ت
دقل ،عافدلا بب˘سسب لو˘بر˘ف˘ي˘ل ا˘ه˘ه˘جاو
بب˘سسب تازا˘ج˘نإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف او˘ل˘˘سشف
.«فادهألا لابقتسسا

لجر لسضفأا ناك كياد ناف» :عباتو
،نوتبماهثواسس ةقفر غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف
.«عئار لكسشب رهظو لوبرفيل ىلإا ءاجو

يف عفادم لسضفأا نآلا هنإا» :لسصاوو
رمألا قلعتي ل ،كسش لب ةيملاعلا ةركلا
.«زاتمملا يزيلجنإلا يرودلاب طقف

عم ةريسصق ةرتف ىسضق دقل» :متأاو
رمألا قلعتي ثيح ،ةمقلا يف لوبرفيل
اًدعت˘سسم تسسل اذ˘ل ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ب
وه .قلطإلا ىلع لسضفألا هنإا لوقل

نأا ركبملا نم نكل تاحيسشرتلا نمسض
.«بقللا اذه هحنمأا
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ديردم لاير فيخت ’ يبابم ةيجيتاÎسسإا

ليب مسضل لسساكوين شضرع نع فسشكلا
لوأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك

يوني يذلا سضرعلا ةميق نع ،سسمأا
دقاعتلل ،هب مدقتلا دتيانوي لسساكوين
.ديردم لاير مجن ،ليب ثيراغ عم

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تط˘˘˘بر نأا ق˘˘˘ب˘˘˘سسو
ل˘سسا˘كو˘ي˘ن ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لل˘خ ل˘ي˘ب ةدرا˘ط˘م˘ب
.ةيسضاملا

«لارتنسس ا˘سسن˘ف˘يد» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
˘مد˘ق˘ي˘سس ل˘سسا˘كو˘ي˘ن نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘سسإلا
هعانقإل ،وروأا نويلم06 ديردم لايرل
.ليب نع يلختلاب

سضر˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘سشأاو
يذلا يكلملا يدانلل اًيسضرم نوكيسس
هبتارو ليب نم سصلختلا يف بغري
.مخسضلا

ا˘˘˘˘˘ًسضيأا بعل˘˘˘˘˘˘لا نأا تح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ب˘˘تار ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ي˘˘سس

لسصحي ثيح ،لسساكوين ىلإا لاقتنلا
وروأا نويلم51 ىلع يزليولا مجنلا
.اًيونسس

ناملسس نب دم˘ح˘م ر˘ي˘مألا بر˘ت˘قاو

ءار˘سش ن˘م ،يدو˘ع˘˘سسلا د˘˘ه˘˘ع˘˘لا ي˘˘لو
هينج نويل˘م004 لباقم لسسا˘كو˘ي˘ن
ةقفاوم طقف راظتنا يفو ،ينيلرتسسإا

.«غيلريميربلا» ةطبار

مويلا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت لاق
اديج ملعي ديردم لاير نإا ،ءاعبرألا
،يبابم نايليك ةيجيتارتسسإا ليسصافتب
لجأا نم ،نامريج ناسس سسيراب مجاهم
للخ «يغنريملا» فوفسصل لاقتنلا
.ةلبقملا ةلحرملا

لايرل ادج امهم اًفده يبابم دعيو
ل˘ي˘حر سضيو˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،د˘˘يرد˘˘م
مامتها طسسو ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
.اًسضيأا لوبرفيل نم يوق

ة˘ب˘غر˘ب ه˘تدا˘˘ع˘˘سس ي˘˘با˘˘ب˘˘م ىد˘˘بأاو
د˘حأا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ه˘م˘سض ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل
تيقوتلا يف ملاعلا يف ةيدنألا لسضفأا
يرودب هجيوتت دعب ةسصاخ ،يلاحلا
.لاطبألا

يباب˘م˘ل ن˘كم˘ي ،ه˘سسف˘ن تقو˘لا ي˘ف
نا˘سس سسيرا˘˘ب ع˘˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت د˘˘يد˘˘ج˘˘ت

مامأا ةبقع لكسشيسس ام وهو ،نامريج
ةياغلل امهم ابعل ربتعي ثيح ،هليحر
.ءارمألا ةقيدح يف

«لارتنيسس اسسنيفيد» عقوم بسسحبو
ن˘ل رو˘مألا كل˘ت ل˘ك نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘سسإلا
ءانث نأا ملعي ثيح ،ديردم لاير فيخت
ح˘يو˘ل˘ت˘لاو لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ب˘˘م
نم ءزج سسيراب عم ديدجتلا ةيناكمإاب
ا˘ه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإلا
ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضل˘ل ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا بعل˘˘لا
ل˘ك ذا˘خ˘تل ه˘ع˘فدو ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘لا
.همسضل ةمزللا تاوطخلا

بعللا ديري يبابم نأا ريرقتلا دكأاو

ةدايق تحتو ،ويبانر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس ي˘ف
رايخ هيدل سسيلو ،ناديز نيدلا نيز
روخف هنأا حسضاولا نمو ،هزفحي رخآا
ه˘ن˘كل ،هد˘ير˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا ة˘فر˘ع˘م˘˘ب
بجي هتريسسم نأا لوح ةياغلل حسضاو
.ديردم ربع رمت نأا

سسيراب ع˘م ي˘با˘ب˘م د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
ثيح ،2202 فيسص يف نامريج ناسس
فيسص ىتح راظتنلا ديردم لاير ررق
ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ءد˘˘˘ب˘˘˘ل ،1202
ر˘مألا نو˘كي˘سس ثي˘ح ،ن˘ي˘ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘لا
دحاو مسسوم يقبت عم اًيبسسن لهسسأا
.هدقع يف طقف

ام اموي اندئاق نوكيسس ششتيميك :خنويم نرياب شسيئر
،ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘مور ز˘˘ن˘˘يا˘˘ه لرا˘˘ك ىر˘˘ي

نر˘يا˘ب يدا˘ن˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
سشت˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك او˘˘سشو˘˘ج sنأا ،خ˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م
ي˘ف لوألا ق˘ير˘ف˘ل˘ل اًد˘ئا˘ق نو˘˘كي˘˘سس
.لبقتسسملا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ه˘˘غ˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘مور لا˘˘قو
˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘نا˘م˘لألا «د˘ل˘ي˘ب ترو˘ب˘سس»
او˘˘سشو˘˘ج نأا ع˘˘ن˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م» :ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا

.اندئاق ام اًموي حبسصيسس سشتيميك
،بعلملا جراخو لخاد اذه دسسجي هنإا

.«نآلا ىرخأا ةرم كلذ تبثأا املثم

ة˘ل˘م˘ح ى˘ل˘ع ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘˘مور ى˘˘ن˘˘ثأاو
،سشت˘ي˘م˘ي˘كب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

اقل˘طأا ن˘يذ˘ل˘لا ،ا˘كسست˘يرو˘غ نو˘ي˘لو
عربتلل «انوروك لكرن نحن» ةردابم
.انوروك سسوريف ةمزأا يف

ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ع˘˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
4 نم رثكأا تعمج اهنإاف ،ةردابملل
.ةيريخلا تايعم˘ج˘ل˘ل وروأا ن˘ي˘يل˘م
يبعل نم ري˘ب˘ك دد˘ع˘ل ة˘فا˘سضإلا˘بو
نورخآا نويسضاير مسضنا ،مدقلا ةرك
.ةردابملل

نميأا ريهظ مسضل وروأا نويلم05 دسصري يسسيرابلا يدانلا

نامريج ناسس تايولوأا ددحت لايرلاو ةنولسشرب تاديدهت
،يسسنرف ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك

نوسسلين لاقتنا ةيناكمإا ىدم ،سسمأا
ىلإا ،ةنولسشرب نميأا ريهظ ،وديميسس
وتاكريملا يف نامريج ناسس سسيراب
.لبقملا يفيسصلا

ةردا˘غ˘م ن˘م ود˘ي˘م˘ي˘سس بر˘˘ت˘˘قاو
تاسضوافم فقوت دعب ،«انارغولبلا»
ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ،هد˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت

.2202 فيسص
نآلا نأا ينولاتكلا يدانلا ىريو

م˘˘تو ،ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل بسسنألا تقو˘˘لا و˘˘ه
لزانتلل وروأا نويلم05 غلبم ديدحت

.هتامدخ نع
«تروبسس01 ول» عقوم بسسحبو

يف ة˘بو˘ع˘سص كا˘ن˘ه نإا˘ف ،ي˘سسنر˘ف˘لا
ناسس سسيرا˘ب ى˘لإا ود˘ي˘م˘ي˘سس لا˘ق˘ت˘نا

مدع لظ يف ،فيسصلا اذه ،نامريج
،ةيسسنرفلا ةم˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن كل˘ت˘ما
م˘سسح˘ل ة˘ي˘فا˘كلا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرد˘˘ق˘˘لا
.ةقفسصلا

عا˘فد˘لا بل˘˘ق م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
تا˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘لوأا ن˘˘˘˘˘˘م ،ط˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘لاو
و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف «ي˘˘ج.سسإا.ي˘˘ب˘˘لا»

يدقع ديدمت بناج ىلإا ،يفيسصلا
،يباب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘كو ا˘ف˘ل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘ن
لا˘يرو ا˘سسرا˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

لعجي ام وهو ،بيترتلا ىلع ديردم
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص كا˘˘ن˘˘ه
.وديميسس

«غيلÈÁÒلا» ةطبار
ÚبعÓلا رذ–

مداسص رارق نم
،سسمأا ،يفحسص ريرقت دكأا

يزيلجنإلا يرودلا ةطبار نأا
نيب˘عل˘لا رذ˘ح˘ت˘سس زا˘ت˘م˘م˘لا

،مداسص رارق نم ،نيبردملاو
تايرابملا فانئتسسا مدع لاح
.مسسوملا اذه

نو˘˘سسنو˘˘ج سسيرو˘˘ب نا˘˘كو
د˘ق ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب ءارزو سسي˘˘ئر
،ج˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ة˘ط˘بار ح˘˘ن˘˘م
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ر˘سضخألا ءو˘˘سضلا
باو˘˘بأا ف˘˘ل˘˘خ تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ناوج علطم نم اًرابتعا ةقلغم
تافوخت كانه نأا لإا ،لبقملا
ةدوعلا نأاسشب ن˘ي˘ب˘عل˘لا ىد˘ل
ة˘˘˘مزأا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ةر˘˘˘كب˘˘˘م˘˘˘˘لا

.انوروك
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصل ا˘˘˘˘˘ًق˘˘˘˘˘فوو

ة˘ط˘بار˘لا نإا˘ف ،«فار˘غ˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ت»
قر˘ف˘لا ةدا˘ق ع˘م ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ت˘˘سس
،لبقملا ءاعبرألا ،ني˘برد˘م˘لاو
ةدو˘˘ع ةرور˘˘سضب م˘˘ه˘˘غل˘˘˘بإل
مدعب ةرطاخملا وأا ،تايرابملا

˘ما˘ع˘لا ى˘ت˘ح مد˘ق ةر˘ك دو˘˘جو
.لبقملا

عامتجلا نأا ىلإا تراسشأاو
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا حر˘˘سش د˘˘˘ه˘˘˘سشي˘˘˘سس
بجي يتلا ةمهملا تارييغتلل
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘ق
بع˘ل اودارأا اذإا ،ن˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لاو
.ماعلا اذه اًددجم مدقلا ةرك

ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا نأا تح˘˘˘˘سضوأاو
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ة˘ي˘م˘هأا حر˘سشت˘سس
ءار˘˘˘جإا ءد˘˘˘بو تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيناثلا ةورذلا لبق ،تارييغتلا
تاعقوتلا ليمت يتلاو ءابولل
نم قحل تقو يف اهثودحل
.يراجلا ماعلا

نإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تلا˘˘˘˘قو
نيبعللا نم بلطتسس ةطبارلا
تاركلا ءانثأا م˘ه˘هو˘جو دا˘ع˘بإا
.تايرابملا يف ةكرتسشملا

راب˘خإا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا تفا˘سضأاو
ىلع مهرابجإا مدعب نيبعللا
ى˘ل˘ع ق˘˘فاو˘˘ي ن˘˘مو ،ةدو˘˘ع˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع بجو˘ت˘˘ي ،ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
راهظإل ةيطخ ةقفاوم ميدقت
تلو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل ه˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف
.ةيحسصلا
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سسيئر بتكم مسساب ثدحتم لاق
سسيئر ناخ قداسص نإا ،ندنل ةيدلب
يرودلا فانئتسسا سضرا˘ع˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ره˘سشلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
سسور˘ي˘ف ل˘سصاو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ي˘ف حاورألا تا˘ئ˘م د˘سصح ا˘˘نورو˘˘ك
.موي لك ةدحتملا ةكلمملا

فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا تزز˘˘ع˘˘تو
ا˘مد˘ع˘ب ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا يرود˘˘لا

طاسشنلا ةدوع ىلع ةموكحلا تقفاو
لوأا د˘ع˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج نود˘ب ي˘سضا˘ير˘لا

.ناوج
غنينفيإا» ةفيحسصل ثدحتملا لاقو

ى˘˘ل˘˘ع مزا˘˘ع قدا˘˘سص» :«درد˘˘نا˘˘ت˘˘˘سس
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسا
.نيفرت˘ح˘م˘لا تا˘سسفا˘ن˘مو ،زا˘ت˘م˘م˘لا
ة˘˘مزأا ي˘˘ف تلاز ا˘˘˘م ة˘˘˘لود˘˘˘لا ن˘˘˘كل
ل˘ك نو˘تو˘م˘ي سصا˘˘خ˘˘سشألا تا˘˘ئ˘˘مو
.«موي

ن˘م ه˘نأا قدا˘سص ن˘مؤو˘ي» :فا˘˘سضأاو
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ر˘˘كب˘˘م˘˘لا
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘مو زا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا يرود˘˘˘لا

.«ةمسصاعلا يف نيفرتحملا
يرود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘نأا5 ذ˘خ˘ت˘˘تو

اهنيب نم اهل اًرقم ندنل نم زاتمملا
˘ما˘ه˘ن˘تو˘تو ،ي˘سسل˘˘ي˘˘سشتو ،لا˘˘ن˘˘سسرأا

.ريبسستوه
ع˘ج˘سشم˘˘ك» :ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘با˘˘تو

يرودلا ةدوع قداسص ديري لوبرفيلل
ثدحي نأا نكمي اذه نكل .زاتمملا

نكمي لو ،اًنمآا عسضولا نوكي امدنع
ةحسصلا تامدخ ءابعأا نم ديزي نأا
.«ئراوطلاو ةينطولا

9 لبق ةلوطبلا ،لوبرفيل ردسصتيو
6 ىلإا جاتحيو ،ةياهنلا نم تلوج
.بقللا مسسحل طقف طاقن

يمسسرلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا لا˘سسرإا م˘تو
ة˘يد˘نألا ى˘لإا ،يرود˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسل
.نيبردملاو

نع فسشكلل نوبعللا عسضخيسسو
،عو˘ب˘سسألا ي˘ف ن˘ي˘˘تر˘˘م سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

،اًيموي مهترار˘ح ة˘جرد ن˘م د˘كأا˘ت˘لاو
تاعمجتلا نم مهعنم ىلإا ةفاسضإلاب
عم تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإاو ن˘م با˘هذ˘لاو

.مهل ءلمز
سسي˘ئر˘لا ،رو˘ل˘˘ي˘˘ت نودرو˘˘ج لا˘˘قو

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا دا˘˘ح˘˘تل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
لك ذاختا مهملا نم هنإا نيفرتحملا
ة˘˘مل˘˘سسل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘˘حلا تاءار˘˘˘جإلا
.نيبعللا

«سستروبسس ياكسس» ةكبسش غلبأاو
نأا نوديري ل نوبعللا» :ةينويزفلتلا
اذه نأاو ،رابتخا لقح ةباثمب اونوكي
ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ن˘˘ي˘˘سس
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.«يفارتحلا

نزاوتلا ىلع دمتعي رمألا» :عباتو
ةدو˘ع˘لا ة˘لوا˘˘ح˘˘مو ة˘˘مل˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘ب
.ناكمإلا ردقب ةيعيبطلا عاسضوألل
نأا ةقثلا عيمجلا حنمل ةجاحب نحن

لجأا نم اهذاختا مت تاءارجإلا لك
.«مهتملسس

أاوسسأا نم ةدحتملا ةكلمملا تناعو
رثكأا ةافوب ابوروأا يف سسوريفلل ريثأات
ل ام ةباسصإاو ،سصخسش فلأا23 نم
.اًفلأا322 نع لقي

و˘ي˘جرو˘ج ن˘ي˘ب را˘ج˘˘سشلا ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ويرامو ،سسوتنفوج عفاد˘م ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘ك
بسشن يذلا ،ايسشيرب مجاهم يليتولاب
يذلا باتكلا ببسسب ،نيفرطلا نيب
.زوجعلا ةديسسلا مجن هردسصأا

:ايسشيرب مجاهم نع ينيليك بتكو
مرتحي ل يبلسس سصخسش يليتولاب»
تارا˘ق˘لا سسأا˘ك لل˘خ .ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا

دي دمي مل ،3102 يف ليزاربلا دسض
نا˘˘˘ك ،سصخ˘˘˘سش يأل ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
.«ةعفسص قحتسسي

ل˘ي˘ك سسو˘ت˘ن˘فو˘ج د˘ئا˘˘ق ل˘˘سصاوو
دقتعأا» :لئاق يليتولابل تاداقتنلا
5 ل˘˘سضفأا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأا سضع˘˘˘ب˘˘˘لا

م˘ل ي˘ن˘ن˘كل ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م
وأا ةرسشعلا زكارملا يف ىتح هربتعأا
.«ىلوألا نيرسشعلا

ا˘نأا ل˘قألا ى˘ل˘ع» :ي˘ل˘ي˘تو˘˘لا˘˘ب درو
،يف˘كي ا˘م˘ب ة˘عا˘ج˘سش يد˘لو قدا˘سص
ناك .سسانلا هوجو يف ثدحتأا يك
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل سصر˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كيد˘ل
فر˘˘سصت˘˘ت ي˘˘ك ،3102 ذ˘˘ن˘˘م كلذ˘˘ب

.«كلذ لعفت مل كنكل ،يقيقح لجرك
ة˘سشدرد لل˘خ فل˘خ˘لا ى˘˘ه˘˘ت˘˘ناو

جمانربلا يف نيبعللا نيب ةكرتسشم
˘مد˘ق ثي˘ح ،(ن˘ي˘ل و˘ل) ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘لا
،اًعقوم اًسصيمق ينيل˘ي˘كل ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘ب

يف ينتنعط ول ىتح» :هيلع بتك
تلز ام ،عقوتم ريغ لكسشب يرهظ
.«لجر اي كبحأا

:جمانر˘ب˘لا لل˘خ ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘ب لا˘قو
يتلا يتايح يف ىلوألا ةرملا اهنإا»
لعفأا مل يننكل ،أاطخ اهيف بكترت
.«كلذ

يف نأل ..كدسسحأا انأا» :ينيليك درو
يك ،ءاطخأا بكترت نأا كيلع ةايحلا
.«لسضفأا حبسصت

.ع˘ئار ا˘نأا نذإا» :ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘ب ق˘ل˘˘عو
ا˘ي بر˘ح يأا كا˘ن˘˘ه ن˘˘كت م˘˘ل ن˘˘كلو
.«تقولا لاوط كلذ تلق دقل .قافر

نم ةخسسن يليتولابل ينيليك مدقو
.ويرا˘م ى˘لإا» :ه˘ي˘ل˘ع ع˘قوو ،با˘ت˘كلا
باكترا للخ نم ريثكلا تملعت دقل
كلذب مايقلا يف رمتسسأاسسو ءاطخألا

نأا لمآاو لسضفألا كل ىنمتأا .موي لك
.«بعلملا سضرأا ىلع اًبيرق كارأا

ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘ك ن˘م ي˘ل˘ي˘تو˘لا˘˘ب بل˘˘طو
تا˘ح˘ف˘سص ًلوأا قز˘م˘ي نأا˘ب (ا˘˘ًحزا˘˘م)
ي˘ف ه˘ن˘ع ثد˘ح˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا
.ةلسسرملا ةخسسنلا

نأا ،يلا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
،ما˘ه˘ن˘تو˘ت برد˘م ،و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج
قيرف يبعل دحأا عم دقاعتلا يف بغري

يفيسصلا وتاكريملا للخ سسوتنفوج
وتاكريم وتوت» عقومل اًقفوو.لبقملا

بغري وينيروم نإاف ،يلاطيإلا «بيو
مسض قيرط نع هقيرف عافد معد يف
ر˘ي˘ه˘ظ ،ورد˘نا˘سس سسكي˘لأا ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا

˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت نأا ى˘لإا را˘سشأاو.سسوتنفوج
دقع زوجعلا ةديسسلا ىلع سضرعيسس

وردناسس اهللخ لقتني ةيلدابت ةقفسص
هييروأا يجريسس لباق˘م ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت ى˘لإا
.لاومألا سضعب ىلإا ةفاسضإلاب

ةميقلا نأا يلاطيإلا عقوملا حسضوأاو
غلبت وتاكريملا يف وردناسسل ةيريدقتلا

بعللا ىظحي امنيب ،وروأا نويلم05

سسيرابو دتيانوي ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘م˘ت˘ها˘ب
.نامريج ناسس

ف˘ح˘˘سصلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةيلدابتلا تاقفسصلا نأا تدكأا ةيملاعلا
وتاكريملا ىلع ةبلاغلا ةمسسلا نوكتسس
سسوريف ةمزأا ببسسب ،لبقملا يفيسصلا

.دجتسسملا انوروك

ينيليك جارحإاب تاحيرسصتلا برح دمخي يليتولاب

شسوتنفوج م‚ ىلع عارسصلا محتقي وينيروم
ةــــئنهت

تنبب » لحكل ةماسسأا » ةنيطنسسق ةيدولوم رسصانم صشارف نادزإا
ةبسسانملا هذهب و ،» ءارسسإا » هللا ةكرب ىلع تيمسس ةعلطلا ةيهب

» اسشنيراب» ءاقدسصأا و ماسشه صشامر يفحسصلا مدقتي ةديعسسلا
نيينمتم ةديدجلا «اتسسيكوملاب» لحكل ةلئاعل و هل يناهتلا رحأاب

. كوووربم فلأا ،ةميركلا ةجوزلل لجاعلا ءافسشلا

خنويم نرياب ¤إا Êاسس لاقتنا مسسح
مايأا لÓخ

يوريل لاقتنا ةقفسص تتاب
ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م حا˘˘ن˘˘ج ،ي˘˘نا˘˘سس
،خنو˘ي˘م نر˘يا˘ب ى˘لإا ،ي˘ت˘ي˘سس

ا˘مإا ،م˘سسح˘لا فرا˘سشم ى˘ل˘˘ع
دعومل اهليجأات وأا اهمامتإاب

.قحل
ع˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسح˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو

ي˘˘لود˘˘لا نإا˘˘˘ف ،«1تروبسس»
ةلأاسسم مسسح رظتني يناملألا
،«يرافابلا» يدانل˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا

.يراجلا يام رهسش للخ
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ى˘˘˘لإا را˘˘˘˘سشأاو

ءوسضلا ىلع يناسس لوسصح
زنزتيسسلا ةرادإا نم رسضخألا
ع˘م سضوا˘ف˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
لاق˘ت˘نل˘ل ،نر˘يا˘ب ي˘لوؤو˘سسم
.فيسصلا اذه هفوفسص ىلإا

ح˘ن˘م˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘مو
بحاسصل ةسصر˘ف˘لا ي˘ت˘ي˘سسلا
ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘˘ل ا˘˘ًما˘˘ع42ـلا
ة˘يا˘ه˘ن˘ب «ا˘غ˘ي˘˘ل˘˘سسد˘˘نو˘˘ب˘˘لا»
.1202 فيسص يف هدقع ةياهن روف اناجم هليحر بنجتل ،مسسوملا

ليحر ريظن يدام لباقم ىلع لوسصحلل يزيلجنإلا يدانلا ىعسسيو
لجأا نم ،لاومألا نم ديزملاب هنئازخ سشاعنإل ،قباسسلا40 كلاسش بعل
تاقباسسملا نم نيماع هرظحل تدأا يتلا ةريخألا هتمزأا دعب ،هتينازيم طبسض
.فيظنلا يلاملا بعللا دعاوق قرخ دعب ،ةيبوروألا

لواح يذلا ،خنويم نرياب ةقورأا لخاد ةيولوأا ةباثمب يناسس ةقفسص دعتو
يبيلسصلا طابرلا يف قزمتل هسضرعت نكل ،يسضاملا فيسصلا بعللا مسض
.ةبكرلل

يف يناسس تامدخ ىلع لوسصحلا يف نرياب حجني نأا نكمملا نمو
،وروأا نويلم04 قرافب لقأا يأا ،وروأا نويلم06 ىلإا04 نيب حوارتت ةقفسص
.يسضاملا فيسصلا هعفديسس ناك امع

ةيعافدلا ةنولسشرب ةقفسص دقعي ديردم لاير
وراتول ينيتنجرألا نإا ،ءاعبرألا مويلا ،ينولاتك يفحسص ريرقت لاق

مامتهاب ىظحي يذلا ديحولا بعللا سسيل ،نليم رتنإا مجاهم ،زينيترام
.«يروزتارينلا» فوفسص يف ةنولسشرب

عفادملا ،راينيركسس نليم نأا ،«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسص تركذ دقف
هتاردق ببسسب ا˘سسرا˘ب˘لا ي˘لوؤو˘سسم ها˘ب˘ت˘نا ا˘سضيأا تف˘ل ،ر˘ت˘نإل ي˘كا˘فو˘ل˘سسلا
.ةيندبلا هتوقو ةزيمملا

،«اًيبسسن دقعم» انارغولبلا ىلإا راينيركسس لاقتنا نإا تلاق ةفيحسصلا نكل
ةريبكلا ةيداملا هتميقل ةفاسضإلاب ،3202 فيسص ىتح دقعب هطابترا لظ يف
.هب ديردم لاير مامتها ىلع ةولع ،وروأا نويلم07 ىلإا لسصت يتلا

ليوماسص يسسنر˘ف˘لا˘ب نل˘ي˘م ر˘ت˘نإا ن˘م ما˘م˘ت˘ها كا˘ن˘ه ،ه˘تاذ تقو˘لا ي˘فو
.نآلا ىتح دحلا اذه طختت مل رومألا نكل ،ةنولسشرب عفادم ،يتيتموأا

عامتسسلل دعتسسي ثيح ،يتيتموأا ليحر يف ينولاتكلا يدانلا عنامي لو
.هل ةمدقملا سضورعلل

نرياب م‚ عفدي قيÈلا نادقف
ليحرلل خنويم

نم ،خنويم نرياب مجن بارتقا نع ،ءاعبرألا مويلا ،يفحسص ريرقت فسشك
.ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف يف «يرافابلا» قيرفلا نع ليحرلا

،نويل نم اًمداق ،7102 فيسص يف نرياب ىلإا وسسيلوت نيتنيروك مسضناو
.21 عنسصو اًفده41 لجسسو طقف ةارابم86 سضاخ نيحلا كلذ ذنمو

ذنم هقيرب دقف وسسيلوت نإاف ،«ايناملأا تروبسس ياكسس» ةكبسش بسسحبو
داعتبلا ىلع هتربجأا يتلاو يبيلسصلا طابرلا يف عطقب ةريطخلا هتباسصإا

.ةياغلل ةليوط ةرتفل بعلملا نع
ةكراسشملا لجأا نم ،رخآا ٍدان يف ةديدج ةبرجت سضوخ يف وسسيلوت بغريو

.2202 فيسص ىتح نرياب عم هدقع دادتما مغر ،اًيسساسسأا
تقولا يفو ،فيسصلا اذه وسسيلوت مسضب نيمتهملا دحأا نليم رتنإا ربتعيو

ةقفسصلا لاومأا مادختسسا لجأا نم هعيب قيرط يف نرياب هيف فقي نل يذلا
لاقتنلا نم اًبيرق تاب يذلاو ،نزوكرفيل رياب بعل ،زترفاه ياك مسض يف
.يرافابلا قيرفلل

ةسسفانŸا دوع ىلع تقفاو ةموك◊ا

فانئتسسا شضراعي ندنل ةيدلب شسيئر
ناوج ‘ «غيلÈÁÒلا»



ارييفـ ل ايلاثم ارايخ دعاسصلا رسضخلا مجن لعج نيربيسس ليحر

ةليكسشت يف يسساسسأا ناكم زجحل هجتي يوادوب
ديدجلا مسسوملا يف شسين

طسسو يرئازجلا يلودلا بعللا يوادوب ماسشه ظوظح تعفترا
يدان ةليكسشت يف يسساسسأا ناكم زجح يف ،يسسنرفلا سسين يدان ناديم
.ديدجلا مسسوملا يف يسسنرفلا بونجلا

ينطولا بختنملا عم ايقيرفا لطب نأا «لايدنوم زنوأا عقوم فسشكو
،روسسنلا ةليكسشت يف يسساسسا ناكم لغسشل قاور نسسحأا يف دجاوتي

ارييف لعجي ام ،مداقلا وتاكريملا يف ليحرلل هجتي نيربسس نأاو اسصوسصخ
هجوب رهظ هنأا امب يوادوب نوكي دق يذلا بسسانملا ليدبلا نع ثحبي

.يسضاملا مسسوملا يف اهيف كراسش يتلا تايرابملا يف بيط
ب.م.يرسسيإا

رسضخلا نم رثكأا هبرقت ةيسسنرفلا ةلوطبلا هترداغم

دسصريو راوع عم دقاعتلا عارسص لخدي لوبرفيل
هعم دقاعتلل ينيلرتسسإا هينج نويلم04

بعللا راوع ماسسح عم دقاعتلا عارسص يزيلجنلا لوبرفيل يدان لخد
.يسسنرفلا نويل يدان يف طسشانلا ةيرئازجلا لوسصألا وذ

يزيلجنلا لوبرفيل يدان نأا ،سسمأا ةيزيلجنا ةيملعإا ريراقت تفسشكو
بعل˘ب ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو م˘عد ل˘جأا ن˘م راو˘ع ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصي
ةسصنم وحن يدانلا ةدايقو قرفلا ةعانسص ىلع رداق ةريبك تايناكمإاب
«زديرلا» ةرادإا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو.ةمداقلا مسساوملا يف جيوتتلا

غلبملا وهو ،راوع عم دقاعتلا لجأا نم ينيلرتسسا هينج نويلم04 تدسصر
بعللا نع يلختلاب سسلوأا لاسشيم نوج عانقإاب ليفك نوكيسس يذلا
يفو.زوجعلا ةراقلا يف نيدعاسصلا بابسشلا موجنلا نيب نم دعي يذلا

بختنملا ليثمتل حوتفم قيرط يف نوكيسس راوع نإاف ةفقسصلا مامتا لاح
ةرادإا لبق نم هيلع سضورفملا طغسضلا دعب اميسسل ،يرئازجلا ينطولا
.نويل

ب.م.يرسسيإا
تاوسصألا نم %95 ىلع لان

مسسوملا اذه زتيم يف بع’ لسضفأا اجديكوأا
زتيم يدان بعل يرئازجلا يلودلا سسراحلا اجديكوأا ردنسسكلأا جوت

يرودلا يف يسضقنملا مسسوملا للخ ،هقيرف يف بعل لسضفأا ةزئاجب
بعل نسسحأا رايتخل ءاتفتسسا قيرفلل يمسسرلا عقوملا ىرجأاو.يسسنرفلا
ىلع لسصح امدعب عيمجلا ىلع ايقيرفإا لطب قوفت ثيح ،زتيم يدان يف
،قاقحتسساو ةرادجب قيرفلا يف بعل نسسحأا نوكيل ،تاوسصألا نم ،95%
.ءاقبلا نامسض نم هتنكم ةديج جئاتن دسصحل هيدان داقو همدق ام ةفيلخ ىلع

ب.م.يرسسيإا
مهتهجاوم ىلع رداق قيرف دجوي ل هنأا دكأا

«لاسص توف» ةارابم يف زوبدوب ىدحتي زرحم
يتيسس رتسسسشنام مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير ىدحت

.5 دسض5 «لاسص توف» ةارابم يف زوبدوب سضاير هليمز ،يزيلجنلا
ىلع بولسسم ديلو عم رسشابم ثب يف ،9102 ايقيرفا لطب حسضوأاو
دجوي لevif ةارابُم يف ةلطعلا للخ زوبدوب ةهجاوم انيلع »: «مارغتسسنإا»
وه نم دجوي ل»:زرحم دريل ،«سضاير اي انمامأا فوقولا ىلع رداق قيرف
.«انمامأا فوقولل دعتسسُم

رئازجلا ةيدولوم
«انوروك» ببسسب ايزمر نوكيسس بقللاو ايدام يناعتسس قرفلا نأا دكأا

بايغ لظ يف معط نود نوكيسس ةلوطبلا فانئتسسا :زيغن
 ديدجلا مسسوملا ىلع زيكرتلا انيلعو روهمجلا

نود ةلوطبلا فانئتسسا نأا رئازجلا ةيدولوم بردم زيغن ليبن فرتعا
وأا ةيداسصتقلا ةعفنملاب دوعي نل هنأاو ةسصاخ ،ىنعم لب نوكيسس روهمج
يف ةلوطبلا فانئتسسا »:ةيفحسص تاحيرسصت يف زيغن حسضوأاو ةيسضايرلا

يذلا دي˘حو˘لا ر˘مألاو ،ق˘ير˘ف يأا ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ي ن˘ل فور˘ظ˘لا هذ˘ه
ةسسفانملا يف كراسشيسس نمو لطبلا ةيوه ةفرعم وه هنم ديفتسسنسس
امك ةسسفانم نود تايرابملا لعجيسس روهمجلا بايغ »:فاسضأاو ،«ةيراقلا
ريكفتلا انيلع ييأار بسسحو ،ةيداسصتقلا ةيحانلا نم قرفلا ىلع رثؤويسس هنأا
عسصولا يف بقللاب زوفلا نأا زيغن دكأا ريخألا يفو.«ديدجلا مسسوملا يف
.معط لو ةهكن هل نوكي نل يلاحلا

ب.م.يرسسيإا
ةمسصاعلا داحتا

يردوكو صشوماميز ىلع قوفت

مسسوملا اذه «ةراطسسوسس» يف بع’ نسسحأا يردوك
بعل نسسحأا بقلب ةمسصاعلا داحتا طسسو بعل يردوك ةزمح جوت

همدق يذلا ريبكلا ءادألا ةيفلخ ىلع ،مسسوملا اذه هقيرف يف مسسوملا يف
ترجأاو.«انوروك» ةحئاج ببسسب يلاحلا فقوتلا ةياغ ىلإا ةيادبلا ذنم
ءاتفتسسا يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىل˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا
ناديملا طسسوتم قوفت ثيح قيرفلا يف بعل نسسحأا رايتخل راسصنألل

ربع ،هبناج نم.ميركلا دبع راوزو سشوماميز سسراحلا هليمز ىلع
بقع ةري˘ب˘كلا ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ق˘ب˘سسألا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م بعل يردو˘ك
يف يل توسصي مل نمو يل توسص نم لك ركسشأا»:لاقو ،ةزئاجلاب جيوتتلا

ناك ول »:عباتو ،عيمجلا نظ نسسح دنع نوكن نأا ىنمتأاو ءاتفتسسلا اذه
يف انعم اوفقو ثيح ،بعل نسسحأا نوكيل روهمجلا ترتخل يل رايتخلا

.«حيحسصلا راسسملا ىلع نآلا نحن هللا دمحلاو ةمزألا زع
ب.م.يرسسيإا
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يسسلدنألا يدانلا ناولأا لم◊ هجتي يروارت

يسسنرفلا نويل نم يدنام برقت ةيلدابت ةقفسص

مهبسصنم رييغت دعب اوقلأات ابعل02 لسضفأا ةمئاق يف اناكم زجح رسضخلا ريهظ
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بعل˘لا رو˘ل˘يد يد˘نأا تا˘ب
يدا˘ن م˘ج˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا

احسشرم يسسنرفلا ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م
ةزئاجب رف˘ظ˘ل˘ل نةدا˘ع˘لا قو˘ف
للخ هيدان يف بعل لسضفأا
د˘ع˘ب ،ي˘سضق˘ن˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت
ةيسضاملا مايألا يف ةيسسنرفلا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘سسب
.«انوروك»

يمسسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو
عم اي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب نأا يدا˘ن˘ل˘ل
ءادأا مدق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

لثمي تابو هقيرف عم اريبك
يف ،عزانم نود قيرفلا حور
«ا˘ت˘ن˘ير˘غ˘˘لا»و ةرار˘˘ح˘˘لا ل˘˘ظ
يف اهب عتمتي يتلا ةريبكلا
بعل ن˘كم ا˘م ،تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا
عبرتلا نم ينطولا بختنملا

.قيرفلا يفاده سشرع ىلع

نأاب ،ردسصملا تاذ فاسضأاو
تا˘˘˘˘˘˘˘فذ˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘˘˘˘˘سص
ىلع ارداق ناك ،ةيخوراسصلا
عم ر˘ي˘ث˘كب ىو˘قأا ءادأا م˘يد˘ق˘ت
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ر˘سضح و˘ل ،يدا˘˘ن˘˘لا

،يسضاملا فيسصلا يف ةيداع
دد˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا بعل˘˘لا نأا ثي˘˘ح
،ينطولا بختنملل بسصانملا
ةليو˘ط ة˘حار ن˘م د˘ف˘ت˘سسي م˘ل
قيرفلا يف هئلمز يقاب لثم
لبق طقف مايأا8 حاترا ثيح
تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

مسسوملا ةيادبل تاريسضحتلاو
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
ةيادب عم بولطملا ىوتسسملا
د˘ي˘ع˘ت˘سسي نأا ل˘ب˘ق ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
.ةيفاعلا

ايقيرفإا لطب فده
لسضفألا نوكيل حسشرم

«1 غيللا» يف
هنود يذلا فدهلا ريتخا

يدان ىمرم يف روليد يدنأا
ةيخوراسص ةديدسست نم ،نايمأا

،تايلمعلا ةقطنم جراخ نم
فادهألا لمجأا بحاسص نمسض
تاسسفانم للخ اهعقو يتلا
رارق دعب ،يسسنرفلا يرودلا
تايرابم نم ي˘ق˘ب˘ت ا˘م ءا˘غ˘لإا
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
يف ديدجلا انوروك سسوريف
با˘سسح˘لا ما˘˘قو.اسسنرف
يسسنرفلا يرود˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا
لمجأل ويد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م ر˘سشن˘ب
للخ تلجسس يتلا فادهألا

مت نيأا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
ن˘م˘سض رو˘ل˘يد فد˘ه را˘ي˘ت˘˘خا
يذ˘لاو فاد˘هأا ر˘˘سشع ل˘˘سضفأا

يدان ىمرم يف هعقو دق ناك
ةديرغتب ويديفلا اقفرم ،نايمأا
.«خوراسص لسسري روليد »:

ل˘ط˘ب نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
رسضخلا عم جوت˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ر˘سصم˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘كب
تايوتسسم ميدقت يف رمتسسي

،مسسوملا اذه هيدان عم ةريبك
ا˘˘˘فاد˘˘˘ه ه˘˘˘سسف˘˘˘ن بسصن ن˘˘˘˘يأا
ايلاوت يناثلا مسسوملل قيرفلل
3 امدقمو فادهأا8 لجسسم
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج لل˘˘˘خ تار˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت
ءا˘˘غ˘˘لإا ل˘˘ب˘˘ق تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
.انوروك سسوريف

يدانلل ديدجلا ةطخلا
ىلع ىنبت «يدرابمللا»

رسضخلا مجن

مداقلا بردملا
طرتسشي نÓيملل

رسصان نب ءاقب
˘˘مدا˘˘ق˘˘لا برد˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘سضو

نب لي˘عا˘م˘سسإا ءا˘ق˘ب نل˘ي˘م˘ل˘ل
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن
نل˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ط˘˘˘˘سسوو
طور˘سشلا د˘حأا˘˘ك ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
ةسضرا˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا
يذلاو «نليملا» يدانل ةينفلا
ل˘˘˘خاد ةرو˘˘˘ث ثاد˘˘˘حإا د˘˘˘ير˘˘˘ي
مسسوملا نم ا˘قل˘ط˘نإا ق˘ير˘ف˘لا
.لبقملا

تفسشك ام رابخألا بسسحو
وليد اتيزاغل » ةفيحسص هنع
تا˘سضوا˘ف˘م˘˘لا نأا «ترو˘˘ب˘˘سس
ةمدق˘ت˘م ل˘حار˘م ى˘لإا تل˘سصو
برد˘م˘لا كي˘كنار ف˘لار ن˘ي˘ب
ةرادإاو ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لألا
عسضو يذلاو ،«يرينوسسورلا»
ة˘ثل˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا طر˘˘سش

،قيرفلا دادعت نمسض نيبعل
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘هو
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘˘ب
وايلو زيدنانريه ويل نيبعللا

يف ةماتلا ةيرحلا هئاطعإا عم
امك ،يدرابمللا قيرفلا رييسست
لعج ديري ديدجلا بردملا نأا
ة˘ح˘ل˘سسأا زر˘بأا د˘حأا «ي˘ثل˘ث˘لا»
م˘سسو˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
رسصان نب نأا مولعمو.مداقلا
سسم˘خ ةد˘م˘ل د˘ق˘ع˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘ي
قل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘˘م تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
ل˘ك سضفر يذ˘لاو ،ي˘لا˘ط˘يإلا
م˘ج˘ن سصو˘˘سصخ˘˘ب سضور˘˘ع˘˘لا
نم ديد˘ع˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ي˘لو˘ب˘مأا
ىلإا همسض ديرت  يتلا ةيدنألا

اهزربأا ناك يذلاو ،اهففوفسص
نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب يدا˘˘ن
«مجن  عم دقاعتلا لواح يذلا
نا ر˘ي˘غ د˘عا˘˘سصلا » ر˘˘سضخ˘˘لا
،سضر˘˘ع˘˘˘لا سضفر نل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

تارملا نم ديدعلا يف ادكؤوم
.عيبلل سسيل بعللا نأا

ع.طيمز

يلودلا عفاد˘م˘لا يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع بر˘ت˘ق˘ي
ينابسسإلا سسيتيب لاير يدان بعلو يرئازجلا
،لبقملا فيسصلا قيرفلا ةرداغم نم قباسسلا

يدانلا ةرادإل ديدج حرتقم لوسصو دعب اذهو
ودبي ىتلاو ةيلدابت ةقفسص دقع ةيناكمإا لوح
.اهماربإا وحن هجتت اهنأا

«بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذ ا˘˘م  بسسح˘˘بو
يف  «يسسلدنألا «يدانلا ةرادإا نأا ةيسسنرفلا

بعل يروار˘ت م˘سضل حر˘ت˘ق˘˘م ة˘˘سسارد دد˘˘سص
نأاو اسصوسصخ يدج لكسشب يسسنرفلا نويل
عفادم عم دقاعتلا رخلا وه دوي ريخألا اذه
نم نابرتقي ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م «ر˘سضخ˘لا»

ةيلدابت ةقفسص  ماربإل ةبسسانم ةغيسص داجيإا
ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘م بسسح˘ب ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا ى˘سضر˘ت

.ةينابسسلا «وفيتروبيد ويداتسسيآا » ةفيحسص
9102 ايقيرفا لطب  نأا ،ةراسشإلل ريدجلا

«يسسلدنألا «يدانلا ةقفر بعلي ،رسضخلا عم
سسم˘ير يدا˘ن ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق6102 ناو˘ج ذ˘ن˘˘م
نأا لإا ،تاونسس سسمخل دتمي دقعب يسسنرفلا
ة˘كسسم˘˘ت˘˘م ل˘˘سضت ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
هترداغمب حمسست نل يتلاو يرئازجلا بعللاب
.مهم يلام سضرعل اهيقلت ةلاح يف لإا

طيمز .ع

يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي قلأات بذج
باط˘قأا د˘حأا ما˘م˘ت˘هإا ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن حا˘ن˘جو
ةبيبسش بعل عسضو يذلاو ،ةيلاطيلا ةركلا
د˘ع˘ب ه˘تا˘ما˘م˘ت˘هإا ن˘م˘˘سض ق˘˘با˘˘سسلا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
هب رهظ يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا م˘سشت˘ح˘م˘لا يو˘ت˘سسم˘لا

يرودلا تاسسفانم يف يسسنرفلا قيرفلا ةقفر
.يسسنرفلا

«و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘تو˘˘ت» ع˘˘قو˘˘م ف˘˘سشكو اذ˘˘ه
رتنا يدان مامتها لوح سصسصختملا يلاطيإلا

دق يذلا ريخألا اذه ،ريبكلا يلاطيإلا نليم
وتاكري˘م˘لا ةر˘ت˘ف لل˘خ بعل˘لا م˘سض لوا˘ح˘ي
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
،مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت «يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا»
ىلع بعليسس يلاطيإلا قيرفلا نأاو اسصوسصخ
م˘سض نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،تا˘ه˘ب˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ةز˘ي˘م˘م ة˘ق˘ف˘سص نو˘كي˘˘سس «ر˘˘سضخ˘˘لا«حا˘˘ن˘˘ج
.قيرفلل

دق ناك وزو يزيت نبا نأا ،ركذلاب ريدجلا
ةيبوروألا ةيدنألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ما˘م˘ت˘هإا بذ˘ج

يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت ةرو˘˘سص ي˘˘ف ىر˘˘ب˘˘كلا
ىلإا ةفاسضإلاب يسسنرفلا نامرج ناسس سسيرابو
عم اطبترم لازي ام هنأا لإا ،يلاطيإلا نليم
.1202ناوج ىتح سسين يدان

02 لسضفأا ةمئاق يف رسضخلا ريهظ
مهبسصنم رييغت دعب اوقلأات ابعل
ينطولا بختنملا نميأا ريهظ لاطع زجح

دعب اوقلأات ابعل02 لسضفأا ةمئاق يف اناكم
زكرم˘لا ي˘ف لا˘ط˘ع ءا˘جو ،م˘ه˘ب˘سصن˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت
.«لابتوف563 » عقوم بسسح ،02ـلا

كل˘م˘ي لا˘ط˘ع نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘سضأاو
ةعرسسلا لسضفب ،ةريب˘ك ة˘ي˘مو˘ج˘ه تا˘ي˘نا˘كمإا

ل˘ع˘ج ا˘م ة˘غوار˘م˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘كلا ةرد˘ق˘˘لاو
هبسصنم ريغي ،ارييف كيرتاب يسسنرفلا بردملا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا تم˘سضو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م دد˘ع ي˘˘ف
،يرنه يريت ،ولريب رارغ ىلع ةريثك ءامسسأا

.مهريغو ولريبو اتوربماز ،وناريكسسام
ع.ز

ب.م.يرسسيإا/طيمز .ع

sport@essalamonline.com
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يف هتاقوأا جوجم يشضقي فيك
رهششو يحشصلا رجحلا لظ

؟ليشضفلا ناشضمر
ناسضمرو يخا مكناسضمر حسص

ي˘بر لوأا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘سشلا ل˘˘ك
يفوت نم ةسصاخو اناتوم لك محري
ى˘ن˘م˘ت˘ن ا˘م˘˘ك ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا بب˘˘سسب
ا˘مأا ى˘سضر˘م˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ف˘˘سشلا
ل˘ث˘م ه˘ي˘سضقأا˘ف ي˘ت˘قو سصو˘سصخ˘˘ب
نإا ةهج نم لمعلا يف بعسشلا رئاسس

نإاو اهيلع لمعن رومأا كانه تناك
ي˘ئا˘قد˘سصأا ع˘م ي˘ند˘ج˘ت˘ف ن˘كت م˘˘ل
يف ءاقبلا وأا تيبلا تايجاح يرتسشن
.اسضيأا لزنملا

تماق ةيرئازجلا ةلودلا
نم يحشصلا رجحلا ديدمتب
يه امو كقيلعت وه ام ديدج

؟بعششلل كتلاشسر
كلذ ترر˘˘ق ة˘˘لود˘˘لا نأا ماد˘˘˘م

ةنئمطم نكت مل ةريخألا جئاتنلاف
˘مز˘ت˘ل˘ي نا بع˘سشلا ى˘ل˘˘ع ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
رومألا ذخأاي نأاو ،يحسصلا رجحلاب
ريطخ ءيسش هسشيعن ام نأل اهارجمب

.انتلئاع ىلعو انيلع
ةرازولاو ةفقوتم ةلوطبلا
نم تنا لهف ءيشش لك تلجأا

فيقوت مأا ةدوعلا ةاعد
؟ةلوطبلا

رارق امومع لعفن اناسسع اذام
لسصاوت لظ يف ةسصاخ هلحم يف
سصوسصخب ا˘مأا ،سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نا

ىلوأا دارفلا ةايح نا دقتعا نم عم
سضرملا ىهتنا اذإاف ءيسش لك نم
نيدعتسسم اننا دقتعا ،ةئاملاب ةئام

رطخلا لكسشي ام ناك ناو ةدوعلل
د˘حاو ة˘ب˘˘سسن˘˘ب و˘˘لو دار˘˘فلا ى˘˘ل˘˘ع
نأا ىنمتأا ا˘م˘ك ،ي˘عاد ل˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ناو ةسصاخ ةسسوردم لولحلا نوكت
لئاسسولا لك رفوي نأا بجي لقنتلا
اديعب تايرابملا بعلب حمسست يتلا

بجي امك ةيبلسس طباوسض يأا نع
نكامأا للخ نم قرفلا لقنت ةاعارم
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلاو ة˘˘ما˘˘قإلاو ز˘˘ج˘˘ح˘˘لا
.رومألا

ةبترملا لتحي يشس شسا يشسلا
هراوششم ميقت فيك ةشسماخلا

؟مشسوملا اذه
ملحي قيرفلا دوقي سسيئر لك

زيمتلاو باق˘لألا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب
ي˘سس سسا ي˘˘سسلا ع˘˘م هراو˘˘سشم ي˘˘ف
قيرفلا ةدايقل انمدق امل ايسصخسشف
ىعسسنسسو مويدوبلل هلاسصيا انلواح

،هعم باقلألا ليسصحت ىلا نيدهاج
يتلا تاموقملا لك هيدل قيرفلاف
لك جيوتتلا لجا نم بعلي هلعجت
.مسسوم

قيرفلا يف مشسوم فشصن دعب
تابوعشصلا يه ام ابيرقت

اهومتدجو يتلا ليقارعلاو
؟يدانلا يف

فوقولا عاطتسسملا ردق انلواح
حيحسصتو ةريغسصو ةريبك لك ىلع

دعب ةسسماخ ةبترم نا دقتعا راسسملا
ةبعسص ةيادب نم يدانلا هاناع ام لك
.ةديج ربتعت

ةيشساق تناك شسأاكلا ةراشسخ
ةشصاخ اريثك اوفشسأات رفانشسلاو

هذه يف مهشسكاعي ظحلا ناو
؟ةشسفانملا

اهب زوفلا ىنمتن انك فسسألل
ي˘ف ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘م ا˘ن˘ك ا˘ن˘ناو ة˘سصا˘˘خ
نا ذنم سسأاكلا نا د˘ق˘ت˘عا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

امل˘ث˘م سشا˘ن˘ب˘ح˘ت ا˘م بعل˘ك تن˘ك
انراتخت هللا ءاسش نا فسسألل ،لاقي
تحت ءاوسس ة˘مدا˘ق˘لا م˘سساو˘م˘لا ي˘ف
.نيرخآا سصاخسشأا وأا انتدايق

ملاع عم كتايادب ىلإا دوعن
ميقت فيك ،ةريدتشسملا

عم بعÓك كراوششم
؟ةروشضخلا

يسس سسا يسسلا عم تناك يتيادب
ةملكلا هلمحت ام لكب اهنع سضارو
يرا˘خ˘ت˘فا كل د˘كؤوأاو ى˘ن˘˘ع˘˘م ن˘˘م
اهمييقت نع ا˘ما ،سصي˘م˘ق˘لا ل˘م˘ح˘ب
ىقبي مكحلاو ة˘ي˘با˘ج˘يإا تنا˘ك د˘ق˘ف
لك مدق رسصان نا ديفملاف روهمجلل

.هدقع فيرسشتل هيدل ام
ةيواششلا داحتا ىلا تلقتنا
كل بقل لوأا ىلع تلشصحتو

؟3991/4991 مشسوم
ر˘˘كسشاو ى˘˘سسن˘˘ت ل ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت

ديجملا د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
همحر» يلامرك خيسشلا اذكو يحاي
يف اهوعسضو يتلا ةقثلا ىلع «هللا
ـلا نسس دعب غلبا مل انأاو يسصخسش
ةعئار ةبرجت تناك امومع ،ةنسس91
ا˘ه˘ي˘ف ا˘نزر˘حا را˘ب˘ك ن˘ي˘ب˘˘عل ما˘˘ما
.ةياهنلا يف ةلوطبلا

يشس شسا يشسلل تدع اهدعب
تجوت ةلماك تاونشس6 تيقبو

؟ةلوطبلاب اهيف
ةعئار ءاوجأا انسشع لاحلا ةعيبطب

ن˘م ةدا˘مرا ة˘ق˘فر˘بو ر˘فا˘˘ن˘˘سسلا ع˘˘م

بق˘ل˘ب ا˘ن˘جو˘ت ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا
ىلع اهتقو نيرداق انكو ،ةلوطبلا

نكلو با˘ق˘لألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا د˘سصح
.فسسألل

يف يرانكلا ىلا تلقتنا اهدعب
تجوتو ةيشسايق ةقفشص

؟باقلألا نم ديدعلاب
دج ةبرجت تنا˘ك ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا

يناو ةسصاخ اريث˘ك ا˘ه˘ن˘م˘ثا ،ة˘ع˘ئار
سسأاك ةسسفا˘ن˘م ي˘ف زو˘ف˘لا تسشيا˘ع
.نيترمل يقيرفلا داحتا

نم ةوعد تيقلت2002 ةنشس
رجام حبار ينطولا بخانلا

اكيجلب ءاقل نم تمرحو
؟ةباشصإلا ببشسب

حبار ةوعدب ادج ديعسس تنك
ةكراسشملا سشتبتك ام فسسألل رجام
يل رجام ملك نكلو اكيجلب عم
يسسفنل هب ظفت˘حا ى˘ق˘بأا˘سس ا˘هد˘ع˘ب

.ةبسسانملاب اريثك هركسشاو ،اريثك
لكاششملاو ةباشصإلا دعب

تررق يرانكلا يف ةيلخادلا
تمهاشسو يشس شسا يشسلل ةدوعلا

؟هدوعشص يف
دعب ةروسصلا يف نوكن ىتح

ي˘ف ا˘ه˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘˘سصإلا
مسسوم˘لا تل˘م˘كأاو تد˘ع ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا
ا˘هد˘ع˘ب ن˘كلو ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ةرو˘˘سصب
بابسش ىلا ةدوعلاو ليحرلا تررق
سسيئرلا بلط دعب ةسصاخ ،ةنيطنسسق
رابتعا نكمي امومع اهتقو يباطخ
يراسسم يف نسسحلا دوعسصلا كلذ
دج تايوتسسم تمدق ثيح يوركلا

ع˘م ة˘ع˘ئار تا˘قوأا ا˘ن˘سشع و ة˘ب˘˘ي˘˘ط
.رفانسسلا

لاومأا نأا لاقي5002 ةنشس
نم جوجم تفطخ فاجز

؟ةوانششلاو ةبانع
يسسلا عم يمسسوم دعب لعفلاب

لعج ايباجيإا ناك يذلاو يسس سسا
ى˘ل˘ع نور˘سصي ءا˘سسؤور˘˘لا سضع˘˘ب

يسسيئر مهنيب نم لعلو يمسض
ةمسصاعلا ةيدولومو ةبانع داحتا

سسيئر اهموي فاحز نكلو ،اهتقو
ينعنقي فيك فرع ةديلبلا داحتا
ة˘ن˘يد˘م ي˘ف تع˘قو ة˘يا˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘فو
نم لكل مارتحلا نكا يذلا دورولا

يذلا بردملا وه هرابتعاب ةسساوم
يلع اهموي رسصاو يتامدخ بلط
تسشياعت نيذلا ريهامجلا ييحا امك
.يباجيإا لكسشب مهعم

عم لكاششم كل تثدح اهدعب
تررقو ةشساوم لامك بردملا

؟ةرداغملا
يأا كانه نكي مل سسكعلا ىلع ل

نيب نم ةسساوم كل تلق لكاسشم
انا نكلو مهمرتحا نيذلا نيبردملا
ةكراسشملا لجا نم ةديلبلل تلقنت
،طايتحلا يسسرك نيخسستل سسيلو
تثدحت اهتقو حيرسص انا هلل دمحلا

نم ةحارسص يل لاقو سشتوكلا عم
وهو يب ةنراقم نوزهاج مه نوبعلي
ن˘˘م ي˘˘قاروا بل˘˘طا ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م

.فاحز سسيئرلا
نم ةيرغم اشضورع تيقلت

نوخيخو يشسنرفلا ويشسكاجا
يكنشسله ىتحو ينابشسلا

ترتخا نكلو ،يدنلفلا
؟اذاملو فيك ريخألا

نكلو سضورع يدل تناك معن
ينداق بوتكملاو ةيمسسر تسسيل
» مقرلا تلمح نيا يكنسسله ىلا

ةبسسنلاب يخيرات ىقبي يذلاو »01
مسسا هلمح مقرلا اذهو ل فيك ،يل

تدعسس امومع » نانامتيل » ك ريبك
تماد يتلا كانه يت˘بر˘ج˘ت˘ب ار˘ي˘ث˘ك
.رهسشا9 لاوط

يزاغ ديرف ةقفر تبعل
؟ةلوطبلاو شسأاكلاب تجوتو

يف اهتي˘سضق كل˘ت ة˘ل˘ي˘م˘ج ما˘يأا
ديرف يليمز ةقفرب يكنسسله قيرف
يتبرجت اهيف تفرع يتلاو يزاغ
،ةلوطبلاو سسأا˘كلا ى˘ل˘ع ا˘ن˘لو˘سصح
بحو مار˘ت˘حلا نأا لو˘ق˘لا ن˘كم˘˘يو
هب تمتخ ءيسش لمجا وه ريهامجلا

.كانه يمسسوم
نم ةروشضخلل تدع اهدعب

عم كل ثدح اذامو ديدج
؟رازام دارم شسيئرلا
د˘ع˘ب ةو˘ط˘خ ةو˘˘ط˘˘خ و˘˘حور˘˘ن

نا˘ك ي˘سس سسا ي˘سسلا ى˘لإا ي˘˘تدو˘˘ع
ن˘بو ة˘سسل˘حو˘ب ن˘م ل˘ك ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي

يناع˘ي نا˘ك ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ت˘قو فل˘خ
لوقلا نكميو لكاسشملا نم ريثكلا

هيلع تردق يل ءيسشلاب اهتنواع
،يداعو نابسسلا يدن يل انا تنكو
دو˘˘عو˘˘لا نا يدا˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا ن˘˘كلو
وهو قبطت ل تناك امئاد يهاجت
رازام دارم عم هتسشع ءيسشلا سسفن
ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ثي˘ح سسي˘˘نوا ى˘˘ت˘˘حو
ووو كيلع نيلوعم انار كل نولوقي
يمارتحا عم » يناربلا اهدعب نكلو
ىتحف قيرفلا يف اوبعل يل نيبعلل
سصلخي» ةنيطنسسق جراخ تبعل انا
كل فيسضاو لل اناو هلاومأا لك يف
 .رخآا ءيسش

؟لشضفت
يف حمسس يل لئلقلا نم تنك

اذه دهع يف ةسصاخ ةريبك لاومأا
رازا˘˘مو ة˘˘سسل˘˘˘حو˘˘˘ب» ي˘˘˘ثل˘˘˘ث˘˘˘لا

او˘˘لو˘˘ق˘˘ي م˘˘هاد˘˘ح˘˘ت˘˘˘نو «سسي˘˘˘نواو
سسيئرلا ةحارسص كل لوقأاو ،سسكعلا
عمو اياعم لجار ناك يل ديحولا

.يباطخ وه نيبعللا لك
عم تقفتا1102/2102 مشسوم

يف عيقوتلا ىلع عفروب
رخآا يف تعجارت مث كوملا

؟اذامل ةظحل
رسصان ةروسصلا يف نوكن ىتح

ربكو يسس سسا يسسلا دلو جوجم
ءيسش لكو هيف عرعرتو قيرفلا يف
هيلع هللا ةمحر » جاحلا » دلاولاو
فل˘ت˘خلا اذ˘˘هو تسسي˘˘كو˘˘م نا˘˘ك
دوعا ىتحو ،تيب يأا يف ثدحي
سسيئرلاف كوملا سضرع ةسصق ىلا
تيبلل ىتح ي˘نءا˘ج ع˘فرو˘ب ا˘ه˘مو˘ي

لجا نم لاومألا ىتح هعم بلجو
ددرتم تنك ينا اديج ركذتأا عيقوتلا
سشينم» تنك ةئاملاب06 يلاوحف
مهملا «باح» ةئاملاب04و «باح
ي˘ف ع˘فرو˘ب ا˘ه˘مو˘ي سسي˘ئر˘لا عر˘سش
اعون ينتقلق ةملك يلاقو ثيدحلا

ا˘˘م تسسكو˘˘م˘˘ي˘˘ل» :لا˘˘ق ثي˘˘˘ح ا˘˘˘م
«كبيجن حيار ينار اناو سشكويتسشي
ل ينحماسس هل تلقو هتعطاق اهتقو
ع˘م كو˘م˘لا ي˘ف بع˘ل˘لا ي˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي
ةيدولوملا راسصنا ة˘فا˘كل ي˘مار˘ت˘حا
هخيرا˘ت ه˘لو ر˘ي˘ب˘ك ق˘ير˘ف كو˘م˘لا˘ف
ناك مه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا نا اد˘ي˘ج ي˘عاو
.مهعم يعيقوت ىنمتي

نم فدهتشسم تنك رشصان
؟ريهامجلا نم ةئفلا شضعب

بعل يأا دجوي ل ديكأات لكب
نبا نوكت امل ةسصاخ فدهتسسم ريغ
ىلع داتعا تنك يتهج نمف يدانلا

ىفخي ل˘ف تا˘فر˘سصت˘لا ه˘تا˘ه ل˘ث˘م
سضعبلا هب موقي ام يعا تنك كيلع
يدانلا نبا ينوكل ىوسس ءيسشل ل
ىتح وا يلع عقت طوغسضلا لكو
،ةنيدملا يف ن˘ير˘خا ن˘ي˘ب˘عل ى˘ل˘ع

نم ديدعلا براجت ىلا دوعن ولف
فرسصتلا سسفن ىق˘ل˘ن˘سس ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
ةقيرط يف امئاد ىقبي فلتخلاف
.بعل لك لماعت

هبناج ىلا تبعل بعل نشسحأا
؟هعم كتحار دجت تنكو
د˘يد˘ع ي˘ف ي˘ب˘ع˘ل م˘كح˘ب ه˘ل˘˘لاو

بعلا ينلعج رملا اذهف بسصانملا
امومع ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘م
دولو˘م م˘جا˘ه˘م˘لا نا لو˘ق˘لا ن˘كم˘ي

ريبك لكسشب هعم مهافتا تنك ةواك
دجاوتي نا نكمي نيا ىرأا تنكو
.هل اهررما نا لبق هلعف هنكمي امو

رييشستلا ةرتف ششيعت فيك

كيلع طغشضلا لهو ايلاح
؟رثكا ريشسمك ما بعÓك
ىلع ابعل نوكأا نأا لسضفا هللاو

نو˘كت ا˘مد˘ن˘ع˘ف ،ار˘˘ي˘˘سسم نو˘˘كأا نا
ديرت ام لك نا لوقلا نكمي بعلك
ناديملا يف همجرتتو هلعفت هلعف
تنأاف ريسسم نوكت نا سسكع ىلع
ط˘ق˘فو بقر˘ت˘ي يذ˘لا ر˘سصا˘ن˘م˘لا˘ك
تا˘كر˘ح˘لا˘˘ب نو˘˘كت ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ةدرو
ينعي » لوطم كحسضي » طقفو
حسص ءاسسؤور˘لا ة˘م˘ي˘ق تفر˘ع مو˘ي˘لا

» ه˘˘نو˘˘سشي˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘سضلاو
.«ءاهزنلا ءاسسؤورلا

؟هعم تلمع بردم نشسحأا
ةمرتحم ةيسصخسش ةسساوم لامك

.ريثكلا هنم تملعتو
؟هعم تلمع شسيئر نشسحأا

اما يباطخ ةنيطنسسق بابسش يف
.يسشانحف اهجراخ

؟قيرفلا عم كعيراششم
تائفلا وه عورسشم مهأا ينقدسص

اهعسضا ىتح اهيلع لمعأا ،ةينابسشلا

هللا ءاسش نإاو ميلسسلا قيرطلا يف
قيرفلا نم نيبعل لبقتسسم ىرنسس
ملحأا امك ،ةينطولا تابختنملا يف
ل ري˘سسم˘ك ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب
ةنسس اريثك تد˘ع˘سس كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي
ثيح ةققحم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب8102
ة˘ع˘ئار ة˘ل˘ي˘ل ا˘ن˘سشع ا˘ه˘مو˘ي ر˘كذ˘˘تأا

» ناجيم˘ي˘ف˘لا » تل˘م˘ح ا˘ي˘سصخ˘سشو
سسأار ىلع اناو كلذ راركت ىنمتأاو
.قيرفلا

؟ةريخأا ةملك
هل نم لك وأا رفانسسلا نم بلطأا

يف ديلا عسضو يدانلا عم ةقلع
كلذ ل˘كف ،ر˘ث˘كا ه˘تد˘نا˘سسمو د˘ي˘˘لا
نكلو جارجر وا جوجم لجأل سسيل
ىر˘ن نا مار˘ح˘ف يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ح˘ل˘˘سصم
وأا مويدوبلا نع اديعب بعلي قيرفلا
.تلوطبلا

Òشسمكو بعÓك «يشس.شسا.يشسلا» هتدايقب هزازتعاو هرخف ىدبأا

كرت ديرأاو يسس شسا يسسلا ‘ باقلأ’ا ةفاقث خيسسرت بجي» :جو‹
«بلقلا قيرف ‘ يتمسصب

براجتلا ديدع شضاخ نأاو هل قبشس يذلاو جوجم نيدلا رشصن ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلل يشضايرلا ريدملا عم راوح يف
اهل بعل يتلا ةيدنألا عم هتاجيوتتو هتاكراششم شصخت يتلا رومألا نم ديدعلل هيف قرطت ،ايجراخ وأا ايلحم ءاوشس ةحجانلا

معدلا ىقلي نأا تقولا شسفن يف اينمتم ،ةينابششلا تائفلا شصخي يدانلا حلاشص يف عورششم عشضول ريبكلا هيعشس دكأا امك
.جيوتتلا تاشصنم ىلع دجاوتم ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع ةيؤور ىنمتت يتلا فايطألا لك نم ةفقولاو

ششامر ماششه هرواح

دارفأ’ا حاورأاو هلحم يف ةرازولا رارق»
«ةلوطبلا ةلسصاوم نم مهأا

رجام هلاق امو نانامتيل شصيمقب ادنلفب Êوفرسش»
«اهاسسنأا ’ ىركذ ىقبيسسو اÒثك ‘ رثا يقح ‘

ادج ةيسضرم نآ’ا د◊ ةسسماÿا ةبترŸا»
«مسسوŸا لاوط قيرفلا هاناع اŸ رظنلاب

شسا يسسلل Òخأ’ا جيوتتلا ‘ ناجيميفلاب تلفتحا»
«رفانسسلا عم تاجيوتتلا ةقناعÃ ملحأاو يسس

«مهعم تلمع نم نسسحأا ةسساومو يسشانحو يباطخ ،يراوسشم ‘ نسسحأ’ا يسس شسا يسسلا عم يدوعسص»



ةــــنصصرق

شسكاعم موجه
نيع ةي˘ع˘م˘ج ةرادإا ن˘م ا˘ي˘ع˘سس

ةسصاخلا تابيترتلا طب˘سض ة˘ل˘ي˘ل˘م
لايناد يبرسصلا برد˘م˘لا ة˘ي˘سضق˘ب
موجهب ريخألا تماق ،سشتيفوكاناي
ىلإا ةرادإلا تأاجل امدعب ،سسكاعم
،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ءار˘ب˘خ˘لا سضع˘ب
ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘سصق كلذو
نكي مل ينعملا نأا ركذي ،ةيسضقلا
م˘كح˘ب ة˘ط˘بار˘لا ىد˘ل د˘ق˘ع يأا ه˘ل

حمسست يتلا ةداهسشلل هكلتما مدع
اذ˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف بيرد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل
،سصا˘خ ي˘ما˘ح˘م كا˘ن˘ه نو˘كي˘سسو
ن˘م م˘عد يدا˘ن˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ي˘سس ا˘˘م˘˘ك
د˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا سسي˘˘ئر
.راودم ميركلا

رهسشأا3و ةئاملاب05
ادج ةبع˘سص ة˘م˘ه˘م

قيرف رظتنت يتلا كلت
،جر˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘˘هأا

نيبعللا عانقا لجأا نم
ىلإا مهبتاور سضيفختب
نع لزانتلا عم فسصنلا

نمو ،ةل˘ما˘ك ر˘ه˘سشأا3
ماق ،فادهألا غولب لجأا
يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘˘لا
ريدملا سضيوفتب سسينا
ل˘جا ن˘م دا˘نزو˘ب ما˘ع˘لا
،نيبعللا عم سضوافتلا

هتمهم يف نمكتو اذه
دايع نب ءاقفر عانقإا نم
قيقحت يف اولسشف امدعب نيبعللا ىلع طغسضلل ةرادإلا ىعسستو ،ةيرهسشلا تابترملا سضفخ يف
.لئاوألا تسسلا عم ةبترم يف مسسوملا ءاهنإا يف رطسسملا فدهلا

ىلع قيرطلا عطقل
ىرخأ’ا قرفلا

ةرادإا عرا˘˘˘سست نأا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ةيدجلا اهتاسضوافم ثعب «يسس.سسا.يسسلا»
ي˘ف م˘ه˘ع˘˘م تق˘˘ف˘˘تا ن˘˘يذ˘˘لا ز˘˘ئا˘˘كر˘˘لا ع˘˘م
د˘ياز˘ت ع˘م ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
نأاو ا˘م˘ي˘سسل كا˘ن˘هو ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘م طو˘˘غ˘˘سضلا
ةروسص يف قرفلا سضعب يلوؤوسسم لسصاوت
ةيدولوملا ىتحو ي˘برا˘ي˘سسلاو ةرا˘ط˘سسو˘سس
يف ركفت ةرادإلا لعج رسصانعلا سضعب عم
تا˘عا˘سسلا لل˘خ ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب ةو˘˘عد
ءاه˘ناو ا˘هدو˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ل˘جا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا
بقر˘ت˘لا نأاو ة˘سصا˘خ سسنا˘ب˘سسو˘˘سسلا كلذ˘˘ب

.ريبك

حÎقŸا اوسضفر

مهبسضغ نع ةركسسب داحتا وبعل ربع
او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح ،ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا ن˘˘م
هب نونيدي ام ريفوت ةرورسضب نيلوؤوسسملا

ثيدحلا لبق تايرابم حنمو ةيلام روجأا نم
اوقلتي مل مهناو ةسصاخ روجألا سضيفخت نع
لعج ام وهو ،ةريبك ةدم لاوط مهتاقحتسسم
اه˘نأاو ة˘سصا˘خ ا˘هر˘مأا ن˘م ةر˘ي˘ح ي˘ف ةرادإلا

نل˘عاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘ي˘قو˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ت تنا˘˘ك
نمو دوعسص نود نم يأا سضيبألا مسسوملا
.طوقسس نود

اتقؤوم اسسيئر ةجيرم
«اوكلا» شسأار ىلع

ةيبملوألا ةنجللا ةسسائر لسسلسسم لسصو
عامتجإلا بقع ةياهن دعاوقلا ىلإا ةيرئازجلا
ديدحتل ادج امهم ناك يذلا  ،ارخؤوم دقع يذلا

،ةنجلل قباسسلا سسيئرلا فاريب ىفطسصم ةفيلخ
مغرب ة˘لا˘ق˘ت˘سسإلا رار˘ق˘ب ه˘كسسم˘ت داد˘ج˘م د˘كأا
نع ع˘جار˘ت˘لاو ه˘تدو˘ع˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا تاو˘سصلا
سسأار يلع ةجيرم دمحم بيسصنت متيل ،هرارق
دقع نيح ىلإا ةتقؤوم ةفسصبو ةباينلاب «اوكلا»
دعب نييعتلا ةيلمع يتأايو ،ةيباختنلا ةيعمجلا
ءاسضعأا ىلع متح ام سسيئرلا بسصنم روغسش
لجاع عامتجا ميظنت ةيبملوألا ةنجللا بتكم
اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ثح˘ب˘ل
ر˘ي˘ي˘سست˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب سسي˘ئر بي˘سصن˘تو ة˘ن˘ج˘ل˘لا

.اتقؤوم ةيبملوألا ةنجللا لامعأا ةعباتمو

Òهامج بنŒ انوروك
ةثراك «يبراسسلا»

ةثداح ،دادزولب ة˘يد˘ل˘ب˘ب توأا بع˘ل˘م د˘ه˘سش
تبر˘سض ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘لا حا˘ير˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست
ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لاو ،ا˘ه˘ي˘حاو˘سضو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
تاجرد˘م˘لا قو˘ف ةرا˘نإلا ةد˘م˘عأا د˘حأا طو˘ق˘سس
تا˘جرد˘م˘لا ح˘ط˘سس م˘ي˘ط˘ح˘ت ى˘لإا ىدأا يذ˘˘لاو
دعب ةميسسج ةيدام رارسضا ثادحإا يف اببسستم
عم ،نيئزجل هراطسشنإاو ةرانإلا دومع طوقسس
عجري يذلاو ةيرسشب رئاسسخ يأا ليجسست مدع
ببسسب رئازجلا يف يوركلا طاسشنلا فقوتل
بنج يذلا رمألا وهو ،انوروك ةحئاج راسشتنإا

.ةيرسشب ةثراك ثودح

qarsana@essalamonline.com
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ينيعبسس نب راز يرمعلا
يتلا كلت ةميمح ةرايز

ي˘لذا˘سش ير˘˘م˘˘ع˘˘لا تدا˘˘ق
يرئازجلا يلودلا بعللا
ن˘˘ب ي˘˘مار ى˘˘لإا ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
بختنملا بعل ينيعبسس
ر˘˘سسيأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،خابدلغسشنو˘م ا˘ي˘سسيرو˘ب

ن˘ي˘ب˘˘عل˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت ثي˘˘ح
طقت˘لاو ،ثيد˘ح˘لا فار˘طأا

ثي˘˘ح ،ة˘˘يرا˘˘كذ˘˘ت ارو˘˘سص
ق˘˘˘با˘˘˘سسلا بعل˘˘˘لا ر˘˘˘˘سشن
روسصلا ينطولا بختنملل

ىلع سصاخلا هباسسح ىلع
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
.يعامتجلا
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ةبيرغ Úناوق
ةدو˘ع بار˘˘ت˘˘قا ع˘˘م

يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
تنسس زاتمملا يزيلجنلا
ةديدج ن˘ي˘ناو˘ق ة˘ط˘بار˘لا

،مدقلا ةرك ىلع ةيبرغو
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا تع˘˘ن˘˘م ثي˘˘˘ح
لل˘˘˘˘˘خ تل˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب
نأا نيح يف ،تابيردتلا
تايرابملا ي˘ف ة˘ل˘قر˘ع˘لا
هجو نوكي ل نأا بجي
وح˘ن ا˘ه˘ج˘ت˘م ل˘قر˘ع˘م˘لا
ل˘˘م˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا بعل˘˘لا
ببسستي دق ام وهو ةركلا
ةر˘ي˘˘ط˘˘خ تا˘˘با˘˘سصإا ي˘˘ف
.نيبعللا
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ةÓسصلا تيقاوم

هعم دقاعتلل ينيلرتسسإا هينج نويلم04 دسصريو راوع عم دقاعتلا عارسص لخدي لوبرفيل ^
›اطيإ’ا Îنإ’ا مامتها بذجي لاطع ^

ةحار نم رسضخلا مجن ةدافتسسا مدع^
هئادأا ىلع رثأا «ناكلا» دعب ةيفاك
نوكيل حسشرم ايقيرفإا لطب فده^

«1 غيللا» يف لسضفأ’ا

زج◊ هجتي يوادوب
‘ يسساسسأا ناكم
‘ شسين ةليكسشت
ديد÷ا مسسوŸا

يردوكو صشوماÁز ىلع قوفت

‘ بع’ نسسحأا يردوك
مسسوŸا اذه «ةراطسسوسس»

«انوروك» ببسسب ايزمر نوكيسس بقللاو ايدام يناعتسس قرفلا نأا دكأا

نود نوكيسس ةلوطبلا فانئتسسا :زيغن
انيلعو روهمجلا بايغ لظ يف معط

ديدجلا مسسوملا ىلع زيكرتلا

«يسس.صسا.يسسلا» هتدايقب هزازتعاو هرخف ىدبأا
Òسسمكو بعÓك

ةفاقث خيسسرت بجي » :جو‹
ديرأاو يسس شسا يسسلا ‘ باقلأ’ا

«بلقلا قيرف ‘ يتمسصب كرت

رسضخلا مجن لعج نيربيسس ليحر
ارييف ـل ايلاثم ارايخ دعاسصلا

4472ددعلا ^1441 ناسضمر12ـل قفاوملا0202 يام41صسيمخلا

عزانم نود «داياب يلآا» حور لكسشي تاب

دسص◊ حسشرم روليد
بع’ لسضفأا ةزئاج

مسسوŸا اذه هييلبنوم ‘

ةمسصاعلا دا–ا رئاز÷ا ةيدولوم


