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تاقÓعلا نأاششب راوحلا رارمتشسا راطإا يف
نيدلبلا مهت يتلا ةيشسيئرلا اياشضقلاو ةيئانثلا

لوطشسألا ةئبعت لجأا نم تاميلعت يدشسي دارج
ةيقدنفلا تاشسشسؤوŸاو يرحبلاو يو÷ا

اشصخشش لبقتشسي نيجشسلاو عونمم ةفقلا لاخدإا
يجاجز لزاع امهنيب لشصفي طقف ادحاو

يف نيضسوبحملإ ةرايز فانئتضسإ
ايلك رجحلإ اهنع عفر يتلإ ةي’و91
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3و ةيودي لبانق3و «فوكينششÓك»3 زجح
ةريخذلا نم ةيمكو نزاخم3و ناديم تاراظن

ةراجحلاب مهوقششرو مهومتشش تليشسمشسيتب ةبيبط ةناهإا ةيشضق يف ارهشش81 نجشسلاب صصخشش ةنادإا

50 صص

،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزو˘˘لا ىد˘˘شسأا
نوؤو˘˘˘ششلا ءارزو ن˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ىلإا تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ،ةيجراخلا

ة˘حا˘ي˘شسلا ،ل˘ق˘ن˘لا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
نم ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانشصلاو
ير˘ح˘ب˘لاو يو˘ج˘لا لو˘ط˘شسألا ة˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا

م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لا ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا تا˘شسشسؤو˘˘مـلا اذ˘˘كو
،يئاقولا يحشصلا رجحلا ةرتفل اهمادختشسا

ءÓ˘˘جإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف اذ˘˘هو
نم ةيادب جراخ˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
.يراجلا عوبشسألا

«انوروك» ةحئاج تافلخم زواجت لبضس ثحبل مويلإ ةدحإو ةلواط ىلع «انورتابلإ»و تاباقنلإو دإرج
30 صص«91 ديفوك» عم صشياعتلل ةنكمملا تاهويرانيشسلا ةششقانم

هريظنو موداقوب نيب تاثداحم
22 ـلإ يف فورف’ يضسورلإ

وكضسومب يراجلإ ةيليوج
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عوبضسأ’إ إذه جراÿاب Úقلاعلإ
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رئإزجلإ يف تإرايضسلإ عينضصتل ةديدجلإ طورضشلإ هذه
ةنيزخلا لاومأا تفزنتشسإا يتلا ةقباشسلا ةيثراكلا تاشسرامملا نم ةبرجتلا تذخأا دارج ةموكحددعلا

لاجر إوناهأإ سصاخضشأإ3 عإديإإ
مهماهم ةيدأات ءانثأإ ةطرضشلإ

تقؤوملإ سسبحلإ ةيدملاب

يلامجإاو ءافشش ةلاح323 ليجشست
03451 ىلإا لشصي نيفاعتملا

ةباضصإإ395و تايفو5
«انوروك» ـب ةديدج
رـــــــئإزجلإ يـــف

30 صص

دلبلا اذه ‘ ةمزألا تاروطت ثحبل
يشسايشس لح ¤إا لوشصولا يعاشسمو قيقششلا

سسل‹ سسيئر
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عينضصتلإ ةضصخر ىلع لوضصحلل ةيضساضسأإ لحإرم3 ^
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟.. مهيمحي نم

ذنم اهعؤ˘ن ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ي˘ه ة˘ثدا˘ح ي˘ف
يف ةيناثلا ،لجيج يف ىلوأ’ا ،رهسش يلاؤح
ميلقإاب تاباغلا ناؤعأا مه اه ،يقاؤبلا مأا
هللا دسشمب تاباغلا ةعطاقمب دسشار د’وأا
نم ءادتعإ’ نؤ˘سضر˘ع˘ت˘ي ،ةر˘يؤ˘ب˘لا ة˘ي’ؤ˘ب

ؤهو هتمهادم رثإا سصاخسشأ’ا دحأا فرط
،ةعؤطقم ءار˘سضخ ة˘ي˘ب˘سشخ ةد˘م˘عأا ل˘ق˘ن˘ي

ةرايسس ةهجاو ريسسكتب ينعملا ماق ثيح
ناؤعأا ةايح نأا دكؤؤي لاح عقاو ،ةمدخلا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ر˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف تح˘˘سضأا تا˘˘با˘˘غ˘˘˘لا
،اهل نؤسضرعتي يتلا ةرركتملا تاءادتعإ’ا

.ةهجاؤلا ىلإا مهحيلسست بلطم داعأا ام ؤهو

ةوقب .. ليدبلإ بطلإ

نم افؤخ ىفسشتسسملا ىلإا باهذلل ايدافت
نؤلبقي نؤنطاؤملا تاب ،«انورؤك» ىودع
لباؤتلاو باسشعأ’ا لامع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ةؤ˘ق˘بو
بط˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’او ا˘ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف˘ل ار˘ظ˘ن
ىلع دامتعإ’ا لÓخ نم ليدبلاو يديلقتلا
لكسشب نؤطسشني اؤحسضأا نيسصتخم حئاسصن
،يعامتج’ا لسصاؤت˘لا ع˘قاؤ˘م ى˘ل˘ع تف˘ل˘م
رثكأاو ،نييÓملا ةعباتمب نؤظحي اؤحسضأاو
ةيمؤمع دئارجو ةينؤيزفلت تاؤنق كلذ نم
ةريخأ’ا ةرتفلا يف مهل تسصسصخ ،ةسصاخو
ن˘م ن˘كم˘م رد˘ق ر˘ب˘كأا ر˘سشن˘ل ا˘م˘ه˘م از˘ي˘˘ح
ةي˘ف˘ي˘كب ة˘سصا˘خ˘لا تادا˘سشرإ’او ح˘ئا˘سصن˘لا
.ىتمو باسشعأ’ا هذه لامعتسسإا

 بيرق جرفلإ لعل

،عمجأا ملاعلا مامأا تحتف ةديدج لمأا ةذفان
«لؤ˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘سشن ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ىلع ءؤسضلا هيف تط˘ل˘سس ،ار˘ير˘ق˘ت ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
ثحبلا زكارمو ةيودأ’ا تاكرسش دؤهج عراسست
لاعفو نمآا حاقل فاسشتك’ ،ملاعلا لؤح يبطلا

،لبقملا ماعلا لؤلحب «انورؤك» سسوريف دسض
،ايملاع امدقت رثكأ’ا تاحاقللا تسضرعتسساو
قرغتسسي ةديدج تاحاقل فاسشتكا نأا تزربأاو
لبق رابتخ’او ثحبلا نم تاؤنسس ةداعلا يف
ن˘كل ،ة˘ير˘ير˘سسلا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا لؤ˘˘سصؤ˘˘لا

رؤ˘مأ’ا تل˘ع˘ج «91‐ديفؤك» ةحئا˘ج ةرؤ˘ط˘خ
لعل .. داتعملا نم اريثك عرسسأا ةريتؤب ريسست
.هللا ءاسش نإا بيرق جرفلا

نيدعاقتملل ىرضشب

دؤقع ةلي˘ط ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م نأا ود˘ب˘ي
تفز ثيح ،تفخ لقنل وأا تهتنإا دق تسضم
ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسلا تÓ˘˘سصاؤ˘˘م˘˘لاو د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو
نم ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ا˘حر˘ف˘م ار˘ب˘خ ،ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو
اينورتكلا اقيبطت اهقÓطإا هدافم ،نينطاؤملا
قؤقحلا يوذو نيدعاقتملل هلÓخ نم نكمي
،مهحنمو مهتاسشاعم بسص مؤي ىلع فرعتلا

نا˘˘ك يذ˘˘لا مؤ˘˘ي˘˘˘لا لا˘˘˘خدإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو
مقرو اقباسس مهحنم هيف نؤسضاقتي نودعاقتملا

كلذو ،حاتفملا اذكو يراجلا يديربلا مهباسسح
ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
.php.rnc/rf/zd.etsop.etracde//:sptth

qarsana@essalamonline.com
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! .. «Ò– مهفت يجأإ»
،ة˘يرؤ˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة’و ل˘˘ج ّنأا م˘˘غر

قلغل راي˘مأ’ا ى˘لإا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت اود˘سسأا
عيبلا طاقن ةبراحمو ةيسشاملا قاؤسسأا
تاءار˘جإ’ا را˘˘طإا ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ئاؤ˘˘سشع˘˘لا
ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘لا
ي˘˘ف لؤ˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا ّ’إا ،«ا˘˘نورؤ˘˘˘ك»
اهيف امب نطؤلا ربع ندملا تارسشع
عؤنمملا ة˘ي’و92 ـل ةع˘با˘ت˘لا كل˘ت
ة˘ياد˘ب ظ˘حÓ˘ي ،ا˘ه˘ي˘لإاو ن˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لا
يؤ˘سضؤ˘ف˘لا ع˘ي˘ب˘لا ةر˘ها˘˘ظ را˘˘سشت˘˘نإا
يف ،تاقرطلا ةفا˘ح ى˘ل˘ع ،سشا˘ب˘كل˘ل
،لؤقحلا طسسو ،ةيراؤجلا بعÓملا

ي˘تا˘سشم˘لا سضع˘ب ل˘خاد ار˘سس ى˘ت˘حو
نطاؤملا .. لزانملا سضعب بئارمو
ىدحت لاؤملاو ةيحسضأ’ا نع ثحبي
.كلذ هل رفوو تاطلسسلا

! .. إذوبنم ىيحيوأإ ناك ةجردلإ هذهلأإ
نأا ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي

نم اهب سسأاب ’ ةبسسن
ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘يواد˘˘˘نرأ’ا
نيل˘سضا˘ن˘مو تادا˘ي˘ق
اؤ˘˘˘نا˘˘˘ك ،ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘˘ع
د˘˘م˘˘˘حأا نؤ˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ي
ن˘˘ي˘˘مأ’ا ،ى˘˘ي˘˘ح˘˘˘يوأا
ـل ق˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ؤه ا˘م˘ك ،«يد˘نرأ’ا»
ل˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
تÓيكسشتلا
،اي˘م˘لا˘ع ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
رمأ’ا لسصي نأا نكل
ه˘ي˘ف ة˘˘تا˘˘م˘˘سشلا ى˘˘لإا

سشار˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ؤ˘˘˘هو
م˘˘ل اذ˘˘ه˘˘ف سضر˘˘م˘˘˘لا
هركلا تارابع فلتخمب تسصغ ،«كؤبسسيافلا» ىلع بزحلل ةيئ’ؤلا تاحفسصلا ،دحأا هعقؤتي

لكلا ،«اسشاب ىفطسصم» ىفسشتسسم يف يحسصلا هعسضو رؤهدت رابخأا لوادت درجمب ىيحيوأ’
.ةفلتخم تارربمو رذع لكل و ،لجرلا يف تمسشي

! .. ةينغم ةضضبق ‘ لامعأإ لاجر
تلسصح ،نارهو ةي’و نم ردحنت ةفورعم يار ةينغم

نم ةعؤمجم سصخت ةيرسس تافلم ىلع تاؤنسس لبق
مت راقعب قلعتت قئاثو اهنيب نم ،نيذفانلا لامعأ’ا لاجر
يكنب سضرق سصخت ىرخأاو ،هتيكلم قاروأاب بعÓتلا

،ةثÓثلا ء’ؤؤهل ةيكنب ةلاكو ريدم همدق ينؤناق ريغ
ةلودلل كلم يحÓف راقع ليؤحت تادنتسسم نع Óسضف
اهلÓخ نم تنج ةمهملا قئاثؤلا هذه ،ةسصاخ ةيكلم ىلإا
مدعو ا˘ه˘ن˘ع ا˘ه˘تؤ˘كسس ل˘با˘ق˘م ة˘ل˘ئا˘ط ةور˘ث ة˘ي˘ن˘غ˘م˘لا
ةقسش مهتزتبا نم اهل ىرتسشا ثيح ،ةلادعلل اهميدقت
ىرخأاو ،ةمسصاعلا يف رايلم5.2 نع اهتميق ديزت ةرخاف
Óسضف ،تارايسسو ،رايلم2 نع اهنمث ديزي نارهو يف
.ةبعسصلا ةلمعلاب يكنب باسسح نع

سضرأ’إ ‘ نودضسفŸإ
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ث˘مأ’ا ف’آا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م لا˘˘ث˘˘م

لماعتلا يف نيلوؤؤسسم بيسست سسكعت
ملتسسا ةلي˘ل˘ق تاؤ˘ن˘سس ل˘ب˘ق ،كل˘م˘لا ع˘م
،هبسصنمب هقاحتلا درجمب مهم لوؤؤسسم
يف اهلغتسسيل «’ورؤك اتؤيؤت» ةرايسس
،ةمد˘خ ةرا˘ي˘سس يأا ،ه˘تا˘جر˘خو ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت
ىلإا اهلؤح ى˘ت˘ح تسضم ة˘ل˘ي˘ل˘ق رؤ˘ه˘سش
،اهلا˘م˘ع˘ت˘سسإا ءؤ˘سس بب˘سسب ةدر˘خ ة˘مؤ˘ك
ذ˘ن˘م د˘ل˘ق˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ر˘مأ’او ى˘هدأ’ا
ملسسو ،رخآا اديدج ابسصنم ةليلق رهسشأا
سسفن ىقلتسس لهف ،ةديدج ةمخف ةرايسس
.؟ىلوأ’ا ريسصم
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،حلاسص ةليقع يقتليو اذه
سسي˘˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘˘˘ترا˘˘˘˘˘˘يز لÓ˘˘˘˘˘˘خ
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘˘لا
،مودا˘˘قؤ˘˘ب ير˘˘ب˘˘سصو ،نؤ˘˘ب˘˘ت
،ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤؤ˘˘سشلا ر˘˘يزو
،نين˘سش نا˘م˘ي˘ل˘سس ن˘ع Ó˘سضف
ي˘ب˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ةسشقانم متيسس ثيح ،ينطؤلا
،يبيللا دهسشملا تارؤطت رخآا

ةيرسصملا ةؤطخلا دعب ةسصاخ
حيل˘سست˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ةر˘ي˘خأ’ا
يركسسعلا لخدت˘لاو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
نأا امل˘ع ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ا˘ه˘م˘سسا˘ب
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘˘م سضفر˘˘˘ت ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
سسيئرلا رذح ثيح ،تاؤطخلا
عم ينؤيزفلت راؤح يف ،نؤبت
نم ،ارخؤؤم «42 سسنارف» ةانق
ةيبيللا لئابقلا حيلسست رطاخم
لامؤسص ىلإا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ل˘يؤ˘ح˘تو
ةيبيللا لئاب˘ق˘لا» لا˘قو ،د˘يد˘ج
،نآ’ا ىت˘ح ة˘م˘كح˘لا˘ب تل˘ح˘ت

حÓ˘˘˘سسلا تل˘˘˘م˘˘˘ح اذإا ن˘˘˘كلو
اهحيلسست مت وأا اهسسفن عافدلل
ى˘لإا ا˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل كلذ لؤ˘˘ح˘˘ي د˘˘ق

حبسصي دÓبلاو ديدج لامؤسص
.«نييباهرإÓل اذÓم

حلاسص ةلي˘ق˘ع ةرا˘يز د˘ع˘تو
ي˘ف ه˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ى˘˘لإا

ةريخأا ةرايز دعب ،رهسش فرظ
ناؤج31 ي˘˘˘˘ف تم˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘ل
نؤكت نأا دق˘ت˘ع˘يو ،ي˘سضا˘م˘لا
د˘يد˘ج˘ت˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف
دق˘ع ى˘لإا ي˘عاد˘لا ا˘ه˘حر˘ت˘ق˘م
ةياعرب يبيل يبيل راؤح ةودن
ىلإا لسصؤتلل ةيميلقإاو ةيلود

ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ل˘˘ح تا˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘م
تاسسسسؤؤم ليكسشتو ةمزأÓل
ةد˘حو ة˘مؤ˘كح˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

تاباختنا ميظنت حيتت ةينطو
ةيعرسش ى˘لإا ةدؤ˘ع˘لاو ةد˘يد˘ج
.تاسسسسؤؤملا

يسسايسس لح ¤إإ لوسصولإ يعاسسمو قيقسشلإ دلبلإ إذه ‘ ةمزألإ تإروطت ثحبل

رئإز÷اب مويلإ لحي يبيللإ بإونلإ سسل‹ سسيئر

ـه.دإوج

ثحبل ،نيموي مودت ةرايز يف رئإزجلإ ىلإإ ،يبيللإ بإونلإ شسلجم شسيئر ،حلاسص ةليقع ،مويلإ ءاسسم لسصي
.قيقسشلإ دلبلإ إذه يف يسسايسس لح ىلإإ لوسصولإ يعاسسمو ةيبيللإ ةمزألإ تإروطت

عونمم ةفقلإ لاخدإإ
اسصخسش لبقتسسي نيجسسلإو
امهنيب لسصفي طقف إدحإو

يجاجز لزاع

ةرايز فانئتضسإ
يف نيضسوبحملإ
عفر يتلإ ةي’و91
ايلك رجحلإ اهنع

،لدعلإ ةرإزو تسصخر
ةرايز فانئتسساب
ةيلو91 يف نيسسوبحملإ
،ايلك رجحلإ اهنع عفر يتلإ

حامسسلإ اهزربأإ ،طورسشب
،ةرايزلاب دحإو شصخسشل
ةعاق لوخد عنم عم
ةثداحملإو راظتنلإ
،ةنسس61 نسس نود لافطأÓل

تإرايزلإ ىرجت امك
يجاجز لسصافب ةبرقملإ

لاخدإإ عنم عم ،ابوجو
.ففقلإ

حلاسصم تحمسسو إذه
،يتامغز مسساقلب ريزولإ

ىلع اهل روسشنم يف
يف ةيمسسرلإ اهتحفسص
ةلسصإومب ،«كوبسسيافلإ»
غلبملإ مÓتسساب لمعلإ
عدوملإ شسوبحملل هجوملإ

لامعتسسإو ،هتلئاع نم
لسصافلاب ةثداحملإ ةعاق
نيماحملإ ةرايز دنع

ةلاح يفو نيسسوبحملل
نيعتي قفإرملإ شصقن
دعابتلإ مإرتحإ
رتمب ردقملإ يعامتجلإ

عم لقألإ ىلع دحإو
يقإولإ عانقلإ عسضو بوجو
.(ةمامكلإ)

ـه.دإوج

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزؤ˘لا ىد˘سسأا
ىلإا تام˘ي˘ل˘ع˘ت ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

نوؤؤ˘˘˘˘˘سشلا ءارزو ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ةحايسسلا ،ل˘ق˘ن˘لا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو
ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ل˘جأا ن˘˘م ،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
يرحب˘لاو يؤ˘ج˘لا لؤ˘ط˘سسأ’ا

ةيقدنف˘لا تا˘سسسسؤؤ˘مـلا اذ˘كو
ةرتفل اهمادختسسا متيسس يتلا
،ي˘ئا˘قؤ˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ةيلمع ةلسصاؤم راطإا يف اذهو
نيقلا˘ع˘لا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ءÓ˘جإا
عؤبسسأ’ا نم ةياد˘ب جرا˘خ˘لا˘ب
.يراجلا

ر˘يزؤ˘لا ح˘لا˘سصم تح˘سضوأا
،سسمأا لوأا اهل نايب يف ،لوأ’ا
،هذ˘˘ه ءÓ˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نأا
تÓئاعلل ةيؤلوأ’ا ي˘ط˘ع˘ت˘سس
ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا ،ة˘ق˘لا˘ع˘˘لا
اذكو جÓعلا ي˘ق˘ل˘ت˘ل اؤ˘ل˘ق˘ن˘ت

ثي˘ح ،جرا˘خ˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘بÓ˘˘ط
ا˘ن˘تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م د˘ي˘ن˘ج˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لاو ة˘ي˘سسا˘مؤ˘ل˘بد˘˘لا

عؤ˘˘ب˘˘˘سسأ’ا ما˘˘˘يأا ل˘˘˘ك لÓ˘˘˘خ
ةدعاسسمو ةيلمعلا هذه ريطأاتل
ةياغ ىلإا نيينعملا نينطاؤملا

.دÓبلا ىلإا مهتدؤع
انينطاؤم راطخإا متيسسو اذه

ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘سسمـلا
،ن˘˘طؤ˘˘لا سضرأا ى˘˘لإا ءÓ˘˘جإ’ا

لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘ب لا˘˘˘سصت’او
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مؤ˘˘ل˘˘بد˘˘لا ا˘˘نز˘˘˘كار˘˘˘م
ديربلا قيرط نع ةيلسصنقلاو
ل˘˘ئا˘˘˘سسر˘˘˘لاو ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو ،ةر˘ي˘سصق˘˘لا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق˘˘لا تعد
ة˘فا˘ك ،ؤ˘نÓ˘ي˘م˘ب ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةبلطلاو نيقلاعلا نينطاؤملا
ىلإا ةدؤع ركاذت مهيدل نيذلا
اؤن˘كم˘ت˘ي م˘لو ،ن˘طؤ˘لا سضرأا

ى˘ل˘ع م˘ه˘سسف˘نأا ل˘ي˘ج˘سست ن˘م
ةرازؤلل ينورت˘كلإ’ا ع˘قؤ˘م˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لاو ى˘˘لوأ’ا
اهحلاسصمب لاسصت’ا ،ءÓجإ’ا
تعد اهتهج ن˘م ،ل˘ي˘ج˘سست˘ل˘ل
ةر˘˘ق˘˘نأا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ةرا˘˘˘ف˘˘˘سس
ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
اهتافاؤم ىلإا ايكرتب نيقلاعلا
تازاؤ˘ج رؤ˘سصو م˘ه˘ئا˘م˘سسأا˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت م˘˘هر˘˘ف˘˘سس
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءÓ˘˘˘˘جإ’ا
.ةمؤكحلا

ح.نيدلإ رمق

،ا˘فورا˘خاز ا˘˘يرا˘˘م تن˘˘ل˘˘عأا
ةي˘جرا˘خ˘لا م˘سسا˘ب ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ي˘˘˘غر˘˘˘ي˘˘˘سس نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسور˘˘˘˘لا

،ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو ،فور˘˘ف’
هريظن عم تاثداحم يرجيسس
،موداقؤ˘ب ير˘ب˘سص ير˘ئاز˘ج˘لا
يراجلا ةيل˘يؤ˘ج22 ـلا ي˘˘˘˘ف
رارمتسسا راطإا يف ،ؤكسسؤمب
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا نأا˘˘˘سشب راؤ˘˘˘ح˘˘˘لا
ةيسسيئرلا اياسضق˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
.نيدلبلا مهت يتلا

،ي˘سسور˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا نا˘˘كو
لبق ثحب ،ن˘ي˘تؤ˘ب ر˘ي˘م˘يدÓ˘ف
عم ةيف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم ي˘ف ما˘يأا
ديجملا دبع ،يرئازجلا هريظن

طفن˘لا قؤ˘سس عا˘سضوأا ،نؤ˘ب˘ت
هلقن امل اقفو ،يبيللا فلملاو
لدا˘ب˘تو ،ن˘ي˘˘ل˘˘مر˘˘كل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
لؤح رظنلا تاهجو نافرطلا
ىلع اددسشو ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ف˘ل˘م˘لا

را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘˘قو ةرور˘˘سض
‐يبي˘ل˘لا راؤ˘ح˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سساو
تارارق عم قفاؤتي امب يبيللا

يف دق˘ع˘ن˘م˘لا ن˘ي˘لر˘ب ر˘م˘تؤؤ˘م
ادكأا امك ،مر˘سصن˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
دؤ˘ه˘ج˘لا ز˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا
ةيؤسست ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘لود˘لا
ةمزأÓل ةيسسامؤلبدو ةيسسايسس
.ةيبيللا

ح.نيدلإ رمق

فسسؤي نييعت سسمأا لوأا مت
ي˘لا˘˘ح˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ،سشي˘˘سشوأا
يئ’ؤ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل
نيمأا بسصنم يف ،وزو يزيتل
ىؤ˘ق˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘˘ل لوأا ي˘˘ن˘˘طو
دا˘ق˘ع˘نا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘كار˘˘ت˘˘سش’ا
ـل ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ر˘˘م˘˘تؤؤ˘˘م˘˘لا
ةيليؤج01 مؤ˘ي «سسا˘فا˘فأ’ا»
هرثإا ىلع مت يذلاو يراجلا
ءا˘˘سضعأا ة˘˘سسم˘˘˘خ با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا
ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نؤ˘ل˘كسشي
«سسافا˘فأ’ا» ح˘سضوأا.بزحلل
ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
نأا ،«كؤبسسيافلا» يف ةيمسسرلا
ا˘ق˘ب˘ط ءا˘ج ،سشي˘سشوأا ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت

بزح˘ل˘ل ي˘سسا˘سسأ’ا نؤ˘نا˘ق˘ل˘ل
ةيسسائرلا هتئيهل يطعي يذلا

.نييعتلا اذه ةيحÓسص
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج

ىؤ˘ق˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
ميكح نم نؤكتت ،ةيكارتسسإ’ا
،خ˘يؤ˘سش نا˘ي˘˘ف˘˘سس ،ل˘˘سسح˘˘ل˘˘ب
،ينايزم ميهاربإا ،يجاح دمحم
فرسشت ،يرهاؤط ةرؤن اذكو
رمتؤؤم دقعل ري˘سضح˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تاؤنسس4 نم رثكأا دعب ديدج
يذ˘لا ي˘ل˘خاد˘لا عار˘سصلا ن˘˘م
بزح مدقأا نايكب فسصعي داك
.دÓبلا يف سضراعم

ـه.دإوج

يو÷إ لوطسسألإ ةئبعت لجأإ نم تاميلعت يدسسي دإرج
ةيقدنفلإ تاسسسسؤوŸإو يرحبلإو

Úقلاعلإ Úيرئإز÷إ ءÓجإإ ‘ عورضشلإ
عوبضسأ’إ إذه جراÿاب

ةبلطلإ إذكو جÓعلإ يقلتل إولقنت نيذلإو تÓئاعلل نوكتضس ةيولوأ’إ^

ةيئانثلإ تاقÓعلإ نأاسشب رإوحلإ رإرمتسسإ راطإإ يف
نيدلبلإ مهت يتلإ ةيسسيئرلإ اياسضقلإو

يضسورلإ هريظنو موداقوب نيب تاثداحم
وكضسومب يراجلإ ةيليوج22 ـلإ يف فورف’

ةدايقب بزحلل ةديد÷إ ةيسسائرلإ ةئيهلإ هتنيع
لسسحلب ميكح

«سسافافأ’إ» ـل ’وأإ انيمأإ سشيضشوأإ فضسوي

ة˘مؤ˘كح˘لا د˘ق˘ع˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
تاباقنلا يلثمم عم ءاقل مؤيلا

ا˘م را˘طإا ي˘ف ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأاو
ة˘سسارد˘ل ،«ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا»ـب فر˘˘ع˘˘ي
عاسضوأ’اب ةسصاخ ةليقث تافلم
يف ةي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ثح˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو ،دÓ˘˘ب˘˘لا

ةج˘لا˘ع˘م لؤ˘ح ة˘ي˘ق˘فاؤ˘ت غ˘ي˘سص
اهفلخ˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا ة˘كر˘ت˘لا

عسضؤلا ىلع «انورؤك» ةحئاج
للسشلا لظ يف ةسصاخ ،يلخادلا

مظعم هسشيعت يذلا سسÓفإ’او
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا

.ايمؤي لامعلا تائم حيرسستو
ةرازؤ˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تدا˘˘˘فأاو

هجو دارج زيزعلا دبع نأا ،ىلوأ’ا
نييعامتج’ا ءاكرسشلا ىلإا ةؤعد
ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لاو
يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
،مؤيلا يسساروأ’ا قدنفب دقعيسس
ددع هلاغسشأا يف كراسشيسس ثيح
متي˘سسو ،ة˘مؤ˘كح˘لا ءا˘سضعأا ن˘م
ءاسشنإاب ماي˘ق˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘مـلا هذ˘ه˘ب
ةمهمب لفكتت ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ن˘ج˘ل
نع ةمجانلا تاسساكعن’ا مييقت

ديفؤك» انورؤك سسوريف ةحئاج
دا˘سصت˘ق’ا ى˘ل˘ع ا˘˘هرا˘˘ثآاو ،«91
.ينطؤلا

نأا تاباقنلا ىرت ،اهتهج نم
اد˘ج م˘ه˘م ة˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

اهنأاسش نم تايسصؤ˘ت˘ب جور˘خ˘ل˘ل
ةمؤظ˘ن˘م قÓ˘ط˘ن’ ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
،ديدج رييسستو ةديدج ةيداسصتقا
ة˘ن˘هار˘لا تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
عÓ˘قإ’ا ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ت˘ه˘جاؤ˘˘مو
يف ةسصاخ ةيداسصتق’ا ةيمنتلاب

داسصتق’ا رخن يذلا داسسفلا لظ
ىتأاو ةباسصعلا دهع يف ينطؤلا

.سسبايلاو رسضخأ’ا ىلع
ءاربخ دكؤؤي ،هتاذ قايسسلا يف

يف ةيثÓثلا ءاقل دقع نأا داسصتقا
يف ادج امئÓم ربتعي ،تقؤلا اذه
ءا˘بؤ˘لا را˘سشت˘نا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ظ
ايمؤي نيباسصم˘لا دد˘ع عا˘ف˘تراو
ماقرأابو أاؤسسأ’اب رذني دهسشم يف
مييقتو ةسسارد˘ل ،بعر˘لا˘ب رذ˘ن˘ت
تذختا يتلا ةيئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ءا˘˘بؤ˘˘لا نأا˘˘سش ي˘˘ف ذ˘˘˘خؤؤ˘˘˘ت˘˘˘سسو
يداسصتق’ا عقاؤلا ىلع اهريثأاتو
ةد˘˘عا˘˘سسم تا˘˘ي˘˘˘لآاو دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
.اهنم ةررسضتملا

ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘˘ت لاز˘˘˘ي ’ ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
مؤي دعب امؤي دادزي «91 ديفؤك»
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘يدا˘سصت˘ق’او
ةنوآ’ا يف هل عسساؤلا راسشتن’ا
ة˘مؤ˘كح˘لا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ىؤ˘˘˘سصق ة˘˘˘عر˘˘˘سسب كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت
ع˘م ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘˘لا تاروا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
يف ةلعاف˘لا تا˘ه˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ةمجانلا راثآ’ا نم دحلل دÓبلا
كه˘˘نأا يذ˘˘لا ءا˘˘بؤ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع
دبع نا˘كو ،ي˘ن˘طؤ˘لا دا˘سصت˘ق’ا
سسي˘˘˘ئر ،نؤ˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘يزؤ˘لا ر˘مأا د˘ق ،ة˘يرؤ˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا

ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلا˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو
،ةيثÓثلا عامتجا دقعل ريسضحتلا
داسصت˘ق’ا ع˘يؤ˘ن˘ت ل˘ب˘سس ثح˘ب˘ل
يطخ˘ت˘لو ؤ˘م˘ن˘لا ة˘ل˘ج˘ع ع˘فدو
ادد˘سشم ،«ا˘نورؤ˘˘ك» تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت

ا˘ه˘لا˘كسشأا˘ب تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
ةيلمعب عفدلا ةرورسض ةفلتخملا
ءا˘ن˘˘ب˘˘ل يدا˘˘سصت˘˘ق’ا سشا˘˘ع˘˘نإ’ا
نإا» Ó˘ئا˘ق ،«ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا»
امنإاو قافآ’ا مسسرل دعي مل تقؤلا
.«جئاتنلا ميدقتل

دلب ربكأا رئازجلا ربتعتو اذه
يف انورؤك ةحئاج نم ررسضتم
ثيح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘م˘سش ة˘ق˘ط˘ن˘م
نم رثكأا ةافوو ةباسصإا تلجسس
Óسضف ،سضرممو بيبط0071
رثكأاو ،اسصخسش0401 ةافو نع
ل˘با˘ق˘م ،ة˘با˘سصإا ف˘لأا02 ن˘˘˘م
فلأا41 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘فا˘˘ع˘˘˘ت
ةليفك تايئاسصحإا يهو ،باسصم
.راذنإ’ا سسارجأا قدب

خ.ةيمسسن

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
395و ،تايفو5 ةريخأ’ا ةعاسس
عم ،«انورؤك» ـب ةديدج ةباسصإا
اقفو ،ءافسش ةلاح232 ءاسصحإا
رؤتكدلا سسمأا هنع فسشك امل

يمسسرلا قطانلا ،رارؤف لامج

يسشفت ةعبا˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
.ءابؤلا

نأا ،هتاذ ردسصملا فسشك امك
اذهب نيباسصملل يلامجإ’ا ددعلا
ءؤسض ىلع غلب اندÓب يف ءابؤلا
42 ـلا لÓخ ةلجسسملا ماقرأ’ا

،ةلاح84912 ،ةريخأ’ا ةعاسس
تايفؤلا ي˘لا˘م˘جإا ل˘سصو ا˘م˘ي˘ف
زف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،7501 ى˘˘لإا
ىلإا نيفاعتملل يلامجإ’ا ددعلا

03451.
ـه.دإوج

«91 ديفوك» عم ششياعتلل ةنكمملإ تاهويرانيسسلإ ثحب
ثحبل مويلإ ةدحإو ةلواط ىلع «انورتابلإ»و تاباقنلإو دإرج

«انوروك» ةحئاج تافلخم زواجت لبضس
سشاقنلإ ةلواط ىلع ةيعامتج’إو ةيداضصتق’إ عاضضوأ’اب ةضصاخ ةليقث تافلم^

03451 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح323 ليجسست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباضصإإ395و تايفو5



ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مؤ˘˘˘كح˘˘˘لا تقدا˘˘˘سص
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مؤ˘˘سسر˘˘مـلا عور˘˘سشم
تايفيكلاو طورسشلا ددحي يذلا
عينسصت طاسشن ةسسراممل ةديدجلا
لسشف دعب ،اندÓب يف تابكرملا
تاؤ˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ه˘˘فر˘˘ع ع˘˘˘يرذ
ةرازؤلا هتفسصو ام ببسسب ةريخأ’ا
يتلا «ةيعيرلا ةبراقملا» ـب ىلوأ’ا
،ة˘لود˘لا دراؤ˘م˘ب رر˘سضلا تق˘ح˘لأا

ةمؤكحلا عامتجا نايب يف ءاجو
،يسضام˘لا ءا˘ع˘برأ’ا ه˘سسأار˘ت يذ˘لا
،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزؤلا

ةّدع عيراسشم ةسساردل سصسصخو
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت م˘˘ي˘˘سسار˘˘م
سصا˘˘خ˘˘لا مؤ˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا عور˘˘˘سشم
ر˘ي˘خأ’ا نأا ،تارا˘ي˘سسلا ع˘ي˘ن˘سصت˘˘ب
ةيجيتار˘ت˘سسإا د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ي

،اّيلحم تابكرملا ةعانسصل ةديدج
ةبراقملا عم ةعيطقلا ثادحإا ىلإاو
،نآ’ا ى˘ت˘ح ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ير˘˘لا

دراؤ˘م˘ب رر˘سضلا تق˘ح˘˘لأا ي˘˘ت˘˘لاو
.نيكلهتسسملا حلاسصمو ةلودلا

لبق هنأا ،هتاذ نايبلا زربأاو اذه
طا˘سشن ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م ي˘˘ف عور˘˘سشلا
رمثتسسملا ّرمي ،تارايسسلا عينسصت
اذه لؤخد يف بغارلا يرئازجلا
،ةيسساسسأا لحارم ثÓ˘ث˘ب لا˘ج˘م˘لا
يذلا تقؤؤ˘م˘لا سصي˘خر˘ت˘لا ا˘ه’وأا
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا ةرازو ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘سست
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص طا˘˘˘سشن ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م
امؤي03 فر˘ظ ي˘ف ،تارا˘ي˘˘سسلا

بل˘˘ط ف˘˘ل˘˘م عاد˘˘يإا خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘ع
د˘˘ع˘˘˘ب (تقؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا) سصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لا
،مÓ˘ت˘سسا ل˘سصو ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘لا

تقؤؤملا سصيخر˘ت˘لا اذ˘ه ح˘م˘سسيو
لجسسلا يف د˘ي˘ق˘لا˘ب ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل
تاءار˘جإ’ا ةر˘سشا˘ب˘مو يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ربتعي ’ هنكل ،عورسشملل ةيرادإ’ا
اسصيخرت لاكسشأ’ا نم لكسش يأاب
طاسشن ةسسرا˘م˘م ي˘ف قÓ˘ط˘ن’ا˘ب
ّد˘˘ت˘˘م˘˘تو ،تارا˘˘ي˘˘سسلا ع˘˘ي˘˘ن˘˘˘سصت

ارهسش63 ةيا˘غ ى˘لإا ه˘ت˘ي˘حÓ˘سص
،ىرخأا ارهسش21ـل ديدمتلل ةلباق
يف لثمتتف ،ةيناث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ا˘مأا
يف عورسشلاو يئاهنلا سصيخرتلا

ع˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت طا˘˘˘سشن ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م
د˘ع˘˘ب ح˘˘ن˘˘م˘˘ي ثي˘˘ح ،تارا˘˘ي˘˘سسلا

ةنجل ا˘ه˘ير˘ج˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م تارا˘يز
نم دكأاتلا فدهب ةكرتسشم ةيرازو

ر˘ت˘فد دؤ˘ن˘ب˘ل ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا مار˘ت˘حا
ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت داد˘˘˘˘˘عإاو طور˘˘˘˘˘سشلا
هذ˘ه نؤ˘كت˘تو ،كلذ سصؤ˘˘سصخ˘˘ب
ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘يرازؤ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
لبق عناسصملا ةنياع˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ةسسراممب اهبا˘ح˘سصأ’ سصي˘خر˘ت˘لا
ن˘م ،تارا˘ي˘سسلا ة˘عا˘ن˘سص طا˘˘سشن
ةعان˘سصلا تارازو ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
امك ،ةيلاملاو ةراجتلاو مجانملاو
نيرخآا ءاربخب ةنا˘ع˘ت˘سس’ا ن˘كم˘ي

،ةرور˘سضلا د˘ن˘ع ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا جرا˘˘خ
مد˘ق˘ت˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل ن˘كم˘يو
مامأا ةنجللا تارارق ىلع نؤعطب
ىلع اهلي˘كسشت م˘ت˘ي ىر˘خأا ة˘ن˘ج˘ل
مّلسسيو ،ةعانسصلا ةرازو ىؤتسسم
ة˘سسرا˘م˘م˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا سصي˘خر˘ت˘لا
ي˘ف تارا˘ي˘˘سسلا بي˘˘كر˘˘ت طا˘˘سشن

فلم عاديإا دعب امؤي03 فرظ
سصي˘خر˘ت˘لا بل˘ط» ناؤ˘ن˘ع˘˘ب ر˘˘خآا
قلعتت ةثلاث ةلحرمكو ،«يئاهنلا
نم ةدافتسسÓل ينق˘ت˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا˘ب
،ي˘ل˘ي˘سضف˘ت˘لا ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا

اّد˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا تع˘˘˘˘˘سضو
تناك يتلا ةيئابجلا تازايتمÓل
بيكرت عناسصم اهي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ت
،ةيسضاملا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تارا˘ي˘سسلا
ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ل˘˘˘كسشب
سصن˘لا ة˘غا˘ي˘سص ع˘مو ،ي˘سضا˘م˘˘لا
،طاسشنلا ميظنتل ديدجلا ينؤناقلا
يليسضفت يئابج ماظن حنم ّمتيسس
ىلع ءانب نيدمتعملا نيعّنسصملل
ةرازو ه˘ير˘˘ج˘˘ت ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت
مييقتلا ةداهسش مّلسستو ،ةعانسصلا
03 لÓخ يف ىرخأ’ا يه ينقتلا
لؤسصحلا بلط عاديإا ىلع امؤي

نم ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ل˘جأا ن˘م ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.يليسضفتلا يئابجلا ماظنلا

د˘يد˘ج˘لا مؤ˘سسر˘م˘لا طر˘ت˘سشيو
نيرمث˘ت˘سسم˘ل˘ل ر˘فؤ˘ت˘ت نأا ،كلذ˘ك
يف تاؤ˘ن˘سس5 ةربخ نيي˘ل˘ح˘م˘لا

’ نأاو ،يعانسصلا جاتنإ’ا لاجم
ةقباسس تافلاخم يأا ّلحم اؤنؤكي
نيناؤ˘ق˘لا˘ب وأا ر˘ي˘ي˘سست˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
عينسصتب مهل حمسسي ’و ،ةيراسسلا

سسفن يف نيت˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ت˘مÓ˘ع
.لاؤحأ’ا نم لاح يأاب عقؤملا

جؤتنملا جامدإ’ ةبسسنلاب امأا
،تارايسسلا ةعانسص ي˘ف يّ̆ل˘ح˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع مؤ˘˘سسر˘˘م˘˘˘لا طر˘˘˘ت˘˘˘سشي˘˘˘ف
جامدإا ةبسسن نامسض نيرمثتسسملا

لÓخ يف ةئاملاب05 نع لقت ’
ةيادب نم ىلوأ’ا5 ـلا تاؤنسسلا
لحارملا بسسح اذهو ،عورسشملا
نع لقت ’ جامدإا ةبسسن ،ةيلاتلا

قÓط˘نا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب03
ل˘ق˘ت ’ جا˘مدإا ة˘ب˘سسن ،عور˘سشم˘لا

ةنسسلا نم ةيادب ةئاملاب53 نع
نع لقت ’ جامدإا ةبسسن ،ةثلاثلا

ة˘ن˘سسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب04
نع لقت ’ جامدإا ةبسسنو ،ةعبارلا

ة˘ن˘سسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب05
.ةسسماخلا

نيرمثتسسملل سصيخÎلا
ةسصاخ طورسشب بناجألا

بناجأ’ا نيرمثت˘سسم˘ل˘ل ن˘كم˘ي
ع˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت طا˘˘˘سشن ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م
نأا طرسشب رئازجلا يف تارايسسلا
ي˘ف ن˘يزرا˘ب ن˘ي˘ع˘ّن˘سصم اؤ˘نؤ˘كي
،يلودلا ىؤتسسملا ىلع لاجملا

لقنل دادعتسسا ىلع اؤنؤكي نأاو
بناج ىلإا ،اندÓب ىلإا ايجؤلؤنكتلا
عورسشملل ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘سسارد م˘يد˘ق˘ت

تاسسارد بتاكم اهزاجنإا ىلؤتت
.ايلود ةفورعم

موسسرŸا ماكحأا يرسست ل
لّفكتت يتلا عناسصŸا ىلع
ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا اهب

˘مؤ˘˘سسر˘˘م˘˘لا ما˘˘كحأا ير˘˘سست ’
عنا˘سصم˘لا ى˘ل˘ع ،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘سسلا
تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا ا˘ه˘ب ل˘ّف˘كت˘ت ي˘ت˘˘لا
يراجتلا عباطلا تاذ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا

عافدلا ةرازؤل ةعباتلا يعانسصلاو
ة˘كر˘سشلا رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا تا˘بر˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
(IVNS) عاطقلا ريزو لاق يتلا
حبسصتسس اهنإا ،يلع تيآا تاحرف
تاعانسصلا ةيريدم ةياسصو تحت
ةرازو ىؤتسسم ىلع ةيركسسعلا
.عافدلا

ثدحلا4 5972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ62ـل قفاوملا0202 ةيليوج81تبسسلا

watan@essalamonline.com

ةنيزخلا لاومأا تفزنتسسإا يتلا ةقباسسلا ةيثراكلا تاسسرامملا نم ةبرجتلا تذخأا دارج ةموكح

رئإزجلإ يف تإرايضسلإ عينضصتل ةديدجلإ طورضشلإ هذه
نوناقلل ةقباضس تافلاخم بكترإ رمثتضسملإ نوكي ’ نأإو تإونضس5 لÓخ ةئاملاب05 جامدإإ ةبضسن نامضض ^

طقف رابكلإ نيّعنضصملإ ىلع رضصتقيضس لاجملإ إذه يف يبنجأ’إ رامثتضس’إ ^
عينضصتلإ ةضصخر ىلع لوضصحلل ةيضساضسأإ لحإرم3 ^

ر.نوراه

ةيثراكلا ءاطخألا يدافت ىلإا اهلمجم يف يمرت ،اندÓب يف تارايسسلا عينسصتل ةمراسص ةديدج اطورسش ةموكحلا تعسضو
جامدإا ةبسسن نامسضب نيعّنسصملا تمزلأا ثيح ،ةنيزخلا لاومأا فازنتسسا ىلإا تدأاو لاجملا اذه يف اهليجسست مت يتلا ةقباسسلا

نأا نع Óسضف ،تاونسس5 رورم دعب ةئاملاب05 ىلإا لسصت نأا ىلع ،مهعيراسشم قÓطنل لوألا مويلا ذنم ةئاملاب03 نع ّلقت ل
تارايز ءارجإل تارازو ةّدع ّمسضت ةكرتسشم ةنجل تثدحتسسإا امك ،نوناقلل ةقباسس تافلاخم بكترإا رمثتسسملا نوكي ل

.طاسشنلا ةسسراممب اهباحسصأل سصيخرتلا لبق عناسصملا ىلإا ةيناديم

ليوحت ةدحو02 نم رثكأا
جوتنملا لابقتسسل تسصسصخ

امضسوم عقوتت ةحÓفلإ ةرإزو
ليوحتو ينجل احجان
ةيعانضصلإ مطامطلإ
ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو تدكأا
ينطولا ناويدلا نأا ،ةيفيرلا
رسضخلل كرتسشملا ينهملا

مسسوم نوكي نا عقوتي ،موحللاو
كلذو ،احجان ليوحتلاو ينجلا

ربتعملا دودرملا ىلإا رظنلاب
عافترإا اذكو ،هليجسست مت يذلا
ةنراقم ةسسورغملا ةحاسسملا

.مرسصنملا مسسوملاب
،ةحÓفلا ةرازول نايب حسضوأاو
،هيلع «مÓسسلا» تعلطا ،سسمأا لوأا

ةدحو02 نم رثكأا ترسشاب
تايلو01 ربع ةعزوم ليوحت
مطامطلا ليوحتو لابقتسسإا يف
لج زكرتت ثيح ،ةيعانسصلا

دÓبلا قرسش يف عناسصملا هذه
ةدجاوتملا تادحولا ىلإا ةفاسضإا

هنأا افيسضم ،بونجلاو طسسولا يف
ةحÓفلا ريزو تايسصوتل اذيفنت
راطإا يفو ةيفيرلا ةيمنتلاو
لبق نم رطسسملا جمانربلا
طبسض لجأا نم ةيسصولا ةرازولا

مطامطلا ةبعسش ريوطتو
حتافلا يف قلطنإا ،ةيعانسصلا

ينج جمانرب يراجلا ةيليوج
ةيعانسصلا مطامطلا ليوحتو
03 ةياغ ىلإا دتميسس يذلاو
تاذ راسشأاو ،لبقملا ربمتبسس
ينطولا ناويدلا نأا ىلإا نايبلا
رسضخلل كرتسشملا ينهملا

ينج جمانرب نأا دكأا ،موحللاو
ةيعانسصلا مطامطلا ليوحتو
مامسضنا دهسش ،يراجلا مسسوملل
هذهل جتنم حÓف0053 نم رثكأا
نيعزوم ،ةيجيتارتسسلا ةداملا

.ةجتنم ةيلو02 نم رثكأا ىلع
نيحÓفلا ةفاك ناويدلا اعدو
ىلإا ةداملا هذهل نيجتنملا
حلاسصملا تايريدم نم برقتلا
ىلإا وأا اهل نيعباتلا ةيحÓفلا

ينهملا ينطولا ناويدلا حلاسصم
يف ،موحللاو رسضخلل كرتسشملا

لوحت لكاسشم يأا ليجسست لاح
ينجلا جمانرب حاجنإا نود
.ليوحتلاو

ك.اسضر

عاطقلا يف ةرغسصم ةسسسسؤوم فلآا01 نم رثكأا ءاسشنإا
ةمداقلا تاونسس5 رادم ىلع

ةبضسنب تدإز ةيئافضشتضس’إ تايافنلإ
«انوروك» روهظ ذنم ةئاملاب65

ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘ف ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ر˘ق˘م˘ب ،ة˘عا˘ن˘˘سصلا ر˘˘يزو ،م˘˘هار˘˘ب
،رئازجلاب نابا˘ي˘لا ر˘ي˘ف˘سس ،ةرازؤ˘لا

سضر˘˘ع˘˘ت˘˘سساو ،اوا˘˘غوأا ا˘˘˘يوزا˘˘˘ك
ةيداسصتق’ا تا˘قÓ˘ع˘لا نا˘فر˘ط˘لا
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘ت ل˘˘ب˘˘سسو ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

.نيدلبلا نيب اهريؤطتو
ر˘ي˘ف˘سسل˘ل ،ر˘˘يزؤ˘˘لا مد˘˘قو اذ˘˘ه

ة˘سضير˘ع˘لا طؤ˘ط˘خ˘لا ،ي˘نا˘با˘ي˘˘لا

ةديدجلا ةيعانسصلا ةيجيتارتسسÓل
ةطيرخ مسسرتسس يتلاو ،ةمؤكحلل

احسضؤم ،ةيقيقح ةيجاتنإا ةعانسص
‐هترازؤل نايب يف ءاج امل اقفو ‐
عجسشتسس ةيجي˘تار˘ت˘سس’ا هذ˘ه نأا˘ب
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ،ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ي˘ف ع˘يرا˘سشم زا˘ج˘نإ’ ،بنا˘جأ’او
نودب ةيعانسصلا عورفلا فلتخم
،قايسسلا اذه يفو.دؤيق وأا قئاؤع
تاسسسسؤؤملا ،مهارب يلع تيآا اعد

عيرا˘سشم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا
يتلا ،رئازجلا يف ةمئاد ةيرامثتسسإا
ا˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ل˘كسشت نأا ن˘كم˘˘ي
ةيقيرفإ’ا قاؤسسأ’ا لؤخدل ةدعاق
برعأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘ي˘بوروأ’او
هدÓب ةدارإا نع ينا˘با˘ي˘لا ر˘ي˘ف˘سسلا
تا˘سسسسؤؤ˘م˘˘لا د˘˘جاؤ˘˘ت ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل
فلتخم يف رئازجلا يف ةينابايلا
.ةيداسصتق’ا تاعاطقلا

ز.لامج

ةموكحلل ةديد÷ا ةيعانسصلا ةيجيتاÎسسÓل ةسضيرعلا طوطÿا اندÓب ‘ ويكوط Òفسسل مدق

رئإز÷إ ‘ ةمئإد ةيرامثتضسإإ عيراضشم قيق– ¤إإ ةينابايلإ تاضسضسؤوŸإ وعدي ةعانضصلإ ريزو

0202 نم لوألا يسسادسسلا لÓخ مناغتسسم ءانيم ربع
نم نط فلأإ03 نم ديزأإ ردضصت رئإزجلإ
ايناطيربو إدنكو اكيرمأإ وحن ءانبلإ ديدح
ةيراجتلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تد˘كأا

ديزأا ريدسصت ،مناغتسسم ءانيمل
ديد˘ح ن˘م ن˘ط ف˘لأا03 ن˘م
تاي’ؤلا نم لك ىلإا ءانبلا
اد˘ن˘كو ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

لÓ˘خ ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘كل˘م˘م˘لاو
هذ˘˘ه ن˘˘˘م لوأ’ا ي˘˘˘سساد˘˘˘سسلا
.ةنسسلا

ن˘˘˘ع نؤ˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ح˘˘˘سضوأا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ،ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ر˘يد˘˘سصت˘˘لا
ن˘ي˘ب تمر˘بأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘˘تإ’ا

م˘نا˘غ˘ت˘سسم ءا˘ن˘ي˘˘م ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م
بل˘سصلاو د˘يد˘ح˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘مو
ر˘ب˘م˘فؤ˘ن ر˘ه˘سش «ي˘لا˘ي˘سسؤ˘ت»
دار˘ي˘ت˘سسا ج˘مر˘بو ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا

كئابسسلا نم نط فلأا055
فلأا001 ريدسصتو ةيديدحلا

ىلإاو نم ءانبلا ديدح نم نط
ي˘˘ف اود˘˘كأاو ،تا˘˘ه˘˘جو ةد˘˘ع
ةعاذإا ري˘ثأا ى˘ل˘ع تا˘ح˘ير˘سصت
م˘ت ه˘نأا ،ة˘يؤ˘ه˘ج˘لا م˘نا˘غ˘ت˘سسم
نم ن˘ط797.251 داريت˘سسا
كئابسس) ةيد˘يد˘ح˘لا كئا˘ب˘سسلا
جيورنلاو ايلاطيإا نم (ذ’ؤفلا

نتم ىلع ،ايناركوأاو ايسسورو
نم نط064.71و ةرخاب21
فئا˘ف˘ل) ة˘يد˘يد˘ح˘لا كÓ˘سسأ’ا
ر˘ب˘ع ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ن˘˘م (د˘˘يد˘˘ح˘˘لا

سسف˘˘ن با˘˘سسح˘˘ل ن˘˘ي˘˘تر˘˘خا˘˘˘ب
،يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

لؤحت ريخأ’ا اذه نأا اؤفسشكو
ر˘يد˘سصت˘ل يؤ˘ي˘ح ذ˘ف˘ن˘م ى˘˘لإا

(نط004.58) ءان˘ب˘لا د˘يد˘ح
723.2) ةيديدحلا بيبانأ’او
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ،(ن˘˘˘ط
ؤ˘˘ح˘˘ن ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ؤلا

دار˘ي˘ت˘سساو ا˘كي˘ج˘ل˘بو اد˘ن˘˘كو
يتلا ةيديدحلا داؤملا فلتخم
لÓخ نط نؤيلم1 تزواجت
8102) نيتيسضاملا نيتنسسلا

.(9102و
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ترا˘˘˘˘سشأاو

م˘˘ج˘˘ح نأا ى˘˘لإا ،ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ءا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع تاردا˘˘˘˘سصلا

ي˘سساد˘سسلا لÓ˘خ م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم
غ˘ل˘ب ،ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه ن˘˘م لوأ’ا

ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘˘غأا ن˘˘ط038.44
مؤيليه˘لاو ة˘يد˘يد˘ح˘لا داؤ˘م˘لا
ر˘˘سضخ˘˘لاو (ن˘˘˘ط951.3)
ةي˘ئاذ˘غ˘لا داؤ˘م˘لاو ه˘كاؤ˘ف˘لاو
عئا˘سضبو ع˘ل˘سسو (ن˘ط556)
يف04 هردق عجارتب ،ىرخأا
سسف˘ن ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا
.يسضاملا ماعلا نم ةرتفلا

ع.لÓب

،ثارح نب ةريسصن تفسشك
تا˘يا˘ف˘ن˘لا نأا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘˘يزو
ةب˘سسن˘ب تداز ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

،ءابؤلا رؤهظ ذنم ةئاملاب65
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا عا˘ط˘ق ل˘ع˘ج ا˘م ؤ˘هو
سصل˘خ˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م د˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ي
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘˘مآ’ا
ي˘ف م˘ها˘سست ي˘ت˘لا ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
م˘ت˘ي م˘ل نإا ىود˘ع˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
.ةيدجب اهعم لماعتلا

نأا ،ةر˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘سضوأا
تع˘˘˘˘˘سضو ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسإا
ن˘م د˘ح˘لا ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ءا˘بؤ˘لا ي˘سشف˘تو را˘˘سشت˘˘نا
فلتخم عم نواعتلاب ،رئازجلا
ا˘ه˘ل سصخر˘م˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘˘لا

ةلثم˘ت˘م˘لاو ةرازؤ˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ع˘م˘ج˘ل ة˘سسسسؤؤ˘م85 ي˘˘˘˘˘ف
قر˘ح ةد˘˘حو31و تايا˘ف˘ن˘لا

ي˘ف قر˘ح ةد˘حو672 اذ˘كو
ي˘ف ةدد˘سشم ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
اهب تلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
طا˘سشن˘لا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘˘ع ،سسمأا
ه˘ج˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا يؤ˘˘عؤ˘˘ت˘˘لا
ه˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘ت د˘˘˘سصق ا˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق
لماعتلا ةيم˘هأا˘ب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ة˘فا˘ك ع˘م مرا˘سصلاو م˘ي˘ل˘˘سسلا

ة˘ي˘ف˘ي˘كو ،ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو
ةسصاخ اهنم نمآ’ا سصلختلا
ه˘ل ق˘˘ب˘˘سسي م˘˘ل ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا نأا
ديدجلا ءابؤلا اذه عم لماعتلا

تاياف˘ن˘لاو تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا ع˘مو
قا˘ي˘سس ي˘فو ،ه˘ن˘ع ة˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا

ى˘ل˘ع ةر˘يزؤ˘لا تد˘كأا ر˘يا˘غ˘م
ة˘˘فا˘˘˘كل ةرازؤ˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشت
ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا

يف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا ة˘ط˘سسؤ˘ت˘م˘لاو

اهنأاب ةزربم ،يئ˘ي˘ب˘لا لا˘ج˘م˘لا
ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘سسأا رؤ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
يرئادلا داسصتق’ا ةيجتارتسسإا
رد˘سصم˘ك ه˘ي˘ل˘ع لؤ˘ع˘ي يذ˘لا
،ي˘ن˘طؤ˘لا دا˘˘سصت˘˘قÓ˘˘ل م˘˘عاد
ءا˘˘سشنإا ثار˘˘ح ن˘˘ب تع˘˘قؤ˘˘تو
ةسسسسؤؤم ف’آا01 نم رثكأا

تاؤنسس5 رادم ىلع ةرغسصم
07 اهرودب ر˘فؤ˘ت˘سس ة˘مدا˘ق˘لا
ةر˘ي˘سشم ،ل˘غ˘سش بسصن˘م ف˘لأا
رامثتسس’ا ىلع لمعلا نأا ىلإا
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ر˘يود˘ت لا˘ج˘م ي˘˘ف
تؤيزو تÓجعلا رارغ ىلع
تا˘يا˘ف˘ن˘لا اذ˘كو ،تارا˘˘ي˘˘سسلا
ة˘م˘ي˘ق مد˘ق˘ي˘سس ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
ىلإا لسصت ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘سصت˘قا

يف م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م ف˘لا05
.ةنسسلا

نب تدكأا ىرخأا ةهج نمو
يتلا ةيجتارتسسإ’ا نأا ،ثارح
عسضخت ةئيبلا ةرازو اهجهتنت
سسيئرل33 م˘˘قر ماز˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل
ىلع سصني يذلا ةيرؤهمجلا

يعؤن يسشيعم راطإا نامسض
ةي˘م˘ن˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م مر˘ت˘ح˘ي
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا
ةد˘يد˘ج ة˘يؤور ق˘فو ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ارا˘˘طإا ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘م˘˘˘سضت
ة˘يؤ˘لوأا˘ك ا˘ي˘عؤ˘˘ن ا˘˘ي˘˘سشي˘˘ع˘˘م
ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو ،ىؤ˘˘˘سصق
دراؤ˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب
يجؤلؤيبلا عؤنتلاو ةيعيبطلا

ةد˘˘ح ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو
ةيخانملا تاريغتلاو تازاغلا

سسا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كمو
.يرارحلا

ز.لامج



هذه ةليسصح عفترت كلذبو
ءاسضقلا ىلإا ةيعؤنلا ةيلمعلا

زجحو نيي˘با˘هرإا ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع
نم ةسشاسشر تاسسدسسم ةثÓث
ثÓثو ،«فؤكينسشÓك» عؤن
تاراظن ثÓث ،ةيودي لبانق
ةيمكو نزاخم ةثÓثو ،ناديم
.ةريخذلا نم

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘سضوأا
لوأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا
«مÓ˘˘˘˘سسلا» تم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سست سسمأا
ةيلمع˘لا هذ˘ه نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن
ةيكي˘ما˘ن˘يد قا˘ي˘سس ي˘ف ي˘تأا˘ت

اهققحت يتلا ةيباجيإ’ا جئاتنلا
سشي˘ج˘˘لا تاد˘˘حو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ىدم دكؤؤتل ،يبعسشلا ينطؤلا

،سشيجلا تاؤق مزعو سصرح
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘ل˘˘سصاؤ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
لؤ˘˘ل˘˘ف ةدرا˘˘˘ط˘˘˘مو با˘˘˘هرإ’ا

ءاسضق˘لاو ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا ء’ؤؤ˘ه
لماك ربع اودجو امنيأا مهيلع
.ينطؤلا بارتلا

watan@essalamonline.com
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ةريخذلا نم ةيمكو نزاخم3و ناديم تاراظن3و ةيودي لبانق3و «فوكينسشÓك»3 زجح

ةيدملإ ةي’وب ثلاث يباهرإإ ىلع يضضقي سشيجلإ

ب.نيرسسن

نم ،ةيدŸا ةي’و ‘ قارد ةيدلبب نواسشلا ةقطنÃ ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم ،سسمأا لوأا ءاسسم تنك“
ةيحابسصلا ةÎفلا لÓخ تسضق نأا دعب ،«فوكنيسشÓك» عون نم سشاسشر سسدسسم زجحو ثلاث يباهرإا ىلع ءاسضقلا

.Úيباهرإا ىلع ةقطنŸا سسفنب

ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث عاد˘˘˘يإا ،سسمأا لوأا م˘˘˘ت
سسبحلا نهر ةيدم˘لا˘ب سصا˘خ˘سشأا
لا˘جر ة˘نا˘هإا ة˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب تقؤؤ˘˘م˘˘لا
نم ،مهماهم ةيدأات ءانثأا ةطرسشلا

مهقسشرو مهمتسشو مهبسس لÓخ
.ةراجحلاب

ةيرؤه˘م˘ج˘لا ة˘با˘ي˘ن تح˘سضوأا
اهل نايب يف ،ةيدملا ةمكحم ىدل
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا لوأا
ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘يرود نأا
قسشرلاو متسشلاو بسسلل تسضرعت
ةيليؤج41 خيرا˘ت˘ب ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب
بابسشلا سضعب فرط نم يراجلا
رج˘ح˘لا تاءار˘جإا اؤ˘ف˘لا˘خ ن˘يذ˘لا

نب يح ىؤتسسم ىلع يحسصلا
بلط مت هيلعو ،ةيدملاب يبورخ
ةثÓث فيقؤتو ة˘ي˘ن˘مأا تاز˘يز˘ع˘ت
ة˘با˘ي˘ن ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘˘تو نا˘˘ب˘˘سش
لوأا ةيدملا ةمكحمب ةيرؤهمجلا
اقفو مهتعباتم تمت ثيح ،سسمأا

ىلع يرؤفلا لؤثملا تاءارجإ’
ةؤقلا لاجر ةناهإا ةحنج سساسسأا
متو ،مهماهم ةيدأات ءانثأا ةيمؤمعلا
ىلإا ةيسضقلا يف لسصفلا ليجأات

عم يراجلا رهسشلا نم32 ةسسلج
سسبحلا ن˘هر ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا عاد˘يإا
.تقؤؤملا

يرامع ماهسس

سصخ˘˘˘˘˘˘˘سش سسمأا ي˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ه˘˘˘سسهد نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘عر˘˘˘سصم
ة˘عا˘سسلا دود˘ح ي˘˘ف را˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ا˘حا˘ب˘سص03.7
ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا راد˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م
ىلع ل˘ق˘ن ثي˘ح ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
رؤسضحب فاعسسإ’ا ةرايسس نتم

ىلإاو ،ينطؤلا نمأ’ا حلاسصم
ىقبت رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ
يف ةسضماغ ةثداحلا ليسصافت
يتلا تاقيقحتلا جئاتن راظتنا
ةي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم˘لا ا˘ه˘تر˘سشا˘ب
.ةسصتخملا

يŸاوسس ةميعن

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم سسمأا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
لاسشتنا نم ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

رئب لخاد نم نيسصخسش ةثج
،ترايت ةي’و ةفرسشلا ةيدلبب
ن˘م سسا˘ط˘غ ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
.ةيندملا ةيامحلا تادحو

ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ع˘˘قو ثدا˘˘ح˘˘لا
ي˘بر˘غ˘لا جر˘خ˘م˘لا˘ب فر˘سشم˘لا
رفسسأا ،ترايت ةي’و ةمسصاعل

ا˘˘نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ةا˘˘فو ن˘˘˘ع

تاذ˘ب ر˘ئ˘˘ب ر˘˘ف˘˘ح˘˘ب نا˘˘مؤ˘˘ق˘˘ي
63 رمعلا نم ناغلبي ةقطنملا

ذنم نيت˘ي˘م ا˘نا˘ك ،ة˘ن˘سس45و
رايهنا دعب ثداحلا نع غيلبتلا
ا˘م˘ك ،ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ئ˘˘ب˘˘لا ة˘˘بر˘˘ت
ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس
نا˘ك سسا˘ط˘غ ةا˘فو ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘ث˘˘˘˘ج لا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا دد˘˘˘˘سصب
.نيتيحسضلا

ع.ماسشه

ثح˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘ت
ة˘ي’و ن˘مأا˘˘بIRB ل˘خد˘ت˘˘لاو
ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘سش ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت ن˘˘م راـسشب
ج˘يور˘ت ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم
تا˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘حو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م
عئاقو.ةسسؤل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’او
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ دؤ˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا

هيف هبتسشم مايقب ديفت تامؤلعم
،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘˘ف
ى˘ل˘˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب
ىلعو ،يلئاعلا ه˘لز˘ن˘م ىؤ˘ت˘سسم
د˘ي˘ج˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سس’ا˘˘بو رؤ˘˘ف˘˘لا
ليكو عم قيسسنتلابو ،ةمؤلعملل
،راسشب ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا
لزنم سشيتفتب نذإا رادسصتسسا مت
هقيقسش لواح نيأا ،هيف هبتسشملا
،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘˘لا ي˘˘ف
،ة˘طر˘سشلا دار˘فأا ما˘ه˘م سضار˘ت˘˘عا

سضيبأا حÓسس كلذ يف Óمعتسسم
ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا م˘ت˘ي˘ل ،(ف˘ي˘سس)
ءارجإا فلم داد˘عإا ع˘م ،ه˘ف˘ي˘قؤ˘تو
ة˘˘ي˘˘سضق نأا˘˘سشب هد˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق
ةيدأات ءانثأا ةيماظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘ل˘قر˘ع

سضيبأا حÓسس لمح عم اهماهم
.يعرسش رربم نود

هبتسشملا لزنم سشيتفت ةيلمع
9.24 زجح ن˘م تن˘كم ،ا˘م˘ه˘ي˘ف
،جلاعملا فيكلا ةدام نم امارغ
نم ايلق˘ع ار˘ثؤؤ˘م ا˘سصر˘ق353و
يلام غ˘ل˘ب˘مو ،عاؤ˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تنكم امك ،رانيد فلأا91 هردق
في˘قؤ˘تو ط˘ب˘سض ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
يذ˘لا ي˘سسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا

ىلإا امهدايتقا متيل ،رارفلا لواح
يرحتلا ةلسصاؤ˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م
يت˘لاو ،ة˘ي˘سضق˘لا نأا˘سشب ا˘م˘ه˘ع˘م
تاردخملا جيورتب امهمايق تنيب
سصار˘˘قأ’او (ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘ك)
.ةسسؤلهملا

،ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تما˘˘قو اذ˘˘ه
ليكو مامأا امهيف هبتسشملا ميدقتب
،راسشب ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا
لؤثم˘لا ة˘سسل˘ج˘ل ا˘م˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا
ل˘ك ق˘ح ي˘ف رد˘سصي˘ل ،يرؤ˘ف˘˘لا

ةسسلج ةياغ ىلإا عاديإا رمأا امهنم
.مكحلاب قطنلا

سش.مÓسسإا

ةراجحلاب مهوقسشرو مهومتسش

ةطرضشلإ لاجر إوناهأإ سصاخضشأإ3 عإديإإ
تقؤوملإ سسبحلإ ةيدملاب مهماهم ةيدأات ءانثأإ

ةياغ ىلإا سسبحلا امهعاديإاب رمأا ةيروهمجلا ليكو
مكحلاب قطنلا ةسسلج

زجحو راضشبب تإردخملإ ناجوري نيقيقضش فيقوت
ةضسولهملإ سصإرقأ’إو فيكلإ نم ةربتعم تايمك

جئاتن راظتنا يف ةسضماغ ىقبت ةثداحلا تايثيح
ةسصتخملا نمأ’ا حلاسصم تاقيقحت

راطقلإ تÓجع تحت هفتح ىقلي سصخضش
ةمضصاعلاب ءاضضيبلإ رإدلإ يف

وأا ةيرسشب رئاسسخ ةيأا فلخت مل
ةيدام

ةدضشب ةيضضرأإ ةزه
ةليمب تاجرد5.4

ةعاسسلا دودح يف سسمأا تلجسس
ةيسضرأا ةزه ةقيقد21و اسس90
5.4 اهتدسش تغلب ةليم ةي’وب
،رتسشير ملسس ىلع تاجرد

زكرمل نايب هدروأا ام بسسح
كلفلا ملع يف ثحبلا

ةيكلفلا ءايزيفلاو
زكرم ددح ،ءايزيفويجلاو
يديسس لامسش ملك1 ـب ةزهلا

.ةي’ولا سسفنب ناورم
ةماعلا ةيريدملا تدكأاو اذه
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
فرعتلا ةيلمع دعبو هنأا ،سسمأا
تادحولا اهب تماق يتلا
لك ىوتسسم ىلع ،ةيلخدتلا

لجسست مل ةليم ةي’و تايدلب
رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإا
ّ’إا ،ةيدام وأا ةيرسشب رئاسسخ يأا

يحلا يف تاققسشتلا سضعب
،ةليم ةيدلب يف ميدقلا

نأا ،هتاذ ردسصملا حسضوأاو
’ ةسصسصختملا تاهجلاو قرفلا

مييقت ىلع لمعت لازت
دينجت مت امك ،ةيعسضولا

سضعب ةنأامطل قرفلا فلتخم
اوبيسصأا نيذلا نينطاوملا

.عزف ةلاحب
يوافرسش ميسسن

32 ـلا يف مكحلاب قطنلا
يراجلا ةيليوج

إرهضش81 سسامتلإ
ميهإربإ’ اضسبح
يمÓعل
ةباينلا سسمأا لوأا تسسمتلا
جرب ةمكحمب ةماعلا

اسسبح ارهسش81 ،جيريرعوب
سسمسش طسشانلا قح يف اذفان
مسساب فورعملا ،يمÓعل نيدلا
،ةيلام ةمارغ دئاز «ميهارب»
ةنجللا تلقن ام بسسحو
نع جارفإÓل ةينطولا
مكحلاب قطنلا نإاف ،نيلقتعملا
،يلاحلا ةيليوج32 يف نوكيسس

2 خيراتب ،يمÓعل لقتعاو اذه
هعاديإا متو ،يسضاملا ناوج

مويلا يف تقؤوملا سسبحلا
.يلاوملا

خ.رسصان

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘سسم ترد˘˘˘˘˘سصأا
،ةني˘ط˘ن˘سسق˘ب ة˘يدا˘يز˘لا ة˘م˘كح˘م
ةذفان انجسس تاؤنسس3 ـب امكح
ءاد˘ت˘ع’ا˘ب م˘ه˘ت˘م سصخ˘سش د˘سض
ه˘ت˘سسرا˘م˘م ءا˘ن˘ثأا بي˘ب˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
يئاف˘سشت˘سس’ا ز˘كر˘م˘لا˘ب ه˘ما˘ه˘م
،«سسيداب نب رؤتكدلا» يعماجلا

.يدمعلا حرجلاو برسضلاو
ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو دؤ˘˘ع˘˘ت

ماق امد˘ن˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا عؤ˘ب˘سسأ’ا
د˘˘حأ’ بير˘˘ق ؤ˘˘˘هو م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
‐ديفؤك» ـب نيباسصملا ىسضرملا

بي˘ب˘ط ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب ،«91
فنأ’ا يف رسسك يف هل ببسست
ةسضب˘ق˘ب ة˘م˘كل ه˘ل ه˘جو نأا د˘ع˘ب

ةيحسضلا اهرثإا ىلع عدؤيل ،ديلا
نمأا حلاسصم تفقوأا اميف ىؤكسش
.يدتعملا ةنيطنسسق ةي’و

ةرهاظ يسشفت بقع هنأا ركذي
ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا
ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو ي˘ب˘ط˘لا كل˘˘سسلا

،ةيحسصلا تاسسسسؤؤملا يريسسمو
ر˘يزو ،ي˘تا˘م˘غز م˘سسا˘ق˘ل˘˘ب ه˘˘جو
ءاثÓ˘ث˘لا ،ما˘ت˘خأ’ا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا
باؤنلا ىلإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،ي˘سضا˘م˘لا
ةيئاسضقلا سسلاجملا ىدل نيماعلا

ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا فا˘˘˘ق˘˘˘يإ’
ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا˘˘˘ب نؤ˘˘˘مؤ˘˘˘ق˘˘˘ي
ة˘ح˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو

لماعتلا ىلإا مهاعدو ،ةيرؤهمجلا
يتلا ةمارسصلاب اياسضق اذكه عم
ةيح˘سصلا فور˘ظ˘لا ا˘ه˘ي˘عد˘ت˘سست
.دÓبلا اهب رمت يتلا

،سسمأا لوأا تنادأا ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
اسصخسش تل˘ي˘سسم˘ي˘سست ة˘م˘كح˘م
ةمارغو ارهسش81 ةدمل نجسسلاب
ي˘ف ،جد ف˘˘لأا05 اهردق ة˘ي˘لا˘م
ة˘ما˘ع ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘نا˘˘هإا ة˘˘ي˘˘سضق
ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا˘˘ب
اهديده˘تو ،ة˘ي’ؤ˘ل˘ل ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا
ةحؤ˘ل جا˘جز م˘ي˘ط˘ح˘تو ل˘ت˘ق˘لا˘ب
.ىفسشتسسملاب تانÓعإا

ب.دامع

ثحبلا ةقرف ،سسمأا لوأا تنكمت
˘مأا ة˘ي’و ن˘مأا˘بIRB لخد˘ت˘لاو
92 براقي ام زجح نم ،يقاؤبلا
،ةسسؤ˘ل˘ه˘م ة˘يودأا ن˘م سصر˘ق ف˘لأا

ع˘م ،ة˘ي˘حا˘ي˘سس تا˘ب˘كر˘م ثÓ˘ثو
.مهيف هبتسشم سصاخسشأا5 فيقؤت
31 ـلا خ˘يرا˘ت˘ب تم˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

دئاق فارسشإا تحت ،يراجلا ةيليؤج
،يقاؤبلا مأا˘ب ير˘كسسع˘لا عا˘ط˘ق˘لا
ةدكؤؤم تامؤلعم لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ع˘ب
نيلؤهجم سصاخسشأا ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
تار˘ثؤؤ˘م˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘˘ك ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب
تابكرم ثÓث نتم ىلع ةيلقعلا
تا˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا بق˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
فسشك مت ةيسضقلا ي˘ف ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا
،ةيمارجإ’ا ةيلمعلا هذه ليسصافت
ةيناديم ل˘م˘ع ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت˘ي˘ل
حلاسصم ني˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ة˘م˘كح˘م
ن˘م م˘ت ،ي˘˘قاؤ˘˘ب˘˘لا مأا˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا

ثÓثلا تابكرملا فيقؤت اهلÓخ
5 ـب رمأ’ا قلعتيو ،اهيلمعتسسمو
يتي’و نم نورد˘ح˘ن˘ي سصا˘خ˘سشأا
م˘˘تو اذ˘˘ه.رئازجلاو ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق
دودح يف ىلوأ’ا ةبكرملا فيقؤت
ىؤتسسم ى˘ل˘ع54:61 ة˘عا˘سسلا

يبرغلا جرخملاب ةب˘قار˘م˘لا ز˘جا˘ح
ف˘ي˘قؤ˘تو ،ي˘قاؤ˘ب˘لا مأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
ةنسس13 رمعلا نم غلابلا اهقئاسس
،ةنيطنسسق ةي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘م˘لاو
ةلؤسسبك61651 ط˘˘ب˘˘سض ع˘˘˘م
تنا˘ك «غ˘ل˘م003 ‐نيلبا˘غ˘ير˘ب»
باؤ˘بأ’ا ل˘خاد ما˘˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م
غلبم ىلإا ةفاسضإا ،ةبكرملل ةيفلخلا

،جد00036 هرد˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م
حلاسصم نيب مكحملا قيسسنتلابو
،ذيفن˘ت˘لا ي˘ف ة˘عر˘سسلاو ة˘طر˘سشلا
ةر˘˘ئاد ن˘˘ما ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
01:71 ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع سسؤ˘ق˘ي˘سس

نيتيقبتملا نيتبكرملا فيقؤت نم
ىرخأا ةيمك زجح عم سصاخسشأا4و
ـب تردق ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لا ن˘م
ءاودلا سسفن نم ةلؤسسبك91331
.ةرا˘ي˘سسلا ل˘خاد ما˘كحإا˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م
م˘ت ،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘م ءؤ˘سض ى˘ل˘عو
تازؤجحملاو سصاخسشأ’ا ليؤحت
يف قيقحت حتفو ةقرفلا رقم ىلإا
ز˘ج˘نأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ،ة˘ي˘سضق˘لا

ةمه˘ت ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م م˘هد˘سض
نود ة˘لد˘ي˘سصلا ة˘ن˘ه˘م ة˘سسرا˘م˘˘م
ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص داؤ˘م ع˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘سصخر
داؤ˘م بير˘˘ه˘˘ت ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج ،ةد˘˘سسا˘˘ف

،لقن ةليسسو لامعتسساب ةين’ديسص
ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘جؤ˘˘م˘˘ب اؤ˘˘مد˘˘ق
.ةيلحملا

ب.نيرسسن

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م ،سسمأا لوأا تنادأا
،ةر˘˘يؤ˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’ؤ˘˘ب ة˘˘ير˘˘سضخ’ا
نع ،اذفان انجسس ةنسسب اسصخسش
رابخأا جيورتو ةفسصلا لاحتنا مهت

«ا˘˘نورؤ˘˘ك» ءا˘˘بو لؤ˘˘ح ة˘˘بذا˘˘˘ك
نم غلابلا ين˘ع˘م˘لا.ةيرسضخ’اب

رسشن ىلع مدقأا ،ةنسس13 رمعلا
ىلع ةيتؤسص تÓيجسستو رابخأا
نأا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘˘م ،«كؤ˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
لبقتسسا ة˘ير˘سضخ’ا ى˘ف˘سشت˘سسم
ـب ة˘با˘سصإ’ا ت’ا˘ح ن˘م د˘يد˘ع˘لا
د˘ق˘ف ه˘نأا ة˘جرد ى˘˘لإا «ا˘˘نورؤ˘˘ك»

ا˘م˘ك ،ع˘سضؤ˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘˘ي˘˘سسلا
تاذ˘ب ن˘ما نؤ˘ع ة˘ف˘سص ل˘ح˘ت˘˘نا
ةمهت هل تهجو هيلع و ،قفرملا

ج˘يور˘تو ة˘ف˘سص لا˘ح˘ت˘نا ة˘ح˘ن˘ج
.ةبذاك رابخأا

سص.نامثع

تليسسمسسيتب ةبيبط ةناهإا ةيسضق يف ارهسش81 نجسسلاب سصخسش ةنادإا

زكرملاب بيبط ىلع يدتعملإ دضض ةذفان انجضس تإونضس3
ةنيطنضسقب يعماجلإ يئافضشتضس’إ

ةقطنملاب نيسصتخم راجتل اهعيبل ةمخسض ةقفسص دقع ددسصب اوناك

سسولهم سصرق فلأإ92 يلإوح زجحو سصاخضشأإ5 فيقوت
يقإوبلإ مأاب ةيحايضس تابكرم3و

ةرطيسسلا نع جرخ عسضولا نأاو «انوروك» ـب ÚباسصŸاب ةنيدŸا ىفسشتسسم ظاظتكا ويديف عطقم ‘ ىعدإا

ةريوبلإ ‘ ةيرضضخأ’اب «انوروك» نع ةبذاك رابخأإ جورŸ ةذفان انجضس ةنضس

ةيندملا ةيامحلاب سساطغ مهنيب نم

ترايتب ةفرضشلإ ةيدلب يف رئب لخإد سصاخضشأإ3 ةافو
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ةيرطقلا قرششلا ةديرج ‐ رطاÿا دم� نب زيزعلا دبع : ملقب

بر˘ح ة˘م˘ير˘ج م˘سضلا ط˘ط˘خ˘˘م نإا
ينطؤ˘لا عور˘سشم˘لا ة˘ي˘ف˘سصت ا˘ه˘فد˘ه
ةينيطسسلف ةلود مايق ةيناكمإا ريمدتو
ي˘لود˘لا عا˘م˘ج’ا تا˘˘بو ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ةينيطسسلفلا قؤقحلل معادلا ريبكلا
ةيلمعلا تايرجم ىلع اريثأات لكسشي
اعين˘م از˘جا˘ح ل˘كسشيو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مؤ˘˘كح ة˘˘سسر˘˘ط˘˘غ ما˘˘ما

ؤهاينتن نيما˘ي˘ن˘ب ي˘لا˘ح˘لا ا˘ه˘سسي˘ئرو
ةلود291 برا˘ق˘ي ا˘˘م كا˘˘ن˘˘ه ثي˘˘ح
لسصأا نم ةدحتملا ممأ’ا يف اؤسضع
م˘سضلا تا˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م سضفر˘˘ت491
لÓتح’ا ةلود ءانثتسساب يليئارسسإ’ا

رار˘م˘ت˘˘سسا ناو ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةرادإ’او
ا˘ي˘بر˘ع ف˘قاؤ˘م˘لا ق˘ي˘سسن˘تو دؤ˘ه˘ج˘لا

كر˘ت˘سشم˘لا ل˘م˘ع˘لا د˘ي˘حؤ˘تو ا˘ي˘˘لودو
يلا ةيئاهنلا ةلسصح˘م˘لا ي˘ف ر˘م˘ث˘ي˘سس
ةيليئارسس’ا مسضلا تاططخم لاسشفا

.ةموؤؤسشملا ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسصو
ةيليئارسسإ’ا تاططخ˘م˘لا ل˘كسشتو

ةفسضلا يف ةينيطسسلف سضارأا مسضل
مÓسسلا ةيلمعل ةلتاق ةبرسض ةيبرغلا

ة˘ي˘نا˘سسن’ا م˘ي˘ق˘لا ل˘كب ارا˘ت˘ه˘˘ت˘˘سساو
يهن˘ت˘سس ا˘ه˘نأاو ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناؤ˘ق˘لاو
تاططخملا نإاو ةيسسايسسلا ةيلمعلا
ةينيطسسلف سضارأا مسضل ةيليئارسسإ’ا
ا˘ي˘بر˘عو ا˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف سضؤ˘فر˘˘م ر˘˘مأا

ا˘كا˘ه˘ت˘نا ل˘كسشت ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘ي˘لودو
يهنتو ةي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا تارار˘ق˘ل
معدتو اهتمر˘ب ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ينيميلا لتكتلاو ةفرطتملا بازح’ا
اسصؤ˘سصخو ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا ي˘كير˘م’ا

يتلا ةيليئار˘سس’ا م˘سضلا تا˘ط˘ط˘خ˘م
ةقطنملاب مÓسسلا ةيلمع مدقت قيعت
لÓ˘ت˘ح’ا فاد˘ها ق˘˘ق˘˘ح˘˘تو م˘˘عد˘˘تو
ىلع هترطيسس ع˘سسؤ˘تو ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا

ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م
هباسصتغا رارمتسساو هناودع ميعدتو
.ةلتحملا ةينيطسسلفلا يسضارأÓل

ةينيطسسلفلا ةدايقلا لسصاؤت كلذلو
ةلمح ربكا سضؤختو يلودلا اهكرحت

ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ةد˘ع˘˘سص’ا ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
عنم لجأا نم ةيلودلا تايؤتسسملاو
نأاو ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا م˘˘سضلا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م

ل˘ي˘كسشت كار˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا
ةهجاؤملو مسضلا عنمل يلود فÓتئا

سضرفو بسصاغلا لت˘ح˘م˘لا ة˘سسر˘ط˘غ
فقوو لÓتح’ا ىلع ةيلود تابؤقع
ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا ى˘ل˘ع ناود˘ع˘لا

هتملك ملاعلا لؤقيل تقؤلا ناح هناو
ةلودل لؤقيل يلودلا تؤسصلا ؤلعيو
ا˘˘ناود˘˘عو ا˘˘م˘˘ل˘˘ظ ى˘˘ف˘˘ك لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا

ذاختاو ةيلودلا تارار˘ق˘ل˘ل ا˘كا˘ه˘ت˘ناو
ةيلود ةلزع سضرف يلا يدؤؤت تاؤطخ
.ايسسايسس اهعطاقمو اهيلع

حا˘ج˘ن ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا ل˘˘جا ن˘˘مو
تاقÓعلا ليع˘ف˘تو ي˘لود˘لا كر˘ح˘ت˘لا
’وا دب ’ ةيسسامؤلبدلاو ةيسسايسسلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ةد˘˘حؤ˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘˘م
بعسشلل نكمي ’ ثيح ةينيطسسلفلا
يسسايسس كرحت يا حاجن ينيطسسلفلا
ةد˘نا˘سسم وا ير˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج م˘˘عد نود˘˘ب
ل˘ئا˘سصف˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش
’و ينيطسسلف˘لا بع˘سشلا تا˘عا˘ط˘قو
ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسا ق˘فو كر˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘ب
عطق ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ل˘ما˘سش ة˘ي˘ن˘طو

˘˘مد˘˘عو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
ةينيطسسلفلا فعسضلا طاقن هلÓغتسسا

نيب ةرات ماسسقن’ا لابح ىلع بعللاو
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘ع لاؤ˘˘˘˘م’ا ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
ىرخا ةراتو هللا مار يف ةينيطسسلفلا
ةيرطقلا ةحنملا لاؤما لاخدا فقؤت
ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘˘بو ةز˘˘˘غ ي˘˘˘لا

ل˘ب˘ق ن˘م ي˘سسا˘ي˘˘سسلا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’او
˘˘ما˘˘سسق˘˘نÓ˘˘ل ؤ˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ن ة˘˘˘مؤ˘˘˘كح
دؤهجلا لاسشفا ةلواحمو ينيطسسلفلا
ةدا˘ي˘ق˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
لمعلا ةعباتم نم دب Óف ةينيطسسلفلا

ةفاك نيب كرتسشم˘لا د˘ه˘ج˘لا ز˘يز˘ع˘تو
تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف˘˘لاو ل˘˘ئا˘˘سصف˘˘لاو ىؤ˘˘ق˘˘لا
مسضلا ةرماؤؤم طاقسسإ’ ةينيطسسلفلا

حلا˘سصم˘لا ن اد˘ي˘ع˘ب نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصو
را˘ط˘ق قÓ˘طإاو ة˘ي˘بز˘ح˘لاو ة˘ق˘ي˘سضلا
يد˘سصت˘لاو ة˘ي˘ن˘طؤ˘˘لا ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
م˘سضلا ع˘يرا˘˘سشمو نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصل
ةعسساؤلا ةيبعسشلا ةمواقملا ديعسصتو
ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘˘سصف ه˘˘تر˘˘قا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
.ينطؤلا

ق˘ئا˘ق˘ح˘لا هذ˘˘ه كاردإاو ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا نإا
يف ليفك ةينطؤلا ةدحؤلا ديسسجتو
’و مسضلا تاططخم لاسشفإاو ءاهنا
ليكسشتو ينطؤلا يعؤلا رسشن نم دب
دسض عنام عماج ينيطسسلف ماع ىأار
لÓتح’ا تاططخمو نرقلا ةقفسص
مازتل’ا ةرور˘سض كاردإاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا
ةدا˘ي˘ق˘لا تا˘ه˘ي˘جؤ˘تو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب
تاؤطخ كلذ دعي ثيح ةينيطسسلفلا

اهذختت يتلا دؤهج˘لا حا˘ج˘ن˘ل ة˘م˘ه˘م
’ هنا اددجم ديكأاتلا ةرورسضو ةدايقلا

نيثباعلل ةينيطسسلفلا ةحاسسلاب ناكم
ءانبا لكو برسسلا جراخ نيدرغملاو
فقؤم نؤفقي ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

ةيخيراتلا ةدايقلا فلخ دحؤمو دحاو
ةمظنم ةدايق ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل
ؤلعي تؤسص ’و ةينيطسسلفلا ريرحتلا
’ ةد˘حؤ˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا تؤ˘˘سص قؤ˘˘ف

بع˘سشلا تؤ˘سص قؤ˘ف ؤ˘ل˘ع˘ي تؤ˘˘سص
.ينيطسسلفلا

بخنلاو ،بخن ةعؤمجم يه ةلتكلا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م لا˘˘كسشأا ا˘˘ه˘˘ل ةؤ˘˘ف˘˘˘سصلا وأا

دؤجو اهتاددحم مهأا ،ةفلتخم فئاظوو
عطسسأاو ،كسسامتلا ىلع ةردقو فده
ةيبرعلا ان˘ئا˘م˘سس ي˘ف كلذ ى˘ل˘ع لا˘ث˘م
مامز تدلقت يتلا ،ةيركسسعلا بخنلا
كيهان ،رامعتسس’ا ليحر دعب رؤمأ’ا

ةينيدلا كلت وأا ةيديلقتلا بخنلا نع
فلخ نم اهتؤطسس سسرامت تناك يتلا
.راتسسلا

مؤيلا عيسشيو عاسش كلذ لباقم يف

نأا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ل˘ت˘كلا مؤ˘ه˘ف˘م
يبرعلا عسضؤلا بخنلا هذه تلسصوأا
ةيواسسأاملا ةلاحلاو ،لفسسأ’ا كردلا ىلإا
نم ،تاعمتج˘م˘لا هذ˘ه ا˘هد˘با˘كت ي˘ت˘لا
،هتاذ ناسسنإÓلو ةورثلل عايسضو مذرسشت

نييمÓسسإ’ا نؤيمؤقلا ىسصقأا امدنع
ا˘مد˘ن˘عو ،نؤ˘ج˘سسلا ى˘لإا م˘˘هؤ˘˘ل˘˘كوأاو
.نيدلا مسساب مؤيلا نؤيمؤقلا دعبتسسُي

ةمعنل اهتبراحم يف ةمأ’ا تنج اذام
،لجو ز˘ع ه˘ل˘لا ا˘ه˘ق˘ل˘خ ي˘ت˘لا عؤ˘ن˘ت˘لا

ةمأ’ا تنج اذام ؟ةايحلا رسس اهلعجو

انبراح ؟نيدلا مسساب قفأ’ا قيسض نم
م˘سسا˘بو ،ي˘ن˘يد أاد˘ب˘م ؤ˘هو ح˘˘ما˘˘سست˘˘لا
يأار˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح ا˘˘نردا˘˘سص ة˘˘˘ي˘˘˘مؤ˘˘˘ق˘˘˘لا

.داقتع’او
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ل˘ت˘كلا مؤ˘˘ه˘˘ف˘˘م ءا˘˘ج

،ةعراسصتملا بخنلا ةيلاكسشإا زواجتيل
يعؤيسشلا فؤسسل˘ي˘ف˘لا ه˘كسص ا˘مد˘ن˘ع
،هنجسس رتافد يف يسشمارغ يلاطيإ’ا

يزاؤجرب لام˘سش ن˘ي˘ب قز˘م˘ت˘ت هدÓ˘بو
كهنملا بع˘سشلاو ،ي˘عا˘ط˘قإا بؤ˘ن˘جو
سشيعيل هراهن كردي عيطق نع ةرابع

.هتيناسسنإاب رؤعسش وأا لمأا امنود هليل
ة˘ل˘ت˘˘ك ن˘˘يؤ˘˘كت ى˘˘لإا ي˘˘سشمار˘˘غ ا˘˘عد
لامسشلا يف لامعلا نم ةديدج ةيخيرات
نع اديعب ،بؤ˘ن˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘لاو
ة˘ي˘ب˘هذ˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘عار˘˘سص
ةيخيراتلا ة˘ل˘ت˘كلا ة˘لازإ’ ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لاو
ىلع ةنميهلا ىلع لمعلاو ،ةميدقلا
عمتجملا نأ’ ،يندملا عمتجملا داعبأا
يندم عمتجم سساسسأ’ا يف يزاؤجربلا
ةفاقثلاو ة˘فا˘ح˘سصلاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘هو»

نأا ىلإا راسشأاو ،«ةفلتخملا اهتاسسسسؤؤمب
هيلع لؤعي يذلاو يسساسسأ’ا رسصنعلا

«يؤسضعلا فقثملاب» ىمسسي ام ؤه انه
انملاعل ةدؤع.يديلقتلا فقثملا سسيلو
ه˘ي˘لإا ا˘ن˘ت˘ل˘سصوأا ا˘م˘ل ا˘كاردإاو ي˘بر˘ع˘˘لا
ة˘ل˘ت˘كلا دا˘ع˘بأا كاردإا ى˘ق˘˘ب˘˘ي ،بخ˘˘ن˘˘لا
ةلؤهسسلا ن˘م سسي˘ل ا˘سضيأا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
رثكأا ود˘ب˘ي مؤ˘ي˘لا ا˘ه˘ل˘كسشتو ،نا˘كم˘ب

ةينقتلا رسصع يف ،لبق امع ةبؤعسص
حلاسصملا ؤؤيسشتو ناسسنإ’ا بÓتسساو
.ناطوأ’ا عيلسستو

ةيليئإرضسإ’إ مضضلإ ةطخ ةهجإوŸ ›ودلإ فÓتئ’إ

؟.. ةبخنلإ مأإ ةلتكلإ

ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هإ’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سس نإا
نم دعت ةي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا را˘ت˘ه˘ت˘سس’او
ةدمع˘ت˘م˘لا ىر˘ب˘كلا بر˘ح˘لا م˘ئار˘ج
ىرسسأ’ا لعج ام يهو ةجهنمملاو
ل˘˘كلو ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ا˘˘فد˘˘ه
يتلا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا سضار˘مأ’او ة˘ئ˘بوأ’ا
نع نÓع’ا مت ثيح مهتايحب يدؤت
64) رعو ؤبأا لامك ريسس’ا ةباسصا

نينج ي˘ف ة˘ي˘طا˘ب˘ق ةد˘ل˘ب ن˘م (ا˘ما˘ع
باسصم ريسسأ’او انورؤك سسوريفب
سضار˘ما ن˘م ي˘نا˘ع˘˘يو نا˘˘طر˘˘سسلا˘˘ب
بي˘سصا لا˘م˘ه’ا ة˘ج˘ي˘ت˘نو ةدد˘ع˘ت˘˘م
عب˘ق˘يو ا˘نورؤ˘كلا˘ب ر˘سشا˘ب˘م ل˘كسشب

،هيفوره فاسسأا ىفسشتسسم يف ايلاح
ام بسسحو ثدح ام ليسصافت يفو
،نيررحملاو ىرسس’ا ةئيه ترسشن
نم يناعي يذلا رعو ؤبأا ريسسأ’ا ناف
فور˘ظ˘ب ر˘م˘ي ةر˘ج˘ن˘ح˘لا˘ب نا˘طر˘˘سس

نم هلقن مت ةدقعمو ةريطخو ةبعسص
ىلا عؤبلج نجسس يف2 مقر مسسق
سضع˘ب ءار˘˘جإ’ ة˘˘لؤ˘˘ف˘˘ع˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشم
سصح˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو تا˘سصؤ˘ح˘˘ف˘˘لا

با˘سصم ر˘ي˘غ ه˘نأا ن˘ي˘ب˘˘تو ا˘˘نورؤ˘˘ك
ءا˘سسم ر˘˘ي˘˘سسأ’ا ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو
ةلمرلا نجسس ىلا يسضاملا ءاعبرأ’ا

ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن م˘ت م˘˘ث ن˘˘مو
ةد˘˘˘ع ءار˘˘˘˘جإ’ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فور˘˘˘˘ه فا˘˘˘˘سسأا
سصح˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو تا˘˘سصؤ˘˘ح˘˘ف
سسوريفلاب هتباسصإا نيبتيل ؛انورؤك
تد˘كأا˘ت ا˘مد˘ع˘بو كلذ˘˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘نو
لز˘ع م˘ت ا˘م˘ك ه˘˘لز˘˘ع م˘˘ت ه˘˘ت˘˘با˘˘سصا

نجسس يف2 مقر مسسق يف ىرسسأ’ا
رعو ؤبأا ريسسأ’ا ةاناعم ناو عؤبلج
ذنم هعم رهظت تأادب ناطرسسلا نم
جÓعل عسضخ دقو9102 ماع رخاوأا
دمعتم يب˘ط لا˘م˘هإا د˘ع˘ب ي˘عا˘ع˘سشإا

ءار˘جإ’ ةر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ل˘˘ق˘˘ن ه˘˘نأاو
دي˘ق˘م ة˘ط˘سسؤ˘ب˘لا ر˘ب˘ع تا˘سصؤ˘ح˘ف
ه˘˘فور˘˘ظ˘˘ل ةا˘˘عار˘˘˘م نود ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘لا
لكسشب مقافتت هتلاح نأاو ةيحسصلا

يف نادقف ىلا ىدأا امم لسصاؤتم
مÓكلا يف ةري˘ب˘ك ة˘بؤ˘ع˘سصو ه˘نزو
ؤ˘˘هو سسأار˘˘لاو ة˘˘ب˘˘قر˘˘لا˘˘˘ب عا˘˘˘جوأاو
تسس ةد˘˘م˘˘ل ن˘˘˘ج˘˘˘سسلا˘˘˘ب مؤ˘˘˘كح˘˘˘م
.اماع05و تادبؤؤم

ةيليئارسسإ’ا لÓتح’ا تاطلسس نإا
نع ةل˘ما˘كلا ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ت

هتلاح ةرؤطخو رعو ؤبأا ريسسأ’ا ةايح
يقابو ةريطخلاو ةبعسصلا ةيحسصلا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نؤ˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف ىر˘˘˘سس’ا
ارؤف بؤلطم˘لا تا˘بو ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ل˘˘جا˘˘ع ل˘˘خد˘˘ت
رمح’ا بيلسصلاو ةيملاعلا ةحسصلا
سصح˘ف ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘سشإÓ˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا
ا˘نورؤ˘ك ءا˘بو را˘سشت˘نا ن˘م ىر˘سس’ا

قÓ˘˘طإ’ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف عار˘˘˘سسإ’او
لÓ˘ت˘ح’ا نؤ˘˘ج˘˘سس ن˘˘م م˘˘ه˘˘حار˘˘سس
سصا˘˘خ ل˘˘˘كسشبو ا˘˘˘سضيا ةرور˘˘˘سضو
عيمجل انورؤك سصحف ءارجإا لجاعو
ةلمرلا نجسس يف ىسضرملا ىرسسأ’ا

.عؤبلج ىرسسأ’و

نؤناعي نيينيطسسلفلا ىرسسأ’ا نإا
لخاد ديدسشلا ماحدز’ا نم لسصأ’اب
فر˘غ ر˘فاؤ˘ت مد˘عو تÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

سضار˘˘مأ’ا يوذ ىر˘˘سسأÓ˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ
رذني ام ؛ةيدعملاو ةداحلا ةنمزملا
يف ةريبك ةعرسسب سضرملا يسشفتب

ًاديد˘ه˘ت ل˘كسشيو ىر˘سسأ’ا فؤ˘ف˘سص
عم نيرخآ’ا ىرسسأ’ا ةحسصو ةايحل
ى˘سضر˘م˘لا ىر˘سسأ’ا ةا˘نا˘ع˘˘م د˘˘ياز˘˘ت
دمعتملا يبط˘لا لا˘م˘هإ’ا ة˘سسا˘ي˘سسو
مهل جÓعلا ميدق˘ت ي˘ف ة˘ل˘طا˘م˘م˘لاو
ني˘ي˘سصا˘سصت˘خا ءا˘ب˘طأا دؤ˘جو مد˘عو
ى˘لإا نؤ˘˘ج˘˘سسلا تادا˘˘ي˘˘ع را˘˘ق˘˘ت˘˘فاو
ىسضرملل ةدعاسسملا ةيبطلا ةزهجأ’ا

تاخاخبلاو سسفنتلا ةزهجأا ةسصاخو
ةبسصقلا تاباهتلاو ؤبر˘لا ى˘سضر˘م˘ل
لظ يف ةسصاخو ةنمزملا ةيئاؤهلا

راسشتنا عمو ةيدرتملا عاسضوأ’ا هذه
ددهي امم ىرسس’ا نيب انورؤك ءابو
.ديدسشلا رطخلل مهتايح

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م نإا
ةينؤناقلاو ةيقؤقحلا تاسسسسؤؤملاو
يرؤفلا لخدت˘لا ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘ط˘م
لÓتح’ا ة˘مؤ˘كح ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلاو
ةمزÓلا ريبادتلاو تاءارجإ’ا ذاخت’
عنمت نأا اهنأاسش نم يتلا ةحيحسصلاو
فؤ˘ف˘سص ن˘ي˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
’و مهتايح ذاقنإا يلاتلابو نيلقتعملا

قيسسنتلاو ل˘جا˘ع˘لا كر˘ح˘ت˘لا ن˘م د˘ب
ىلع لمع˘لاو ىر˘سسأ’ا ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإ’
ىر˘سسأ’ ة˘ل˘ما˘كلا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فؤ˘˘ت
لÓ˘ت˘ح’ا نؤ˘ج˘سس ي˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
تؤ˘م˘لا نؤ˘ه˘جاؤ˘ي م˘ه˘˘كر˘˘ت مد˘˘عو
تابيترتلا عسضو ةرورسضو ققحملا
يلود لكسشب لخدت˘لاو م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ل
ةيملاعلا ةحسصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ل˘ب˘ق ن˘م
نا˘م˘سضل ي˘لود˘لا ر˘م˘˘ح’ا بي˘˘ل˘˘لاو
نؤ˘˘ج˘˘سس ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘حار˘˘˘سس قÓ˘˘˘طإا
را˘سشت˘نا عا˘سستا ر˘ثإا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا
(انورؤك)91˘‐ د˘ي˘فؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ىر˘˘سسأ’ا˘˘ب قد˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لاو
.نيينيطسسلفلا

لÓتح’إ ةموكح راتهتضسإ لظ يف ىرضسأ’إ نيب رضشتني «انوروك»
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مئارجو ثداوح نع غÓبإلا وأا راطخإلاب

ةينمأ’إ ةلداعŸإ ‘ نطإوŸإ ةكراضشم نمثت ةياجب ةطرضش
ةي’ؤل نمأ’ا حلاسصم تنمث

نينطاؤ˘م˘لا ة˘كرا˘سشم ،ة˘يا˘ج˘ب
راطخإ’اب ةينمأ’ا ةلداعملا يف
تح˘˘˘سضأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا غÓ˘˘˘˘بإ’ا وأا
ي˘ف مؤ˘ي د˘ع˘ب ا˘مؤ˘ي سسر˘˘كت˘˘ت
ل˘ّع˘لو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا ما˘˘قرأ’ا
لئاسسؤلل ةيئ’ؤ˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
ينطؤلا نمأÓل ةعباتلا ةينقتلا

اهزربت يتلا ةياجب ةي’و نمأ’
ةسصاخلا ةيره˘سشلا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا
،0202 ة˘ن˘˘سسل ناؤ˘˘ج ر˘˘ه˘˘سشب

7613 هددع ام تسصحأا ثيح
م˘قر˘لا ى˘ل˘ع ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘سصتا
م˘˘˘˘˘˘˘قرو ،84‐51 ر˘˘˘˘˘˘˘سضخأ’ا
401 م˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لاو ،71 ةد˘ج˘ن˘˘لا
تا˘ئ˘ف˘لاو ر˘سصق˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
رثكأا نأا كلذ ىلإا فسض ،ةسشهلا

ناك يفتاه لاسصتا563 نم
ثداؤ˘˘ح ن˘˘ع غÓ˘˘˘بإ’ا د˘˘˘سصق
غيلبتلا وأا اهعؤقو ءانثأا مئارجو
سسا˘˘˘سسم˘˘˘لا ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘ع
سصا˘خ˘سشأ’ا ى˘ل˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’او
ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو
6572 تلجسس امك ،ةسصاخلاو
بل˘ط د˘سصق ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘سصتا
حلاسصم نم لخدتلاو ةدجنلا
عا˘ط˘ق ة˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘طر˘˘سشلا
بل˘˘˘˘˘˘˘ط وأا سصا˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘خ’ا

را˘سسف˘˘ت˘˘سس’ا وأا تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م
مت ا˘م˘ك ،دا˘سشرإ’او ه˘ي˘جؤ˘ت˘لاو

ايف˘تا˘ه ’ا˘سصتا44 ل˘ي˘ج˘سست
ثداؤ˘ح عؤ˘قو ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘˘ل
هذه ،ةثج فاسشتكا وأا رورملا
ي˘ما˘ن˘ت د˘كؤؤ˘ت تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’ا
نينطاؤملا ىدل ينمأ’ا يعؤلا
ةرور˘سض لؤ˘ح ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’ؤ˘ب
ن˘ع ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم غÓ˘˘بإا

ة˘ي˘مار˘˘جإ’ا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ل˘˘ك
هتحار قلقت يتلاو ةهؤبسشملاو
ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘سصب
سصا˘خ˘سشأ’ا ت’ا˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
وأا انورؤك سسوريفب نيباسصملا
داؤملا يف نيبراسضملا راجتلا
ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
دسصق ةطرسشلا تاؤق تÓخدت

سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ا ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح
ةسصاخلاو ةماعلا تاكلتمملاو
تاذ نأا ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ا˘ه˘ي˘ع˘سس ل˘سصاؤ˘ت ح˘لا˘˘سصم˘˘لا
ة˘ي˘عؤ˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف بوؤود˘˘لا
م˘ه˘سسي˘سسح˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘سضب
لا˘ث˘ت˘م’او ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
.ةيحسصلا ةمÓسسلا دعاؤقل

ةلاحلا يرقم قÓغا
ديربلا زكرمو ةيندملا

ةنيدملا طشسوب نيدجاوتملا
ةياجب ةيدلب حلاسصم تنلعأا

ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ى˘لإا تعرا˘سس ا˘ه˘˘نأا
د˘جاؤ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ببسسب ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو
ءاد˘ب ا˘ه˘ي˘ف˘ظؤ˘م د˘˘حأا ة˘˘با˘˘سصإا
ايعسس كلذو ،انورؤك سسوريف
يقاب رجحو ءادلا رسصحل اهنم
تاءار˘˘جإا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظؤ˘˘˘م˘˘˘لا
نم دكأاتلل مهيلع تاسصؤحف
د˘قو ،ا˘ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م ة˘˘با˘˘سصإ’ا
نأا ح˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ تح˘˘سضوأا

ةدمل اقلغ˘م ى˘ق˘ب˘ي ر˘ق˘م˘لا اذ˘ه
تعرسش امك ،امؤي رسشع ةعبرأا
لب˘ق هر˘ي˘ه˘ط˘تو ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘ف
ه˘˘˘جو ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘عإا
حلاسصم نأا ر˘ي˘غ ،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
يتحلسصم نأا تحسضوأا ةيدلبلا
تا˘قا˘ط˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ت˘˘مؤ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
اذهب ة˘ي˘ن˘ع˘م تسسي˘ل ة˘يدا˘مر˘لا
ة˘ل˘سصاؤ˘م بنا˘ج ى˘لإا ،ءار˘جإ’ا
رسشع ى˘ن˘ث’ا تار˘ق˘م˘لا ي˘قا˘ب
ةيدلبلا بار˘ت ى˘ل˘ع ة˘عزؤ˘م˘لا
ةيسساسسأ’ا تا˘مد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل
تا˘˘˘ي˘˘˘مؤ˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا تاذ
. نينطاؤملا

تعرسش قايسسلا سسفن يفو
ةياجب ةنيدمب د˘ير˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م
يديربلا زكرملا رقم قلغ يف
ةنيدم طسسو اسضيأا دجاؤتملا
د˘˘حأا ة˘˘با˘˘سصإا بب˘˘سسب ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
انورؤك سسوريف ءادب اهيفظؤم
ايع˘سس اذ˘هو ،ا˘مؤ˘ي41 ةد˘م˘ل
حبكو ءا˘بؤ˘لا را˘سسح˘ن’ ا˘ه˘ن˘م
.سسوريفلا لاقتنا حامج

ت . ميرك

يحشصلا فرشصلا ةكبششو تاقرطلاو بورششلا ءاŸاب اوبلاط

ةيومنتلإ عيراضشŸإ مإدعنإ نم نوناعي فراطلاب ةجلثوبب Òعضشلإ سضيف ناكضس
ةيومنتلا عيراششملا يف حداف صصقن نم ،فراطلاب ةجلثوب ةيدلب ريعششلا صضيف ةقطنم ناكشس يناعي

مادعناو نامرحلا عاونأا لك دهششت ةيرقلا هذه نإاف ناكشسلا تاحيرشصت بشسحو ،مهتقطنمل ةشصشصخملا
.ادج ةبعشص فورظ يف نوششيعي مهلعج ام ،تايرورشضلا ىندأا

ه˘˘حر˘˘ط ل˘˘كسشم م˘˘هأا ل˘˘ع˘˘ل
ءام ةمزأا ؤهو ةقطنملا ناكسس
د˘جؤ˘ت ’ م˘ه˘ب˘سسح˘˘ف ،بر˘˘سشلا
ةيؤ˘ي˘ح˘لا ةدا˘ما هذ˘ه ل بي˘با˘نأا
يف م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ؛م˘ه˘تؤ˘ي˘ب ى˘لإا

،ءام ةر˘ط˘ق ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘حر
ي˘˘ه˘˘ط˘˘لا وأا بر˘˘سشل˘˘˘ل ءاؤ˘˘˘سس
ىلع نودمتعي اميف ،ليسسغلاو
نؤبلجي ثيح ،ةيئادبلا قرطلا
تا˘ي˘ف˘˘ن˘˘ح˘˘لا د˘˘حأا ن˘˘م ءا˘˘م˘˘لا
يتلاو ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةد˘جاؤ˘ت˘م˘لا
،ةيرامعت˘سس’ا ة˘ب˘ق˘ح˘ل˘ل دؤ˘ع˘ت
ى˘˘ل˘˘ع كلذ ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م
ةلحر ىلإا ءؤجللا وأا ،ةرمحأ’ا
قطانملا نم ءاملا نع ثحبلا
،ليماربلاب نيلsمحم ةرواجملا

نا˘˘˘˘كسسلا تمز’ ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
ىوا˘˘˘˘كسشلا م˘˘˘˘غر تاؤ˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘لإا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ءا˘م˘لا لا˘سصيإا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نودج˘ي ’ م˘ه˘نأا ’إا ،م˘ه˘لزا˘ن˘م
ل˘كسشم كلذ˘ك .ة˘ي˘غا˘سص ا˘ناذآا
يذ˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا˘˘ف ،تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
ةيدلبلا زكرمب مهتقطنم طبري

ي˘˘بار˘˘ت كل˘˘سسم ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ي˘ف ر˘ي˘سسلا بع˘˘سصي

ثي˘ح ،را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘سست د˘ن˘ع
،يجراخلا ملاعلا نع نؤلزعني
يف ةريب˘ك ة˘بؤ˘ع˘سص نود˘ج˘يو
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘م ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.ةيمؤيلا مهتايجاح ءاسضقل

اريثكف سسرادملا لافطأا امأا

سسراد˘م˘لا ن˘ع نؤ˘ع˘ط˘ق˘ن˘ي ا˘م
تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب بب˘˘˘سسب
م˘ها˘ن˘كسس ر˘ق˘م ن˘ع ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا فور˘˘ظ˘˘˘لاو
رظنلاب ،ةسساردلا اهيف نؤلوازي
دحأا دكأا ذإا ،لقنلا مادعنا ىلإا
نؤناعي مهنأا ،ةقطنملا ينطاق
ببسسب لقنلا يف داح سصقن نم
لؤخدلا نع ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا فوز˘ع
سضرعت نم افؤخ ،ةيرقلا ىلإا

مهديزتف باطعأÓل مهتا˘ب˘كر˘م
ل˘˘خدأا ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘سضإا ءا˘˘˘ب˘˘˘عأا
نع ثحبلا ةماود يف ناكسسلا

ةهجؤلا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سسو
ىلع ايسشم ريسسلا وأا ،ةبؤلطملا
ةد˘˘ع قؤ˘˘ف˘˘ت ة˘˘فا˘˘سسم ماد˘˘قأ’ا

مهتايجاح ءاسضقل تارتمؤليك
ز˘كر˘م ن˘˘م ءاؤ˘˘سس ،ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي˘˘لا

مهتيرق نع دعبت يتلا ةيدلبلا
ىلإا باهذلا وأا ملك5 يلاؤحب
دعبت يتلا ةرواجملا تايدلبلا

. تارتمؤليك مهنع
نا˘كسس د˘حا د˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘م˘˘ع

57 يف ل˘ه˘ك ؤ˘هو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةعؤمجم ة˘ق˘فر ها˘ند˘جو ة˘ن˘سس
ةعاسسلا دودح يف ناكسسلا نم
ءا˘م لؤ˘سصو ر˘ظ˘ت˘ن˘ي54:11
سسمسشلا ةعسشأا تحت ةيفنحلا
يذه»: Óئاق دهنت˘ي˘ل ة˘قرا˘ح˘لا

ةقطنم يذه لظ ةقطنم سشم
. » ةملظلا

ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ماد˘ع˘نا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا بي˘˘با˘˘نأا˘˘ب
ةيطغتلا بايغ ىلا ةفاسض’اب
د˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب

ي˘ف ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت بع˘سصي ا˘م˘˘ل˘˘ح
. مهرظن

ل˘˘˘خد˘˘˘˘ت را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘فو
تافتل’او ةيلحملا تاطلسسلا
نؤطبختي يتلا لكاسشملا ىلإا
ناكسس ىقبي ،تاؤنسس ذنم اهيف
ر˘˘ي˘˘ع˘˘سشلا سضي˘˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
ل˘ظ ي˘ف ةا˘نا˘ع˘م˘لا نود˘ب˘˘كت˘˘ي

.ةايحلا تايرورسض ىندأا بايغ

لكايه ليهأات ةداعإل ميتنشس رايلم53 صصيشصخت
ةيلولاب ةيبرتلا عاطق

تاطضسوتم90و نيتيوناث ـب ززعتت ةضسبت

عيراششملا ديمجت ىلإا ببشسلا تعجرأا هايملا ةيريدم
انوروك ببشسب

ءايحأإ ربع ءاملإ عيزوت يف بذبذت
سسابعلب يديضس يف ةفلتخم

ةي’ؤل ةيبرتلا عاطق ززعتيسس
م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘سسب˘˘˘ت
لكايه ةدعب لبقملا يسساردلا

نيأا ،ةديدج ةيسسردم تآاسشنمو
نم لكب نيتيؤناث مÓتسسا متيسس
،ريدلا فاحلؤبو ةسسبت يتيدلب
ىلإا ةفاسضإا ،تاط˘ّسسؤ˘ت˘م90و
نم ةي˘سسرد˘م تا˘ع˘م˘ج˘م80
ديق يسسردم عمجم71 لسصأا
عاطقلا معدتيسس امك ،زاجن’ا
رؤ˘ط ا˘ي˘ع˘سسؤ˘ت ا˘˘م˘˘سسق12ـب
ى˘ل˘ع ط˘سسؤ˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

،ة˘ع˘ير˘سشلا تا˘يد˘ل˘˘ب ىؤ˘˘ت˘˘سسم
اذه ،رتاعلا رئبو ريدلا فاحلؤب
م˘عد ل˘كا˘ي˘ه ة˘ثÓ˘ث بنا˘ج ى˘لإا
ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد فا˘˘˘˘سصنأا

م˘عا˘ط˘م ة˘ع˘برأاو تا˘ط˘سسؤ˘ت˘˘م
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م بسسحو ،ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م
ةي’ؤلاب ةيمؤمعلا تازيه˘ج˘ت˘لا
نإاف عيراسشملا هتاه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
متيسس ةيؤبرتلا لكايهلا سضعب
˘ما˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ه˘م˘ي˘˘ل˘˘سست
يت’ؤم اعد ،هتهج نم .يراجلا

تاهجلا ةي’ؤلا يلاو هللا اطع
ةجمرب يف ءدبلا ىلإا ةسصتخملا

ىدم ةنياعمل ،ةيناديم تاجرخ
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
،مدا˘ق˘لا ي˘سسرد˘م˘لا لؤ˘˘خد˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع ه˘تاذ تقؤ˘لا ي˘ف اد˘˘كؤؤ˘˘م
فور˘ظ˘لا ل˘ك ر˘ي˘فؤ˘ت ةرور˘سض
لؤ˘˘خد˘˘لا حا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
،مداقلا ي˘ع˘ما˘ج˘لاو ي˘سسرد˘م˘لا

غلب˘م سصي˘سصخ˘ت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
ةداعإ’ ميتنسس رايلم53 هردق
ةميدقلا لكايهلا سضعب ليهأات
تايؤناث رارغ ىلع ةئرتهملاو
ءارهّزلا ةمطاف ،يبن نب كلام
سصاقو يبأا نب دعسسو ةسسبتب
ي˘بأا تا˘ط˘سسؤ˘˘ت˘˘مو ،ةز˘˘نؤ˘˘لا˘˘ب

ديقعلا ،حارجلا نبا رماع ةديبع
،ة˘˘سسب˘˘ت˘˘ب ف˘˘ير˘˘ّسشلا دؤ˘˘م˘˘ح˘˘م
ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘˘سصلا د˘˘م˘˘ح˘˘مو
دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ةز˘˘˘نؤ˘˘˘لا˘˘˘ب
ةدؤجلا˘ب ة˘ي’ؤ˘لا ي˘لاو ى˘سصوأا
هذ˘˘ه ءا˘˘˘ط˘˘˘عإاو زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا ي˘˘˘ف
يف يلا˘م˘ج˘لا د˘ع˘ب˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا
اهتناكم ىلع اظا˘ف˘ح ،م˘ي˘مر˘ت˘لا
نامسض سصؤسصخبو ،ةيخيراتلا
ح˘جا˘ن ي˘سسرد˘م لؤ˘˘خد حا˘˘ج˘˘ن
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي’ؤ˘˘˘لا ي˘˘˘لاو دّد˘˘˘سش

فور˘˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض
ةيميلعت˘لا راؤ˘طأÓ˘ل سسرد˘م˘ّت˘لا
سصئا˘ق˘ن˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘مو ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
طبر يف عورسشلاو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
ةقاط˘لا˘ب ة˘ّي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘م˘لا
ءاد˘˘سسإا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
تايدلبلا ءاسسؤور ىلإا تاميلعت
داؤملا ديرؤ˘ت دا˘ن˘سسإا ةر˘سشا˘ب˘م˘ب
،ةيسسردملا معاطمل˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

لؤخدلا عم اهحتف ىلع لمعلاو
فورظ يف لبقم˘لا ي˘سسرد˘م˘لا

ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ةد˘˘ي˘˘ج
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘قؤ˘˘لاو
.نيسسردمتملا

نوراه يحابشصم

يديسس ةنيدم ناكسس ىكتسشا
هايم قفد˘ت سصق˘ن ن˘م سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ام ،ةريخأ’ا ةرتفلا Óخ برسشلا

قباؤطلا ىلإا اهلؤسصو نود لاح
ىلع رسصتقت ىقبت ذإا ،ةيؤلعلا
،لوأ’او ي˘˘˘سضرأ’ا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

بسسح ي˘˘عد˘˘ت˘˘سست ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو
ةير˘ئاز˘ج˘لا ل˘خد˘ت ن˘ي˘كت˘سشم˘لا
اؤباعأا يتلا ةريخأ’ا هذه ،هايملل

اهنئابز عم اهلماعت ةقيرط اهيلع
عم ةيمؤيلا مهبعاتم ناو ةسصاخ
عم ددجتت هايملا عيزؤت بذبذت
مات بايغ يف فيسص لك لسصف
هنأاسش نم يلاجعتسسا ططخمل
اذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘˘لاو ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ز˘ج˘ع ما˘مأا ا˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كسشم˘˘لا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا تاءار˘˘جإ’ا
،ةرم لك ةيسصؤلا ةهجلا اهذختت
تبثت يتلا ةمزأ’ا هذه ةهباجمل

ي˘فو ،ا˘ه˘ت˘عا˘ج˘ن مد˘ع ةر˘م ل˘ك
نا˘˘كسس د˘˘˘سشا˘˘˘ن قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ
ةيؤ˘ل˘ع˘لا ق˘باؤ˘ط˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ىلع ءايحأ’ا سضعبب ةدجاؤتملا

004 ي˘ح ،ةر˘يز˘ج˘لا ي˘ح رار˘˘غ
يح ،يلÓ˘ي˘ج˘لا د˘ي˘سسب ن˘كسسم
ةينعملا تا˘ط˘ل˘سسلا «ي˘سشور˘لا»
ل˘ح دا˘ج˘يإاو كر˘ح˘ت˘لا ل˘جا ن˘˘م
مهديوزت رمأ’ا بلطت ناو ىتح
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ر˘˘سصن˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ب
لف˘كت˘لا ن˘ي˘ح ى˘لإا ج˘يرا˘ه˘سصلا
،هايملل ةداحلا ةرد˘ن˘لا ة˘ل˘كسشم˘ب
ءا˘ن˘ت˘قا م˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
م˘ه˘ع˘سضو بب˘سسب ج˘˘يرا˘˘ه˘˘سصلا
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف بع˘˘˘سصلا يدا˘˘˘م˘˘˘˘لا
اهسشيعت يتلا ةيحسصلا فورظلا

ه˘تاذ تقؤ˘لا ي˘ف ن˘ي˘عاد ،دÓ˘ب˘لا
لم˘ح˘ت ى˘لإا ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

اذه مه˘ل ر˘ي˘فؤ˘تو ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤؤ˘سسم
مه اؤماد ا˘م يؤ˘ي˘ح˘لا ر˘سصن˘ع˘لا

مهر˘ي˘تاؤ˘ف د˘يد˘سست˘ب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م
فرتعا ىرخأا ةهج نمو ،ايرود
ةي’ؤ˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراؤ˘م˘لا ر˘يد˘م
هحلاسصم زجعب سسابعلب يديسس
ة˘ن˘يد˘م˘لا نا˘كسس ل˘يؤ˘˘م˘˘ت ن˘˘ع
ديمجت ببسسب بورسشلا هايملاب
تناك يتلا عيراسشملا نم ديدعلا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ن˘˘م˘˘˘سض ة˘˘˘جرد˘˘˘م
هعسضو مت يذ˘لا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا
يتلا سشطعلا ةمزأا نم فيفختلل
ل˘سصف ل˘ك ة˘˘ي’ؤ˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت

نأاب ثدحتملا تاذ لاقو ،فيسص
ي˘ف تب˘ب˘سست ا˘نورؤ˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ن˘م د˘يد˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
43 زاجنا سصخت يتلا تايلمعلا
ر˘يد˘م˘لا فا˘سضأاو .ا˘ق˘ي˘م˘عار˘˘ئ˘˘ب
تسصحأا هحلاسصم نأاب يئ’ؤلا

ةطقن71 ةيسضاملا ةدملا لÓخ
هذ˘ه ع˘ي˘م˘ج ة˘ن˘يد˘م˘لا˘˘ب ءادؤ˘˘سس
لؤسصو مدع نم يناعت ءايحأ’ا
ببسسب ةيؤلعلا قباؤطلل هايملا

ة˘ي˘م˘كلا ة˘ل˘˘قو بل˘˘ط˘˘لا ةر˘˘ث˘˘ك
ع˘˘فد يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ة˘˘ي˘˘˘مؤ˘˘˘ي˘˘˘لا
بسسح ةيئاملا دراؤملا ةيريدمب
ىلإا اهريدم ناسسل ىلع ءاج ام
ي˘سضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب عور˘˘سشم ءا˘˘ط˘˘عإا
نم هايملل ةيرئاز˘ج˘ل˘ل ط˘ي˘سسب˘لا
يف لكسشملا اذهب لفكتلا لجأا
.لاجآ’ا برقأا

ودبع.صص

صسراف . وب

تلاحلا ددع عافترا مامأا
انوروكب اهتباشصإا يف هبتششملا

ةحضصلإ ةيريدم
دجنتضست فلضشلاب
زيزعتل نيعوطتملاب

يبطلإ اهمقاط
ةحشصلا ةيريدم تهجو
ربع ،فلششلا ةيلول ناكشسلاو
عقوم ىلع ةيمشسرلا اهتحفشص

يعامتجإلا لشصاوتلا
ىلإا ةوعد ،كوبشسياف
عاطق لامع نم نيعوطتملا
نيدعاقتملا ىتحو ةحشصلا

نيماعو نيئاشصخأا ءابطأا نم
نمألا ناوعأاو نيشضرممو
ةفاظنلاو ةياقولاو
دينجتلل كلذو ،نييرادإاو
ةشسشسؤوملا يف لمعلاو
ةيمومعلا ةيئافششتشسإلا
مت يتلا جاب ماتخألا
تلاحلل اشصيشصخ اهرايتخا
ةدكؤوملاو اهيف هبتششملا

هذه يتأاتو ،انوروك صسوريفب
يعاشسملا قايشس يف ةوعدلا
ةحشصلا حلاشصم اهلذبت يتلا

ءابو ةبراحم قايشس يف
لظ يف ةشصاخو انوروك
هبتششملا تلاحلا ددع ديازت
جاب ناتخألا ىفششتشسمب اهيف
نم ديزأا لبقتشسي حبشصأا يذلا

ايموي اهيف هبتشسم ةلاح051
ميعدت بلطتي تاب ام
هبششلاو يبطلا مقاطلا
تقو يف اذه ثدحي .يبطلا

ةحشصلا ةيريدم هيف تثح
عيمج اهئادن يف ناكشسلاو
ةرورشض ىلع فلششلا ةنكاشس
تاءارجإلاب مازتلإلا
دحلا اهنأاشش نم يتلا ةينوناقلا

انوروك صسوريف يششفت نم
عافترا دوجو ليجشست دعب
تلاحلا ددع يف ريبك
مايألا لÓخ اهيف هبتششملا
.ةريخألا

واوزع ىيحي
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ةيمويلا تاباشصإلا ددعل رمتشسملا ديازتلا لظ يف

ىضضرمب لفكتلل ةديدج تإءإرجإإ
ةنتابب «91 ديفوك»

ببشسب شسوبيشس داو ىر‹ ‘ بشصت تاÎللا فلآا
تاونقلا تاراشسكنا

برضشلل ة◊اضصلإ هايŸإ رإدهإإ لكضشم
ةŸاقب ءايحأإ ةدعب لضصإوتي

ق˘ي˘فؤ˘ت ة˘ن˘تا˘ب ي˘لاو ن˘ل˘عأا
ةديدج تاءارجا نع ،دؤهزم
ىسضرمب لفكتلل اهذاختا مت

سصسصخ عامتجا لÓخ ديفؤك
ةيحسصلا ةيع˘سضؤ˘لا ة˘سسارد˘ل
ديازتلا لظ يف ،ةي’ؤلا يف
تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع˘ل ر˘م˘ت˘سسم˘˘لا
.ةيمؤيلا

ةي’ؤ˘لا ح˘لا˘سصم تف˘سشكو
ى˘ل˘ع ه˘تر˘سشن ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف

ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
ةلمج ذاختا نع ،«كؤبسسيفلا»
ىلع ءا˘ق˘بإÓ˘ل تاءار˘جإ’ا ن˘م
يف ،ةرطيسسلا تحت عسضؤلا

عرا˘˘سست˘˘م˘˘لا د˘˘ياز˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ظ
انورؤك سسوريفب تاباسصإÓل

قلعت˘يو ،ة˘ي’ؤ˘لا م˘ي˘ل˘قا ر˘ب˘ع
ة˘سسرد˘م˘لا ر˘ي˘˘خ˘˘سست˘˘ب ر˘˘مأ’ا
تاي˘ن˘ق˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
ز˘˘كر˘˘م˘˘˘ك ير˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا سصي˘˘˘خ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ل
انورؤك سسوريفب ني˘با˘سصم˘لا

مههيجؤتو91 د˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘ك
ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘سضلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل
،ةيردسصلا سضارمأ’ا ةحلسصم
تايلم˘ع ه˘ي˘ف ما˘ق˘ت˘سس يذ˘لاو
فسشكلاو يئادتبإ’ا سصحفلا
بسسح هيجؤتلا م˘ت˘ي˘ل ي˘ب˘ط˘لا

ة˘ق˘ير˘˘طو ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةرؤ˘˘ط˘˘خ
ح˘ت˘ف ،ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا وأا ة˘يا˘ن˘ع˘لا
ةدجاؤتملا ةيب˘ط˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
ىفسشتسسملاب عبارلا ق˘با˘ط˘لا˘ب
ي˘ل˘خاد˘لا بط˘لا » ي˘ع˘ما˘ج˘لا

«با˘˘˘˘˘˘˘سصعأ’ا ة˘˘˘˘˘˘˘حار˘˘˘˘˘˘˘˘جو
ءا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سس’ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘ك
،91‐ديفؤك ىسضرم سشاعنإاو

ةد˘حؤ˘ل ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘˘سضو
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

ي˘ف ناروزؤ˘ب˘ب ة˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لاو
،ل˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا بير˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا

طايتحا زكرمك اهسصيسصختو
ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’
فيفختل انورؤكب نيباسصملا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘˘سضلا
ة˘˘˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا سضار˘˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا˘˘ب
تارد˘˘˘ق م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب
نم مئاد˘لا ي˘ب˘ط˘لا نوز˘خ˘م˘لا
ف˘˘˘سشكلاو سصح˘˘˘ف˘˘˘لا تاودأا

ايمؤي هتعباتمو نيجسسكأ’او
ل˘˘˘˘˘ك ىؤ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
حتف ،ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا

ه˘ي˘جؤ˘ت˘لاو ف˘سشكل˘ل ز˘˘كار˘˘م
،ةكيرب ر˘ئواد ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ةتؤ˘ت˘لا ن˘ي˘ع ،سسيرأا ،ة˘ناور˘م
طغسضلا في˘ف˘خ˘ت˘ل سسوا˘ق˘نو
،ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا ن˘ع
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘سسرد˘˘م˘˘لا ع˘˘سضو
فر˘˘سصت تح˘˘˘ت تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
ر˘ي˘خ˘سست ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاؤ˘˘ط˘˘لا
.ءاؤيإÓل قدنف

يلاؤ˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘سضوأاو
حلاسصمل˘ل ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘سسأا
تÓحملا ع˘ي˘م˘سشت˘ل ة˘ي˘ن˘مأ’ا
يرؤفلا بح˘سسلاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
رجات لكل يراجتلا لجسسلل
تاءار˘جإÓ˘ل ف˘لا˘خ˘م نؤ˘˘بزو
ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قؤ˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا تÓـم˘˘ح˘˘لا

،عراؤسشلا ميق˘ع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘عو
ة˘˘˘ي˘˘˘مؤ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسلا

.ةيرادإ’ا تارقملاو
م.ءامشسأا

هايملا رادهإا لكسشم لازي ’
لسصاؤتم برسشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا

،ةملاق ةنيدمب ءايحأا ةدع ربع
ةر˘ي˘ث˘كلا تارا˘˘سسكن’ا ءار˘˘ج
ى˘ل˘ع تاؤ˘ن˘ق˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لاو
،ارخؤؤم هيلع انفقو ام رارغ
ن˘˘˘يأا ،فا˘˘˘سصف˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
نم نؤبيرقلا ناكسسلا ىكتسشا

لهاج˘ت ن˘م را˘سسكن’ا ع˘قؤ˘م
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا
نم ةيمكلا هذه لكل هايملل
امك ،ايمؤي ردهت يتلا هايملا
ارط˘خ ل˘كسشت تح˘ب˘سصأا ا˘ه˘نأا

نأا دعب ،مهتؤيب تاسساسسأا ىلع
ةدجاؤتملا تاعؤلابلا تزجع
با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م عرا˘˘˘سشلا˘˘˘ب
ا˘م˘م ها˘ي˘م˘ل˘ل يؤ˘ق˘لا ق˘فد˘ت˘˘لا

ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ه˘جو ر˘ي˘غ˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘˘ج
انل دكأا دقو ،قيرطلا طسسو
نأا ،يحلا اذه ناكسس سضعب
ارا˘سسكنا تفر˘ع ةا˘ن˘ق˘˘لا هذ˘˘ه
رهسشلا براقي ام ذنم Óثامم
ةد˘م˘ل ل˘ي˘سست ها˘ي˘˘م˘˘لا تل˘˘ظو
م˘˘˘تو ةر˘˘˘ي˘˘˘سصق˘˘˘لا˘˘˘ب تسسي˘˘˘˘ل
اهنأا ’إا ،ةدم ذنم اهحيلسصت
نود ،ىر˘˘خأا ةر˘˘˘م تر˘˘˘سسكنا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘خد˘˘ت
ق˘ل˘غ وأا ،ا˘ه˘حÓ˘سصإ’ ها˘ي˘م˘ل˘ل
ىلإا بهذت اهكرت نود هايملا

ةدا˘ف˘ت˘سسا نود سسؤ˘ب˘˘ي˘˘سس داو

سسفن ؤهو ،اهنم ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ىدل هاندجو يذلا لاغسشن’ا
ىرخأ’ا ءايحأ’ا يقاب ناكسس
اؤمئسس مه˘نأا ا˘ن˘ل اؤ˘لا˘ق ن˘يذ˘لا

اهب مؤقت يتلا عيقرتلا ةيلمع
يف هايملل ةيرئازجلا حلاسصم
يت˘لا ،تاؤ˘ن˘ق˘لا هذ˘ه حÓ˘سصإا

تارا˘˘˘˘˘سسكنا ةد˘˘˘˘˘ع تفر˘˘˘˘˘ع
تاقرطلا لؤح ا˘م˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
،لاحوأاو رفح ىلإا ةفسصرأ’او
،هايملا تاؤنق ءار˘ت˘ها ة˘ج˘ي˘ت˘ن

تاقر˘ط˘لا سضع˘ب نأاو ة˘سصا˘خ
ىلع ارخؤؤم اهتئيهت ةداعإا مت

ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘˘ع ق˘˘ير˘˘ط رار˘˘غ
دجسسم مامأا قرط˘لا قر˘ت˘ف˘م˘ب
ها˘ي˘˘م˘˘لا تأاد˘˘ب ن˘˘يأا نا˘˘م˘˘ي’ا
،تفز˘˘لا تح˘˘˘ت ن˘˘˘م جر˘˘˘خ˘˘˘ت
رمأ’اب نيي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘يد˘سشا˘ن˘م
نكمي ام حÓ˘سصإ’ ل˘خد˘ت˘لا˘ب
تاؤ˘ن˘ق˘لا هذ˘ه ن˘م ه˘حÓ˘˘سصإا
تا˘˘˘بر˘˘˘سست˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةحلاسصلا هاي˘م˘ل˘ل ةر˘م˘ت˘سسم˘لا
يف ايمؤي ردهت يتلا ،برسشلل
ه˘ي˘ف ي˘˘كت˘˘سشت يذ˘˘لا تقؤ˘˘لا
نم ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب
،ها˘ي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا ي˘ف بذ˘بذ˘ت

عاطقن’ا دح ىلإا لسصي ثيح
.ماتلا

م. م

لظلا قطانم تلاغششناب لفكتلا راطإا ‘

ةددÙإ اهلاجآإ ‘ عيراضشŸإ لامكتضسإ ىلع ددضشي Âاغتضسم ›إو

فلختلا ةرئاد نم مهلاششتنل يروفلا لخدتلا ةرورشضب يلاولا ىلإا ءادن اوهجو

ةيمنتلإ نم مهبإرعإإ لحم نع نولءاضستي سساكضسكلإ ةقطنم ناكضس
تليضسمضسيت يف ةيفيرلإ

نيرهشش ذنم ةقلاعلا ةيرهششلا مهروجأا ةيوشست ¤إا ةفاشضإا

نوبلاطي ةليضسŸإ ‘ فراعŸاب نجإودلإ ةيبرت ةدحو لامع
لمعلإ فورظ Úضسحتب

لامكتشسا يف عارشسإلا ةرورشض ىلع ،تايدلبلا فلتخمل ةريخألا هتارايز لج يف نوديعشس عيمشسلا دبع مناغتشسم يلاو ددششي
لئاشسولاب تاششرولا معدب يلاولا رمأا ،لظلا قطانم تلاغششناب لثمألا لفكتلل هنم ايعشسو ،ةددحملا اهلاجآا يف ةيومنتلا عيراششملا
برغ قرشش رايشسلا قيرطلل ذفنملا نم يناثلا رطششلا عورششمل هدقفت لÓخو .ةيفاشضإا تاعاشسل لمعلاو ةمزÓلا ةيرششبلاو ةيداملا

قÓطنا ةريتو عيرشستو عورششملا نم ءاهتنلا ةرورشض ىلع ددشش نيأا ،%79 لاغششألا ةبشسن هب تبرق يذلاو مك81 لوط ىلع
اميف تاميلعتلا شسفن ىطعأا امك ،ةيحانلا كلت ىلع ةلزعلا كف لجأا نم ريخلا يداو ةيدلب ىلإا يدؤوملا نارود روحم عورششم

0052 لمششيشس يذلاو برششلل ةحلاشصلا هايملاب مششحلا راود ديوزتب حمشسيشس يذلا بعكم رتم0001 ةعشسب يئام نازخ زاجنإا شصخي
.بورششلا ءاملاب ةمشسن085 وحن دوزيشس يذلا ةنرامعلا راودب بعكم رتم005 ةعشسب لثامم عورششم كلذكو ،ةمشسن

ىد˘ل نود˘ي˘ع˘سس دد˘سش ا˘˘م˘˘ك
ةهجاؤلا ةئيهت ةيلمعل هترايز
ى˘ل˘ع رد˘ن˘مÓ˘سصب ة˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
دسصق لاغسشأ’ا ةريتو عيرسست
.عورسشملا لامكتسسا

لوأ’ا لوؤؤ˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ط˘˘عأاو
ىدل تاميلعتلا سسفن ةي’ؤلاب
ز˘يز˘ع˘ت عور˘سشم˘ل ه˘˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
ةحلاسصلا هايملا عيزؤت ةكبسش
نم لكب ،اراود41 ــب برسشلل
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘فاؤ˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
عورسشم هلبقو ،فاسصفسصلاو
ريرسس042 ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم
رخأاتلا ةجيتن ةي’ؤلا ةمسصاعب
اذه ز˘ي˘ه˘ج˘ت ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا ي˘ف
هربتعي يذلا يحسصلا قفرملا
اميدق اعورسشم ةي’ؤلا ناكسس
ه˘ب تق˘ل˘ط˘˘نا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب اد˘˘يد˘˘ج
ملو6002 ة˘˘ن˘˘سس لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
.د˘ع˘ب ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح ل˘˘خد˘˘ي
لا˘م˘˘كت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘سشت˘˘لا

ةيؤمنتلا تاي˘ل˘م˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘سش ة˘˘˘ي’ؤ˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ءاؤ˘˘سس تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
يسسردملا لؤخد˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا مÓ˘˘ت˘˘سس’ مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
نيسسح˘ت˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يؤ˘بر˘ت˘لا

وأا ،ذيمÓ˘ت˘لا سسرد˘م˘ت فور˘ظ
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ط˘˘بر˘˘ل ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
ءابرهكلا تاكب˘سشب ا˘هؤوا˘سصحإا

ع˘يرا˘سشم ن˘ع كي˘ها˘ن ،زا˘غ˘لاو
كلت ينطاق نع ةلزعلا كفل
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
كلاسسم حتفو تاقرطلا ديبعتب

را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ةدا˘˘˘عإاو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘سش ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ل
عور˘˘سشم ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل ،ىر˘˘˘خأ’ا
لؤعي يذلا مناغتسسم ياؤمرت

م˘عد˘ل ة˘˘ي’ؤ˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ةيراجتلاو ةيحاي˘سسلا ة˘كر˘ح˘لا
رخآ’ا ؤه فرع يذلاو ةيلحملا
ءاسضقلل ةيؤق ةعفد اريبك ارخأات

زا˘˘ج˘˘نإا ر˘˘خأا˘˘ت ةر˘˘ها˘˘ظ ى˘˘ل˘˘˘ع
ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

.مناغتسسم

ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م نا˘˘˘كسس ل˘˘˘ئا˘˘˘سست
يتيدلب ن˘ي˘ب ة˘ع˘قاؤ˘لا سسا˘كسسكلا
،تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘˘تو ما˘˘˘˘سسب د’وأا

نيع ةربقم نم برقلاب طبسضلابو
لح˘م ن˘ع ما˘سسب د’وأا˘ب ءا˘سضي˘ب˘لا
بب˘سسلاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘˘بار˘˘عإا
ءاسصقإا ءارو نمكي يذلا يقيقحلا

جمارب ل˘ما˘ك ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه
يف ةلودلا اهب تدان يتلا ةيمنتلا
ناكسس هجو ثيح ةرم نم رثكأا

تاطلسسلا ىلإا ءادن ةقطنملا هذه
ي˘لاو ا˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ئ’ؤ˘˘لا
˘‐ ظؤ˘ف˘ح˘م ة˘ف˘ير˘˘كز ‐ة˘˘ي’ؤ˘˘لا
لجأا نم يرؤفلا لخدتلا ةرورسضب
فلختلا ةرئاد نم ناكسسلا لاسشتنا
يبارتلا كلسسملا ديبعتو يؤمنتلا
رقمو ةقطنملا نيب طبارلا ديحؤلا
هلؤحتو هرؤهدت لظ يف ةيدلبلا
ةيلمع بعسصي يبارت كلسسم ىلإا
بسسحو اذ˘˘˘ه .ه˘˘˘ي˘˘˘ف ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘م˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا تا˘ح˘ير˘˘سصت

دقف «مÓسسلا» ةيمؤي مهب تقتلا
مهسضاعتما نع ء’ؤؤه انل برعأا
سشي˘م˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل د˘˘يد˘˘سشلا

يف سسرامملا يؤمنتلا ءاسصقإ’او
ليلدب ةلوزعملا ةقطنملا هذه قح
نيب ةطبارلا قيرطلا ةلاح رؤهدت
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘بو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
لؤح يذلا رمأ’ا ؤهو ،ةرواجملا

قاطي ’ ميحج ىلإا ناكسسلا ةايح
نا˘˘كسسلا ف˘˘سصن ر˘˘ج˘˘ه نأا د˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ند˘م˘لا ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
هذهب مد˘ع˘ن˘ت ن˘يأا م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا
ةايحلا تاب˘ل˘ط˘ت˘م ل˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ة˘يرور˘سض ق˘فار˘م ن˘م ة˘م˘˘ير˘˘كلا
،ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ةا˘ي˘ح˘لاو ى˘سشا˘م˘ت˘ت
دقف ناكسسلا تاحيرسصت بسسحو
ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘˘لا ن˘˘م ء’ؤؤ˘˘ه بلا˘˘ط
قيرطلا ديبعت ةرورسضب نييلحملا
رقمو ةقطن˘م˘لا هذ˘ه ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا
ليهسست لجأا نم ةرواجملا ةيدلبلا

ي˘ف ا˘سصؤ˘سصخ ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع

لؤ˘ح˘ت˘ت ن˘يأا ة˘يؤ˘ت˘سشلا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا
لا˘حوأا ى˘˘لإا ةد˘˘ي˘˘حؤ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
رطسضي ثيح ،اهيف لقنتلا بعسصي
ةديعب تافاسسم عطق ىلإا ذيمÓتلا

د˘عا˘ق˘م ى˘لإا لؤ˘سصؤ˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
لبؤق يذلا رمأ’ا ؤهو ،مهتسسارد
تاءاد˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب سضفر˘˘لا˘˘ب
اهاد˘سص تل˘سصو ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا
،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا بتا˘كم ى˘لإا

ن˘ع تقؤ˘لا تاذ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ئا˘سست˘م
ءارو نمكي يذلا يقيقحلا ببسسلا
باسسح ىلع ةقطنملا هذه سشيمهت
ن˘م تدا˘ف˘˘ت˘˘سسا ىر˘˘خأا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ةتافتلا راظتنا يف ةيفيرلا ةيمنتلا
لاسشتناو طبرلاو لحلا باحسصأا
سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘م نا˘˘كسسلا

هذ˘˘ه ح˘˘ن˘˘˘مو يرادإ’ا ءا˘˘˘سصقإ’او
ةيفيرلا ةيمنتلا يف اهقح ةقطنملا
رثكأا يف ةلودلا هيلع تنهار يتلا

.ةرم نم
ز.دمحأا

فيراعملا ةدحو لامع بلاط
،ةليسسملا ةي’ؤب نجاودلا ةيبرتل
ةرورسض ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م
ةيؤسستو لمعلا فورظ نيسسحت
ذنم ةقلاعلا ةيرهسشلا تابترملا
ىؤ˘˘˘كسش بسسحو ،ن˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
تاءا˘سضمإاو ءا˘˘م˘˘سسأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر˘˘م
مÓسسلا» ةدير˘ج زؤ˘ح˘ت لا˘م˘ع˘لا
لامعلا ،اهنم ةخسسن ىلع «مؤيلا
ي˘لاوو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو اود˘سشا˘ن

ءاسسؤورو ةحÓفلا ريدمو ةي’ؤلا
ة˘˘ل˘˘سصلا تاذ تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
لخدتلا ةرورسض ،وو مهطاسشنب
لامع نع نبغلا عفرل لجاعلا
،لا˘˘˘جآ’ا بر˘˘˘قا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘حؤ˘˘˘لا

نم نؤمورحم مهنأاب نيحسضؤم
تادعاسسم Óف قؤقحلا طسسبأا

ةيعامتج’ا تامدخ˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،تاؤ˘˘ن˘˘˘سس ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ر˘يد˘م˘ل ي˘ف˘سسع˘ت˘لا ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت˘˘لا

تا˘طؤ˘غ˘سضلا سضع˘بو ةد˘حؤ˘˘لا
ريي˘سست˘ب ة˘ل˘سص ا˘ه˘ل تا˘ه˘ج ن˘م
ترا˘˘˘˘ثأا با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ ةد˘˘˘˘حؤ˘˘˘˘لا

ميظنت ىلإا مهعفد ام ،مهبسضغ
لا˘˘سصيإ’ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘˘قو
ةلوؤؤسسملا تاهج˘ل˘ل م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
لؤ˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ي˘ف ل˘ي˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ةدحوو لمعلا حلاسص يف بسصت
.فيراعملاب نجاودلا ةيبرت

ع دلاخ

نيدلارون.ب

نوددهي ءاملا نم نومرحملا
عراششلا ىلإا جورخلاب

ةداح سشطع ةمزأإ
ءايحأ’إ نم ةعومجمب

يقإوبلإ مأاب
يتلا ،ششطعلا ةمزأا تراثأا

نم ةعومجم ناكشس اهنم يناعي
ةلششنخ قيرط ىلع ءايحألا

نيع ةيدلبب ليقتشسمو
يقاوبلا مأا ةيلو يف ءاشضيبلا
نينطاوملا ءلؤوه جاجتحا ىلإا
ىلع ةمئاقلا تاطلشسلا ىدل
ةيدلبلا نوؤوشش رييشست
لطامت ببشسب اذهو ،ةرئادلاو
يف ةينعملا تاهجلا هذه
ءاملا ةمزأا ةيشضق ةجلاعم
تارششع اهنم يناعي يتلا
هذه ناكشس نم نينطاوملا
،ةليوط ةدم ذنم ءايحألا
ىلإا مهعفد يذلا رمألا
عراششلا ىلإا جورخلاب ديدهتلا

تاطلشسلا كرحتت مل ام
يف ةيشضقلا ةجلاعمل ةينعملا
نأا دعب ةشصاخ لاجآلا برقأا
هايم نم ةيدلبلا ناكشس دافتشسا
ناكشس هجو ثيح ،شسيكرو دشس
ىلإا ماهتلا عباشصأا ةنيدملا
نوؤوشش رييشست ىلع نيمئاقلا
ةشصاخ هايملل ةيرئازجلا
ىوتشسم ىلع لوألا لوؤوشسملا
فلكملا لماعلاو ةيدلبلا

رمأا يف عيزوتلا ةيلمعب
نم ةدافتشسلا نم مهئاشصقإا

مدعل اذهو ءاملا ةرطق
ةداملا هذهل لداعلا مهعيزوت
لعج يذلا ءيششلا ،ةيويحلا
،ريبك نايلغ ةلاح يف ناكشسلا

عراششلا ىلإا جورخلاب نيددهم
ةيلمع رارمتشسا ةلاح يف
ةجهتنملا ةرقحلاو ءاشصقإلا

هذه ىلع نيمئاقلا فرط نم
تاطلشسلا نيبلاطم ةشسشسؤوملا
لخدتب ةيئلولاو ةيلحملا

يتلا ةلكششملا ةجلاعم لجأا نم
نع جرخت دقو ةدحب تمقافت
ةجلاعم مدع ةلاح يف راطإلا
.لاجآلا برقأا يف ةلكششملا
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قحÓت ةيدنأإ5
ونيتيكوب ويضسيروام
،ةيزيلجنإا ةيفاحسص ريراقت تفسشك

عم دقاعتلا فدهتسست ةيدنأا5 كانه نأا
نم ؤنيتيكؤب ؤيسسيروام ينيتنجرأ’ا
.سسؤتنفؤيو نÓيم رتنإا اهنيب

ق˘با˘سسلا ما˘ه˘ن˘تؤ˘ت ر˘يد˘˘م لاز˘˘ي ’و
دعب ةيدنأ’ا نم ريبك بلطب ىظحي
هل ماهنتؤت سسيئر يفيل لايناد ةلاقإا
بر˘عأا د˘قو ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فؤ˘˘ن ي˘˘ف
84 ـلا بحاسص ينيتنجرأ’ا بردملا
ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ق˘با˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘سس
دعب ارت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف بيرد˘ت˘لا ة˘ل˘سصاؤ˘م
يرودلا يف لمعلا نم تاؤنسس عبسس
.زاتمملا يزيلجنإ’ا

رتنإا نأا ’’نسص’’ ةفيحسص تركذو
مسسا ناعسضي نايلاطيإ’ا سسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘يو
ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا سسأار ى˘˘ل˘˘ع ؤ˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كؤ˘˘ب
اوركف ام اذإا مهب ةسصاخلا ةرسصتخملا
،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه م˘ه˘ي˘برد˘˘م ة˘˘لا˘˘قإا ي˘˘ف
ايسسورؤبو ديردم ؤكيتلتأا نأا دقتعُيو
عيقؤتلا ى˘ل˘ع نا˘سسفا˘ن˘ت˘ي د˘نؤ˘م˘ترود
.هعم

ؤينؤط˘نأا ف˘قؤ˘م ي˘ف ر˘كف˘ي ر˘ت˘نإ’ا
رودلا د˘ع˘ب ور˘ي˘سس نا˘سس ي˘ف ي˘ت˘نؤ˘ك
هقيرف جرخ ثيح ،مسسؤملا نم يناثلا

رود ن˘˘م ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘م
ن˘ع ر˘خأا˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،تا˘عؤ˘م˘ج˘˘م˘˘لا
ىلع طا˘ق˘ن ع˘سست قرا˘ف˘ب سسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘ي
.دÓيملا ديع يف هردسصت نم مغرلا

ؤيسسيروام بارتقا نم مغرلا ىلعو
مت دقف ،ؤتيدؤكسسلا بقل نم يراسس
سسؤتنفؤي يف هبسصنم يف كيكسشتلا
ن˘ي˘ب تا˘بار˘ط˘سضا ن˘ع ر˘يرا˘ق˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
اًريثك كلذ دمتعي نأا نكميو ،هقيرف
يرود يف سسؤتنفؤي مدقت ةيفيك ىلع
لوأا قيقحتل مهيعسس يف ابوروأا لاطبأا
.6991 ماع ذنم مهل بقل

نؤيل هريظن سسؤتنفؤي فيسضتسسيو
يهو ،61ـلا رودل بايإ’ا ةارابم يف
ةداعتسس’ اهيف نؤجاتحي يتلا ةارابملا
.0‐1 رخأاتلا

يئاهنل ما˘ه˘ن˘تؤ˘ت ؤ˘ن˘ي˘ت˘ي˘كؤ˘ب دا˘قو
يسضام˘لا ما˘ع˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
دسض قيرف˘لا ة˘م˘يز˘ه˘ب ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لاو
.ةياهنلا يف لؤبرفيل

ع˘˘م ل˘˘سسا˘˘كؤ˘˘ي˘˘ن ط˘˘بر م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘ب˘ق˘ح ل˘ب˘ق ؤ˘ن˘ي˘ت˘ي˘˘كؤ˘˘ب
ذاؤ˘ح˘ت˘سسا ة˘ق˘ف˘سص تم˘ت اذإا ،يدا˘˘ن˘˘لا

ىلع يدؤعسسلا رامثتسس’ا قودنسص
هينج نؤ˘ي˘ل˘م003 ل˘با˘ق˘م يدا˘˘ن˘˘لا
.ينيلرتسسإا

لبقتسسم حسضاؤلا ريغ نم لازي ’و
.نآ’ا ىتح ينيتنجر’ا بردملا

هتفيظو نع اًقباسس ؤنيتيكؤب لاقو
ارتلجنإا بحن نحن عبطلاب’’ :ةيلاتلا

ر˘ع˘˘سشن ن˘˘ح˘˘ن ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يرود˘˘لاو
انه سشيعن انلز ام ،انه ريبك نسسحتب
يرعاسشم رييغتب مؤقأا نل ،ندنل يف
يرودلا يف اًطرخنم تسسل يننأ’ نآ’ا
.’’ةظحللا هذه يف زاتمملا يزيلجنإ’ا

يرودلا نأا دقتعأا تلز ام’’ :فاسضأا
ي˘ف يرود ل˘˘سضفأا ؤ˘˘ه يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
،ار˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘سسن ن˘ح˘ن ،م˘لا˘ع˘˘لا
نأا نكمي ،تارايخلا دحأا هنإا ، عبطلاب
ينكلو ،يل ةبسسنلاب ةيؤلوأ’ا نؤكت
د˘ل˘ب ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ا˘˘ًق˘˘ل˘˘غ˘˘م تسسل
.’’فلتخم

بع˘سصلا ن˘م نؤ˘كي˘سس’’ :ل˘˘سصاوو
سسي˘˘ل ن˘˘كلو ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘˘ه ةردا˘˘˘غ˘˘˘م
.’’Óًيحتسسم
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هيينؤم سسامؤت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا بر˘عأا
يدا˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس ن˘˘ع
ةيادب يناملأ’ا د˘نؤ˘م˘ترود ا˘ي˘سسورؤ˘ب
 .لبقملا مسسؤملا نم

حجن دق ناك دنؤمترود ايسسورؤب
سسامؤت تامدخ ىلع لؤسصحلا يف
نا˘سس سسيرا˘ب ن˘م ًا˘˘مدا˘˘ق ، ه˘˘ي˘˘ي˘˘نؤ˘˘م
لÓخ رح لاقتنا ةقفسص يف نامريج
.يراجلا فيسصلا

ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ي˘˘نؤ˘˘م سسا˘˘مؤ˘˘ت م˘˘˘سضناو
مسسؤم نم ةيادب دنؤمترود ايسسورؤب
قيرفلا عم اًدقع عقوو ،1202‐0202
03 ىتح تاؤنسس4 ةدمل يناملأ’ا
.4202 ؤينؤي

ع˘م ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف ه˘ي˘ي˘نؤ˘م فا˘˘سضأاو
نعapd ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ءا˘ب˘نأ’ا ة˘لا˘˘كو
ا˘˘ي˘˘سسورؤ˘˘ب ع˘˘م هد˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت با˘˘˘ب˘˘˘سسأا
سضورعلا نم مغرلا ىلع دنؤمترود
يف : Óًئاق در هل تلسصو يتلا ةديدعلا
تد˘بأا ، ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘ه˘˘سشأ’ا
يب اًمامتها ىربكلا ةيدنأ’ا نم ريثكلا

نم ةيمسسر سضورع تناك اهسضعبو
نم اسضياو ارتلجناو ايلاطياو اينابسسا
. ايناملا

ناسس سسيراب ىلإا لقتنأا نأا لبق : عبات
ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف بغرأا تن˘ك ، نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج

نآ’او ارتلجنإا وأا ايناملأا ىلإا لاقتن’اب
دنؤمترود ايسسورؤب عم بعللا رارق
82 نسس يف ًافيسضم ؛ يبلق نم ءاج
يف ينهبسشي ٍدان ىلإا بهذأا نأا تدرأا

بحأا انأا و يريكفت ةقيرطو يتيلقع
نم ديزمب دنؤمترود يلإا فيسضأا نأا
يدا˘ن˘لا اذ˘ه ع˘م حا˘ج˘ن˘لاو ر˘يؤ˘ط˘˘ت˘˘لا
. عتمملاو حؤمطلا

لواحأا ، اًرارق ذختأا امدنع : لمكأا
يتفطاعو يرؤعسش يف قثأا نأا اًمئاد
اذه ، ةبسسانملابو ءيسش لك لبقو ً’وأا
نكلو مدقلا ةرك ىلع اًسضيأا قبطني
عيقؤ˘ت ن˘م بر˘ت˘قأا ا˘مد˘ن˘ع ، ع˘ب˘ط˘لا˘ب
ي˘ئÓ˘مز ن˘م د˘يد˘ع˘لا تلأا˘سس د˘ق˘˘ع˘˘لا
ئسش كلذ ناكو يدانلا نع نيبعÓلا
. اًيباجيإا

يف يتبغرل دح كانه سسيل : فدرأا
ع˘م با˘ق˘لأ’ا د˘سصح و تارا˘˘سصت˘˘ن’ا
ي˘ع˘سسؤ˘ب ا˘م ل˘ك ل˘ع˘فأا˘سسو ، يدا˘ن˘لا

ع˘˘م نا˘˘كمإ’ا رد˘˘ق ا˘˘ًح˘˘جا˘˘˘ن نؤ˘˘˘كأ’
نيبعÓلا ىلإا ترظن اذإاو ؛ دنؤمترود
انريهامج معد تفسضأاو انتليكسشت يف
ايناملأا يف ني˘ع˘ج˘سشم˘لا ل˘سضفأا ي˘هو
ىلع بجيف ، ىسضم تقو يأا نم رثكأا
تاؤنسسلا يف ةلؤطبب زؤفي نأا يدانلا
. كلذ يف حجننسسو ةمداقلا

هرارمتسسا ةيلا˘م˘ت˘حا ن˘ع ه˘لاؤؤ˘سسبو
ةياهن ىتح نامريج ناسس سسيراب عم
در ةنؤبسشل يف ابوروأا لاطبأا يرود
ريد˘م˘لا ودرا˘نؤ˘ي˘ل لوا˘ح˘ي م˘ل : Óً˘ئا˘ق
لسصاؤتلا يف سسيراب يدانل يسضايرلا

ىتح يدقع ديدمت نأاسشب اًدبأا يعم
.ةيراقلا ةلؤطبلا ةياهن

نأا ؤ˘˘˘ه ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘عزأا ا˘˘˘م : ل˘˘˘سصاو
اسسنرف يف ةفاحسصلا ربخأا ودرانؤيل
سسيل اذهو دقعلا ديدمت تسضفر يننأا

حؤسضؤب كلذ لؤقأا نأا ديرأا ، اًحيحسص
.ديدسش

يف ةينهملا هتريسسم هيينؤم أادبو
ل˘ط˘ب ح˘ب˘˘سصأا ثي˘˘ح ،جور˘˘ب بؤ˘˘ل˘˘ك
6102 ماع يفو ،يكيجلبلا يرودلا
يف نامريج ناسس سسيراب ىلإا لقتنا
زا˘ف ،ي˘سسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا ع˘مو ،ا˘سسنر˘ف
،7102) نيترم اسسنرف سسأاكب هيينؤم
ثÓ˘ث ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لاو (8102
.(0202 ،9102 ،8102) تار˘˘م
لاطبأا يرود يف ةارابم71 بعلو
ةفاسضإ’اب ،فاد˘هأا3 ل˘ج˘سسو ا˘بوروأا
لجسسو ةيلود ةارابم04 بعل هنإا ىلإا

.اكيجلب بختنم سصيمقب فادهأا7

ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تف˘˘سشك
تاقؤعملا سضعب دؤجو نع ةيلاطيإ’ا
يف يلاطيإ’ا نÓيم ةرادإا هجاؤت يتلا
كينجنار فلار عم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ع˘سس
لؤ˘˘ب˘˘تؤ˘˘ف’’ ة˘˘كب˘˘˘سش ترا˘˘˘سشأا ثي˘˘˘ح
نييÓم8 بلطي لؤب دير نأاب ’’ايلاطيإا
يف نÓيم بغريو.هدقع ءاهنإ’ ورؤي
بيرد˘ت ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم كي˘ن˘ج˘نار ي˘˘لؤ˘˘ت
يرينؤسسورلا ةرادإا تلخد ثيح قيرفلا
عم ةفثكم تاسضوافم يف ةيسضايرلا
يلؤتل اًماع26 لا بحاسص يناملأ’ا
لماكلا ي˘سضا˘ير˘لا ف˘ل˘م˘لا ط˘ي˘ط˘خ˘ت
ردا˘سصم˘لا د˘كؤؤ˘˘ت كلذ ع˘˘مو.يدانلاب

دير ةكرسش نأاب ايلاطيإا يف ةيفاحسصلا
لؤ˘˘ب د˘˘ير ي˘˘يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘كلا˘˘م˘˘˘لا لؤ˘˘˘ب
نييÓم8 اوددح غيزبي’و غرؤبزلاسس
ةيؤق ةبقع يهو هدقع ءاهنإ’ ورؤي
ناكو.ير˘ي˘˘نؤ˘˘سسور˘˘لا مÓ˘˘حأا ما˘˘مأا

ريد˘م˘لا بسصن˘م ى˘لؤ˘ت د˘ق كي˘ن˘ج˘نار
غيزبي’و غرؤبزلاسس يدانب يسضايرلا
يف يناملأ’ا يدانلا بيردت ىلؤت مث
كلذكو5102/6102 م˘˘˘˘سسؤ˘˘˘˘˘م
نآ’ا كينجنار لمعيو.8102/9102
ةكرسشب ةيمنتلاو مدقل ةركل سسيئرك
ةكرسشلا يطغي ؤهف كلذل لؤب دير
ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ل˘يزار˘ب˘لاو كرؤ˘يؤ˘ي˘ن ي˘ف

ققحيو.ىرخأ’ا تازايت˘م’ا سضع˘ب˘ل
يلاحلا قيرفلا بردم يلؤيب ؤنافيتسس
ديز˘ي اذ˘هو نÓ˘ي˘م ع˘م ةز˘ي˘م˘م ج˘ئا˘ت˘ن
نم سسيد˘يزا˘غ نا˘ف˘يإا ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا
عم دقاع˘ت˘لا ؤ˘ح˘ن ه˘ي˘ع˘سس فا˘ق˘يإا ل˘جأا

.يلاحلا بردملاب كسسمتلاو كينجنار
لخاد اًسضيأا رتؤتلا نم ةلاح دؤسستو
ري˘م˘ي˘نؤ˘فز در˘ط بق˘ع يدا˘ن˘لا ة˘قورأا
لاسصت’اب سسيديزاغ مايق بقع نابؤب
ءا˘سضعأا ي˘قا˘ب غÓ˘بإا نود كي˘ن˘ج˘نار˘˘ب
ؤلواب لحري نأا عقؤتملا نمو ةرادإ’ا

.اًسضيأا ينيدلام

نامريج ناضس سسيراب عم يبابمو رامين لبقتضسم يف سضومغ

دنو“رود ايضسوروب عم هفإدهأإ نع ثدحتي هيينوم سساموت

كين‚إر عم دقاعتلإ ‘ نÓيم مÓحأإ دقعي لوب دير

نامريج ناسس سسيراب يدان ىعسسي
مج˘ن˘لا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘لإا
يسسنرفلا هليمزو رام˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

قيرفلا فؤفسص يف ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك
ثيداحأ’ا م˘غر ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسؤ˘م˘لا˘ب
لÓ˘خ ا˘م˘ه˘ل˘ي˘حر لؤ˘ح رود˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.ةيسضاملا ةرتفلا

ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا˘˘ب را˘˘م˘˘ي˘˘ن ط˘˘ب˘˘تراو
يدان يلإا ةدؤعلا يف هتبغرو سسيراب
نأا ددرتي اميف ،ينا˘ب˘سسإ’ا ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب
،يبابم با˘سشلا ي˘سسنر˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف كر˘˘ت˘˘˘ب بغر˘˘˘ي
.ةديدج ةبرجت سضؤخل ةيسسنرفلا

قÓ˘م˘ع˘˘لا ع˘˘م ط˘˘ب˘˘تر˘˘ي ي˘˘با˘˘ب˘˘م
2202 ةيليؤج ىتح دقعب يسسنرفلا

ًا˘ي˘لا˘ح لوا˘ح˘ت يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ن˘˘كلو
كلذ نم لؤطأا ةد˘م˘ل د˘ق˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت

ودبي هنكلو بعÓلا ليحر نم ًافؤخ
تقؤلا يف ديدمتلا ةركف نع اًديعب
.يلاحلا

ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل ةرادإ’ا ى˘˘˘ع˘˘˘سستو
ي˘با˘ب˘مو را˘م˘ي˘ن ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘مد˘خ˘ب
امك ؛ ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسؤ˘م˘ل˘ل اًداد˘ع˘ت˘سسا
يسسنرفلا يرودلا لطب ةرادإا سضفرت
Óسصو ناذللا نامجنلا ليحر ةركف
7102 ما˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

.ةياهنلا نم برتقي امهدقعو
نأا تدكأا دق تناك ةيسسنرف ريراقت

ةرداغم ىل˘ع ا˘ًمزا˘ع د˘ع˘ي م˘ل را˘م˘ي˘ن

ةعبا˘ت˘م ه˘ن˘كم˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو ، سسيرا˘ب
نكلو ءارمأ’ا ة˘ق˘يد˘ح ي˘ف ه˘تر˘ي˘سسم
يف نآ’ا ىتح هعم لخدت مل ةرادإ’ا

.ديدجتلا تاسضوافم
، يبابم باسشلا مجنلاب قلعتي اميف

بعÓ˘لا نأ’ ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘سضؤ˘لا نإا˘˘ف
يدانلا عم هدقع ديدجت نم برهتي

ةرادإ’ا ت’وا˘ح˘م ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع
قيرفلا ع˘م ه˘تد˘م د˘يد˘م˘ت˘ل ةد˘يد˘ع˘لا
ًاقلعم نيقيلا مدع لازي ’ ، كلذل

سسيراب عم ، نيمجنلا لبقتسسم لؤح
.نامريج ناسس

ر˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي

ةطخ نع ثدحت دق ناك ادنإا ودراودإا
؛ رامين ةدؤعل ةنؤن˘ج˘م˘لا ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب
’ ينابسسإ’ا يدانلا نأا ىلع ًادكؤؤم
ر˘˘حا˘˘˘سسلا ةدا˘˘˘عإا ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأا˘˘˘ي لاز˘˘˘ي
ةقفسص قيرط نع هتيب يلإا يليزاربلا
نامزيرغ ناؤطنأا اهب لخدي ةيلدابت
.يليبميد نامثعو

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا نأا فا˘˘˘سضأاو
يف رظنل˘ل داد˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع نؤ˘كي˘سس
اذإا رام˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ه˘م˘ج˘ن ل˘ي˘حر
نا˘م˘ث˘ع تا˘مد˘خ ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب سضر˘˘ع
ةميقب كيسش ىلإا ةفاسضإ’اب يليبميد
.ورؤي نؤيلم08

بقل ق˘ق˘ح نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب
رار˘˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا يرود˘˘˘لا
نم ةيلاحلا ةخسسنلا ءاغلإا ةمؤكحلا
.مسسؤملا

قيرف˘لا سضؤ˘خ˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو
ة˘يدو تا˘يرا˘ب˘م ثÓ˘˘ث ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘لا
سسأاك يئاهن سضؤخ لبق اهسضؤخيسس
يئاه˘نو نا˘ي˘ت˘يإا تنا˘سس د˘سض ا˘سسنر˘ف
،نؤيل دسض ةيسسنرفلا ةطبارلا سسأاك
ع˘بر رود˘لا ي˘ف ا˘ت˘ن’ا˘تأا ة˘ه˘˘جاؤ˘˘مو
يف ابوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
.لبقملا توأا رهسش

ر .ق ^

ىلع عإرضصلل مضضني يضسليضشت
سسكايأإ ريهظ عم دقاعتلإ
نم ةديدج ةسسفانم يسسليسشت هجاؤي

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع د˘يرد˘م ؤ˘كي˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا
بع’ ؤكيفايلغات سس’ؤكين ينيتنجرأ’ا
.فيسصلا اذه يدنلؤهلا سسكايأا

يف ينيتنجرأ’ا رسسيأ’ا ريهظلا رهظو
را˘ي˘خ˘ك زؤ˘ل˘ب˘ل˘ل ةر˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا
نب عم دقاعتلا لسشف لاح يف ،يطايتحا
نم ثيح ،يتيسس رتسسيل ريهظ ليؤليسشت
بعÓ˘لا ة˘ق˘ف˘سص ف˘ل˘˘كت نأا ع˘˘قؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ينيلرتسسا هينج نؤيلم5.42 يدنلؤهلا

قافتا هيدل  اًماع72 ، ؤكيفايلجات
لباقم هكرت هنكمي سسكايأا عم يهفسش
اذ˘ه ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نؤ˘ي˘ل˘م5.42
ءاقبلل يسضاملا ماعلا هلؤبق دعب ،فيسصلا
ديردم ؤكي˘ت˘ل˘تأا نا˘ك.ر˘خآا م˘سسؤ˘م ي˘ف
نمو ،اًره˘سش21 لبق عفادملا˘ب ا˘ًم˘ت˘ه˘م
هعم عيقؤتلا ىلع سصيرح هنأا مؤهفملا

ر˘ي˘ثأا˘ت ع˘م ن˘كلو ،ف˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ
رطسضي نأا حجرملا نم ،انورؤك ةحئاج
لبق عيبلا ىلإا ينؤيميسس ؤغييد بردملا
.ءارسشلا نم نكمتي نأا

درا˘ب˘م’ كنار˘˘ف ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت برد˘˘م
ريهظب قيرفلا زيزعت يف ةدسشب بغري
يئانثلا ىلع دامتع’ا ديري ’ ثيح ،رسسيأا
،نؤسسرميإاو ؤسسنؤ˘لأا سسؤ˘كرا˘م ي˘لا˘ح˘لا
عم ايلاطيإا ىلإا ةدؤعلاب اؤطبترا نيذلا
.نÓيم رتنإا

52 ه˘يد˘ل يذ˘لا ،ؤ˘كي˘ف˘ي˘ل˘غا˘ت د˘عا˘سس
ىلع ظافحلا يف سسكايأا ،ةيلود ةارابم
متي نأا لبق يدنلؤهلا يرودلا ةرادسص
سسور˘ي˘ف بب˘˘سسب م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘غ˘˘لإا

ةكرعم هجاؤي يسسليسشت نكل.انورؤك
ةسسفانم دعب بعÓلا عم عيقؤتلا لجأا نم
دجؤي يذلا تقؤلا يف ،يتيسس رتسسسشنام
يثÓثلا ’ؤيدراؤغ بيب بردملا ىدل
ؤ˘ن˘ي˘ل˘ي˘ج˘نأاو ؤ˘كن˘ي˘سشت˘ن˘يز رد˘ن˘˘سسكلوأا

.يدنيم نيماجنيبو
ىر˘ي لاز˘ي ’ ي˘ت˘ي˘سسلا برد˘˘م ن˘˘كل

،ميعدتلل جاتحي ر˘سسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م
ةسسفانملا ىلع ةرداق ةقرف ينبي هنأا ثيح
يرودو يزيلجنإ’ا يرودلا بقل ىلع
.لاطبأ’ا
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نإديز غلبي سسومإر

هلبقتضسÃ زيÒبو
اغيللاب جيوتتلإ دعب
لاير دئاق سسؤمار ؤيجريسس مسسح

يكلملا قيرفلا عم هلبقتسسم ديردم
ينابسسإ’ا يرودلا بقلب جيؤتتلا دعب
ىلع زؤفلا رثأا يدانلا خيرات يف43ـلا
بعل˘م ى˘ل˘ع1‐2 ةجي˘ت˘ن˘ب لا˘يرا˘ي˘ف
 .ؤنافيتسس يد وديرفلأا

يتلا هتاحيرسصت يف سسؤمار لاقو
’’ؤفيترؤبيد ودنؤم’’ ةفيحسص اهتلقن
ا˘مد˘ن˘ع ؟ا˘غ˘ي˘ل˘لا لا˘ط˘بأا’’ :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
ةأافاكم كيد˘ل نؤ˘كت˘سسف اًد˘ي˘ج ل˘م˘ع˘ت
لمعلل ةزئاج اهنإا ،نحن هانلعف ام اذهو
01 يف زؤفلاو ،نزاؤتلاو قاسست’او
بع˘سص ر˘مأا ي˘لاؤ˘ت˘لا ى˘ل˘ع تا˘يرا˘ب˘˘م
.’’ةياغلل

اًمسسؤم ناك دقل’’ :سسؤمار فاسضأاو
ؤ˘ه اذ˘ه نؤ˘كي نأا ل˘مآاو ،اًد˘ج ا˘ًب˘˘ير˘˘غ
 .’’انورؤك سسوريفل ديحؤلا يرودلا

زؤ˘ف˘لا ؤ˘ه فد˘˘ه˘˘لا نا˘˘ك’’ :ع˘˘با˘˘تو
انرخأات اننأ’ ةيقبتملا طاق˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب
نكي ملو ،فقؤتلا لبق نيتطقن قرافب
يرود˘لا اذ˘ه ،أا˘ط˘خ˘ل˘ل سشما˘ه ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل
لم˘ع˘لا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ع˘سس ا˘نأاو ةأا˘فا˘كم
.’’زجنملا

،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز برد˘م˘لا ن˘عو
ن˘م د˘ير˘ف برد˘م ه˘نإا’’ :سسؤ˘مار لا˘˘ق
حن˘م د˘ق˘ل ،حا˘ت˘ف˘م˘لا نا˘ك د˘ق˘ل ،ه˘عؤ˘ن

ة˘ق˘ث˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج
ىظحي نأا هديرن ،هب قثن نحن كلذكو
.’’هقحتسسي يذلا ريدقتلاب

ىهنأا نأا دوأا’’ :هلؤقب سسؤمار متخو
ر˘مأ’ا ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ي˘˘ف ي˘˘تر˘˘ي˘˘سسم
،بردملاو يدانلا سسيئر ىلع دمتعي
يأا كانه نؤكتسس هنأا دقتعأا ’ ينكل
.’’سسيئرلل ’و يل ةبسسنلاب ’ لكاسشم

لاير ئنهُي ةنولضشرب
اغيللإ بقلب ديردم

ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن ل˘˘سسرأا
لاير يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ه˘م˘ير˘غ ى˘لإا ة˘لا˘سسر
بقلب جيؤتتلا ىل˘ع ه˘ت˘ئ˘ن˘ه˘ت˘ل د˘يرد˘م
 .مسسؤملا اذه ينابسسإ’ا يرودلا

اغيللا بقلب ديردم لاير رفظ دقو
ى˘ل˘˘ع هزؤ˘˘ف ر˘˘ثأا ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ةر˘˘ه˘˘سس
بعل˘م ى˘ل˘ع1‐2 ةجي˘ت˘ن˘ب لا˘يرا˘ي˘ف
يذلا تقؤلا يف ،ؤنافيتسس يد وديرفلأا
هبعلم يف طقسسو ةنؤلسشرب هيف رثعت
دسض1‐2 ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ؤ˘˘ن بما˘˘كلا˘˘ب
.انؤسساسسوأا

68 ىلإا هديسصر ديردم لاير عفرو
ينابسسإ’ا يرودلا ةرادسص يف ةطقن
،هخيرات يف43 مقر بقللاب جؤتيو
97 دنع اسصرابلا ديسصر دمجت امنيب
 .يناثلا زكرملا يف ةطقن

ةنؤلسشربل يمسسرلا باسسحلا رسشنو
ل˘˘سصاؤ˘˘ت˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت
:ي˘تآ’ا˘ك تءا˘ج ،ر˘ت˘يؤ˘ت ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
قيقحت ىلع ديرد˘م لا˘ير˘ل ا˘ن˘ي˘نا˘ه˘ت’’
م˘˘سسؤ˘˘م˘˘ل ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا يرود˘˘لا بق˘˘ل
9102/0202’’. 

د˘يرد˘م لا˘ير نأا ةرا˘˘سشإ’ا رد˘˘ج˘˘ت
اغيللا يف ةريخأ’ا هتارابم سضؤخيسس
د˘˘سض را˘˘يد˘˘لا جرا˘˘خ م˘˘سسؤ˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
بعلي˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب د˘ح’ا اد˘غ سسي˘نا˘غ˘ي˘ل
يف سسيف’أا ؤفيترؤبيد دسض ةنؤلسشرب
.لسصاح ليسصحت ةارابم

نايليو ليكو
ىلع هضضرعي
..ةنولضشرب
دري Òخآ’إو

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘˘سشك
حانج لاقتنا فقؤم نع ةينابسسإا
ىلإا ،نايليو يليزاربلا ،يسسليسشت
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ةنؤلسشرب
 .ةيلاحلا ةيفيسصلا

ةفيحسص تامؤ˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
،ةينابسسإ’ا ’’ؤفيترؤبيد ودنؤم’’
لامعأا ليكو نايسشبارؤج ايك نإاف
هسضرع نايليو يليزاربلا بعÓلا

نكل ،ةنؤلسشرب ىلع ىرخأا ةرم
نا˘ك ي˘نؤ˘لا˘تا˘كلا يدا˘ن˘لا باؤ˘ج
ي˘ن˘ف˘لا ر˘ي˘تر˘كسسلا نأ’ ،ا˘ًي˘ب˘˘ل˘˘سس
ي˘ف هذ˘خأا˘ي د˘ع˘ي م˘ل لاد˘ي˘بأا كيرإا
’ ؤن بماك يف مهنأا ’إا.رابتع’ا
يأا ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كسشب نود˘ع˘ب˘˘ت˘˘سسي
نأا نكمي ءيسش لكو ،ؤيرانيسس
يفيسصلا ؤتاكر˘ي˘م˘لا ي˘ف ثد˘ح˘ي
.يلاحلا

ى˘ل˘ع نآ’ا ة˘نؤ˘ل˘سشر˘˘ب ز˘˘كر˘˘يو
ورا˘تو’ ل˘ث˘م ،ىر˘خأا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م ز˘ي˘ن˘ي˘˘ترا˘˘م
سسيراب مجاه˘م رؤ˘ي˘نؤ˘ج را˘م˘ي˘نو
امور يدان دعيو .نامريج ناسس
نايليو مسضب متهملا ةيدنأ’ا دحأا

عم هدقع يهت˘ن˘ي˘سس ثي˘ح ا˘ًنا˘ج˘م
،مسسؤملا ذا˘ه ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘سسل˘ي˘سشت
سضفر يليزاربلا بعÓلا نكلو
ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘نا˘كمإ’ ،ةؤ˘ط˘خ˘لا هذ˘˘ه
ي˘ف ا˘ًي˘عؤ˘ب˘سسأا ورؤ˘ي ف˘˘لأا111
يرود˘لا ي˘ف ي˘ما˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا يدا˘˘ن
م˘غرو ،مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ي˘˘كير˘˘مأ’ا
رار˘م˘˘ت˘˘سسا نا˘˘ي˘˘ل˘˘يو د˘˘ير˘˘ي ،كلذ
ردجت.ا˘بوروأا ي˘ف ه˘˘تر˘˘ما˘˘غ˘˘م
54 بع˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو نأا ةرا˘˘˘سشإ’ا

مسسؤملا اذه يسسليسشت عم ةارابم
لجسسو ،تاقبا˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
لÓخ فادهأا9 عنسصو اًفده11
.ةقيقد6223

ةاي◊إ ىدم انه ىقبيضس سسومإرو ..ءامضسلإ نم ةمعن نإديز :زيÒب

نيورب يد نأاضشب ةمهم ةوطخ ذختي يتيضس Îضسضشنام

د˘ئا˘˘ق ي˘˘سسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نؤ˘˘ي˘˘ل ق˘˘ل˘˘طأا
بق˘ع ا˘ًيرا˘ن ا˘ًح˘ير˘سصت ة˘نؤ˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
يف ،1‐2 انؤسساسسوأا مامأا ةراسسخلا
اًيم˘سسر د˘يرد˘م لا˘ير ج˘يؤ˘ت˘ت ة˘ل˘ي˘ل
 .ينابسسإ’ا يرودلا بقلب

يتلا هتاحيرسصت يف يسسيم لاقو
’’ا˘˘كرا˘˘م’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘˘ن
نأا ع˘قؤ˘ت˘ن ن˘كن م˘ل’’ :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ةارابم نكل ،ةقيرطلا هذهب جرخن
اذه قيرفلا لاح سصخلت انؤسساسسوا
دقل ،فيعسض قيرف نحن ،مسسؤملا

مل ثيح طاقنلا نم ديدعلا انرسسخ
ن˘كن م˘لو ،ا˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘كي
.’’مسسؤملا لاؤط نينزاؤتم

بقلب ديرد˘م لا˘ير ج˘يؤ˘ت˘ت ن˘عو

ديردم لاير’’ :يسسيم لاق ،اغيللا
دعب ،كلذ قحتسسيو ءيسش لك لعف
،ةارابم يأا اورسسخي مل فقؤتلا ةرتف
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘ح˘ن ا˘نر˘سسخ ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
نأا انيلع نيعتي نكي مل يتلا طاقنلا
د˘ق˘ن˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،ا˘هر˘سسخ˘ن
نكلو ،نؤبعÓلا نحن اًلوأا ،يتاذلا
لك ربع رمي نأا بجي داقتن’ا اًسضيأا
نؤمزلمو ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب ن˘ح˘ن ،يدا˘ن˘لا
.’’ةارابم لك يف زؤفلاب

انلسصاو اذإا هنأا تلق دقل’’ :عباتو
بعسصلا نم نؤكيسس ةقيرطلا هذهب
نحن اه ،ابوروأا لاطبأا يرودب زؤفلا

ىلإا ةجاح˘ب ن˘ح˘نو ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ا˘نر˘سسخ
يف ريكف˘ت˘لاو ءود˘ه˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا

 .’’ابوروأا لاطبأا يرود
ةسسفانملاب مؤقن يكل’’ :لسصاوو

ريغن نأا انيلع لاطبأ’ا يرود يف
ل˘ع˘˘ف˘˘ن نأاو ،رؤ˘˘مأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
دقتعأا ’و يتاذلا دقنلا نم ريثكلا
نا˘ك سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا نأ’ ا˘˘نر˘˘سسخ ا˘˘ن˘˘نأا
يرود ي˘ف ر˘ي˘غ˘ت˘ن م˘˘ل اذإاو ،ل˘˘سضفأا
.’’انمزهيسس يلؤبان نإاف ،لاطبأ’ا

،ةنؤلسشرب ر˘ي˘ها˘م˘ج بسضغ ن˘عو
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا’’ :ه˘لؤ˘ق˘ب ي˘سسي˘م م˘ت˘خ
يعيبط رمأا اذهو ةياغلل نؤبسضاغ
مهربسص ذفن دقل ،كلذك نحن اننأ’
يأا مهل مدقن مل اننأ’ يعيبط اذهو
.’’ءيسش

ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
نم قثاو يتيسس رتسسسشنام يدان نأا
ةقفسص عقؤيسس نيورب يد نيفيك نأا

ةعقؤملا ةبؤقعلا عفر دعب ةديدج
ن˘˘م م˘˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةد˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا

.نيمسسؤم
ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ًقوو

رتسسسشنام نإاف ،ةيزيلجنإ’ا ’’ورتم’’
يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك نأا ن˘م ق˘˘ثاو ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ةميقب ةديدج ةقفسص عقؤيسس نيورب
بتارك ينيلرتسسا هينج فلأا003
داحت’ا بعلم يف ءاقبلل يعؤبسسأا
ي˘ف ن˘يز˘ي˘ت˘ي˘سسلا ر˘ظ˘ح ءا˘غ˘لإا د˘ع˘˘ب
. ابوروأا لاطبأا يرود

يف يتيسس رتسسسشنام سسفانتيسسو
لبق˘م˘لا م˘سسؤ˘م˘لا˘ب لا˘ط˘بأ’ا يرود
م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘م˘كح˘م تغ˘لأا نأا د˘˘ع˘˘ب
يسضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا مؤ˘ي ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ر˘ظ˘ح˘˘ب م˘˘هد˘˘سض ردا˘˘سصلا م˘˘كح˘˘لا
نيماع ةدمل ةيبوروأ’ا ةكراسشملا

.يدانلا دسض
رمعلا نم غلابلا نيورب يد ناكو

نم جورخلا يف ركف دق ،اًماع92
د˘ي˘كأا˘ت م˘ت اذإا ف˘ي˘سصلا اذ˘ه يدا˘ن˘لا

مغرلا ىلع ،يتيسس رتسسسشنام رظح
بعلم يف ءاقبلا اًمئاد هليسضفت نم
.داحت’ا

يلاحلا يكيج˘ل˘ب˘لا د˘ق˘ع د˘ت˘م˘يو
نم مغرلا ىلعو ،3202 ماع ىتح
عم تاثداحم دعب أادبي مل يدانلا نأا

م˘˘ه˘˘نأا ’إا ،ن˘˘يور˘˘ب يد ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
نيماع ةدمل ديدمتلا نأا نودقتعي

.يمسسر ءارجإا ؤه5202 ماع ىتح
يف نيورب يد ءاقب كلذ دهسشيسس

اًماع43 رمعلا نم غلبي ىتح يدانلا
لعجيسسو ،هدقع ةرتف لمكتسسا اذإا

ىلغأ’ا بعÓلا طسسؤلا طخ بع’
.قيرفلا يف

،ر˘ت˘سسؤ˘˘ك يد كير˘˘تا˘˘ب ف˘˘سشكو
ةدا˘˘ع˘˘سس ن˘˘ع ،ن˘˘يور˘˘ب يد ل˘˘ي˘˘˘كو
رظحلا ءاغلإا مت نأا دعب يكيجلبلا

ط˘˘خ بع’ سصر˘˘ف نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأاو
.ةليئسض تناك ةرداغملا يف طسسؤلا

رودسص دعب’’ :رتسسؤك يد لاقو
ةيسضايرلا ميكح˘ت˘لا ة˘م˘كح˘م م˘كح
اًدي˘ع˘سس ن˘ي˘ف˘ي˘ك نا˘ك ،فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا

ن˘˘م كر˘˘˘ظ˘˘˘ح م˘˘˘ت اذإا ،اًد˘˘˘ج ٍسضارو
،رمعلا كلذ يف ابوروأا لاطبأا يرود
.’’ىرخأا ةرم ركفت نأا بجيف

عم هدقع د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘عو
:رتسسؤك يد لاق ،يتيسس رتسسسشنام
ةدمل دقع نآ’ا هيدل ،ىرن فؤسس’’
،ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ي˘˘ف تاؤ˘˘ن˘˘سس ثÓ˘˘ث
اًمئاد اؤناك دقل ،ةديج ةلاحب رعسشيو
،كلذ ىلع ةوÓع ،هعم اًدج نيديج
يتلا ةيدنأ’ا نم دودحم ددع نإاف
.’’هبتار عفدت نأا اهنكمي

اغيللاب ديردم لاير زوف دعب يضسيم نم يران قيلعت

سسيئر زيريب ؤ˘ن˘ي˘ت˘نرؤ˘ل˘ف بر˘عأا
ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن
يرودلا بقلب جيؤتتلا دعب ةغلابلا
ى˘ل˘ع زؤ˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ل ي˘ف ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
 .1‐2 ةجيتنب لايرايف

يتلا هتاحيرسصت زيريب لهتسساو
ةينابسسإ’ا ’’اكرام’’ ةفيحسص اهتلقن
،انورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ا˘يا˘ح˘سض ر˘كذ˘ت˘ب

كئلوأا ركذتن نأا ديرن’’ :لاق ثيح
اًت˘قو اؤ˘سضق ن˘يذ˘لاو ،اؤ˘نا˘ع ن˘يذ˘لا

نم اؤ˘ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لاو ا˘ًب˘ي˘سصع
.’’انعم ءاقبلا

لاق ،ديردم لاير ريهامج نعو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘ل د˘ق˘ل’’ :ز˘ير˘˘ي˘˘ب
نكل ،انريها˘م˘ج نود˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا
اور˘ع˘سش م˘ه˘نأا نؤ˘لؤ˘ق˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
.’’مهبؤلق يف مهمعدب

ز˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف تنا˘˘ك’’ :ع˘˘با˘˘تو
مهنأ’ ،قيرفلل اًد˘ج اًد˘ي˘ج ي˘لز˘ن˘م˘لا

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا˘ب اودا˘˘عو د˘˘ج˘˘ب اؤ˘˘ل˘˘م˘˘ع
،ىر˘خأا ةر˘م زؤ˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘لاو
هذه ،ة˘ل˘ئا˘ه ة˘قا˘ط˘لاو ةؤ˘ق˘لا تنا˘ك
لاير خيرا˘ت ي˘ف ل˘ج˘سست˘سس ا˘غ˘ي˘ل˘لا

.’’ديردم
:زيريب لاق ،ة˘م˘يز˘ن˘ب م˘ير˘ك ن˘عو

نكلو ،اًدج اًديج عيمجلا ناك دقل’’

،اًقح عيمجلاو ،ميرك سصاخ لكسشب
بردملا ،اًلهذم ناك يذلا اؤترؤك
.’’ءيسش لك سسدنهم ناك يذلا

،سسؤمار ؤيجريسس لبقتسسم نعو
انه ىقب˘ي˘سس سسؤ˘مار’’ :ز˘ير˘ي˘ب لا˘ق
يأا ىلإا بهذي نل هنإا ،ةايحلا ىدم
در˘ج˘م ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ه˘˘نإا ،ر˘˘خأا ق˘˘ير˘˘ف
.’’دئاق

ةنؤلسشرب سسي˘ئر تادا˘ق˘ت˘نا ن˘عو

:زيريب لاق ،ؤيديفلا ةينقتل ؤيمؤتراب
ديج ؤه ،ؤينيغارتؤبل لاؤؤسسلا اذه’’
اذ˘˘˘ه سصؤ˘˘˘سصخ˘˘˘ب تا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘كلا˘˘˘˘ب
قيدسص ؤه ؤي˘مؤ˘ترا˘ب ،عؤ˘سضؤ˘م˘لا
،بؤ˘ب˘ح˘م يدا˘ن ة˘˘نؤ˘˘ل˘˘سشر˘˘بو ي˘˘ل
د˘ق˘ل ،ا˘ن˘قر˘ف˘ي ا˘م˘م ر˘ث˘كأا ا˘ن˘ع˘م˘ج˘ي
،تارم ةدع ؤيمؤتراب عم تثدحت
 .’’ؤيديفلا ةينقت نع سسيل نكلو

اًريث˘ك ي˘نا˘ع˘ن ن˘ح˘ن’’ :ل˘م˘كأاو

انتاينازيم نم ٪02 ،رؤهمج نودب
.’’رؤهمجلا ىلع دمتعت

م˘ت˘خ ،ناد˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز ن˘˘عو
ىلع ينوربخأا دقل’’ :هلؤقب زيريب
91 ل˘ك بق˘ل˘ب زؤ˘ف˘˘ي ه˘˘نإا ر˘˘ت˘˘يؤ˘˘ت
ءا˘م˘سسلا ن˘م ة˘م˘ع˘ن ناد˘يز ،ةارا˘ب˘˘م
،باقلأ’اب هع˘م زؤ˘ف˘لا ل˘سصاؤ˘ن˘سسو
ةر˘ت˘ف˘ل ا˘ن˘ع˘م ر˘م˘˘ت˘˘سسي نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا

.’’ةليؤط



»أا يريشسلا» نم43ـلا ةلوجلا يف اينولوب مويلا هجاوي

ويضشتلاكلإ يف إزيمم امقر ققحي رضصان نب
نÓيم ناديم طسسوو يرئازجلا مجنلا رسصان نب ليعامسسإا راثأا

تاسسفانم فانئتسسا ذنم زيمم مقر قيقحت دعب سشاهدن’ا يلاطيإ’ا
.انورؤك سسوريف يسشفت ءارج »آا يريسسلا»  يلاطيإ’ا يرودلا

ءارفسصلا تاقاطبلا هيقلت يلؤبمأ’ قباسسلا مجنلا نع فورعمو اذه
قÓطنإا ذنم تاقاطب6 زواجت يذلاو يلاحلا مسسؤملا ةيادب ذنم
سسوريف يسشفت ببسسب يسضاملا سسرام رهسش فقؤت يذلا يرودلا
تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا د˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا دؤ˘˘ع˘˘ي˘˘ل ،«ا˘˘نورؤ˘˘ك»
تايرابم ينامث لÓخ ةديحو ءارفسص ةقاطب ىقلتيو «ؤيسشتلاكلا»
مجنلا نأا اودكأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا سشهدأا يذ˘لا م˘قر˘لا ؤ˘هو ة˘ل˘ما˘ك
.هئادأا نم اريثك نسسح يرئازجلا

ةرتف نم ريبك لكسشب دافتسسا يزيلجنإ’ا لانسسرأا جيرخ نأا ةراسشإÓل
ةيعافدلا هئاطخأا ليلقتو هبؤلسسأا نيسسحت اهيف عاطتسسأا يتلا فقؤتلا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ل˘سضفأا ه˘ل˘ع˘ج ا˘م مؤ˘سصخ˘لا بي˘لا˘سسأا سسرد نأا د˘ع˘ب
.ةريخأ’ا

يف يلاطيإ’ا نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا رسصان نب نؤكيسس
«وريسس ناسسلا» بعلم اهنسضتحيسس يتلا اينؤلؤب فيسضلا ةهجاؤم
يلاط˘يإ’ا يرود˘لا ن˘م43 ةلؤجلا تايرا˘ب˘م ن˘م˘سض ،مؤ˘ي˘لا ةر˘ه˘سس
تاراسصتن’ا دسصح ةلسصاؤمل رئاطلا حانجلا ىعسسيو ،»آا يريسسلا»
ةهجلا يف ،«يرينؤسسورلا» لوانتم يف ودبي ءاقل يف هيدان ةقفر
.ةيباجيإا ةجيتن قيقحتو ةأاجافملا ثادحإا اينؤلؤب لواحيسس ةلباقملا

طيمز.ع
صصلقتت بولغملا جورخ ةلحرمل هلهأات ظوظح

وتنروت مامأإ ناهرلإ رضسخيو ةيئانث نودي رديات
سسمأا رجف ةارابم يف قبسسأ’ا يرئازجلا يلودلا رديات ريفسس قلأات

نمسض ؤتنرؤت يدان تكاب˘مأا لا˘ير˘ت˘نؤ˘م ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر ه˘جاو ا˘مد˘ن˘ع
.«سسأا.لأا.مأا» نم «سس» ةعؤمجملا

امدنع تكابمأا لايرتنؤم هقيرفل نيفده ليجسست نم رديات نكمتو
فاسضأاو ،63 ةقيقدلا يف ءازج ةبرسض قيرط نع ؤتنرؤت يدان هجاو
،يناؤث عسضبب يمسسرلا تقؤلا ةياهن لبق ،ةقيرطلا سسفن ىلع يناثلا

ثيح هقيرفل زؤفلا حنم يف قبسسأ’ا ءارحسصلا براحم افده حلفي ملو
.3 ـ4 ةجيتنب سسفانملا حلاسصل تهتنا

ةبترملا لتحي لايرتنم هيدانو ريفسس تاب ةراسسخلا هذه بقعو
ات˘ل˘ك ي˘ف ه˘ترا˘سسخ د˘ع˘ب ة˘ط˘ق˘ن يأا نود˘ب ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا
رودلا ىلإا لهأاتلا يف هظؤظح لك دقفو ،امهبعل يتلا نيتيرابملا
عم دقعب طبتري يرئازجلا بعÓلا رديات ريفسس نإاف ةراسشإÓل.لبقملا
امداق8102 يف قيرفلل مسضنا امدعب1202 فيسصلا ةياغ ىلإا هيدان
هدقع ءارسش قيرفلا ةرادإا ررقت نأا لبق ةراعإا لكسش ىلع اينؤلؤب نم
.9102 يف

جاحلب اشضر
نوزبارط مامأا مويلا هناكم ديعتشسي «ءارحشصلا براحم»

يإرضس ةطلغ ةرإدإإ مدضصي يلوغيف
ةطلغ يدان بع’و يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ي˘لؤ˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس مد˘سص

ؤتاكريملا يف هحيرسست يف بغرت يتلا هقيرف ةرادإا يكرتلا يارسس
دق يرئازجلا نايفسس نأا سسمأا ةيكرت ةيفحسص ريراقت تلاقو.لبقملا

ءارسش يف بغري دحأا ’ هنأاب اهل هديكأات دعب هقيرف يلوؤؤسسم مدسص
ةرادإا هنم تبلط امدعب ،لبقملا فيسصلا يف وروأا نييÓم01ـب هدقع
لخدو.حيرسستلا ةقرو ىلع سضوافتلل ديدج قيرف نع ثحبلا قيرفلا
تفسشك ةريخأ’ا نكل ةيرطق ةيدنأا ةدع عم تاسضوافم يف يلؤغيف
.هدقع ءارسشل وروأا نييÓم01 غلبم عفد ىلع اهتردق مدع ىلع

عم دتمي ينطؤلا بختنملا مجن يلؤغيف نايفسس دقع نإاف ةراسشإÓلو
ةرادإا تدارأا ام لاح يفو2202 فيسص ةياغ ىلإا يكرتلا هقيرف
يف ةيقبتملا ةميقلا عفد اهيلع بجيف ريخأ’ا دقع خسسف «مؤب ميسسلا»
ىلا مؤيلا ةيسشع ءارحسصلا براحم يلؤغيف نايفسس دؤعيو.دقعلا
يرودلا نم33 ةلؤجلا راطإا يف هيتزؤغ ةارابم يف هقيرف ةليكسشت
ءاقل يف ءارمح ةقاطب هيقلت ببسسب نيتارابمل هبايغ دعب يكرتلا

.رؤبسس نوزبارط
جاحلب اشضر

فاقيإلا ببشسب دروفتنيرب نع مويلا بيغي رشضخلا مجن

ةمحر نب فطخل  يضسليضشت سسفاني لانضسرأإ
هقيرف عم يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسسل ريبكلا قلأاتلا بقع

غيلرميربلا يف ةريبك ةيدنأا لعج مسسؤملا اذه يزيلجنإ’ا درؤفتنيرب
.يراجلا ؤتاكريملا يف هتامدخب زؤفلل سسفانتت

رخآ’ا ؤه ىعسسي لانسسرأا يدان نأا ةيزيلجنا مÓعإا لئاسسو تفسشكو
تتابو ،ةلبقملا عيباسسأ’ا يف رئاطلا حانجلا ةمحر نب ةقفسص مسسحل
مجنلا ىلع ةريغسصو ةريبك لك عباتي يذلا يسسليسشت قيرف سسفانت
يف درؤفتنيرب ةرادإا عم تاسضوافم يف لخدو ةرتف ذنم يرئازجلا

نع يلختلل وروأا نؤيلم03 «زيبلا» يدان طرتسشاو.تابسسانم ةدع
اذه عافترا يعيبطلا نم هنا ’إا فقؤتلا ةرتف يف ديعسس تامدخ
ىلإا هقيرف داق امدعب ةريخأ’ا عيباسسأ’ا يف ريخأ’ا قلأات دعب غلبملا
.ةيلاتتم تايرابم7 يف زؤفلا

ةارابم يف هقيرف ةليكسشت نع ةمحر نب بيغي رخآا قايسس يفو
هتبقاعم دعب «بيسشنيبماسشلا» نم ةلبقملا ةلؤجلا يف يتيسس كؤتسس
ءاقللا يف مسسؤملا اذه ةسسماخلا ةقاطبلا هيقلت بقع ةدحاو ةارابمب
.دنآا ثرؤن لؤتسسيرب يدان مامأا يسضاملا

جاحلب اشضر
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نيناوقلا صضعب ةعجارمب ةبلاطم «فافلا» نأا دكأا
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سسيئر يسشطز نيدلا ريخ نلعأا
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
ةماعلا ةيعمجلا دقع نع ،«فافلا»
ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا
3 دؤ˘جو ن˘˘ع ا˘˘ف˘˘سشا˘˘ك ،يرا˘˘ج˘˘لا
ةيفيك ديدح˘ت˘ل ة˘م˘ئا˘ق ت’ا˘م˘ت˘حا
قرطت امك ،يراجلا مسسؤملا ءاهنإا
ةئيه ىلعأا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا

د˘يد˘ع ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يور˘˘ك
.اياسضقلا

ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘˘˘سشطز ح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ق˘˘ح˘˘ي »:Ó˘˘ئا˘˘ق ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘عاذإ’ا
رار˘ق ذا˘خ˘تا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘ل˘ل
عسضؤ˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
نأ’ رواسشتلاب لمعلا انلسضف اننكل
تسضق ،ةيلاحلا ةيحسصلا ةيعسضؤلا

نآ’او ،امئاق ناك يذلا لمأ’ا ىلع
فيقؤت ةيف˘ي˘كل ل˘ح دا˘ج˘يإا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
.«ةلؤطبلا

’ هتئيه نأا يسشطز ددسشو اذه
ةي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع را˘ظ˘ت˘نا ا˘ه˘ن˘كم˘ي
ؤهو ،مداقلا ماعلا يف ةيداعلا ةماعلا

.نيناؤقلا سضعب ةعجارم متحي ام
د˘ق˘ع˘ل لؤ˘˘ل˘˘ح ةد˘˘ع كل˘˘م˘˘ن»

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
را˘ي˘خ .. ة˘بؤ˘ت˘كم˘لا ةرا˘˘سشت˘˘سس’او
«حورطم

داحت’ا يف لوأ’ا لجرلا دكأاو
ةئيه˘لا نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
دقعل لؤ˘ل˘ح ةد˘ع كل˘م˘ت ة˘يور˘كلا
اهنيب نم ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
:درطت˘سساو ،ة˘ي˘با˘ت˘كلا ةرا˘سشت˘سس’ا
ةيعمجلا دقعل لؤلحلا ديدع كلمن»
ينطؤلا زكرملاب متت دق يتلا ةماعلا
يد˘ي˘سسب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا بيرد˘˘ت˘˘ل
اننإاف ،رمأ’ا رذعت لاح يفو ،ىسسؤم
:عباتو ،«ةيباتكلا ةراسشتسسÓل هجتن
يف بئاسصلا رارق˘لا ذا˘خ˘تا ا˘ن˘ي˘ل˘ع»
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ’ ر˘˘مأ’ا ن’ ،تقو بر˘˘قأا
تاطبارلا لكب لب ة ةطبارلاب طقف
.«رئازجلا يف

دادزولب بابشش مرتحن»
نيئنهملا لوأا نوكنشس..

بقللا هحنم لاح يف
نوكي نأا يششيرق ىلعو

«ةنازر رثكأا
يسسيئر ،در لسصتم قايسس يف

بلاطملا ىلع ،قباسسلا وداراب يدان
قير˘ف ةرادإ’ ةدد˘ع˘ت˘م˘لاو ةر˘ي˘ث˘كلا
ح˘ن˘م˘ل ي˘مار˘لاو دادزؤ˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
يف هدجاؤت لظ يف بقللا ريخأ’ا
اذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘سشطز حر˘˘سص ،ةراد˘˘سصلا
ة˘˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘˘سض ن˘˘˘ح˘˘˘ن »:دد˘˘˘سصلا

هرسشني يذلا جيرهتلاو سشيؤسشتلاو
بابسش قيرف مرتحن نحن..سضعبلا
عن˘سص يرادإ’ا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لاو دادزؤ˘ل˘ب
ىلع انسصرح انبناج نمو ،قرافلا
’ ةيعسضؤ˘لا ن˘كل م˘سسؤ˘م˘لا ءا˘ه˘نإا
ل˘كب ى˘ع˘˘سسي سضع˘˘ب˘˘لاو ح˘˘م˘˘سست
،«را˘˘˘˘سصنأ’ا دو بسسكل قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ى˘لإا ة˘يؤ˘ق ة˘لا˘سسر ي˘سشطز ه˘˘جوو
يسضايرلا ريدم˘لا ي˘سشير˘ق ق˘ي˘فؤ˘ت
ىلع» :لاق ثيح ،دادزؤلب بابسشل
،ة˘˘نازر ر˘˘ث˘˘كأا نؤ˘˘كي نأا ي˘˘سشير˘˘ق
بابسشل نيئّ̆ن˘ه˘م˘لا لوأا نؤ˘كن˘سسو
ه˘ج˘يؤ˘ت˘ت رار˘قإا لا˘ح ي˘ف دادزؤ˘˘ل˘˘ب
ني˘لوؤؤ˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘كل ،بق˘ل˘لا˘ب

ي˘لا˘ح˘لا غار˘ف˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا مد˘˘ع
ىل˘ع ن˘ير˘سصا˘ن˘م˘لا ّبح كا˘كت˘ف’
.«فافلا باسسح

لو تلامتحا3 كلمن»
ةغيشصلا دامتعا صضراعن

مشسوملا يف ةيلاحلا
«ديدجلا

ت’ا˘م˘ت˘ح’ا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
اهيلع تؤسصيسس يتلاو ةدؤجؤملا
د˘كأا ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأا

3 كل˘م˘˘ت ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا نأا ي˘˘سشطز
عنامي ’ ه˘نا ا˘ح˘سضؤ˘م ،تا˘حار˘ت˘قا
ةلؤطبلل ةيلاحلا ة˘غ˘ي˘سصلا دا˘م˘ت˘عا
: حر˘سصو ،مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
اندي˘ع˘ي˘سس سضي˘بأا م˘سسؤ˘م دا˘م˘ت˘عا»
انيدل ةلكسشم ’و ،رفسصلا ةطقنل

يف ةيلاح˘لا ة˘غ˘ي˘سصلا دا˘م˘ت˘عا ي˘ف
دا˘م˘ت˘عا ن˘كل د˘يد˘ج˘˘لا م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا
ؤحن انعفديسس لوزن نود دؤعسصلا

هدعب دؤعن نأا ىلع ةيلاقتنا ةلحرم
لسصاؤنسس» :لمكأاو ،«دهعلا قباسسل
ؤتاكريملاو ،يحسصلا عسضؤلا عابتإا
ح˘سصناو ،ا˘عؤ˘ب˘سسأا21 مود˘˘ي˘˘سس
يف يداؤ˘ن˘لا ءا˘سسؤورو ن˘ير˘ي˘سسم˘لا
طورسشلا ليعفت ةينازيملا رامثتسسا
ع˘˘سضو ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘تو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ةرك ةسسراممل لكايهلاو بعÓملا
.«لسضفأا فورظ يف مدقلا

ر’ود نؤيلم نأا يسشطز دكأاو
اهيلع تلسصحت يتلا فلأا008و
«فاكلا»و «افيف˘لا» ن˘م ة˘يدا˘ح˘ت’ا
يداؤ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘ي˘سسق˘ت م˘ت˘ي˘˘سس
فورظلا ريفؤتو تايجاحلا ةيطغتل
.ةبعللا ةسسرامملل ةيحسصلا

ةيثراك يداونلا ةيعشضو»
دكؤوي بارعأا ثيدحو

«قافولا يف رييشستلا ءوشس
ىلإا «فافلا» سسيئر قرطت امك

احسضؤم ،ةيلاملا يداؤنلا ةيعسضو
ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سس ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘لا ءؤ˘˘سس نأا
،فيطسس قافو مهيف نمب عيمجلا

ةسصاخ ة˘ل˘ي˘سصح كل˘م˘ن» :ح˘سضوأاو
ة˘ع˘جار˘م قر˘ف˘لا ى˘ل˘عو ،دا˘ن ل˘˘كب
عم انثدحت انتهج ن˘مو ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
لؤ˘ح ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘يزو
يسشطز تؤفي ملو اذه ،«عسضؤلا
تاح˘ير˘سصت ى˘ل˘ع در˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
قافو ةرادإا سسلجم سسيئر بارعأا
يف ةيلاملا ةمزأ’ا» :لاقو فيطسس
ناتبثي بارعأا مÓكو فيطسس قافو
يف لحلا لز˘ت˘خاو ر˘ي˘ي˘سست˘لا ءؤ˘سس
.«لاملا ىلع لؤسصحلا

لجأا رخآا توأا13»
قرفلا ءامشسأا لاشسرإل

ةشسفانملا يف ةكراششملا
«ةيراقلا

ىلع ةيداحت’ا سسيئر جرع امك
احسضؤم ،ةيرؤهمجلا سسأاك ةيسضق

يف ةقباسسملا فانئتسسا نكمي هنا
ل˘سسر˘ت˘سساو ،تقؤ˘لا كÓ˘ت˘˘ما ل˘˘ظ
داحت’ا نأا حيحسص: «فافلا» سسيئر
توأا13ـلا خيرا˘ت دد˘ح ي˘ق˘ير˘فإ’ا

يف ةكراسشملا قرفلا ةيؤه لاسسرإ’
ان˘ن˘كم˘ي ن˘كل ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
لماح ةيؤه لاسسرإاو مهعم مهافتلا
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘˘م ى˘˘˘لإا سسأا˘˘˘كلا
.«رؤكذملا

عمجملا ءاسشنإا يسشطز نمث امك
م˘ت˘ه˘ي˘سس يذ˘لا ،ي˘ن˘طؤ˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
رييسستو ميظ˘ن˘ت تاءار˘جإا د˘يد˘ح˘ت˘ب
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تادا˘˘ح˘˘ت’ا

.اهحئاؤلو
لوؤؤسسم ني˘ي˘ع˘ت سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو

كلمي هنا يسشطز دكأا ،ةهازنلا مسسق
ةيؤه يف لسصفيسسو ريسس ثÓث
«افيفلا» عم قيسسنتلاب لسضفأ’ا

ةجمربل لمعن نحن»
ربمتبشس يف يدو ءاقل

نب ليوحت ىنمتأاو
«ريبك دانل ةمحر
ى˘ل˘ع ه˘نا ي˘˘سشطز د˘˘كأاو اذ˘˘ه

يسضاملب لا˘م˘ج ع˘م م˘ئاد ل˘سصاؤ˘ت
امهنا ا˘ح˘سضؤ˘م ،ي˘ن˘طؤ˘لا بخا˘ن˘لا
رهسش يدو ءاقل ةج˘مر˘ب˘ل نÓ˘م˘ع˘ي
لمعن نحن» :لاقو ،مداقلا ربمتبسس
ربمتبسس رهسش ةيدو تاءاقل ةجمربل
ةهج نم يؤجلا لاجملا قلغ مغر
قر˘ف˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ة˘بؤ˘ع˘˘سصو
،«نيبرت˘غ˘م˘لا ا˘ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا» :ل˘م˘˘كأاو
ا˘˘بوروأا ي˘˘ف نؤ˘˘ط˘˘سشن˘˘ي نا˘˘ب˘˘سشلا
لجرلا ثدحت امك ،«انب نؤقحتليسس
قلأات نع «فافلا» سسأار ىلع لوأ’ا
ىنمتن» :حسضوأاو ،ةمحر نب ديعسس
هحنمي ٍدان ىلإا ةمحر نب ليؤحت
ةرورسضلاب سسي˘لو ،بع˘ل˘لا ة˘سصر˘ف
.«يسسليسشت قيرف

ه˘تدا˘ع˘˘سس ن˘˘ع ي˘˘سشطز ر˘˘ب˘˘عو
يدا˘˘ن ى˘˘لإا فؤ˘˘سصؤ˘˘ب لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ب

بّحر امك ،ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ير˘ترؤ˘ك
.يسسودنق هليمزل ةلثامم ةؤطخب

صسأاك يئاهن فشصن باهذ
ةيزيلجنإلا ةطبارلا

يف «يتيضسلإ» دوقي زرحم
لانضسرأإ مامأإ يوق مإدضص

دئاق زرحم سضاير سضؤخيسس
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يف هيدان هقفر يتيسس رتسسسشنام
لا˘ن˘سسرأا ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م
ف˘سصن˘لا با˘˘هذ ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا سسأا˘˘ك ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
.مؤ˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسمأا ة˘˘يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا

يرئازجلا مجنلا قافر نؤكيسسو
ةجيت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
بع˘سصلا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
بعللا لجأا نم «يلبميو » بعلمل
نم ،ةدؤعلا ةارا˘ب˘م ي˘ف ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب

«زر˘˘نا˘˘غ˘˘لا» ى˘˘ع˘˘سسي ر˘˘خآا بنا˘˘ج
دحاو رجحب نيرؤفسصع برسضل
رأاثلاو  «نزيتيسسلا» زواجتب كلذو
نمسض همامأا ةققحملا ةميزهلا نم
ةارابم لؤخدو ،يرودلا تاسسفانم
طغسضلا ةدايزو ةيحيرأاب بايإ’ا

ريدجلا.’ؤيدراؤغ لاب˘سشأا ى˘ل˘ع
لانسسرأا ن˘م ل˘هأا˘ت˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب
زئافلا هجاؤيسس يتيسس رتسسسشنامو
دتيانؤ˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ة˘ه˘جاؤ˘م ن˘م
ي˘ئا˘ق˘ل بع˘˘ل د˘˘ع˘˘ب ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشتو
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘˘ل با˘˘يإ’او با˘˘هذ˘˘لا
.ةسسفانملل يئاهنلا دهسشملا

طيمز.ع

ماعلا نيمأ’ا هاب معنملا دبع دكأا
ايقيرفإا سسأاك نأا يقيرفإ’ا داحتÓل
ناؤج يرهسش ماقتسس3202 ممأÓل
ررقملا «ناكلا»ـل افÓخ ةيليؤجو
ءات˘سشلا ي˘ف1202 نوريما˘كلا˘ب
.ةيخانملا فورظلا ببسسب

اهب ىلدأا يتلا تاحيرسصت يفو
يقير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
«نا˘ك» نأا مÓ˘عإÓ˘ل مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
»:Óئاق ،فيسصلا يف ماقيسس3202
ناؤج نيب ام بعليسس3202 ناك»
ع˘ي˘م˘ج بع˘˘ل ا˘˘نرر˘˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘يؤ˘˘جو
هذ˘ه لÓ˘خ ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ل˘˘حار˘˘م˘˘لا

ممأا سسأاك نأا مؤلعملا نمو ،«ةرتفلا
ا˘ه˘ب جؤ˘ت ي˘ت˘˘لا9102 اي˘ق˘ير˘فأا
ةرود لوأا دعت رسصمب «رسضخلا»
فا˘سضأا ا˘م˘ك ،ف˘ي˘سصلا ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ت
دا˘˘ح˘˘˘ت’ا ي˘˘˘ف لوأ’ا لوؤؤ˘˘˘سسم˘˘˘لا
ديعاؤم ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا»:ي˘ق˘ير˘فإ’ا
نؤكي دق3202 ماع يف ةقباسس

سسأاك ةماقإا ررقملا نم ثيح ًابعسص
12 نم ةرتفلا يف2202 ملاعلا
.«ربمسسيد81 ىلإا ربمفؤن

عبات˘ت ة˘ي˘سضق سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك ن˘م ن˘ي˘ت˘˘خ˘˘سسن˘˘لا
تسسيل اهنإا »:ماعلا نيمأ’ا فاسضأا

ا˘ه˘ي˘ف م˘ظ˘ن˘ي ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا ةر˘م˘˘لا
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا
،ةنسسلا يف يلاؤتلا ىلع نيرادسصإا
و2102 يف ةيسضقلا تناك دقف
نأا ’إا رارقلا اذه مغرو ،«3102
نيعب ذخأاي مل يبرغملا لوؤؤسسملا
ةيقيرفإ’ا تابختنملا نأا رابتع’ا
تايرابملا نم فثكم جمانرب مامأا

م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك تا˘ي˘˘ف˘˘سصت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
فرظ يف نيتمدا˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘ت˘خ˘سسن˘ب

رثكأا رمأ’ا بعسصي ام فسصنو ماع
.ءارمسسلا ةراقلا تابختنم ىلع

طيمز.ع

صسافنألا طاقتلا ةشصرف ةيقيرفإلا تابختنملاو رئازجلا حنمل

فيضصلإ يف3202 «ناك» ةماقإإ نلعي «فاكلإ»

ب.م.يرشسيإا

sport@essalamonline.com

ةدوعلإ لمأإ ىلع تضضق ةيلا◊إ ةيعضضولإ»:يضشطز
«تقو برقأإ ‘ مضسوŸإ Òضصم ‘ لضصفلإ انفدهو ةضسفانملل



ةصضايرلا 5972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ62ـل قفاوملا0202 ةيليوج81تبشسلا

نيع ةيعمج ةرادإا ىعسست
لؤ˘سصح˘لا ثح˘ب ى˘لإا ة˘ل˘ي˘ل˘م
اهل حمسست ةيلام ةلؤيسس ىلع
ةرجأا ؤلو ديدسست ىلع لمعلاب
بسسحو ثي˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش
اهانيقتسسا يتلا تا˘مؤ˘ل˘ع˘م˘لا
نيبعÓلا عم تثدحت ةرادإ’اف
ر˘ب˘سصلا˘ب م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘طو سسمأا

ةد˘ها˘ج ى˘ع˘سست ا˘ه˘نأا ةد˘كؤؤ˘م
هتميق ام ريفؤت ىلع لمعتو
ىتح ةبي˘ت˘كل˘ل ة˘ير˘ه˘سش ةر˘جأا
ديعلا ةرتف ءاسضقب مهل حمسست
مهتÓئاع عم لسضفأا لكسشب
تق˘ل˘˘ت ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ىلإا مسسؤملا ةيادب نم نيترجأا

 . ةظحللا ةياغ

نم ةماعلا ةيعم÷ا لغتشستشس
 ةيعار ةكرشش بلط لجأا
لغتسستسس ىرخأا ةهج نم

بتكملا رارق «ماسص’» ةرادإا
مسسؤملاب سصاخ˘لا ي˘لارد˘ف˘لا
ذ˘خ˘ت˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سضعأا هر˘ي˘˘سصم
ةاناعم حرط لجا نم ةماعلا
ى˘لإا بل˘ط م˘يد˘ق˘تو ق˘ير˘ف˘˘لا

رئازجلا يف ةركلا يلوؤؤسسم
ة˘˘كر˘˘سشلا ح˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
ىدحإ’ ةيعمجلل ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
يت˘لا ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘كر˘سشلا
قيرفلا ليؤ˘م˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
املث˘م د˘ي˘ج ل˘كسشب ه˘ت˘نا˘عإاو
ة˘يد˘نأ’ا سضع˘ب ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ي
ق˘ير˘ف˘ل˘ل نؤ˘كت ى˘ت˘ح اذ˘˘هو
اهب ريسسي ة˘ح˘سضاو ة˘ي˘ناز˘ي˘م
  . لسضفأا لكسشب يدانلا

صشامر ماششه
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ينارمع رداقلا دبع بردملا ىدبأا
اهب ري˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا ن˘م ه˘ق˘ل˘ق
اهرارق نأاو ةسصاخ ةيرئازجلا ةيداحت’ا
لكلا لعج رارقلا ذاختا ريخأاتب ريخأ’ا
نع اديعب سشيعت ةبيتكلا نأا امب قلق
عم ثيدح انل ناك دقو اذه تابيردتلا

نا بيعلا نم » : لاق ثيح ينارمع
نود نم سسوريفلا ةرياسسم يف رمتسسن
ديدحتب حم˘سست ة˘م˘ه˘م تارار˘ق ذا˘خ˘تا

حور با˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ف م˘˘˘سسؤ˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سصم
انلمع يف عورسشلا لجا نم ةمداقلا مايأ’ا رظتنن ىقبن انلعجيسس ةيلوؤؤسسملا
 . «لبقملا مسسؤملل ريسضحتلا وأا ةسسفانملا ىلإا ةدؤعلاب ءاؤسس

انتقث نكلو ةكرششلا مزÓت يتلا ةيداشصتقلا ةمزألا يعن »
 » لشضفأا لبقتشسملا نوكي نأا يف ةريبك

فقؤتم ءيسش لك نأاب لاق ثيح قيرفلا ىلا سشتؤكلا قرطت هتاذ قايسسلا يف
نا ىلع ادكؤؤم رارق يأا اوذختي مل ةيداحت’ا يلوؤؤسسم نأا امب نهارلا تقؤلا يف
لسصاؤتلا ةيحان نم» :ددسصلا اذه يف لاق دقو رارق يأ’ ازهاج نؤكيسس قيرفلا

نم ةسصاخ ةكرسشلا اهسشيعت ةريغسصو ةريبك لك يعن نحن رابآ’ا يلوؤؤسسم عم
انعنمي نل اذه نكلو ةيرئازجلا ةلودلا اهسشيعت يتلا ةيداسصتق’ا ةمزأ’ا لÓخ
ىؤسس انيلع ام نحنو نيلوؤؤسسملا يف ةريبك انتقثف ديج لكسشب لمعلا نم
يف رفانسسلا داعسسإاو نامأ’ا رب ىلإا قيرفلا ةدايق لجا نم هجو لمكأا ىلع لمعلا
. ةياهنلا

صشامر ماششه

يلاردفلا بتكملا فرط نم ذختملا رارقلل مهئايتسسا نع ةرقم مجن ؤبع’ ربع
ةبسسنلاب يسسفنلا طغسضلا ةجرد نم فعاسضو ينفلا مقاطلا تاباسسح طلخأا ثيح
قرفلا ءاقبل هفسسأات ايدبم ةبعسص ةيعسضو يف مهسسفنأا اودجو نيذلاو هئÓمزل

ىرخأا عيباسسأا ىلإا اقلعم هيأارب ىقبي ةسسفانملا ريسصم يف لسصفلا لعجي ام ةنيهرك
نÓعإ’ا ىنمتت تناك يتلا ةبيتكلا ىلع طغسضلا ةجرد نم امتح ديزيسس ام ؤهو
 . ةسسفانملا ريسصم نع يئاهنلا

 ديدج نم تابيردتلا فانئتشسا ةبوعشص دكأا يجارد
دكأا ثيح ةسسفانملا ةيسضق يف اديعب يجارد نيدلا سسمسش بعÓلا حارو اذه

ةيحسصلا فورظلا لظ يف دارفنا ىلع بردتلل ناكم داجيإا بعسصلا نم تاب هنأاب
سضيبأا مسسؤم دامتعاو مئاقلا لدجلا ءاهنإا اربتعم اندÓب اهب رمت يتلا ةبعسصلا
هنأا ىلإا انثدحم راسشأاو اذه ةيلبقتسسملا هتارؤسصت ديدحت نم قيرفلا نكميسس
نع ابرعم1202 ةفئاسصل دتمملا ةنسضحلا لثمم عم هدقع فيرسشت ىلع لمعيسس
.لوأ’ا فرتحملا نمسض هتناكمب مجنلا ظافتحا يف هلمأا

صشامر ماششه
 كارتششلا تافلم عشضو يف رخأاتلا ةيفلخ ىلع

لوأ’إ مضسقلإ نم ةيدنأإ9 مرغت طابضضن’إ ةنجل
 ميتنضس نويلم02 ـب

 رئازجلا ةيدولوم

 هرظتنت يتلإ ةمهملإ ةبوعضص مغر يدحتلإ عفرل زهاج هنأإ ىلع ددضش
 ديمعلا عم يعورسشم يف حاجنلا يفدهو تارامإ’ا يف ةريبك ةربخ تبسستكا :ؤيارؤب

هتداعسس نع ،رئازجلا ةيدؤلؤم يدانل ديدجلا يسضايرلا ريدملا ،ؤيارؤب فيطللا دبع ربع
فيظؤتل ىعسسي هنأا احسضؤم ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع عم لمعلل رئازجلا ىلإا ةدؤعلاب ةريبكلا
حسضوأاو.يمسصاعلا يدانلا عم هعورسشم حاجنإ’ ،تارامإ’ا يف اهبسستكا يتلا ةبرجتلاو ةربخلا
ىلإا ةدؤعلاب ادج ديعسس »:Óئاق يدانلل يمسسرلا قيبطتلا اهب سصخ تاحيرسصت يف ؤيارؤب
تارامإ’ا يف لمعلا» :فاسضأاو ،«اديج تيبلا ايابخ فرعاو يدانلا ءانبأا نم انأا..رئازجلا ةيدؤلؤم
يتلا ةربخلا فيظؤتل ىعسسأا ينكل ،ةلهسس نؤكت نل ديمعلا عم ةمهملا كلذكو ،Óهسس نكي مل
 .«يدحتلا عفر ىلع مزاع انأاو ،يعورسشم قيبطتو يتمهم يف حاجنلل اهتبسستكا

ب.م.يرشسيإا

فدهت ةيدا–لا نأا دكأا
Ÿةيدنألا ةدعاشس 

انيقلت :ياب حلاضص
تاحÎقم ةدع

ماظن Òغتو
 درإو رمأإ ةلوطبلإ

دؤ˘ب˘ع يا˘ب ح˘˘لا˘˘سص د˘˘كأا
˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ سسي˘˘˘ئر
ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا˘˘ب
ةسسفانملا ماظن رييغت ،مدقلا
ؤهو ،ديدج˘لا م˘سسؤ˘م˘لا ي˘ف
لوأ’ا م˘سسق˘لا نأا د˘كؤؤ˘˘ي ا˘˘م
بعليسس مداقلا مسسؤملا يف
8 دؤع˘سص ع˘م ا˘ق˘ير˘ف02ـب
ةاؤ˘˘ه˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا ن˘˘م قر˘˘˘ف
ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘سسق˘˘لا بع˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل
اقيرف81ـب فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
.نيتعؤمجمب

يف ياب حلاسص حسضوأاو
:سسمأا ةيفحسص تاحيرسصت
ةسسفانُملا ماظن ديكأات لكب»
د˘ق˘ل» :ع˘با˘تو ،«ر˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ي˘˘سس
تا˘حر˘ت˘ق˘م ةد˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
اذهو ةلؤ˘ط˘ب˘لا سصؤ˘سصخ˘ب
بر˘˘قأ’ا ؤ˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا ؤ˘˘˘ه
بل˘˘˘˘غأا د˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسي يذ˘˘˘˘˘لاو
.«قرفلا

حلاسص لمع ليق امدعبو
،رؤ˘˘مأ’ا كارد˘˘ت˘˘˘سس’ يا˘˘˘ب
ل˘ي˘ق ا˘م ل˘ك نأا ا˘˘ح˘˘سضؤ˘˘م
هيلع ةقفاؤملا متي نأا بجي
ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
يف دقعت يتلا ةيئانثتسس’ا
.ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا

كلمت عيمجلا ملعي امكو
ثلاث ’ نيرايخ ةيداحت’ا
نÓعاب نؤكيسس لوأ’ا امهل
ماظن دامتعاو سضيبأا مسسؤم
ي˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نيح يف ،ديد˘ج˘لا م˘سسؤ˘م˘لا
ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا ؤ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا نأا
قرف4 ديعسصتو ،طؤقسسلا
02ـب بعلتل لوأ’ا مسسقلل
ةطبارلا بعلت نأا ىلع اقيرف
ديدجلا مسسؤملا يف ةيناثلا
 .ايدان81ـب نيتعؤمجمب

 ب.م.يرشسيإا

ةعباتلا طابسضن’ا ة˘ن˘ج˘ل تبر˘سض
نم ديب مدقلا ةركل ةينطؤلا ةطبارلل

ةطسشان ةيدنأا9 تمرغ امدعب ،ديدح
لكل نؤيلم02ـب لوأ’ا مسسقلا يف
عفد يف رخأاتلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ن˘م
.يلاحلا مسسؤملل تاكارتسش’ا فلم

اهعقؤ˘م ى˘ل˘ع ة˘ط˘بار˘لا تف˘سشكو
داحتا نم لك ميرغت نع ينورتكل’ا
داحتا ،ةنيطنسسق باب˘سش ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
دا˘ح˘تا ،ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ،سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب
قا˘فو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ،ةر˘˘كسسب
نيع ةيعم˘جو ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ،ف˘ي˘ط˘سس
.ةليلم

ىلع ةيدنأ’ا ةنجللا تمرغ امك
تازا˘جإ’ا ع˘فد ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ
رمأ’ا قلعتيو ،نيب˘عÓ˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ق˘ير˘ف ل˘ك مر˘غ ثي˘ح ا˘ق˘ير˘˘ف41ـب

نع رخأات يتلا تازاجإ’ا ددع بسسح
ؤ˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع تءا˘ج ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ع˘˘فد

:يلاتلا
فلسشلا ةيعمجو ةمسصاعلا داحتا ‐

ميتنسس ني˘يÓ˘م9 ةر˘كسسب دا˘ح˘˘تاو
.مهنم لكل

دا˘ح˘تاو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ‐
لكل ميت˘ن˘سس نؤ˘ي˘ل˘م39 سسابع˘ل˘ب
.قيرف

.ميتنسس نؤيلم84 فيطسس قافو ‐
ة˘يدؤ˘لؤ˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدؤ˘لؤ˘˘م ‐

نييÓم6 لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘سشو نار˘هو
.دان لكل ميتنسس

63 دادزؤلب بابسشو ةرقم مجن ‐
.امهنم لكل ميتنسس نؤيلم

با˘˘ب˘˘˘سشو ياد ن˘˘˘ي˘˘˘سسح ر˘˘˘سصن ‐
لكل ميتنسس نؤ˘ي˘ل˘م12 ةنيطن˘سسق
.قيرف

نؤيلم81 جريرعؤب جرب يلهأا ‐
 .ميتنسس

ب.م.يرشسيإا

 ةماعلإ ةيعم÷إ ‘ سضيبأ’إ مضسوŸإ ميضسرت رظتنت يلهأ’إ ةرإدإإ

 جÈلا يلهأا
 صشوعاب مشض ىلع رشصي يشسنوتلا يشسقافشصلا

 ىحضضأ’إ ديع لبق ةيرهضش ةرجاب ÚبعÓلإ دعت «ماضص’» ةرإدإإ

ةليلم Úع ةيعمج
 راشصنألا داعشسإاو نامألا Èل «يشس.صسأا.يشسلا» ةدايق فدهتشسي هنأا دكأا لشصاوتم Úلو‡ نع ثحبلا

رإدضصإإ رخأات نم Êاعن ىقبن ىتم ¤إإ » : Êإرمع
 » ةيلوؤوضسŸإ لمحتي ميكح لجر كانه سسيلأإ ؟تإرإرقلإ

 دارفنا ىلع بردتلا ةÒبك تابوعشص نودجي اوتاب

مضسوŸإ نÓعإإ نورظتنيو نوءاتضسم «مجنلإ» وبع’
 ةماعلإ ةيعم÷إ ‘ سضيبأ’إ

 ةنيطنشسق بابشش

 ةرقم م‚

sport@essalamonline.com

اهنأا جربلا يلهأا ةرادإا تدكأا
سضيبأ’ا مسسؤملا نÓعإا عقؤتت
مسسؤملا جئاتن عيمج ءاغلإا عم
ةيع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘سشأا د˘ق˘ع د˘ن˘ع
ةيلارديفلل ةيئانثتسس’ا ةماعلا
كلذو مدقلا ةركل ةيرئازجلا
بت˘˘كم ءا˘˘سضعأا سضفر د˘˘ع˘˘ب
رار˘ق˘لا˘ب جور˘˘خ˘˘لا «فا˘˘ف˘˘لا»
مهعامتجا دقع دنع يئاهنلا
ةيسضاملا تاعاسسلا يف ريخأ’ا

نإا˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘˘هأ’ا ةرادإا بسسحو
مسسؤملا ؤه بسسا˘ن˘م˘لا ل˘ح˘لا
ة˘يد˘نأ’ا ع˘ي˘م˘ج نأ’ سضي˘˘بأ’ا
ةلمكتل ةد˘ع˘ت˘سسم ر˘ي˘غ تتا˘ب

ثيح ةيقبتملا ت’ؤجلا بعل
ي˘˘˘˘˘˘ف نآ’ا ن˘˘˘˘˘˘˘م تعر˘˘˘˘˘˘˘سش
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
 . مداقلا يسضايرلا مسسؤملاب

ةوقب بولطم صشوعاب
يشسنوتلا يرودلا يف

ىلع رشصي يشسقافشصلاو
 هتامدخ

يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
تمدقت يسسنؤتلا يسسقافسصلا
نب سسيئرلا ةرادإا ىلإا بلطب

لؤ˘سصح˘لا ل˘جأا ن˘م يدا˘م˘˘ح
سشؤعاب عفادملا تامدخ ىلع

ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ن˘م د˘كأا˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب
مسسؤملا ةلؤطب ذنم ةريبكلا
قباسسلا هقيرف ناؤلأاب يسضاملا
ةباجإا تناكو ةيدملا يبملوأا
يلهأ’ا نع لوأ’ا لوؤؤسسملا
سضر˘ع˘لا اد˘ي˘ج سسرد˘ي˘سس ه˘نأا
ى˘ل˘ع ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا در˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ءاؤ˘˘سس ي˘˘سسنؤ˘˘ت˘˘لا سضر˘˘ع˘˘لا
ح˘ير˘سست ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘فاؤ˘˘م˘˘لا˘˘ب
هتامدخب ظافتح’ا وأا بعÓلا

اطبترم لازي ’ هنأاو اميسس’
نم ناؤج ره˘سش ة˘يا˘غ˘ل د˘ق˘ع˘ب
 .1202 ةنسس

صشامر ماششه

 ةرإدإ’إو يكوكلإ Úب قفأ’إ ‘ حولت ةيديدح ةضضبق

فيطشس قافو

   ةششغو يشسودنق عم دقاعتلل طغشضلا لشصاوت ةيكيجلبلا ةيدنألا

م˘قا˘ط˘لا نؤ˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
بلاط فيطسس قا˘فؤ˘ل ي˘ن˘ف˘لا
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ب ةرور˘˘˘سضب
يسسودنقو ةسشغ ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا
نأاب دكؤؤت رابخأ’ا رخآا نأا ’إا
ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ر˘˘ي˘˘سست ةرادإ’ا
قر˘˘ف˘˘˘لا سضع˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل
اهيعسس تدكأا يتلا ةيكيجلبلا

ي˘ت˘ي˘سس» ة˘كر˘سش ق˘ير˘ط ن˘˘ع
دؤ˘ق˘ع ءار˘سش ى˘˘لإا «لؤ˘˘ب˘˘تؤ˘˘ف
ةقيرط سسفنب رورملاو يئانثلا
فؤ˘سصؤ˘˘ب قا˘˘ح˘˘سسإا بعÓ˘˘لا

رسصت ةيدنأ’ا هذه نأاو ةسصاخ

امهيدقع ءارسش ةرورسض ىلع
ع˘˘سضي˘˘سس يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ؤ˘˘˘هو
ع˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘طرو ي˘˘˘˘˘˘˘ف ةرادإ’ا
 . يكؤكلا يسسنؤتلا

ببشس وه لاومألا نع ثحبلا
دوقع عيب يف رامثتشسلا ثحب

 يشسودنقو ةششغ
ل˘مأا˘ت قا˘ي˘سسلا سسف˘ن ي˘˘ف

ع˘ي˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع حا˘˘ج˘˘نإا ةرادإ’ا
نم ةدافتسس’ا لجا نم يئانثلا
نأاو ةسصا˘خ ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ا˘م˘ه˘ل˘يؤ˘ح˘ت ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’ا

لاؤ˘مأ’ا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا رد˘˘ي˘˘سس
هدعاسسيسس ام ؤهو قيرفلا ىلع
ةلبقملا ةلحرملا رييسست ىلع
ؤ˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
باؤ˘˘بأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا

ى˘لا ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلاو
ديدسستب حمسسي يلام نوزخم
نيبعÓلا تاق˘ح˘ت˘سسمو رؤ˘جأا
ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ى˘ت˘حو ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا
ةرادإ’ا ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لاو دد˘ج˘˘لا

. مهتامدخ نامسض ىلع
صشامر ماششه



ةــــنصصرق

 وزيز ـب ديضشي «يقوب»
لاير قيق˘ح˘ت د˘ع˘ب

يرود˘لا بق˘ل د˘يرد˘˘م
يف43ـلا ي˘نا˘ب˘سس’ا
ةدا˘ي˘ق تح˘ت ،خ˘يرا˘ت˘˘لا

ناد˘˘˘يز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز
وذ يسسنرفلا بردملا
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا لؤ˘˘سصأ’ا
ةر˘˘قؤ˘˘ب د˘˘ي˘˘ج˘˘م دا˘˘سشأا

بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا برد˘˘˘م
،ريخأ’ا اذه˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةرؤسص رسشن لÓخ نم
«يرؤ˘˘˘ت˘˘˘سسلا» ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ثيح ،تاقيفسصتلا زمر ةفاسضإا عم ،«وزيز» ـل ةرؤسص «مارغتسسن’ا» يف يمسسرلا هباسسحب سصاخلا
.ةارابم902 لÓخ «يكلملا»ـل11ـلا بقللا ققح امدعب ديدج خيرات ةباتك يف «وزيز» حجن

 فÓخلل إدح إوعضضو
مئاقلا فÓ˘خ˘لا م˘غر

دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تا ةرادإا ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب
ريسس» ةدايق˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئرو «رؤ˘˘˘ب
’إا ،قيلع ديعسس يواهلا
تدأا ةكلاملا ةكرسشلا نأا
رسشن لÓخ نم بجاؤلا
ة˘ح˘ف˘سصلا ى˘ل˘ع ة˘يز˘ع˘˘ت
ىلع ،يدان˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاؤ˘˘˘˘م
ةيفلخ ىلع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يسضايرلا ريدم˘لا ناد˘ق˘ف
دادزؤ˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل
ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘خأا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا
.ةيسضاملا

لكاضشŸإ لح
 ةيوق ةقÓطن’

داحتا ؤلوؤؤسسم دق˘ع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
اذ˘ه ف˘سصت˘ن˘م ا˘م˘سسا˘ح ا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ة˘كر˘سشلاو يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ن˘ي˘ب عؤ˘ب˘˘سسأ’ا
لكاسشملا نم ديدعلا يف لسصفلل ةيسضايرلا
مÓت˘سساو م˘ي˘ل˘سست ا˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خو ة˘ق˘لا˘ع˘لا
يدانلا ملسس اذإا ’إا ققحتي ’ اذهو ماهملا
9102 ةن˘سسل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا يوا˘ه˘لا

تاباسسحلا ظفاحم فرط نم اهيلع رسشؤؤم
لÓخ متيسس هنأا نع Óسضف يواهلا يدانلل
سصخت رؤمأا ةد˘ع ح˘ي˘سضؤ˘ت عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه
لكاسشملا لك لح متي ىتح يبانعلا قيرفلا
ىلعو ةيؤق قيرفلا ةقÓطنا نؤكتل ةقلاعلا
.ةحيحسصو ةميلسس دعاؤق

«ماضص’» روهمج
 ةÒح ‘

يف دجاؤتي يل˘ي˘ل˘م˘لا يور˘كلا عرا˘سشلا
ةبعسص دجلا ةيعسضؤلا ببسسب هرمأا نم ةريح
مهفؤقو دعب اذهو مه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ذنم ةرادإ’ا هيلع دجاؤتت يذلا دؤمجلا ىلع
انورؤك ءابو يسشفت رثإا ىلع ةلؤطبلا فقؤت

هذه كرحتت نأا مهراظتنا نم مغرلابو ثيح
هذه نم قيرفلا جارخإا لواحت يكل ةريخأ’ا
تيقب نامقل راد نأا ’إا ةبعسصلا ةيعسضؤلا

تدب اهنأا ةسصاخ نآ’ا ةياغ ىلإا اهلاح ىلع
ةكئاسشلا تافلملا عم لماعتلا نع ةزجاع
.يلاملا بناجلاب ةقلعتملا اهنم ةسصاخ

 «مظعلل ق◊ سسوŸإ»

يسشاورك ةملعلا ةيدؤلؤم راؤتكريد سسيئر
قحل سسؤملا»و ريخلاب رسشبت ’ رؤمأ’ا نأا دكأا
ايلاح ةيباب˘لا ه˘سشي˘ع˘ت ا˘م نأا ا˘ف˘ي˘سضم «م˘ظ˘ع˘ل˘ل
ذنم ةليكسشتلا هت˘سشا˘ع ا˘م تا˘ع˘ب˘ت ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي
م˘سسؤ˘م˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘قو ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا ة˘˘ف˘˘ئا˘˘سصلا
يلاحلا رجحلا ةرتف نأا اريسشم يلاحلا يسضايرلا

جرخملا دجي مل قيرفلاو اديقعت رؤمأ’ا تداز
راودأ’ا بع˘لو ءاؤ˘سضأÓ˘ل ةدؤ˘ع˘ل˘ل بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ببسسب فقؤتم ءيسش لك ناو ةسصاخ ىلوأ’ا
.قيرفلا اهسشيعي يتلا ةيلاملا ةقئاسضلاو ةمزأ’ا

 لضصفلإ راظتنإ ‘

سسيئر نأا ىلإا رداسصملاو ريراقتلا لك ريسشت
سصؤسصخب ايئاهن ارارق ذختي مل جربلا يلهأا

ررق يذ˘لا دا˘نزؤ˘ب ر˘يذ˘ن ما˘ع˘لا هر˘يد˘م ة˘ف˘ي˘ل˘خ
13 مؤي اديدح˘تو ر˘ه˘سشلا اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ل˘ي˘حر˘لا

يف دكأا دق دانزؤب ناكو اذه مداقلا ةيليؤج
نود يلهأ’ا نع ليحرلا ررق هنأا قباسس تقو
ة˘ي˘سصخ˘سش با˘ب˘˘سسأا ى˘˘لإا كلذ ع˘˘جرأاو ة˘˘ع˘˘جر
يذلا طيحملا طغسض سسيلو هتدارإا نع ةجراخ
هلمعب مؤقي هبسسح هناو ةسصاخ هيف لمعي ناك
.هجو لمكأا ىلع

qarsana@essalamonline.com
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 نوبت سسيئرلإ ةيولوأإ
ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا ن˘م˘˘سض

دكأا وزو يزيت بعلم عورسشمل
بابسشلا ريزو يدلاخ يلع ديسس
ةيرؤهمجلا سسيئر نأا ةسضايرلاو
ي˘˘لؤ˘˘ي نؤ˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
،هلبق نم اريبك امامتها عورسشملا

ة˘˘˘لود˘˘˘لا »:ر˘˘˘يزؤ˘˘˘لا لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
سسي˘˘ئر ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نؤبت ديجم˘لا د˘ب˘ع ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
عور˘سشم˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ي˘˘لؤ˘˘ت
حلتو ديد˘ج˘لا وزو يز˘ي˘ت بع˘ل˘م
برقأا يف هميلسست ةرورسض ىلع
ة˘ي˘م˘هأÓ˘ل ار˘˘ظ˘˘ن كلذو ،«لا˘˘جأ’ا
يتلا ة˘يؤ˘ي˘ح˘لاو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا
.لكك رئازجلا يف اهب زيمتي

15

 «فافلإ» لطا“ نم بضضاغ يضشيرق
ر˘يد˘م ي˘سشير˘ق ق˘ي˘فؤ˘ت ناؤ˘ت˘˘ي م˘˘ل

ي˘ف دادزؤ˘ل˘ب با˘ب˘سش يدا˘ن˘˘ل ة˘˘كر˘˘سشلا
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ل˘ي˘جأا˘ت دا˘ق˘ت˘نا
،ةينطؤلا ةلؤط˘ب˘لا ر˘ي˘سصم سصؤ˘سصخ˘ب
لا˘˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘˘فو
ر˘ي˘خ تا˘ح˘ير˘سصت نأا د˘ق˘ت˘عأا»:ي˘سشير˘ق
بابسشل بقللا حنم مدعب يسشطز نيدلا
ءا˘سضعأا ى˘ل˘ع ا˘ب˘˘ل˘˘سس تر˘˘ثأا ،دادزؤ˘˘ل˘˘ب
ر˘ي˘غ م˘ه˘ل˘ع˘جو ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘˘كم˘˘لا
امك ،«يئاهن رارق ذاختا ىلع نيرداق
ميظنت لؤح تجار يتلا رابخأ’ا بذك
يحسصلا رجحلا رسسكو ةريسسم راسصنأا

اؤ˘جر˘خ «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘˘لا» ءا˘˘ن˘˘بأا نأا اد˘˘كؤؤ˘˘م
.طقف يدانلا سسيسسأات ىركذب لافتحÓل
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ةÓضصلإ تيقإوم

لانضسرأإ مامأإ يوق مإدضص يف «يتيضسلإ» دوقي زرحم^
ويضشتلاكلإ يف إزيمم امقر ققحي رضصان نب^

نـــلعي «فاكلإ»
3202 «ناك» ةماقإإ

فــــيضصلإ يـف

دقاعتلل طغشضلا لشصاوت ةيكيجلبلا ةيدنألا
   ةششغو يشسودنق عم

‘ حولت ةيديدح ةضضبق
ةرإدإ’إو يكوكلإ Úب قفأ’إ

 لشصاوتم Úلو‡ نع ثحبلا

ÚبعÓلإ دعت «ماضص’» ةرإدإإ
ىحضضأ’إ ديع لبق ةيرهضش ةرجأاب

تابختنملاو رئازجلا حنمل
 صسافنألا طاقتلا ةشصرف ةيقيرفإلا

5972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ62ـل قفاوملا0202 ةيليوج81تبشسلا

 نيناوقلا صضعب ةعجارمب ةبلاطم «فافلا» نأا دكأا

ةدوـــعلإ لــمأإ ىــلع تضضق ةيلا◊إ ةيعضضولإ» :يضشطز
«تقو برقأإ ‘ مضسوŸإ Òضصم ‘ لضصفلإ انفدهو ةضسفانملل

ةراضشتضس’إو ةيئانثتضس’إ ة˘ما˘ع˘لإ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ د˘ق˘ع˘ل لو˘ل˘ح ةد˘ع كل˘م˘ن»^
«حورطم رايخ .. ةبوتكملإ

بقللإ هحنم لاح يف نيئنهملإ لوأإ نوكنضس.. دإدزولب بابضش مرتحن»^
«ةنإزر رثكأإ نوكي نأإ يضشيرق ىلعو
«ريبك دانل ةمحر نب ليوحت ىنمتأإو ربمتبضس يف يدو ءاقل ةجمربل لمعن نحن»^
«ةيراقلإ ةضسفانملإ يف ةكراضشملإ قرفلإ ءامضسأإ لاضسرإ’ لجأإ رخآإ توأإ13»^
«قافولإ يف رييضستلإ ءوضس دكؤوي بإرعأإ ثيدحو ةيثراك يدإونلإ ةيعضضو»^
«ديدجلإ مضسوملإ يف ةيلاحلإ ةغيضصلإ دامتعإ سضراعن ’و ت’امتحإ3 كلمن»^

 كارتششلا تافلم عشضو يف رخأاتلا ةيفلخ ىلعفيطشس قافو ةليلم Úع ةيعمج

مرغت طابضضن’إ ةنجل
لوأ’إ مضسقلإ نم ةيدنأإ9

 ميتنضس نويلم02 ـب


