
دمحأا يباهرإ’ا ىلع سضبقلا
يكولم» ىنكملا Óيصش دلو

تصسارنمتب لقمأا نيعب «دمحأا

نوبرخيو نومحتقي بابصش
ىفصشتصسمب «91-ديفوك» ةحلصصم

ةليم يحادم ةوخإ’ا
50صص
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ةيومنت عيراصشم ةدع زاجنإأ ةريتو ىلع فقي
ةيلولاب ةيحصصلأ تامدخلأ عقأوو

تاعاصسلاب ةصصاÿأ كلت نم مهنيك“
لجعتصسم لكصشب ةيفاصضإلأ

طاقن جراخ يصشأوŸأو فÓعألأ عيب
عون‡ ايرأدإأ اهل صصخرŸأ عيبلأ

يصشاوملا لوخد عنم
ةـــمصصاعلا ىلإا

40 صص

ةطصشانلأ ةيمأرجإلأ تاعامجلاب قحتلأ
2102 ةنصس لحاصسلأ ةقطنمب

اصصخصش73 ىلع أولاتحأو ذوفنلأ لÓغتصسأ ةيصضق يف أوطروت ةونع هتثج أوجرخأأ يذلأ مهبراقأأ دحأأ ةافو ىلع مهنم اجاجتحأ

50 صص

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأزو تقر˘˘˘بأأ
،ي˘ن˘˘طو˘˘لأ بأر˘˘ت˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
عورصشلاب اهلÓخ نم اهمز˘ل˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
تا˘˘عا˘˘˘صسلأ تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسم ة˘˘˘يو˘˘˘صست ي˘˘˘ف
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةز˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإلأ
،تايوناثلأو تاطصسوتملأ يف ةذتاصسألأ

هذه ءأرد˘م ة˘ي˘عأد ،ل˘ج˘ع˘ت˘صسم ل˘ك˘صشب
ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘تا˘˘فأو˘˘م ىلإأ ةر˘˘ي˘˘خألأ
ةيفاصضإلأ تاعاصسلأ عومجمب ةقلعتملأ
ةنصسلاب ةقلعت˘م˘لأ ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ ل˘ك˘ل
.0202 ـ9102 ةيصسأردلأ

لـــماصشلا يــــنطولا رـــجحلل ةدوـــع ’
30 صص«91- ديفوك» حلاصصم باعيتصسأ تأردق عفرل ةعاصس84 تايفصشتصسملأ ءأردم لاهمإأ

دقفتو لمع ةرايز يف دارج
سسابعلب يديصس ةي’و ىلإا مويلا

ةيوصست ‘ عورصشلا
ةذتاصسأÓل ةيلاŸا تاقحتصسŸا

30صص

40 صص

دجاصسŸا حتفل وعدي ةمئأÓل لقتصسŸا ينطولا سسلÛا
ةحوتفŸا تاحاصسلا ‘ تاولصصلا ةماقإا^ءاصسنلا تايلصصم اذكو ةقلغم ءوصضولا تويب ىلع ءاقبإ’ا^

ردق فوفصصلا ةماقإا ‘ (نامأ’ا ةفاصسم) دعابتلا ةاعارم^ يدرفلا داجصسلاب وأا دجاصسملل
اهÒغو تاحبصسلاو فحاصصŸاك يديأ’اب لوادتُي ام لك بحصس^عاطتصسŸا

«انوروك» راصشتنأ ‘ ةيحصضألأ ةÒعصش ببصست تبثي يملع ليلد يأأ دوجو ىفن

ىدحإاب نينثا نيفظوم عاديإا
سسبحلا نهر ةليصسملاب تايريدملا

ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت رخآاو تقؤوملا

يلامجإأو ءافصش ةلاح863 ليجصست
34731 ىلإأ لصصي نيفاعتملأ

ةباصصإا384و تايفو7
«انوروك» ـب ةديدج

رئازجلا يف
30 صص

و ةفاحصصلأ معد قودنصص ليعفت ةداعإأ نع نلعأأ
ةيمقرلأ ةفاحصصلأ لوح يميظنت صصن رودصص برق

وعدي لاصصت’ا ريزو
ةيمومعلا مÓعإ’ا لئاصسو

اهصسفن ميظنت ةداعإ’
30 صص

30صص

40صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
حوتفم عوطتلا باب

دد˘˘ع˘˘ل ف˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا عا˘˘ف˘˘ترلا ل˘˘ظ ي˘˘ف
˘ما˘يألا ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو˘ب ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم تارادإا تح˘ت˘˘ف ،تا˘˘يلو˘˘لا
ز˘كر˘م˘لا˘ب ثد˘ح ا˘م رار˘غ ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا
دمحم ةنداعسس» ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا

مامأا عوطتلا با˘ب ،ف˘ي˘ط˘سسب «رو˘ن˘لا د˘ب˘ع
لمعلا يف نيبغارلا ةحسصلا يمدختسسم
مهعيزوت متي نأا ىلع ،ةدعاسسملا ميدقتو
سصقنلا نم دحلل ،حلاسصم ةدع يف لمعلل
جÓع ميدقت نامسضو ةيرسشبلا دراوملا يف
.هجو لمكأا ىلع ىسضرملل

! ..«ةرا◊ا باب Òم»

ةيلوب فطعلا ةيدلب نم نونطاوم قلطأا
سسيئر ىلع «ةراحلا باب ريم» بقل ةيادرغ
لبق هرادسصإا ةيفلخ ىلع كلذو ،مهتيدلب
باب ق˘ل˘غ˘ب ي˘سضق˘ي ارار˘ق ة˘ن˘سس ن˘م ر˘ث˘كأا
ديدجت لاغسشأا ببسسب قيتعلا فطعلا رسصق
قلغ املثم) ،ميدقلا ةنيدملا قوسس ةيسضرأا
يروسسلا لسسلسسملا يف عبسضلا ةراح باب
عورسشملا نكلو ،(«ةراحلا باب» ريهسشلا
ببسس دحأا فرعي ملو مويلا ىلإا لمتكي مل
نورطسضي ةيدلبلا يلاهأا لعج ام ،هريخأات
مغر ةقيسض ةباوب ربع رسصقلا ىلإا لوخدلل
.كلذ نع بترتت نأا نكمي يتلا رطاخملا

اهلاح ىلع نامقل راد

تاميلعتبو ةلودلا قÓطإا ىلع رهسشأا ترم
لفكتلا جمانرب وأا عورسشم ،نوبت سسيئرلا نم
عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م نا˘˘كسسب
ةيلو˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق ّنأا ّلإا ،ن˘طو˘لا
ل ،ر˘سصح˘لا ل لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ف˘˘ل˘˘سشلا
ماتلا مادع˘نإلا ءار˘ج ن˘ير˘مألا نو˘نا˘ع˘ي نو˘لاز˘ي
ءام لو ،ةيوبرتو ةيحسص قفارم Óف ،ةيمنتلل
لو ،ةدبعم قرط لو ،مهتايفنح يف بورسش
يف اءوسس داز مهعسضوو ،خلإا .. ةيحÓف ءابرهك
يسشفت رارمتسسإاو ةرارحلا تاجرد عافترا لظ
.اندÓب يف «انوروك» ءابو

لجر001 ـب ةأارما

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ءا˘ير˘ثأا ه˘ي˘ف كر˘ح˘ي م˘ل تقو ي˘˘ف
ترداب ،ةعاسسلا دح ىلإا انكاسس اهلامعأا لاجرو
«اهبلق اهÓك» ةلقرو ةيلو نم لامعأا ةديسس
اهب تعربتو ةسشرفألا نم ةريبك ةيمك ءارسشب
طغسض نم ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا تر˘ق˘ت ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل
ددع عافترا ةيفلخ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘ي˘هر ظا˘ظ˘ت˘كاو
م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ن˘يذ˘لا «ا˘نورو˘ك» ـب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
فور˘ظ˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘بو ةد˘ي˘سسلا هذ˘ه ،ا˘ي˘˘مو˘˘ي
اهتسسسسؤوم اهسشيعت يتلا ادج ةبعسصلا ةيلاملا
يذ˘لا بع˘سصلا يدا˘سصت˘قإلا ع˘سضو˘لا ل˘ظ ي˘ف
ببسسب ملاعلا لود لج رارغ ىلع دÓبلا هب رمت
نوعلا دي مدقت نأا ّلإا تبأا اهنأا ّلإا ،ةحئاجلا
.اهتقطنمل

qarsana@essalamonline.com
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ةيحصضأ’ا لدج
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ترر˘˘˘˘ق تقو ي˘˘˘˘ف

قاوسسأا لك قلغ دÓبلا يف ةيمومعلا
ىلع عيبلا طاقن فلتخمو يسشاوملا

راطإا يف نطولا عوبر لك ىوتسسم
ن˘م د˘ح˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا تاءار˘˘جإلا
نأا اهديكأاتو ،«انوروك» ءابو يسشفت
ةيحسضألا حبذ ةريعسش ةماقإا لسصفلا

ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا د˘ي˘ب ا˘ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا د˘˘كأا ،ىو˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ليلد يأا دوجو مدع ،ةمئأÓل لقتسسملا

ةيحسضألا ةريعسش ببسست تبثي يملع
ام ،«91‐ديفوك» سسوريف راسشتنا يف
ىلإا لقتنإا ام ناعرسس لدج هبسش زرفأا
لسصاوتلا عقاوم ىلع نييÓملا تاروسشن˘مو تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘فو م˘سسق˘نإا يذ˘لا ي˘ل˘ح˘م˘لا عرا˘سشلا
.ةمئأÓل لقتسسملا ينطولا سسلجملا رظن ةهجول معادو تاطلسسلا فقومل ديؤوم نيب ،يعامتجإلا

! .. «انومهف»

حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع نÓعإا دعب ةعاسس42 نم لقأا
ىلإا نينطاوملا اعدو «انوروك» ـل ةيناث ةجوم هجو يف رئازجلا نأا ةرابعلا حيرسصب ،تايفسشتسسملا
دسصرو ةعباتمل ةيحسصلا ةنجللا وسضع ،يواهيم سضاير روسسيفوربلا ىفن ،ئراط يأل دادعتسسلا
تلعج ةسضقانتم تاحيرسصت .. ةرطيسسلا تحت عسضولا نأا دكأاو ،كلذ «انوروك» سسوريف يسشفت
.؟..كاذ مأا اذه قدسصن نم ،هرمأا نم ةريح يف نطاوملا

لواقم ةيرقبع
ةليح ىلإا ةعينملا يف فورعم لواقمو لامعأا لجر ىدتها
انبحاسص ،لباقم نود ةلئاط لاومأا ىلع لوسصحلل ةيرقبع
مهنم ةمهملا تاراطإلا نم2 نأا هيبرقم دحأا نم فرع
بسصنم هيدل نا˘ك ي˘نا˘ث˘لاو ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ق˘با˘سس لوؤو˘سسم
سصيسصخت تارارق ىلع Óسصح ،ةيادرغ ةيلو يف ةيلوؤوسسم
ريغ نّيلوؤوسسملا نأا امبو ،يحÓفلا حÓسصتسسإÓل يسضارأا
،امهيبسصنم ةرداغم دعب حÓسصتسسإلا ةرسشابم ىلع نيرداق
يتلا رابآلا رفح ةلآا ريخسستب يكذلا لجرلا اذه عوطت دقف
،رهاظلا يف اناجم ةيزاوترا رابآا6 رفح لاغسشأا ذفنو اهكلمي
نيقباسسلا نيلوؤوسسملا نم تازايتما ىلع لسصح لباقملاب
اهنم ،رابآلا رف˘ح ة˘ف˘ل˘ك تار˘م˘لا تار˘سشع˘ب ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق قو˘ف˘ت
.يعانسص راقع ىلع لوسصحلل تÓيهسست

اورصشبأا
ناكسس لك طسسو بعرلا ديازت لظ يف

ةجو˘م ن˘ع ثيد˘ح˘لا ة˘ياد˘ب بق˘ع م˘لا˘ع˘لا
تاراقلاب لودلا ديدعب «انوروك» ـل ةيناث
،ايسسور نم تثعبنا لمأا ةلعسش ،ةسسمخلا
دهعم ريدم ،فوسسارات ميداف نلعأا نيأا
ةيويحلا ايجولونكتلاو يليوحتلا بطلا
نأا ،وكسسوم يف «فونيسشتيسس» ةعماجب
سسوريفلا اذهل داسضم حاقل لوأا تارابتخا
يف نيعوطت˘م ى˘ل˘ع م˘لا˘ع˘لا ي˘ف كا˘ت˘ف˘لا
،حاج˘ن˘ب تل˘م˘كت˘سسا د˘ق ا˘ه˘تاذ ة˘ع˘ما˘ج˘لا

ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا نأا ف˘˘˘سشكو
.مداقلا ةيليوج02 خيراتب ةيناثلاو ،لبقملا ءاعبرألا موي جرختسس نيعوطتملا
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،هتاذ سسلجملا زربأا امدعبو
زو˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
هنأا ،هنم ةخسسن ىلع«مÓسسلا»
م˘ه˘ف˘ت˘يو ا˘ن˘˘ئا˘˘ب˘˘طأا ي˘˘ف ق˘˘ث˘˘ي

ة˘˘مÓ˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘سصر˘˘˘ح
ة˘ما˘قإا حر˘˘ت˘˘قا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تا˘˘حا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف تاو˘˘˘ل˘˘˘سصلا
دجاسسملل ةبسسنلاب ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا
،كلذ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ا˘هر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف كلذ سضيو˘˘ع˘˘تو
،لسصم لكل يدرفلا داجسسلاب
(نامألا ةفاسسم) دعابتلا ةاعارم
رد˘˘ق فو˘˘ف˘˘سصلا ة˘˘˘ما˘˘˘قإا ي˘˘˘ف
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،عا˘ط˘ت˘˘سسم˘˘لا
يديألاب لوادتُي ام لك بحسس

ع˘م ،ا˘هر˘ي˘غو ف˘˘حا˘˘سصم˘˘لا˘˘ك
ءوسضو˘لا تو˘ي˘ب ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا

.ءاسسنلا تايلسصم اذكو ةقلغم

،ديعلا ةيحسضأا سصوسصخبو
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا
سسي˘ل ه˘نأا ،ة˘م˘ئأÓ˘ل ل˘ق˘ت˘سسم˘˘لا

تب˘ث˘ي ي˘م˘ل˘ع ل˘ي˘لد يأا كا˘ن˘ه
يف ةيح˘سضألا ةر˘ي˘ع˘سش بب˘سست
.«انوروك» ءابو راسشتنا

«انوروك» راصشتنأ ‘ ةيحصضألأ ةÒعصش ببصست تبثي يملع ليلد يأأ دوجو ىفن

دجاصسŸا حتفل وعدي ةمئأÓل لقتصسŸا ينطولا سسلÛا
ءاصسنلا تايلصصم اذكو ةقلغم ءوصضولا تويب ىلع ءاقبإ’ا^

 يدرفلا داجصسلاب وأا دجاصسملل ةحوتفŸا تاحاصسلا ‘ تاولصصلا ةماقإا^
عاطتصسŸا ردق فوفصصلا ةماقإا ‘ (نامأ’ا ةفاصسم) دعابتلا ةاعارم^

اهÒغو تاحبصسلاو فحاصصŸاك يديأ’اب لوادتُي ام لك بحصس^

ر.نوراه

اهحتف نأأ دكأأو ،دجاصسملأ قلغ رأرق يف رظنلأ ةداعإأ ىلإأ ةموكحلأ ،ةمئأÓل لقتصسملأ ينطولأ صسلجملأ اعد
.ةنكمملأ ةيئاقولأ تأءأرجإلاب اقوفرم نوكي نأأ ةطيرصش لوقعم أرأرق حبصصأأ اهدأور مامأأ ايجيردت

ةدع زاجنإأ ةريتو ىلع فقي
عقأوو ةيومنت عيراصشم
ةيلولاب ةيحصصلأ تامدخلأ

لمع ةرايز يف دارج
ىلإا مويلا دقفتو
سسابعلب يديصس ةي’و
دبع ،لوألأ ريزولأ مويلأ موقي
لمع ةرايزب ،دأرج زيزعلأ

يديصس ةيلو ىلإأ دقفتو
ىلع فقيصس نيأأ ،صسابعلب
عيراصشم ةدع زاجنإأ ةريتو
ةيمنتلأ جمانرب يف ةلجصسم
كلت اميصس ل ،ةيلولأ هذهل
نكصسلأ تاعاطقل ةعباتلأ

أذكو ،ةعانصصلأو ةحÓفلأو
ةهجوملأ ةيصساصسألأ تآاصشنملأ
ةيصشيعملأ فورظلأ نيصسحتل
ةدئافل صصخألابو ،نينطأوملل
موقيصس امك ،لظلأ قطانم
يف ءاج امل اقفو - ةبصسانملاب
نيصشدتب - هحلاصصمل نايب
،ناطرصسلأ ةحفاكمل زكرم
فورظو ريبأدت ةنياعمو
هذه ناكصسب يحصصلأ لفكتلأ
فرظلأ أذه لÓخ ةيلولأ
.يئانثتصسإلأ يحصصلأ

ح.نيدلأ رمق
يلامجإأو ءافصش ةلاح863 ليجصست
34731 ىلإأ لصصي نيفاعتملأ

ةباصصإا384و تايفو7
«انوروك» ـب ةديدج
رئازجلا يف
42 ـلأ لÓخ رئأزجلأ تلجصس
384و ،تايفو7 ةريخألأ ةعاصس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباصصإأ
اقفو ،ءافصش ةلاح863 ءاصصحإأ
روتكدلأ صسمأأ هنع فصشك امل

يمصسرلأ قطانلأ ،رأروف لامج
يصشفت ةعباتم و دصصر ةنجلل
.ءابولأ

نأأ ،هتأذ ردصصملأ فصشك امك
نيباصصملل يلامجإلأ ددعلأ

ىلع غلب اندÓب يف ءابولأ أذهب
لÓخ ةلجصسملأ ماقرألأ ءوصض

59191 ،ةريخألأ ةعاصس42 ـلأ
يلامجإأ لصصو اميف ،ةلاح

لباقملأ يف ،1101 ىلإأ تايفولأ
يلامجإلأ ددعلأ زفق
.34731 ىلإأ نيفاعتملل

ك.اصضر

ر˘يزو ،ر˘م˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع ا˘˘عد
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لا ،لا˘˘˘سصتلا
˘مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
ةير˘سصب˘لا ة˘ي˘ع˘م˘سسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإا ى˘لإا ،ة˘بو˘ت˘˘كم˘˘لاو
بسسح ،«ق˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب» ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ن
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا تا˘˘ي˘˘سضت˘˘ق˘˘م˘˘لا
ىلإا اهليوحتو اهثيد˘ح˘ت مز˘ل˘ت˘سست
ل˘كسش ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م تا˘سسسسؤو˘˘م
سضر˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإا تا˘˘باو˘˘˘ب
.ةعونتم تاجوتنم

ةيموي˘ل راو˘ح ي˘ف ر˘يزو˘لا لا˘ق
مÓعإلا لئاسسو» ،«لانيتنوسس ل»
ةير˘سصب˘لا ة˘ي˘ع˘م˘سسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةدا˘عإا ى˘لإا ةو˘عد˘م ة˘بو˘˘ت˘˘كم˘˘لاو
،ةقي˘م˘ع ة˘ف˘سصب ا˘ه˘سسف˘ن م˘ي˘ظ˘ن˘ت

مزلتسسيو رسصعلا هيسضتقي امبسسح
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ا˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت
ل˘كسش ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م تا˘سسسسؤو˘˘م
تاجوتنم رفوت ةينورتكلإا تاباوب
ىلع موقي ا˘م سضر˘ع˘ت ،ة˘عو˘ن˘ت˘م
هذهو ،ةروسصلاو توسصلاو سصنلا
،عيمجلل ةبسسن˘لا˘ب ة˘يرا˘سس ةد˘عا˘ق

ة˘عو˘ب˘ط˘م ة˘˘بو˘˘ت˘˘كم ة˘˘فا˘˘ح˘˘سص
ة˘˘عاذإاو ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘˘كلإا ع˘˘˘قاو˘˘˘مو
روطتلا اذه نأا دكأاو ،«نويزفلتو
ةدارإا عم امامت قباطم يرورسضلا

دبع ،ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ةر˘ظ˘نو
ن˘م ل˘ع˘ج يذ˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ةيسساسسأا ةزيكر سسدا˘سسلا ه˘ماز˘ت˘لا
ركذو ،ةديدج ةيروهمج سسيسسأاتل

اذه سساسسأا ىلع هنأا ،رميحلب رامع
لم˘ع˘لا˘ب ،سسي˘ئر˘لا د˘عو ،ماز˘ت˘لإلا

ةر˘˘ح ة˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سص ءا˘˘˘سسرإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘˘عاو˘˘ق مر˘˘ت˘˘ح˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسمو
،ةنهملا تا˘ي˘قÓ˘خأاو ة˘ي˘فار˘ت˘حلا

ة˘سسرا˘م˘م˘ل˘ل كر˘ح˘م˘˘ك ى˘˘ن˘˘ب˘˘تو
ةفاك نم ظفحتو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
.فارحنلا لاكسشأا

ةدا˘˘˘عإا ة˘˘˘سشرو سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ة˘ل˘كي˘ه
لوؤو˘˘سسم˘˘لا ح˘˘سضوأا ،لا˘˘˘سصتÓ˘˘˘ل

ي˘ف لا˘˘سصتإلا عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوألا
دحل دراولا نم سسيل هنأا ،دÓبلا
قلعتي رمألا نأا زربأاو ،اهحتف نآلا
ءاردم نييعتب نهارلا تقولا يف
ددج نيماع ءاردم ءاسسؤورو نيماع
يداسصتقلا عاطق˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل
نوفلكي ن˘ي˘لوؤو˘سسمو ،لا˘سصتÓ˘ل
ايلاح اهبوسشت تاكر˘سش ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ب
ة˘˘ي˘˘لا˘˘مو ة˘˘ي˘˘ل˘˘كي˘˘ه تلÓ˘˘ت˘˘خإا

يف امكارت دهسشت يتلاو ،ةيرسشبو
رئاسسخو عاونألا لك نم زجعلا

نأاسشلا اذه يف لاقو ،ةربتعم ةيلام
نيريسسملا ءلؤوه قتاع ىلع عقي»
ح˘˘ب˘˘سصت˘˘ل ا˘˘هر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت دد˘˘ج˘˘لا

ةلقتسسم ة˘يدا˘سصت˘قا تا˘عو˘م˘ج˘م
تامهاسسم سسل˘ج˘م ة˘يا˘عر تح˘ت
،«لوأÓ˘ل ر˘يزو˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا ة˘˘لود˘˘لا

ف˘˘ي˘˘سضي ‐ ا˘˘سضيأا كلذ ل˘˘م˘˘سشيو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا
،PENA را˘ه˘سشإلاو ر˘˘سشن˘˘ل˘˘ل
ةيمومعلا ف˘ح˘سصلاو ع˘با˘ط˘م˘لاو
عا˘ط˘ق نأا ى˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،ة˘˘ت˘˘سسلا
مل يذلا مويلا ديحولا وه لاسصتلا
.لوحتلا اذهب مقي

هنأا ،رميحلب رامع حسضوأا امك
تاسسسسؤوم˘لا هذ˘ه ر˘ي˘ه˘ط˘ت د˘ع˘بو
اهتاطاسشن عو˘ن˘ت نأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي
ر˘ط˘سضت ل ي˘˘ك ةور˘˘ث˘˘لا د˘˘لو˘˘تو
ةرازو ة˘ي˘ناز˘ي˘م ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عÓ˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘لا وأا ،لا˘˘سصتلا
دئارجلا ةسصاخ ،راهسشإلاو رسشنلل
اخسض ىقلتت يتلا ةتسسلا ةيمومعلا

اذه يف فدرأاو ،ماودلا ىلع ايلام
لظيسس ،نيحلا مكلذ ىلإا» ددسصلا
Óعف لكسشي يموم˘ع˘لا را˘ه˘سشإلا

ة˘˘لود˘˘لا تاد˘˘عا˘˘سسم ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ
يف ةينطولا ةفاحسصلل ةهجوملا

،لاسصتإلا ريزو نلعأاو.«اه˘ل˘م˘ج˘م
معد قودن˘سص ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عإا ن˘ع
نع رظنلا سضغب» لاقو ،ةفاحسصلا
قودنسصل ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا دراو˘م˘لا
ةنسس د˘ّم˘ُج يذ˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا م˘عد

ى˘لإا ه˘تار˘خد˘˘م تلو˘˘حو5102
اذ˘ه نإا˘ف ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا
رارقب هليعفت ةداعإا مت قودنسصلا

بلط ىلع ءانب ،لوألا ريزولا نم
،«اراسس اربخ لثمي ام وهو ينم
ديفتسستسس ةفاحسصلا نأا ىلإا اريسشم
تاناعإلا نم نيدروم نم يلاتلاب
ربع ةرسشا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غو ةر˘سشا˘ب˘م˘لا
،راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةلاكولا

.«ةفاحسصلا معد قودنسصو
ة˘˘˘˘˘˘˘سشرو سصو˘˘˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘˘˘بو

لئاسسوب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘حÓ˘سصإلا
هنأا ،ريزولا نلعأا ،ةيمقرلا مÓعإلا
سسيلو اي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘سصن رد˘سصي˘سس
ةيم˘قر˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا لو˘ح ا˘نو˘نا˘ق
نينق˘ت˘ل ة˘لود˘لا ي˘ع˘سس د˘كأا ي˘ت˘لا

نم اميسسل ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل ا˘هدو˘جو
راهسشإلا ن˘م ا˘ي˘نو˘نا˘ق ةدا˘ف˘ت˘سسلا

ن˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سص يأاو
ةهجوملا ةيمومع˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا
تاظحÓم نأا احسضوم ،ةفاحسصلل
تذخأا دق نيين˘ه˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘تو
اميف و ،اهلمجم يف رابتعلا نيعب
اهتبكترا يتلا تازواجتلا سصخي
يتلا ةينويزفلتلا تاونقلا سضعب
،ثدحتملا زربأا ،جراخلا نم ثبت
ط˘ب˘سض ة˘ط˘ل˘سس ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت ه˘˘نأا
ةرازوو ،ير˘˘سصب˘˘˘لا ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘سسلا
كرحتلا ةرم نم رثكأا ،لاسصتلا

اهثحو ةكسسلا ىلإا اهسضعب ةداعإل
ةنه˘م˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع
ة˘سصا˘خ˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
يف ركذو ،مهفرسشو سصاخسشأÓل
حاتفنلاو حماسستلا نأا ددسصلا اذه
وأا ف˘ع˘سضب ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ل
يف هنأا ادكؤوم ،هيف غلابم لهاسست

ذخأاي˘سسف تازوا˘ج˘ت˘لا رر˘كت لا˘ح
ةلاحم ل ذختتسسو هارجم نوناقلا
ةليسسو يأا دسض ةيعدر تاءارجإا
.تناك امهم ةيمÓعإا

ر.نوراه

ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘ع˘ب˘˘ت˘˘سسا
ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ،ديزوب
ةدوعلا ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو
،ل˘ما˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ر˘ج˘ح˘لا ى˘لإا
م˘ل تا˘يلو˘لا سضع˘˘ب نأا م˘˘كح˘˘ب
نأا ازر˘ب˘˘م ،ة˘˘با˘˘سصإا يأا ل˘˘ج˘˘سست
ةد˘ي˘حو˘لا ي˘˘ه ،ى˘˘لوألا ةرازو˘˘لا
اذ˘كه ي˘ف ل˘سصف˘ل˘ل ة˘لو˘˘خ˘˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب تارار˘˘˘ق

ة˘ي˘ع˘سضو ما˘قرأاو تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإل
.دÓبلا يف ءابولا

هعامتجا لÓخ ،ريزولا لهمأا
ءاردمو هعاطق ءاردم عم سسمأا
،ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
تاردق عفرل ةعاسس84 نيريخألا
،«91‐ديفوك» حلاسصم باعيتسسا

يأا بهذي نأا لبقي نل هنأا ادكؤوم
دجي لو تايفسشتسسملل نطاوم
» ددسصلا اذه يف لاقو ،ريرسس
03 ى˘˘ت˘˘˘ح سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت بج˘˘˘ي
ةر˘˘˘˘˘سسألا ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
تلاجعتسسÓل تايف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
حلاسصمل هجويسس ه˘ل˘ك ي˘قا˘ب˘لاو
ن˘˘م ا˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم ،«91‐ديفوك
سصسصخت ل ىتلا تايفسشتسسملا
ة˘˘˘قا˘˘˘طو ةر˘˘˘سسألا تار˘˘˘˘سشع لإا
ددسشو ،تائملا قوفت اهباعيتسسا

لجأا نم نماسضتلا ةرورسض ىلع
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جو˘م˘لا ة˘ه˘با˘ج˘˘م
،كا˘˘ت˘˘ف˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘سشت˘˘˘نا

نسسحألا ميدقت ىلع سصرحلاو
.ىسضرملل

ةرو˘ط˘خ ن˘م رذ˘˘ح ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
تاباسصإلا ددع عافترا رارمتسسا
زر˘بأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ـب
عا˘ط˘ق ى˘˘ل˘˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا

لباقملا يف ،دÓبلا يف ةحسصلا
يقاب˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘سضف˘خ˘ن˘م ا˘ه˘نأا
عفترا نإاو ىتح» فدرأاو ،لودلا
ةدوجوم ةرسسألا نوكت امل ،ددعلا

رمت˘سس رو˘مألا ر˘فو˘ت˘م جÓ˘ع˘لاو
،رمتسس ةمزألا» فاسضأاو ،«ءودهب
،نمث يأابو ىتم يردأا ل نكل
ءا˘بو˘لا د˘سصح˘ي ل نأا ى˘ن˘˘م˘˘ت˘˘نو
.«حاورألا نم اديزم

د˘كأا ،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
يتلا ماقرألا لك نأا ،ثدحتملا
لو˘ح ،ة˘ح˘سصلا ةرازو ا˘ه˘مد˘˘ق˘˘ت
مزتل˘ن» لا˘قو ،ة˘ح˘ي˘ح˘سص ءا˘بو˘لا
ةنجللاو انأا .. ةمات˘لا ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا˘ب
ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا حرا˘سصن ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةيعسضولا لو˘ح ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ل˘كب
.«اندÓب يف ةيئابولا

نب نامحرلا دبع نأامطو اذه
يمدختسسمو نينطاوملا ،ديزوب
لك ةرفو دكأاو ،يحسصلا عاطقلا

رارغ ىلع ةياقو˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم
ة˘˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘لألاو تا˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كلا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأÓ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

.ةيبط هبسشلاو
ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
لسصفت نم يه ،ىوتفلل ةينطولا
ديع يف حبذلا ةريعسش ةماقإا يف
ىلإا ايعاد ،اهمدع نم ىحسضألا
ةرايزل لقنتلاو تاعمجتلا يدافت
،ةب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ برا˘قألا
سسوريف ىودع را˘سشت˘نل ا˘يدا˘ف˘ت
هيل˘ع ي˘ه ا˘م˘م ر˘ث˘كأا «ا˘نورو˘ك»
.نآلا

ـه.دأوج

سضاير روسسي˘فور˘ب˘لا نأا˘م˘ط
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘سضع ،يوا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘م
د˘سصرو ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
،«ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
ةروطخ نم  للقو نينطاوملا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تف˘ل˘م˘لا عا˘ف˘ترإلا
ـب تا˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خألا
بحا˘˘˘˘˘سص ا˘˘˘˘˘مو ،«91‐ديفوك»
طسسو يف عله ةلاح نم كلذ
نأا اد˘كؤو˘م ،ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا عرا˘˘سشلا
تحت لازي ل اندÓب يف عسضولا
.ةرطيسسلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع ع˘˘جرأاو اذ˘˘ه
ريغ ما˘قرأا ل˘ي˘ج˘سست ،ة˘ي˘ح˘سصلا

ـب تاباسصإلا ددع يف ةقوبسسم
عو˘˘ب˘˘سسألا ذ˘˘˘ن˘˘˘م «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
تايلمع عافترإا ىلإا ،يسضاملا
سضقا˘˘˘˘˘نو ،سصي˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘لا
ايفان ،ةحسصلا ريزو تاحيرسصت
ةجوم ددسصب دÓبلا نوكت نأا
.ءابولا نم ةيناث

رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘˘ك
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،يوا˘˘ه˘˘ي˘˘م
ةلاح نأا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
سضعب اهنع تربع يتلا قلقلا
سصقن اهدرم ةيبطلا طاسسوألا
ةياقولاو ةيا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘سسو ي˘ف
ادكؤوم ،«انوروك» سسوريف نم

ىلع لمعت ،ةحسصلا ةرازو نأا
،م˘ه˘تلا˘غ˘˘سشنا ل˘˘كب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘سشأاو
يه يتلا مقاوطلا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا

يف زجعلا دسسل ةمدخلا جراخ
.ةيبطلا رداوكلا

در ،ه˘˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘ف
نيككسشملا ى˘ل˘ع ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ايموي اهسضرعت يتلا ماقرألا يف
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

،«انوروك» ءابو يسشفت دسصرو
تايفولا ددع نوكي نأا ىفنو
،ح˘ي˘ح˘سص ر˘ي˘غ ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘˘م˘˘لا

˘مار˘ت˘حا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ادد˘سشم
اهتمدقم يفو ،ةيا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت
مارتحاو ةيقاولا ةعنقألا ءادترا

،يعا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘سسم
ي˘˘˘عو˘˘˘لا ع˘˘˘فر نأا ار˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ءا˘بو˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب سسي˘سسح˘ت˘لاو
ي˘سشف˘ت ءاو˘ت˘حا ي˘ف م˘ها˘سسي˘˘سس
،ةيسسايق ةرتف يف «91‐ديفوك»
را˘ج˘ت˘لا ،يوا˘ه˘ي˘م بلا˘ط ا˘م˘ك
تاءار˘˘˘جإا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ةرور˘˘˘˘سضب
ة˘ي˘لوؤو˘سسم نأا ازر˘ب˘م ،ة˘يا˘قو˘˘لا

يف مهقتا˘ع ى˘ل˘ع ع˘ق˘ت ةر˘ي˘ب˘ك
مازتللا ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ثح
.ةياقولاو ةمÓسسلا ريبادتب

ح.نيدلأ رمق

تأردق عفرل ةعاصس84 تايفصشتصسملأ ءأردم لاهمإأ
«91- ديفوك» حلاصصم باعيتصسأ

لماصشلا ينطولا رجحلل ةدوع ’
نم حبذلا ةريعصش ةماقإا يف لصصفلا» :ةحصصلا ريزو

«ىوتفلا ةنجل ديب اهمدع

ةفاحصصلأ معد قودنصص ليعفت ةداعإأ نع نلعأأ

اهصسفن ميظنت ةداعإ’ ةيمومعلا مÓعإ’ا لئاصسو وعدي لاصصت’ا ريزو
ابيرق ةيمقرلا ةفاحصصلا لوح يميظنت سصن رودصص^

يف دÓبلأ نوكت نأأ ىفنو ديزوب نب تاحيرصصت فلاخ
«انوروك» ـل ةيناث ةجوم هجو

«ةرطيصسلا تحت لازي ’ عصضولا» :يواهيم روصسيفوربلا



يتلا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ءا˘جو
ناو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع تح˘˘˘˘˘˘ت تءا˘˘˘˘˘˘ج
زوحت ،«ةيفاسضإلا تاعاسسلا»
،اهنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
تاقحتسسملا ديدسست سضرغب»
تاعاسسلاب ةسصاخ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
فرط نم ةزجنملا ةيفاسضإلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘˘سسألا
ا˘ه˘لا˘˘جآا ي˘˘ف م˘˘كت˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ب
م˘˘كن˘˘˘م بل˘˘˘طأا ،ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ةسصخلملا لوادجلاب انتافاوم
تا˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ل˘كل ة˘˘ل˘˘سصف˘˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإلا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ن˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا˘˘˘˘˘ب
.«0202ـ9102

تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تعد ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
تاطسسوتملا ءاردم ،ةي˘بر˘ت˘لا

ةرور˘سض ى˘لإا ،تا˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو

ة˘سصخ˘ل˘م˘لا لواد˘ج˘لا قا˘˘فرإا
تا˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
،ا˘هز˘ج˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإلا

نيينعم˘لا ةذ˘تا˘سسألا ءا˘م˘سسأا˘ب
ةيليوج61 خيرات لبق كلذو
.يراجلا

ثدحلا4 1972ددعلأ ^1441 ةدعقلأ يذ22ـل قفأوملأ0202 ةيليوج31نينثإلأ

watan@essalamonline.com

لجعتصسم لكصشب ةيفاصضإلأ تاعاصسلاب ةصصاÿأ كلت نم مهنيك“

ةذتاصسأÓل ةيلاŸا تاقحتصسŸا ةيوصست ‘ عورصشلا

ز.لامج

ةيوصست يف عورصشلاب اهلÓخ نم اهمزلت ةميلعتب ،ينطولأ بأرتلأ ربع اهتايريدم ،ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تقربأأ
ةيعأد ،لجعتصسم لكصشب ،تايوناثلأو تاطصسوتملأ يف ةذتاصسألأ فرط نم ةزجنملأ ةيفاصضإلأ تاعاصسلأ تاقحتصسم
ةقلعتملأ نيديفتصسملأ لكل ةيفاصضإلأ تاعاصسلأ عومجمب ةقلعتملأ ليصصافتلاب اهتافأوم ىلإأ ةريخألأ هذه ءأردم

.0202 ـ9102 ةيصسأردلأ ةنصسلاب

اهودبكت يتلأ رئاصسخلأ صضيوعتل
«انوروك» ةحئاج لعفب

ميلعت سسرادم باحصصأا
ءاغلإاب نوبلاطي ةقايصسلا
ةيونصسلا ةلطعلا

ةينطولأ ةيداحتلأ تبلاط
ءاغلإاب ،ةقايصسلأ ميلعت صسرأدمل
رهصش ةررقملأ ةيونصسلأ ةلطعلأ
نأ ىلأ ةريصشم ،لبقملأ توأأ
يتلأ ةيداصصتقلأ عاصضوألأ

رثأات يتلأو دÓبلأ اهدهصشت
ميلعت صسرأدم باحصصأأ اهلعفب
بلطم عفرل مهعفدت ،ةقايصسلأ
لمعلأ لجأأ نم ةلطعلأ ءاغلأ

اهتدبكت يتلأ رئاصسخلأ صضيوعتو
لعفب ةقايصسلأ ميلعت صسرأدم
.ءابولأ

صسيئر ،ريصشبلأ يبيرعل حصضوأأو
صسرأدمل ةينطولأ ةيداحتلأ

صسمأأ هل نايب يف ،ةقايصسلأ ميلعت
هنأ ،هيلع «مÓصسلأ» تعلطأ

وأأ ةيحصصلأ فورظلأ مغرو
انبلاط اننأأ لإأ ةبعصصلأ ةيئابولأ

رهصش ةيونصسلأ ةلطعلأ ءاغلإاب
،رهصشأأ3 ةلطع يف انك دقلف ،توأأ

نم امأأ ،اهتايصصوصصخ ةيلو لكو
هلو ، جرح Óف توأأ ةلطع ديؤوي
يف ةلطعلأ بلطي نأأ اصضيأأ
تأذ فصشكو ،ربوتكأأو ربمتبصس
ةلطعلأ ءاغلإأ بلطم نأ لوؤوصسملأ
ءاج ،توأأ رهصش يف ةيونصسلأ
امم ليلقلأ صضيوعت نم اهنيكمتل

تمهاصس يتلأو ليخأدم نم انتاف
يتلأ ةبعصصلأ ةيحصصلأ عاصضوألأ

طاصشن فاقيإأ يف ،دÓبلأ اهب رمت
3 نع ديزي امل ةقايصسلأ صسرأدم
نأأ احصضوم ،ةيلاتتم رهصشأأ
ةقايصسلأ ميلعت صسرأدم باحصصأأ

ةثÓثلأ لÓخ نم ريثكلأ أوناع
لوخدم نود ،ةيصضاملأ رهصشأ

اهرقأ يتلأ ةحنملأ أدعام ركذي
ديجملأ دبع ةيروهمجلأ صسيئر
ةحئاجلأ نم نيررصضتملل نوبت
اهنأ مغر ،اهيلع هركصشن يتلأو

انتايجاح دصسل امامت ةيفاك ريغ
.ةيمويلأ

ةينطولأ ةيداحتلأ تراصشأأ امك
اهنأأ ىلإأ ،ةقايصسلأ ميلعت صسرأدمل
لكب مأزتللاب تديقت
ةمزÓلأ ةيئاقولأ تأءأرجإلأ

نيحصشرتملأ ىلع اظافح
اهنأأو ،نيمدختصسملأو نينرمملأو
ناك يأأ عم لهاصستت وأ نواهتت نل

ةياقولأ تأءأرجإأ صصخي اميف
.ةمÓصسلأو

ز.لامج

ةئاملاب93 ةبصسنب ةلوأدتملأ تايواحلأ ددع عجأرت
ةئاملاب01 ـب عئاصضبلأ ةكرحو

لÓخ رئازجلا ءانيم يف طاصشنلا سضافخنا
0202 ـل لوأ’ا يثÓثلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ف˘˘سشك
را˘˘ع˘˘سسأا نأا ،تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإÓ˘˘˘ل
يف امب ،رانيدلاب علسسلا ريدسصت
تل˘ج˘˘سس ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا كلذ
ةئاملاب3.41 ةبسسنب اسضافخنا

ةنسس نم لوألا يثÓثلا لÓخ
اهسسفن ةرتفلاب ةنراقم ،0202
تفرع اميف ،9102 ةنسس نم
افيفط اعافترا داريتسسلا راعسسأا
.ةئاملاب3.1 ةبسسنب

نأا ،ناو˘˘يد˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو اذ˘˘˘ه
م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ر˘˘˘سشؤو˘˘˘م سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا
ع˘ل˘سسلا ر˘يد˘سصت˘˘ل ة˘˘يود˘˘حو˘˘لا
لكسشب عجار ،(ريدسصتلا رعسس)
ةبسسنب سضاف˘خ˘نا ى˘لإا ي˘سسا˘سسأا

را˘ع˘سسأل ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب8.41
سضافخنا كلذكو ،تاقورحملا
ن˘˘˘˘˘م تاردا˘˘˘˘˘سصلا را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسأا
تاقورحملا جراخ تاج˘ت˘ن˘م˘لا
سسفن لÓخ ةئا˘م˘لا˘ب8 ةبسسن˘ب
نأا ىلإا اريسشم ،ةنراقملا ةرتفلا
ريدسصت راعسسأا يف سضافخنلا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘م˘ي˘ه˘ت ي˘ت˘لا ع˘ل˘˘سسلا
تل˘ث˘م ي˘ت˘لاو ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا

يلام˘جإا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب04.29
لÓ˘خ ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا تاردا˘˘سصلا
ن˘م ى˘لوألا ة˘ثÓ˘ث˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشألا
ى˘˘لإا ع˘˘جار ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا را˘ع˘سسألا سضا˘ف˘خ˘نا
تفر˘˘ع د˘˘قو ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
اسضافخنا ،ةيرئازجلا تارداسصلا
لجسستل ةئا˘م˘لا˘ب72 ة˘ب˘سسن˘ب
يرئازج را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م5.418
ىلوألا ةثÓ˘ث˘لا ر˘ه˘سشألا لÓ˘خ
ل˘با˘ق˘˘م ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
سسفن يف رانيد رايلم5.611.1
امك ،قباسسلا ما˘ع˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا
3.990.1 تادراو˘˘˘لا تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
نم لوألا يثÓثلا يف جد رايلم
5.443.1 لبا˘ق˘م0202 ما˘˘ع
نم ةرتفلا سسفن لÓخ جد رايلم
كلذب ة˘ل˘ج˘سسم ،9102 ةن˘سس
م˘ي˘ق˘لا ي˘ف ا˘سضا˘ف˘خ˘نا تل˘ج˘سس
.ةئاملاب2.81 ةبسسنب ةيراجلا

ىلإا ،هتاذ ردسصملا راسشأا امك
ةل˘ج˘سسم˘لا تارو˘ط˘ت˘لا هذ˘ه نأا
يراجتلا زجعلا عاسستا ىلإا تدأا
رايلم822 ن˘م ع˘ف˘˘ترا يذ˘˘لا
ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد
ى˘˘لإا ،9102 ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘˘م لوألا

يف يرئازج رانيد رايلم8.482
ام˘ك ،0202 ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ع م˘˘ج˘˘˘ن
لدعم˘ل ا˘سضا˘ف˘خ˘نا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
تارداسصلاب تادراولا ة˘ي˘ط˘غ˘ت
ىلإا ،ةئام˘لا˘ب38 نم ةل˘ق˘ت˘ن˘م
ةرتفلا سسفن لÓخ ةئاملاب1.47
ناو˘˘يد˘˘لا را˘˘سشأاو ،ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رهسشألا تايطعم نأا ىلإا ريخلا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
تا˘ي˘ط˘ع˘م كلذ˘كو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

.ةتقؤوم تانايب دعت ،9102
ك.اصضر

ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
ن˘ع عا˘فد˘لاو نا˘سسنإلا قو˘ق˘ح˘ل
ني˘ي˘ع˘ت ن˘ع ،ة˘ما˘ع˘لا تا˘ير˘ح˘لا

نيفلكم رئازجلا يف اهل نيلثمم
يرسصبلا يع˘م˘سسلاو لا˘سصتلا˘ب
.لاسصتإلا ةرازو عم تاقÓعلاو

ةيلودلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تح˘سضوأا
هترسشن سسمأا اهل نايب يف ،اهتاذ
ىلع ةيمسسرلا اه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قو˘˘م
دمحأا نييعت ّمت هنأا ،«كوبسسياف»

،سسادرموب ةيلو نم ،نيدلا ريخ
بئانو ةفاحسصلا بتكم وسضعك
ي˘ع˘م˘سسلاو لا˘سصتلا˘ب ف˘˘ل˘˘كم
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ير˘سصب˘˘لا
ن˘م ة˘ح˘ي˘ب˘سص دو˘ع˘سس ةذا˘ت˘سسألا
ة˘ف˘ل˘كم بئا˘˘ن˘˘ك ،ة˘˘يلو˘˘لا تاذ
،لاسصتلا ةرازو عم تاقÓعلاب

يف ةمظ˘ن˘م˘لا نÓّ̆ث˘م˘ي نأا ى˘ل˘ع
تا˘ه˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج ما˘مأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
.ةلوؤوسسملاو ةيمسسرلا

ةيلود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘كأا ا˘م˘ك

ن˘ع عا˘فد˘لاو نا˘سسنإلا قو˘ق˘ح˘ل
ن˘ي˘ي˘ع˘ت نأا ،ة˘ما˘ع˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘لا
ماظنلل ا˘ق˘ب˘ط ءا˘ج ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لي˘كسشت˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ل˘خاد˘لا
يف بتاكملاو ةيرادإلا تائيهلا

،رئازجلا ندمو قطانم فلتخم
طورسش امهيف تر˘فو˘ت ا˘مد˘ع˘بو
يسساسسألا نوناقلا نم ةيوسضعلا

.ةمظنملل يلخادلا ماظنلاو
ع.لÓب

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم سسمأا ترد˘˘˘˘سصأا
زو˘ح˘ت ا˘نا˘ي˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يلو
،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘˘سسلا»
لو˘˘خد ع˘˘ن˘˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت

ةلقانلا تابكرملاو تانحاسشلا
ةهجوملا كلت ادع ي˘سشاو˘م˘ل˘ل
ةدا˘ه˘˘سش بجو˘˘م˘˘ب ح˘˘باذ˘˘م˘˘ل˘˘ل
فيسضي ‐ تعنم امك ،ةيرطيب

فÓعألا عيب ‐ هتاذ ردسصملا
عيبلا طاقن جراخ يسشاوملاو
.ايرادإا اهل سصخرملا

ك.اصضر

ةرتفلأ صسفن لÓخ ةئاملاب3.1 ـب تأدرأولأ راعصسأأ عافترأ

0202 ةنصس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب3.41 ـب تارداصصلا راعصسأا سضافخنا

ةلوؤوصسملأو ةيمصسرلأ تاهجلأ عيمج مامأأ ةمظنملأ نÓّثمي

نع عافدلاو ناصسنإ’ا قوقحل ةيلودلا ةمظنملل نيلثمم نييعت
رئازجلا يف ةماعلا تايرحلا

عون‡ ايرأدإأ اهل صصخرŸأ عيبلأ طاقن جراخ يصشأوŸأو فÓعألأ عيب

ةمصصاعلا ¤إا يصشاوŸا لوخد عنم

ماعلأ أذهل فايطصصلأ مصسوم طاصشن نع ثيدحلأ نكمي ل هنإأ لاق

طوطخلا حتف ةداعإا» :يبرعلا دمحم
«ايلاح دعبتصسم ةمظتنملا ةيرحبلا

،يبرعلا دم˘حــم د˘ع˘ب˘ت˘سسا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
،ر˘ئاز˘ج˘لا ئ˘ناو˘م ة˘سسسسؤو˘م˘ل
ةيرحبلا طوطخلا حتف ةداعإا
رومألا نأا مكحب ،ةمظتنملا
ىد˘˘˘ل د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ل
لوح ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

رارمتسسا لظ يف فلملا اذه
ازربم ،«انوروك» ءابو يسشفت
ن˘ع ثيد˘ح˘لا ن˘˘كم˘˘ي ل ه˘˘نأا
فا˘ي˘ط˘سصلا م˘سسو˘˘م طا˘˘سشن
يذ قايسس يفو.ماعلا اذهل

دمحــم زربأا امد˘ع˘بو ،ة˘ل˘سص
،«انوروك» ءا˘بو نأا ،ي˘بر˘ع˘لا

ى˘ل˘ع ر˘ب˘ت˘ع˘م ر˘ي˘ثأا˘ت ه˘ل نا˘ك
يف لاق ،يملاعلا داسصتقلا
اهدروأا ةيفحسص تاحيرسصت
،يمومعلا نويزف˘ل˘ت˘لا ع˘قو˘م
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نأا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘بو»

نارود ةلجعب ةوقب ةطبترم
د˘ق˘ف ،ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قلا
يتلا ةمزألا˘ب ار˘ي˘ث˘ك تر˘ثأا˘ت

ىلإا راسشأاو ،«ةحئاجلا اهتفلخ
0202 نم لوألا يثÓثلا نأا

ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘سس ر˘ي˘ثأا˘ت ه˘ل نا˘ك
ئ˘˘ناو˘˘˘م ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م طا˘˘˘سشن
ىلع هنأا ىلإا راسشأاو ،رئازجلا
م˘ل ،ع˘سضو˘لا اذ˘ه ن˘م م˘غر˘˘لا
ن˘˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ت
،ءابولا روهظ ذنم اهتطسشنأا

نأاب ،هتاذ لوؤوسسملا نأامطو
رثكأا ةدنجم لازت ل ةكرسشلا

ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘سضم تقو يأا ن˘˘˘˘˘م
ر˘ي˘غ ع˘سضو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘˘جاو˘˘م
ىلع ةرداق اهنأاو ،قوبسسملا

بلطل ةباج˘ت˘سسإلا ة˘ل˘سصاو˘م
.نئابزلا

ح.نيدلأ رمق

ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
يف عجارت ليجسست نع ،رئازجلا

نحسشلا لقنو ة˘حÓ˘م˘لا ة˘كر˘ح
ن˘˘˘م لوألا ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
اهسسفن ةرتفلاب ةنراقم ،0202
سضا˘ف˘خ˘نا بب˘سسب ،9102 ن˘˘م
ةمزألا تاعبتو طفنلا تادئاع
.ةيملاعلا ةيحسصلا

ي˘ف ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا تح˘˘سضوأاو
،421 م˘قر ة˘يرود˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘سشن
تايواحلا ةكرح يف اسضافخنا

ددع عجارت ثيح ،تاقورحملاو
93 ةبسسنب ةلوادتملا تايواحلا
ـب سضا˘ف˘خ˘نا ل˘با˘ق˘م ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةكرح يف ةبسسنلاب ةئاملاب01
ةبسسنلاب ةئاملاب6و ،عئاسضبلا
لÓ˘خ ،ة˘ي˘سسار˘لا ن˘ف˘سسلا دد˘ع˘ل
سسرا˘مو ي˘ف˘نا˘ج ن˘ي˘ب ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم0202
ءانيم ةسسسسؤوم تماقو ،9102
461.08 ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يثÓثلا يف (اًمدق02) ةيواح
لباقم0202 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م لوألا
،ةيواح037.331 ـب تاعقوت
تققح ةسسسسؤوملا نا ينعي ام
،ةئاملاب06 ة˘ب˘سسن˘ب ا˘ه˘فاد˘˘ها

دهسش ددعلا اذه  نأا ىلإا ةريسشم
78.83ـب اًر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ًسضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم ةئاملاب
سضافخنا هنع جتن امم ،9102
75.2ى˘˘لإا ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘ح
تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
51.3 غولبل حمطت ةسسسسؤوملا

اهنا ينعي ام وهو نط نويلم
اهفادهأا نم ةئاملاب28 تققح
.0202ل لوألا ي˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
عئاسضبلا ةكرح كلذب لجسستو
ةئاملاب57.9 ب ا˘سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

ماعلا نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم
رئازجلا ءانيم لجسسو ،قباسسلا

824 وسسر ةرتفلا سسفن لÓخ
ةنيفسس583 ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ن˘ي˘ف˘˘سس
ةئاملاب68 لدعمب يأا ،ةلماع
ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
ةئاملاب39.5 سضا˘ف˘خ˘˘نا˘˘بو
ن˘م لوألا ي˘ثÓ˘ث˘لا˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
اذ˘˘˘˘˘˘ه نأا ةد˘˘˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘˘م ،9102
سصاخ لكسشب سسم سضافخنلا

(ور/ور) ة˘˘˘جر˘˘˘حد˘˘˘لا ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘سس
تارا˘ب˘عو نا˘تو˘ب˘لا تÓ˘˘قا˘˘نو
تا˘يوا˘ح˘لا ن˘ف˘سسو تارا˘ي˘سسلا
0202 نم لوألا يثÓثلا يف
‐و ةئاملاب65 ‐ بسسنب كلذو
9 ‐و ةئاملاب12 ‐و ةئاملاب32
ةنراقم يلاوت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب
،9102 نم ةرظان˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا˘ب
تف˘˘˘سشك ر˘˘˘خأا قا˘˘˘ي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘فو
نيرفاسسملا ددع نأا ،ةسسسسؤوملا

غلب رئازج˘لا ءا˘ن˘ي˘م ق˘ير˘ط ن˘ع
يثÓثلا يف ارفاسسم150.92
لداعي ام يأا ،0202 نم لوألا

فاد˘هألا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب77
،(رفاسسم005.73) ةرط˘سسم˘لا

اعجارت لثمي مقرلا اذه نأا ريغ
ةنراقم ة˘ئا˘م˘لا˘ب56.41 ـ˘˘˘˘ب
يذلا ،9102 ـل لوألا يثÓثلاب
ـب ن˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘سسم دد˘˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘سس
ا˘م˘ي˘فو ،ا˘˘سصخ˘˘سش630.43
تارايسسلا روبع ةكرح سصخي
ـب سضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست م˘˘˘ت
نم لقتنا ن˘يأا ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب89.51
يثÓثلا يف ة˘ب˘كر˘م898.22
932.91 ىلإا9102 نم لوألا

ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن ي˘ف ة˘ب˘كر˘˘م
97 ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،0202
ةسسسسؤوملا فاد˘هأا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةبسسنلابو.(ةبكرم005.42)
كلذو ،ئ˘˘˘ناو˘˘˘م˘˘˘˘لا دودر˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
نم لوألا يثÓثلا عم ةنراقملاب

طسسوتم فرع دقف ،9102 ماع
وسسرل يلامجإلا راظتنلا تقو
ثيح ،اف˘ي˘ف˘ط ا˘ن˘سسح˘ت ن˘ف˘سسلا
3.1 ىلإا اًموي52.1 نم عفترا
ةبسسنب اسضافخنا لثمي ام اًموي
ل˘سضف˘ب كلذو ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب81
تار˘ت˘ف عو˘ن˘ت ى˘ل˘ع دا˘ن˘ت˘سسلا
يتلا نفسسلا فلتخمل راظتنلا
طبتريو ،رئازجلا ءانيم تسسمل
راظتنلا تقو يف نسسحتلا اذه
ر˘ي˘ب˘ك د˘ح ى˘لإا ن˘ف˘سسلا و˘سسر˘˘ل
56 ‐ ةبسسنب (ةجرحدلا نفسسب
‐)  ناتوبلا لقن نفسسو ةئاملاب
تايواحلا نفسسو ،(ةئاملاب84
لق˘ن ن˘ف˘سسو ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب33‐)
.(ةئاملاب01‐) بوبحلا

ز.لامج



تف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
ىلع «مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل
سشيجلل زرافم نأا ،هنم ةخسسن
،تنا˘ج˘ب ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تطبسضو سصاخسشأا7 تفقوأا

11و ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك تاد˘لو˘م9
ىلإا ةفاسضإلاب ،طغسض ةقرطم
ةراجحلا طيلخ نم اسسيك81
ةرج˘ف˘ت˘م داو˘مو ،بهذ˘لا ما˘خو
يف لمعتسست ةفلتخم تادعمو
ر˘˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
نيح يف ،بهذلا نع عورسشملا

ينطولا كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ز˘ج˘ح
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م ةد˘˘حو7207
.يداولاب تابورسشملا

معد يرشصنع فاقيإا
ةيباهرإلا تاعامجلل

ديزأا زجحو تشساÔمتب
«ةلطز» Òطانق7 نم

راششبب
،لوألا سسمأا تف˘˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘ه

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘˘م
يرسصنع ،تسسارنمتب يبعسشلا
امك .ةيباهرإلا تاعامجلل معد

سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تط˘˘˘ب˘˘˘سض
،را˘سشب˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
كردلا رسصانع ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
7 ،دود˘ح˘لا سسر˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نم امارغول˘ي˘ك67و ريطا˘ن˘ق
فيقوت مت اميف ،جلاعملا فيكلا

5 مهتزوحب تاردخم راجت5
ةدا˘م˘لا سسف˘ن ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك

يف اسسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق4796و
ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
،ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
.سسارهأا قوسسو

تف˘˘قوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘˘م
،تنا˘˘ج ن˘˘م ل˘˘كب ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
راتخم يجاب جربو ،تسسارنمت
91 تز˘˘ج˘˘حو ا˘˘سصخ˘˘سش62
ةقرطم21و ايئابر˘ه˘ك اد˘لو˘م
ر˘ي˘سسكت˘ل ن˘ي˘˘ت˘˘لآاو ة˘˘ط˘˘غا˘˘سض

ةف˘ل˘ت˘خ˘م تاد˘ع˘مو ،ةرا˘ج˘ح˘لا
بيقنتلا تايلمع يف لمعتسست

 .بهذلا نع عورسشملا ريغ
سشي˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأاو

رسصا˘ن˘عو ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
سصاخسشأا4 ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا

ةيقدنبو ايلآا اسسدسسم تزجحو
،ةنتابو نازيلغ نم لكب ديسص
ىر˘˘خأا زرا˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
كردلا رسصانع ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
7 كرامجلا حلاسصمو ،ينطولا
اراطنق691 اوزجحو سصاخسشأا

لكب غبتلا نم امارغوليك56و
،تنا˘جو ةر˘كسسبو يداو˘لا ن˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو1153و
.ةبانعو ةنتابب تابورسشملا

تلوا˘ح˘م طا˘ب˘حإا م˘ت ا˘˘م˘˘ك
دوقولا نم ارتل8875 بيرهت
ة˘˘سسب˘˘ت ،فرا˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
24 فيقوت متو ،سسارها قوسسو
ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘˘م
جرب نم لكب ةفلتخم تايسسنج
،ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا ،را˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘جا˘˘˘ب
.ناسسملتو

watan@essalamonline.com
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2102 ةنشس لحاشسلا ةقطنمب ةطششانلا ةيمارجإلا تاعامجلاب قحتلا

تصسارنمتب لقمأا نيعب «دمحأا يكولم» ىنكملا Óيصش دلو دمحأا يباهرإ’ا ىلع سضبقلا

ط.ةراشص

ةيلوب لقمأا نيعب ،ينطولا نمألا حلاشصم عم قيشسنتلاب ،يبعششلا ينطولا سشيجلل ةزرفم سسمأا لوأا تقلأا
قحتلا يذلا ،«دمحأا يكولم» ـب ىنكملا ،«Óيشش دلو دمحأا» ىمشسملا يباهرإلا ىلع سضبقلا ،تشسارنمت

.2102 ةنشس لحاشسلا ةقطنمب ةطششانلا ةيمارجإلا تاعامجلاب

نينثا نيفظوم عاديإا سسمأا مت
ة˘يلو˘ب تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ىد˘˘حإا˘˘ب
،تقؤوملا سسبحلا نهر ،ةليسسملا
تح˘˘ت ثلا˘˘ث ع˘˘سضو م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
تهجو ثيح ،ةيئاسضقلا ةباقرلا
امهت ةل˘ي˘سسم˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب م˘ه˘ل
ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاب قلعتت
يف روزملا لامعتسساو ريوزتلاو
لامع˘ت˘سساو ،ة˘ي˘فر˘ع تارر˘ح˘م
ا˘نو˘نا˘ق ة˘م˘ظ˘ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ه˘˘م بق˘˘ل
لا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘حلاو بسصن˘˘˘˘˘˘˘لاو
.ةكراسشملاو

ىلإا دوعت ةي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ءاربخلا دحأا اهب مدقت ىوكسش
اهدافم ،ةلي˘سسم˘لا˘ب ن˘ي˘يرا˘ق˘ع˘لا

ةيريدمل نيعبات نيفظوم3 مايق
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ءو˘˘˘سسب ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو
تارر˘ح˘م ر˘يوز˘تو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا

63 ا˘ه˘ت˘ي˘˘ح˘˘سض حار ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع
تر˘˘سشا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘عو ،ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش
يذلا قيق˘ح˘ت˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم
هب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا ى˘سضفأا
ليكو ىلع م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو م˘ه˘ي˘ف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
هرودب م˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا ة˘ل˘ي˘سسم˘لا

اذه ررقيل قيقحتلا يسضاق ىلع
نهر مهنم نينثا عاديإا ريخألا
ثلاثلا عسضوو ،تقؤوملا سسبحلا
 .ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت

ب.دامع

42 ـلا لÓخ اقيرح92 ىتأا
ا˘م ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘سس
ن˘م را˘ت˘كه832 ه˘ت˘حا˘سسم
،سشارحألاو لاغدألاو تاباغلا
ةيعارز ليسصاحم نع Óسضف
.نطولا عوبر فلتخم ربع

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تف˘سشك
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
قيرح11 اهليجسست نع ،سسمأا

،لاغدألا يف دحاو قيرح ،ةباغ
،سشار˘˘حألا تسسم ق˘˘ئار˘˘ح9
ى˘ل˘ع تتأا ق˘ئار˘ح8  اذ˘˘˘˘كو
ام ،ةفلتخم ةيعارز ليسصاحم

تلثمت ةماه رئاسسخ هنع مجن
6 ،تاباغلا نم اراتكه57 يف
211و لاغدألا نم تاراتكه
،سشئا˘˘˘سشح˘˘˘لا ن˘˘˘˘م را˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه
54 ةرا˘˘سسخ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
0031 ،ح˘م˘ق˘˘لا ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘كه
ةرجسش0901 ،ن˘ب˘˘ت ة˘˘مز˘˘ح
نيح يف ،ةلخن601و ،ةرمثم
ع˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ح˘˘˘م˘˘˘سس
هذه دامخإاب ةيامحلا تادحول
نود ة˘لو˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا

تارا˘ت˘كه˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م ةرا˘˘سسخ
.يتابنلا ءاطغلا نم ىرخألا

ر.رجاه

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م سسمأا م˘˘ح˘˘ت˘˘قا
«91 ‐ديفوك» ةحلسصم ،بابسشلا
ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب سسما˘خ˘لا ق˘با˘ط˘لا˘ب
،ةليم يف ةويجرفب يحادم ةوخإلا

جاجزو باوبألا ريسسكتب اوماقو
ىسضرملا دنع لوخد˘لاو ذ˘فاو˘ن˘لا
نمألا تاءارجإا ىندأاب ذخألا نود

ةافو ىلع مهنم اجاجتحا ،ةياقولاو
جارخإاب اوماق يذلا ،مهبراقأا دحأا

،ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ن˘˘م ةو˘˘ن˘˘ع ه˘˘ت˘˘ث˘˘ج
كلذ دعب نمألا حلاسصم لخدتتل
لخدملا يف مهيلع سضبقلا متيو
.ىفسشتسسملل يسسيئرلا

سش.ةميشسن

تاد˘˘˘˘˘˘حو سسمأا تن˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ت
كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ن˘˘م ،سسار˘˘هأا قو˘˘سسل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
داومب ةرجا˘ت˘م˘لاو بير˘ه˘ت˘لا ي˘ف

،ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةينلديسص
4973 ه˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م ز˘˘ج˘˘حو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م سسو˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق
 .عاونألا

ىوجن ،لوأا مزÓملا تحسضوأا
لا˘سصتلا˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا،ير˘˘ي˘˘كب
تاذ ىد˘ل ة˘ما˘ع˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

مت هنأا ،سسمأا اهب تلدأا ةيفحسص
فيقوت دعب ةيلمعلا هذه ديسسجت
ىوتسسم ىلع ة˘ي˘حا˘ي˘سس ة˘ب˘كر˘م
ىلع61 مقر ينطولا قيرطلا

ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش ا˘ه˘ن˘ت˘م
دع˘بو ،ة˘ن˘سس34و73 ر˘م˘ع˘لا
ةحول لخاد روثعلا مت اهسشيتفت
يكيتسسÓب سسيك ىلع حيتافملا

ةيمك ىلع يوتحي ماكحإاب أابخم
،ةيلقعلا تارثؤوم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
ةلي˘سصف ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
قوسسل ينطولا كردلل ثاحبألا
ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لاو ،سسار˘˘هأا
روثعلا مت ،ةي˘نا˘ث ةر˘م ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل

ماكحإاب ةأابخم ةيمكلا يقاب ىلع
،ةدا˘ي˘ق˘لا ة˘حو˘ل ف˘يوا˘ج˘ت ل˘˘خاد
ه˘عو˘م˘ج˘م ا˘مـب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
ةميق˘ب سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق4973
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ،جد ف˘˘لأا008
.جد فلآا8 هردق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
متيسس قيقحتلا لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو
ليكو مامأا امهب هبتسشملا ميدقت
قوسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
داو˘م بير˘ه˘ت مر˘ج ن˘ع ،سسار˘˘هأا

ن˘م ة˘˘جرد ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘سص
ة˘˘ح˘˘˘سصلا دد˘˘˘ه˘˘˘ت ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
.لقن ةليسسو لامعتسساب ةيمومعلا

زارح رثوك

يفحسصلا سسمأا ةحيبسص لثم
مامأا ،ي˘ح˘لا د˘ب˘ع ع˘ي˘م˘سسلا د˘ب˘ع
سسلجم فانئتسسا ةمكحم ةئيه
نيمهتم5 ةق˘فر ،ة˘سسب˘ت ءا˘سضق
ماسشه بيرهت ةيسضق يف ،نيرخآا

ةديرج˘ب ق˘با˘سسلا ر˘يد˘م˘لا ،دو˘ب˘ع
noM»و ةي˘بر˘ع˘لا˘ب «ي˘تد˘ير˘ج»
elanruoj» ثي˘ح ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا˘˘ب
هذه يف اي˘با˘ي˘غ ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م م˘ت˘ت
ببسسب اقباسس تلجأا يتلا ةسسلجلا
.يحسصلا رجحلا

تايانجلا ةمكحم تنادأاو اذه
،مرسصنملا يرفيف يف ةيئادتبلا
د˘ب˘ع ع˘ي˘م˘سسلا د˘ب˘ع ي˘ف˘ح˘˘سصلا

ةذفان انجسس تاونسس3 ـب يحلا
امدعب ة˘سسل˘ج˘لا ن˘م عاد˘يإلا ع˘م
ي˘ف ار˘ه˘سش42 ة˘˘بار˘˘ق ى˘˘سضق
نأا ل˘˘ب˘˘قو ،تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا سسب˘˘˘ح˘˘˘لا
ع˘م˘ت˘سسا جار˘فإلا ن˘م د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي
نع نيمهتملل ة˘سسل˘ج˘لا ي˘سضا˘ق

د˘ع˘ب ن˘ع ة˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
عافد ةئيهو ةفاحسصلا روسضحب
مهتقÓع اوركنأا نيذلا نيمهتملا
ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا وأا ،دو˘˘ب˘˘ع ما˘˘سشه˘˘ب
زاوج متخ نأا ىلإا رظنلاب هبيرهتل
امك اروزم ناك جورخلاب رفسسلا

.نيمهتملا دحأا ناسسل ىلع ءاج

دبع يفحسصلا مهتملا ركذ اميف
نأا ،ةرم لوأا ،يحلا دبع عيمسسلا
تناك ةيطبسضلا مامأا هتاحيرسصت
رجب تاد˘يد˘ه˘تو بيذ˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب
ديعسسلا نأاو ،ةمكاحملل هتجوز
يف ببسست يذلا و˘ه ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
˘ما˘مأا د˘كأاو ،ه˘ن˘ج˘سسو ه˘ط˘˘يرو˘˘ت
،لماهلا ينغلا دبع نأاب يسضاقلا
،ينطولا نمأÓل قبسسألا ريدملا
ناك ،نجسسلا يف ايلاح دجاوتملا
ا˘مد˘ن˘ع ة˘ي˘سضق˘لا ة˘يو˘سست د˘ير˘˘ي

ربع هملكو قيقحتلا يف تناك
.«بياكسسلا»

ب.نيرشسن

يسضاق ،سسمأا لوأا ءاسسم رمأا
ماسسب نيع ةمكحم˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نيمهتم3 عاديإاب ،ةريوبلا يف
ة˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ل˘ت˘ق˘م ة˘ي˘سضق ي˘˘ف
ن˘ي˘م˘سسا˘ي ي˘فار˘ط ة˘سصبر˘ت˘م˘لا
تهجو امدعب ،تقؤوملا سسبحلا
ةعامج نيوكت ةيانج مهت مهل
ةيانج˘ل داد˘عإلا سضر˘غ˘ب رار˘سشأا
ق˘ب˘˘سس ن˘˘ع يد˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا
ة˘لوا˘ح˘م ،د˘سصر˘ت˘لاو رار˘˘سصإلا

،فنعب ءايحلا˘ب ل˘خ˘م˘لا ل˘ع˘ف˘لا
حر˘˘ج˘˘˘لاو بر˘˘˘سضلا ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج
.حÓسسلا لامعتسساب يدمعلا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تح˘˘سضوأا
نايب يف ،ماسسب نيع ةمكحمب
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت اهل
نم لكب قلعتي رمألا نأا ،هنم
‐ سص.سص)  ،(ةنسس23 ‐ ع.ع)

ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،(ة˘˘ن˘˘سس92
نأا تدكأاو ،(ةنسس32 ‐ ي.م.ع)

فسشكلل ةلسصاوت˘م تا˘ير˘ح˘ت˘لا
تا˘˘˘سسبÓ˘˘˘مو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأا ن˘˘˘˘ع
رثع هنأا ركذلاب ريدج.ةميرجلا

لخاد اهقفارمو ةاتفلا ةثج ىلع
يراجلا ةيليوج7 موي ،ةرايسس
يف ،81 مقر ينطولا قيرطلاب

رئب يتيد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا هءز˘ج
.ماسسب نيعو ولابغأا

ب.نيرشسن

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ةرادإا تع˘˘˘فر
ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا
ىو˘˘˘˘عد ،نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ل
ةفورعم ةينغم دسض ةيئاسضق
،«ة˘ي˘نو˘با˘ج˘لا ما˘ه˘سس» م˘سسا˘ب
ع˘ط˘ق˘˘م ي˘˘ف تر˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لا
ي˘˘˘ف ه˘˘˘لواد˘˘˘ت م˘˘˘ت و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف
قاطن ىلع ةريخألا تاعاسسلا

،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ى˘ل˘ع ع˘سساو

ة˘ير˘ي˘ت˘سسه ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘هو
تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب
ة˘ق˘فر ة˘ي˘حار˘ج˘لاو ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا

مرتحت مل اهنأا ثيح ،سضيرم
ىلع اهب لومع˘م˘لا د˘عاو˘ق˘لا

م˘لو ،ة˘ح˘ل˘˘سصم˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
راظت˘نلا ي˘ف ا˘هرود مر˘ت˘ح˘ت
ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تلوا˘˘˘˘حو
او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا

بلط املو ،اهلبق نيدجاوتم
˘‐ د˘عاو˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
تاذ نع رداسص نايب فيسضي
تلاهنا ‐ةيحسصلا ةسسسسؤوملا
م˘˘ت˘˘سشلاو بسسلا ن˘˘م ل˘˘باو˘˘ب

هبسشو ةيب˘ط˘لا م˘ق˘طألا ى˘ل˘ع
ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘سسمو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

.تلاجعتسسلا ةحلسصم
ب.دلاخ

اشصخشش73 ىلع اولاتحاو ذوفنلا لÓغتشسا ةيشضق يف اوطروت

ةليصسملاب تايريدملا ىدحإاب نينثا نيفظوم عاديإا
ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت رخآاو تقؤوملا سسبحلا نهر

عاونألا فلتخم نم سسولهم سصرق0083 براقي ام زجح

بيرهت يف ةصصتخم ةيمارجإا ةكبصش كيكفت
سسارهأا قوصسب ةين’ديصصلا داوملا

ةونع هتثج اوجرخأا يذلا مهبراقأا دحأا ةافو ىلع مهنم اجاجتحا

-ديفوك» ةحلصصم نوبرخيو نومحتقي بابصش
ةليم يحادم ةوخإ’ا ىفصشتصسمب «91

ةفلتخم ةيعارز ليشصاحم ىلع تتأا اهنم8

ءاطغلا نم راتكه832 ىلع يتأات قئارحلا
ةيصضاملا ةعاصس42 ـلا لÓخ يتابنلا

داو يف ةيلقعلا تارثؤوملا وجورم
نمألا ةشضبق يف فلششلاب ةشضفلا

نيصصخصش فيقوت
سصرق249 زجحو
ةليمب سسولهم

ةحفاكم ةقرف سسمأا تفقوأا
ةيئلولا ةحلشصملاب تاردخملا
ةيلو نمأل ةيئاشضقلا ةطرششلل
تطبشض نيشصخشش ،ةليم
ةدحو0001 ةبارق امهتزوحب
55و ةيلقعلا تارثؤوملا نم
،ةشسولهملا لئاوشسلا نم ةروراق
) وعدملا نم لكب رمألا قلعتيو
- ف.ب )و (اماع54 - م.د
.(اماع44
،سسمأا لوأا تنكمت اهتهج نم
ةلقنتملا ةقرفلا حلاشصم
ىلع ةيئاشضقلا ةطرششلل
ةشضفلا يداو ةرئاد نمأا ىوتشسم
دح عشضو نم ،فلششلا ةيلوب
يف ةشصتخم ةكبشش طاششنل
ةيلقعلا تارثؤوملا لقنو جيورت
نم نوكتت ةنيدملا بابشش طشسو
ام مهرامعأا حوارتت دارفأا3
تزجحو ،ةنشس54و53 نيب
فلتخم نم اشسولهم اشصرق4791
ناك ةيحايشس ةرايشسو ،عاونألا

ةثÓثلا نوفوقوملا اهلغتشسي
هذه جيورتل مهتÓقنت يف
تمت ةيلمعلا هذه.مومشسلا

دعب ،«مÓشسلا» رداشصم قفو
،ةينمألا ةقرفلا تاذ لÓغتشسا
دوجوب ديفت ةقيقد تامولعمل
جيورتب نوموقي سصاخششأا
ةنيدملا طشسو ةشسوله سصارقأا

ديدحت مت قيقحت حتف دعبو
مهفيقوتو مهدجاوت ناكم
مومشسلا ةيمك زجحو نيشسبلتم
غلبم نع Óشضف ،ركذلا ةفلاشسلا

،عيبلا تادئاع نم ماه يلام
ةيئازج تافلم زاجنإا مت هيلعو
اوليحأا ةثÓثلا نيفوقوملا دشض
ليكو ىلع اهبجومب
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
.فاطعلا

واوزع ىيحي / سش.ميعن

مهل ةهجوملا مهتلا لك اوركنأا نيرخآا نيمهتم5 ةقفر

دوبع ماصشه بيرهت ةيصضق يف فانئتصس’ا ةمكحم مامأا عيمصسلا دبع يفحصصلا

 ةميرجلا تاشسبÓمو بابشسأا نع فششكلل ةلشصاوتم تايرحتلا

تقؤوملا سسبحلا يفارط ةيماحملا لتقب نيمهتم3 عاديإا

ÚشضرمŸاو ءابطألا تمتششو اهرود مÎ– ⁄و ةيئاقولا دعاوقلاب مزتلت ⁄

«ةينوبا÷ا ماهصس» ةينغŸا يصضاقي نارهو ىفصشتصسم
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ةفاقثلا ىلع مكحت نأا تدرأا نإا
نأا كي˘ل˘ع˘ف ، ا˘م نا˘ي˘˘كل ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خألا
، اهخيراتو ، هنوجسس ىلع فرعتت
، لاثملا ليب˘سس ى˘ل˘ع ر˘ل˘ت˘ه ذ˘خأا˘ن˘لو
يف اخذابو Óلدم انيجسس ناك يذلا
كرتسشا  نيح » غربسسدنل » نجسس
ىمسست يتلا ةيبÓقنلا ةيلمعلا يف
، لوه ريب بÓقنا وأا رلته بÓقنا

ةتنازنز زيهجت مت ثيح ،3291 ماع
لوط ىلعف، هنمز ريياعم زواجتي امب
،  ةبحر ذفاون دتمت هسضرع و طئاحلا

ل˘م˘ح˘ت ة˘ير˘هز˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ بت˘˘كمو
كانه فلأا ثيح، هروهز لبق هرتافد
ا˘ه˘ب ه˘ل ل˘سصت ق˘يدا˘ن˘سصو ، ه˘˘با˘˘ت˘˘ك
هلوحك ريراوق مث ، هيبجعم لسسائر
نم لقأا يف ىرتسشي ناك ذإا ةاقتنملا
ةريب ةروراق نيتسس نم رثكأا رهسش
ريراقتب جرخيو ، رتل فسصن مجح نم
يتاذلا هسصيخسشت ىلع متخت ةيبط
هرا˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ي˘ح˘˘سصلا ه˘˘ع˘˘سضو˘˘ل

اذه سسيلو ، لوحكلل اداسضم لارنج
ى˘لإا تلو˘ح˘ت ه˘ت˘ناز˘نز نإا ل˘ب ط˘˘ق˘˘ف
نيح يف ،  هدجم ةروكابل فحتم
نوجسسلا ن˘ع ا˘ما˘م˘ت ر˘مألا ف˘ل˘ت˘خ˘ي
مهسسدك نيذلا هئادعأل اهدعأا يتلا
ناذرج˘لا ا˘ه˘ي˘ف سشسشع˘ت نزا˘خ˘م ي˘ف
اهب ىقلتي ، مÓظلا اهفلغي ةيبقأا يفو
نم ماقت˘ناو بيذ˘ع˘ت بي˘لا˘سسأا ءلؤو˘ه
ريغ تايلقألاو نييلثملاو هوهي عابتأا
يتلا ةيقرعلا رسصانعلا وأا ، ةيموقلا

ن˘يأا˘ف ، ر˘كذ˘ي ا˘مار˘ت˘حا ا˘ه˘ل ن˘˘كي ل
؟ كلذ يف ةبارغلا

نأا اذه لك نم اقح كسشهدي ام
ءانبأا اوسسيل  نييقيقحلا رلته ةثرو
لعجي ام وهو ، هاياحسض لب هتيموق
، اهدÓج نم ةيمئارج رثكأا ةيحسضلا
هتميرجل سسركت و هءايحإا ديعت يذلا

اهنأاك ىت˘ح  ،ا˘مر˘ج ا˘ه˘ي˘ها˘سضت ن˘ي˘ح
ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ا˘م ،ه˘ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ها˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ت
ةلدا˘ع˘م ن˘م˘سض ة˘ي˘سضر˘م ة˘ي˘سشوزا˘م
! باطقألا ةيسسيطانغملا بذاجتلا

كرابت ، اهدÓج ةيحسضلا ثرت نيح
ل اهب اهناتتفا ىلع دكؤوت و ، هتميرج
ىلإا اهليوح˘ت ا˘مو ، ا˘ه˘ل ا˘ه˘ت˘سضها˘ن˘م
لÓغتسسا ىوسس تاسضيوعت عورسشم
و تايحسضتلاب يلابي ل ، اهل يراجت
تاسسبتكمك اهرخدي ام ردقب ملآلا
! سسِنْزِب وأا رامثتسسا و ةيكنب

رسشع نماثلا نرقلا ارتلجنإا نوجسس
ا˘ه˘ن˘م ر˘ث˘كأا تار˘م˘ع˘ت˘سسم˘ب ه˘ب˘˘سشأا  ،
، ى˘ت˘ح با˘ق˘ع˘لا وأا ل˘ي˘هأا˘ت˘ل˘ل ز˘كار˘م
نيلاسشنلاو نينئادلاو راجتلاب تظتكا
ةفينعلاو ةمراسصلا ءاسضقلا ماكحأا و ،
ةعلقلل ةديدجلا ةباوبلا نوكت دقو ،
نم ةرهسش نوجسسلا رثكأا ةيزيلجنإلا

بيذعتلا قرط و اهئانجسس دادعأا ثيح
فحاتم رهسشأا يف اهسضرع متي يتلا
، ةثيدح تارثؤوم و ةينف ىؤورب ندنل
يذلا داهطسضلاو رهقلا مجح سسكعت
. كاذنآا ءانجسسلا هيلإا سضرعت

يف ةريغسص نئازخ تناك نوجسسلا
يف عÓقلا نئازخل ةيبقأا وأا فايرألا
وأا تار˘م˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف وأا ، ند˘˘م˘˘لا
ن˘م تجر˘خ ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا ن˘ف˘˘سسلا
ىلع وسسرت ام ابلاغ تناكو ، ةمدخلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘طأا ثي˘ح ، ند˘ن˘ل ة˘ف˘سصرأا

نيموكحملا يوأا˘ت، ن˘ج˘سسلا ل˘كا˘ي˘ه
سضاوحألا ىلع ةقاسشلا لاغسشألا يف
ةرو˘سص ي˘هو..ز˘م˘يا˘ت˘لا ر˘ه˘ن فر˘˘جو
، هيف تدجو يذلا رسصعلا بسسانت
و درسشت و ةيجمه نم هلثمي ام لكب

ةثيدحلا ةلودلا حورل راقتفاو لهج

ة˘لاد˘ع˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م ى˘لإا د˘ن˘ت˘سست ي˘ت˘لا
. داسسفÓلاو ةيرحلاو

بناج ىلإا ابن˘ج رو˘ط˘ت˘ت نو˘ج˘سسلا
مئارجلا روط˘ت˘بو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا رو˘ط˘ت˘ب
و ، ةثيدحلا ةرامعلا بيلاسسأاو  ، اسضيأا
ود˘غ˘ت˘ل ى˘ت˘ح ، بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا بي˘˘لا˘˘سسأا
نا˘ك كلذ˘لو سس˘ِنْز˘ِب ا˘ه˘تاذ نو˘ج˘سسلا
سسيولل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ل˘ي˘ت˘سسا˘ب˘لا ن˘ج˘سس
و لاملا تيب ةنيزخ وه رسشع عبارلا

لثم نوجسسلا سسنزب ، زنكلا قودنسص
خيراتلا و ، ةايحلاو ، توملا سسنزب
ا˘ه˘نإا  ن˘يد˘لاو ة˘غ˘ل˘لاو ا˘ي˘فار˘غ˘˘ج˘˘لاو
ن˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘لا : رلود˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ةرا˘˘˘سضح
، ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘لا يذ ر˘˘سضخألا

! ءادوسسلا ةمكحلاو
نسصحت ةيتاباسصع تا˘نا˘ي˘ك كا˘ن˘ه

ام )  نوجسسلا و نيزانزلاب اهسسفن
ةبسسن سسيقت و ، ( نوسصحلا فعسضأا
، اهنيجاسسمو اهيناجسس دادعأاب اهتوق
اهتمظع سسيقت ةيراسضح لود كانهو
و اهلاطبأاب ا˘ه˘تو˘قو ا˘هرار˘حأا ة˘ب˘سسن˘ب
، اهتÓيتسساب ميظحت ىركذب  اهدجم
ريسصم نع ةذبن ماقرألا كيطعت دقو
ليتسسا˘ب˘لا ن˘ج˘سس Ó˘ث˘م˘ف ، نو˘ج˘سسلا
نوجسسلا رثكأا ربتعي يذلا يسسنرفلا

قرغتسسا يذلا و ، خيراتلا يف ابعر
، ةقلعم جاربأا ةينامثب ، اماع21 هؤوانب

رسشع سسماخلا نرقلا ذنم ادماسص لظ
008 ر˘سشع ع˘با˘˘سسلا نر˘˘ق˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو
ار˘سصق ا˘ه˘ت˘قو ر˘ب˘˘ت˘˘عا و ، ا˘˘ن˘˘ي˘˘ج˘˘سس
، ةيسسنرفلا ةيكلملل ةقرسشم ةهجاوو
ىتح ، ءانجسسلا ددع دادزا نيح نكلو
نرقلا ني˘ب ، ا˘ن˘ي˘ج˘سس0005لا قا˘ف
ىلع ىواهت ، رسشع نماثلاو سسداسسلا
نايغ˘ط˘ل˘ل از˘مر ح˘ب˘سصأاو ، ه˘ي˘نا˘ج˘سس
دي يف هطوقسس موي دعيو ، رهقلاو
يف ةير˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ي˘ع˘لا راو˘ث˘لا
! اسسنرف

ف˘ط˘ت˘خا ن˘˘ي˘˘ح خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت
، ا˘ه˘ل˘هأا ن˘م ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ن˘يا˘˘ه˘˘سصلا

يف لقتعم ربكأا ىلإا دÓبلا اولوحو
، ةقيل˘خ˘لا ءد˘ب ذ˘ن˘م بكو˘كلا خ˘يرا˘ت

ةثيبخو ةنوعلم ةيجيتاريتسسا نمسض
هيح وأا ، هتيب يف ينيطسسلفلا تسسبح
يفو ، ةطسسوبلا يف  ، هتنيدم وأا

، ةيدارفنلا نيزانزلاو قيقحتلا فرغ
ةيكيتسسÓبلا مايخلا و ءارحسصلا يف
هتعطاقم وأا ، هعاطق يف  ، ةنطرسسملا
ي˘˘ف ، ه˘˘˘تÓ˘˘˘سص وأا هد˘˘˘ج˘˘˘سسم ي˘˘˘ف ،
هسسرع ، هلقح ، هتبتكم يف ، هتسسردم
نجسسلا ، خلا خلا..... هناسضمر ، هديع ،
وأا اناكم طقف سسيلو ، ةلاح حبسصأا

ينيطسسلفلا هربتعي ناكم لكو ، ازيح
هقيسضي ، ةيرحلا تلاجم نم لاجم
عاو˘نأا ر˘ط˘خأا و˘هو ، ه˘نا˘ج˘سس ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
! قÓطإلا ىلع نوجسسلا

نأا هيف ةميرجلا عيطتسست ، نمز يف
يذلا ام ، اهاري نأا نود ملاعلا ىرت
و  ؟ اهيلع لدتل  اهاوسس هجاتحتسس
: ليلدلا كيلإا

ن˘ي˘ج˘سس مد˘قأا ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘˘ن
ملاعلا يف نجسس ةرتف لوطأا بحاسصو
، ا˘ما˘ع ن˘ي˘ع˘برأا ن˘م ر˘ث˘كأل تد˘ت˘˘ما،

ماقرأÓل سسينيغ ة˘عو˘سسو˘م˘ل م˘سضناو
نيدن يكل يفكي اذه لهف ،ةيسسايقلا
!؟ لطبلا ئربن يكل مأا ؟ مرجملا

ن˘ج˘سسلا ي˘ه تسسي˘ل  ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
نم ربكأا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا نأل ، ر˘ب˘كألا
هنجسس لوح ينيطسسلفلا ، نوجسسلا
هلوح ، هناجسس عم ةهجاوم ةحاسس ىلإا
ةهبج ىلإا ، ملعلل راد ىلإا ، ةنكث ىلإا
نج˘سس ن˘ي˘ح ه˘ن˘ج˘سس ى˘ل˘ع ر˘سصت˘نا ،

، يثوغربلا لئان ىلإا رظنا و ، هناجسس
يكل هَناجسس هُتادبؤوم فكت مل يذلا
مك ؟ هيلإا هلقن مت انجسس مكف ، هنجسسي

مك ، ةحرف مك ؟ هنم فطتخا ارمع
مك ، ةهرب مك ، ةقفسص مك ، ةحسسف
نجسسلا نم بعت يذلا نم ؟ ةسضمو
هتيرحل ةدعلا دعي يذلا ريسسألا ، رثكأا
رار˘ت˘جا ها˘˘ن˘˘سضأا يذ˘˘لا نا˘˘ج˘˘سسلا مأا ،
ل˘سسÓ˘سسلاو نا˘ب˘سضق˘لا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا

؟ هارسسأا راسصحل ماكحألاو
ة˘لا˘ح˘˘لا ي˘˘ف كسشهد˘˘ي ا˘˘م ل˘˘م˘˘جأا

يثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘ن نأا ، ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نولوتي ، ددج نيناجسسل هنجسس ثروأا
نم مهدادجأا اهب ماق يتلا ةمهملا تاذ
نذإا نو˘ج˘سسلا ، تل˘خ ا˘ما˘ع ن˘ي˘˘ع˘˘برأا
ثاريم لب ، ةينيطسسلف ةكرت تسسيل

يذلا ينيط˘سسل˘ف˘لا نأل ، ي˘نو˘ي˘ه˘سص
ثري ل نوجسسلا يف باسش و بسش
ىتح ، هلاطبأاو ، هءادهسش لب هءادعأا
ىلإا سسيلو ، دجم ىلإا رسسألا لوحتيل

! نوكي نأا ناجسسلا هل ادرأا امك‐ دح
رحسسلا بلقت نيطسسلف ، نذإا انسسح

، كتي˘ت˘كت˘لا ر˘ي˘غ˘تو ، ر˘حا˘سسلا ى˘ل˘ع
، لز˘عألا ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘ن ر˘ي˘سسألا˘ف
اماع نيعبرأا نم رثكأا ىسضق يذلا

، نمزلا نم ربكأا ادغ ، نابسضقلا ءارو
؟ فيك

هبقاعيل هودع يفكي هرمع دعي مل
تادبؤوملا ودعلا فعاسض كلذلو ، هب
رمع نأا لاحلا ةعيبطب ملعي يتلا ،
نل ( يقيقحلا يرسشبلا هلدعمب ) لئان
ر˘م˘ع˘لا ح˘ب˘سصي كلذ˘بو ،ا˘ه˘ل ع˘˘سست˘˘ي
، يزاجملا مكحلا نم رسصقأا يعقاولا
نمزلل ةيعيبطلا ةكرحلا نأا ىنعمب
ايئاقلت ةينونجلا تادبؤوملا طقسستسس
. لوأا اذه :

خيسسرتل ىعدأا نجسسلا ودغي : ايناث
Óطب لظي وهف ، ةيرحلاب ريسسألا قح
لكل اكرحُمو Óعافو انهارو اجزاط
، نجسسلا يف هنأا املاط بعسشلا تائف
هسسفن دنجي نجسسلا نم جرخي نيحو
ءارو ه˘˘ئÓ˘˘مز ة˘˘ير˘˘ح ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل
فعاسضم را˘سصت˘نا اذ˘هو ، نا˘ب˘سضق˘لا

لخاد ءاوسس ، يكيتاتسسلا نمزلا ىلع
 .اهجراخ وأا نوجسسلا

سسي˘ل ، ر˘ي˘سسألا د˘ج˘م˘ت˘ي : ا˘ث˘˘لا˘˘ث
بلسس املكف ، هنامرحب امنإا ، هتيهافرب
بي˘لا˘سسأا ل˘ك ر˘ي˘سسألا ن˘˘م نا˘˘ج˘˘سسلا
هدومسص داز املك ، ةمحرلاو هيفرتلا

لو˘ق˘ي ا˘م˘˘ك بر˘˘ح˘˘لا نأل ، ه˘˘تا˘˘ب˘˘ثو
، تادارإا ر˘˘سسك بر˘˘ح ي˘˘ه ىر˘˘سسألا

ينيطسسلفلا رسصنلا تايلجت لمجأاو
، عقاولا همزهي نيح ودعلا نأا ، اهيف
ةيزا˘ج˘م ما˘كحأا ة˘غ˘ي˘سص ى˘لإا ح˘ن˘ج˘ي
نيح ، ةتميزه نم فعاسضت ، ةيمهوو
م˘كح˘لا وأا نا˘كم˘ك ن˘ج˘سسلا ح˘ب˘˘سصي

لاقتعل نييفاك ريغ ، ينامز ليثمتك
ف˘ع˘˘سضأا ا˘˘م ف˘˘يا˘˘سش.... نا˘˘ع˘˘ج˘˘سشلا
! ناجسسلا

يثوغربلا لئان لخدي نأا : اعبار
، ةيسسايقلا ماقرأÓل سسينيغ ةعوسسوم
دÓجلا نيدي ريسسألا نأا ينعي اذهف
لب هنمزب رجاتي ل هنأا و ، هثري لو
ل قحلا نأا ةسصاخ ، هب هناجسس يهابي
ول ى˘ت˘ح هرر˘ح˘ي ل˘ب ه˘ب˘حا˘سص لز˘ع˘ي

.  سسمسشلا ءارو هيفخي نأا هودع لواح
ناجسسلا فطتخا دقو امأا : اسسماخ

لاطبألا ةبكوك نم يثوغربلا لئان
د˘ق˘ف ، رار˘حألا ة˘ق˘ف˘سصب ن˘يرر˘ح˘م˘لا
د˘˘ن˘˘ع نو˘˘ج˘˘˘سسلا ةرا˘˘˘سضح نأا تب˘˘˘ثأا
ل ةراسضح يه ، ينويهسصلا نايكلا
وأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘مو˘ظ˘ن˘م ى˘لإا د˘ن˘˘ت˘˘سست

لب ، ةمزلم تايقافتاو تلوكوتورب
لÓ˘خإلا و ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ى˘˘لإا
ةيلود˘لا تا˘ماز˘ت˘للاو تاد˘ها˘ع˘م˘لا˘ب
. ةينوناقلاو

ل˘˘ئا˘˘ن جر˘˘خ˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ح : ا˘˘˘سسدا˘˘˘سس
نجسسلا نم ةدودحم ةرتفل يثوغربلا
ةحوتفملا سسدقلا ةعماج ىلإا يمتنيف
جوزتي مث ، خيراتلا ملع سسردي و ،
ةلطبو ةلسضانمو ةررحم ةريسسأا نم
يف ةطسشانو ، ىرسسلا ةيسضقب ىنعت
ةلداع˘لا ة˘ي˘نا˘سسنإلا م˘ه˘قو˘ق˘ح لا˘ج˘م
نجسسلا نأا ينعي اذهف ، ةعورسشملاو
وأا ، ريسسألا رهقي مل و ةيرحلا عمقي مل
ةعفدب هدوز و هذحسش لب  ، هلهجي
ةفرعملا و ملعلا نم ةدازتسسÓل ةيوق
نيوكت و ةايحلا ةلاسسر مامتإل و  ،

.ةمواقملا ءاول لمحت ةلئاع
، نيمرجملل ليهأاتلا زكارم : اعباسس

نع نيجراخ˘لا ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ل نو˘ج˘سسلاو
رزج يهف نيطسسلف يف امأا ، نوناقلا
فدهت يتلا » لÓتحلا » ناطيسشلا
يف مهيفن و ، لاطبألا نم ماقتنÓل
ل ناجسسلا نأل و ، ءايحألا نفادم
ريطاسسأا عم لب ، نيمهتم عم لماعتي
نأا ن˘كم˘ي ل ن˘ج˘سسلا نإا˘ف ، ة˘لو˘˘ط˘˘ب
، هتلوطب ةسسرامم نع لطبلا فقوي
لاجم نجسسلا حبسصي ، سسكعلاب لب

ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ا˘˘يو˘˘ي˘˘ح
لحارم نمسضو ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘ل˘ح˘ت˘ب
.ةيئاهنل ةينمز

، ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘ن ة˘ير˘ح : ا˘ن˘˘ما˘˘ث
لو ، ة˘ي˘˘نآا لو ، ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش تسسي˘˘ل
دادت˘ما ا˘ه˘نإا ، تقؤو˘م جاز˘م˘ب ط˘ب˘تر˘ت
يفف ، تايحسضتلا نم ليوط خيراتل

ن˘مز ي˘ف نو˘لوز˘ع˘م˘لا بر˘ه˘ي ن˘ي˘ح
ىر˘ُي دا˘كلا˘ب سسور˘ي˘ف ن˘˘م ا˘˘نرو˘˘كلا
للم ةلاح مهبيسصتو ، ةدرجملا نيعلاب
تدغ اهنأل م˘ه˘تو˘ي˘ب˘ب ءا˘م˘ت˘حلا ن˘م
اهيف ام مغر يفكت لو ، مهل نيزانز
و˘ج م˘غرو ، ة˘ي˘ها˘فر˘لا بي˘لا˘˘سسأا ن˘˘م
نإاف ، ةيرحلاب مهرعسشت يكل ةلئاعلا
جرخ ول هتيبب يفتكي دق ينيطسسلفلا

اذهو ، هتيرحب يفتحيل هنجسس نم
اعرذ قاسض ملاعلا ، ةقرافملا رحسس
ي˘ف را˘سصح˘لا ن˘م تادود˘ع˘˘م ما˘˘يأا˘˘ب
نم بولسسأاك يحسصلا رظحلا ليبسس
ةايح ودغت ام˘ن˘ي˘ب ، ة˘يا˘قو˘لا بي˘لا˘سسأا
ايموي ءادتفا ، هتير˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

. هبعسشو هدÓب ليبسس يف اددجتمو

ةرم مك فوسش ، يثوغربلا لئان اي
ةرم مكو ، كودع ىلع ترسصتنا

هنوجسسب كنم يمتحي وهف ، هتظغ
ه˘˘يد˘˘ف˘˘تو كب˘˘ع˘˘سش ي˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت تنأاو
. كتيرحب

يف همهجتب كتفاخإا لواحي كودع
كترو˘سص ن˘م فا˘خ˘ي ه˘˘نأل ، كه˘˘جو
. كسسمسش هجو يف اهب مسستبت يتلا

، كت˘ير˘ح كن˘م ف˘ط˘ت˘خ˘˘ي كود˘˘ع
و كب˘ع˘سشو كبا˘ب˘حأل ا˘˘ه˘˘ب˘˘ه˘˘ت تنأاو
. كدÓب

، نامرحلا ىوسس فرعي ل كودع
! انانح لإا هنامرح كدزي مل ، تنأاو

تاودأا رو˘˘ط˘˘ي˘˘˘ل و˘˘˘سسق˘˘˘ي كود˘˘˘ع
، هتيرج˘ح كتدارإا تف˘ت˘ف˘ت˘ف ،ه˘ن˘ج˘سس
هيلع ليحتسسيف نيلت لو قرت تنأاو
. كرسسك

، م˘ل˘ح˘ت تنأا ، ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘ن ا˘ي
ططخت تنأا ، اسسيباوك ىري كودعو
و ر˘ح و قر˘سشم ي˘ن˘طو ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم˘˘ل

ى˘ل˘ع ر˘مآا˘ت˘ي˘ل ه˘م˘سس ر˘سصع˘ي كود˘˘ع
هرسشو ةيوادوسس نم يتوأا امب كتيرح
. متعلل

بعسش نبا تنأا ، يثوغربلا لئان اي
، دو˘ل˘خ˘لا˘ب دو˘جو˘لا ى˘ل˘˘ع ر˘˘سصت˘˘ن˘˘ي
ر˘كفو ، ه˘ي˘ت˘لا ة˘لÓ˘˘سس ن˘˘با كود˘˘عو
. مدعلا

تمسستقا دقل ، يثوغربلا لئان اي
اهتررح ةينيطسسلف ةريسسأا عم كتيرح
، ريسسأا تنأاو كبلق ْتلخد امل : نيترم
ىبوط ، رح تنأاو كتيب ْتلخد املو
. اهب كل ىبوطو ، كب عفان ناميإل

نو˘˘برد˘˘ت˘˘ي ، نو˘˘ير˘˘˘كسسعو ةدا˘˘˘ق
كد˘حو تنأاو ، او˘مز˘ه˘ن˘ي˘ف نو˘برد˘يو
كنإا ، كتر˘˘ي˘˘˘خذ كد˘˘˘حوو ، كسشي˘˘˘ج
و ، دسسألا لطبلا و ، دلبلا دحاولا
د˘ل˘ج˘لا˘ب د˘ي˘ن˘ع˘لاو ، د˘ن˘سسلا ر˘˘ي˘˘سسألا

هنم راغي يذلا ، دسشألا يف ديدسشلاو
،هجذومن فاطتخاب لسشفي نيح هودع
وذحيف ،هبحاسص هنم راغيو ، هبقاعي

. ههباسشيو هوذح
نأل ، ر˘سسح˘ن˘يو ر˘غ˘˘سصي كن˘˘ج˘˘سس

، رهدزي كبلق نينحو ، ربكي كتيب
يف ءارسضخ تاميغ كرمع تاونسس
ةدا˘سسو كن˘سضح و ،كلز˘ن˘م ة˘ق˘˘يد˘˘ح
بحلاو ، بحلا ريرسس ىلع ىسشطع
لوبذلا هباتني لو سسبيي ل ناسشطعلا
قوف فهفهت امسس ةسشر هسشعنت لب ،
! ةيرح اي Óيه Óيهو... تيبلا تيب

تيبلأ تيب و يثوغربلأ لئان

انءادهصش ثرن نحنو اننوجصس نوثري انؤوادعأا
مÓصسلاب ةصصاـــــــخ ةلصسأرم  - ركب وبأأ انيل : ملقب
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ةقطنم91 اهددع غلبي

قطانملا ليهأاتل ميتنصس رايلم23 سصيصصخت
ةياجبب ةيعانصصلا

رانيد فلأأ07و34 نيب ام حوأرتت

سسابعلب يديصسب نوفوختم نونطوملاو يحاصضأ’ا راعصسأا يف فيفط عافترا
ةرتفلأ لÓخ ،صسابعلب يديصس ةيلو تايدلب يف ةرصشتنملأ ةيصشاملأ قأوصسأأ يف ديعلأ ةيحصضأأ راعصسأأ تفرع
لكصشب راعصسألأ تزفق ثيح ،تصضم يتلأ عيباصسألأ يف هيلع تناك امب ةنراقم اصسوصسحم اعافترأ ةريخألأ

.ىحصضألأ ديع بأرتقأ عم باحصسلأ حطانت نأأ نم فوختي هرمأأ ىلع بولغملأ نطأوملأ لعج ،فيفط

اه˘حر˘ط˘ي ةد˘يد˘ع تلؤوا˘سست
هذ˘ه ي˘ف ي˘سسا˘ب˘ع˘لا ن˘طاو˘م˘لا
ةب˘سسا˘ن˘م ق˘ب˘سست ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
راعسسأا تدهسش نأا دعب ديعلا
،ةيعو˘ن ةز˘ف˘ق د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘سضأا

ربع نيلاوملا لج هدكأا ام وهو
تايدلب يف ةمظنملا قاوسسألا
مهدحأا انل فسشك ثيح ،ةيلولا
نا˘ك نإاو ة˘ي˘ح˘سضألا ر˘ع˘˘سس نأا
هنأا لإا اع˘ف˘تر˘م هار˘ي ن˘طاو˘م˘لا
اذإا عيمجلا لوانتم يف نوكيسس
دق ني˘لاو˘م˘لا ن˘م ة˘عا˘ب˘لا نا˘ك
نأا لوقي امك ةسصاخ هب اوفأار
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ي˘ند˘ت˘م را˘˘ع˘˘سسألا
ةيلوحلا رع˘سس غ˘ل˘ب ذإا ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت
جد فلأا32 ىلإا فلأا41 نم
32 نم يلوحلا رعسس غلب امك
يف ،جد فلأا04 و83 ىلإا

ديعلا سشبك رعسس دهسش تقو
34 ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘˘ت ارا˘˘ع˘˘سسأا

رخآا لاوم لاقو ،جد فلأا07و
اذ˘˘ه ر˘˘ع˘˘سسلا نأا قو˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي˘سس د˘ي˘˘ع˘˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ط˘˘سسب˘˘لا
امنيب ،مهر˘مأا ى˘ل˘ع بو˘ل˘غ˘م˘لا
را˘ع˘سسألا نأا نو˘ن˘˘طاو˘˘م ىر˘˘ي
مهمرحي دق ام Óيلق تعفترا

يتلا ديعلا ةيحسضأا ءارسش نم
ةديعب كاذو اذه لك مغر ىقبت
يتلا تÓئاعلا سضعبل لانملا
ى˘ت˘حو نا˘مر˘ح˘لا ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت
ر˘ع˘˘سسلا نأا د˘˘كأا ر˘˘خآا ف˘˘ظو˘˘م

ل هنأاو ة˘سصا˘خ ا˘ما˘م˘ت ع˘ف˘تر˘م
جد ف˘لأا81 ىوسس ىسضا˘ق˘ت˘ي
لوخد˘لاو لا˘ف˘طأا50 ه˘يد˘˘لو
دز باو˘بألا ى˘ل˘ع ي˘سسرد˘م˘˘لا

ر˘ه˘سش ف˘يرا˘سصم˘ف كلذ ى˘ل˘˘ع
ةروتافو رطفلا ديعو ناسضمر
رومأا يهو .. ءابرهكلاو ءاملا
ةركف نع ينغتسسي امإا هلعجت
ىلإا ءوجللا وأا ةيحسضألا ءارسش

طيسسقتلا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘هءار˘سش
.كلذ نكمأا نإا

ةيحصصلأ تاصسصسؤوملل ةيمويلأ مهتÓقنتل دح عصضول
ةرواجملأ تايدلبلاب

ذنم ةقلغم جÓع ةعاق حتفب بلاطم
ةنتاب يف ورصصاغب ةنصس02

اهلوح روصس زا‚إل ةينعŸأ تاه÷أ نودصشاني ناكصسلأ
ىصضرŸأو Úلماعلأ ةيام◊

ةدايعلا نارصصاحي راجتلاو خاصسوأ’ا
يقاوبلا مأا ‘ يفلد ةيحصصلا

ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم نا˘˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘˘ط
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ور˘˘سصا˘˘غ
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘يلو ي˘˘ف و˘˘طÓ˘˘ي˘˘ت
جÓ˘ع˘لا ة˘عا˘˘ق ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا˘˘ب
ةنسس02 نم ديزأا ذنم ةقلغملا
،اهيلإا ةحلملا ةجاحلل رظنلاب
مه˘تÓ˘ق˘ن˘ت˘ل د˘ح ع˘سضو اذ˘كو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
.ةرواجملا

تاهجلا اودسشان نوينعملا
دا˘ج˘يإا ةرور˘سضل ة˘لوؤو˘سسم˘˘لا

يف مهلكاسشمل ةيرذج لولح
ثي˘˘ح ،ي˘˘ح˘˘˘سصلا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كل˘˘ل نور˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي
،ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘سضلا

يتلا دوعولا ذيفنتب نيبلاطم
سضع˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘هو˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
بق˘ع ة˘سصا˘خ ،ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا

ةهجوملا ىواكسشلا تارسشع
امك اولم نأا دعب كلذو ،مهيلإا
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘م نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي
لكب ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ة˘نا˘˘ق˘˘سس ة˘˘تو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م
،مهعفد يذلا رمألا ،ةكيربو
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،نو˘ف˘ي˘سضي ا˘م˘˘ك
ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عا ي˘˘ف عار˘˘سسإلا˘˘˘ب
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل ا˘˘نا˘˘م˘˘سض ةد˘˘˘حو˘˘˘لا

اهل مهراقتفا لظ يف ،يحسص
.مهتقطنمب

ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع نو˘˘كت˘˘سشم˘˘لا
يتلا ةيعسضو˘لا ن˘م م˘هر˘مذ˘ت
رخأات˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘ي
مهب˘ل˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا

تامدخلا نيسسحت˘ل ا˘نا˘م˘سضو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اود˘˘˘كأاو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

مهبلاطمل ةباجتسسلا ةرورسض

،تاو˘ن˘سس ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا
لاجملا يف مهتانا˘ع˘م ءا˘ه˘نإل
.يحسصلا

بلا˘ط˘ي ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
ة˘ي˘ن˘ث˘لا بو˘كل ي˘˘ح نا˘˘كسس
،ة˘ناور˘م˘ب ا˘خر˘مو ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا
مهتانكسس طبر يف عارسسإلاب
،زاغ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘ت˘كب˘سشب
لكا˘سشم˘لا ن˘م م˘ه˘سصي˘ل˘خ˘ت˘ل
عيراسشم بايغ ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
ءا˘ه˘نإاو ن˘ي˘تدا˘˘م˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا

تÓي˘سصو˘ت˘لا ع˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
تارورا˘˘˘قو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاو˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا
ىلإا نوثدحتملا اعدو .ناتوبلا

نم ،مهبلاطم ةيبلت ةرورسض
سضع˘ب ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا لÓ˘˘خ
ةسصاخ ،ةيومن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا

نأا دعب ،ءابر˘ه˘كلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م
نع دوزتلل ة˘جا˘ح˘لا م˘ه˘ت˘ع˘فد

ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف ة˘˘كب˘˘سش ق˘˘ير˘˘˘ط
ىلع ارطخ لكسشت ةلخادتمو
فعسض ىلع ةدايز ،مهتمÓسس
د˘كأاو .ا˘ف˘ي˘˘سص را˘˘ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘سش
او˘ب˘لا˘ط م˘ه˘نأا ى˘لإا ،م˘ه˘سضع˘ب
،ةيلحملا تاطلسسلا نم ارارم
ل˘حو م˘ه˘فا˘سصنإل ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب
مهطبر لÓخ نم ،مهلكاسشم
م˘˘غرو زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
نأا لإا ،ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘˘م˘˘لا دو˘˘عو˘˘لا
مهعفد ام ،ريغتي مل عسضولا
تارملا ديدع يف ،جاجتحÓل

ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشإل
مهتاناعم م˘ج˘ح˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

تانامسض ميدقتب ةب˘لا˘ط˘م˘لاو
سضعب نم ةدافتسسلا ةجمربو
بير˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
.لجاعلا

م.ءامصسأأ

ى˘˘˘˘لإا نود˘˘˘˘فاو˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘عأا
تامدخلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا
ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا م˘˘ي˘˘هار˘˘˘بإا ي˘˘˘ف˘˘˘لد
يد˘ل˘ب˘لا بع˘ل˘م˘˘لا ةاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب
ةيدلبب نمحرلا دبع ينايزم
مأا ةيلو ي˘ف ءا˘سضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع
م˘ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا

ن˘م ن˘يد˘يد˘سشلا م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغو
ةفرسشملا ةيلحملا تاطلسسلا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ر˘ي˘ي˘سست ى˘˘ل˘˘ع
تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا
رييسست ىلع ةمئاقلا ةيئلولا
،ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق نوؤو˘˘˘˘سش
˘˘مد˘˘عو م˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘هإا بب˘˘˘سسب
ةيمويلا ةاناعم˘لا˘ب م˘ه˘تلا˘ب˘م
دنع ىسضرملا سضرتعت يتلا
ل ثيح ةدايعلا ىلإا مهمودق
ن˘˘م از˘˘ي˘˘ح سضير˘˘م˘˘لا د˘˘ج˘˘˘ي
لو˘خد˘ل ق˘ير˘ط وأا ة˘حا˘سسم˘لا
دو˘جو بب˘سسب اذ˘هو ةدا˘ي˘ع˘˘لا

را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘سشع
ببسسي امم اه˘ب ن˘ي˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
ةئفل ةسصاخ قلقلاو جارحإلا
اذ˘ه ى˘لإا تاد˘فاو˘لا ةو˘˘سسن˘˘لا
،يمومعلا يح˘سصلا ل˘كي˘ه˘لا

ةهيركلا حئاورلا ىلع ةوÓع
ة˘ما˘م˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا

يتلا ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا خا˘سسوألاو

دنع ر˘سضخ˘لا را˘ج˘ت ا˘ه˘كر˘ت˘ي
ةياهن عم ناكملا مهترداغم
نم رمألاو ىهدألاو ،موي لك
تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا نأا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ك
ءاو˘سس ةدا˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ل اهريغ وأا فاعسسإلا ةرايسس
ي˘ف جور˘خ˘ل˘ل ق˘ير˘ط˘لا د˘ج˘ت

ةلا˘ح ي˘ف سضير˘م ل˘ق˘ن ة˘لا˘ح
اذ˘ه ل˘ظ ي˘فو ة˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
هب رمت يتلا يرزملا عسضولا
تامدخلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا
ناكسس دسشان ،م˘ي˘هار˘بإا ي˘ف˘لد
ر˘ب˘كأاو ة˘ت˘كار˘ح˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع
ة˘فا˘ث˘˘كلا ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كسسلا
ةسصا˘خو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م
روسس زاجنل عورسشم سصخت
يحسصلا لكيهلا اذهب طيحي
تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
اظافح ةيجرا˘خ˘لا ل˘ماو˘ع˘لاو
سضير˘˘˘م˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يتلا ةدايعلا هذهب نيلماعلاو
نم تائملا ا˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق˘ت˘سست
نم اهيلإا نيمداقلا ىسضرملا

.ةرئادلا تايدلب لج
رامع.ع

ةيراقعلا ةلاكولا تسصسصخ
ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو˘ل
ميتنسس را˘ي˘ل˘م23 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ي
ةيعانسصلا قطا˘ن˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘ل
،ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا
ةقطنم91 اهددع غلبي يتلا

،رسصقلا ،وبقأاب تسشارحت اهنم
ف˘ي˘سضيو ،ا˘هر˘ي˘غو تيرز˘م˘ت
هذه ةيبلغأا نأاب ردسصملا تاذ
ةدا˘عإا ى˘لا جا˘ت˘ح˘ت ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
بي˘˘ج˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘˘ت
،ا˘ه˘ل ةد˘ن˘سسم˘لا ا˘ه˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ل
ن˘˘م ادد˘˘˘ع نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو
اودافتسسا نيذلا ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘سصلا

هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘˘سضرأا ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘م
يف دعب اوعرسشي مل قطانملا
سضرأا ىلع مهعيراسشم ةمجرت
قا˘ي˘سسلا سسف˘ن ي˘فو ،ع˘˘قاو˘˘لا
ةرازو˘˘˘ل ة˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لا تمد˘˘˘˘ق
ا˘ي˘ل˘ي˘م˘كت ا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
يلاملا معدلا بل˘ط ن˘م˘سضت˘ي
فيلا˘كت ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ي˘فا˘سضإلا

لو˘ع˘ت يذ˘لا عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه
سضو˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘يلو˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
داسصتقلاو ةعانسصلا يعاطقب
ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘يلو˘˘لا نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
ةربت˘ع˘م تا˘قا˘طو تا˘ي˘نا˘كمإا

طاسشنلا يف ةيروحم اهنوك
ي˘ف د˘يد˘ح˘ت˘˘لا˘˘بو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ام وهو ةيئاذ˘غ˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا
‐ ةيلولا ‐ نوكت نأل اهلهؤوي
.زايتماب ايداسصتقا ابطق

يتلمح مظنت سساقوأا ةرئاد
نيت˘ع˘سساو م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيقاو ةمامك0021 عزوتو

ةر˘ئاد ح˘لا˘سصم تر˘˘سشا˘˘ب
ي˘ف ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب سسا˘˘قوأا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

تسسم قاطنلا ةعسساو ميقعتو

،ةماعلا قفارملا ربكأا لكسشب
ءايحألا ،ةيمومعلا تاحاسسملا

ل˘كو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘˘كا˘˘مألاو
لا˘حر د˘سشت ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا
ةدجاوتملاو اهيلا نين˘طاو˘م˘لا
كلذو ،ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قإا˘˘˘˘ب
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘ب
ةرئاد حلاسصم اهنم ةيمومعلا
كرد˘˘˘لا ،ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ،سسا˘˘˘˘قوأا
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م و ي˘ن˘طو˘لا

تللخ˘تو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصمو
براقي ام عيزوت ةيلمعلا هذه
اهنم ةيقاو ةمامك0021 نع
ةد˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ك0001
ةمامك002و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

عاطق لامع حلاسصمل ةهجوم
هذ˘ه تم˘˘ظ˘˘ن د˘˘قو ،ة˘˘ح˘˘سصلا
تاءار˘˘جإلا ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةلودلا اهترقأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا را˘طا ي˘ف
ى˘لا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلاو
،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو˘˘ل يد˘˘˘سصت˘˘˘لا

نيمئاقلا نأا ركذلاب ريدجلاو
اوز˘كر ةردا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
يسسيسسحتلا لعفلا ىلع اريثك
ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘˘ف يو˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لاو
م˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘سس ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ل
د˘˘عاو˘˘ق˘˘ب مرا˘˘سصلا ماز˘˘ت˘˘˘للا
مار˘ت˘حاو ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مÓ˘سسلا
ي˘هو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا

حبكل ةيرورسض ربتعت لماوع
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نا حا˘˘˘م˘˘˘˘ج
بحر د˘˘˘˘˘˘˘˘قو ،ا˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ب نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ةفاقث سسرغ ىلا فدهت يتلا
مهسسوفن يف ةيحسصلا ةياقولا

.مهكولسسو

ةطول ةيرق ةيعمجو..
مظنت نينثلأ قوصسب

ةيعوتل ةيصسيصسحت ةلمح
ءابو رطاخمب ناكصسلأ

دجتصسملأ انوروك
ةطول ةيرق ةيعمج تمظن

ة˘˘يلو ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا قو˘˘˘سسب
ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ر˘طا˘خ˘م˘ب نا˘كسسلا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ا˘فو˘خ ل˘كسشي ى˘˘ح˘˘سضأا يذ˘˘لا

،تÓئاعلا طاسسوأا يف اعلهو
تاباسصإلا ددع دعاسصت ةجيتن
ةري˘خألا ما˘يألا ي˘ف ةد˘ياز˘ت˘م˘لا
نين˘طاو˘م˘لا را˘ت˘ه˘ت˘سسا بب˘سسب
اذه هلمحي امب مهثارتكا مدعو
تاعبت نم ريطخلا سسوريفلا

بسسحو ،ناسسنلا ىلع ةيحسص
ميظنت ةركف نإاف ةيرقلا لثمم
ة˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت تءا˘ج ة˘ل˘م˘ح˘لا اذ˘˘ه
سسيئر مهنم ءابطأا ةكراسشمب
زكرمب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘يا˘قو˘لا م˘سسق
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا دد˘ع˘˘ت˘˘م
فده˘ب كلذو ،ن˘ي˘ن˘ثلا قو˘سسل
انوروك ءاد نأاب ناكسسلا عانقا
لب مهو وأا راعسش درجم سسيل

لبق نم اهكاردا بجي ةقيقح
˘˘ما˘˘قرألا ل˘˘ّع˘˘لو ،ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘با˘سصإلا دد˘ع ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

ع˘فد ا˘م اذ˘هو ،ة˘ي˘فا˘ك ار˘˘خؤو˘˘م
ةيرقلا ةيعمج ىلع نيمئاقلاب
ةيعوتلا مهتÓ˘م˘ح ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأا˘ب م˘ه˘ن˘م ا˘˘كاردإا
د˘سصق ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ناد˘ي˘م˘˘لا
ءا˘بو˘لا ةد˘ح ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا

بير˘ق˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ءا˘˘سضق˘˘لاو
.لجاعلا

ت.Ëرك

ت.Ëرك

رثكأأ ىصضق مهبلغأأ نأأ أودكأأ
تاصسصسؤوم يف تأونصس01 نم

ةيمومع

لبق ام دوقع باحصصأا
ةملاقب ليغصشتلا
يف مهجامدإاب نوبلاطي
ةمئاد لمع بصصانم
بابصشلأ تأرصشع ،مّظن
تاعاطق ةدعب نيلماعلأ

ام دوقع راطإأ يف ةيمومع
ةفقو ،ليغصشتلأ لبق
رقم مامأأ ةيجاجتحأ
مهنم أريبعت ،ةملاق ةيلولأ

مهصشيمهتب هوفصصو ام ىلع
يف جامدإلأ ةيلمع نم
يتلأ ةمئأد لمع بصصانم

،تأونصس نم اهنورظتني أولظ
انتيصضق تأراعصش نيعفأر
ةيملصس انتفقوو ةينطو
انبابصش ،ةعورصشم انبلاطمو
دابعتصسلأ دوقع يف عاصض
ل ،مويلأ دعب تكصسن نلو

ميصسرتلأ عوجر ل عوصضخ
نأأ نيدكؤوم ،عورصشم قح

01 نم رثكأأ ىصضق مهبلغأأ
راطإأ يف نولمعي تأونصس

مغر ليغصشتلأ لبق ام دوقع
نولمعي يتلأ تاعاطقلأ نأأ

بصصانم ىلع رفوتت اهب
اهنأأ لإأ ،ةرغاصش ةيلام
قيرط نع لامع فظوت
ل امم ةيجراخ تاقباصسم
يف ةكراصشملاب مهل حمصسي

وهو ،كلذب تاقباصسملأ هذه
ةيلمع نم مهمرحي ام
نم نيبلاطم ،جامدإلأ
ةيصصولأ تاهجلأ

مهتلاغصشنل ةباجتصسلاب
وأأ مهجامدإأ يف ةلثمتملأ

ىلع ةيلخأد تاقباصسم حتف
نم ةفظوملأ ةهجلأ ىوتصسم
تائملأ نيكمت لجأ
لبق ام دوقعب نيلماعلأ
ةليوط تأونصس ذنم ليغصشتلأ

يلام بصصنم ىلع لوصصحلاب
هب ليعي نأأ هنكمي مئأد

يذلأ تقولأ يف ،هتلئاع
ةرورصضب نورخآأ بلاط

بتأرلأ ةميق نم عفرلأ
.ةئفلأ هذهل حونمملأ

دوعصسم.م
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197209ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ22ـل قفاوملا0202 ةيليوج31نينثإلايلحم
بايغلاو ةÁركلا ةاي◊ا طورسش ىندأل مات مادعنا

ةيرسض◊ا ةئيهتلل يلكلا

نوبلاطي ةصسبتب ة◊اŸا ةلقعلا بابصش
Ãةيهيفرتو ةيفاقث قفار

رورملا ثداوح يف يقيقح رطخ ردسصم ىلإا تلوحت امدعب

مناغتصسمب رهصش لÓخ ةيران ةجارد96 فيقوت

نينطاوملا نم ديدعلا دسشان
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘سصا˘˘خو
ىسصقأا ةحلاملا ةل˘ق˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

،ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘يلو قر˘˘سش بو˘˘ن˘˘˘ج
ىلع فوقولاب ةينعملا تاهجلا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا عا˘˘سضوألا م˘˘ج˘˘ح
ريثكلا اه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا

ىلإا مهتايح تلوح يتلاو ،مهنم
ةيمويلا ةاناعم˘لا بب˘سسب ،م˘ي˘ح˘ج
نم مهرسصاحتو مههجاوت يتلا

ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ،ي˘حاو˘ن˘لا ل˘ك
طور˘سش ى˘ندأل ما˘ت˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نلا
يلكلا بايغلاو ةميركلا ةايحلا
نولهجي يتلا ةيرسضحلا ةئيهتلل

مهتقطنم لعج امم اهمسسإا ىتح
تلا˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘ما˘ت ة˘˘لز˘˘ع ي˘˘ف
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب تاو˘˘سصأا

مهبسضغو مهطخسس نع نيربعم
هو˘˘ف˘˘سصو ا˘˘م ءازإا ن˘˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا
سشيم˘ه˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سسو ةر˘ق˘ح˘لا˘ب
تاطلسسلا فرط نم ةجهتنملا
يف نيريسشم ،ةينعملا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
بابسشلا تائم ةاناعم ىلإا كلذ
مزÓي يذلا ة˘لا˘ط˘ب˘لا ح˘ب˘سش ن˘م
باي˘غ˘ل ار˘ظ˘ن م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ءا˘ن˘بأا

موقت يتلا ةيمومع تاسسسسؤوم
رقفلا راسشتنا مامأاو ،سضرغلا اذهب
يتلاو لمع˘لا بسصا˘ن˘م با˘ي˘غو
لثم يمانت يف ريثكلاب تمهاسس
فلتخم با˘ي˘غ˘ك ر˘هاو˘ظ˘لا هذ˘ه
،ةيهيفرتلاو ةيسضا˘ير˘لا ق˘فار˘م˘لا
مهنع هيفر˘ت˘لا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا

نأاو ةسصاخ غارفلا ىلع ءاسضقلاو
نيب م˘ه˘تا˘قوأا نو˘سضق˘ي م˘ه˘ب˘ل˘غأا
فاوح ىلع سسولجلاو يهاقملا
لثم با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف تا˘قر˘ط˘لا

كاذو اذ˘ه ن˘ي˘بو ،ق˘فار˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ل˘ق˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب با˘ب˘سش د˘سشا˘ن˘˘ي
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘ح˘لا˘م˘لا

ةسسبت ةيلو يلاو اهسسأار ىلعو
ام م˘ه˘ن˘ع ع˘فرو ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأل
امل ةلابملاو ةر˘ق˘ح˘لا˘ب هو˘م˘سسأا
لÓ˘خ ن˘م ،ا˘ي˘مو˘ي ه˘˘نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
،ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت ج˘˘مار˘˘ب سصي˘˘سصخ˘˘ت
ناد˘ي˘˘ع˘˘ي ير˘˘سضح ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
نم اسصيسصب اهبابسشلو مهتيدلبل
ا˘م˘ك ،ة˘م˘ير˘ك ةا˘ي˘ح ي˘˘ف ل˘˘مألا
نم ةداج ةتافتلإا ىلإا نوحمطي
نبغ˘لا ع˘فر د˘سصق ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

تاءاسضف ريفوت لÓخ نم مهنع
ة˘ي˘سضا˘يرو ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت ق˘˘فار˘˘مو
.ةيفاقثو

›اجعتسسا جمانرب
برسشلا هايم عيزوتل
ةسسبت ةنيدم ءايحأاب

دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م تع˘سضو
جما˘نر˘ب ة˘سسب˘ت ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘لا
ن˘م˘سضي ،ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘˘سسإا ع˘˘يزو˘˘ت
ةسسبت ةنيدم ءايحأا عيمج نيومت
اميسسل ةلداع تايمكبو ماظتنإاب
ةدايزو فيسصلا لسصف يف نحنو
ةم˘ه˘م˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه لا˘م˘ع˘ت˘سسا

ي˘ف ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘يو
مايأا ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع مو˘ي ن˘يو˘م˘ت˘لا

هايملا كلت لغتسست نأا ىلع ،1/3
ايموي تاعاسس تسس براقت ةدمل
يف ريثأاتلا وأا سساسسملا نود اذهو
ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘˘لا ة˘˘سصح˘˘لا

رتل051 لدعمب ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لاو
عاطق ربتعيو ،درف لكل يموي
تقؤوم لحلا اذه ةيئاملا دراوملا
ةديدجلا رابآلا عسضو ةياغ ىلإا
ةسصاخ ،لÓغتسسإلا ديق ةزجنملا
لاغسشألا اه˘ي˘ف تأاد˘ب ي˘ت˘لا كل˘ت
يلاو ىطعأا امدعب قورز نيعب
ثادحتسسا˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يلو˘لا
ماظنل اميعد˘ت ن˘يد˘يد˘ج ن˘ير˘ئ˘ب
،ءايحألا ربع ةعزوملا سصسصحلا

اذه نإاف حلاسصملا تاذ بسسحو
تاعاطقنإلا ريظن ءاج جمانربلا

هاي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لاو
ل˘ج˘سسم˘لا بر˘سشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘سصلا

ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
،ة˘سسب˘ت ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘˘سسم
لقح نم ةنومملا كلت ةسصاخ
ق˘باو˘ط˘لا ا˘ه˘ن˘˘مو قورز ن˘˘ي˘˘ع
ىلإا عجار اذهو ،تارامعلل ايلعلا
بوسسنمل رمتسسملا سضا˘ف˘خ˘نلا
ةيعيبط لماوع ىلإا ةفاسضإا رابآلا
ديدعلا يف تببسست يتلاو ىرخأا

ليجسست مت ثيح لاطعألا نم
ببسسب ةقيمعلا رابآلا لك فقوت
ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا را˘˘ي˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نإا

بنا˘ج ى˘لإا ،ه˘تد˘سش سضا˘ف˘˘خ˘˘نإاو
ةدايزو ةرارحلا تاجرد عافترإا
ةيريدم تعدو اذه .كÓهتسسإلا
نينطاوملا عيمج ةيئاملا دراوملا
ةحلاسصلا هايملا ريذبت مدع ىلإا
تا˘طا˘ي˘ت˘حلا ذ˘خأا ع˘م بر˘سشل˘ل
ةيويحلا ةداملا هذه نم ةيفاكلا
م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت نأا ى˘˘˘˘لإا فار˘˘˘˘سسإلا نود
هفلاسسلا رابآلا رفح ربع لاغسشألا
.ركذلا

يحابسصم نوراه

ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘لا تف˘˘سشك
ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل ة˘˘ير˘˘ه˘˘˘سشلا

هنأا اهل نا˘ي˘ب ي˘فو م˘نا˘غ˘ت˘سسم
يسضقنملا ناوج رهسش لÓخ
رورم ثداح04 ليجسست مت

ل˘ت˘ق˘م ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ،ي˘نا˘م˘˘سسج
44 ة˘˘˘با˘˘˘سصإاو ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش
امك .رسصاق11 مهنم ،نيرخآا
ن˘م ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تن˘كم˘˘ت
ررح ةيران ةجارد96 فيقوت
اهنم ةفلاخم25 اهلÓخ نم
ءاد˘ترا مد˘ع˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘˘م21
تلوحت امدعب ةسصاخ ،ةدوخلا
رد˘سصم ى˘لإا تا˘جرد˘˘لا كل˘˘ت

اهباحسصأا ىلع يقيقح رطخ
ل˘˘سصف ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘˘كأا ل˘˘˘كسشبو

يف ليجسست مت اميف ،فيسصلا
ةيرورم ةحنج71 ةرتفلا كلت
ةقايسس ةسصخر31 بحسس عم
ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘ئ˘ف˘لا تاذ˘ل
طيرسشلاب ةسصاخ ةفلاخم29
قرف تماق امك ،يكيتسسÓبلا
عاطق ربع ةرسشتنملا رورملا
ةبقارم0681 ـب سصاسصتخلا
ة˘ب˘قار˘˘م ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م تم˘˘ت
ليج˘سست ع˘م ة˘ب˘كر˘م4663
497و ةيرورم ة˘ح˘ن˘ج731
نع ترفسسأا ،ةيرورم ةفلاخم
ةقايسس ة˘سصخر181 بح˘سس
ي˘ف ة˘ب˘كر˘˘م65 ع˘˘˘˘˘سضوو
.ةريظحلا

نيدلارون.ب

ةيلولل ةراجتلا ةيريدم حلاسصم عم قيسسنتلاب

نينطاوملاو راجتلل ةيصسيصسحت ةلمح مظني لجيج نمأا
«91 ديفوك» نم ةياقولا تاءارجإا لوح

ةينماسضت ةمأاوت راطإا ‘

راردأا ‘ نطقمتب ةبيه ي’وم ةيوازب ل– ةياط Úع نم ماتيأ’ا ةياعرل مÓصسلا راد ةيعمج

ىمسسم ريغ لجأل ىرخأا ةرم حيتافملا ميلسست ليجأات دعب

نوجـتـحـي فراطلا يف رويطلا ةريحبب نكصس155 ةيعامتج’ا تانكصسلا نم نوديفتصسملا

ةراجتلا ةيريدم حلاسصم عم قيسسنتلاب ،ميظنتلاو ةماعلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاو ،يناثلا يرسضحلا نمألا حلاسصم تمظن
يعامتجلا دعابتلا تاءارجإاب ديقتلا ةيفيك لوح كلذو نينطاوملاو راجتلا ةدئافل ةيسسيسسحت ةلمح ،لجيج ةيلول

مت اذإا ام ةلاح يف عئابلا قتاع ىلع عقت ةماتلا ةيلوؤوسسملاو نئابزلا ىتحو عئابلل ةبسسنلاب ءاوسس تامامكلا ءادترإا ةيرابجإاو
ةفلاخملا ةمارغ لمحتيسس نم وهف ،Óبقتسسم نمألا حلاسصم لبق نم ةمامك نودب نوبز نع هيدل روثعلا

ةيريدم حلاسصم تددسش ثيح
نأاسشلا اذه يف اهحئاسصن ةراجتلا

تÓحملا باحسصأل اهتاه˘ي˘ب˘ن˘تو
تحت Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم او˘ع˘ق˘ي ل ى˘ت˘ح
لو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘مار˘˘غ˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ط
ة˘˘فر˘˘ع˘˘م مد˘˘ع˘˘ب نو˘˘ج˘˘ج˘˘ح˘˘ت˘˘˘ي
نم ةياقولاب ةسصاخلا تاءارجإلا

،اهقيبطت ةي˘ف˘ي˘كو91 د˘ي˘فو˘ك
نم ةنوكملا ةلفاقلا تراز ثيح
تارا˘˘طإاو ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةيلولا ة˘م˘سصا˘ع ي˘ف تÓ˘ح˘م˘لا

ةرورسض ىلع عيمجلا ةثاح لجيج
لجأا نم نواعتلاو دوهجلا فثاكت
ر˘ي˘ب˘كلا را˘سشت˘نلا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
.91 ديفوك انوروك سسوريفل

يلو˘م ة˘يواز˘ب ر˘سصق˘˘ب تل˘˘ح
فلوأا ةرئاد نطقمت ة˘يد˘ل˘ب ة˘ب˘ي˘ه
مÓسسلا راد ةيعمج ،راردأا ةيلو
ني˘ع ن˘م ة˘مدا˘ق ما˘ت˘يألا ة˘يا˘عر˘ل

راطإا يف ،ةمسصاعلا رئازجلاب ةياط
ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘˘مأاو˘˘ت

ة˘˘يا˘˘عر˘˘ل مÓ˘˘سسلا راد ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
مت يتلا ةيت˘ف˘لا ما˘ت˘يألاو ة˘ل˘مرألا
يسضاملا ناوج52 موي اهئاسشنإا

،نطقمت ةيدلبب ةيدل˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ك
اهترقأا يتلا تÓ˘ي˘ه˘سست˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
ءاسشنإل دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا
ر˘سصق ن˘م ذ˘خ˘ت˘تو ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

،ا˘ه˘ل ار˘ق˘م ة˘ب˘ي˘ه يلو˘˘م ة˘˘يواز
دمحم نب دمحأا يوابيه اهسسأاريو
طاسشنلا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ة˘ب˘ي˘ه ن˘ب
لوأاك نيتيعمجلا نيب كرتسشملا
˘مÓ˘سسلا راد ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل طا˘˘سشن
ةيتف˘لا ما˘ت˘يألاو ة˘ل˘مرألا ة˘يا˘عر˘ل
ىلع لدي يذلاو ،نطقمت ةيدلبب
،ةيعمجلا لمعل ةداجلا ةقÓطنلا
،ةقطنملا ىلع ريخلاب رسشبي يذلا

اهسسيسسأات ىلع سضمي مل اهنوك
هذ˘ه لد˘ت ا˘م˘ك ،ط˘ق˘ف ا˘مو˘ي51
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا
راد ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘تر˘˘سضحأا
نيع نم ماتيألا ةياعرل مÓسسلا

بع˘˘سشلا م˘˘حÓ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘˘يا˘˘˘ط
يف ريخلا لامعأل هبحو يرئازجلا

ا˘مد˘ن˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خو لاو˘˘حألا ل˘˘ك
فور˘ظ˘لا سضع˘ب دÓ˘ب˘لا بي˘˘سصت
رزآاتلاو نماسضت˘لا بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا

هسضعب بعسشلا د˘سشي˘ل م˘حÓ˘ت˘لاو
                                                   .سضعب

رسشابي فودنت نمأا
لوح ةيسسيسسحت تÓمح

ةيرورملا ةمÓسسلا
ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم تر˘˘سشا˘˘ب

تÓ˘˘م˘˘˘ح م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت فود˘˘˘ن˘˘˘ت
تح˘ت ة˘˘يو˘˘عو˘˘تو ةـي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
...ر˘ي˘ط˘خ˘˘لا فو˘˘قو˘˘لا » راـــع˘˘سش
نارودلا رواحمب «ريثكلا فلكي
ةكرح دهسشت يتلا ،ةنيدملا طسسو
ق˘ير˘ط˘لا يــل˘م˘ع˘ت˘سسم˘ل ةر˘ي˘ب˘˘ك
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
ةسصا˘خو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سسي˘سسح˘ت
ن˘ي˘ب˘كار˘لاو م˘ه˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سسلا
د˘عاو˘˘قو تا˘˘يد˘˘ج˘˘بأا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا
˘مار˘ت˘حاو ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسلا
فوقو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تارا˘سشإلا

اذ˘كو ن˘ير˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لاو
ي˘ف˘سسع˘ت˘لا ف˘قو˘ت˘˘لاو فو˘˘قو˘˘لا
هيبنتلاو رورملا ةكرحل ق˘ي˘ع˘م˘لا
ةطبترملا تافلاخملا ةروطخ ىلإا
رور˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع˘˘ب
،ةيسسيسسحتلا ةيلمع˘لا ن˘م˘سضت˘تو
تاداسشرإلاو حئاسصنلا نم ةلمج
تايكولسسلا سضعب بنجت لوح
عوقولا يدافت لجأا نم ةئطاخلا
يدؤوت يتلا رورملا ثداوح يف
ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا حاورألا ق˘˘هز ى˘˘ل˘˘˘غ
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سستو
ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا و ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا

ةردابملاب ةلسصلا تاذ تايوطم
متي تاراعسشلا لمحت تاقسصلمو
ن˘م ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت
ثيح ،تائفلاو فانسصألا فلتخم
ةيوطم051 براقي ام عيزوت مت
حئاسصنلا ميدقت عم ةقسصلم05و
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت م˘˘ت˘˘˘تو ،تادا˘˘˘سشرإلاو
فودنت ةعاذإا فرط نم ةيلمعلا
نمو قايسسلا سسفن يفو ،ةيلحملا
ةجمرب ةدئافلا ميمعت ةدايز لجأا
ةطرسش ةيرودلا ةيعاذإلا ةسصحلا
نع ثيدحلل مازتلاو ءافو فودنت
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا عو˘˘سضو˘˘م
ةمظنملا ةيوعوتلا ةي˘سسي˘سسح˘ت˘لا

نمأÓل ةماعلا ةيريدملا فرط نم
فوقولا ) : راعسش تحت ينطولا
ثيح ،( ريثكلا فلكي ... ريطخلا
لا˘˘˘سصتلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ سسي˘˘˘˘ئر ماـق
ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
نب دمحأا ةطرسشلل لوألا مزÓملا
ة˘ق˘فر ة˘سصح˘لا ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت˘˘ب دواد
ميحرلا دبع فاطق لوألا مزÓملا
نمأÓل ةيئلولا ةحلسصملل عباتلا
ى˘ن˘ع˘م ن˘ع ا˘ثد˘ح˘تو ي˘مو˘م˘ع˘لا
تادوه˘ج˘م ن˘ي˘م˘ث˘ت ع˘م را˘ع˘سشلا
ينطولا نمأÓل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
فلتخم سسرغ يف ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا
اذه ،ةيرورملا اميسسل تافاقثلا

ةيسسيسسح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لاز˘ت لو
فورظ يف ةلسصاوتم ةيوعوتلاو
.ةنسسح

نمحرلادبع يفاولب

نينطاوملا نم تارسشعلا ،جتحا
تا˘˘ن˘˘كسسلا ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
،نكسس155 ة˘سصح ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ينطولا قيرطلا قلغب اوماق ثيح
،ةراز˘ف ة˘ير˘ق ل˘خد˘˘م˘˘ب44 م˘˘˘˘قر
حيتافم مهحنم ليجأات ىلع اجاجتحا
راو˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘سضفار تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا

.ريغ ل حيتافملاب نيبلاطمو
،نيجتحملا تاحيرسصت بسسحو

155 ـب ردقت يتلا ةسصحلا هذه نأا

ةجمربم تنا˘ك د˘ق ،ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو
ر˘ه˘سش ن˘م سسما˘خ˘لا ي˘ف ع˘يزو˘ت˘ل˘ل

لÓقتسسلا ديع عم انمازت ةيليوج
لجأاتل ،رهسشل سسفن نم9ـل تلجأا مث
امك.ىمسسم ريغ لجأل ىرخأا ةرم
مهتاناعم نع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ثد˘ح˘ت
ي˘ت˘لاو ،ن˘كسسلا ة˘مزأا ن˘م ة˘م˘ئاد˘لا
نم مهن˘م ،ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘سسل تماد
مهنمو قيسض يف هيدلاو عم سشيعي
امك ،سشه نكسس يف نكسسي نم

راج˘ئ˘ت˘سسا ى˘لإا ىر˘خأا ة˘ئ˘ف ر˘ط˘سضت
تل˘ق˘ثأا ة˘ظ˘ها˘ب نا˘م˘˘ثأا˘˘ب تا˘˘ن˘˘كسس
،مهليخادم ةيدودحم مغر مهلهاك
تحبسصأا يتلا ةيسشيعملا فورظلاو
داوملا راعسسأا عافترا لظ يف ةبعسص
عسساولا كÓه˘ت˘سسلا تاذ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

.ءلؤوه هدكأا املثم
سسراف . وب

ميهارب.ع

ببسسب ارخؤوم قاوسسألا قلغ دعب
انوروك سسوÒف راسشتنا

نوبلاطي نولاوŸا
عيبلل طاقن حتفب

ناصسملتب
ةÒخألا ةنوآلا ‘ تدقعت
ميلقإا Èع ÚلاوŸا ةيعسضو
،ةيدود◊ا ناسسملت ةيلو
قلغ اهمهأا بابسسأا ةدعل كلذو
فÓعألا ءÓغ ،قاوسسألا

ةيوعرلا تاحاسسŸا روهدتو
ةاناعŸا كلذ ¤إا فاسضي
ءارج ةحيرسشلا هذهل ةÒبكلا
انوروك سسوÒف راسشتنإا

دعتل لكاسشم نم هفلخامو
قلغ اسصوسصخ ىسص–لو
ءلؤوه دجو ›اتلابو قاوسسألا

قيوسست ‘ ةغلاب ةبوعسص
فرظلا اذه مامأاو مهتيسشام
ديع باÎقإا عمو بعسصلا
هجوت دقف ،كرابŸا ىحسضلا

تاهجلل ءادنب ةيلولا ولاوم
حتفو لجاعلا لخدتلل ةينعŸا
تايدلب فلتخÃ عيبلل طاقن
طورسش ىلع رهسسلا عم ةيلولا
تاونسسلا سسكعو اذه ةحسصلا
يحاسضألا راعسسأا نإاف ةطرافلا

غلب ثيح لوانتŸا ‘ ودبت
جد فلأاÚ 82بام ›و◊ا رعسس
لÓخ ناك امدعب جد فلأا03و
نع لقيل طرافلا مسسوŸا

رعسس غلبي امك جد فلأا53
دقو ،جد فلأا02 ةيلو◊ا
ةيسشاŸا يكلام نم ددع عجرأا

ةفورعŸا ›Óيج يديسسب
عجارت يوعرلا اهعباطب
ةÌكو بلطلا ةلق ¤إا راعسسألا
فورظلا لظ ‘ سضرعلا
رئاز÷ا اهدهسشت يتلا ةرهاقلا

.انوروك سسوÒف راسشتنا عم
ناسسملت ةيلو نإاف ةراسشإÓل
اهيسضارأا ةعاسسسشب ةفورعم
دادعأا ةلوازم عم ةيبهسسلا

طاسشنل ÚنطاوŸا نم ةلئاه
ىلع بلطتي ا‡ يوعرلا
دي Ëدقت ةينعŸا تائيهلا
اذه نولوازي نŸ نوعلا
ةدئافلاب دوعي يذلا طاسشنلا

ةلودلا داسصتقإا ىلع
.ةيرئاز÷ا

سشاتيلتوب ع
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و’ية تيزي وزو
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

650630910513100:يئابجلا فيرعتلا مقر
11/0202 مقر ايند تاردق طارتصشا عم ةحوتفم ةينطو ةصصقانم نع نÓعإا

ةقلعتم ايند تاردق طارتصشا عم ةحوتفم ةينطو ةصصقانم نع ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم نلعت
«NUHZ» وزو يزيتب ةبجو0001/003 عون ةيوناث زيهجتو زاجنا

.evitrops noitallatsni colb ud ésilaéR A etseR :20°N TOL
:اهل يتلا تاصسصسؤوملل هجوم ايند تاردق طارتصشا عم ةحوتفملا ةينطولا ةصصقانملا نع نÓعإ’ا اذه

فقصسلاو ءانبلا لاغصشأا يف رثكأاف (II) ةجردلا نم نيينهملا فينصصتلاو ليهأاتلا ةداهصش اهيدل يتلا
.يصسيئر طاصشنك يندعملا
.يندعملا فقصسلا لاجم يف دحاو عورصشم وأا (B) ةجردلا نم لقأ’ا ىلع دحاو عورصشم تزجنأا يتلا
مهل حمصسي رانيد نويلم50 ل يواصسي وأا ربكأا ةريخأ’ا تاونصس ثÓثلل ةيلاملا ةليصصحلا لدعم اهل يتلا

.دهاعتلاب

تازيهجتلا ةيريدم ىوتصسم ىلع طور˘صشلا ر˘ت˘فد بح˘صس نÓ˘عإ’ا اذ˘ه˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي
.(23 مقر بتكملا)MEINE ل ةماعلا ةيريدملل لباقم ،يتيتصس جهن ،وزو يزيت ةي’ول ةيمومعلا
:(طورصشلا رتفدل90.1 ةداملل اقبط) ةقرفتم ةفرظأا ةثÓث يف مدقت تادهعتلا
:نمصضتي حصشرتلا فلم .3
.خرؤومو موتخم ،عقوم ،ءولمم قحلملاب قفرملا حصشرتلاب حيرصصت -
.خرؤومو موتخم ،عقوم ،ءولمم قحلملاب قفرملا ةهازنلاب حيرصصتلا -
.تاكرصشلل يصساصسأ’ا نوناقلا -
.ةصسصسؤوملا مازلإاب صصاخصشأÓل حمصست يتلا تاصضيوفتلاب ةقلعتملا قئاثولا -
فرط نم هيلع قداصصم ةريخأ’ا تاونصس30 لÓخ ةيلاملا لئاصصحلاب ةرربم ةيلاملا تايناكمإ’ا

.ةيكنبلا عجارملاو بئارصضلا حلاصصم
عيراصشملا باحصصأا فرط نم ةجرختصسملا ذيفنتلا نصسح ةداهصشب ةرربم ةصسصسؤوملل ةينهملا عجارملا
.ةيمومعلا
.لوعفملا ةيراصس نيينهملا فينصصتلاو ليهأاتلا ةداهصش
تادا˘ه˘صشو (SANC) ءارجأ’ا نيمأات˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا تا˘ح˘ير˘صصت˘ب ةرر˘ب˘م ة˘ير˘صشب˘لا تا˘نا˘ك˘مإ’ا
.ينقتلا راطإÓل مامصضن’ا تاداهصشو ميلعتلا
ءارصشلا ريتاوفبو كرحت˘م˘لا دا˘ت˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘يدا˘مر˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب ة˘ق˘فر˘م ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’ا

تارايصسلا ريبخ وأا ينلعلا دازملا لبق نم ررحم داتعلا مييقتو ةربخلا ريرقت ،تباثلا داتعلل ةبصسنلاب
.قثوم راجيا دقع وأا لقأ’ا ىلع ةنصس هتيحÓصص ةدم

:نمصضتي ينقتلا صضرعلا
.خرؤومو موتخم ،عقوم ،ءولمم باتتك’اب حيرصصت
:ةيلاتلا طاقنلا ىلع بيجت ةرربم ةينقت ةركذم :ينقتلا صضرعلا مييقتب حمصست يتلا قئاثولا

.عورصشملا زاجنإا ةدم مرتحي ططخم ميدقت عم ةلحرم فصصو ينعت :ذيفنتلا ةيجهنم
.زاجنإ’ا لودجو ذيفنتلا ةدم
ةهجوملا صصاخصشأ’ا ددع ،قيرفلا ةل˘ك˘ي˘ه ع˘م عور˘صشم˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ير˘صشب˘لا تا˘نا˘ك˘مإ’ا
نيمأاتل ينطولا قودنصصلا تاحيرصصتب ةرربم) ةيتاذلا ةريصسلا ،مهتربخو مهصصاصصتخا عم عورصشملل
.(ينقتلا راطإÓل مامصضن’ا تاداهصشو ميلعتلا تاداهصشو (SANC) ءارجأ’ا
عورصشملل ةهجوملا ةيداملا تايناكمإ’ا
.عورصشملا زيهجتل ةمدختصسملا تايناكمإ’ا
.ذيفنتلا داعيم مارتح’ ةمدختصسملا تايناكمإ’ا

«لبقو ئرق» ةيطخلا ةرابعلا هتحفصص رخآا يف لمحي ،خرؤومو ،موتخم ،عقوم ،ءولمم طورصشلا رتفد
:نمصضتي يلاملا صضرعلا -4
.ةخرؤومو ةموتخم ،ةعقوم ،ةءولمم دهعت ةلاصسر -
.خرؤوم ،موتخمو ،عقوم ،ةيودحولا راعصسأ’ا لودج -
.موتخمو خرؤوم ،عقوم يريدقتلاو يمكلا فصشكلا -
:نمصضتيو يلاملا صضرعلا -4
.ةخرؤومو ةموتخم ،ةعقوم ،ةءولمم صضرعلا ةلاصسر -
.ةخرؤومو ةموتخم ،ةعقوم ،ةءولمم ،ةيودحولا راعصسأ’ا لودج -
 .موتخمو خرؤوم ،عقوم يريدقتلاو يمكلا فصشكلا -
مصسا لمحت ةموتخمو ةقرفتم ةفرظأا يف ةعوصضوم ،يلاملا صضرعلا ،ينقتلا صضرعلا ،حصشرتلا فلم
،ينقتلا صضرعلا ،حصشرتلا فلم ةرابع عم ةصصقانملا راعصشإا عوصضومو صضرغلاو عجرملا ،ةصسصسؤوملا
:ةيلاتلا ةرابعلا لمحيو نونعم ريغ عبارلا فرظلا يف عصضوت ةفرظأ’ا هذه ،يلاملا صضرعلا
عم ةحوتفم ةينطو ةصصقانم ،صضورعلا مييقتو فرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا ةفرظأ’ا حتفت ’»
عون ةيوناث زيهجتو زاجنإاب ةقلعتم0202 /...... مقر ايند تاردق طارتصشا

NUHZ«» وزو يزيتب ةبجو003 /0001

.evitrops noitallatsni colb ud ésilaéR A etseR :20°N TOL
لباقم ،يتيتصس جهن ،وزو يزيت ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةريدم ةديصسلا ىلإا لصسرتو عصضوت يتلاو
.(23 مقر بتكملا)MEINE ل ةماعلا ةيريدملل

يف نÓعإ’ا اذهل لوأ’ا رصشنلا نم ءادتبا اموي (51) رصشع ةصسمخب صضورعلا ريصضحت ةدم تددح
POMOBعإ’ا لودجو ةينطولا ةفاحصصلا وأاÓةيريدملا رقم ىوتصسم ىلع ن.
ىلع صضورعلا ريصضحتل موي رخأ’ فداصصملا مويلا يف هÓعأا نيبملا ناونعلاب صضورعلا عدوت نأا بجي
.(د03و اصس01) احابصص فصصنو ةرصشاعلا ةعاصسلا ىلع رثكأ’ا
موي ةياغ ىلإا دتمت صضورعلا عاديإا خيرات نإاف ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع مويلا اذه فداصص اذإا
.يلاوملا لمعلا

مويلا يف ،نيدهاعتملا عيمج روصضحب ةدحاو ةينلع ةصسلج يف ةيلاملاو ةينقتلا صضورعلا حتف متي
رقمب كلذو (د00 اصس11) احابصص رصشع ةيداحلا ةعاصسلا ىلع صضورعلا عاديإا خيراتل فداصصملا

.وزو يزيت ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

(30) ةثÓث اهيلإا فاصضم صضورعلا ريصضحت ةدم لداعت ةدمل مهصضورعب نيمزتلم نيدهاعتملا يقبي -
.صضورعلا عاديإا خيرات نم ءادتبإا كلذو ،رهصشأا



مصض ىلع يزيل‚إا عارصص
سشتيفوي

نع ينابسسإا يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
عم دقاعت˘لا˘ب يو˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ما˘م˘ت˘ها
لاير مجاهم ،سشتيفوي اكول يبرسصلا

تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
ةفيحسص بسسحبو ،ةيلاح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
نإاف ،ةينابسسإلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
،تلاقتنلا قوسس يف حاتم سشتيفوي
ةمتهم˘لا ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘هو
هعباتي ثيح ،هتامدخ ىلع لوسصحلاب
نييزيلجنإلا يتيسس رتسسيلو يسسليسشت
رتسسيل نأا ى˘لإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘سشأاو ،ةو˘ق˘ب
لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ع˘م ل˘˘سصاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
تح˘˘سضوأاو ،ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب سشت˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ي
نكمي ديردم لاير نأا ىلإا ةفيحسصلا
غ˘ل˘ب˘م˘ب سشت˘ي˘فو˘ي ع˘ي˘ب ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ي نأا
لقأا مقر وهو ،وروأا نويلم53 براقي
نم هئارسشل لاير˘لا ه˘ع˘فد ا˘م˘م ر˘ي˘ث˘كب
ي˘نا˘م˘لألا ترو˘˘ف˘˘كنار˘˘ف تخار˘˘ت˘˘ن˘˘يآا
نإاف ،هتاذ تقولا يف يسضاملا فيسصلا

عم دقاعتلا فدهتسسي لاز ام نÓيم
نا˘˘˘˘تلز ة˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ل سشت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ي
اًدج اًبيرق حبسصأا يذلا سشتيفوميهاربإا

ل هنكل ،يلاطيإلا يدانلا ةرداغم نم
ديردم لاير هبلطي ام عفد عيطتسسي
.هتراعتسسا بلطيسسو
هتاصضوافم لصشفل حملي هيينوم

نامÒج ناصس عم
بختنم عفادم ،هيينوم سساموت حملأا
فوف˘سصل ا˘ث˘يد˘ح ل˘ق˘ت˘ن˘م˘لا ،ا˘كي˘ج˘ل˘ب
ىلإا ،ي˘نا˘م˘لألا د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
ع˘م رار˘م˘˘ت˘˘سسلا تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م ل˘˘سشف
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ،نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب
يكيجلبلا هجو دقف ,يراجلا مسسوملا
ات˘نلا˘تأا بعل ،ي˘ي˘نا˘ت˘سسا˘ك ي˘ثو˘م˘ي˘ت
ربع هيينوم هنطاومل ةلاسسر ،يلاطيإلا
سسإا يب» ةهجاوم ةبسسا˘ن˘م˘ب ،«ر˘ت˘يو˘ت»
يرود˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘˘لا رود ي˘˘˘ف «ي˘˘˘ج
له ..لباقتنسس اريخأا» :Óئاق ،لاطبألا
درو ،«؟ةهجاوملا هذ˘ه ي˘ف كد˘ق˘ت˘فأا˘سس
لؤوا˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘م سسا˘˘˘مو˘˘˘ت

ناكو ،«فسسأا لكب ،معن» :ييناتسساك
ةرا˘عإا˘ب بحر د˘ق ،ي˘نا˘˘م˘˘لألا يدا˘˘ن˘˘لا

ىتح ،يسسنر˘ف˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ى˘لإا ه˘ي˘ي˘نو˘م
لاطبأا يرود يف ريخألا راوسشم ةياهن
ق˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘كل ،م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ،ا˘˘بوروأا
لسشف ىلإا ريسشي ،يكيج˘ل˘ب˘لا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
.نيفرطلا نيب تاسضوافملا

ةدافتصس’ا ديري دنو“رود
 يلبÁد ليحر نم

مويلا ،يناملأا يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
هع˘فد˘ي˘سس يذ˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ن˘ع ،تب˘سسلا
لاح دنومترود ايسسوروب ىلإا ةنولسشرب
طبتراو ،يلبميد نامثع يسسنرفلا عيب
اذه اسسربلا نع ليحرلاب يلبميد مسسا
تاباسصإلا لظ يف اسصوسصخ ،فيسصلا
ة˘جا˘حو ،ه˘ق˘˘حÓ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
عم دقاعتلا لجأا نم لاومأÓل ةنولسشرب

ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو ،د˘يد˘ج ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ا˘ي˘سسورو˘ب نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا «د˘˘ل˘˘ي˘˘ب»
غلبم ىلع لوسصحلا نمسض دنومترود
ةنولسشرب نم وروأا نويلم02 هردق
عيب لاح ،اهيلع قافتلا مت تاريغتمك
قافتلا اذه نأا ىلإا تراسشأاو ،يلبميد
يلبميد عم ةنولسشرب دقاعت امدنع مت
،ة˘ت˘با˘ث وروأا ن˘ي˘يÓ˘˘م501 ل˘با˘ق˘م
،تآافاكمك انويلم04 ىلإا ةفاسضإلاب
نويلم02 لع˘ف˘لا˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘فدو
يلبميد بعل امدعب ،دنومترودل وروأا
سصي˘م˘ق˘ب ةارا˘ب˘م05 ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا
.«انارغولبلا»

197211ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ22ـل قفاوملا0202 ةيليوج31نينثإلاةصضايرلا
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سسيراب مجن ،افليسس اد رامين دقف
يف لمألا ،يسسنرفلا نامريج ناسس
هقيرف ىلإا ةدوعلاب هتبغر قيقحت
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ق˘˘با˘˘سسلا
,ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا

«ا˘˘˘كرا˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذو
ل ةنو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن نأا ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
ةيفاكلا ةيداملا تايناكمإلا كلمي

طبتري يذلا ،رامين ةقفسص ماربإل
ى˘ت˘ح «ي˘ج سسا ي˘ب˘لا» ع˘م د˘ق˘˘ع˘˘ب

مامأا هنأا تفاسضأاو ،0202 فيسص
ةرادإا تر˘ط˘سضا ،ي˘لا˘م˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا
احسضاو اهفقو˘م نÓ˘عإل ا˘سصرا˘ب˘لا
تل˘˘سضفو ،مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو ما˘˘مأا
تادا˘ه˘ت˘جلا ما˘˘مأا با˘˘ب˘˘لا قÓ˘˘غإا
ل ةنولسشرب نأا تدكأاو ،ةيفحسصلا
،فيسصلا اذ˘ه را˘م˘ي˘ن م˘سض ه˘ن˘كم˘ي
لا˘ير˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب لا˘˘ح˘˘لا كلذ˘˘كو
تاب رامين نأا ىلإا تتفلو ،ديردم
ي˘ف ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا˘ب ،ن˘ي˘ق˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
سصيمقب نوكيسس لبقملا مسسوملا
ةرادإا نأا ا˘م˘ك ،ي˘سسيرا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا
لب هعيب يونت ل يسسنرفلا يدانلا

هليمز دقاعت ديدمتل اسضيأا ىعسست
«اكرام» تفسشكو ،يباب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
ي˘با˘ب˘م يد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت ف˘ل˘˘م نأا

ح˘ت˘ف˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ،را˘م˘˘ي˘˘نو

ناسس سسيرا˘ب ةارا˘ب˘م بق˘ع ادد˘ج˘م
توأا لÓخ ،اتنلاتأا دسض نامريج
يرودل ةينامث˘لا رود ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ابوروأا لاطبأا

نأاب ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
بعل ،زيكسساف سساكول ءاقب سصرف
ل˘خاد ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ةرم تددج˘ت ،و˘ي˘با˘نر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس
«اكرام» ةفيحسص بسسحبو ،ىرخأا
زيكسساف ةكراسشم نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
ا˘م˘ك ،ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م ي˘˘ف
،ةريخألا سسيفلأا ةارابم يف ثدح
يف هئاقبل نامسض ةداهسش نوكي دق
د˘ع˘ب ه˘نأا تح˘سضوأاو ،د˘يرد˘م لا˘ير
،نÓيم رتنإا ىلإا يميكح فرسشأا عيب
ورافلأا عيب نم ةدافتسسلا ةيناكمإاو

نوكت دق ،فيسصلا اذه لوزويردوأا
يهتني يذلا زيكسسافل ةسصرف كانه
Óيدب ح˘ب˘سصي˘ل ،1202 ما˘ع هد˘ق˘ع
هنأا ىلإا تراسشأاو ،لاخافراك ينادل
نرياب ىلإا لوزويردوأا ةراعإا دعب
م˘ت ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف خ˘نو˘ي˘م
ل˘ب˘ق لا˘خا˘فرا˘كل ن˘ي˘ل˘يد˘ب ة˘بر˘ج˘ت
و˘˘˘سشتا˘˘˘ن نا˘˘˘ك لوألا ،ز˘˘˘ي˘˘˘كسسا˘˘˘˘ف
لجسسو ديلولا د˘ل˘ب ما˘مأا ز˘يد˘نا˘نر˘ف
،اًيموجه اًريهظ نكي مل هنكل ،اًفده
رخآلا ليدبلا نإا ،ةفيحسصلا تلاقو
ًءادأا مدق يذلاو ،واتيليم ريديإا ناك

ة˘جرد˘ل ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ما˘مأا ا˘ًئ˘ي˘˘سس
دنلر˘ي˘ف كار˘سشإا ى˘لإا ناد˘يز تع˘فد
ةهجلا يف رسسيألا ريهظلا يدنيم
لا˘خ˘فرا˘ك ة˘با˘سصإا د˘ع˘ب ،ى˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لا

زيتينيب لييا˘فار ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،و˘سشتا˘نو
زكرم يف زيكسساف مدختسسا نم لوأا
ن˘مو ،ناد˘يز م˘ث ،ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لا
ناديز ررقو ،يغيتيبول نيلوج هدعب
يف ةمهم ةارابم يف هكارسشإا اًسضيأا
مامأا لاطبألا يرود يئاهن فسصن
.خنويم نرياب

نيتارابم يف ةمسساح تاريرمت5 ىلإا جاتحي ثوغربلا

يرنه يريت مقر ميطحت نم برتقي يصسيم

اصصÈلل ةدوعلا ‘ لمأ’ا دقفي رامين

ديردم لاير عم زيكصساف ءاقب نمؤوي ليدب دعقم

نر˘يا˘ب برد˘م ،كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه ى˘ع˘سسي
هقيرف عا˘فد ط˘خ ز˘يز˘ع˘ت˘ل ،خ˘نو˘ي˘م
يسسنرفلا سسفاني ،ديدج نميأا ريهظب
،لبقملا مسسوملا يف درافاب نيماينيب
عم اًرخؤوم دقاعت «يرافابلا» يدانلا
ي˘غ˘نا˘تو ي˘نا˘سس يور˘ي˘ل ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

رفظلل ةجاحب لازي ل هنكل ،يسساوك
بارت˘قا ع˘م ،ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ ع˘ي˘قو˘ت˘ب
ورا˘ف˘لأا ي˘نا˘˘ب˘˘سسإلا ةرا˘˘عإا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا

،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا توأا ي˘˘˘ف لوزو˘˘˘يردوأا
تروبسس ياكسس» ةكبسش تفسشكو
،زنورآا سسكام لوخد نع ،«ايناملأا

،يزيلجنإلا يتيسس سشتيورون ريهظ
ةهبجلا زيزعتل ني˘ح˘سشر˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
غلبيو ،يرا˘فا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ى˘ن˘م˘ي˘لا
هنكل ،اًماع02 يزيلجنإلا ريهظلا
ن˘م˘˘سض ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا ة˘˘ف˘˘سصب بع˘˘ل˘˘ي

طب˘تر˘ي يذ˘لا ،سشت˘يورو˘ن فو˘ف˘سص

دعتو ،4202 فيسص ىتح دقعب هعم
نرياب دي لوانتم يف ةقفسصلا هذه
بعÓ˘لا ر˘˘ع˘˘سس رد˘˘ق˘˘ي ذإا ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
نأا ركذي ،وروأا نويلم52 يلاوحب
تط˘˘ب˘˘˘ترا ىر˘˘˘خأا ءا˘˘˘م˘˘˘سسأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
اهسسأار ى˘ل˘ع ،ي˘نا˘م˘لألا قÓ˘م˘ع˘لا˘ب
ريهظ ،نيريليب روت˘كي˘ه ي˘نا˘ب˘سسإلا
و˘ن˘ي˘غر˘ي˘سس ي˘كير˘مألاو ،لا˘˘ن˘˘سسرآا
.سسكاجأا بعل ،تسسيد

«يرافابلا» قÓمعلا رادار ىلع ةيزيل‚إا ةبهوم

،يسسيم لينويل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ع˘ن˘سص
يف هقيرف مدقت فده ،ةنولسشرب مجن
ه˘ل˘ج˘سس يذ˘لاو د˘ي˘لو˘لا د˘ل˘ب كا˘˘ب˘˘سش
،ي˘سضا˘م˘لا تب˘˘سسلا لاد˘˘ي˘˘ف ورو˘˘ترأا

،اغيلل63 ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘سض
ةعان˘سص ي˘ف هد˘ي˘سصر ي˘سسي˘م ع˘فرو
اذه اجيللا يف اًفده02 ىلإا فادهألا
22 ه˘ل˘ي˘ج˘سست بنا˘ج ى˘لإا ،م˘سسو˘م˘˘لا

«ا˘˘ت˘˘بوأا» ة˘˘كب˘˘سش بسسح˘˘بو ،ا˘˘˘ًفد˘˘˘ه
يناث تاب يسسيم نإاف ،تايئاسصحإÓل

سسم˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف بعل
يذلا12ـلا نر˘ق˘لا لÓ˘خ ىر˘˘ب˘˘كلا
،(22) ا˘فد˘ه02 ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ج˘˘سسي
دعب ،دحاو مسسوم لÓخ02 عنسصيو
42 ير˘ن˘ه ل˘ج˘سسو ،ير˘ن˘ه ير˘ي˘ي˘˘ت
نيرخآا02 عنسصو ،لانسسرآا عم اًفده
ل˘ه˘ف ،3002 ـ2002 م˘سسو˘˘م ي˘˘ف
،يرنه مقر زواجت يف يسسيم حجني
.«اغيللا» يف طقف نيتلوج يقبت عم

ر .ق ^

ىلع زكÔصس»:لاديف
اذإا لاطبأ’ا يرود

«اغيللا انرصسخ

ط˘خ بعل لاد˘ي˘ف ورو˘˘ترأا ىد˘˘بأا
ه˘تدا˘ع˘سس ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘ف ط˘سسو
،هقيرفل راسصتنلا فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست˘ب

نمسض د˘ي˘لو˘لا د˘ل˘ب ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ
دهسش ءاقل يف ،اغيللا نم63 ةلوجلا
لاقو ،ةيلدجلا تاطقللا نم ديدعلا
اهت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،لاد˘ي˘ف

ناك» :ةينابسسإلا «اكرام» ةفيحسص
دل˘ب بع˘ل ثي˘ح ،ا˘ًب˘ع˘سص را˘سصت˘نلا
تناكو ،ةياغلل ديج لكسشب ديلولا
ءيسشلا نكل ،انيلع ةبعسص رومألا
:فا˘سضأاو ،«ا˘نر˘سصت˘نا ا˘ن˘˘نأا م˘˘ه˘˘م˘˘لا
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بع˘سصلا ن˘م ه˘نأا م˘ل˘ع˘˘ن»
نأا بج˘يو ،مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سسن
نحنو ،ربكأا لكسشب زكرنو نسسحتن
ىلع لاتق˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
ًءادأا تمدق» :لاديف عباتو ،«بقللا

اندسصح اننأا مهملا ءيسشلاو ،اًديج
ةبعسص تناك يتلا ثÓثلا طاقنلا
ليجسست يف رمتسسأا نأا لمآاو ،ةياغلل
؟ن˘غ˘ي˘ت˘سش ر˘ي˘ت» :فدرأاو ،«فاد˘هألا

لغتسست ،ةركلا ىلع رطيسسن نيح
ىلإا لو˘سصو˘ل˘ل ا˘ن˘ئا˘ط˘خأا مو˘سصخ˘لا

ءايسشألا لعفي نغيتسش ريتو ،انامرم
،«ا˘˘ند˘˘عا˘˘سسيو ،ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص ل˘˘˘كسشب
ل هب زوفلا ؟بقللا» :لاديف متتخاو
نسسحتلا لسصاونسسو ،انيلع دمتعي
م˘ل اذإاو ،ا˘ن˘يد˘ل ا˘˘م ى˘˘سصقأا لذ˘˘ب˘˘نو
ىوتسسم ل˘سضفأا˘ب ل˘سصن˘سس ،ح˘ج˘ن˘ن
يرود ى˘ل˘ع عار˘سصلا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل
.«لاطبألا
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زاجنإا رركي اتن’اتأا
ذنم بئاغلا سسوتنفوج

اماع86
،اتنلاتأا مجاهم اتاباز نافود نكمت

يف هقيرفل مدقتلا فده ليجسست نم
يسضاملا تبسسلا ،سسوت˘ن˘فو˘ج كا˘ب˘سش
تاسسفانم يف ،مويداتسس زنايلأا بعلمب
،يلاط˘يإلا يرود˘لا ن˘م23 ةلوج˘لا

لسصو ،ي˘فو˘ي˘لا كا˘ب˘سش ي˘ف ه˘فد˘ه˘بو
51 مقر يسصخسشلا هفده ىلإا اتاباز
تركذو ،ويسشتلاكلاب مسسوملا اذه هل
نأا ،تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل «ا˘˘ت˘˘بوأا» ة˘˘كب˘˘سش
3 هنم حجني قيرف لوأا حبسصأا اتنلاتأا

رثكأا وأا اًفده51 ليجسست يف نيبعل
يلاطيإلا يرودلاب دحاو مسسوم يف
،(2591 ‐1591) م˘˘˘سسو˘˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م
ققح دق ناك سسوتنفوج نأا تفاسضأاو
امدنع ،مسسوملا كلذ يف مقرلا كلذ
سسي˘˘˘˘مرإا ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سس
يتريبينوب ورييب˘ما˘غ ،ي˘ل˘ل˘ن˘ي˘سشتو˘م
ي˘ثÓ˘ث نأا˘ب تم˘ت˘خو ,ن˘سسنا˘ه نو˘جو
51 نم رثكأا اولجسس نيذلا اتنلاتأا

،‐افده71‐ لييروم سسيول مه ،اًفده
‐ اتاباز نافودو سشيسشيليإا بيسسوج
.امهنم لكل ،‐افده51

ةمÓعلا ققحي ودلانور
اتن’اتأا مامأا ةلماكلا
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا ل˘˘سصاو

ليجسست ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج م˘ج˘ن ود˘لا˘نور
امدعب «يرينوكنا˘ي˘ب˘لا» ع˘م فاد˘هألا

نم اتنلا˘تأا ما˘مأا ن˘ي˘تر˘م كا˘ب˘سشلا ز˘ه
نيقيرفلا ةهجاوم لÓخ ءازج يتلكر
تاسسفان˘م ن˘م˘سض ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا
،يلاط˘يإلا يرود˘لا ن˘م23 ةلوج˘لا

«ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘˘سش تر˘˘˘˘˘˘˘كذو
نم نكمت ودلانور نأا ،تايئاسصحإÓل
مسسوملا اذه ءازج ةلكر11 ليجسست
مل ثيح ،%001 ةبسسنب يرودلا يف
،نآلا ىتح ةلكر يأا يلاغتربلا ردهُي
82 مقر هفده ىلإا يلاغتربلا لسصوو
،يلاطيإلا فسصن  يف مسسوملا اذه
وريسش ردسصتملا عم قرافلا سصلقيل
زرحأا يذلا ،ويسستل فاده ،يليبوميإا

رسشتيلب» ةكبسش تلاق اميف ،اًفده92
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت نود˘˘˘لا نأا ،«ترو˘˘˘ب˘˘˘ير
يتلا6ـلا تايرابملا ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لا
فانئتسسا رارق ذنم قيرفلا عم اهبعل
.يسضايرلا طاسشنلا

دحأا لقتعت ةطرصشلا
رتنأ’ا موجن

سسمأا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت دكأا
يبعل دحأا ىلع سضبقلا مت هنأا ،دحألا
اًق˘فوو ،اًرو˘م˘خ˘م نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ق˘ير˘ف
«ار˘ي˘سس Ó˘يد ير˘يرو˘ك» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
و˘ل˘ي˘سسرا˘م ي˘تاور˘كلا ى˘ل˘ع تسضب˘˘ق
ببسسب ،نÓيم رتنإا مجن ،سشتيفوزورب
ناكو ،لوح˘كلا ر˘ي˘ثأا˘ت تح˘ت ةدا˘ي˘ق˘لا
،رمحألا ءوسضلا زواجت سشتيفوزورب
ةنيدم يف رورملا تاراسشإا ىدحإا يف
،هدراط˘ت ة˘طر˘سشلا ل˘ع˘ج ا˘م ،و˘نÓ˘ي˘م
تعسضخأا ةطرسشلا نأا ىلإا تراسشأاو
ه˘نأا ح˘سضوأا را˘ب˘ت˘˘خل سشت˘˘ي˘˘فوزور˘˘ب
يلوح˘ك ىو˘ت˘ح˘م ن˘م ة˘عر˘ج لوا˘ن˘ت
تحسضوأاو ،ينوناقلا دحلا نم ىلعأا
ةسصاخلا ةدايقلا ةسصخر بحسس مت هنأا
ف˘قو˘م ح˘سضت˘ي م˘لو ،سشت˘ي˘فوزور˘ب˘˘ب
اًدغ هقيرف عم ةكراسشملا نم بعÓلا
نم23ـلا ةلوج˘لا ي˘ف و˘ن˘يرو˘ت ما˘مأا

.يلاطيإلا يرودلا رمع

’ويدراوغ
تايصسامÿا كلم

اÎل‚إا ‘

اًزوف يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ق˘ق˘ح
،نوتيارب هفي˘سضم ى˘ل˘ع ا˘ًسضير˘ع
تب˘˘سسلا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘سسا˘˘م˘˘خ˘˘ب
53 ة˘لو˘ج˘لا با˘سسح˘ل ي˘سضا˘م˘لا
هذه ربتعتو ،يزيلجنإلا يرودلل
،يلاوتلا ىلع ةيناثلا يه ةارابملا
يتيسس رتسسسشنام اهيف زوفي يتلا
ىلع قوفت امدعب ،ةجيتنلا كلتب
،ةيسضاملا ةلوجلا يف لسساكوين
«ا˘˘كاو˘˘كسس» ة˘˘˘كب˘˘˘سش بسسح˘˘˘بو
ل˘˘ج˘˘سس د˘˘ق˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سصحإÓ˘˘˘ل
وأا فاد˘˘هأا5 يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ي˘ف ةد˘حاو ةارا˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ر˘˘ث˘˘كأا
91 ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا

لويدراوغ يلوت ذ˘ن˘م ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م
م˘سسو˘م ع˘ل˘ط˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق
«اتبوأا» ةكبسش امأا ،6102/7102
ى˘لإا ترا˘سشأا˘ف ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل
ةجيتنلل يتيسس رتسسسشنام قيقحت
،نيتيلاتت˘م ن˘ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف ا˘ه˘تاذ
ثدحي يتلا ىلوألا ةرملا يهو
يرود˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف كلذ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
يت˘ي˘سسلا زو˘ف ذ˘ن˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ةيلاتتم تايرابم ثÓث يف هسسفن
.7102 ربمتبسس يف

ششتيورون ةهجاوم دنع راشسŸا حيحشصتل ىعشسي باششلا بردŸا

يبهذلا عبرŸا نأاصشب اقلق سسيل درابم’

مامأا ةريرم ة˘م˘يز˘ه و˘يزل ى˘ق˘ل˘ت
،تب˘سسلا مو˘ي˘لا ،و˘لو˘سسا˘سس ه˘ف˘ي˘˘سض
23ـلا ةلوجلا نمسض ،(1‐2) ةجيتنب
ر˘طا˘خ˘يو ،ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘˘لا ن˘˘م
،عبارلا زكرملا ىلإا عجارتلاب ويزل
دعب ،نÓيم ر˘ت˘نإاو ا˘ت˘نلا˘تأا ح˘لا˘سصل
،ةريخألا ةرتفلا يف ةيدرتملا هجئاتن
ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سش تر˘˘˘˘˘كذو

ايوق افÓخ نأا ،ةيلاطيإلا «تسسايديم
،و˘يزل سسبÓ˘م ة˘فر˘غ ل˘˘خاد بسشن

،و˘لو˘سسا˘سس ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا بق˘˘ع
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ةدا˘˘˘ح ة˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م تع˘˘˘˘قوو
بعل ،ي˘˘بر˘˘ي˘˘سشتأا و˘˘كسسي˘˘سشنار˘˘˘ف
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأا د˘˘حأاو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ىلع موللا لوألا ىقلأا ثيح ،يبطلا
يتلا تاباسصإلا ةرثك ببسسب ،يناثلا

طا˘سشن˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسا بق˘˘ع تثد˘˘ح
نأا ة˘كب˘سشلا تفا˘سضأاو ،ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ع˘م لاد˘ج ي˘ف او˘ل˘خد ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
تاماهتا عم ،اًسضيأا سضعبلا مهسضعب
مهدهج ىراسصق لذب مدعب ةلدابتم
قيرفلا نأا ًة˘سصا˘خ ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ةيلاتتم مئازه3 ىقلت

ولوصساصس مامأا Ìعتلا دعب مهصضعب نومهتي ويز’ وبع’

ن˘غرو˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘م ر˘˘ب˘˘ع
ةردق مدع نم هئايتسسا نع بولك
ن˘م د˘يز˘م ل˘ي˘ج˘سست ى˘ل˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
لداعت يتلا ةارابملا يف ،فادهألا
نمسض1‐1 يلنريب هفيسض عم اهيف
,يزيلجنإلا يرودلا نم53 ةلوجلا

ةيحانلا نم اديج ءادأا لوبرفيل مدقو
مل ةريخألا ةسسمللا نكل ،ةيموجهلا
عفديل ،بولطملا ىوتسسملاب نكت
ةدحاو ةطق˘ن د˘سصح ا˘مد˘ع˘ب ن˘م˘ث˘لا
˘ما˘مأا ه˘˘ع˘˘سضي يذ˘˘لا ر˘˘ملا ،ط˘˘ق˘˘ف

ثÓثلا تايرابملاب زوفلا ةرورسض
مقر ميطحت لجأا نم ،هل ةيقبتملا

ربكأل يسسايق˘لا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
‐ دحاو مسسوم يف يطقن ديسصر
ي˘ف بو˘ل˘ك لا˘قو ،‐ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن001
ي˘˘ت ي˘˘ب» ة˘˘كب˘˘سشل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
:ءا˘ق˘ل˘لا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا بق˘˘ع «ترو˘˘ب˘˘سس
ا˘ن˘ن˘كل ،ا˘ق˘ح ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘˘م تنا˘˘ك»
يلنريب مامأا ةحوتفم باوبألا انكرت
ابجاو ناك ،اهقÓغإا انيلع بجوتو
وأا ةثÓث وأا نيفده ليجسست انيلع
:عباتو ،«ل˘قألا ى˘ل˘ع فاد˘هأا ة˘ع˘برأا
نم ري˘ث˘كلا ن˘ع ى˘سضا˘غ˘ت م˘كح˘لا»
احسضاو ناك هنإاف اذهلو ،تÓخدتلا
د˘ن˘ع ةرو˘ط˘خ ل˘كسشت˘˘سس ةر˘˘كلا نأا

اولعف ،ءازجلا ةقطنم ىلإا اهلوسصو
˘مر˘ت˘حأاو ه˘ل˘ع˘ف ي˘ف نود˘ي˘ج م˘ه ا˘م
ر˘˘مألا ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب» :فا˘˘سضأاو ،«اذ˘˘ه
ليجسستلا انيلع بجي ناك ،طبحم
كين ءامحإاب انمق ،ركبم تقو يف
ازهاج ناك دقف ةياهنلا يفو ،بوب

تا˘˘يد˘˘سصت˘˘ب ما˘˘ق ،ح˘˘جرألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ه˘نأل ،ا˘ن˘ب˘نذ ه˘نإا» :فدرأاو ،«ة˘ل˘هذ˘م
مل اننكل ةارابملا ءاهنإا انيلع ناك
ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي ق˘ير˘ف ي˘ل˘نر˘ي˘ب ،ل˘ع˘ف˘˘ن
ةيموجه رسصا˘ن˘ع م˘ه˘يد˘لو ءاو˘جألا

لك ءارو رارمتسساب سضكرت ةعئار
ةياهنلا يفو ةرتوتم ةرتف اهنإا ،ةرك
امئاد لباقملا يف مهو طغسضن انك
لÓغتسسا كي˘ل˘ع اذ˘ه˘لو ،نور˘ي˘ط˘خ
ةطقن عم انه فقن اننكل ،سصرفلا

هد˘˘˘ير˘˘˘ن ا˘˘˘م سسي˘˘˘ل اذ˘˘˘˘هو ،ةد˘˘˘˘حاو

ىرخأا تاحيرسصت يفو ,«ديدحتلاب
يب يب» ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيهل
يلنريب سسراحب بولك داسشأا ،«يسس
سضع˘˘ب ي˘˘ف» :ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب بو˘˘˘ب كي˘˘˘ن
ن˘ي˘ب ةارا˘ب˘م˘˘لا تنا˘˘ك تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا
ديج ل˘كسشب ىدأا ،بو˘بو لو˘بر˘ف˘ي˘ل

،ليجسستلا انيلع بجوت نكل ،اقح
ح˘ي˘ح˘سص ل˘كسشب ءي˘سش ل˘كب ا˘ن˘م˘ق
نا˘ك ن˘كل ،تا˘يد˘سصت˘لا˘ب ما˘ق و˘˘هو
لمحتن رمأا اذهو ،ليجسستلا انيلع
.«هتيلوؤوسسم

يلنÒب مامأا لداعتلا نم بصضاغ بولك

ينفلا ريدملا ،درابمل كنارف دكأا
مسسوملا هقيرف ءاهنإا نأا ،يسسليسشتل
ل رمأا ،يبهذلا عبرملا يف يلاحلا
مهألا ءي˘سشلا نأا ا˘ًح˘سضو˘م ،ه˘ق˘ل˘ق˘ي
ءادأا بويع ىلع زيكرتلا وه نآلا
ةميزهل يسسليسشت سضرعتو ،هقيرف
مويلا ،دتيانوي دليفيسش مامأا ةريبك
،ةفيظن ةيثÓ˘ث˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا

53 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘سض
ف˘قو˘م د˘ق˘ع˘تو ،غ˘ي˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ىلإا لهأا˘ت˘لا ي˘ف ا˘ًي˘ب˘سسن ي˘سسل˘ي˘سشت
تا˘ب ثي˘˘ح ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
،سسماخلا زكرملل عجار˘ت˘لا˘ب اًدد˘ه˘م
رتسسيلو دتيانوي رتسسسشنام زوف لاح
لا˘قو ،ا˘ه˘تاذ ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس

بق˘ع تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف درا˘˘ب˘˘مل
ا˘ن˘م ل˘سضفأا او˘نا˘ك د˘ق˘ل» :ةارا˘ب˘م˘لا
نوكل˘ت˘م˘ي ا˘مد˘ن˘عو ا˘ًي˘ن˘هذو ا˘ًي˘ند˘ب
،«ةارا˘ب˘م˘لا ا˘˘نر˘˘سسخ كلذ˘˘ل ،ةر˘˘كلا

ي˘ن˘ن˘كم˘ي نا˘ك ا˘˘م ل˘˘ك» :فا˘˘سضأاو
ي˘˘ب˘˘عل تاو˘˘سصأا نا˘˘ك ه˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سس
،ديج قيرف مهنإا ،دتيانو˘ي د˘ل˘ي˘ف˘ي˘سش
لكسشب تبعلو انه ىلإا تيتأا اذإاو
نعو ،«ثدحيسس ام وه اذهف ،ءيسس
برد˘˘م لا˘˘ق ،ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ءادأا ع˘˘جار˘˘ت
ملو ،ةياغلل نيئي˘ط˘ب ا˘ن˘ك» :زو˘ل˘ب˘لا

ةح˘ن˘جألا˘ب م˘تر˘لا ع˘ير˘سست ع˘ط˘ت˘سسن
وهو ،ةرطيسسلا انلواح ،انيدل يتلا

اًديدهت لكسشن مل اننكل ،هانلعف ام
دعب» :عباتو ،«ىمرملا ىلع اًيقيقح
رمألا تاب ،در نود نيفدهب رخأاتلا

لكك مسسوملا للحأا انأا ،انيلع اًبعسص
،ءاطخألا ىلع رارقتسسلا لجأا نم

ا˘ه˘ح˘ي˘ح˘˘سصت ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ن˘˘ح˘˘ن
ي˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،ة˘˘˘عر˘˘˘سسب
ةعبرألا زكارملا ى˘ل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لاو
ا˘˘نأا» :درا˘˘ب˘˘مل ل˘˘سصاوو ،«ى˘˘˘لوألا
ةعبرألا زكارملا نأاسشب اًقلق تسسل
سسولجلا وه هلعفأا ام لك ،ىلوألا

ام يف رظنلاو تايرابملا ةدهاسشمو

متهم انأا مويلا نكل ،هب مايقلا ديرن
ن˘يأا ىر˘ن˘سس» :م˘تأاو ،«ا˘ن˘˘ئادأا ءو˘˘سسب
ةهجاوم ن˘م بر˘ت˘ق˘ن ا˘مد˘ن˘ع ن˘ح˘ن
بعللا يننكمي ل نكل ،سشتيورون
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م وأا سشت˘˘˘يورو˘˘˘ن ما˘˘˘مأا
انلعف امك نوتبماهرفلوو وأا دتيانوي
.«مويلا



طاقنلأ ديدع مصسحل رصضخلأ نيرع يماح ةدوع رظتنت ةرأدإلأ

يحلوبم عم لكاصشم دوجو يفني قافت’ا
يأا دوجو ،يدوعسسلا قافتإلا يدان سسيئر بئان لحسسم متاح ىفن

.ينطولا بختنملا سسراح يحلوبم باهو سسيار عم لكاسشم
سسيئر بئان لحسسم م˘تا˘ح نأا ،ة˘يدو˘ع˘سس ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

بختنملا سسراح يحلوبمو هترادإا نيب لكاسشم دوجو ىفن دق قافتإلا
هبتار سضيفخت دعب افيفلـل ىوكسش يأا هجوي مل باهو» لاقو ،ينطولا
نمو ،تاسسفانملا فقوت دعب قيرفلا اهب رم يتلا ةمزألا ببسسب يرهسشلا
ام هئاطعإل دعتسسم انأاف «افيفل»ـل ىوكسشب اومدقت انيبعل نأا تبثي
.«بلطي

ىلإا قيرفلا سسراح ةدوع رظتني لحسسم نإاف ردسصملا سسفن بسسحو
،عيرسس لكسشب امهنيب طاقنلا نم ديدعلا مسسح لجأا نم ،ةكلمملا يسضارأا
عطاقي رسضخلل مرسضخملا سسراحلا نأا رداسصم ةدع تدكأا نيح يف
ججحتيو ،هتراسشتسسا نود يرهسشلا هبتار نم ءزج مسصخ ببسسب هقيرف
رومألا سضعب ةيوسست لجأا نم ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يف لازي ل هنأاب ريخألا
.ةيلئاعلا

جاحلب اصضر
دقاعتلل وروأأ نويلم53 تزهج «يج.صسأأ.يبلأ» ةرأدإأ

رصضخلأ ريهظ عم

سسين هقيرف يف هءاقب دكؤوي لاطع
،يسسنرفلا سسين يدان بعلو يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي ىهنأا

اذه نع ثيدحلا ةرثك بقع لبقملا مسسوملا يف هلبقتسسم لوح لدجلا
.عوسضوملا

«ةفيحسص عم هراوح يف ينطولا بختنملا ريهظ لاطع فسسوي لاقو
ءاوسس ريبك يبوروأا قيرفل بعللا يف ملحأا امئاد تنك»: «نيتام سسين
انأاف لبقملا مسسوملا يف يلبقتسسم نعو ،هريغ وأا يسسنرفلا يرودلاب
.«رخآا مسسومل سسين  يقيرف عم ءاقبلا تررق

حئاسصن ةدع ةيسسنرفلا ةفيحسصلا عم هراوح يف رسضخلا بعل هجوو
Óئاق ،مدقلا ةرك يف زاتمم راوسشم قيقحتب نوملحي نيذلا نيبعÓل
هتدارإا عابتإا بعل لك ىلع ةجردلا هذه غولبل ةيدجب لمعلا بجي»:

ةلهسس رومألا لك دجيسس اهدعبو ،حاجنلا قيقحتل هتوق رسصم اهلعجيو
.«مÓحألا قيقحت وحن  ةدبعمو

سسيراب قيرف يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي رارق مدسصيسسو اذه
نع يلختلاب سسين ةرادإا عانقإا ديري ناك امدعب يسسنرفلا نامريج ناسس
يدانل ةسضايرلا ريدم ودرانويل ناكو لبقملا وتاكريملا يف هتامدخ
ةقفسصلا م˘سسح˘ل وروأا نو˘ي˘ل˘م53 عفدل دعتسسم ةي˘سسنر˘ف˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا

.يسضاملب للدم عم دقاعتلاو
جاحلب اصضر

لئاصسولأ لكب  هتدعاصسمو ةبخنلأ يصضايرل همعد دكأأ

ةوقب دري ىوقلا باعلأ’ يرئازجلا داحت’ا
ةدعروب تاحيرصصت ىلع

يسضايرلا تاحيرسصت ىلع ةوقب ىوقلا باعلأل يرئازجلا داحتلا در
اه˘ع˘سسو ي˘ف ا˘م ل˘ك ل˘م˘ع˘ت ة˘يدا˘ح˘تلا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ةد˘عرو˘ب ي˘بر˘ع˘لا
.ةينطولا ناولألا فيرسشتو ةعيلطلا يف ءاقبلل ةبخنلا يسضاير ةدعاسسمل
ىلع لمع هنأا ،ةيمسسرلا هتحفسص ىلع انايب يرئازجلا داحتلا رسشنو
امهارجأا نيتيحارج نيتيلمعب تلفكت اهنأاو اميسسل فورظلا لك ريفوت
ليهأاتلا ةداعإاو ةهاقن ةرتف فيلاكت عفدب ةئيهلا لفكت عمو رطقب ةدعروب
بيردتلل ةعيرسسلا ةدوعلاب هل حمسس امم حاجنب نيتيلمعلا نيتاه اتللكو
لخاد تاسصبرتو ةيداملا تايناكمإلا لك هل انرخسص ثيح ،ةسسفانملاو
يف يراسشعلا يف ايقيرفإا ةلوطب بقل ىلع زرحي هلعج ام نطولا جراخو
ةيقيرفإلا باعلألا يف ةيزنوربو ةيبهذ نيتيلاديم ىلع كلذكو ايريجين
بونج يف رسضحي ناك ةدعروب نأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو ،طابرلاب
.دجتسسملا  «انوروك» ةحئاج لول  ،ةيداع ةقيرطب هبردم ةقفر ايقيرفإا

ىلع تلمع ةيرئازجلا ةلودلا نأا يرئازجلا داحتلا دكأا ،ريخألا يفو
سضورفملا يبلسسلا طغسضلا نأا ىلإا اريسشم ،ةدعروبل فورظلا لك ريفوت

.تاحيرسصتلا كلتب جرخي ةدعروب لعج نييسضايرلا ىلع
ر.ق

صضيبألأ مصسوملأ ةركف صضفرت ةيداحتلأ

52 يف ةرئاطلا ةرك ةلوطب فانئتصسا
لبقملا ربمتبصس

52 موي ةلوطبلا فانئتسسا ةرئاطلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تررق
راسشتنا ببسسب يسضاملا سسرام رهسش يف اهفقوت دعب ،مداقلا ربمتبسس
.ايلعلا تاطلسسلا نم ةقفاوملا ذخأا طرسشب ،انوروك سسوريف

سسي˘ئر ي˘سشو˘م˘ل ى˘ف˘ط˘سصم نأا سسمأا ،ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص ردا˘˘سصم تف˘˘سشكو
ادعوم لبقملا ربمتبسس52 موي انددح اننأاب لاق ةرئاطلا ةرك ةيداحتلا

رهسش يف ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا ةدوعلا طرسشب ةسسفانملا فانئتسسل
قÓطنا ليجأات انيلع نوكيسسف كلذ سسكع ثودح لاح يفو ،مداقلا توأا
دعوملا يف ةسسفانملا ىلإا اندع اذإا» :عباتو.لماك رهسشب ديدجلا مسسوملا
اقباسس تطبسض يتلا تايرابملا ةمانزر ةلسصاوم انيلع نوكيسسف ددحملا
ءاهنإل يفاكلا تقولا كل˘م˘ن ا˘ن˘نأل تÓ˘با˘ق˘م˘لا دد˘ع سصي˘ل˘ق˘ت م˘ت˘ي ن˘ل˘ف
نوكيسس رئازجلا سسأاك تاسسفانم نأا ىلإا ريخألا اذه راسشأاو ،مسسوملا

.«سضيبأا مسسوم يدافت ديرن اننأا ةسصاخ فانئتسسلا اذهب اينعم
يه لاجرلل زاتمملا مسسقلا نم ةيقبتملا تلوجلا ددع نإاف ،ةراسشإÓلو

سسأاك تاسسفانم تلسصوو ،ةيوسسنلا ةلوطبلا نم عيباسسأا6و ،ةلوج21
.يئاهن نمثلا رودلا ىلإا رئازجلا

سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي تن˘ل˘عأا د˘ق ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو تنا˘˘كو اذ˘˘ه
.نهارلا تقولا يف تاسسفانملا فانئتسسا ةركفل اهسضفر نع يسضاملا

جاحلب اصضر

1972ددعلأ ^1441 ةدعقلأ يذ22ـل قفأوملأ0202 ةيليوج31نينثإلأةصضايرلا

ةيبوروألأ ةحاصسلأ ىلع يدان لصضفأأ عم ةكأرصش دقع تعقو ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ
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حا˘ب˘˘سسلا داو˘˘ج دو˘˘ي˘˘سس م˘˘سضنا
ةعومجم ىلإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
كيبملوأا يدان˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا
د˘ق˘ع بجو˘م˘ب ،ة˘حا˘ب˘˘سسل˘˘ل سسي˘˘ن
دا˘ح˘تإلا ه˘˘مر˘˘بأا يذ˘˘لا ة˘˘كار˘˘سشلا
سسين كيبملوأا هريظنو يرئازجلا

ة˘يد˘˘نأا ل˘˘سضفأا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو
.ابوروأا يف ةحاسسلا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ر˘˘˘سشنو
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ي˘˘ب ،سسمأا ة˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘سسل˘˘˘ل

عقاوم ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص
نأا هيف دكأا ،يعامتجلا لسصاوتلا
هذ˘ه ءارو ن˘م ي˘سسي˘ئر˘لا فد˘ه˘˘لا
حا˘˘˘ب˘˘˘سسلا ج˘˘˘مد و˘˘˘ه ة˘˘˘كار˘˘˘˘سشلا
ةبخنلا ةعومجم نمسض يرئازجلا
سسير˘با˘ف برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘ت
لط˘ب دو˘ي˘سس نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،ن˘ير˘ل˘ب
ع˘ي˘م˘ج ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

ةفاسضإلاب يسسنرفلا يدانلا قفارم
هفرسصت تحت عسضوي فوسس هنأا

،ل˘ما˘كت˘˘م ي˘˘ب˘˘طو ي˘˘ن˘˘ف م˘˘قا˘˘ط
هذه نم يرئازجلا داحتإلا فدهيو
نيحابسسلا ىوتسسم عفرل ةيقافتلا
ديج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةماهلا ةيلودلا ديعاوملل ابسسحت
و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘ب˘˘م˘˘لوأا» ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
طسسوتملا رحبلا باعلأاو «1202
ةلوطبلل ةفاسضإلاب2202 نارهوب
يتلاو رئازجلاب ةمدا˘ق˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ريسضحتلل ةيتاوم ةسصرف نوكتسس

.4202 سسيراب دايبملوأÓل
ءأدعصس نحن :وداغوب

مأربإاب
انفده..ةكأرصشلأ

أديج Òصضحتلأ
حابصسلأ ريوطتو

 يرئأز÷أ
م˘ي˘كح د˘م˘ح˘م ودا˘˘غو˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع

ةحابسسلل يرئازجلا داحتإلا سسيئر
ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘˘سس ن˘˘˘ع

فد˘ه˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ة˘كار˘˘سشل˘˘ل
ةحابسسلا ىوتسسم عفر وه لوألا
دعب »:ددسصلا اذهب لاقو ةيرئازجلا
اهسضاخ يتلا ةيبا˘ج˘يإلا ة˘بر˘ج˘ت˘لا
ةعبرأا ةدمل رجملا يف داوج دويسس
ة˘ل˘ط˘ب˘لا ة˘ب˘ح˘˘سصب اًر˘˘ه˘˘سش ر˘˘سشع
اكنيتاك تارم ثÓثل ةيبملوألا

ةعبرألا سصاسصتخا ةكلم ،وسسوه
ةديج جئاتنب تمتتخا يتلاو ،عاونأا

ي˘˘ف جودز˘˘م ل˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ًاد˘˘˘ج
ءاسضيبلا رادلاب ةيقيرفإلا باعلألا
˘مو˘ي˘لا د˘ع˘سسن ،9102 توأا ي˘˘˘˘˘ف

عم ةديدجلا ةكارسشلا هذه ماربإاب
ةلثمم ةيبوروألا ةيدنألا ربكأا دحأا
درا˘˘سشت˘˘ير د˘˘ي˘˘سسلا ا˘˘˘ه˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘ب
ةبرجت هذه»:في˘سضي˘ل ،«نا˘يزا˘با˘ب
داحتÓل ةبسسنلاب اهعون نم ىلوأا
ةحاب˘سسل˘لو ة˘حا˘ب˘سسل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
حمسستسس يتلاو امومع ة˘ي˘ن˘طو˘لا
حابسسلا تاريسضحت ةع˘با˘ت˘م˘ب ا˘ن˘ل
ل˘سضفأا ل˘كسشب هاو˘ت˘سسم رو˘ط˘˘تو
ر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا لا˘˘سصتلا لÓ˘˘خ ن˘˘م
.«هل ينفلا فارسشإلا عم مئادلاو

دعب ةيصسامخ يناث
لصساكوين مامأأ ىلوألأ

لصصاوي زرحم
«يتيصسلا» عم قلأاتلا

نوتيارب قحصسيو
ةيصسامخب

د˘˘ئا˘˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘˘ير ق˘˘˘ق˘˘˘ح
م˘˘ج˘˘نو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

،هقير˘ف ة˘ق˘فر ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
فيسضت˘سسم˘لا ما˘مأا ا˘سضير˘ع ازو˘ف
تاسسفانم ن˘م˘سض نو˘ت˘يار˘ب يدا˘ن
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م53 عو˘˘ب˘˘سسألا
ه˘ق˘ح˘سس نأا د˘ع˘ب «غ˘ي˘لر˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
.ةفيظن ةيسسامخب

ي˘نا˘ب˘سسإلا برد˘م˘لا ر˘م˘ت˘سسيو
«زور˘˘ح» ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا ي˘˘˘ف
يذ˘لاو ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا
ءا˘ق˘ل˘لا راو˘طأا ل˘ما˘ك ي˘˘ف كرا˘˘سش
هتايوتسسم لسضفأا ميدقت Óسصاوم
مجن عاطتسساو اذه ،مسسوملا اذه
كر˘˘ت ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل
هميدقت دع˘ب ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘سصب
ه˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘ل ع˘˘بار˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا ةر˘˘كل
هتيمهأا كلذب ادكؤوم ،غن˘ي˘لر˘ي˘ت˘سس
ةبيتك يف زيمملا رودلاو ةريبكلا

.لويدراوغ
قلأات˘لا «برا˘ح˘م˘لا» ل˘سصاو˘يو

نم «نزتيسسلا» عم مسسوملا اذه
ةر˘ير˘م˘ت فا˘سضأا ثي˘ح ر˘خأل ءا˘ق˘ل

لسصيل هديسصر˘ل ةد˘يد˘ج ة˘م˘سسا˘ح
،مسسوملا اذه تاريرمت9ـل كلذب
رمم لسضفأا ثلاث كلاذب نوكيو
د˘ع˘ب يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ي˘˘ف

بحاسص لوبرفيل بعل دنولرأل
نيورب يد ه˘ل˘ي˘مزو ةر˘ير˘م˘ت21
اذه ةريرمت81 ديسصرب ردسصتملا
.مسسوملا

نع «رسضخ˘لا» م˘ج˘ن ر˘ب˘ع ا˘م˘ك
ريبكلا زوفلا دعب ةغلابلا هتداعسس
ثيح ،نوتيارب يدان مامأا  هقيرفل
ى˘ل˘ع ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ر˘˘سشن

ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘با˘˘˘سسح
«مارغتسسنإا» يعامتجلا لسصاوتلا

ا˘ه˘ق˘فرأاو ءا˘ق˘ل˘لا ن˘˘م ه˘˘ل ةرو˘˘سص
.«ةليللا هذه ريبك زوف»: ةرابعب

طيمز.صس

برد˘˘م كنار˘˘ف سسا˘˘مو˘˘ت ى˘˘ن˘˘ثأا
دعب ،ةيرئازجلا ةبهوملاب دروفتنيرب
راسصتنل فدهب هقيرف رخأات بلق نأا
ثيح ،يتنواك يبريد مامأا ةيثÓثب

يمسسرلا عقو˘م˘ل˘ل برد˘م˘لا حر˘سص
ن˘ب ..ىر˘خأا ةر˘م »: Ó˘ئا˘ق يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
،«ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ك ا˘˘ع˘˘˘ئار نا˘˘˘ك ة˘˘˘م˘˘˘حر
تاراهم ىلإا ةجاحب ن˘ح˘ن»:ع˘با˘ت˘ي˘ل
مدق ةر˘ك ق˘ي˘ب˘ط˘ت بحأا ،ة˘م˘حر ن˘ب

،ةسسوردم فادهأا ليجسستو ةليمج
ا˘مد˘ن˘ع نا˘ي˘حألا سضع˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘كل
ة˘يدر˘˘ف ةرا˘˘ه˘˘م˘˘ب ا˘˘فاد˘˘هأا ل˘˘ج˘˘سسن
ىلع هنم ديكأات يف ،«كلذ ينبجعي
زرحم» هبعلي يذلا ريبكلا رودلا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘˘ف «د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
.يزيلجنإلا

ثيدح رصضخلأ حانج
يملاعلأو يزيلجنلأ مÓعإلأ

سسي˘˘ن ج˘˘ير˘˘˘خ ل˘˘˘سصاو˘˘˘يو اذ˘˘˘ه

ا˘م˘ب ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا را˘ه˘بإا ي˘سسنر˘ف˘˘لا
ن˘ي˘ب˘ما˘سشلا» ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ه˘ع˘ن˘سصي
هلعج يذ˘لاو م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه «بي˘سش
˘مÓ˘علا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ع˘با˘ت˘م ط˘ح˘م
ي˘ت˘لاو ،ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لاو يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
تا˘يو˘ت˘سسم˘لا˘˘ب ةدا˘˘سشإلا ل˘˘سصاو˘˘ت
«رسضخلا» مجن اهمدقي يتلا ةيلاعلا

ع˘قو˘م ر˘سشن ثي˘ح ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
لوط˘م لا˘ق˘م «ند˘ن˘ل لد˘بو˘ب˘تو˘ف»
ثيح ،يرئازجلا مجنلا سصوسصخب
هل نوكيسس ةمحر نب نأا ريرقتلا دكأا
دحأل هلاقتنا ةلاح يف ريبك نأاسش
م˘سسو˘م˘لا «غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا» ة˘ق˘لا˘م˘ع
.مداقلا

بحاسص نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
مامت˘ها ن˘م˘سض ل˘خد˘ي ا˘ع˘ي˘بر42
يرود˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
دقاعتلا دوت يتلا زاتمملا يزيلجنلا

،يفي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ه˘ع˘م
و˘ه «ي˘سسل˘ي˘سشت» يدا˘˘ن نأا ود˘˘ب˘˘يو

عم تاسضوافملا ءدب دعب برقألا
فوفسصل هم˘سضل درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ةرادإا
 .لبقملا مسسوملا نم ةيادب «زولبلا»

هبرقي نايلو ليحر
يصسليصشت نم رثكأأ

ن˘ب د˘ي˘ع˘˘سس ظو˘˘ظ˘˘ح تع˘˘ف˘˘ترا
يدا˘˘ن˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘˘للا ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘حر
يلاحلا مسسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘سسل˘ي˘سشت
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا سضفر ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا ،نا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو
.يسسليسشت

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تف˘˘˘سشكو
حر˘ت˘قا ي˘سسل˘ي˘˘سشت نأا ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نا
يليزاربلا بعÓ˘لا ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘ت˘لا
طرتسشا ريخألا نأا لإا ،دحاو مسسومل
كسش نود ةرادإلا عفديسس ام ،ثÓث
دجاوتي يذلا ةمحر نب وحن كرحتلل

 .يندنللا يدانلا رادار ىلع
طيمز.ع

ي˘لود˘˘لا يد˘˘نا˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع تا˘˘ب
لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن بعلو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نم تاطوغسضل سضر˘ع˘ت˘ي ،سسي˘ت˘ي˘ب
.هدقع ديدمت لوح هقيرف يلوؤوسسم

نأا ،ةينابسسا مÓعإا لئاسسو تفسشك
سضيفخت تررق سسيتيب يدان ةرادإا

د˘ئا˘ق يد˘ن˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع˘˘ل ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع
كلذ ةرر˘ب˘م ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
قيرفلا اهب رمي يتلا ةيلاملا ةمزألاب
سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘سسب ل˘˘كك م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لاو
،رد˘سصم˘لا سسف˘ن بسسحو.انوروك

ح˘سضو «سسيدر˘ي˘ف ي˘كنÓ˘ب˘لا» نإا˘˘ف
هنكمي ل هنا «ءارحسصلا براحم»ـل
ةريبك ةبسسنب يونسسلا هبتار ةدايز
.ةيسضاملا ةرتفلا يف هلمأاي ناك امك
امدعب سسيتيب ةرادإا نم هذه تءاجو
يرئازجلا اهعفادم ليحر نأا تدكأات
ح˘ب˘˘سصأا مدا˘˘ق˘˘لا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
يأا دادعتسسا مدعل ارظن  Óيحتسسم
يئازجلا هطرسش ةميق فرسصل يدان
بلغأا اهب رمت يتلا ةمزألا ببسسب
ةيدنأا ةدع نإاف ،ةراسشإÓلو.ةيدنألا

يد˘نا˘م ى˘˘سسي˘˘ع م˘˘سض ي˘˘ف بغر˘˘ت
ةنولسشر˘ب ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
،لانسسرأاو ،نويلو ،ديردم وكتيلتاو
هتعسضو يتلا يئزجلا طرسشلا نكل
03 ـب رد˘ق˘ي يذ˘˘لاو سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب ةرادا

هليحر نم بعسصي دق وروأا نويلم
ى˘ل˘ع ه˘م˘غر˘ي˘سسو ة˘˘ف˘˘ئا˘˘سصلا هذ˘˘ه
ع˘م هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإلا
.1202 فيسص يف رسضخألا قيرفلا

جاحلب اصضر

رسسيأا ريهظ مÓغ يزوف سضفر
بعل ،يرئازجلا ينطولا بختنملا
ثيدحلا يسسنرفلا نايتإا تناسس يدان

ءاقل ل˘ب˘ق تا˘عا˘سس ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ن˘ع
ق˘ير˘ف˘ب ه˘يدا˘ن ع˘م˘ج يذ˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘لا

ى˘ل˘ع ز˘كر˘ي ه˘نا ا˘ح˘سضو˘م ،نÓ˘ي˘˘م
«يبون يترابلا»ـل ة˘فا˘سضإلا م˘يد˘ق˘ت
حسضوأاو.لاطبألا يرود ىلإا لهأاتلل

ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف مÓ˘˘غ
يف يلبقتسسم نع ثيدحلا »:سسمأا
نحنو ،هناوأل قباسس نهارلا تقولا
قرفلا عم ناكمب رفظلا ىلع زكرن
،ابوروأا لاطبأا يرود يف ةكراسشملا
عباتو ،«ايلاطيا سسأاكب جيوتتلا دعب

يتاردق يف قثي بردملا »:همÓك
ادج مه˘م اذ˘هو ،ار˘ي˘ث˘ك ي˘سصخ˘سشو

،«مد˘ق ةر˘ك بعÓ˘ك ي˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب
لمعا انأا »:نايتإا تناسس ريهظ متخو
حاتت ةرم لك يف يسسفن تابثإا ىلع
رو˘˘مألا نأا فر˘˘عأا ،ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ل
عفرل دعتسسم ينكل ةلهسس تسسيل
.«يدحتلا

ب.م.يرصسيإأ

يصسليصشت نم رصضÿأ حانج برقي دقعلأ ديدŒ نايلو صضفر

اهب لجصسي يتلا ةقيرطلا ينبجعت عئار ةمحر نب :كنارف سساموت

يصسلدنألأ يدانلأ ىلع اهلÓظب يقلت ةيلاŸأ ةمزألأ

يدنام ـل مدقŸا سضرعلا سضفخت سسيتيب ةرادإا

ايلاح هلبقتصسم ‘ ركفي ل هنأأ دكأأ

لاطبأ’ا يرود ‘ ناكم زجح ىلع ›وبان ةدعاصسم ‘دهو يصصخصشو يتاردق ‘ قثي وزوتاغ :مÓغ

طيمز.ع

sport@essalamonline.com

ةحابصسلل سسين كيبŸوأا يدان ¤إا مصضني دويصس ايقيرفإا لطب
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ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل لدا˘˘˘ع د˘˘˘˘كأا
ديدجلا ي˘ند˘ب˘لا ر˘سضح˘م˘لا
يسضاير˘لا يدا˘ن˘ل˘ل م˘يد˘ق˘لا
ع˘م ه˘قا˘ف˘تا ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘˘لا
ردا˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا

ماعلا ريدملا اذكو ينارمع
ى˘ل˘ع جو˘ج˘م ن˘يد˘لا ر˘سصن

قبي ملو ،ليسصا˘ف˘ت˘لا ة˘فا˘ك
يذلا دق˘ع˘لا ع˘ي˘قو˘ت ىو˘سس
ةمداقلا تاعاسسلا يف متيسس
هتبرجت يف قيفوتلا اينمتم
ةدعاسسم ديري هناو ةسصاخ
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
لا˘˘˘ق د˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘سضفألا
ديعسس انأا ينقدسص» :ينعملا

يذلا يتيب ىلإا يتدوعب ادج
ي˘ف ي˘ت˘ل˘حر ه˘ي˘ف تق˘ل˘ط˘˘نا
عم تمد˘ق ا˘مد˘ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ي˘مو˘ل ي˘˘جور ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

كر˘ت˘ل ة˘سصر˘ف ا˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘˘عا
ه˘ب˘حا ق˘ير˘ف ي˘ف ي˘ت˘˘م˘˘سصب

.«اريثك
تصشع يصس.صسأأ.يصسلأ»

ةديج تايركذ اهيف
دعصسأأ تنكو اهصسنأأ ⁄

«اهتأراصصتنل
ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘˘سصاو د˘˘قو

نم رح هنأا دكأا ثيح ،هثيدح

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ع˘˘˘˘م ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا يأا
اهيف ىسضق يتلا ةمسصاعلا
ا˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م م˘˘سساو˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
اذه «ةراطسسوسس»ـل قيفوتلا

يندبلا ر˘سضح˘م˘لا د˘كأا د˘قو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘˘سس ه˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘سسلا ع˘م هد˘ق˘ع ف˘˘ير˘˘سشت
ام˘ل˘ث˘م د˘يد˘ج ن˘م ي˘سس سسأا
ة˘ق˘فر˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس
:لاق ثيح ري˘مو˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا

يل ةبسسنلاب ريبك دحت وه»
ما˘مأا نو˘كي˘سس ه˘نأاو ة˘سصا˘خ
ى˘لا بر˘قألا هر˘ب˘ت˘عا ق˘ير˘ف
ن˘م ي˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘˘فا˘˘ن˘˘سسلا قا˘˘سشع
ى˘ع˘سسأاو يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا تل˘˘ب˘˘ق
ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ءا˘ي˘سشألا رار˘كت˘ل
مسسوم قيرفلا اهاسضق يتلا

ي˘˘˘نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ8102
.دعب نع ةحرفلا تسشياع

صشامر ماصشه

14
نا˘˘ب˘˘يز˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا را˘˘سصنأا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي

فرط نم قبطملا تمسصلا راكنتسسا
ثدحتت مل يتلاو ،ةركسسب داحتا ةرادإا
يرابجإلا فقوتلا ذنم نيبعÓلا ىلإا
ة˘ح˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب يور˘˘كلا طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل

جرخم داجيإا يف ا˘ه˘ل˘طا˘م˘تو ا˘نورو˘ك
يتلا ةقناخلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأÓ˘ل ع˘ير˘سس
بل˘غأا د˘يد˘ه˘ت نأا ا˘م˘ك ،ق˘ير˘ف˘لا ر˘سضت
تاعزانملا ةنجلل ءوجللا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
قاروأاو مهتاقحتسسم ىلع لوسصحلل
يف يناعي قيرفلا لعجيسس مهحيرسست
ةيعسضولا نأا ر˘كذ˘ي ،م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘قورأا
دق ام لبق نم رثكأا ةقلقم تحبسصأا
،قيرف˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثؤو˘ي
ةرور˘سضب يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
.كرحتلا

كلذ تطبر ةرأدإلأ
ةنيزخلأ صشاعتناب

يف نابيزلا ءانبأا قاسشع بغريو اذه
ةيوسستو لاومألا عمجل ةرادلا يعسس
مسسوم˘لا ذ˘ن˘م ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ي˘ع˘سضو˘لا
ينف˘لا م˘قا˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ي˘سضا˘م˘لا

عم ةيهتنملا ز˘ئا˘كر˘لا دو˘ق˘ع د˘يد˘م˘تو
ل˘ظ ي˘ف ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ءارسضخ رظتنت يتلا ةريبكلا تايدحتلا
دقو اذه مهتاحومط قيقحتل نابيزلا

اه˘كر˘ح˘ت ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ةرادإا تط˘بر
ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘يو˘˘سستو
تادعاسسملا سضعبب ةنيزخلا سشاعتناب
ةيلاحلا ةيعسضولا نأاو اميسسل ةيلاملا

.كلذب حمسست ل
صشامر ماصشه

ي˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تإا ةرادإا ترر˘˘ق
بعÓ˘لا ح˘ن˘م ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘مو˘ي˘˘لا
،هبلطل ةيبلت هحيرسست ةقيثو ةنيدوب

ىلع رسصأا دق ناك هنأا رابتعا ىلع
عم هتريسسمل ةيا˘ه˘ن˘لا ة˘ط˘ق˘ن ع˘سضو
سسيئرلا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ،ق˘ير˘ف˘لا
ناودع زيزع يواهلا يدانلل تقؤوملا
ح˘ن˘م˘يو بل˘ط˘لا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو˘˘ي
اذ˘ه د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف ة˘ق˘ي˘ثو ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

وف˘ط بب˘سسب ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه تءا˘جو
ةقلاعلا ةيلاملا تاقحتسسملا لكسشم
رسصانعلا نأل حطسسلا ىلع نيبعÓل
7 بتاور ىلع لسصحتت مل ةيبانعلا
سضع˘ب˘ب ع˘فد ا˘م˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ر˘˘ه˘˘سشأا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
.تاعزانملا

‘ هتبغر ددج ميعزلأ
ةنوب ةدايقل ةدوعلأ

ةكر˘سشل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا دد˘جو اذ˘ه
طسسابلا دبع ةبان˘ع دا˘ح˘تل ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

فارسشإÓل ةدوعلا يف ةداجلا هاياون ميعز
يف حسضوأاو ،قيرفلا نوؤوسش رييسست ىلع
سضعب ةيوسست رظتني هنأاب ددسصلا اذه
عورسشلل مداقلا عوبسسألا لÓخ رومألا
مزتعي هنأاو ةسصاخ يناديملا لمعلا يف
هريطسست عم ةيعون تامادقتسساب مايقلا
ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا دوعسصلا

ميعز نأا ولو لبقملا مسسوملل فدهك
˘مز˘ت˘ع˘ي ه˘˘نأا˘˘ب نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ح˘˘سضوأا
نم ط˘ق˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ة˘ع˘برأا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا

.يلاحلا دادعتلا نيب نم ةبانع جراخ
صشامر ماصشه

ودأراب يدان
ةراعإلأ دقع ‘ ءأرصشلأ دنب ليعفت صضفر يصستيف

لاغتÈلا ‘ هتبرŒ لصشف دعب «كابلا» ¤إا ايمصسر دوعي يجيعن
ةياهن عم هقيرف ىلإا ةدوعلا عم دعوم ىلع يجيعن ءايركز نوكيسس

دنب ليعفت مدع يسستيف ليج يدان ررق امدعب ،لاغتربلا يف يلاحلا مسسوملا
مسسوملا يف ةلوطبلا فاده نأا امب ،بعÓلا دقع يف دوجوملا ءارسشلا
.هيدانل ينفلا مقاطلا عنقي مل يسضقنملا

مدع تررق يلاغتربلا يدانلا ةرادإا نأا ةيلاغترب ةيمÓعا ريراقت تفسشكو
يلودلا بعÓلا لسشف امدعب ،ةراعإلا دقع يف دوجوملا ءارسشلا دنب ليعفت
ءاقل32 يف كراسش ثيح يدانلا ةليكسشت يف هسسفن سضرف يف يرئازجلا

تاريرمت3 مدقو اديحو افده اهلÓخ نود ،ايسساسسأا تايرابم5 اهنم
اذه.حيرسص مجاهمل ةبسسنلاب ليئسض يدانلا ةرادغ هتربتعا ام وهو ةمسساح
اميسسل يجيعن تامدخ ىلع ةيرئازجلا ةيدنألا تفاهتت نأا رظتنملا نمو
.لاغتربلا يف عيقوتلا لبق قرف ةدع راظنأا طحم ناك هناو

ب.م.يرصسيإأ

ينم نب ببصسب دادزولب نم اهتÒظن يكتصشت يلهأ’ا ةرادإا

جÈلأ يلهأأ
تاعزانŸأ ةنجلـل نوهجتي مهدوقع ةيهتنŸأ نوبعÓلأ

جو‹و Êارمع عم تقفتا» :ينبعل لداع
«يتيبل يتدوعب ديعصسو ليصصافتلا لك ىلع

ةنيطنصسق بابصش
ةيعصضولا سشاعتنا ‘ سسفنلا نونÁ دا–’ا راصصنأا«ةروصضÿأ» عم هتمصصب كÎل ىعصسي هنأأ دكأأ

خصسفتو ةنيدوب بلطل بيجتصست ةرادإ’ا
يصضاÎلاب هدقع

ةركصسب دا–أ

ةبانع دا–أ
ةدوعلأ ىلع رصصي ميعز

ةياجب ةيدولوم
يروت يلاملأ تاقحتصسم ديدصست مدع ببصسب

ثÓث يف بادتن’ا نم مورحم «بوملا»
ةيلاقتنا تارتف

بادتنلا نم فرتحم يناثلا مسسقلا يف طسشانلا ةياجب ةيدولوم قيرف عنُم
بعÓلا اهمدق يتلا ىوكسشلا ةفيلخ ىلع ،مداقلا يفيسصلا وتاكريملا يف
ةركل يلودلا داحتÓل ةعباتلا تاعازنلا ةنجل تمدسصو.يروت كيلم يلاملا
ثÓثل تÓيوحتلا قوسس لوخد نم اهتعنم امدعب ةياجب ةيدولوم ةرادإا مدقلا
ةرادإا نم هلاومأا قلتي مل يذلا يلاملا بعÓلا حلاسصل تلسصف امدعب ،تارتف
رظح عفر لجأا نم بعÓلا لاومأا ديدسست يلودلا داحتلا طرتسشاو ،يدانلا
قيرفلا نإاف تاقحتسسملا ديدسست نم ةرادغلا نكمت مدع لاح يفو ،بادتنلا
دق ةقناخ ةيلام ةمزأا نم يناعي هنأاو اميسسل ةيواهلا وحن ةتباث ىطخب هجتي
.يراجلا مسسوملا ةياهن ةيعامج ةرجه ىلإا نيبعÓلا عفدت

ب.م.يرصسيإأ

sport@essalamonline.com

يأد Úصسح رصصن
ناك ÊاتيروŸأ بعÓلأ
أÒثك كراصشي ⁄و اباصصم

سضفرت «افيفلا»
يهلد ىوكصش

ةيرصصنلا ذقنتو
رسصن قيرف ةرادإا تسسفنت

د˘ع˘ب ،ءاد˘ع˘سصلا ياد ن˘ي˘سسح
ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا رار˘ق
سضفر يذلا «اف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا
يناتيروملا بعÓلا ىوكسش
يذلاو ،ي˘ه˘لد ي˘لا˘ي د˘م˘ح˘م
ني˘نو˘ل˘لا با˘ح˘سصأا ى˘كت˘سشا
بب˘سسب ،ر˘˘م˘˘حألاو ر˘˘ف˘˘سصألا

ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ه˘˘ي˘˘قÓ˘˘ت مد˘˘ع
داحتلا ناكو.ةقلاعلا ةيلاملا
نأاو قبسس مدقلا ةركل يلودلا
عا˘فد بعل ح˘لا˘˘سصل ل˘˘سصف
بل˘طو ،ق˘با˘˘سسلا تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت
فلأا002 ع˘فد˘ب ة˘ير˘سصن˘لا
رايلم5.3ـلا ةبارق يأا وروأا
ةيعسضو ديزي ام وهو ميتنسس
نأاو اميسسل اد˘ي˘ق˘ع˘ت يدا˘ن˘لا
ة˘مزأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ة˘ير˘سصن˘لا

مل نوبعÓلاو ة˘ق˘نا˘خ ة˘ي˘لا˘م
مهتاقحتسسم ىل˘ع او˘ل˘سصح˘ي
.ر˘ه˘سشأا ةد˘ع ذ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

نيسسح رسصن ةرادإا تنعطو
«ا˘˘ف˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا» رار˘˘˘ق ي˘˘˘ف ياد
افل˘م تز˘ه˘ج ثي˘ح ،ق˘با˘سسلا
كراسش بعÓلا نأا هيف تدكأا
ل˘ب˘ق تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا سضع˘˘ب ي˘˘ف
رر˘ق˘ي˘ل ة˘با˘سصإÓ˘ل سضر˘ع˘ت˘لا
هدÓ˘ب ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘˘ل
برقألا عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلا
سسي˘لو بعÓ˘˘لا سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل
نمسض نكي مل هنا امب قيرفلا
ررقتل ،ةرتفلا كلت يف قيرفلا
لسصفلا ةي˘لود˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
يذلا رمألا ةيرسصنلا حلاسصل

نم اديزم يدانلا ةرادإا بنج
ى˘˘لإا ل˘˘سصي د˘˘ق ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
داد˘˘ع ن˘˘م طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا بح˘˘سس
.قيرفلا

ب.م.يرصسيإأ

جربلا يلهأا ةرادإا تررق
يدا˘ن د˘˘سض ىو˘˘كسش عاد˘˘يإا
بب˘˘سسب دادزو˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
نب باسشلا بعÓلا ةيسضق
ارخؤوم هع˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ي˘ن˘م
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا فو˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف
لازي ل هنأا مغر يمسصاعلا

ةعبرأل يلهألا يف اطبترم
عاديإا ليلدب ةلماك مسساوم
ي˘˘˘ف ي˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘حلا هد˘˘˘ق˘˘˘ع
بسسحو اذ˘˘˘˘ه ،ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا
سسينأا سسيئر˘لا تا˘ح˘ير˘سصت
ل بعÓلا نإاف يدامح نب
ةعبرأل هقيرفب اطبترم لازي
هل قحي لو ةلماك مسساوم
ذخأا دعب لإا يدانلا ةرداغم

هنأا افيسضم ةرادإلا ةقفاوم
فرسصت د˘ع˘ب بعو˘ت˘سسي م˘ل
با˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘لوؤو˘˘سسم
.دادزولب

مهدوقع ةيهتنŸأ
بأوبأأ قرط نوررقي

نم تاعزانŸأ ةن÷
مهتاقحتصسم لجأأ

ةقلاعلأ
سسكعو ىرخأا ةهج نم

دقف ،اهانمتي عيمجلا ناك ام
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع رر˘˘ق
ءوجللا مهدوقع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
تا˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لإا

ة˘˘يو˘˘سست˘˘ب ة˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةسصاخ ةقلاعلا تاقحتسسملا

ر˘ي˘ي˘غ˘ت نو˘ل˘˘سضف˘˘ي م˘˘ه˘˘نأاو
مداقلا مسسوملا يف ءاوجألا
ي˘ف دو˘ق˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت نود
ة˘ي˘فا˘سضإا م˘سساو˘م˘ل ق˘ير˘ف˘لا

تايط˘ع˘م˘لا هذ˘ه ل˘ظ ي˘فو
اريثك فوختي سضعبلا نإاف
يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا ل˘سشف ن˘˘م
يدامح نب سسيئرلا هيلإا اعد
ثيدحلا فدهب ءاعبرألا موي

راتخملب ءاقفر لبقتسسم نع
مه˘ن˘م سضع˘ب˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
ءار˘˘ج بسضغ˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ق ي˘˘˘ف
.روجألا ةيوسست يف رخأاتلا

صشامر ماصشه

هيعصس دكؤويو دادحو يقوزرم يئانثلا ليحر يفني يراطيق
امهئاقبل

ةدكيكصس ةبيبصش
تاناعإلأ حيرصست ‘ لمأات ةرأدإلأ

ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش سسي˘˘ئر عرا˘˘سس
ديكأاتلل يراطيق ةدكيكسس
ر˘ي˘خ م˘جا˘ه˘م˘لا سصو˘سصخ˘ب
طبترم هنأاب يقوزرم نيدلا
نيماعل دتمي دقعب قيرفلاب
يف ه˘ماد˘ق˘ت˘سسا د˘ن˘ع ه˘ع˘قو
اربتعم ،يوتسشلا وتاكريملا

ع˘م ه˘قا˘ف˘تا ن˘˘ع عا˘˘سشي ا˘˘م
ة˘يدو˘لو˘م ق˘با˘سسلا ه˘ق˘˘ير˘˘ف
لمح ىلإا ةدو˘ع˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
لبقملا مسسو˘م˘لا ا˘ه˘سصي˘م˘ق
بعÓ˘لا نأل ة˘عا˘سشإا در˘ج˘م
ة˘˘يو˘˘لوألا ح˘˘ن˘˘م˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘˘ت
دكأاو اذه ،ةدكيكسس ةبيبسشل
ى˘ع˘سست ه˘ترادإا نأا سسي˘˘ئر˘˘لا
ينفلا مقاطلا عم قيسسنتلاب

رارقتسسلا ىلع ةظفاحملل
ىلع ةظفا˘ح˘م˘لا لÓ˘خ ن˘م
ةليكسشتلا رسصا˘ن˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘غأا
لب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
دجن ءلؤوه زربأا نم لعلو
.دادح عفادملا

تلصسأر ةرأدإلأ
لجأأ نم ةيدلبلأ

حيرصست ‘ عأرصسإلأ
ةناعإلأ
سصو˘سصخ˘˘بو اذ˘˘ه

،قيرفلل ةيلام˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
يراطيق سسي˘ئر˘لا د˘كأا د˘ق˘ف
ي˘˘˘˘ف تمد˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘ترادإا نأا˘˘˘˘ب

ا˘ف˘ل˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘عا˘˘سسلا
ءانب ةيدلب˘لا سسي˘ئر˘ل Ó˘ما˘ك
ل˘˘جأا ن˘˘˘م ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘نا˘˘عإا سصي˘˘سصخ˘˘ت
لازل نآلا د˘ح˘لو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل
يف لسصفلا رظتني عيمجلا
تذخأا يتلا ةناعإلا ةيسضق
مزÓلا نم رثكأا اتقو هبسسح
اريبك ءايتسساو اقلق ببسس ام
بل˘ط د˘قو اذ˘ه ،ة˘ب˘ي˘ت˘˘كل˘˘ل
ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘سسإلا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ى˘لإا ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘سست
ة˘مزأا˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
يتلا ةيعامتجلا مهفورظو
.رخآل موي نم دقعتت

صشامر ماصشه



ةــــنصصرق

ةجصضلا دعب يفولخم
+ÿÿåÿÿلا دÉÑÿÿqÿلا ةÿkÿي

ق©Dو- ةدMرÿè- اÿ§ÿ-راÿ.&ا
HÿÿÿwÿÿÿõÿÿÿوDÿÿÿلا يÿÿgÿÿÜÿÿل
يÿمÿلاÿåÿلاو يÿÿgÿمÿÿلو&لا
ىÿÿõÿÿ> اJÿÿرIÅÑÿÿÿ يÿÿÿkÿÿÿلا

0ÄÑÿا+ÿ• -ÿوMÿkÿ9و&ا ،رÑح
يDÿ يرÿ(ازÿqÿلا لÿgÿÜÿلا
-ÿÿèÿÿرMÿÿةد /ÿدMÿةد Fÿ°ت
HÿtÿgÿÜÿا +ÄÑÿgh لاÿgÿåÿد
<ÿÿلا نÿÿkÿÿلا بارÿو:ÿ°ÿي
خMرا- ن> مõ> ي&ا نود
تررDÿÿÿÿïÿÿÿ ،جورÿÿÿÿwÿÿÿÿلا
ي6Ñا0ÄÑ)ا ن> ر©ÿkÿåÿgÿلا
+ÇÑو قدJ{ا F7 لÑو ،ءيEمد HwõوDلا يÅÑòل رòل Hو نEì Hå• 6ر+ •©ل)ا •/و-وÑةلا -ÅÑq©ç.

هتانب عم ةيهيفرت ةلوج يف زرحم
Dÿ8 يÑÿgÿ©ÿtÿة Mمو

ةMÿادÿÿ+ لEÿÿgÿÿو تÄÑÿÿgلا
Hgةارا DرMï• 9Ñد Iيدا
ررE ،تا>اÄÑ+ نوMkار+
يلودلا 5رHÿtÿ س9اMÿر
يداh I>لو ير(ازqلا

HÿÿÿاIÅÑÄÑÿÿÿkÿÿ6 رÑÿÿ©ÿÿkÿÿي
ةÿÿلوÿÿ/ يDÿÿ جورÿÿÿwÿÿلا

ىل)ا •-ا°+ ةDïر ة©õ(ا>
ةHاåلا ق(ادÿtÿلا ىد0ÿ)ا
ة°MدH يDÿ ةدÿ/اوÿkÿمÿلا

HÿاIÅÑÄÑÿkÿلاو ،ر+ÿkÿåÿدا
Eÿÿÿõÿÿ©ÿÿœ <ÿÿ9 نÑÿÿèÿÿط
يزIÿÿqÿÿõÿ©ÿ)لا يرودÿÿلا

لاÿÜÿ+&ا يرود ةÿÿ>رEÿÿو
.ا+ورو&ا

ةلئاع يزعي راودم
«تÓيج◊وب»

Dÿ6ر يÑÿلاÿة -ÿåÿزMÿو ة/ÿ§ÿ§ÿا <ÿgلا دòرMم
Hÿÿÿر راود)ÿÿÿ©Äلا سÿÿÿار+ÿÿÿÜÿÿÿلا ةÿÿÿمÿÿÿtÿÿkÿÿرDÿÿة
م©6Ñõ ةاDو ر.)ا ىõ> [تtq©œلو+[ةõ(اåل
قاDو يدا°ل ق+اÄÑلا سÄ©(رلا تtq©œلو+
6ÑÜ©ì، 0©ث EاHارلا ت+Üملا ةtkرDة <gر
HÿÿوEÿÿåÿ§ÿلا اÿ6رÑÿمÿي +ÿ°ÅÑÿر -ÿåÿر ي5ا)ÿ©Äس
ا}§+ ةÜ+ارõل ي}©ÿkÿ°ÿíلا òÿkhمÿلا ءاÉÑÿ>&او
ز> ىلومÿلا نHÿ نÿ©ÿ/ار ،لÿqÿõÿلا باÇÑÿمÿلا

ة6Ñåاولا •kم0رÿ+ دÿíÿïÿ©ÿلا دÿمMÿkÿèÿ ن&ا لÿ/و
.ناوÄÑõلاو رÇÑgلا •Mو3 م§Mõو

تارارقل Òبك بقÎلا
›اردفلا بتكŸا

MÿÿkÿÿرEh <ÅÑÿÿلا قاÿÿمÄÑÿÿkÿÿدMÿÿةر Eÿÿتارار
س8اwلاو ،ءاå+ر&لا ا}J يلاردíلا òkhملا
+ktدMد HÇÑ©6ا رÑkc°لا فاgÜة©°:ولا ةلو
Hد> نH• ل3وô H1 نœل HåرDة Hا3ا ا
6Ñkåلا دوíلا ىلا قرk°اDÄس Hد/ نMلو0 د
تلوgÜلا يDÿ ى0ÿkÿو ةÿ°ÿ©ÿ:وÿلا ةÿلوÿgÿÜÿلا
نورM°kâ نÿœ<ÿgÿ©ÿلا ن&او ة8Ñÿا1ÿ ،ةMÿواÿ§ÿلا
م§ل ح°م©Iÿ• 6Ñÿ&او اÿم6Ñÿ©ÿل ÅÑÿèÿì+ رارÿïÿلا
Eلا رارåلا ىل)ا ةدوkردMgتا Hد/ نMو&ا د
م6Ñÿوÿمÿلا راIÿÿkÿâÿاو ة0ÿÿارÿÿلا ىÿÿل)ا نوFÿÿرÿÿلا
.لïgملا

..’وأا رارقلا

Mىر HÄÑولو'و DرMا ق-tدا +ÄÑòةر <õن&ا ى
7Ñÿÿلا حÿمÿلا دراوÿمÿلاÿ©ÿو ة<ÿا مد-ÉÑÿاv لاÿور'Mÿة
+ÿلاÿ°ÄÑÿgÿل ةÿمÇÑÿ©ÿلا رÿمÿ6وÑÿلا مòÿدا5 يور Hن
Hkا<g§او ا&/gرJا <õلا ىkلا مازÇÑل تمè©با
ة8Ñا1 ،نJارلا تEولا يD ة6Ñومõملا لوtõلا

يÿلاÿkÿلاÿ+و ة8Ñÿåÿgÿ ةرDÿkÿ سMÿÿåÿ©Å يداÿÿ°ÿÿلا ن&او
DÿلاÿkÿرEh 6Ñÿ©òÿل نو/ÿkÿمÿاé J{ر&لا ا+åءا Hن
نH ةÿلوÿgÿÜÿلا فا6Ñÿkÿcÿ°ÿا رHÇÑÿ©ÿ ةDÿرHÿåÿ لÿ/&ا

ءاو6Ñ روH&لا نH ر©ثòلا ل6Ñkt اJدå+و ا§Hد>
و&ا ن©œ<gلا نوMد دMدÿkÄÑÿ+ ة8Ñÿاÿwÿلا ةÿ©ÿلاÿمÿلا

0kى Hلا ل/&ا نtدMث Hç لاòk©g6ل ةÑkc°فا
.دMد/ نH تاMgردkلا

اتن’اتأا ةبيتك ’إا

H°{ 6اÑkc°ا°ملا فاDÄÑا> ،ة©+ورو&لا تاIت
Fلا ار©ثíقر Hلا ب}+}- ن°kا)r Hاد> ا DرMق
ي°Mر6Ñgا= بردملا ةدا©ÿïÿ+ وHÿاÿ=رÿ©ÿ+ اIÿkÿلاÿ-&ا
م6Ñوملا ا}p Jدtلا ة>ا°8Ñ نH نòم- ي}لا
ةtïïملا r(اk°لا لíÉÑ+ ا©لاMÜا جرا1و ل1اد
س6وD°kو/ ماH&ا ،سHÄ&ا لو&ا ةر§7Ñ اJر1&ا ناFو
لMtÇÑ ن&ا لEg ةk©q°لا يD اHدHkï ناF اHد°>
ل-اÿïÿلا تEوÿلا يDÿ ءازÿ/ ةÿ+ر9Ñÿ ىÿõÿ> ر1ÿ©ÿ&لا

.ةk©q°لا لدMåو

qarsana@essalamonline.com
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«يصس سسا يصسلا» ىلإا تادميحم ةدوع
-ÿÿÿÿمòÿÿÿ°لا ةراد)ا تÿÿÿ°ÿÿÿيدا

ةدا©ï+ ي°©ïÄÑ°Üلا ي9ÑاMرلا
نMÿدÿلا رIÇÑÿ ماÿåÿلا رMÿدÿمÿÿلا

Hÿqÿجو، Hÿا نEÿ°ÿاé دلاFkرو
ةدوåلاÿ+ تادÿمHÿtÿ©ÿ د7Ñÿ©ÿر
ةÿïÿ+اÄÑÿلا •HÿاHÿ§ÿ دÿïÿõÿ- ىÿلا

FÿمÿدMÿر Dÿ°ÿل يÿõÿíرMث©0 ،ق
م6Ñÿوÿمÿلا نÿ• <ÿ+اÿ©ÿ= دÿÿåÿ+و
ةراد)لا تررEÿÿÿ ي9Ñÿÿÿاÿÿÿمÿÿÿلا
يD قI• Mkí&او ام©6Ñل •-دا>)ا

Fر©ث Hلا ن&Hرو Hç Hبرد
،يIارم> رداïلا دg> ر+اF&لا
Mÿ{Fÿلا ن&ا رÿkÿïÿ°ÿ6 يÑÿ©ÅÑفر

<õى -å©©ن Hلا ي+ردícتا
.ة©IاÅÑgلا

15

«حيرلاو ءاوهلا اولديز حيلم يديصس»
-ÿÿÿ9و دادزÑÿÿÿåÿÿÿ©ÿÿÿا ة(-ÿÿÿtÿÿدا

رارEÿ دÿåÿ+ ادÿåÿïÿ©ÿ- س7ارÿÿtÿلا
ـل ÿç+اÿkÿلا تاÿ>5اÿ°ÿمÿلا ةÿqÿ°ÿل
بردملا IÇÑì&ا ي}لا اí©íلا
يDÿ ودÿلا يداÿم0ÿ يIÄÑÿوÿÿkÿلا
ا§Dåر دE ناF يkلا ة©ïÉÑلا

9Ñلا دíرMلا قt7ارÑءا/و ،ي
Eلا رارõq°ة©لودلا ة +ÉÑةرور
ورو&ا ÿÿÿìل&اDÿÿç Hÿÿgÿõÿê 41د
FÿkÿåÿوMÉلا سÿkÿï°لا يkوIÄÑي
ىوÅÑòلا ì©لاkòل ةDا9Ñ)لا+
ورو&ا0081ب ةردÿÿïÿÿمÿÿÿلا

هدï> خDÄÑ ة©1õí ىô <õل3و
Dا/ يIí8102 ي.
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ةÓصصلا تيقاوم

يدنام ـل مدقŸا سضرعلا سضفخت سسيتيب ةرادإا^
اهب لجصسي يتلا ةقيرطلا ينبجعت عئار ةمحر نب :كنارف سساموت^

يفني قافت’ا
لكاصشم دوجو

ي◊وبم عم

«ةروصضÿأ» عم هتمصصب كÎل ىعصسي هنأأ دكأأ

عم تقفتا»:ينبعل لداع
لك ىلع جو‹و Êارمع

«يتيبل يتدوعب ديعصسو ليصصافتلا

يروت ›اŸأ تاقحتصسم ديدصست مدع ببصسب

بادتن’ا نم مورــحـم «بوŸا»
ةيلاقتنا تاÎف ثÓث ‘

نيرع يماح ةدوع رظتنت ةرأدإلأ
طاقنلأ ديدع مصسحل رصضخلأ
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ةيبوروألأ ةحاصسلأ ىلع يدان لصضفأأ عم ةكأرصش دقع تعقو ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ

ةحابصسلل سسين كيبŸوأا يدان ¤إا مصضني دويصس ايقيرفإا لطب

يرئاز÷ا حابصسلا ريوطتو اديج Òصضحتلا انفده..ةكارصشلا ماربإاب ءادعصس نحن:وداغوب

ةنيطنصسق بابصش ودأراب يدانةياجب ةيدولوم
ةراعإلأ دقع ‘ ءأرصشلأ دنب ليعفت صضفر يصستيف

«كابلا» ¤إا ايمصسر دوعي يجيعن
لاغتÈلا ‘ هتبرŒ لصشف دعب


