
لبانق7 ريمدتو فششك
ةشسبتب عنشصلا ةيديلقت

اردـــغ باـــشش لـــتقم
ةمشصاعلا يف سسوتيلاكلاب

50صص
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فيقوت دعب مهتاجايتحإ ةيبلت ىلع مهتدعاشسمل
«انوروك» نم ةياقولإ ريبإدت ببشسب مهطاششن

ةيناثلإو فيلاكتلإ ةعجإرÃ نوبلاطي لئإوأ’إ
ةقناخ ةيلام ةمزأإ ‘ اهطبخت مكحب صضفرت

صضعب ىلع يحشصلإ رج◊إ تإءإرجإإ ببشسب
ىحشضأ’إ ديع دعوم بإÎقإو تاي’ولإ

ةعقوتم ةقناخ ةلويشس ةمزأا
لÓخ ديربلا زكارم يف

ةمداقلا مايألا
40 صص

8971و راششبب «ةلطز» غلك25و نيراطنق زجح
يقإوبلإ مأاب اشسولهم اشصرق

ىوتشسم ىلع مهيلع نودتعيو اياحشضلإ نوجردتشسي اهدإرفأإ
ةليشسملإو فيطشسو ةكيرب نيب ةطبإرلإ قرطلإ

نيغولوبل ةيرحبلإ ةهجإولإ يف ةنحاشش طوقشس

50 صص

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ذ˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأإ بلا˘˘˘˘ط
،طو˘ع˘جإو دـم˘ح˘م ،صصا˘خ˘لإ م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لإ

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ر˘يزو
ن˘ي˘بو م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘˘لإ ة˘˘مزأ’إ ل˘˘ح˘˘ل
ة˘˘يإد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م صسرإد˘˘م˘˘لإ هذ˘˘˘ه ءإرد˘˘˘م

نوبلاط˘ي ل˘ئإوأ’إ ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
صضفرت ةيناثلإو فيلاكتلإ ةعجإرمب
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مزأإ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ب

.ةقناخ

قوبشسم Òغ ابعشص ايداشصتقا اعشضو سشيعت رئاز÷ا :دارج
30 صص«انوروك» ةمزأإو لوÎبلإ راعشسأإ رايهنإو ةقباشسلإ تاموكحلل ةيلكيه ةمزأإ نع œان هنإإ لاق

يفازج يرهشش بتار جد فلأا03
لقنلاو ةرجألا تارايشس يقئاشسل
نييفرحلل جد فلأا02و يعامجلا

ذيمÓتلا ءايلوأا ةمزأا
ةرمتشسم ةشصاÿا سسرادŸاو
لخدتلاب بلاطم طوعجاوو

30صص

40 صص

ابيرق «نج نج» رايشسلا قيرطلا عورششم ثعب ةداعإا
ةنهإرلإ هتيعشضو نع ريراقت دإدعإإو دوهجلإ قيشسنتب فيطشسو ةليمو لجيج ة’و تبلاط ةموكحلإ

ةباشصعب ةحاطإلا
ةقرشس يف ةشصتخم
ةنتابب تابكرملا

يلامجإإو ءافشش ةلاح413 ليجشست
44751 ىلإإ لشصي نيفاعتملإ

ةباشصإا106و ةافو11
«انوروك» ـب ةديدج
رـــــئازجلا يــــف

30 صص

ةشصاخ ةيانع ءÓيإإ ةرورشض ىلع ددشش
صشي÷إ فوفشص ‘ يرششبلإ دروŸإ زيفحتل

ةيزهاجب ديششي ةحيرقنشش قيرفلا
ةهجاوŸ ةيو÷ا تاوقلا ةيفاÎحاو

تاـناهرلا بــشسكو تاـيدحتلا
30 صص

40صص

50صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نونكع نب‘ ونراكوشس

ةقÓع خيرأات اهنم فدهلا ةوطخلا هذه
نيب طباورلا ززعتو نيدلبلا نيب ةقادسصلا
قا˘م˘عأا ي˘ف ةد˘ت˘م˘م˘لا ا˘ترا˘كا˘جو ر˘ئاز˘ج˘لا
حور ن˘˘م ا˘˘ه˘˘سسسسأا ةد˘˘م˘˘ت˘˘سسم خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لا
يريرحتلا حافكلل ىطعأا يذلا ،غنودناب
ءاحنأا يف رئاز˘ج˘لا تو˘سص ع˘م˘سسأاو ة˘نا˘ت˘م
فسسوي رئازج˘لا ي˘لاو فر˘سشأا ،ةرو˘م˘ع˘م˘لا
ةريف˘سس ،ة˘سسور˘ح˘م ار˘ي˘ف˘سس ة˘ق˘فر ،ة˘فر˘سش
بسصن نيسشدت ىلع ،رئازجلاب ايسسينودنأا
يحب ،ونراكو˘سس د˘م˘حأا م˘ي˘عز˘ل˘ل يرا˘كذ˘ت
هحورل ادلخم نونكع نبب فلاخ ىفطسصم
،ايسسينودنأا ةيروهمج هب ترداب ،هلاسضنو
دمحم صسدنهملا روتكدلا ميمسصت نم وهو
،اغانيسس اسسورولود تحنو ،لماك ناوسضر
.ايسسينودنأا يف ةرسصاعملا تحنلا ةنانف

بجاولا ديهشش

ةزانج عييسشت صصخت انتزوحب روسصلا
ةيندملا ةيامحلاب صساطغلا ،بجاولا ديهسش
ءا˘ن˘ثأا صسمأا لوأا ،د˘لا˘خ ة˘ي˘ن˘تاوز ف˘ير˘˘ع˘˘لا
نيسصخسش يتثج لاسشتنا لجأا نم هلخدت
ة˘ي˘م˘سسر ةزا˘ن˘ج ،ر˘ئ˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘قر˘˘غ ا˘˘ي˘˘فو˘˘ت

صشيجلل ةداق نم ةينمألا تاهجلا اهترسضح
اذكو ةطرسشلا ،ينطولا كردلاو ةيلولاب
تاطلسسلا نع Ó˘سضف ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
.ديقفلا لهأاو ةيلحملا

؟.. باربر رذتعإا له

،رميحلب رامع عمج يذلا ءاقللا ابيرغ ادب
،ةموكحلل يم˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘سصتلا ر˘يزو
د˘ع˘سسي ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ى˘ن˘غألا لا˘م˘عألا ل˘جر˘ب
ودبي نيلجرلا نيب طبارلا نأاو ةسصاخ ،باربر
كلام نأاب مزجلا ىلإا صضعبلا عفد ام ،افيعسض
ميدقت˘ل ر˘يزو˘لا˘ب ى˘ق˘ت˘لا «لا˘ت˘ي˘ف˘ي˘سس» ع˘م˘ج˘م
يتلا «يتريبيل» ةديرج نم ردب امع راذتعا
ةموكحلا عم لاكسشإا يف تعقو يتلاو اهكلمي

ةمزألا رييسستب قلعتت ةيفحسص ةيطغت لوح
زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا لبق نم ةيحسصلا

.دارج

لو نشست تارارق
! .. قبطت

نم لقنتلا عنم ،ىلوألا ةرازولا رارقإا مغر
اهيف لجسست يتلا نطولا ربع ةيلو92 ىلإاو
يمري ءارجإاك ،«انوروك» ـب تاباسصإلا ىلعأا
ّنأا ّلإا ،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
رارقلا اذه قيبطت مدع اوبرغتسسإا نينطاوملا
متي تايلو˘لا هذ˘ه ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا نأا ذإا ،م˘ه˘م˘لا
طا˘ق˘ن ى˘ت˘ح ،ل˘ي˘قار˘ع ة˘يأا نود يدا˘ع ل˘كسشب
د˘يد˘سشت م˘غر ي˘سشاو˘م˘ل˘ل ة˘يو˘سضو˘ف˘لا ع˘ي˘˘ب˘˘لا
ةرسشتنم اهنأا ّلإا ،ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا

ديدعلاو ةديلبلاو ةمسصاع˘لا ي˘ف تا˘ير˘ط˘ف˘لا˘ك
.. عدار وأا بيقر نود ،ىرخألا تايلولا نم
.؟.. ىرت اي ثدحي اذامف

qarsana@essalamonline.com

6972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ72ـل قفاوملا0202 ةيليوج91دحألا

؟ .. سشار◊ا نجشس «انوروك» لخد له
د˘لا˘خ ،ي˘ما˘ح˘م˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

ءاول˘لا عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه و˘سضع ،و˘يارو˘ب
اذه ةباسصإا ،يريدغ يلع دعاقتملا
نجسسب ،«انوروك» صسوريفب ريخألا
را˘ب˘خأا لواد˘ت ل˘ظ ي˘فو ،صشار˘ح˘لا

،يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب ى˘˘سسو˘˘م ةا˘˘فو ن˘˘˘ع
د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا

،لاسصتلاو مÓعإلا تايجولونكتو
هنأا املع ،«انوروك» صسوريفب اسضيأا

يفو ،صشارحلا نجسسب اعباق ناك
ن˘م د˘ي˘كأا˘˘ت وأا ي˘˘ف˘˘ن با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ
لءا˘˘سست˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
يلاهأا ة˘سصا˘خو ي˘ل˘ح˘م˘لا عرا˘سشلا
Óعف ناك اذإا ام نع ،نينوجسسملا

راوسسأا ىلإا للسست كاتفلا ءابولا اذه
.ل مأا صشارحلا نجسس

ابوروأا ‘ «وناششب» بورÿا
د˘˘ئاو˘˘ف ه˘˘ل نأا م˘˘كح˘˘ب
ة˘م˘ي˘قو ة˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص
هنأا ليلدب ،ةريبك ةيئاذغ
تاعانسصلا يف لمعتسسي
،ةينلديسصلاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ي˘˘˘ف بور˘˘˘خ˘˘˘لا ر˘˘˘ع˘˘˘سس
،وروأا5 ـب ردقي ابوروأا

ي˘˘ف ر˘˘˘ها˘˘˘ظ و˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ك
يأا ،انيديأا نيب ةروسصلا

رانيد0001 براقي ام
ىلغأا ينعي ،مارغوليكلل

هكاوفلا صضعب نم ىتح
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا رو˘˘م˘˘ت˘˘لاو
ثيح ،جراخلل ةردسصملا
تار˘˘˘سسكم ع˘˘˘م عا˘˘˘ب˘˘˘˘ي
يف امنيب ،زوجلاك ةرخاف
حوارت˘ي هر˘ع˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا
.ارانيد06و05 نيب

ةيمÓعإا برح
نيب صسيطو˘لا ة˘ي˘ما˘ح ة˘ه˘جاو˘م د˘ع˘ب

ة˘ي˘بر˘غ ة˘يلو ي˘ف مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا
فÓخ ببسسب ،ةيلحملا ةعاذإلا ريدمو
ةيلولا يلاو نأا امبو ،نيلجرلا نيب داح
ارسس لوألا أاجل ،جرفتملا فقومب مزتلإا
ةيلولا نم «ناملرب ءاسضعأا» نيبختنمل
،ةعاذإلا ريدم دسض ماعلا يأارلا بيلأاتل
يف انبحاسص أادب دقف  طقف اذه صسيل
صضعبو نييفحسصلا نيلسسارملا بيلأات
«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» تا˘ح˘˘ف˘˘سص «ز˘˘ن˘˘ي˘˘مدأا»
،ةبعللا تفسشك امدنعو ،اسضيأا ةريبكلا

.هبسصنم نم هءافعإا بلط

اوعو اوعمشسإا
ر˘ب˘خ˘م ن˘م هر˘سسأا˘ب م˘لا˘ع˘ل˘ل فُز را˘سس ر˘ب˘خ

ى˘˘ل˘˘ع برا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘سسارد ي˘˘˘ف صصت˘˘˘خ˘˘˘م
هايم نأا هدافم ،اسسنرفب تنان يف تاسسوريفلا
صسور˘ي˘ف ى˘ل˘ع ي˘سضق˘ت ح˘با˘سسم˘˘لاو ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ثحبلل يسسنرفلا دهعملا ماق ثيح ،«انوروك»
دادعأا ليلحت˘بREMFI رحبلا لÓ˘غ˘ت˘سسإاو
نم تائملا اذكو رحبلل تانيع نم ةريبك
،ربخملا اذه ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘ح˘ب˘لا تا˘فد˘سص
‐ديفوك» ـل راثآا يأا ثحبلا قيرف دجي مل ثيح
دهعملا ركذ ،حباسسملا صصخي اميف اّمأا ،«91
بل˘غأا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن ي˘˘سضق˘˘ي ،رو˘˘ل˘˘كلا ّنأا˘˘ب
.«انوروك» صسوريف اهيف امب تاسسوريفلا
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لا˘غ˘سشأا لÓ˘˘خ ،دار˘˘ج دد˘˘ج
ءاكر˘سشلا ع˘م صسمأا ه˘عا˘م˘ت˘جا
نيلماع˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
قد˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا
ى˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘سساروألا
ىلع ظافحلا˘ب ة˘لود˘لا ماز˘ت˘لا

ربكأا لظ يف لغسشلا بسصانم
دÓبلا اه˘فر˘ع˘ت ة˘ي˘ح˘سص ة˘مزأا

صصرح ازربم ،لÓقتسسلا ذنم
فاسصنإا ىل˘ع ،نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘لا
ءاوسس ةررسضتملا تاسسسسؤوملا

اذه ،ةسصاخ وأا ةيمومع تناك
ريباد˘ت˘لا نأا ى˘لإا را˘سشأا ا˘مد˘ع˘ب
تاطلسسلا فرط نم ةذختملا
ع˘ن˘م را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا
تا˘عا˘ط˘ق ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا
ةرا˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘م˘هأا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا

ءانبلاو ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألاو
.ةقدنفلاو

،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ما˘˘قو
ءاج يذلا عامتجلا اذه لÓخ
صسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ا˘ه˘ه˘جو ي˘ت˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

ءارزولا صسلجم عامتجا لÓخ
ةيليوج21 ـلا يف دقعنمـلا
ة˘ن˘ج˘ل بي˘˘سصن˘˘ت˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا
مييقتب لفكتتسس يتلا ةيامحلا
«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو تا˘سسا˘كع˘˘نا

امك ،ينطولا داسصتقلا ىلع
فل˘كم˘لا ل˘م˘ع˘لا جو˘ف بسصن
مت˘ي˘سس يذ˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا داد˘عإا˘ب

صسل˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف لوأا ه˘˘˘سضر˘˘˘ع
رهسشلا نم22 موي ةموكحلا
ةطقن˘ك ه˘سضر˘ع م˘ث ،يرا˘ج˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘عأا لود˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘لوأا

صسل˘ج˘م˘ل مدا˘ق˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ـلا يف دقعيسس يذلا ءارزولا
نوكتيو ،رهسشلا صسفن نم62
،ريت اسضر نم ،اذه لمعلا جوف
ي˘ن˘˘طو˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر
،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلاو يدا˘˘سصت˘˘قلا

فيرسش د˘م˘ح˘مو ،ه˘ل صسي˘ئر˘ك
بدتنملا ريزولا ،بوهيم نب
ف˘ل˘كم˘لا لوألا ر˘يزو˘لا ىد˘ل
ى˘لإا ،رر˘ق˘م˘ك ،فار˘سشت˘سسلا˘ب

ةيلاملا تارازو يلثمم بناج
ةيمنتلاو ةحÓفلاو ةعانسصلاو
،نارمعلاو نكسسلاو ،ةي˘ف˘ير˘لا

ةيمومعلا لاغسشألاو ةراجتلاو
ةعانسصلاو ةحايسسلاو ،لقنلاو
،يلئاعلا لم˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازوو
ام˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلاو
نيلثمم6 لمعلا جوف مسضيسس
نع6و ،لامعلا تاباقن نع
متيسس ،لمع˘لا با˘برأا تا˘با˘ق˘ن
ةنجللا ةرسشابم لبق مهديدحت

رهظ ةيم˘سسر ة˘ف˘سصب ا˘ه˘ل˘م˘ع

.صسمأا
ح˘سضوأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف

يذلا ريرق˘ت˘لا نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
اينبم نو˘كي˘سس هداد˘عإا م˘ت˘ي˘سس
صسسسأا تاذ ة˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
فلتخم قطنمو ة˘ي˘فار˘سشت˘سسا

ي˘ف ه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لا م˘ت ا˘م ى˘ل˘ع
ه˘نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ايرظن صسيلو ايناديم نوكيسس
ةسسوملم بناوج ى˘ل˘ع م˘ئا˘قو
ل˘ك را˘ب˘ت˘علا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ي
ةحسضاو ة˘ف˘سصب تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

ةموكحلا نأا فاسضأاو ،ةقيقدو
يف ةديدج ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م ج˘ه˘ت˘ن˘ت
ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
،نييداسصتقلاو نييعام˘ت˘جلا

ةقثلا عاجرتسسا وه فدهلا نأاو
.فارطألا لك نيب

راثآإ مييقت ةرورشض
لكب «انوروك»
نود ةيعوشضوم

تإديإزم ’و تÓما‹

ى˘ل˘ع ،لوألا ر˘يزو˘˘لا دد˘˘سش
را˘˘˘ثآلا م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘سض
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
«انوروك» ةحئاج نع ةبترتملا
نودو ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘م ل˘˘˘˘كب
،تÓ˘˘ما˘˘ج˘˘م لو تاد˘˘˘ياز˘˘˘م
ىقب˘ي فد˘ه˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
ة˘مزألا د˘ع˘ب ا˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا
مازتلا ىلع ظافحلاو ةيحسصلا
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىد˘˘˘ل يو˘˘˘˘ق
ةديدجلا ةكرعملا يف لامعلاو
،ينطولا يداسصتقلا ميوقتلل
اذ˘˘ه ن˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘لا ّنأا زر˘˘˘بأاو
نع ثحبلاب قلعتي ل مييقتلا
دراوملا ىلإا لوسصولا ةسصرف
وأا ل˘با˘ق˘˘م نود ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ريغ تازايتما ىلع لوسصحلا

قلعتي رمألا نإا لب ،ةقحتسسم
حمسسي امب اهنم دبل ةيلمعب
لكسشب دراوملا عيزوت هيجوتب
.لسضفأا

«انوروك» ةمزأإو لوÎبلإ راعشسأإ رايهنإو ةقباشسلإ تاموكحلل ةيلكيه ةمزأإ نع œان هنإإ لاق

«قوبشسم Òغ ابعشص ايداشصتقا اعشضو سشيعت رئاز÷ا» :دارج
لغششلا بشصانم ةيامحب ةمزتلم ةلودلا^

ينطولا داشصتقلا ىلع «انوروك» ءابو تاشساكعنا مييقتب لفكتلل ةيام◊ا ةن÷ بيشصنت^

ر.نوراه

ةمزأإ نع جتان ،قوبشسم ريغ ابعشص ايداشصتقإ اعشضو صشيعت رئإزجلإ ّنأإ ،دإرج زيزعلإ دبع ،لوأ’إ ريزولإ ّدكأإ
د˘ب˘˘ع ن˘˘ب ن˘˘م˘˘يأا ف˘˘سشك.«انوروك» ةحئاج ةمزأإو لورتبلإ راعشسأإ رايهنإ ىلإإ ةفاشضإإ ،ةقباشسلإ تاموكحلل ةيلكيه

نع ،ةي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ،ن˘م˘حر˘لا
بتار صصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘ل حار˘˘˘ت˘˘˘قا
فلأا03 هردق يفازج يرهسش
ةرجألا تارايسس يقئاسسل جد
فلأا02و ،يعامجلا ل˘ق˘ن˘لاو
مهتدعاسسمل ،نييفرحلل رانيد
دعب مهتاجاي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع
را˘طإا ي˘ف م˘ه˘طا˘سشن ف˘ي˘˘قو˘˘ت
ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت
صسور˘ي˘ف ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا
.«انوروك»

ءاقل لÓخ ،ريزولا زربأا امك
ي˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ب لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلا

نييداسصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
مييقتل ةن˘ج˘ل ءا˘سشنإل فدا˘ه˘لا
داسصتقلا ىلع ةحئاجلا راثآا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
صصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘حار˘˘ت˘˘˘قلا

ير˘ب˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م
عاطقلل نيمتنملا صصاخسشأÓل
يقئاسس كلذ يف امب صصاخلا
مهلع˘ج و˘ه ،ةر˘جألا تارا˘ي˘سس
ةز˘˘ه˘˘جألا ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسي
ىرخألا تاعاطقلل ةم˘عد˘م˘لا

ل˘ي˘جأا˘ت وأا ءا˘ف˘عإلا ثي˘ح ن˘˘م
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ءا˘˘ب˘˘عألا ع˘˘فد
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا ،مو˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لاو
ةيكنب صضورق نم مهتدافتسسا
ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل د˘˘ئاو˘˘ف نود
يف رظنلا وأا مهتاجايتحا ةيبلت
تاسضيوعت مه˘ح˘ن˘م ة˘ي˘نا˘كمإا
،تاداريإلا باي˘غ ن˘ع ة˘م˘جا˘ن

يقئاسس لعج حارتقا مت امك
صصاخسشأÓل يعام˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا

تارايسس يقئاسسو نيسضباقلاو
بتار نم نوديفتسسي ،ةرجألا
فلأا03 هردق يفازج يرهسش
مهل حا˘م˘سسل˘ل ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد
  .ةيمويلا مهتاجايتحا ةيبلتب

ف˘سشك ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ددع نأا ،نمحرلا دبع نب نميأا
رثكأا غلب صصاو˘خ˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا

61 لباقم قئاسس فلأا03 نم
.ةلجسسم ةرجأا ةرايسس فلآا

ف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ديزأا عيزوت نع ،ةيلاملا ريزو
ىل˘ع را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م56 ن˘˘˘م
21 اهنم تاعاطقلا فلتخم
،ةحسصلا ةرازول رانيد رايلم
42 ن˘م د˘يزأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
تÓئاعلا ةدئافل رانيد رايلم
رييÓم3 نم رثكأاو ةزوعملا
ا˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘˘لا ءÓ˘˘˘˘جإل را˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد

21 ن˘م د˘يزأاو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
تا˘سضيو˘ع˘ت˘ك را˘ن˘يد را˘ي˘˘ل˘˘م
نلعأا امك ،لامعلل ةيئانثتسسا

172 ـب رئازجلا ةمهاسسم نع
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف جد نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف را˘˘˘سشأاو ،ي˘˘˘لود˘˘˘لا
تحنم كونبلا نأا ىلإا ددسصلا
نود ره˘سشأا6 ةدم˘ل ا˘سضور˘ق
ءا˘˘غ˘˘لإاو تا˘˘كر˘˘سشل˘˘ل د˘˘ئاو˘˘˘ف
.عفدلا نع رخأاتلا تابوقع

رئاشسÿإ مجح إذه
اهتدبكت يتلإ

ةيرئإز÷إ تاكرششلإ
«انوروك» ببشسب

دبع ن˘ب ن˘م˘يأا قر˘ط˘ت ا˘م˘ك
ةريبكلا رئاسسخلا ىلإا ،نمحرلا
تا˘كر˘سشلا ا˘ه˘˘تد˘˘ب˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘مزأا بب˘˘˘سسب ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
رئاسسخ نأا فسشكو ،«انوروك»
ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش
رايلم3.61 تغلب ،ةيرئازجلا
ءا˘غ˘لإا م˘ت ه˘نأا م˘˘كح˘˘ب ،را˘˘ن˘˘يد
صسرا˘م لÓ˘خ ة˘˘ل˘˘حر7534
رئاسسخ نأا ركذو ،طقف ليرفأاو
ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا
نويلم09 تغ˘ل˘ب ،ير˘ح˘ب˘˘لا
تل˘˘ج˘˘سس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،را˘˘˘ن˘˘˘يد
مقر يف اسصقن «كارطانوسس»
،رانيد رايلم742 غلب لامعألا

تر˘˘˘˘سسخ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
ىلا نويلم595 «يليسساط»
،يسضاملا لير˘فأا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ
«زا˘غ˘ل˘نو˘سس» تد˘ب˘كت ا˘م˘˘ي˘˘ف
رايلم5.6 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ر˘ئا˘سسخ
رايلم02 «لاطفن»و ، رانيد
.رانيد

نايمومع ناكنب
ةيلام تاجتنم ناحرطي

لبقŸإ رهششلإ ةيمÓشسإإ
ّنأا ،ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘سشك

نامزتع˘ي ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع ن˘ي˘كن˘ب
ةيمÓسسإا ةيلام تاجتنم حرط
صصوسصنملا طورسشلل ةقفاوم
ر˘ه˘سشلا نو˘سضغ ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ىلإا راسشأا امدعب اذه ،لبقملا
ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا نأا
رودسص ذنم ةقيقح تحبسصأا
دد˘ح˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب ما˘ظ˘ن
ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل
.اهتسسرامم دعاوقلو

ـه.دإوج

فيقوت دعب مهتاجايتحإ ةيبلت ىلع مهتدعاشسمل
«انوروك» نم ةياقولإ ريبإدت ببشسب مهطاششن

تارايشس يقئاشسل يفازج يرهشش بتار جد فلأا03
نييفرحلل جد فلأا02و يعامجلا لقنلاو ةرجألا
ةيامحلا لئاشسو ءانتقا ىلع تفرشص جد رايلم56 نم ديزأا^
لامعلل ةيئانثتشسإلا تاشضيوعتلا ىلع رايلم21و «انوروك» نم

44751 ىلإإ لشصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافشش ةلاح413 ليجشست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباشصإا106و ةافو11

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
،ةافو ةلاح11 ةريخألا ةعاسس
ـب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘سصإا106و
413 ءا˘سصحإا ع˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فسشك ام˘ل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘سش ة˘لا˘ح
لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا صسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ةنجلل يمسسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يسشفت ةعباتمو دسصر
نأا ،هتاذ ردسصملا فسشك امك

اذهب نيباسصملل لامجإلا ددعلا
ى˘ل˘ع غ˘ل˘ب ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ءا˘˘بو˘˘لا

لÓخ ةلجسسملا ماقرألا ءوسض
94522 ،ةريخألا ةعاسس42 ـلا

ي˘لا˘م˘جإا ل˘سصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف ،8601 ى˘˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا
يلامجإلا ددعلا زف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا
.44751 ىلإا نيفاعتملل

ـه.دإوج

د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘ن˘˘˘ثأا
نا˘كرأا صسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘˘ج˘˘لا
ةيزهاجلا نم ةيلاعلا ةجردلاب
ا˘ه˘ت˘غ˘ل˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حلاو
ي˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا تاو˘˘˘ق˘˘˘لا
حاجنلا ي˘ف ار˘خؤو˘م تد˘سسج˘ت
ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ر˘˘˘ها˘˘˘ب˘˘˘لا
ن˘م ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ةيبع˘سشلا ن˘ي˘سصلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
تا˘موا˘ق˘م˘لا ءاد˘ه˘سش تا˘˘فرو
ةوÓع ،ا˘سسنر˘ف ن˘م ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا

لاجم يف ةمئادلا ماهملا ىلع
.يوجلا انلاجم ةيامح

بقع ،ةحيرقنسش قيرفلا دكأا
م˘سسار˘م ى˘˘ل˘˘ع صسمأا ه˘˘فار˘˘سشإا

ءاولل يمسسرلا بيسصنتلا لفح
تاوقلل ادئاق ،ةبارعل دومحم
د˘ي˘م˘ح ءاو˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
صسيئر مسساب كلذو ،ةزيعموب
ى˘ل˘عألا د˘ئا˘ق˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘˘سسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ريسضحتلا نأا ،ينطولا عافدلا
لمعلاو ،لسصاوتم˘لا ي˘لا˘ت˘ق˘لا
امود ىقبي ،ينافتملا يناديملا

،نيتملاو ديدملا رسسجلا لثمي
تاد˘حو ة˘فا˘˘ك ن˘˘كم˘˘ي يذ˘˘لا
ءادأا ن˘˘م ،ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تاو˘˘˘ق˘˘˘لا

اميسسل ،ةيلاع ةينهمب اهماهم
،ةسصاخلا ماهملا ذيفنت لÓخ
ثحو ،ن˘يرا˘م˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘مو
دوهجلا نم ديزملا لذب ىلع
يلحتلاو ،ةرباثملاو ،ةث˘ي˘ث˘ح˘لا
لجأا ن˘م ،ةد˘يد˘سشلا ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب
بسسكو تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م
ةمها˘سسم˘لاو تا˘نا˘هر˘لا ة˘فا˘ك
ن˘˘مأا ى˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.رئازجلا رارقتسساو

نا˘˘كرأا صسي˘˘ئر دد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘˘ج˘˘لا

ة˘يا˘ن˘ع ءÓ˘˘يإا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ز˘ي˘ف˘ح˘ت عو˘سضو˘˘م˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ
فوفسص يف ،يرسشبلا دروملا
نأل ،يبعسشلا ينطولا صشيجلا
ل˘هؤو˘م˘لا ير˘سشب˘لا ر˘˘سصن˘˘ع˘˘لا

و˘ه ،ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘ك ز˘ف˘ح˘م˘˘لاو
غو˘ل˘ب˘˘ل ةد˘˘ي˘˘كألا ة˘˘نا˘˘م˘˘سضلا
ءادأاو ،ةا˘˘خو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فاد˘˘˘هألا
هجولا ىلع ةل˘كو˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
دوأا» لا˘قو ،ل˘ث˘مألاو ل˘م˘˘كألا

ىلع ديكأاتلا ،ةبسسانملا هذهب
،ةيم˘هألا ة˘يا˘غ ي˘ف عو˘سضو˘م
تارا˘˘˘˘طإلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك و˘˘˘˘˘عدأاو
ة˘˘˘فا˘˘˘كب ،ن˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لاو
هولوي نأا ،ةيدايقلا مهتايوتسسم
لأا ،ةيان˘ع˘لا ن˘م ه˘ق˘ح˘ت˘سسي ا˘م
دروملا زيفحت عوسضوم وهو
صشيجلا فوفسص يف ،يرسشبلا
كلذو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
قيمع˘لا ا˘ن˘نا˘م˘يإا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا

،«ا˘ي˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ك ،خ˘˘سسار˘˘لاو
يرسشبلا رسصنعلا نأا» فاسضأاو
،يغبني امك زَفحُملاو لهؤوملا

غولبل ةد˘ي˘كألا ة˘نا˘م˘سضلا و˘ه
ءادأاو ،ةا˘˘خو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فاد˘˘˘هألا
هجولا ىلع ةل˘كو˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
دئاقلا ىلعف ،لثمألاو لمكألا
بجاو ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ن˘˘ط˘˘ف˘˘لا
،ة˘مزÓ˘لا ة˘مار˘سصلا˘ب ه˘ي˘ل˘ح˘ت
،ي˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضنلاو
،مظنلاو ني˘ناو˘ق˘لا˘ب ماز˘ت˘للاو
ة˘ن˘ه˘م˘لا ط˘˘باو˘˘سض ةا˘˘عار˘˘مو
ف˘ي˘ك فر˘ع˘ي نأا ،ة˘ير˘كسسع˘˘لا
مه˘لا˘م˘عأا ه˘ي˘سسوؤور˘م˘ل ن˘م˘ث˘ي
م˘ه˘˘سسخ˘˘ب˘˘ي لو ،م˘˘هدو˘˘ه˘˘جو

،ةيونعملاو ةيدام˘لا م˘ه˘قو˘ق˘ح
ىلع م˘ه˘ع˘ج˘سشيو م˘هز˘ف˘ح˘يو
،دو˘ه˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا لذ˘˘ب
عرز˘ي ف˘ي˘ك كلذ˘ك فر˘˘ع˘˘يو
حورو ةردا˘ب˘م˘لا حور م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
فدرأاو ،«ف˘ير˘سشلا صسفا˘ن˘˘ت˘˘لا
ه˘˘ت˘˘˘سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا ا˘˘˘م اذ˘˘˘هو»
يتدايق ةل˘حر˘م ن˘م ا˘ي˘سصخ˘سش
،ةيلاتقلا تادحولل ،ةيناد˘ي˘م˘لا
لمحت صضرغب لاجرلا ةئبعتف
صسيل ةيلات˘ق˘لا لا˘م˘عألا ءا˘ب˘عأا
نم بلطتي لب ،نيهلا رمألاب
ريدقت ةكلم با˘سست˘كا د˘ئا˘ق˘لا

ربسسو اهنيمثتو لاجرلا دوهج
،م˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش راو˘˘˘˘غأا

م˘ه˘ن˘م ل˘سضفألا جار˘˘خ˘˘ت˘˘سسل
،ةرتتسسملا م˘ه˘ب˘هاو˘م ل˘ق˘سصو
وحن مههيجوت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
م˘يو˘ق˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م باو˘˘سصلا
حبك نود ،مهتاوفهو مهئاطخأا
ةردابملا حور لتقو مهعافدنا
ىلإا م˘ه˘ب و˘م˘سسلاو ل˘ب ،م˘ه˘ي˘ف
زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ملا تا˘˘˘جرد ى˘˘˘ل˘˘˘عأا

.«قوفتلاو
خ.ةميشسن
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،«مÓسسلا»ـل رداسصم ترسسأا
هذه˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا نأا
دادعإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت تا˘يلو˘لا
ةيعسضو نع ةلسصفم ريراقت
هناكم حواري يذلا عورسشملا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل ه˘˘ع˘˘فرو
ي˘ف لو˘ل˘ح م˘ي˘سسر˘ت˘ل دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل
ةبسسانم ةغيسص داجيإاو قفألا

ح˘ت˘فو ه˘لا˘غ˘˘سشأا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإل
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ه˘ت˘ق˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسبÓ˘˘م˘˘لاو
فاسضأاو ،ةعباتم نودو افقوتم
عورسشملا نأا ،ردسصملا صسفن

ةميقب يلام فÓغ هل صصسصخ
ىلع ميت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م ف˘لأا71
ىلع ةدتمم ،ملك011 ةفاسسم
،ل˘ج˘ي˘ج ي˘هو تا˘يلو ثÓ˘ث
دعتت مل يتلاو ،فيطسسو ةليم
ةيلا˘م˘جإلا زا˘ج˘نإلا ة˘ب˘سسن ه˘ب
صصخت اه˘ب˘ل˘غأا ة˘ئا˘م˘لا˘ب24
رارغ ىلع ةي˘ن˘ف˘لا تآا˘سشن˘م˘لا
امدقت تق˘ق˘ح ي˘ت˘لا رو˘سسج˘لا

م˘ي˘ل˘قإا˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ ا˘˘ح˘˘سضاو
لاز˘ت ل ا˘م˘ي˘ف ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘يلو
ءازجأا ةيقبب ةقلعتملا لاغسشألا
ل˘ب ،ا˘ه˘نا˘كم حوار˘ت ق˘ير˘ط˘لا

بل˘غأا ي˘ف ر˘ف˘˘سصلا صسمÓ˘˘تو
ميلسست مدع لي˘لد˘ب ع˘طا˘ق˘م˘لا

ن˘˘م د˘˘حاو ر˘˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘ك و˘˘لو
برا˘ق˘ي ا˘م لÓ˘خ عور˘˘سشم˘˘لا
امب لمعلا نم تاونسس عبسسلا
ءانيم نيب دتمملا رطسشلا اهيف
ىلع ةنسسكات ةيدلبو نج نج
.ملك81ـلا برا˘ق˘ت ة˘˘فا˘˘سسم
دق هنإاف هتاذ ردسصملا بسسحو
عطقم زاجنإا ةمهم دانسسإا مت

،ملك54 ةفاسسم ىلع لجيج
ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ا˘ت˘˘با˘˘سس ة˘˘كر˘˘سشو «ي˘˘ناز˘˘ير»

فرعو ،(اقباسس داد˘ح ع˘م˘ج˘م)
يف اري˘ب˘ك ا˘بذ˘بذ˘ت عور˘سشم˘لا

ر˘˘ط˘˘سش ي˘˘ف زا˘˘ج˘˘نإلا ةر˘˘ي˘˘تو
ر˘ط˘سش صسكع ى˘ل˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ه˘ي˘ف تفر˘˘ع يذ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
،ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘مد˘ق˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشألا

با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سسنا بب˘˘˘˘˘˘سسب كلذو
ي˘ناز˘ير ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘كر˘˘سشلا
يف اهتاقحتسسم اهيقلت مدعل
ىقبيل ،هي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا تقو˘لا
اتباسس ةكرسشب ريسسي عورسشملا
تاينا˘كمإا˘بو داد˘ح˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘ع ة˘˘قا˘˘طو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘سض
ع˘م ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م اد˘˘ج ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص
فقوتيل ،عورسشملا تابلطتم
كارحلا دعب ايئاه˘ن د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف
22 يف قلطنا يذلا يبعسشلا
ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ن˘م ر˘يار˘˘ب˘˘ف
هلاخدإاو دادح ي˘ل˘ع ف˘ي˘قو˘تو
رايهنا ىلإا ةفاسضإلاب نجسسلا
قاو˘سسألا ي˘ف ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘سسب ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا

عورسشملا يقب ثيح ،انوروك
ى˘لإا ه˘نا˘كم حوار˘ي ا˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م
.اذه انموي

قÓ˘ط˘نا فدا˘سص ،ةرا˘سشإÓ˘ل

نر˘˘ق˘˘لا عور˘˘سشم˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشألا
ذ˘ف˘ن˘م ىر˘حألا˘ب وأا ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب
ن˘ج ن˘˘ج ع˘˘ير˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
راعسسأا ع˘جار˘ت ة˘ياد˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا
ةيملاعلا قاوسسألا يف لورتبلا

ة˘˘˘مزأا ي˘˘˘ف دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا لو˘˘˘خدو
تع˘˘فد ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قا
ذاختا ىلإا اه˘مو˘ي ة˘مو˘كح˘لا˘ب
ة˘مرا˘سص ة˘ي˘ف˘˘سشق˘˘ت تاءار˘˘جإا
يذلا رمألا ،ةمزألا ةهجاومل
ل˘يو˘م˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثأا

يذلاو لجيجب نرقلا عورسشم
قفن يف ةرتفلا كلت ذنم لخد
لاغسشألا ةريتو هتسسكع ملظم
ة˘عر˘سسب ر˘˘ي˘˘سست تل˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘م تأاد˘˘بو ةا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘سسلا
نيذلا لامعلا تائم تابارسضإا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي
يلا˘ط˘يإلا ع˘م˘ج˘م˘لا تا˘سشرو
ةدعاق لسش دح تغلب يتلاو
عمجملا اذهل ةع˘با˘ت˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
اذه بحسسو صسواق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
تايلآلا ن˘م تا˘ئ˘م˘ل˘ل ر˘ي˘خألا
مدع ىلع اجاجتحا هل ةعباتلا

نم ةريبك ءازجأا ىلع هلوسصح
رثأا ام وهو ةيلاملا هتاقحتسسم

كير˘˘سشلا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘ق˘ب ه˘ئارو ن˘مو ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
ة˘ي˘ن˘طو ة˘لوا˘ن˘م˘˘لا تا˘˘كر˘˘سش
تلمع يتلاو ةيبنجأا وأا تناك
هاجت عورسشملا اذه يف هعم
لاؤو˘˘سسلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو ،لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
دا˘ع˘ي˘سس ا˘ق˘ح ل˘ه حور˘ط˘˘م˘˘لا
عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا
ايازم هل نوكتسس يذلا ريبكلا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يو˘م˘ن˘تو ة˘يدا˘سصت˘قا

ني˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع
تقلطنا يذلاو ءاوسس دح ىلع
ناكو4102 ةنسس لاغسشألا هب
ةنسس ملسسي نأا صضورفملا نم
تاو˘˘ن˘˘˘سس ع˘˘˘م ن˘˘˘كل ،6102
دا˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘لاو ى˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا

اهسضرف ي˘ت˘لاو تازا˘ي˘ت˘ملاو
تفر˘˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ار˘ي˘˘ب˘˘ك ار˘˘خأا˘˘ت ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشألا
.دعب اميف ايئاهن فقوتتل
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عم دقع يذلإ ئراطلإ ءاقللإ
ضسلجمل ماعلإ بئانلإو ضسيئرلإ

يف رظنلل ،رئإزجلإ ءاسضق
يتلإ ةيميظنتلإ ريبإدتلإ

يسشفت ةهجإومل اهذاختإإ نيعتي
ةقلعتملإو ،انوروك ضسوريف
ىوتسسم ىلع تاسسلجلإ ريسسب
.هل ةعباتلإ مكاحملإو ضسلجملإ
،عامتجإ’إ إذه جوت نايب حسضوأإ
لوإدج ميسسقت ررقت هنأإ
داقعنإ ىدل عورفلإو فرغلإ
حسضوأإو ،نيمسسق ىلإإ تاسسلجلإ
ىلع ةإدانملإ ررقت هنأإ نايبلإ
’وأإ يدرفلإ مقرلإ تإذ اياسضقلإ

51 ةدمل ةسسلجلإ عفرت مث
تاسسلجلإ نأاب افيسضم ،ةقيقد
يف لسصإوتتسس كلذ دعب
ماقرأ’إ تإذ تافلملإ
،ظاظتكÓل ايدافت ةيجإودز’إ

لÓخ قافتإ’إ ىرج امك
تاسسلجلإ نأإ ىلع عامتجإ’إ
لجؤوت توأإ رهسشل ةجمربملإ

ىلع ،ربمتبسس رهسش ىلإإ ايئاقلت
حنج اياسضق ىنثتسست نأإ
اياسضقلإو نيفوقوملإ
.ةيلاجعتسسإ’إ

ز.لامج

مكحب ضضفرت ةيناثلإو فيلاكتلإ ةعجإرÃ نوبلاطي لئإوأ’إ
ةقناخ ةيلام ةمزأإ ‘ اهطبخت

ةشصاÿا سسرادŸاو ذيمÓتلا ءايلوأا ةمزأا
لخدتلاب بلاطم طوعجاوو ةرمتشسم

ةينهملا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تن˘ل˘عأا
،ةيلاملا تاسسسسؤوملاو كونبلل

داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘ع
ةرازو تع˘˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ةرتف ءانثا اهداريتسسا ةراجتلا
رمألا قلعتيو ،ايلحم اهجاتنإا
.ايحÓف اجتنم31 ـب

ةيع˘م˘ج˘لا ة˘ل˘سسار˘م تد˘كأا
تاسسسسؤوملاو كونبلل ةينهملا
ةخرؤوم023 م˘قر ،ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
،0202 ة˘ي˘ل˘يو˘ج21 مو˘˘˘˘ي
،ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا» تع˘˘ل˘˘طا

نم ةلسسارمو تاميلعت دورو
ع˘ن˘م˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو فر˘˘ط
تاجتنملا ن˘م دد˘ع دار˘ي˘ت˘سسا
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت كلذو ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
دبع لوألا ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
592 م˘˘˘قر دار˘˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،0202 ناو˘˘ج71 ةخرؤو˘م˘لا

ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ة˘ل˘سسار˘مو
ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘ل˘˘ل
21 خيراتب269 مقر ةيلاملا

تل˘˘ث˘˘م˘˘تو ،0202 ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
يف داريتسسلا نم ةعونمملا
1 خ˘يرا˘ت ن˘م تا˘ي˘˘سضم˘˘ح˘˘لا
،ناوج03 ى˘˘˘لإا ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا
13 ى˘˘لإا ل˘˘ير˘˘فا صشم˘˘سشم˘˘˘لا

ىلإا يا˘م1 زركلا ،ةي˘ل˘يو˘ج
1 ن˘م خو˘خ˘لا ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج13
قوقربلا ،توأا13 ىلإا يام
،ربمتبسس03 ىلإا ناوج1 نم
03 ى˘˘˘لإا ناو˘˘˘˘ج1 بن˘ع˘˘لا
ىلإا ناوج1 صصاجإلا ،ربمفون
ناوج1 حافتلا ،ير˘ف˘ي˘ف92
2 زو˘˘ل˘˘لا ،صسرا˘˘م13 ى˘˘˘لإا

،ربمسسيد13 ى˘˘لإا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
13 ى˘لإا ناو˘˘ج1 نم ن˘ي˘ت˘لا
ربمتبسس1 نم نامرلا ،ربوتكأا
نم رورعزلا ،يفناج13 ىلإا

،ةيليوج13 ى˘لإا ل˘˘ير˘˘فأا1
ىلإا ربوتكأا1 نم لجرفسسلا

.ربمفون03
يفطل ف˘سصو ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو

ة˘˘عارز˘˘لا ذا˘˘ت˘˘سسا ،طوا˘˘نر˘˘˘غ
رار˘ق˘لا ،ا˘سسنر˘ف˘ب ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو

ةرازو فر˘˘ط ن˘˘م ذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
يباجيإلا رسشؤو˘م˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا
يل˘ح˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
،ةيئاذغ˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا ثع˘بو
ي˘تأا˘ي رار˘ق˘لا اذ˘ه نأا اد˘˘كؤو˘˘م
صسي˘ئر تا˘ماز˘ت˘˘لل اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةروتاف صضيفختب ةيروهمجلا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو دار˘ي˘˘ت˘˘سسلا
،ةبع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘حا

يل˘ح˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م حÓ˘˘˘ف˘˘˘لاو
نيمث˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ما˘˘خ˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا
داو˘˘م˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإل ،ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
كÓ˘ه˘ت˘سسلا تاذ ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
لÓغت˘سسا لÓ˘خ ن˘م ع˘سساو˘لا
ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘كمإلا
لاجم يف ،ةيرئازجلا ةعارزلا
انققح يتلا هكاوفلاو رسضخلا
ءا˘ف˘ت˘˘كلا ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.اهيف ةرفو قاوسسألا تفرعو

ز.لامج

 ايلحم ةجتنملإ كلتب قلعتي رمأ’إ

ايحÓف اجتنم31 داريتشسا عنمي قيزر

تاي’ولإ ضضعب ىلع يحسصلإ رج◊إ تإءإرجإإ ببسسب
ىحسضأ’إ ديع دعوم بإÎقإو

زكارم ‘ ةعقوتم ةقناخ ةلويشس ةمزأا
ةمداقلا مايألا لÓخ ديÈلا

ديدعلا ربع ديربلا زكارم فرعت
اداح اظاظتكا ،نطولا تايلو نم
بب˘سسب ا˘ه˘ل ة˘يا˘ه˘ن ل ر˘˘ي˘˘باو˘˘طو
مغرو ،ةيدقنلا ةلويسسلا يف صصقن
ريزو ،رازموب ميهاربإا تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت
ة˘ي˘كل˘سسلا تلا˘سصتلاو د˘ير˘˘ب˘˘لا

ةر˘فو صصو˘سصخ˘ب ،ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو
لكسشملا نأا ريغ ،ةيدقنلا ةلويسسلا

ة˘مزأا˘ب ئ˘ب˘ن˘يو ا˘حور˘ط˘م لاز˘ي ل
ببسسب ةمداقلا مايألا لÓخ ربكأا
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
تايلولا صضعب ىلع صضورفملا

ةكرحلا لطعت زرفأا ام ةهج نم

ديع د˘عو˘م بار˘ت˘قاو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ة˘ه˘ج ن˘˘م كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘سضألا
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا د˘˘جوو اذ˘˘ه.ىر˘˘خأا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ب˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘يا˘˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو
يف لكاسشم ،يسضاملا عوبسسألا
م˘ه˘تا˘سشا˘ع˘مو م˘ه˘˘ب˘˘تاور بح˘˘سس
ةليوط تاعاسسل ءاقبلل اورطسضاو
غل˘ب˘م˘لا ف˘سصن ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
لوسصحلا نود نوردا˘غ˘ي ا˘نا˘ي˘حأاو
داري يذ˘لا ي˘لا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع
.هبحسس

خ.ةيمسسن

ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأا بلا˘˘˘˘ط
،صصا˘خ˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م
ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو دـمحم
ةمزألا لحل لخدتلا˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
هذه ءاردم نيبو مهنيب ةمئاقلا
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م صسراد˘˘م˘˘لا
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ل˘˘ئاوألا ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ف˘ي˘لا˘كت˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ب
ةمزأا يف اهطبخت مكحب صضفرت
ءاي˘لوأاو ءا˘بآا ه˘جو.ةقناخ ةيلا˘م
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت
،طو˘ع˘جاو˘ل ة˘ل˘سسار˘م ،صصا˘خ˘˘لا
ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا» زو˘˘ح˘˘ت
هوفسصو ام اهيف نوكتسشي ،اهنم
قوقح تسسم يتلا تازواجتلاب
فرط نم ميل˘ع˘ت˘لا ي˘ف لا˘ف˘طألا

،ةسصاخلا تاسسسسؤوملا نم ريثك
هذه نيب نم هنأا ءابآلا فسشكو
م˘ل ي˘ت˘˘لا كا˘˘ن˘˘ه تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
يتلا وأا ءابآلا تابلطل بجتسست
م˘ه˘ع˘م راو˘ح˘لا با˘ب ح˘ت˘˘ف˘˘ت م˘˘ل
ف˘ي˘لا˘كت ة˘ع˘جار˘م صصو˘سصخ˘˘ب
رهسشأل ةبسسنلاب لافطألا صسردمت
يا˘م ،ل˘ير˘فأا) ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م تأا˘˘˘ج˘˘˘لو ،(ناو˘˘˘˘جو
ق˘فو ،ة˘سصا˘خ˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةرطؤوملا ئدابملا دسض ةلسسارملا
˘مد˘ع ى˘لإا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘˘ل˘˘ل
تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘˘م ءا˘˘بآلا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت
،مهب ةسصاخلا ةيرادإلا قئاثولاو
طقنلا تاناي˘ب :ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
اذ˘كو ،ة˘ن˘سسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ج˘˘ئا˘˘ت˘˘نو
ىلإا ةفاسضإلاب ةرداغملا تاداهسش
م˘ه˘سضار˘غأا زا˘ج˘ت˘حا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ر˘تا˘فدو بت˘ك) ن˘م ة˘ي˘سسرد˘˘م˘˘لا

م˘˘ه˘˘ثو˘˘ح˘˘ب تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘مو تاودأاو
مدعو ،(‐ةزجنملا م˘ه˘ع˘يرا˘سشمو
مسسرب ليجسست˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت
ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

لباقم ةطرتسشم ،1202‐0202
رهسشأÓل ةيلا˘م˘لا ة˘يو˘سست˘لا ،كلذ
ر˘سسألا ن˘ي˘˘ب عاز˘˘ن˘˘لا عو˘˘سضو˘˘م
ةيميلعتلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا با˘برأاو
ءايلوأاو ءابآا ددج هيلعو ،ةسصاخلا
،ةسصاخلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
ام قفو لخدتلاب ريزولا ةبلاطم
اننطو روتسسد ئداب˘م ه˘ي˘سضت˘ق˘ت
تايحÓسصو ةيلودلا هتامازتلاو
فارسشإلا يف ةلثمتملا ،ةموكحلا
صضرعتي ام فقول يجوغاديبلا
فرط نم مهؤوايلوأاو لافطألا هل
ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا

،م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ل كا˘ه˘˘ت˘˘ناو صسا˘˘سسم

تارار˘ق˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م هد˘˘سسج˘˘ت
ي˘ت˘لا تاءار˘جإلاو تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
مهمرحت يتلاو صسرادملا اهذختت
.مهدرطب ددهتو ةيرادإا قئاثو نم
ةر˘˘˘كذ˘˘˘م راد˘˘˘سصت˘˘˘سسا˘˘˘˘ب كلذو
تايميداكألا ءاردم ثحل ةيرازو
لجأا نم نييميلقإلا نيريدملاو
ةفاك ذاختا ةرورسض ىلع رهسسلا
ذيمÓتلا عيمج نيكمتل ريبادتلا

مهقئا˘ثو ع˘ي˘م˘ج ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘لوأاو
هلفكي ام قفو ةيوبرتلاو ةيرادإلا
ى˘ل˘ع صصر˘ح˘لاو ،نو˘نا˘ق˘لا م˘ه˘ل
تا˘ي˘لآÓ˘ل ءو˘ج˘ل˘لا م˘ه˘ب˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ءايلولا بلاط ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ءاطعإاب ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو
ه˘ترازو ح˘لا˘سصم˘ل ه˘تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘سصي˘˘˘˘خار˘˘˘˘ت بح˘˘˘˘سسل
ة˘يو˘بر˘ت˘لا ةرادإلا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
نور˘سصي ن˘يذ˘لا ،ي˘سصو˘سصخ˘˘لا

نو˘نا˘ق˘ل˘ل م˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
قيبطت يف مهمازتلاب مهلÓخإاو
ةيميظن˘ت˘لاو ة˘يرادإلا ر˘طا˘سسم˘لا
ةيبرتلا ةرازو يف اهب لومعملا
.ةينطولا

تد˘˘˘كأا ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م
عامتجل اهدقع بقع ،ةسصاخلا

دق˘ع˘لا ة˘سشقا˘ن˘م صضر˘ع˘ل ئرا˘ط
ةرادإاو ي˘˘لو˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘مزأا ما˘مأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ىتح تزجع دق ،ةريبكو ةيقيقح
ةذ˘˘تا˘˘سسألا تا˘˘ب˘˘تر˘˘م ع˘˘فد ن˘˘ع
ءايلوألا صضفرل ار˘ظ˘ن ،لا˘م˘ع˘لاو
ةي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا د˘يد˘سست
صسردمتلا تاقفن نع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا
،ثلا˘˘ث˘˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا ل˘˘سصف˘˘ل˘˘˘ل
ةيسصو˘لا ةرازو˘لا ن˘م ة˘سسم˘ت˘ل˘م
أادبم قيقحت ىلع لمعلا ةرورسض
عا˘ط˘ق˘لا ن˘ي˘ب صصر˘˘ف˘˘لا ؤو˘˘فا˘˘كت
ماكتحلاب ،يموم˘ع˘لاو صصا˘خ˘لا
ةدعل ،ةيروه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق ى˘لإا
نم ةرادإلا نأا اهزربأا تارابتعا

ءايلوألا ى˘ل˘ع صضر˘ف˘ت نأا ا˘ه˘ق˘ح
ا˘ه˘نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،تا˘ق˘ف˘˘ن˘˘لا ع˘˘فد

˘˘ماز˘˘لإا م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا˘˘˘ب تظ˘˘˘حل
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘ق˘ف˘ن عا˘جرإا˘ب ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل˘سصف˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا صسرد˘م˘ت˘˘لا
كلذ يف ا˘م˘ب ،ثلا˘ث˘لا ي˘سسارد˘لا
ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ة˘يذ˘غ˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن
.ةديهز اهنأا مغرب ءايلوأÓل

ز.لامج



اهحتف دعبو نمألا حلاسصم
،ةيسضقلا يف قمعم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
دارفأا طاسشن ناكم ديدحت مت
ة˘ط˘˘خ ع˘˘سضو˘˘بو ،ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا

اهرسصانع فيقوت مت ةمكحم
صصاخسشأا6 م˘هدد˘ع غ˘لا˘˘ب˘˘لا
94و23 نيب مهرامعأا حوارتت
نينثا ،ايئاسضق نيقوبسسم ةنسس
ة˘ن˘يد˘م ن˘م نارد˘ح˘ن˘ي م˘ه˘ن˘م
يتنيدم ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘لاو ة˘كير˘ب
ءاهتنابو ،فيطسسو ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
ميدقت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا
تاهجلا مامأا ةيسضقلا فارطأا
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

رسصانع تحاطأا اهتهج نم
ريغ را˘ج˘تلا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف
تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب عور˘˘˘سشم˘˘˘لا

،ةيلولاب ةيلقعلا تارثؤوملاو

ي˘ف تارد˘خ˘م˘ل˘ل ن˘ي˘جور˘˘م˘˘ب
امهفيقوت مت يناث˘لا ا˘م˘هد˘ق˘ع
قيرطب ةيران ةجارد نتم ىلع
ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘بو ل˘ي˘ق˘ث˘لا نزو˘لا

ردقي تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
امارغ572 ـب ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘نزو
ةحلسسأا3 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘˘ب
تاءارجإلا مامتإا دعبو ،ءاسضيب

مامأا امهميدق˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
.ةلادعلا

watan@essalamonline.com

5 6972ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ72ـل قفاؤملا0202 ةيليؤج91دحألاثدحلا

ةليسسملاو فيطسسو ةكيرب نيب ةطبارلا قرطلا ىؤتسسم ىلع مهيلع نودتعيو اياحسضلا نؤجردتسسي اهدارفأا

ةنتابب تابكرملا ةقرشس يف ةشصتخم ةباشصعب ةحاطإلا

أا.يئامهم

ةباسصع طاسشنل دح عسضو نم ،ةنتاب ةيلو يف ةكيرب ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا دارفأا نكمت
تايلو ميلقإا ربع مهيلع ءادتعلاو اياحسضلا جاردتسسا قيرط نع تابكرملا ةقرسس يف ةسصتخم ةيمارجإا

. ةليسسملاو فيطسس ،ةنتاب
صسمأا لوأا ترمدو تفسشك

ي˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ةيديلقت ل˘با˘ن˘ق7 ،ي˘ب˘ع˘سشلا
ثح˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإا ،ع˘˘ن˘˘سصلا

تزجح امك ،ةسسبتب طيسشمتو
عم قيسسن˘ت˘لا˘ب ،ىر˘خأا زرا˘ف˘م
،را˘˘˘سشب˘˘˘˘ب دود˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا صسر˘˘˘˘ح
نم امارغوليك25و نيراطنق
تط˘ب˘سضو ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

8971 ينطولا نمألا حلاسصم
.يقاوبلا مأاب اسسولهم اسصرق

تف˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘˘سست صسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
تناج نم لكب صشيجلل زرافم

6 تفقوأا ،راتخم يجاب جربو
نيترايسس تزجحو ،صصاخسشأا

ن˘ي˘ت˘جاردو ع˘فد˘لا ي˘ت˘ي˘عا˘˘بر
،ةيئابرهك تادلوم9 ،نيتيران
3و ،ط˘˘غ˘˘سض قرا˘˘ط˘˘˘م01
ةراجح˘لا ط˘ي˘ل˘خ ن˘م صسا˘ي˘كأا

ز˘˘ج˘˘ح ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،بهذ˘˘لا ما˘˘خو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ة˘ي˘قد˘ن˘بو ا˘سسد˘سسم ،ترا˘ي˘ت˘ب

.ةسصخر نودب ديسص
م˘ت ،ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو

بير˘˘ه˘˘ت تلوا˘˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا
لكب دو˘قو˘لا ن˘م ر˘ت˘ل4082
قوسسو ة˘سسب˘تو فرا˘ط˘لا ن˘م
5 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘˘ف ،صسار˘˘هأا

نم نييعرسش ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م
.ناسسملتب ةفلتخم تايسسنج

ط.ةراسص

مهفت˘ح صصا˘خ˘سشأا4 ي˘ق˘˘ل
ئ˘˘طاو˘˘سشو كر˘˘ب ي˘˘˘ف ا˘˘˘قر˘˘˘غ
ن˘طو˘لا ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘ع تا˘˘يلو˘˘ب

،ةريخألا ةعاسس84 ـلا لÓخ
5 ـب قئارح5 ىلإا ةفاسضإلاب
تارا˘ت˘كه ى˘ل˘ع تتأا تا˘˘يلو
.رسضخألا ءاطغلا نم

ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘سضوأا
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
ترايت يف اهتادحو نأا ،صسمأا
81 هرمع باسش ةثج تلسشتنإا
ة˘كر˘ب ي˘ف قر˘غ ا˘مد˘ع˘ب ة˘ن˘سس
ى˘م˘سسم˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م
،«ح˘˘سضاو يد˘˘ي˘˘سس تلÓ˘˘سش»
نيقيرغ يتثج لاسشتنا مت امك
نب يبرعلا» ئطاسش يف نيرخآا

ناغلبي ةدكيكسسب «3 يديهم
اميف ،ةنسس12و91 رمعلا نم
صسف˘ن ي˘ف ر˘خآا ة˘ث˘ج تل˘˘سشت˘˘نا
ئطاسش يف قرغ امدعب ةيلولا
.قئادحلا ةرئادب «يجنط داو»

ح˘˘سضوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ح˘˘لا˘˘سصم نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
5 تلجسس ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

،في˘ط˘سس تا˘يلو ي˘ف ق˘ئار˘ح
ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ،ة˘˘سسب˘˘ت ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

فلخ ثيح ،صسابعلب يديسسو
ةرا˘م˘˘ع ي˘˘ف بسشن يذ˘˘لا كلذ
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد˘˘ب
صصاخسشأا7 ةباسصإا ،ف˘ي˘ط˘سس
.صسفنتلا يف قيسضب

ب.نيرسسن

،صسمأا لوأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص مد˘˘قأا
روبق ميطحت ىلع نولوهجم
ي˘ف ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب ةر˘ب˘ق˘˘م
نونطاوم عراسس اميف ،ةزابيت
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘مر˘˘ت ى˘˘لإا
ي˘˘ف عار˘˘سسإلا˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
راد˘˘ج˘˘لا و˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا
ط˘˘ي˘˘ح˘˘م م˘˘عدو ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا
كئا˘سشلا جا˘ي˘سسلا˘ب ةر˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
ةرم نيبرخملا للسستل ايدافت
.ىرخأا

نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م لواد˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
عقاوم ربع ةعقاولا نع ويديف
ن˘ع ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
رو˘ب˘ق˘لا ن˘م ءاز˘جأا م˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت
ةيلا˘م˘سشلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘ع˘قاو˘لا

مت ثيح ةربقملل ةيبونجلاو
د˘هاو˘سشلا م˘ي˘ط˘ح˘تو بير˘خ˘ت
ءازجأا ى˘ت˘حو رو˘ب˘ق˘لا ما˘خرو
ط˘سسو ،فز˘خ˘لا ن˘م ة˘ي˘ن˘˘ب˘˘م
فر˘ط ن˘م را˘كن˘ت˘سسا ة˘˘جو˘˘م
نيذلا ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ن˘بأا

ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا او˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح

.نيبسصعتملا نم نيلوهجمل
صضع˘ب و˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظأاو

نو˘مو˘ق˘ي م˘هو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ن˘م ه˘ب˘ير˘خ˘ت م˘ت ا˘م م˘ي˘مر˘ت˘ب
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م رو˘ب˘ق
عفرلا يف عارسسإلا ةرورسضب
طيحملا رادجلا ىوتسسم نم
جاي˘سسلا˘ب ه˘م˘عدو ةر˘ب˘ق˘م˘لا˘ب
ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل ا˘˘˘يدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت كئا˘˘˘˘سشلا
ةمرحب نيثبا˘ع˘لا ن˘ي˘بر˘خ˘م˘لا
ة˘ثدا˘ح˘لا تف˘ل˘˘خو.ىتوملا

نم ةعسساو را˘كن˘ت˘سسا ة˘جو˘م
ةعيلقلا ةيدلب ينطاوم فرط
ة˘يلو ي˘ن˘طاو˘مو ا˘سصو˘سصخ
نيذلا ،موم˘ع˘لا ى˘ل˘ع ةزا˘ب˘ي˘ت

ةيئاسضقلا تاطل˘سسلا او˘ب˘لا˘ط
يف قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ة˘ي˘ن˘مألاو
ة˘˘˘˘˘ثدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘سسبÓ˘˘˘˘˘˘م
ىسصقأا طيلسستو اهيبكترمو
ةسصاخ ،مهقح يف تابوقعلا

ةق˘با˘سس ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘ع˘قاو˘لا نأاو
.ةعيلقلا ةيدلبب

ح.ةريسصن

8971و راسشبب «ةلطز» غلك25و نيراطنق زجح
يقاؤبلا مأاب اسسؤلهم اسصرق

ةيديلقت لبانق7 ريمدتو فششك
ةشسبتب عنشصلا

بابسشلا نم ةعؤمجمل ماهتلا عباسصأا اؤهجو نؤنطاؤملا
«نيبسصعتملا» ـب مهؤفسصو نيذلا

ةربقمب روبق نومطحُي نولوهجم
ةزابيت يف ةعيلقلا

ةهجاؤلا يف ةنحاسش طؤقسس
نيغؤلؤبل ةيرحبلا

اردغ باشش لتقم
ةمشصاعلا يف سسوتيلاكلاب
سسؤتيلاكلا ةيدلب سسمأا تزتهإا

ةميرج عقو ىلع ،ةمسصاعلاب
يف باسش اهتيحسض حار ءاعنسش
(ءايركز) ىعدي رمعلا لبتقم
ىؤتسسم ىلع ةيؤق ةبرسض ىقلت
لبق نم ،ءانب ةفرجمب سسأارلا

ىقبت بابسسأل نيلؤجتم ةعاب
هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلؤهجم
.رطسسألا

ةعرسسبو ةيحسضلا لقن مغرو
«يلريمز ميلسس» ىفسشتسسم ىلإا

هسسافنأا ظفل هنأا لإا ،سشارحلاب
ءابطألا ةلواحم ءانثأا ةريخألا
يف يناجلا ىقبي اميف ،هفاعسسإا

.رارف ةلاح
حلاسصملا تحتف ،اهتهج نم
زغل كفل اقيقحت ةينمألا
.لتاقلا ىلع سضبقلاو ةميرجلا

حابسص تطقسس ،ىرخأا ةهج نم
نم ةريغسص ةنحاسش سسمأا

ةيرحبلا ةهجاؤلا ردحنم
ىلإا ةمسصاعلا يف نيغؤلؤبل
داور لوادتو ،ةرسشابم رحبلا

،يعامتجلا لسصاؤتلا عقاؤم
عقو يذلا ثداحلل ارؤسص
قيرطلا ىؤتسسم ىلع اديدحت
.11 مقر ينطؤلا

سش.ةنيمي
ةريخألا هسسافنأا ظفل
دعب اسشاب ىفطسصم ىفسشتسسمب
«انورؤك» ـب هتباسصإا

قبشسألا ريزولا ةافو
يدامح نب ىشسوم
نم ةرخأاتم ةعاسس يف يفؤت
نب ىسسؤم ،سسمأا لوأا مؤي

ديربلل قبسسألا ريزؤلا ،يدامح
مÓعإلا تايجؤلؤنكتو
ىفطسصم ىفسشتسسمب ،لاسصتلاو
سسوريفب هتباسصإا دعب ،اسشاب
سسمأا هتلقانت امبسسح ،«انورؤك»
ردسصم نم ةيمÓعإا ريراقت

نب دجاؤتيو اذه.يلئاع
تقؤؤملا سسبحلا يف ،يدامح

يف ةيباقعلا ةسسسسؤؤملاب
ربمتبسس81 ذنم سشارحلا

فسصتنم هلقن مت دقو ،9102
ىفسشتسسملل يسضاملا عؤبسسألا

.ةيحسصلا هتلاح تءاسس نأا دعب
ر.رجاه

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
03565 اهحلا˘سصم صصا˘سصت˘خا
نم يناثلا يثÓثلا لÓخ ةيسضق
تح˘˘ج˘˘˘ن ثي˘˘˘ح ،0202 ة˘˘ن˘˘سس
ير˘˘سشب˘˘˘لا ا˘˘˘هدرو˘˘˘م ل˘˘˘سضف˘˘˘ب
ةثيدحلا تاينقتلاو صصسصختملا
يئانجلا ثحبلا يف ةلمعتسسملا
يتلا ةيئانجلا اياسضقلا لح يف

اهبتسشم47055 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت
يفNSGD ـلا تحسضوأا.مهيف
ةحفاكمب ةقلعت˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘سصح
صسا˘سسم˘لا م˘ئار˘ج نأا ،ة˘م˘ير˘ج˘˘لا
ة˘م˘ئا˘ق رد˘سصت˘˘ت صصا˘˘خ˘˘سشألا˘˘ب
74481 ـب ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا
قلعتت ةيسضق53351 ،ةيسضق
،تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا˘˘ب صسا˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
صصخ˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سضق77601و

عور˘˘˘سشم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘˘ج˘˘˘˘تلا
ةيسضق5656و ،تاردخ˘م˘لا˘ب
ءي˘سشلا˘ب صسا˘سسم˘˘لا˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘ت
ةيسضق1423و ،ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ةيدا˘سصت˘قلا م˘ئار˘ج˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
جردنت ةيسضق6451و ،ةيلاملاو
ة˘ي˘نار˘ب˘ي˘سسلا م˘ئار˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
.ةماع بادآا ةيسضق917و

ط.ةراسص

نيع ةرئاد نمأا رسصانع نكمت
نم ،ةليسسملا ةيلو نمأاب حلملا
رمعلا نم غلبي صصخسش فيقوت
ةيسضق يف هطروتل ،ةنسس42
كÓ˘مأل يد˘م˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ديد˘ه˘ت˘لا˘ب عو˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع
.بسسلاو

ىلإا دوعت ةيسضقلا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
فر˘˘ط ن˘˘˘م ىو˘˘˘كسش ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
،ةيئافسشتسسإا ةيموم˘ع ة˘سسسسؤو˘م

ميطحت ىلع باسش مادقإا اهدافم
،اهب صصاخ داتعو ةرسسأاو باوبأا

املع ،بسسلاو ديدهتلاب عوبتم
حÓسس لمحي ناك ينعملا نأا
ف˘ن˘سصلا ن˘م رو˘ظ˘ح˘م صضي˘˘بأا
ا˘ع˘ل˘هو ا˘ب˘عر را˘ثأا ا˘م صسدا˘˘سسلا

ةيبطلا مقطألا طسسو ن˘ير˘ي˘ب˘ك
،ىسضرملا اذكو ةيبط هبسشلاو
نمألا ح˘لا˘سصم تل˘ق˘ن˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ذل ا˘مد˘ع˘ب نا˘كم˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا

ي˘فو ن˘كل ،رار˘ف˘لا˘ب ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
دعبو ،هفي˘قو˘ت م˘ت ز˘ي˘جو فر˘ظ
مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا
ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت
متيل ،حلملا نيع ةمكحم ىدل
لوث˘م˘لا تاءار˘جإا ى˘ل˘ع ه˘ت˘لا˘حإا
ر˘مأا هد˘سض رد˘سص ن˘يأا ،يرو˘ف˘لا
تقؤوملا صسبحلا نهر عسضولاب
.ةداعسسوبب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب

ع.دلاخ

نمأا رسصانع صسمأا لوأا فقوأا
هبتسشي اباسش ،يقاوبلا مأا ةيلو
ة˘قر˘سسلا ا˘يا˘˘سضق ي˘˘ف ه˘˘طرو˘˘ت
،ديدهتلا ل˘ئا˘ط تح˘ت ف˘ن˘ع˘لاو
،ققسشلاو لزانملا ديدع محتقإا

.ةنكاسسلا طسسو بعرلا رسشنو
يوا˘كسش ر˘ثإا تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نم ةعومجم لبق نم ةمدقم
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘سسم˘لاو صصا˘خ˘سشألا

ن˘˘˘مألا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ن˘˘مألاو ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ير˘˘˘سضح˘˘˘لا
روفلا ىلعو ،ثلاثلا يرسضحلا
ثا˘˘˘˘ح˘˘˘˘بألا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كت م˘˘˘˘˘ت
لك لÓغ˘ت˘سسإا˘بو ،تا˘ير˘ح˘ت˘لاو
اذ˘كو ةا˘ق˘ت˘سسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
دحأا فرط نم اهيلع لسصحتملا
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘˘ت م˘˘ت ،ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا
هليوحتو هفيقوتو هيف هبتسشملا

ل˘جأا ن˘م ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا
زاجنا متو.قيقحتلا لامكتسسا

هيف هبتسشملا دسض يئازج فلم
تح˘ت ة˘قر˘سسلا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع
ةقرسسلا ددعتلاو ديدهتلا لئاط
˘ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ،ف˘ن˘ع˘˘لا˘˘ب
.يقاوبلا مأاب ةيلحملا ةباينلا

ناؤتسش مركأا

ن˘مأا ح˘لا˘˘سصم صسمأا تن˘˘كم˘˘ت
ةرئاد ن˘مأا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ،فرا˘ط˘لا
ة˘سشرو كي˘كف˘ت ن˘م ،ة˘˘ج˘˘ل˘˘ثو˘˘ب
ءاسضيبلا ةحلسسألا ةعانسصل ةيرسس
فيقوتو ،ةيعرسش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

ةنيدم نم ناردحني ،نيسصخسش
داوملاو تادعملا زجحو ،ةجلثوب
ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوألا
دعبو ،ءاسضيبلا ةحلسسألا عينسصت
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا

هبتسشملا دسض زجنأا ،اهب لومعملا
ردسصو ،نايئاسضق نافل˘م ا˘م˘ه˘ي˘ف
صسب˘ح˘لا عاد˘يإا ر˘مأا ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف
.تقؤوملا

ب.ءامسسأا

مهيف اهبتسشم47055 اهيف طرؤت سصاخسشألاب سساسسملا مئارج اهبلغأا

لÓخ ةيئانج ةيشضق00065 نم رثكأا تجلاع ةطرششلا حلاشصم
0202 نم يناثلا يثÓثلا

ىسضرŸاو يبطلا مقاطلا طسسو بعرلا راثأاو Úكسسب ةيئافسشتسسا ةيمؤمع ةسسسسؤؤم محتقا

ةليشسŸاب ةيمومع كÓمأا ميط–و بشسلاو ديدهتلا ةمهتب سسب◊ا ينيرششع عاديإا

تقؤؤŸا سسب◊ا عاديإا رمأا امهقح ‘ ردسص

فراطلا ‘ ءاشضيبلا ةحلشسألا ةعانشصل ةيرشس ةششرو كيكفتو Úشصخشش فيقوت

ةنكاسسلا طسسو بعرلا رسشنو لزانŸاو ققسشلا ديدع محتقا

يقاوبلا مأاب ديدهتلا لئاط ت– فنعلاو ةقرشسلا اياشضق ‘ هطروت هبتششي باشش فيقوت

ةسسبتو ةمسصاعلاو فيطسس يف قئارح5 ليجسست
سسابعلب يديسسو ةديلبلاو

لÓخ اقرغ سصاخششأا4 ةافو
ةريخألا ةعاشس84 ـلا
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عسشبا يلا صسدقلا ةيندم صضرعتت

دوجولل ةيفسصتلا ططخو تارماؤوم
ربع ديوهتلا تارماؤومو ينيطسسلفلا
تا˘ي˘عاد˘ت ن˘م ي˘نا˘ع˘˘تو ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
اهسسرامت يتلاو ةريطخ تاكاهتناو
هتارباخم ةزهجأاو لÓتحلا تاباسصع
بلطت˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا ه˘ت˘طر˘سشو
ة˘ل˘ما˘سش ة˘ي˘مÓ˘سسإاو ة˘ي˘بر˘ع ةو˘ح˘سص
تايلوؤوسسملا ماما لجاعلا فوقولاو
مجح عم بسسان˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ىدل ةلتحملا صسدقلا ةنيدم ةناكمو
امل نييحسسملاو نيملسسملاو برعلا
ي˘فا˘ق˘ث ثار˘ت ن˘م صسد˘ق˘لا ه˘˘ل˘˘كسشت
ىدل ينيد عقومو يراسضح ثراو
رملا اذهو ةيوامسسلا تانايدلا عيمج
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا بل˘˘ط˘˘ت˘˘˘ي
صصا˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘كسشب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سسإلاو
˘ما˘ع ل˘كسشب ي˘لود˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو
عنمل ريبادتلاو تاءارجلا نم ديدعلا
صسدقلا ةنيدم يف عاسضولا روهدت
فادهأا نم هيلع يوطنت امو ةلتحملا
ىعسسيو لÓتحلا اهجتني ةيليئارسسا
ديوهت فدهتسست ثيح اهقيقحت يلا
تاءار˘˘جلا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘˘سسب ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

تويب مده تايلمعب اءدب ريبادتلاو
تاططخمب ارورمو نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ءاهت˘ناو م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ى˘ل˘ع و˘ط˘سسلا
تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج قÓ˘˘˘غإا˘˘˘ب
نم نيينيطسسلفلا عنمو ةينيطسسلفلا
ةيفاقثلا تاطا˘سشن˘لا ءا˘ي˘حإاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
عنم ىرج امك ةينفلاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ةفاقثلا ةمسصا˘ع صسد˘ق˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حلا

ينطولا حر˘سسم˘لا قÓ˘غإاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ة˘فا˘سضت˘سسا ن˘م ه˘ع˘ن˘مو ي˘تاو˘كح˘لا
تا˘˘˘نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
ة˘ي˘بدألاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘يرو˘ل˘كل˘˘ف˘˘لا
ع˘م صضرا˘ع˘ت˘ي كلذ ل˘ك نأا ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب
ة˘سضور˘ف˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا ةدا˘ي˘سسلا

مئاقلا عارسصلاف صسدقلا ةنيدم ىلع
فدهتو دوجو ل وا دوجو عارسص وه
عÓ˘˘ت˘˘قا ي˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس
ةنيدملا ديوهتو ينيطسسلفلا دوجولا
  . ةسسدقملا

ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا لÓ˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح
ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ˘لا فار˘ت˘علا ل˘غ˘ت˘˘سست
بمار˘ت ي˘كير˘ملا صسي˘ئر˘لا ةرادإÓ˘˘ل
لÓتحلا ة˘لود˘ل ة˘م˘سصا˘ع صسد˘ق˘لا˘ب
بيبأا لت ىمسسي ام نم هترافسس لقنو
ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف ءا˘ج ا˘˘مو صسد˘˘ق˘˘لا ى˘˘لا
ةموكحل حيت˘ت تا˘ب˘ي˘تر˘ت ن˘م نر˘ق˘لا
تاحاسسم ةقرسس لامكتسسا لÓتحلا

نيينيط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارا ن˘م ة˘ع˘سساو
صسدقلا اهيف امب ةيبرغلا ةفسضلا يف
ه˘ل ط˘ط˘خ˘م و˘ه ا˘م بسسحو ءد˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘˘ع˘˘سساو و˘˘ط˘˘سس تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
مادختسساب نيينيطسسلفلا تا˘كل˘ت˘م˘م
امك ديدج نم نيبئاغلا كÓمأا نوناق
تقرسس ن˘ي˘ح7691 ما˘˘ع ىر˘˘ج ا˘˘م
ءز˘ج˘لا ير˘كسسع˘لا لÓ˘ت˘حلا تاو˘˘ق
تع˘˘سسوو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘قر˘˘سشلا

يبرعلا بعسشلا باسسح ىلع اهدودح
نو˘نا˘ق˘لا تق˘˘ب˘˘طو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
فلأا مرح امم  ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

نأا ا˘ح˘سضاو تا˘ب ثي˘ح  م˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘حو
يذ˘لا ي˘سضارلا با˘سصت˘˘غا تارار˘˘ق
هذ˘ي˘ف˘ن˘ت لÓ˘ت˘حلا ة˘˘مو˘˘كح يو˘˘ن˘˘ت
د˘يو˘ه˘ت ا˘سسا˘سسا فد˘ه˘ت˘سسيو ل˘م˘سشي
ملاعم يا صسمطو ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب صسد˘ق˘لا

هيلاعمب اءد˘ب ا˘ه˘ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م ة˘ي˘بر˘ع
راو˘˘˘˘غلا ى˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘سصو م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مودا
نوكتسس ثيح ةينيطسسلفلا ىطسسولا
صسدقلا ىلع ةريطخ تاسساكعنا هل
لÓتحلا مادقا دعب ةلتحملا ةيقرسشلا

نيبئاغلا ةيكلم نوناق قيبطت ىلع
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا مر˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘˘م
ةعسساو تاحاسسم نم نيينيطسسلفلا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘قر˘˘سس م˘˘ت˘˘يو م˘˘ه˘˘ي˘˘˘سضارأا ن˘˘˘م
ةعقر عيسسوت ل˘جا ن˘م ا˘ه˘با˘سصت˘غاو

صضرلا د˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘تو نا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلا
يقبت ام هقرسس م˘ت˘يو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

. نكاسس كيرحت نود اهنم
ديدنتلاو راكنت˘سسلا ة˘غ˘ل د˘ع˘ت م˘ل

لÓتحلا ةطرسش هب موقت امل ةيفاك
ةرمتسسم تاءادتعاو تامهادم  نم
ة˘ي˘˘سسد˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘هر˘خآا نا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

مظنو طئارخلا ةرئاد زكرم ةمهادم
ةنيدم يف هي˘فار˘غ˘ج˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ةزهجأا ةرداسصمو هسشي˘ت˘ف˘تو صسد˘ق˘لا
لاقتعاو هيف تا˘ف˘ل˘م˘لاو بو˘سسا˘ح˘لا

ام كهتني زكرملا نأا ةجحب هريدم
ةدا˘ي˘˘سسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود ه˘˘ي˘˘م˘˘سست
تمدقا امك ةنيدملا يف ةيليئارسسإلا

ام قÓ˘غإا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس
يف ةي˘ل˘هأا ة˘سسسسؤو˘م23 ن˘ع د˘يز˘˘ي
دجاوت يا ةبرا˘ح˘مو صسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م
تا˘سسسسؤو˘مو صسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل
صسدقلل ينطولاو يبعسشلا رمتؤوملا

ة˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘ف˘ظو˘م د˘˘جاو˘˘ت ع˘˘ن˘˘مو
مهلمعل مهتاسسراممو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يذ˘لا ر˘مألا صسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ل˘خاد˘˘ب
ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا لود˘˘˘لا ن˘˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي
ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلاو
مزلي ام ذاختاو لخدتلا ماع لكسشب
لÓتحلا تاطلسس عدرل تاءارجا نم
ةيسسايسسلا هذه ةلسصاوم نم اهعنمو
.ةلتحملا صسدقلا ةنيدم يف ةريطخلا

اهخيرات ربع لÓتحلإ تإرمإؤؤم عسشبأل سضرعتت سسدقلإ

ماسسجلا ثادحألاب ربتعي نم لك
رجف ذنم ،ةيناسسنإلا اهب ترم يتلا
نأا ةبرجتلاو لقعلاب كردي ةراسضحلا
‐ هللا هنلعأا يذلا يرسشبلا عفادتلا
ىلع يرجي نآارقلا يف ‐ هناحبسس
مÓسسلا طخ امهو ،نييزاوتم نيطخ
لدا˘˘ب˘˘تو ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
بور˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘خو ،ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا

رهقو ةنميهلا صضرفو تاعارسصلاو
ديدع يف عقو امك هتدابإا وأا مسصخلا
.تلاحلا

ة˘مأا˘ك مو˘ي˘لا ا˘ن˘لا˘ح ف˘ل˘ت˘خ˘˘ي لو
ر˘ج˘ف ذ˘ن˘م ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ع ة˘ي˘بر˘˘ع
تأاد˘ب ن˘ي˘ح ،ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا ة˘لا˘˘سسر˘˘لا

ىربكلا ة˘ن˘ت˘ف˘لا˘ب مÓ˘سسإلا ةرا˘سضح
ءا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث عر˘˘˘سصمو
.ةعبرألا نيدسشارلا

كردن انلوح رسصبلا ليجن نيحو
يهو ،ايروسسو ايبيلو نميلا ةاسسأام
ا˘هاو˘سس ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘نا˘ع˘ت بو˘˘ع˘˘سش
داد˘˘ب˘˘ت˘˘سسلاو تا˘˘نا˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا رور˘˘˘سش
يف ةقيدسصلاو ةقيقسشلا عماطملاو
.اهتاردقمو اهتيفارغج

ةيلهألا بورحلا رؤوب نم ةياغلاو
ءا˘غ˘لإل ،نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ر˘ير˘م˘ت ي˘ه
دوجو˘لا ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

ه˘خ˘يرا˘ت صسم˘طو ،ة˘ط˘ير˘خ˘لا ى˘ل˘˘ع
.!برعلا خيراتو

ر˘ي˘طا˘سسألاو م˘حÓ˘م˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘لو
ديسصر لقعلا جاتنو بدألا نويعو
نيب نيطخلا نيذه مزÓت نم لئاه
.برحلاو ملسسلا

ايفارغ˘ج˘لا نإا˘ف ر˘م˘ت˘سسم ل˘كسشبو
امه˘ب جر˘ع˘ن˘تو نار˘ي˘غ˘ت˘ي خ˘يرا˘ت˘لاو
تافطعنم ىلإا نورقلا ربع لبسسلا

لق˘ع˘لا رو˘ظ˘ن˘م ي˘ف ة˘ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غ

ي˘ف ه˘ل˘لا ن˘كل ،دود˘ح˘م˘لا ير˘سشب˘لا
نيب ةقÓ˘ع˘لا م˘سسر د˘ي˘ج˘م˘لا ه˘با˘ت˘ك
صضرعت امدنع تاببسسملاو بابسسألا
،ىلوألا نورقلا ىلإا صسدقملا صصنلا

لود˘لا را˘ي˘ه˘˘نا˘˘ب لا˘˘ث˘˘مألا بر˘˘سضو
يذ˘لاو م˘مألا ن˘˘ي˘˘ب ةو˘˘ق˘˘لا لواد˘˘تو
ايروسسو نيطسسلف يف مويلا يرجي
.نميلاو ايبيلو

نانبلو قارعلا يف رخآا لكسشبو
هتايعادت نم نوللحملا عقوتي امو
ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ةر˘˘يز˘˘ج˘˘لاو نار˘˘يإا ى˘˘ل˘˘ع
،ة˘م˘ل˘سسم˘لا ا˘ي˘سسور تا˘يرو˘ه˘م˘˘جو
تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
ن˘م ئ˘طاو˘ت˘م م˘عد˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ةدحتملا تايلولل ةيلاحلا ةسسائرلا

دا˘˘ح˘˘تلا ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ ةد˘˘˘نا˘˘˘سسمو
ن˘م˘سض جرد˘ن˘ي ا˘م و˘هو ،ي˘˘بوروألا

يتلاو ،اهانركذ يتلا ثادحألا هذه
م˘لا˘˘ع˘˘م يرذ˘˘ج ل˘˘كسشب لو˘˘ح˘˘ت˘˘سس
،خ˘يرا˘ت˘لا تا˘ها˘ج˘تاو ا˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا
يتلا ةثلاثلا ةيفلألا يف طارخنÓل
ع˘مو ا˘ما˘ع نور˘سشع ا˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘سضم
ربكأاو ،برعلا اهل دعتسسي مل فسسألا
نوؤو˘جا˘˘ف˘˘ي˘˘سس م˘˘ه˘˘نأا تلا˘˘م˘˘ت˘˘حلا
نم ةلفغ يف مهو ،ةمداقلا اهلاوهأاب
.مونلا نم ةنسس يف وأا نمزلا

ف˘ي˘ك فر˘ع˘ي خ˘يرا˘˘ت˘˘لا ئرا˘˘ق نإا
ةيبوروألا تايروطاربمإلا تمسساقت
لجرلا ثاريم ةدحتملا تايلولا مث
بر˘ح ي˘فو ،صضير˘م˘لا ي˘نا˘م˘˘ث˘˘ع˘˘لا
ثاريم7691 ةينوي نم صسماخلا
ببسسب مث ،صضيرملا يبرعلا لجرلا
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا با˘ي˘˘غو داد˘˘ب˘˘ت˘˘سسلا
دادغب لÓتحا لÓخ نمو بقاوعلا
ثاريم3002 ليربأا نم عسساتلا موي
.صضيرملا ملسسملا لجرلا

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘هو
رم˘تؤو˘م ذ˘ن˘م ة˘مو˘سسر˘م˘لا بور˘ح˘لا
ةدهاعمو7981 ماع دوه˘ي˘ل˘ل لزا˘ب
ميسسقتو6191 ماع وكيب صسكياسس
،كلاممو لود ىلإا طسسوألا قرسشلا
ةخسضم لظت نأا اهئاسشنإا ذنم ررقت
برغلا يف تاورثلا ق˘ل˘خو ط˘ف˘ن˘ل˘ل
يدا˘˘سصت˘˘قلا ه˘˘ع˘˘سسو˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘سضو
ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلاو
مادقأا ئطاوم رارقإاو ،يجولونكتلاو
ة˘ق˘سشم Ó˘ب د˘يد˘ج˘لا را˘م˘ع˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ءافتكلاب لب ،رسشاب˘م˘لا را˘م˘ع˘ت˘سسلا
ةفاق˘ث ر˘سشنو ل˘ق˘ع˘لاو حور˘لا وز˘غ˘ب
ة˘فا˘ق˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لاو قا˘˘ح˘˘لإلا
.قاتعنلا

ر˘يوز˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ها˘ج˘ت مو˘ي˘لا ا˘˘ن˘˘نإا
،خ˘يرا˘ت˘لا ف˘˘ير˘˘ح˘˘تو ا˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا
ةيسشخلا نم برعلا مامتها ليوحتب
يليئارسسإلا ناودعلا نم ةعورسشملا
ىلإا ،ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ن˘ع جرا˘خ˘لا
ليوحتو ،ةرقنأاو نارهط نم ةيسشخلا
نلعملاو يخ˘يرا˘ت˘لا عار˘سصلا ها˘ج˘تا
ل˘˘طا˘˘ب˘˘لاو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ةنسسلا ن˘ي˘ب ة˘ن˘ت˘ف ى˘لإا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

.داركألاو برعلا نيب وأا ةعيسشلاو
ديدجلا رامعتسسلا حجن لعفلابو

قلخ ي˘ف ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ه˘ت˘ع˘ي˘ن˘سصو
صضعبو ةنسسلا صضعب نيب ةهجاوم
،نانبلو ايروسسو قارعلا يف ةعيسشلا
ف˘ئاو˘ط˘لا را˘ن لا˘ع˘سشإا تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘ب
تارا˘ي˘سسلاو ة˘عورز˘م˘˘لا ما˘˘غ˘˘لألا˘˘ب
ءاكذإاو توملا ليمار˘بو ة˘مو˘غ˘ل˘م˘لا
.ىمعألا باهرإلا بيهل

يرورسضلا عيجسشتلا مدق ام وهو
قرسشلا ىلإا ةنت˘ف˘لا ة˘ع˘قر ع˘ي˘سسو˘ت˘ل
راعلا ةقفسص لÓخ نم هلك طسسوألا

م˘يد˘ق˘ت˘ب ،نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ةا˘م˘سسم˘˘لا
هنأا ىلع لتحملا يليئارسسإلا ودعلا
،يبرعلا نطاوملل يعيبطلا فيلحلا
نعو هسشيع ةمقل نع طقف ثحابلا

ةقيرط ةيأاب ليحرلا وأا نامألا درجم
.برغلا لود ىلإا

صسفن ذيفنت متي ةزغ عاطق يفو
ةلطبلا صسامح را˘ه˘ظإا˘ب و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا
د˘سسف˘ي يذ˘لا ي˘با˘هرإلا ةرو˘سص ي˘ف
وف˘سص ر˘كع˘يو مÓ˘سسلا تا˘ط˘ط˘خ˘م
ا˘ه˘ف˘ن˘سصف ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
.!ةيباهرإا ةمظنم برعلا صضعب

تل˘سصاو ل˘ي˘ئار˘˘سسإا نأا بير˘˘غ˘˘لاو
،ديرسشت˘لاو ل˘ي˘ت˘ق˘ت˘لاو تلا˘ي˘ت˘غلا

ة˘ب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ند˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح
نم صضورف˘م˘لا ي˘ن˘مألا ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو
ىوسس عري مل يذلا ،ريبكلا يعارلا

غلبو ،يليئار˘سسإلا ه˘ف˘ي˘ل˘ح ح˘لا˘سصم
عسضو ةجرد نيهملا يبرعلا انلاح
ي˘ف مو˘ي˘لا ي˘نو˘ي˘˘ه˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا
ف˘سصن قا˘ح˘لإا عور˘˘سشم ه˘˘تا˘˘يو˘˘لوأا
رثي ملو ،!ليئارسسإاب ةيبرغلا ةفسضلا
يف اهتامحو ا˘ه˘تا˘عر ة˘ظ˘ي˘ف˘ح كلذ
د˘يد˘ن˘ت اد˘ع ا˘م ،ا˘بوروأاو ن˘ط˘ن˘سشاو
ابابو يبوروألا داحتلا نم لوجخ
.!ناكيتافلا

(نرقلا ةنعل وأا) نرقلا ةقفسص نإا
صضرألا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي
ةيجيتارتسسإا ذيف˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،ةقطنملا نع ةد˘ي˘ع˘ب ى˘م˘ظ˘ع ىو˘ق
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘ن˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘ب فر˘˘ت˘˘ع˘˘ت لو
ةيناطيسش تاططخم يهو ،ةبيلسسلا
تا˘مو˘كح بر˘ع˘لا نو˘˘كي نأا بج˘˘ي
ن˘˘ي˘˘عاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘مو
انتدوع نأا دعب ة˘سصا˘خ ،ا˘هر˘طا˘خ˘م˘ب
ىلع ةيرامعتسسلا تايرو˘طار˘ب˘مإلا

ةعيدخلاو يخيراتلا صشغلا اذه لثم
قيقحت نع زجعت نيح ،ةيراسضحلا
ىلإا أاجلتف ،ةوقلاب ةدي˘ع˘ب˘لا ا˘ه˘فاد˘هأا

وحن برعلا ةهجو ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةنتفلا باوبأا حتفو ،نييمهو ءادعأا
عارسصلا ديعاوم رخؤون ىتح مهمامأا
عارسص وه يذلا ،يليئارسسإلا يبرعلا

اعارسص هيلع مدقنو ،لطاب عم قح
ن˘˘ي˘˘ب وأا ة˘˘ن˘˘سسلاو ة˘˘ع˘˘ي˘˘سشلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
د˘˘سض «بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘نÓ˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا»
صسامح نيب وأا ،بر˘ع˘لا ن˘ي˘موا˘ق˘م˘لا

تا˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب وأا ،ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘فو
.يبرعلا ملاعلا يف بوعسشلاو

ىلإا مويلا نوكن ام جوحأا نحنو
نييÓم ةرسشع نم رثكأل لح داجيإا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘˘م ،بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ئ˘˘˘˘جل
نييروسسو نييقارعو ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
انايحأا نرق عبر ذنم نيذلا ،نيينميو
،ةدحتملا ممألا مايخ تحت نوسشيعي
يف ميسسقتلل مهناطوأا صضرعتت امنيب

،بير˘م˘لا ي˘لود˘لا تم˘سصلا ن˘م و˘ج
يكير˘مألا د˘ي˘يأا˘ت˘لا ن˘م خا˘ن˘م ي˘فو
ي˘˘˘بوروألا تم˘˘˘˘سصلاو ح˘˘˘˘سضاو˘˘˘˘لا
قفأا يأا نودب ةميرجلا يف كراسشملا
ءارو نيعباقلا يأارلا ءانجسس ريرحتل
يف ،ةيروسسلاو ةيرسصملا نابسضقلا

م˘ه˘لا˘ف˘طألو م˘ه˘ل ة˘ي˘نا˘سسنإا ةا˘˘سسأا˘˘م
لو ل˘مأا ن˘م ا˘ه˘ل صسي˘ل م˘ه˘ي˘˘ل˘˘هألو
.ءاجر

يف ةيبرعلا ةيخيراتلا ةظحللا نإا
،ة˘قد˘˘لاو ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا تا˘˘جرد ى˘˘سصقأا

نع لزعم يف هنأا دقتعي نم ئطخيو
نم دوعو˘ب كر˘ت˘سشم ي˘بر˘ع ر˘ي˘سصم
براجتلا هذه دعب ،ىمظعلا ىوقلا
لبق اهب ربتعن نأا انيلع يتلا ةريرملا
.ناوألا تاوف

! .. مهخيرات ةباتكو ةيبرعلإ طئإرخلإ مسسر ةداعإإ
ةيرطقلإ قرششلإ ةديرج ‐ يديدقلإ دمحأإ .د : ملقب
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يقاوبلا مأا يف رفحلاب ةيجولويبلا اهتجاح ىشضقت ةنايكشسمب نكشسم093يحب ةلئاع03

عقإولإ صضرأإ ىلع دشسŒ ⁄ تلإز’و ةليوط ةÎف ذنم اهنوبقÎي يتلإ عيراششŸإ

برششلا هايÃ طبرلاو تاقرطلا ةئيهتب نوبلاطي ةليشسŸا ‘ ناملي ينب ناكشس

ةلئاع03 نم رثكأا تدسشان
ةربقمل لباقملا جهنلاب نطقت
ن˘يو˘˘كت د˘˘ه˘˘ع˘˘مو ءاد˘˘ه˘˘سشلا
ن˘ي˘ن˘ئا˘كلا د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كسسم093يحب
˘˘مأا ة˘˘˘يلو ي˘˘˘ف ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘كسسم
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘˘لا
ةتافتللا ةيئلولاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نم مهلاسشتنا لجأا نم مهيلإا

عفرو صسؤوب˘لاو ة˘لز˘ع˘لا ة˘لا˘ح
اهنوسشعي يتلا ةرقحلا مهنع
ناكسسلا ىدبأا ثيح ،ةدم ذنم
ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘˘ت˘˘سساو م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ
مهبسسح يتلا ةينعملا تاهجلا
يتلا مهبلاطمل اهرهظ تردأا
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘نور˘˘˘ي
ل ف˘˘˘ي˘˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لاو

ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ل م˘ه˘تا˘ن˘˘كسسو
ةا˘ي˘ح˘لا تا˘يرور˘˘سض ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
اذه را˘ق˘ت˘فا ل˘ي˘لد˘ب ة˘م˘ير˘كلا
فر˘سصلا تاو˘ن˘ق ى˘لإا ج˘ه˘ن˘˘لا
ناكسسلا رطسضي امم يحسصلا
ى˘لإا ر˘ف˘ح˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا
،يجو˘لو˘ي˘ب˘لا م˘هرو˘مأا ءا˘سضق
ن˘م نا˘˘كسسلا ى˘˘كت˘˘سشا ا˘˘م˘˘ك
مهجهن ن˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا با˘ي˘غ
ءوجلل مهرطسضي يذلا رمألا
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا تا˘ن˘كسسلا ى˘لإا
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
دكؤوي يذلا ءيسشلا ،كÓسسألا
ةا˘ي˘ح˘˘لا تا˘˘يرور˘˘سض ل˘˘ج نأا
هذهب ةمدعنم ه˘ب˘سش ة˘م˘ير˘كلا
ذنم تزج˘نأا ي˘ت˘لا تا˘ن˘كسسلا

مل تاطلسسلا نأا ريغ ،تاونسس
مغر مامتها يأا اهناكسس لوت
هذه اهتقلت يتلا تÓسسارملا
ريغت يسش ل نأا لإا ةريخألا
ي˘ح˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كسس ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ل
يف ةيئادب هبسش ةايح نوسشعي
تا˘ط˘ل˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
صصئاقنلا ةجلاعم˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

اهيف طبختي يتلا لكاسشملاو
نور˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا نا˘˘كسسلا

نيوكت دهعم لاسصيإا عورسشم
ىنسستي ىتح فرسصلا تاونقب
مث نم مهتانكسس لاسصيإا مهل
ي˘ت˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
تاو˘ن˘˘سس ع˘˘ب˘˘سسلا تزوا˘˘ج˘˘ت

.مهنم صضعبلا هدكأا ام بسسح
رامع.ع

تار˘˘˘˘˘˘˘˘سشع ،بقر˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
ناملي ينب ةيدلبب نينطاوملا
ليعفتو ديسسجت ،ةليسسملا يف
ةاي˘ح˘لا˘ب ة˘ل˘سص ا˘ه˘ل ع˘يرا˘سشم
،ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘كسسل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
نع نيل˘ث˘م˘م ر˘ي˘ب˘ع˘ت بسسح˘ب
نع ثيدحلا مت ثيح .ناكسسلا
ي˘هو تا˘قر˘ط ة˘ثÓ˘ث ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ا˘ه˘ب˘قر˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
تسسي˘˘ل ةد˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘م نا˘˘˘كسسلا
يذلا قيرطلا اهنم ةريسصقلاب
نب ةيدلبب نام˘ل˘ي ي˘ن˘ب ط˘بر˘ي
جر˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا دواد
يذلا قيرطلا وهو ،جيريرعوب
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م صضع˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف ىر˘˘ي
ارو˘ح˘م ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا

ف˘ي˘ف˘خ˘ت ه˘نأا˘سش ن˘˘م ا˘˘يو˘˘ي˘˘ح
ناكسسل ةسصاخ لقنتلا ةاناعم
ةيناكسسلا تاع˘م˘ج˘ت˘لا صضع˘ب
ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه ل˘غ˘ت˘سست ي˘˘ت˘˘لا
ة˘فا˘سسم ى˘ل˘˘عو م˘˘ئاد ل˘˘كسشب
ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو ،م˘˘ل˘˘ك01
قيرطلا ىلإا نوي˘ن˘ع˘م˘لا را˘سشأا
ةرا˘سشر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ط˘بار˘˘لا

ى˘ل˘ع ،نا˘م˘ل˘ي ي˘ن˘ب ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب
ق˘ير˘ط و˘هو م˘ل˘ك11 ة˘فا˘سسم
نم هنا صضرتفي ثيح يئلو
تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس
،نوثدح˘ت˘م لو˘ق˘ي د˘ي˘سسج˘ت˘لا
رونلا ري مل مويلا دحل نكل
ناكسسلا تاعلطتو لامآا لظتل
ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

لخدتب ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
اذه يف رظنلل ةيلولا يلاو
صصل˘خ˘ي˘سس يذ˘لا عور˘˘سشم˘˘لا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تار˘˘سشع
،ة˘ي˘مو˘يو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘˘ب ءي˘˘˘سشلا صسف˘˘˘نو
ة˘ير˘ق ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘ل˘˘ل
ىلع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘مو طو˘ج˘م
ملك60 يلاوحب ردقت ةفاسسم
ةثÓ˘ث˘لا روا˘ح˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘تو
عمتجملا يلثمم صضعب يأارب
ل˘ب نا˘كسسلا ة˘يو˘لوأا ي˘ند˘م˘لا

كل˘˘ت ة˘˘لز˘˘ع كف ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘˘م
تيبثت يف مهاسسيو قطانملا
كلت نأا نع كيهان تارسشعلا

تاودأا دحأا لكسشت تاقرطلا
ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ناكسسلا ىكتسشا رخآا ديعسص
ح˘لا˘سصلا ءا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ن˘م
دحأا ريبعت دح ىلعف برسشلل
نأا ،يندملا عمتجملا يلثمم
51 لك ةرم برسشلا ةيلمع
لوحت يذلا رمألا ابيرقت اموي
صسجا˘˘ه ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا يأار˘˘˘ب
كانه نأا ع˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا درا˘ط˘ي
رابآا ط˘بر˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘عور˘سشم
ز˘كر˘مو ناز˘خ˘لا˘˘ب ةرا˘˘سشر˘˘سش
ىرج يذلا عورسشملا ةنيدملا
تسسيل ةدم ذنم هنع ثيدحلا
بابسسأا لهجت نكل ةريسصقلاب
،اذ˘˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘مو˘˘˘ي ى˘˘˘لإا هر˘˘˘خأا˘˘˘ت
ف˘˘سصو˘˘ي يذ˘˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
ق˘˘ق˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا ل˘˘˘مألا˘˘˘ب
ةمزأا ىلع يسضقيو جارفنلا
تاونسس ذ˘ن˘م بور˘سشلا ءا˘م˘لا
فلآا01 ن˘م د˘˘يزأا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
.ةمسسن

ع.دلاخ

انوروك نم ةياقولإ طورشش مإÎحإ مدعو ديÈلإ زكإرÒ Ãبإوط

فراطلاب ةقناخ ةلويشس ةمزأا
،فراطلإ تايدلبب ديربلإ زكإرم فلتخم يف ةقناخ ةلويشس ةمزأإو نينطإوملاب إداح اظاظتكإ ديربلإ زكإرم دهششت

يفظوم عم تإداششمو ةقناخ ىشضوف طشسو عوبشسأإ نم ديزأإ ذنم مهبتإور ىلع لوشصحلإ نع نونطإوملإ زجعي ثيح
صسوريف نم ةياقولإ طورششل نينطإوملإ مإرتحإ مدع نع كيهان ،ةلويشسلإ مإدعنإ نم نوكتششي نيذلإ زكإرملإ

.تامامكلإ لامعتشسإو يدشسجلإ دعابتلإ ةشصاخ انوروك

بولغملا نطاوملا رطسضي
بتاكم ىلإا لقنتلل هرمأا ىلع
لوسصحلل تارم ةدع ديربلا

بح˘سس وأا م˘ه˘تا˘سشا˘ع˘م ى˘ل˘˘ع
ةلويسس ةمزأا طسسو مهبتاور
اهلÓظب تقلأا ،ة˘ق˘نا˘خ ة˘ي˘لا˘م
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ز˘˘كار˘˘م ل˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع
،تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ديرب˘لا ز˘كار˘م ي˘كت˘سشتو
ة˘لو˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب ا˘˘هد˘˘يوز˘˘ت مد˘˘ع
نأا دكؤوتو ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

لسصحتت يتلا لاومألا ةفاك
اهبحسس متي تاسضابقلا اهيلع
،مويلل ىلوألا تاعاسسلا يف
ة˘ي˘ق˘ب ح˘ير˘سست م˘ت˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف
لاومألا ذا˘ف˘ن د˘ع˘ب ر˘ي˘باو˘ط˘لا
لاؤوسسلاو .دير˘ب˘لا ز˘كار˘م ي˘ف

ل˘ه ا˘حور˘ط˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
صصق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ق˘˘نا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘مزألا
زكارم يف ةي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا
رجحلا ةرتفب ط˘ب˘تر˘ت د˘ير˘ب˘لا

طا˘سشن˘لا ف˘˘قو˘˘تو ي˘˘ح˘˘سصلا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع يدا˘˘سصت˘˘قلا
ةيادب تاعاطق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

،ي˘سضا˘م˘لا صسرا˘م ر˘ه˘سش ن˘˘م

رومألا جرفنتسس نكمي لهو
طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع در˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘ب
هد˘ه˘ع ق˘˘با˘˘سسل يدا˘˘سصت˘˘قلا

.؟عاسضوألا نسسحتو

يتلإ ةقرشسلإ ةرهاظ يمانت لظ ‘ تششعتنإ
ةي’ولاب هابتنÓل تفلم لكششب ترششتنإ

ةŸاق ‘ ةلاطبلا لكششŸ لح..تارايشسلا ةشسارح

صشطعلإ نوناعي بوي نب يلع يديشس ناكشس تاب امدعب

يئلولا يبعششلا سسلÛاب بختنم
قيق– حتفب بلاطي سسابعلب يديشسب

رابآا رفح ةيشضق ‘

ة˘˘˘قزأاو عراو˘˘˘سش تلو˘˘˘ح˘˘˘ت
ةريخألا ةيرسشع˘لا ذ˘ن˘م ة˘م˘لا˘ق
تارايسسلل ةيقيقح فقاوم ىلإا
دعاسس دقو ،ليللاو راهنلا يف
ر˘˘˘˘˘˘˘طألا صصق˘˘˘˘˘˘˘ن كلذ ي˘˘˘˘˘˘˘ف
،عدر˘لا با˘ي˘غو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا

اطغسض عسضولا اذه زرفأا ثيح
لابقتسسلا لكايه ىلع اريبك
تقولا رورم عم تلوح يتلا
ىلإا ةيملاقلا عراوسشلا ةيبلغأا

بابسش حبسصأاو ةمئاد فقاوم
ا˘ه˘نو˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي ءا˘˘ي˘˘حألا كل˘˘ت
اذإاو ،ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تو˘ق بسسكل

راوز نم ةريبك ةبسسن تناك
لحلا اذه نوربتعي اراهن ةملاق
يف هنم دبل رسش يرارطسضلا

ف˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘فو˘˘˘ت مد˘˘˘ع ل˘˘˘ظ
ي˘فا˘كلا ل˘كسشلا˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

م˘ه˘ل ن˘˘م˘˘سضي ا˘˘سضيأا ه˘˘نو˘˘كو
مهتابكر˘م˘ل نا˘مألا ن˘م ة˘ب˘سسن
رمألا نإاف ،يلام غلبم لباقم
يتلا ءايحألا نا˘كسسل ف˘ل˘ت˘خ˘ي
ثيح ،فقاوملا مهيدل مدعنت
لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا نور˘˘ط˘˘سضي
ن˘م ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ة˘˘ف˘˘سصرألا

يف اهنكرل يحلا بابسش فرط
ةل˘ي˘ل˘ل جد05 ل˘با˘ق˘م ل˘ي˘ل˘لا
و˘˘ه اذ˘˘ه نا˘˘ك اذإاو .ةد˘˘˘حاو˘˘˘لا
نم˘م ر˘ي˘ث˘كلا يأار نإا˘ف ل˘ح˘لا
ءايحأا صضعب يف مهيلإا انثدحت
هنوك ،هيف اغلابم ربتعي ةملاق
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا
نأا˘˘˘˘˘سش ه˘˘˘˘˘˘نأا˘˘˘˘˘˘سش ر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سشلا
ي˘ت˘˘لا ىر˘˘خألا تا˘˘يرور˘˘سضلا
رمألا نكلو ،ةلئاعلا اهجاتحت

لظ يف ةسصاخ ايمتح ربتعي
فار˘˘ح˘˘نلا ةر˘˘ها˘˘ظ ي˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘ت
تر˘˘سشت˘˘نا ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘سسلاو
دقو ،ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل تف˘ل˘م ل˘كسشب
مهنم ريثكلاب رمألا اذه عفد
ر˘˘ي˘˘سصم ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا

ر˘˘ي˘˘سشي ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
نورطسضي مهنأا ىلإا انوثدحم
بقرت ىلإا نايحألا صضعب يف
ذ˘فاو˘ن ن˘م م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م لاو˘حأا
ن˘م ة˘ظ˘ح˘ل ل˘ك ي˘ف لز˘ن˘˘م˘˘لا
يفو .نانئمطلا فدهب ليللا

د˘˘˘˘حأا ح˘˘˘˘سضوأا دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘˘ه
نأاب ةلفد نيع يحب نينطاوملا
ن˘م د˘ه˘سشت تأاد˘ب م˘ه˘ت˘ف˘سصرأا

وطسس تايلمع رخأا ىلإا نيح
رخآا انل فسشك اميف ،بيرخت وأا
دعت مل راذنإلا تارافسص نأاب
ا˘˘˘هرود يدؤو˘˘˘ت ىر˘˘˘خألا ي˘˘˘ه
صصو˘˘سصل˘˘لا ح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘لا˘ع تا˘ي˘ن˘ق˘ت نود˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
يأا با˘ي˘غ ي˘فو .ا˘ه˘ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘˘ل
ددعلا زا˘ج˘نا لÓ˘خ ن˘م ل˘يد˘ب
ةملاقب ف˘قاو˘م˘لا ن˘م ي˘فا˘كلا
ةميل˘ع˘ت كا˘ن˘ه نأا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ن˘ي˘ن˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع صصن˘˘ت ة˘˘يرازو
ف˘قاو˘م˘لا ءا˘ه˘˘نإاو ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا
لك يف ةرسشتنملا ةيوسضوفلا

ةملا˘ق و˘ن˘طاو˘م ى˘ق˘ب˘ي ،نا˘كم
نكر لح نودم˘ت˘ع˘ي ا˘هراوزو
عراو˘˘سشلا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘سس
ا˘م˘غر تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘قزألاو
ةيوسضوف ف˘قاو˘م ى˘لإا م˘ه˘ن˘ع
.ىمسسم ريغ لجا ىلإا

م.م

ن˘ي˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘حأا حر˘˘ط
يئلولا يب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا˘ب

ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرود˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
ةلأاسسم هلخدت لÓخ ةدقعنملا
ن˘ي˘تا˘سسب ير˘م˘ث˘ت˘سسم يدا˘م˘ت
نيع هايم فازنتسسا يف حافتلا
و˘هو ،بو˘ي ن˘ب ي˘ل˘ع يد˘ي˘سس
نا˘˘˘˘كسس مر˘˘˘˘ح يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا
اذ˘ه ن˘م ة˘يلو˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا
حرسص ثيح ،يويحلا رسصنعلا
ناكسس نأاب بختنملا وسضعلا
نودوز˘ت˘ي او˘ح˘ب˘سصأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا
˘ما˘يأا ة˘سسم˘خ ل˘ك ةر˘م ءا˘م˘لا˘ب
مهتايفنح فجت نكت مل امدعب
فقوت ىلع ةدايز ،نيعلا هايمب
ءا˘ي˘حألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت
هايملاب ةيلولا ربع ةرسشتنملا

ادجاوتم ناك يذلا دسسلا نم
ههايمب فورعملاو ةقطن˘م˘لا˘ب
ع˘جرأاو ،ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لاو ة˘بذ˘ع˘˘لا
فافج ببسس بختنملا وسضعلا
هايملا نم اهرواج امو ةيدلبلا
دونبل نيرمثتسسملا قرخ ىلإا
مهمادقإا ببسسب طورسشلا رتفد
ة˘ق˘ير˘ط˘ب را˘˘بآلا ر˘˘ف˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ذإا ،ةي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غو ة˘ي˘ئاو˘سشع
ةروفحملا رابآلا ددع زواجت
ا˘م˘ن˘ي˘ب را˘بآا01 ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
رفح˘ب طور˘سشلا ر˘ت˘فد ح˘م˘سسي
يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ير˘˘ئ˘˘ب
و˘˘˘سضع˘˘˘لا بسسح بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
يرادإا قيقحت حتف بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ىلع فوقولا لجأا نم ينمأاو
يتلا ةينوناقلا تاقورخلا هذه
امك ،اهنع توكسسلا بجي ل
ى˘لإا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ا˘سضيأا قر˘ط˘ت
ءلؤو˘˘˘ه ماد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘˘كسشم
جراخ لا˘م˘ع˘ل ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
ى˘لإا ىدأا ا˘م يد˘ل˘ب˘لا م˘ي˘ل˘˘قإلا
ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لاو ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
ل˘غ˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةدا˘ف˘ت˘˘سسا نود ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
وسضعلا برغتسساو اه˘ي˘ن˘كا˘سس
نع هتلخادم رخآا يف بختنملا

حافتلا جوتن˘م با˘ي˘غ ة˘لأا˘سسم
مغرلاب ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘سسلا ي˘ف
يذ˘لا ف˘ي˘ث˘˘كلا جا˘˘ت˘˘نإلا ن˘˘م
فر˘˘غ ى˘˘لإا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ه˘˘جو˘˘ي
ة˘يلو˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا د˘ير˘ب˘ت˘˘لا
،ا˘هر˘يد˘سصت صضر˘غ˘ب ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا
تايريد˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘نأا˘ب Ó˘ئا˘ق
ءلؤو˘˘˘ه ماز˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ق˘˘يو˘˘سست˘˘ب ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا

نمو اينطو ايلحم م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م
ي˘˘ف صضئا˘˘ف˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت م˘˘˘ث
نم هنأل ريد˘سصت˘ل˘ل جو˘ت˘ن˘م˘لا

حيرسصت ىلع يقط˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ
حا˘ف˘ت˘لا ر˘يد˘سصت بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

هقوذ˘ت ن˘م مور˘ح˘م بع˘سشلاو
قوسسلا يف هراعسسأا عافترل
.ةيلحملا

ودبع.صص

صسراف . وب

ةحلشصملإ ىلع طغشضلإ كفل
ةيراكب ىفششتشسمب ةيعجرملإ

طاقن عبرأا ريخشست
ةديدج ةيئافششتشسا
541 ـب ةزهجم
ةشسبتب ريرشس
يت’وم هللإ اطع فششك
نع ،ةشسبت ةي’و يلإو
طاقن عبرأإ ريخشست
ةزهجم ةديدج ةيئافششتشسإ

ىوتشسم ىلع ريرشس541 ـب
،ةي’ولاب ىربكلإ رئإودلإ

يذلإ ريبكلإ طغشضلإ دعب
ةحلشصملإ هتدهشش
ىفششتشسمب ةيعجرملإ

ةجيتن مايأ’إ هذه ةيراكب
،ةي’ولاب تاباشصإ’إ ديإزت
لثمأ’إ لفكتلل إذهو
‐ ديفوك صسوريف ىشضرمب
نأإ ردشصملإ تإذ فاشضأإو ،91
اهعيزوت مت ةشصحلإ هذه
تاشسشسؤوم عبرأإ ىلع

ىلع ةيمومع ةيئافششتشسإ
ةرئإد ،يلاتلإ وحنلإ
،إريرشس05 ـب تانيوعلإ
رئب ،إريرشس83 ـب ةعيرششلإ
ـب ةزنولإو ةرشسأإ70 ـب رتاعلإ

يلإو دكأإو ،إريرشس05
ةيعشضولإ نأإ ةي’ولإ
ةي’ولإ ميلقإاب ةيحشصلإ
ةريطخو ةقلقم تحشضأإ

تاباشصإ’إ دإدعأإ نأإو ،إدج
امم رمتشسم ديإزت يف
ايعإد ،اهب لفكتلإ بعشصي
ىلإإ نينطإوملإ ةفاك
ماتلإ مإزتل’إ ةرورشض
يتلإ ةياقولإ تإءإرجإاب
ةحشصلإ ةيريدم اهب يشصوت

يدشسجلإ دعابتلإ اميشس’
تامامكلإ ءإدترإإ ةيمإزلإو
نأإ ركذلاب ريدج .ةيقإولإ
ةي’وب ةدكؤوملإ تاباشصإ’إ

يدعاشصت ىنحنم يف ةشسبت
ـلإ ةبتع تطخت نيأإ ريبك
ةيريدم رداشصم بشسح007
هذه عزوتتو ،ةحشصلإ
ةيدلب02 ىلع تاباشصإ’إ

ميلقإإ ربع82 لشصأإ نم
.ةي’ولإ

نوراه يحابشصم
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697209ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ72ـل قفإوملإ0202 ةيليوج91دحأ’إيلحم
قاشسو مدق ىلع ةلشصإوتم ةطإرخ ةرئإدب داشص◊إ ةيلمع

ةياجبب مشسوŸا اذه بوب◊ا نم دعاو دودرم

لهاجتلإ ةشسايشس نم ديدششلإ مهشضاعتمإ نع إوبرعأإ
نييلحملإ نيلوؤوشسملإ لبق نم مهيلع ةشضورفملإ

يف مهقحب نوبلاطي ميرم دلوأا راود ناكشس
تليشسمشسيت يف دحلا ةينثب يفيرلا ءانبلا

نأا ،ةع˘ل˘ط˘م ردا˘سصم تر˘كذ
مسسوملا اذهل داسصح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىلع ة˘طار˘خ ةر˘ئاد˘ب ل˘سصاو˘ت˘ت
وجلا ةرارح مغر ،قاسسو مدق
يتلا ليقارعلا صضعبو ةهج نم
ةهج نم انوروك ةمزأا اهتفلخ
نأا ىلإا ردسصملا راسشأاو ،ىرخأا

ن˘م د˘حاو˘لا را˘˘ت˘˘كه˘˘لا دودر˘˘م
نيب حوارتي ريعسشلا وأا حمقلا

لك يف كلذو راطنق02و81
اذهو ،دياقلا عاردو ةطارخ نم
ج˘ل˘ثأا د˘ق ر˘ي˘فو˘لا لو˘سصح˘˘م˘˘لا

نيطسشانلاو نيحÓ˘ف˘لا رود˘سص
لثمم بسسحو ،ةبعسشلا هذه يف
ةطارخ ةرئادب ةيحÓفلا ةفرغلا
م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ح˘˘˘سضوأا يذ˘˘˘˘لا
ةياغلل حجان يلا˘ح˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا

نيحÓفلا مازتلإا لسضفب كلذو
ةينفلا حئاسصن˘لاو تادا˘سشرإلا˘ب
يسسدنهم لبق نم مهل ةمدقملا
كلذ ى˘˘˘لإا ف˘˘˘سض ،عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تمهاسس يتلا ةريخألا راطمألا
جاتنإا صشاعتنا يف ربكأا لكسشب
ةبعسش نإاف ةراسشإÓلو ،بوبحلا

ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب بو˘ب˘ح˘˘لا ة˘˘عارز
تيقل دق دياقلا عاردو ةطارخ
طا˘سسوأا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
ةريخألا تاونسسلا يف نيحÓفلا
ه˘مد˘ق˘ت يذ˘لا م˘عد˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ب
،ةبعسشلا هذ˘ه ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘لود˘لا

ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ي˘˘ف د˘˘˘عا˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘م
ي˘ف ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘˘لا تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا

ةرذلاو ريعسشلا ،حمقلا ةعارز
ةبسسن ققحيسس يذلا رمألا وهو
ي˘تاذ˘لا ءا˘ف˘ت˘كلا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ى˘لإا يدؤو˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
هذه داريتسسا مجح نم صضيفخت
ففخيو ةيجي˘تار˘ت˘سسلا ةدا˘م˘لا

ءابعألا نم ةلودلا ةنيزخ نع
.ةبعسصلا ةلمعلاب ةيلاملا

نم ةديفتشسم ةلئاع032
يعامتج’إ نكشسلإ
دياقلإ عإرد ةيدلبب

حيتافم مÓتشسإ بقرتت
اهتانكشس

ةيدلبب ةلئاع032 لازت ام
يف ة˘طار˘خ ةر˘ئاد د˘يا˘ق˘لا عارد
تدافت˘سسا ي˘ت˘لا ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو
،ةيعامتجلا تانكسسلاب ارخؤوم
نأا ذنم اهتانكسس حيتافم رظتنت
ةمئاق ءامسسأا نع ايمسسر جرفأا
رهسش ةياد˘ب ع˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا

ذنمو ،0202 يسضاملا يفناج
ديدج يأا ثدحي مل نيحلا كلذ
هذه لعج امم نأاسشلا اذه يف
اهرمأا نم ةريح يف تÓئاعلا

ق˘ل˘ق˘لا ن˘م تا˘ظ˘ح˘ل صشي˘ع˘˘تو
ايمو˘ي د˘فاو˘ت˘ت ي˘هو ،بقر˘ت˘لاو
ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ى˘˘ل˘˘ع
ىلع لوسصحلا خيراتو ديدجلا

قايسسلا يفو ،اهنكاسسم حيتافم
ةيدلبلا نم ردسصم حسضوأا هتاذ
يرجي ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ن˘كسسلا نأا
نو˘ي˘جا ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا

صضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘سصق˘˘˘ن˘˘˘تو ةرداردو
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ل˘˘˘ث˘˘˘م لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا

فرسصلاو ةيجراخلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
اهنأا ودبي ام ىلعو.. يحسصلا

م˘ي˘ل˘سست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘خأا˘ت ءارو
عسضولا اذه مامأاو ،اهباحسصأل
لمأات ةديفتسسملا تÓئاعلا نإاف
ى˘˘ح˘˘سضألا د˘˘ي˘˘ع ي˘˘سضق˘˘˘ت نأا
.ةديدجلا اهنكاسسم يف كرابملا

ت . ميرك

بابسشلا نم تارسشعلا قلطأا
مير˘م دلوأا راود˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
د˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ث ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ة˘˘خر˘˘سص ،تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت˘˘˘ب
ها˘ج˘تا ة˘ثا˘غ˘ت˘سساو دا˘ج˘ن˘˘ت˘˘سسا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

لجأا نم ةيلولا يلاو اهسسأار
يسساسسألا مهلاغسشناب لفكتلا

تانكسس مهحنم يف لثمتملاو
لجأا نم يفيرلا ءانبلا راطإا يف
لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا
بسسحو .ةيف˘ير˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
دقف راودلا ناكسس تاحيرسصت
مهسضاعتما نع ءلؤوه برعأا
لهاجتلا ةسسايسس نم ديدسشلا
لبق نم م˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا
لظ يف نييلحملا نيلوؤوسسملا

م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا مد˘ع
ة˘ي˘ف˘ير تا˘ن˘كسس م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو
م˘ه˘نأا ا˘ن˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م اذإا ة˘˘سصا˘˘خ
ذنم ةقطنم˘لا هذ˘ه˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي
ةلودلا تحنم دقو تانيعبسسلا
راودلا اذهب ني˘ن˘طا˘ق˘لا ءا˘بآÓ˘ل
ةمئاق قيرط نع ةيسضرأا عطق
حلاسصم فرط نم اهدادعإا مت
يتلا يسضارألا حسسم ةيريدم
ءا˘˘˘م˘˘˘سسأا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق
ةعطقلا ةحاسسمو نيديفتسسملا
ثيح اهنم ديفتسسم دحاو لكل
نم ةدافتسسا92 نم مهتنكم

هذ˘ه نأا ر˘ي˘غ ،ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘˘لا
بابسشلل عفسشت مل تادافتسسلا

يف مهتين مغر ةدافتسسلا نم
ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسم ن˘˘˘˘ع لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ءا˘ن˘˘ب عور˘˘سشم˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م
نأاو ا˘سصو˘سصخ ي˘ف˘ير ن˘˘كسس
ةئيهتلا نم دافتسسا دق راودلا
را˘˘بآلا ر˘˘ف˘˘حو ة˘˘ي˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
رمألا وهو ،برسشلل ةحلاسصلا
يلحملا بابسشلا عجسش يذلا

رامثتسسلاو هب رارقتسسلا نم
ةيفيرلا تاطاسشنلا لاجم يف
ي˘سشاو˘م˘لاو را˘ق˘بألا ة˘ي˘بر˘ت˘ك
رمألا وهو ،راجسشألا صسرغو
ءلؤوه دسشان هلÓخ نم يذلا
ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا
نم يروفلا لخدتلا ةرورسضب
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو ل˘˘جأا
نم مهنامرح لظ يف ةيمويلا
ة˘ج˘ح˘ب ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا تا˘˘ن˘˘كسسلا

اذكو صضرألا ةيكل˘م ة˘ع˘ي˘ب˘ط
تا˘˘ن˘˘كسسلا ن˘˘م م˘˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘˘ح
ة˘ما˘قإلا ة˘ج˘ح˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ي˘نار˘م˘ع˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا جرا˘˘خ
بابسشلا ءلؤوه بلاطم ىقبتل
نم يلاولا ىدل ةقلعم لاطبلا
قحلا مهحنمو اهيف رظنلا لجأا
تنهار يذلا يفيرلا يومنتلا

.ةرم نم رثكأا يف ةلودلا هيلع
ز.دمحأإ

صسوÒفلاب ةدكؤوŸإ تاباشصإ’إ ددع عافترإ دعب

«انوروك» راششتنا نم دحلل ÂاغتشسÃ ةيرششبلاو ةيداŸا تايناكمإلا لك Òخشست

مهبلطم لايح ةيئ’ولإ تاطلشسلإ همزتلت يذلإ تمشصلإ نم مهطخشس نع إوÈع

فلششلاب ةيطششلا ‘ جÓع ةعاقب نوبلاطي ةديد÷ا ةنيدŸا ناكشس

امهدوعوب طايتح’إو Òفوتلإ قودنشصو ةيلÙإ تاطلشسلإ مإزتلإ مدعل

جاجتحÓل نودوعي ةلششنخب وÁا بانك تانكشس نم نوديفتشسŸا

دعب اميشس’ دجتشسملإ «91 ديفوك» انوروك صسوريف يششفت نم دحلل اهدوهج ،مناغتشسم ةي’وب ةيلحملإ تاطلشسلإ لشصإوت
ريثكلإ لبق نم ةيلوؤوشسمÓلإو راتهتشس’إ رهاظم رإرمتشسإو يئزجلإ رجحلإ عفر دعب ،تاباشص’إ ددع يف قلقملإ عافتر’إ

.ةفلتخملإ تاعمجتلإو يدشسجلإ دعابتلإ ،ةيقإولإ ةعنقأ’إ ءإدترإ ةشصاخ ةيئاقولإ تإءإرج’إ عابتإ يف نينطإوملإ نم

ناكسسلاو ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م
ةدع ليوح˘ت˘ب تما˘ق ة˘يلو˘لا˘ب
اراف يغيسش ىفسشتسسمب ةحنجأا
ةدايزل ديفوك ة˘ح˘ل˘سصم م˘عد˘ل

لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسل ةر˘˘˘سسألا دد˘˘˘˘ع
اذكو صسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
نمو ،اهيف هبتسشملا تلاحلا
ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘ت ة˘برا˘ح˘˘م ل˘˘جأا

د˘ب˘ع ي˘لاو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘بو
راطإا يفو نودي˘ع˘سس ع˘ي˘م˘سسلا
لجعتسسملا جمانر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
قيسسنتلابو ريهطتلاو ميقعتلل
ةمزأÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘ل˘خ˘لا ع˘م
را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل
ل˘سصاو˘ت˘ت ،ا˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ةيلولا تايد˘ل˘ب ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

ريهطتلاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ق˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
فر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
نم نينطاوملا لبق نم ادفاوت

تاناكمإلا ةفاك ريخسست لÓخ
ةنيدم يفف .ةيرسشبلاو ةيداملا

ميقعتب ةيلمعلا تمت مناغتسسم
رارغ ىلع تارادإلاو تائيهلا

رقم ،يسضارألا حسسم ةيريدم
ز˘˘كر˘˘م ،ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإلا
تيد˘˘ج˘˘ي˘˘ت ي˘˘ح˘˘˘ب بئار˘˘˘سضلا
ي˘ب˘ع˘سشلا صضر˘ق˘لاو ق˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا
ر˘˘م˘˘ت˘˘سست ا˘˘م˘˘ك .ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ءا˘ي˘˘حألا م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةسسسسؤوم ل˘ب˘ق ن˘م عراو˘سشلاو
ةيلم˘ع˘لا .ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ـ م˘نا˘غ˘ت˘سسم
،ةئيبلا ةيريد˘م ا˘ه˘ي˘ف تكرا˘سش

ةسسسسؤوملا ،ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
مدرلا زكارم رييسستل ةيمومعلا
ح˘لا˘سصم تما˘ق ا˘م˘ك ،ي˘ن˘ق˘ت˘لا
دبع نب ،رانيدوب نيع تايدلب
،نا˘ي˘سسح˘لا ،نا˘سضمر كلا˘˘م˘˘لا

تايلمعب اهريغو صسلدات نيع
راسشتنا نم دحلل ةلثامم ميقعت
.صسوريفلا

ي˘˘لاو ه˘˘سسأار˘˘ت ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
روسضحب ا˘عا˘م˘ت˘جا م˘نا˘غ˘ت˘سسم
نب ديمحلا دبع ةعماج صسيئر
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ،صسيدا˘˘˘˘˘ب
بطلا ةيل˘ك د˘ي˘م˘ع ،نا˘كسسلاو
تاسسسسؤوملا ءاردم ،ةعماجلاب
ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسلا

صسلدا˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ع ،م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ءا˘˘˘سسؤورو ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
تاسسسسؤوملل ةيبطلا صسلاجملا
قرطتلا مت نيأا ،ةيئافسشتسسلا
ربخ˘م ح˘ت˘ف ة˘ي˘نا˘كما ة˘سسارد˘ل

صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةعماج ىوتسسم ىلع ديفوكلاب
ة˘سسارد بنا˘ج ى˘لإا م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم
ةيلولا˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ىوتسسم ىلع ديفوك حلاسصمب
ر˘ي˘فو˘ت اذ˘كو تا˘ي˘ف˘سست˘سسم˘˘لا
لئاسسولاو ةيداملا تايناكمإلا

م˘قا˘ط˘لا˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘˘سشلاو ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘˘لاو
.ديفوك ةحلسصمب

كلذك لسصاو˘ت˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
ة˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

ةحئاج نم ةياقول˘ل ة˘ي˘عو˘ت˘لاو
ةلفاقلا ل˘سصاو˘ت ن˘يأا ،ا˘نورو˘ك
ة˘ي˘ه˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا ر˘˘˘ب˘˘˘ع لا˘˘˘ف˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل
صضرع لÓ˘خ ن˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لاو
تايحرسسمو ةيهي˘فر˘ت ة˘ط˘سشنأا

ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل ة˘˘فدا˘˘ه

ر˘ي˘باد˘ت˘لا عا˘ب˘تإا˘˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘هأاو
ريهطتك ةيئاقولا تاءارجإلاو
امأا .تامامكلا ءادتراو يديألا

تار˘ي˘قو˘ب ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم
ة˘ل˘م˘ح˘ب ىر˘خألا ي˘ه تما˘˘ق˘˘ف
ةيماز˘لإل ة˘ع˘سساو ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
ن˘م ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘˘ن˘˘قألا ءاد˘˘ترا

تو˘˘˘سصلا تار˘˘˘˘ب˘˘˘˘كم لÓ˘˘˘˘خ
،ةيسسيئرلا عراوسشلا فلت˘خ˘م˘ب

م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘عاذإا مو˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةيسسيسسحت تÓمحب ةيوهجلا

تاءا˘˘سضف ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘م
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘ب˘سسب ة˘يو˘عو˘˘ت
تاداهسش ثب لÓخ نمو ءابولا

نيذلا نيباسصملا صضعبل ةيح
.ءافسشلل اولثامت

ى˘˘˘ل˘˘˘ع رود˘˘˘لا ى˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
ىودع بنجت يف نينطاوملا

.لتاقلا صسوريفلا اذه

ىلع ةنطاقلا تÓئاعلا لازتل
ةيدلبب ةديدجلا ةنيدملا ىوتسسم
،ف˘ل˘˘سشلا ة˘˘يلو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ط˘˘سشلا
ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘سضب بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت
ةيئلو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘عا˘ق عور˘سشم ة˘ج˘مر˘ب صضر˘غ˘ب

تاذ ي˘˘ف ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب جÓ˘˘ع
نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م ثد˘˘ح˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ «مÓ˘˘˘سسلا»ـل
فور˘ظ˘لا ن˘ع ةرار˘م˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا
املك اهنود˘با˘كي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب او˘˘نا˘˘ك
ىسضرملا لقنتي ثيح ،ةيحسصلا
ىلإا وأا ةي˘ط˘سشلا ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا

دلوأاب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا
رطخل ةسضرع مهلعجي ام صسراف
قر˘ت˘ف˘م د˘ن˘˘ع رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
روحملا ى˘ل˘ع ةد˘يا˘ي˘ع˘لا قر˘ط˘لا
راقتفإل اذ˘هو91 مقر ي˘ن˘طو˘لا
لقن ةطحم˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

اذ˘هو ة˘عا˘سسلا د˘ح ى˘لإا ير˘˘سضح
ثاد˘ح˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
طبري ديدج طخل لقنلا ةيريدم
ة˘ط˘ح˘م˘لا˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ىلع ة˘ي˘ل˘يو˘ج50 ة˘ير˘سصح˘˘لا

اذه ثدحي ،ةيرحلا يح ىوتسسم
صضع˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ب˘˘˘ع تقو ي˘˘˘˘ف
مهئايتسسا قيمع نع نينطاوملا

ل يذلا تمسصلا نم مهطخسسو
تاطلسسلا مهبسسح همزتلت لازت
ةقلعتملا مهبلاطم لايح ةيئلولا
جÓعلا ةعاق يعورسشمب اسساسسأا

،ير˘˘سضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘مو
ن˘م د˘يزأا دو˘جو ى˘لإا ن˘˘ير˘˘ي˘˘سشم
ةنيدم˘لا ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع0083
بايغ نم يناعت لازت ل ةديدجلا
نم مغرلا ىلع ةيحسصلا ةيطغتلا

اهقلطأا يتلا ةريثكلا دوعولا لك
لÓ˘خ ن˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
.ةريخألا تاونسسلا

وإوزع ىيحي

ن˘˘م نود˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا مد˘˘˘قأا
وميا بانك ةيمهاسستلا تانكسسلا
مامأا جاجتحÓ˘ل ،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو˘ب
،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يلو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
قود˘ن˘سصل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو
˘ماز˘ت˘للا طا˘ي˘ت˘حلاو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا
يف مهل اهت˘مد˘ق ي˘ت˘لا ا˘هدو˘عو˘ب
اذه يفو ،ىلوألا ةرملا جاجتحا
نيديفتسسملا ولثمم لاق قايسسلا
ةر˘م ل˘كو تاو˘ن˘سسل ا˘˘نر˘˘ظ˘˘ت˘˘نا»
ذفنت ل اهنكل دوعو انل نومدقي

ة˘ير˘يد˘م˘لاو ع˘قاو˘لا صضرأا ى˘˘ل˘˘ع

لامكتسساب ةمزت˘ل˘م ر˘ي˘غ ة˘ما˘ع˘لا
ل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘ك لا˘˘غ˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب
،ءابرهك ،زاغ ،ةيثÓثلا تاكبسشلا

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .«تا˘˘ن˘˘كسسل˘˘ل ،ءا˘˘م
ةدعا˘سسم˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
لا˘كسشإلا ءا˘ه˘نإاو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
وميا بانك ن˘ي˘بو م˘ه˘ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا

زا˘ج˘نل ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘˘غ تسصسصخ
تارام˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

يحسصلا فرسصلا ةكبسش طبرو
بلاط امك ،ةيسسيئر˘لا تاو˘ن˘ق˘لا˘ب
ميلسستو ةعرقلا ءارجإاب نوجتحملا

لا˘ط ه˘نأل م˘ه˘تا˘ن˘كسس ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م

تحبسصأا مهتا˘ن˘كسسو م˘هرا˘ظ˘ت˘نا
ا˘ه˘لو˘خد نور˘ظ˘ت˘ن˘يو ةرو˘هد˘ت˘م
،كرابملا ىحسضألا ديع ةبسسانمب
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا بسسحو
اه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قو ي˘ت˘لا تارا˘م˘ع˘ل˘ل
انظ˘حل نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م
ا˘ه˘نارد˘ج م˘ي˘مر˘ت ةدا˘˘عإا لا˘˘غ˘˘سشأا
ةلواقملا لبق نم زجنت ةيجراخلا

زاغلاو ءابره˘كلا˘ب ا˘ه˘ط˘بر مد˘عو
ةقداسصملا مدع ىلإا ةفاسضإا ءاملاو
نيديفتسسملل ةيناثلا ةمئاقلا ىلع
 .ةماعلا ةيريدملا لبق نم

يداعشس .يون

نيدلإرون.ب

نودب عوبشسأإ» راعشش تحت
«ىودع

ةيشسيشسحت ةلمح
ةهباجمل ةيوعوت
سسوريف راششتنا
لجيجب انوروك
ةلمح ميظنت متيشس
لجيجب ةيوعوت ةيشسيشسحت
ةباشصإ’إ رطخ  نم ةياقولل
،91 ديفوك انوروك صسوريفب
عوبشسأإ » راعشش تحت كلذو
لك ربع «ىودع نودب
ثيح ،ةي’ولإ تايدلب
مويلإ ةقÓطنإ’إ نوكتشس

ةعشساتلإ ةعاشسلإ ىلع
يحلإ رقم مامأإ نم احابشص

ةلفاق لكشش يف  يرإدإ’إ
تايدلب لك عرإوشش بوجت
صسيشسحتل ةي’ولإ
نم راجتلإو نينطإوملإ

صسوريفلإ إذه رطاخم
تإءإرجإإ قيبطت ةرورشضو
ءإدترإإو يدرفلإ دعابتلإ
نكامأ’إ ميقعتو تامامكلإ
ةكراششمب  كلذو ،ةيمومعلإ
ةفاقثلإ ةيريدم نم تإراطإإ

ةمئأإو ةشضايرلإو ةبيبششلإو
صضرغب ةينيدلإ نوؤوششلإ  نم
ةظعوملإو داششرإ’إو حشصنلإ

ريبإدتلإ مإرتحإإ ةرورشضب
يف ةلودلإ اهشضرفت يتلإ
ةحئاجلإ هذه ةبراحم ليبشس
ةيلوؤوشسم ربتعت يتلإ
.عيمجلإ
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0202 ةيليوج91مÓسسلا

ةــيزعت
د˘˘ي˘˘شسلا ،مو˘˘حرŸا ةا˘˘فو أا˘˘ب˘˘ن ر˘˘ثإا ىل˘˘˘ع
ق˘˘ب˘˘شسألا ر˘˘يزو˘˘لا ،يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب ىشسو˘˘م
˘˘مÓ˘˘˘عإلا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘تو د˘˘˘يÈل˘˘˘ل
ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت د˘˘ي˘˘شسلا مد˘˘ق˘˘ت˘˘˘ي ،لا˘˘˘شصتلاو
˘˘مÓ˘˘شسلا» ةد˘˘ير˘˘ج ر˘˘˘يد˘˘˘م ،را˘˘˘ج˘˘˘حو˘˘˘ب
ةفاك نع ةباينو سصاÿا همشساب «مويلا
ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ،يرادإلاو ي˘ف˘ح˘شصلا م˘قا˘˘ط˘˘لا
تارابع سصلخأاب ،اعيمج هيوذو ديقفلا
ن˘م ا˘ي˘جار ،ةا˘˘شساوŸا قد˘˘شصأاو ءاز˘˘ع˘˘لا
هحور دّمغتي نأا ريدقلا يلعلا ¤وŸا
ل˘ي˘م˘ج م˘ه˘م˘ه˘ل˘ي نأاو ،ه˘ت˘˘م˘˘حر ع˘˘شساو˘˘ب
.ناولشسلا ميظعو Èشصلا

نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ةيادرغ ةعماج

1074 NU

ةيمومعلا لاغسشألا ةيريدم
يداولا ةيلول

109550910936990 :يئابجلا فيرعتلا مقر
10.81.931.262.5.225.5EN :ةيلمعلا مقر

ةربيقملاب (stolad) ينفلا أاسشنملا ةلمكت :ةيلمعلا ناونع

ةقفشص عورششمل تقؤوم حنم نع نÓعإا
300 /02 مقر سضورعلا بلطل

300 /02 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ينطولا صضورعلا بلطل اعبت
0202/60/41 ي˘˘˘ف ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا مÓ˘˘˘سسلا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘سصلا

نم28و56 م˘قر ةدا˘م˘ل˘ل ا˘ع˘˘ب˘˘تو0202/60/11 ي˘˘˘فNOITITEPMOCو
ميظنت نمسضتملا ،5102 /90 /61 خيراتب742 -51 مقر يسسائرلا موسسرملا
لا˘غ˘سشألا ة˘ير˘يد˘م ن˘ل˘ع˘ت ،ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘لا تا˘سضيو˘ف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
:ةقفسصلا عورسشمل تقؤوملا حنملا نع يداولا ةيلول ةيمومعلا

ةحلسصملا هب تماق يذلا رايتخلا ىلع نوجتحي نيذلا نيدهعتملل نكمي
لجأا يف يداولا ة˘يلو˘ل تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘ن˘ج˘ل ما˘مأا ا˘ن˘ع˘ط او˘ع˘فر˘ي نأا ةد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
ح˘ن˘م˘ل˘ل نÓ˘عإلا اذ˘ه˘ل ر˘سشن لوأا خ˘يرا˘ت ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با ما˘˘يأا (01) ةر˘سشع ها˘˘سصقأا
.ةقفسصلل عورسشمل تقؤوملا
مييقتل ةلسصفملا جئاتنلا نع عÓطإلا يف نوبغارلا نورخآلا نودهعتملا

لاغسشألا ةيريدم حلاسصمب لاسصتÓل نووعدم ،ةيلاملاو ةينقتلا مهسضورع
،مايأا (30) ةثÓث هاسصقأا لجأا يف (تاقفسصلا بتكم) يداولا ةيلول ةيمومعلا
 .ةقفسصلا عورسشمل تقؤوملا حنملل نÓعإلا اذه رسشنل لوألا مويلا نم ءادتبا

عوسضوم
ةقفسصلا

رواحم ليهأات
طباورلا

ينفلا أاسشنملل
ةربيقملاب

ةسسسسؤوملا

يكرد ةسسسسؤوم
هللا دبع

غلبم ةقفسصلا

09.560.628.73

ةدملا

رهسشأا60

ةطقنلا

05.39

رايتخإلا ريياعم

نم انمث لقأا
صضورعلا نيب
اينقت ةلهؤوملا

941800901745000 FIN

تقؤوملا حنملا ءاغلا نع نÓعا
يسسائرلا موسسرملا نم37 ةداملا ماكحأل اقيبطت
نمسضتملا61/90/5102 يف خرؤوملا742/51 مقر
قفرملا تاسضيوفتو ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ح˘ن˘م˘لا ءا˘غ˘لإا ن˘ع ة˘يادر˘غ ة˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت ،ما˘˘ع˘˘لا
خيراتبnoisserpxe’l ةدير˘ج˘ب ردا˘سصلا تقؤو˘م˘لا
خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب مÓ˘˘˘˘سسلا ةد˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘جو71/30/0202
بيكرتو ءانتقا ةي˘ل˘م˘ع˘ب صصا˘خ˘لاو61/30/0202
زاجنا عمAVK054  ةردقب نييئابرهك نيدلوم
.30 يعماجلا بطقلاب امهل نيئبخم



بشضغ رÈي سشيفلأا
ةراشسÿا دعب يشسيم

انوشساشسوأا مامأا

ةنو˘ل˘سشر˘ب بعل صشي˘ف˘لأا ي˘ناد ما˘ق
يلاحلا يليزاربلا ولواب واسسو قباسسلا
دعب ينولاتاكلا قيرفلا عسضو ليلحتب
1‐2 ةجيتنب انوسساسسوأا مامأا ةراسسخلا
يرود˘لا˘ب ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
 .ينابسسإلا

ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف صشي˘˘ف˘˘لأا لا˘˘قو
هيلإا رقتفي ام’’ :’’اينولاتاك ويدار’’ـل
نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘يو˘ه˘˘لا ي˘˘ه ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
ا˘˘سصرا˘˘ب ل˘˘ث˘˘م ،ا˘˘ًم˘˘ئاد ا˘˘ه˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي
رطيسسملا قيرفلا ةيو˘ه ،و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور
051 وأا ة˘ق˘ي˘قد001 وأا ة˘ق˘ي˘قد89
صسانلا ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ،ة˘ق˘ي˘قد
ر˘فو˘ت˘م ن˘كي م˘ل د˘ي˘˘ج تقو م˘˘ه˘˘يد˘˘ل
 .’’مويلا

هارأا يذلا عسضولا نآلا’’ :فاسضأاو
جاتحي ةنولسشرب نأا وه جراخلا نم
مهيدل نوكي نأا لبق ،فعاسضم دهجل
دقل ،ءÓمزلا نيب مهافتلاو ةرطيسسلا

 .’’موسصخلا ىلع ةلهسس رومألا اولعج
بسضغ بب˘سس صشي˘ف˘لأا م˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘يو

ما˘مأا ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘ع˘ب ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
ا˘ًبو˘ح˘سصم ءا˘ج يذ˘˘لاو ،ا˘˘نو˘˘سسا˘˘سسوأا
،يرودلا بقلب ديردم لاير لافتحاب
نأا بحي لو ،زئاف دلو ويل’’ :لاقو
نأا يعيبطلا نم ،رسسخي امدنع ،رسسخي
ه˘نإا ،ا˘ًم˘ئاد زو˘˘ف˘˘ي نأا د˘˘ير˘˘ي ،بسضغ˘˘ي
 .’’اًمئاد زوفن نأا ديرن ،يلثم

د˘حأا د˘جو˘ي ل ه˘نأا صشي˘ف˘لأا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
نكمي ام ليلحتل يسسيم نم لسضفأا
فا˘سضأاو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ه˘ي˘لإا ح˘م˘ط˘˘ي نأا
ام لعف املاطل’’ :يليزاربلا بعÓلا
يطعي ىتم لعفلاب كردي هنإاف ،هلعفي
اًئيسش يطعي ىتمو ام اًئيسش قيرفلا
تاونسسل ةنولسشرب يف ناك دقل ،رخآا

ءا˘ي˘سشألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا صشا˘عو ةد˘يد˘˘ع
زوفلل قيرفلا هجاتحي ام اًمامت فرعيو
 .’’ةميظع ءايسشأا ىلإا علطتلاو

ي˘سسي˘م نأا صشي˘˘ف˘˘لأا ي˘˘ناد ىر˘˘يو
هتطاحإل نيبعÓلا صضعب ىلإا جاتحي
يسسيم’’ :لاقو ،هتقيرط بعل لجأا نم
اًمئاد لوقأا ،معدلا ىلإا رقتفي هنأا ىري
انكو يسسيئرلا قبطلا ناك يسسيم نأا
،تقولا كلذ يف ةيلاثملا تانوكملا
ةرايسسلا بحسسي هنأا وه روعسشلا نآلا
 .تاقوألا عيمج يف اًمئاد

73 هغولب نم مغرلا ىلعو ، اًريخأا
لظيسس ناك اذإا امع صشيفلأا لئُسس ،اًماع
ق˘ير˘ف ن˘م ءز˘ج ل˘ي˘كسشت ى˘ل˘ع اًردا˘˘ق
قثأا انأا’’ :ي˘ل˘يزار˘ب˘لا لا˘ق ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
بعسصلا نم نوكيسس ،اًريثك يسسفنب

د˘ق ،ي˘ل˘ث˘م بعل ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا اًد˘˘ج
هنكل ،أاوسسأا وأا لسضفأا عسضولا نوكي
.’’اًليحتسسم صسيل
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يدا˘ن م˘ج˘ن لا˘ق˘ت˘نا ر˘مأا نأا ود˘˘ب˘˘ي
يف بعلل ،صسيروت ناريف ،ايسسنلاف

ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘ن فو˘˘ف˘˘سص
اًقفو ،اًدكؤوم تاب لبقملا مسسوملا
ريراق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف درو ا˘م˘ل
.ةيمÓعإلاو ةيفحسصلا

ي˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تر˘˘كذو
نأا ،تب˘˘سسلا صسمأا مو˘˘ي ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإا
رتسسسشنام ةرادإا ن˘ي˘ب تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ل صسيروت نأاسشب ايسسنلافو يتيسس
قا˘ف˘تلا ود˘ب˘ي ثي˘ح ،ة˘˘يرا˘˘ج لاز˘˘ت
لظ يف كلذو ،نييدانلا نيب اًبيرق
دقع ةياهن ىلع طقف دحاو ماع ءاقب
.صشيفافخلا عم باسشلا حانجلا

،ميل رتيب نأا ،ريراقتلا تفاسضأاو
صضفر د˘ق ،ا˘˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف يدا˘˘ن كلا˘˘م
يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘م لوأا ا˘ًسضر˘ع

02 ل˘با˘˘ق˘˘م كلذو ،صسيرو˘˘ت م˘˘سضل
نم ل˘قأا غ˘ل˘ب˘م و˘هو ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
يدان˘لا هد˘ير˘ي يذ˘لا ر˘ع˘سسلا ف˘سصن
.ينابسسإلا

لماع˘لا نأا ،ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تح˘سضوأاو
اي˘سسن˘لا˘ف ل˘ع˘ج˘ي د˘ق يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا
كلذ˘ب صسيرو˘ت ع˘ي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو˘˘ي
ر˘ت˘سسسشنا˘م بعل م˘سض و˘ه ر˘ع˘˘سسلا
،ةطانرغ فوفسص ىلإا راعملا يتيسس
.لباقملا يف اريريه ليخناي

ل ار˘ير˘ي˘ه نأا ،ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تفدرأاو
امنإاو ،ايسسنلاف يف طقف اًبولطم دعي
ي˘فا˘ت˘ي˘خ ل˘ث˘م ىر˘خأا ة˘يد˘نأا بغر˘ت
ليونام هبردم ةدايقب صسيتيب لايرو
بعÓلا عم دقاعتلا يف ،ينيرغيليب
ة˘م˘ي˘ق حوار˘ت˘ت ثي˘ح ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه
81و51 نيب يل˘يوز˘ن˘ف˘لا ي˘لود˘لا

.وروي نويلم
ع˘م ار˘ير˘ي˘ه ةرا˘عإا ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘سسو

نكل ،لبقملا ويلوي02 موي ةطانرغ
ءارسش قح كلتمي يسسلدنألا يدانلا
ن˘˘˘م ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘كسشب بعÓ˘˘˘˘لا

.يتيسس رتسسسشنام
اريريه ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘سضو

نم اًمداق كلذو ،7102 ماع لÓخ
عم بعلل يليوزنفلا وكيتلتأا يدان
.اًماع32 تحت بابسشلا قيرف

اريريه يتيسس رتسسسشنام راعأا مث
،يكيرمألا يتيسس كرويوين يدانل

رمعلا نم غلابلا بعÓلا بعل ثيح
ا˘يرد˘نأا ن˘م ا˘ًل˘ك بنا˘ج˘ب ا˘ًما˘˘ع22
ي˘ف بع˘ل ا˘م˘ك ،ا˘ي˘ف د˘ي˘فادو و˘لر˘ي˘ب
.اكسسيوه يدان عم لبق نم اغيللا

نيتيسس يكيك لبقتسسم نأا ودبي
ىتح دكؤوم ريغ ةنولسشرب يدان عم
ديدعلا يف درو امل اًقفو كلذو ،نآلا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ردا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
.ةيمÓعإلاو

اغيللا بقل ةنولسشرب يدان رسسخو
،صسي˘م˘خ˘لا ةر˘ه˘سس ي˘م˘سسر ل˘˘كسشب
صضرعت يتلا ةميزهلا بقع كلذو
ا˘نو˘سسا˘سسوأا ما˘مأا ا˘نار˘غو˘ل˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل
لاير جوتيل ،فده لبا˘ق˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ب
يف43لا ةر˘م˘ل˘ل بق˘ل˘لا˘ب د˘يرد˘˘م
.هخيرات

تاداقت˘نلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ته˘جوو
ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسل
لب˘ق ي˘نا˘ب˘سسإلا يرود˘ل˘ل اًرد˘سصت˘م
،انوروك ةحئاج ببسسب فقوتلا ةرتف
بيترت يف قرافلا نآلا تاب امنيب
طاقن عبسس ديردم لاير عم اغيللا

.ةلماك
تدرو يتلا تامول˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ًق˘فوو

ي˘نا˘ب˘سسإلا ي˘ف˘ح˘سصلا نا˘سسل ى˘ل˘˘ع
نإاف ،رÓيغأا وكسسيسشنارف ،ريهسشلا
ةقيقد ةركف ا˘ه˘يد˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةرادإا

،نيتيسس فلخيسس يذلا بردملا نع
م˘ج˘ن ،ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘ه ي˘˘فا˘˘سشت و˘˘هو
يدان برد˘مو ق˘با˘سسلا ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا
.يلاحلا يرطقلا دسسلا

ةرادإا نأا ،رÓ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غأا فا˘˘˘˘˘˘˘سضأاو

اًينف اًريدم يفا˘سشت د˘ير˘ت ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
بعل نا˘ك ه˘نأل ،ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل اًد˘˘يد˘˘ج
نو˘˘كي˘˘سسو ا˘˘سصر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘سس
،اًيلاح قيرفلا ةرادإل يلاثم صصخسش
يف بغري ل هنأا ودبي كلذ عم نكل
،رÓيغأا حسضوأاو.دسسلا نع ليحرلا
ةنولسشرب يدان ءاسضعأا نم ديدعلا نأا
ىد˘م ي˘ف كو˘كسشلا صضع˘ب م˘ه˘˘يد˘˘ل
،قيرفلا عم يفاسشت حاجن ةيناكمإا

انارغولبلا هجتيسس ةلاحلا هذه يفو
بردم ،ناموك دلانور ةسضوافم ىلإا

.قيرفلا بيرد˘ت˘ل ،اد˘ن˘لو˘ه بخ˘ت˘ن˘م
ةنولسشرب ةرادإا نأا ،رÓيغأا فدرأاو
مت لاح يف لإا ناموك صضوافت نل
عم يئاهن قاقتا ىلإا لسصوتلا لسشف
نم نكل ،قير˘ف˘لا بيرد˘ت˘ل ي˘فا˘سشت
اًرمأا تاب نيتيسس ليحر نأا دكؤوملا

.اًيمتح

امور ةرهوج مشض ىلع نÓيم Îنإاو سسوتنفوي Úب بهتلم عارشص

يتيشس Îشسششنام نم سسيروت ناÒف باÎقإا ىلع ةديدج ةراششإا

.. نكلو ةنولششرب ‘ Úتيشس ةفÿÓ لوألا حششرŸا ‘اششت

هيعسس لاط˘يإلا صسو˘ت˘ن˘فو˘ي ل˘سصاو˘ي
امور مجن و˘لو˘ي˘ناز و˘لو˘كي˘ن م˘سض ى˘لإا
هنكل يراج˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإلا
نÓيم رتنإا نم ةسسرسش ةسسفانم هجاوي

.همسض ىلع
Óك نيب اًيوق اًسسفانت كانه نوكيسسو

اًدحاو تامدخب رفظلا لجأا نم نييدانلا
ايلاطيإا يف ةباسشلا بهاوملا زربأا نم
يف يسشيتارابو اتورام صسفانتيسس ثيح
.ةيسضقلا كلت

ويسشتلاك’’ ةكبسش هتلقن امل اًقفوو
لاسصتا ىلع يسشيتاراب نإاف ’’وتاكريم
بغر˘˘ي ثي˘˘ح ا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ف ود˘˘ي˘˘غ˘˘˘ب م˘˘˘ئاد
ةيلدابت ةقفسص دقع يف يرينوكنايبلا

.ةقفسصلا مسسحل امور عم
ر˘ي˘غ ا˘مور نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا ترا˘˘سشأاو

و˘كير˘يد˘ي˘ف لا˘خدإا ةر˘كف˘˘ل صسم˘˘ح˘˘ت˘˘م
تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘كسسيدرا˘˘˘نر˘˘˘ب
ةًرسشابم لاملا ىلع لوسصحلا لسضفيو
وريمور ماحقإل صسوتنفوي ططخي اميف
.اًسضيأا ةقفسصلا يف

05 وحنب ولويناز رعسس امور ردقيو
لواحي ام وهو وروي نويلم06 ىلإا

ةرتفلا لÓخ هليلقت صسوتنفوي ولوؤوسسم
.ةلبقملا

ةزيم نÓيم رتنإا كلتمي لباقملا يفو

يف ه˘ت˘ي˘ق˘حأا و˘هو بعÓ˘لا م˘سضل ر˘ب˘كأا
نم %51 هرادقم مسصخ ىلع لوسصحلا
نأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘˘هو ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘عإا ة˘˘ب˘˘سسن
بولطملا لباقملا للقيسس يروزتارينلا
ام وهو وروي نييÓم8 ىلإا7 رادقمب

م˘سض قا˘ب˘سسب ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ع˘˘سضي
.بعÓلا

ةفاكب ةارابم82 يف ولويناز كراسشو
مسسوملا اذ˘ه ا˘مور ة˘ق˘فر تا˘ق˘با˘سسم˘لا
.3 عنسصو فادهأا7 اهلÓخ لجسس

ر .ق ^

لبقتشسم ددهي ولÒب
سسوتنفوي عم يراشس

ي˘˘ف صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي يدا˘˘ن ر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسي
برد˘م˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘سضلا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
جئاتن عجارت بقع ، يراسس ويسسيروام
ةريخألا عيباسسألا يف يوركلا قيرفلا

 .يلاحلا مسسوملا نم
˘مÓ˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو ن˘˘ه˘˘كت˘˘ت ثي˘˘ح

ديدج يلبقتسسم عورسشم˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
.ولريب ايردنأا قباسسلا مجنلا عم

ةراد˘سصب در˘ف˘ن˘ي ير˘ي˘˘نو˘˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
نع طقف طاقن تسس قرافب يرودلا
ز˘كر˘م˘لا بحا˘سص نÓ˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا يدا˘˘ن
ع˘˘م ر˘˘سسخ د˘˘ق نا˘˘ك يرا˘˘سس.ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
صسأاكو ايلاطيإا صسأاك بقل صسوتنفوي
اذ˘ه نآلا ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ر˘˘بو˘˘سسلا
ةراسسخ ىلإا اًسضيأا ةفاسضإلاب ، مسسوملا

يرود يف نويل كيبملوأا مامأا0‐1
.ابوروأا لاطبأا

، وتاكريم ويسشتلاك عقومل اًقفوو
كح˘م˘لا ى˘ل˘ع يرا˘سس ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نإا˘ف
ءادألاو ةر˘ي˘خألا ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن بق˘ع
اتنÓتأاو نÓيم مامأا لامآÓل بيخملا

نأاب فحسصلا تدكأا ثيح ولوسساسسو
ي˘ف ءادألا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضار ر˘˘ي˘˘غ ةرادإلا
ر˘ي˘سصم تا˘بو ةر˘ي˘خألا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةلبقملا تايراب˘م˘لا˘ب ا˘ًط˘ب˘تر˘م يرا˘سس
.يرودلا ةلوطبب جيوتتلاو

ثيح رطخ يف حبسصأا بقللا ريسصم
امور دسض نÓيم رتنإا زوف يدؤويسس
ىلإا قرافلا صصيلقت ىلإا دحألا مويلا
صسوتنفوي بلغتي نأا لبق طاقن ثÓث

.( ويسستل ) يغازنإا نوميسس لاجر ىلع
و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا ءد˘˘ب قا˘˘ي˘˘سسلا تاذو

صسوتن˘فو˘ي ع˘م ،ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ه˘تر˘ي˘سسم
نم ًلدب ،ًاماع32 تحت قيرفلا ةدايقب
ةد˘ي˘سسلا نا˘كمإا˘بو , ا˘ي˘سشت˘˘ي˘˘ب و˘˘ي˘˘با˘˘ف
رابتعلا يف ولريب عسضت نأا زوجعلا

يهو لبقتسسملا يف ةفيظو لسضفأل
زئافلا بعÓلا .لوألا قيرفلا ةدايق
ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب أاد˘ب د˘˘ق م˘˘لا˘˘ع˘˘لا صسأا˘˘كب
هترماغ˘م˘ل نوا˘ع˘م˘لا هزا˘ه˘ج ل˘ي˘كسشت
وينوراب وتر˘بور نو˘كي˘سسو ةد˘يد˘ج˘لا

ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن با˘ب˘سش ق˘ير˘˘ف برد˘˘م
دكؤوت ريراقتلا.هتمهم يف هل اًدعاسسم
بردمك  ولريبل ىلوألا مايألا يف هنأا
نأا آلا , ةنسس32 تحت صسوتنفوي قيرفل
حبسصيل هدع˘ت «ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا» ةرادإا

ةد˘ي˘سسلا» ي˘ف لوألا ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ا˘ً̆برد˘˘م
.Óًبقتسسم «زوجعلا
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يزيل‚إا عارشص

مشض ىلع ›اطيإا
ونيروت فاده

نأا ’’ايلاطيإا لوبتوف’’ ةكبسش تدكأا
رتنإاو يزيلجنإلا دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
بهتلم عارسص ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م
ا˘يرد˘نأا تا˘مد˘خ˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
يف ونيروت فاد˘هو م˘جا˘ه˘م ي˘تو˘ل˘ي˘ب
.يراجلا فيسصلا

هيدان عم يتوليب فادهأا نأا ودبيو
ءا˘ق˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةرو˘˘سصب تن˘˘م˘˘سض د˘˘ق
مسسوملا يلاطيإلا يرودلا يف ونيروت
رطخل صضرعم يدا˘ن˘لا ن˘كل ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ديدجلا مسسوملا لبق هنادقف

نأاب ة˘ي˘فا˘ح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأاو
بعÓلا دقع ديدجت ىلإا ةجاح كانه
فوسس ونيروت نأاب تانامسض ميدقت عم
دو˘˘ع˘˘سصلا د˘˘عا˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع صسفا˘˘˘ن˘˘˘ي
م˘سساو˘م˘لا˘ب ة˘ي˘بوروألا تلو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل
لا بحاسص بعÓلا ىقبي ثيح لبقملا
.هيدان فوفسصب اًماع62

رتنإاو دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م بغر˘يو
نكل يلاطيإلا فادهلا مسض يف نÓيم
نم رثكأاب صضرع ميدقت امهيلع نيعتي
يف اهسضفر مت يتلا وروي نويلم04
نم اًسضرع يدانلا ىقلت امدنع رياني
.همسضل انيتنرويف

ونيروت عم يتوليب دقع يوتحيو
نويلم001 هردق يئازج طرسش ىلع
نم مغرلا ىلع اًيراسس لاز امو وروي
يف د˘جاو˘ت˘لا˘ب بعÓ˘لا تا˘حو˘م˘ط نأا
صضف˘خ ى˘لإا يدؤو˘ت د˘ق ر˘ي˘˘ب˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف
.بولطملا رعسسلا

ةارابم93 ي˘ف ي˘تو˘ل˘ي˘˘ب كرا˘˘سشو
اذه هيدا˘ن ة˘ق˘فر تا˘ق˘با˘سسم˘لا ة˘فا˘كب
اًفده22 ا˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سس م˘سسو˘˘م˘˘لا

.3 عنسصو

دتيانوي Îشسششنام
هجو ‘ هباب قلغي

يشسليششت
،يناطير˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك

رتسسسشنام صضفر نع ،تبسسلا صسما
مسضل ،يسسليسشت نم اًسضرع ،دتيانوي
 .لبقملا مسسوملا يف هيبعل دحأا

نإاف ،«روري˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
نو˘سسرد˘ن˘ه ن˘يد بقار˘˘ي ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت

،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ى˘مر˘م صسرا˘˘ح
د˘ل˘ي˘ف˘ي˘سش ح˘لا˘سصل ا˘ًي˘˘لا˘˘ح را˘˘ع˘˘م˘˘لاو
 .دتيانوي

درابمل كنارف sنأا ىلإا تراسشأاو
ح˘˘ب˘˘سصي نأا د˘˘ير˘˘ي ،زو˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا برد˘˘˘م
ي˘˘سسا˘˘سسألا صسرا˘˘ح˘˘لا ،نو˘˘سسرد˘˘ن˘˘˘ه
اًلدب ،ديدجلا مسسوملا يف يسسليسشتل
 .اغلابازيرأا ابيك نم

ل˘سصاو˘ت ي˘سسل˘ي˘سشت نأا تح˘˘سضوأاو
،اًسضرع هل مدقو رمحلا نيطايسشلا عم
مدعل ،صضفرلاب در دتيانوي ناملا نكل
يف هيسسفانم دحأا ةيوقت يف هتبغر
 . غيلريميربلا

مل يسسليسشت نأا ةفيحسصلا تركذو
ن˘˘يد ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ب م˘˘ل˘˘سست˘˘سسي
اًدد˘˘ج˘˘م دو˘˘ع˘˘˘ي د˘˘˘قو ،نو˘˘˘سسرد˘˘˘ن˘˘˘ه
لوح دتيانوي رتسسسشنام عم صضوافتلل
 .دعاولا صسراحلا

نم ديدعلا بكترا دق ابيك ناكو
،غيلريميربلا يف مسسوملا اذه ءاطخألا

ةرم نم رثكأا هعسضي درابمل لعج امم
.ءلدبلا دعاقم ىلع

زاجنإلا رركُي اوتروك
ققحت يذلا

4591 ماع
اوتروك وبيت يكيجلبلا حبسصأا
يناث ديردم لاير ىمرم صسراح
ققحي يذلا اغيللا خيرات يف بعل
و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘م يرود˘˘لا

 .ديردم لايرو ديردم
’’ا˘كرا˘م’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسحو

ققح اوتروك وبيت نإاف ،ةينابسسإلا
دحاو بعل هققح يذلا زاجنإلا
زيريب صسييول هيسسوخ وهو طقف
يذلا ،ديردم وكيتلتأا مجاهم اياب

ةمسصاعلا يبطق عم يرودلا ققح
 .وكيتلتأاو ديردم لاير

ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م نا˘˘ك ا˘˘يا˘˘ب
ديردم وكيتلتأا يف نييروطسسألا
مهن˘مو را˘ب˘ك ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م بنا˘ج˘ب
1591 ما˘عو كرا˘ب˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘˘لا

يتيلتألا عم هل يرود لوأا ققح
لاير عم4591 ماع كلذ رركيل
يذلا ينابسسإلا بعÓلا .ديردم
ماع ذنم ينابسسإلا داحتإلا صسأارت
ققح9791 ما˘ع ى˘˘ت˘˘ح5791
يغنير˘ي˘م˘لا ع˘م ر˘خآا يرود ا˘ًسضيأا
عم اًسضيأا لا˘ط˘بأا ن˘ي˘يرود بنا˘ج˘ب
فدهتسسي اسضيأا اوتروك .ديردم
ارو˘˘ماز ةز˘˘ئا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا لو˘˘˘سصو˘˘˘لا

ىتح ،يرودلا يف صسراح لسضفأاك
لبقتسسا يكيجلبلا صسراحلا نلا
لدعمب يأا ةارابم43 يف اًفده02
اذ˘ه ،ةارا˘˘ب˘˘م ل˘˘كل فد˘˘ه95.0
ع˘˘م ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح نأاو ق˘˘ب˘˘سس زا˘˘ج˘˘نإلا
56.0 لدعمب نكل اًسضيأا وكيتلتأا

73 بعل ثيح ةارابم لكل فده
يف اًفد˘ه42 لب˘ق˘ت˘سسا و ةارا˘ب˘م
.41‐31 مسسوم

اغيللا بقل ةنولششرب اهب رشسخ يتلا ةقيرطلا حشضوت ةينابشسإا ةفيحشص

ابغوب ءاقب نم نوقثاو دتيانوي Îشسششنام وعجششم

م˘˘جا˘˘ه˘˘م صشتوار˘˘ك ر˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘ق
يزي˘ل˘ج˘نلا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو لو˘بر˘ف˘ي˘ل
برسضلاب ىدعتي نأا داك هنإا ،قباسسلا

ىدحإا ،دنانيدريف وير هقيدسص ىلع
رتسسسشنام دسض لوبرف˘ي˘ل تا˘يرا˘ب˘م
هسسفن تقولا ي˘ف اًر˘ي˘سشم ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
نآلا نا˘كح˘˘سضي ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا نأا ى˘˘لإا

.ةعقاولا ناركذتي امدنع
5002 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘سس ي˘˘ف كلذ نا˘˘ك

عيباسسألا يف صشتوارك ناك امدنع
لطب لوبرفيل عم هل ىلوألا ةليلقلا
هجاو امدنع ،تقولا كلذ يف ابوروأا

دنانيدريف دتيانوي عفادم هجول اهجو
ي˘˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز د˘˘حأا ح˘˘ب˘˘سصأا يذ˘˘لا ،
.دعب اميف ارتلجنإا بختنم

ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي صشتوار˘˘ك نا˘˘ك
نأا ودبيو ،زديرلا عم طقف ةسسماخلا

د˘سض لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ةرار˘˘ح
لداعتلا لÓخ هيلإا تلسصو دتيانوي
دنع اميسسل ،’’دليفنأا’’ يف يبلسسلا

اًروهسشم ناك يذلا دنانيدريف ةيؤور
.مسصخلا يمجاهم عم رجاسشتلاب

بر˘˘˘˘˘قأا ن˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘لاؤو˘˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘عو
رجاسشتي˘سس نا˘ك ن˘يذ˘لا صصا˘خ˘سشألا

تاحيرسصت يف صشتوارك در مهعم
تب˘ع˘ل اذإا’’ :’’رور˘ي˘م’’ ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصل

قودنسصلا لخاد كءÓمز دحأا دسض
لوسصحلا لجأا نم مهقحسستسس  لهف
’’!معن عبطلاب ؟ةركلا ىلع

د˘نا˘ن˘يدر˘ي˘ف و˘˘ير نا˘˘ك’’ :فا˘˘سضأا

ع˘˘م تا˘˘بر˘˘سضلا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘˘ل بر˘˘˘قألا
لÓخ ،بعلملا ةيسضرأا ىلع صصخسش
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘مو لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
.’’دتيانوي

ارتلجنإا ي˘ف ءÓ˘مز ا˘ن˘ك’’ :ع˘با˘تو
يئاقدسصأا دحأا وهو ،تقولا كلذ يف
يف ر˘كف˘ن ا˘مد˘ن˘ع ،نآلا ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا
.هيلع اًيوسس كحسضن ،نآلا راجسشلا

د˘نا˘ن˘يدر˘ي˘فو صشتوار˘ك نأا ر˘كذ˘˘ي
ة˘كب˘سشل ن˘ي˘ل˘ل˘ح˘م˘ك نآلا نÓ˘م˘ع˘ي
’’ترو˘˘˘ب˘˘˘سس ي˘˘˘ت ي˘˘˘ب’’ تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق
قوقح كلتم˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا يرود˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.ةدحتملا ةكلمملا لخاد زاتمملا

دتيانوي رتسسسشنام وعجسشم دقتعي
يسسنرفلا قيرفلا طسسو بعل نأا
ةداعسسلا نم ةلاح صشيعي ،ابغوب لوب
نم نيقثاو اوحبسصأاو ،يدانلا لخاد
رسشن نأا دعب ديدج دقع ىلع هعيقوت
ويديف عطقم صشتيتام اينامين هليمز
ةرايسس قئاسس هنأاب رهظي ،يسسنرفلل

م˘˘ه˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ع˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ف˘˘لو˘˘˘غ
.’’نوتغنيراك’’ يف

ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ا˘ب˘غو˘ب ف˘سشكو
يسضام˘لا ف˘ي˘سصلا يدا˘ن˘لا ةردا˘غ˘م
ى˘ل˘ع ن˘كل ،د˘يد˘ج ٍد˘ح˘ت ن˘ع ا˘ًث˘ح˘ب
ديردم لاير عم هطبر نم مغرلا

نأا لإا ،نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سس صسيرا˘˘˘بو
.ققحتي مل لاقتنلا

ن˘ع ط˘سسو˘لا ط˘خ بعل با˘˘غو
ببسسب مسسو˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م ة˘ي˘ب˘لا˘غ
اًمهم اًرود بعلل داع هنكل ةباسصإلا
تسس ءدب ثيح ،دتيانوي ةريسسم يف

ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ل˘˘˘سصأا ن˘˘˘م تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
ذنم رمحلا نيطايسشلا عم تاهجاوم
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ةدوع

يف ليوطلا ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم لاز˘ي لو
هدقع ءاهتنا عم حسضاو ريغ يدانلا
نم مغرلا ىلع ،لبقملا ماعلا يف
هد˘يد˘م˘ت را˘ي˘خ˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي ظا˘ف˘ت˘حا
.رخآا مسسومل

فقوم نأا ةفلتخم ريراقت معزتو
،ريغت دتيانوي يف ءاقبلا نأاسشب ابجوب
ديدج دقع ماربإا ىلع حتفنم وهو
.’’دروفارت دلوأا’’ يف

ر˘سشن ،ي˘سضا˘م˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي
هتحفسص ىلع ويديف عطقم صشتيتام
ابغوب رهظي ’’مار˘غ˘ت˘سسنإا’’ ع˘قو˘م˘ب

لمعيو ف˘لو˘غ ة˘بر˘ع دو˘ق˘ي ه˘لÓ˘خ
.قئاسسك

نأا د˘ت˘يا˘نو˘ي و˘ع˘ج˘سشم د˘ق˘ت˘˘ع˘˘يو
تغلب ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘عل ن˘ي˘ب ءاو˘جألا

،قÓطإلا ىل˘ع ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘سسم ى˘ل˘عأا
نم ةداعسس رثكأا ابغوب نأا نودقتعيو
.ىسضم تقو يأا

،ليف نو˘ت˘سسأا ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا د˘ع˘بو
هلبقتسسم ناك اذإا امع ابغوب لئُسس
بعل لا˘قو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي
ىلع بسصني هزيكرت لك نإا طسسولا

يف حاجنلا قيقحتل يدانلا ةدعاسسم
لهأاتلاو يزي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا صسأا˘ك
.لاطبألا يرودل

،يلاحلا تقولا يف’’ :ابغوب لاق
تزكرو ،اًدج ةليوط ةرتفل تبسصأا

ةد˘عا˘سسمو ةدو˘ع˘ل˘ل ي˘˘سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ن˘يد˘ل ،عا˘ط˘ت˘سسم˘لا رد˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

لاطبألا يرود ىلإا باهذلل ،نيفده
زكرن ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا صسأا˘كو
.’’كلذ ىلع

 ’’5002 ماع دنانيدريف ىلع برشضلاب ىدعتأا تدك’’ :فششكي سشتوارك

ود˘نو˘˘م’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تح˘˘سضوأا
ةقيرطلا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ’’و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
اغيللا بقل ةنولسشرب اهب رسسخ يتلا
 .مسسوملا اذه ديردم لاير باسسحل

ةروكذم˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا بسسحو
ةرادسص ىلوتي ةنولسشرب ناك ،هÓعأا
ف˘قو˘ت ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا
نيتطقن قرافب ينابسسإلا يرودلا

يف لداعتلا نكل ،ديردم لاير نع
لا˘ير˘ل ةراد˘سصلا ى˘ط˘عأا ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا

ة˘ي˘ن˘ق˘ت ل˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘عد˘˘ب ،د˘˘يرد˘˘م
 .ويديفلا

يف نميهملا ةنولسشرب قيرف داع
لزع˘لا ن˘م ا˘غ˘ي˘ل˘لا˘ب ر˘ي˘خألا د˘ق˘ع˘لا
يف لثمتت ةريبك ةزيم عم يحسصلا
م˘ه˘سسف˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف دا˘˘م˘˘ت˘˘علا
ي˘ف ع˘سسا˘ت˘˘لا يرود˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
نكلو ،اًماع21 رخآا يف يرودلا
اوماق ةريخألا11ـلا تايرابملا يف
ةز˘ي˘م ل˘يو˘ح˘تو ،بق˘˘ل˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف˘˘ب
ىلإا ديردم لاير نم رثكأا نيتطقنلا
قيرفلا نع طاقن7 قرافب عجارتلا
 .يكلملا

ديردم لاير نكي مل ،عقاولا يف
نÓعإل ةريخألا ةلوجلا ىلإا ةجاحب
نادقف دعب اغيلل اًلطب اًيمسسر هسسفن
فانئتسسا ذ˘ن˘م طا˘ق˘ن9 ةنول˘سشر˘ب
 .يرودلا

ةرادسص يف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘م˘ت˘سسا
لاير يتارابم يف زوفلا دعب اغيللا

لداعتلا نكل ،صسيناغ˘ي˘لو ا˘كرو˘يا˘م
ديردم لاير˘ل ح˘م˘سس ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ي˘ف
ع˘م طا˘ق˘ن˘لا دد˘ع ي˘ف يوا˘˘سست˘˘لا˘˘ب

م˘ث ،يرود˘لا لود˘ج ي˘ف ا˘سصرا˘˘ب˘˘لا
قيرفلل ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘بر˘سضلا تنا˘ك
وغيف اتليسس ةارابم يف ةينولاتاكلا
عم2‐2 ةجيتنب اهيف لداعت يتلا

ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف صسا˘ب˘سسأا و˘غا˘يإا فد˘ه
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘بر˘سضلا تنا˘˘ك م˘˘ث ،88
يف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل ا˘ًب˘ير˘ق˘ت
وكيتلتأا دسض لداعتلا ةليل يرودلا

ى˘ت˘ح ،و˘ن بما˘ك ي˘ف2‐2 ديرد˘م
اًطابحإا هتايوتسسم رثكأا ىلإا لسصو
،انوسساسسوأا دسض1‐2 ةراسسخلا عم
ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب كر˘ت يذ˘لا
لاير فلخ طاقن عبسس قرافب يناثلا

 .ديردم
ةنولسشرب ىوتسسم بذبذت عمو

،ةر˘ي˘خألا ر˘سشع˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تزر˘˘بأا
لاير اهيلع لسصح يتلا ةيجهنملا

هذ˘˘ه ن˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث ي˘˘˘ف د˘˘˘يرد˘˘˘م
ةينقت لبق ن˘م ر˘سشع˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ةريخألا ءازجلا ةبرسض عم ،ويديفلا

اهباسستحا يف ءاوسس ،لايرايف دسض
عوج نأا امك ،اهذيفنت راركت يف وأا
ن˘يد˘لا ن˘يز ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن يذ˘˘لا يرود˘˘لا

عم هل ليثم ل ،هيبعل ىلإا ناديز
 .ةنولسشرب يف نيتيسس يكيك رود

لاير ناك ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ف˘قو˘ت ل˘ب˘ق
ديسصرب يناثلا زكرملا يف ديردم
ن˘ع ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب ة˘ط˘ق˘ن65
01 ق˘˘˘ق˘˘˘ح ه˘˘˘ن˘˘˘كل ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب

ل˘سضفأا˘˘ك ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م تارا˘˘سصت˘˘نا
مسسو˘م˘لا اذ˘ه تارا˘سصت˘نا ة˘ل˘سسل˘سس
اًلطب هسسف˘ن ن˘ل˘ع˘ي˘ل ،ف˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب
  .يرودلاب ةريخألا ةلوجلا لبق اغيلل

ديردم لاير تاراسصتنا تناك اذإا
اذه يف ةلسسلسس لسضفأا يه ةرسشعلا
صسمخب اًسضيأا أادب يذلاو ،يرودلا
رثكألا ةنول˘سشر˘ب نا˘ك ،تارا˘سصت˘نا
وتسسنرإا عم ى˘ت˘ح زو˘ف˘ل˘ل ا˘ًق˘ي˘ق˘ح˘ت
عم ،ءلدبلا دعاقم ىلع يدريفلاف
ة˘يا˘ه˘ن ن˘˘ي˘˘ب تارا˘˘سصت˘˘نا ة˘˘سسم˘˘خ
عم امنيب ،ربوتكأا ةياهنو ربمتبسس
ة˘˘ع˘˘برأا ق˘˘ق˘˘ح ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘˘كي˘˘˘ك
.ةيلاتتم تاراسصتنا



 يرهششلإ هبتإر نم%51 مشصخ مشضهي مل رشضخلإ مجن

 «افيفلا»ـب يارشس ةطلغ ددهي يلوغيف
يارسس ةطلغ هقيرف ةرادإا يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفسس دده

لاح يف ،ةلبقملا مايألا يف مدقلا ةركل يلودلا داحتإلا ىلإا ءوجللاب
.ناك امك هبتار ةداعإا مدع

ينطولا بختنملا مجن يلوغيف نأا ةيكرت ةيفحسص ريراقت تلاقو
امدعب «افيفلا» ىدل اهدسض ىوكسش عفرب يارسس ةطلغ ةرادإا دده
راسشتنا ريثأات ببسسب ةئملاب51 ةبسسنب يرهسشلا هلخد صضفخب تماق
.هتراسشتسسا نود «انوروك» صسوريف

ررق يذلا ،هيدان هب ماق ام ةيفلخ ىلع «وسسوسس» لعف در ءاجو
يف م˘ه˘ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘ي˘سس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف بعÓ˘لا ع˘سضو
ةرادإا تماق امدنع وه ةلب نيطلا داز امو ،يراجلا يفيسصلا وتاكريملا
قيرف نع ثحبا» اهيف تلاق بعÓل ةيطخ ةلاسسر ثعبب «موب مسسلا»
هدادعتسسا نع ةيادبلا يف برعأا دق يلوغيف نإاف ةراسشإÓلو.«ديدج
هيأار ريغي نأا لبق ،رمألا ىسضتقا نإا هتاقحتسسم نم ءزج نع يلختلل
.يارسس ةطلغ يلوؤوسسم رارق ببسسب

ب.اشضر
 إددجم ينامو حÓشص ىلع قوفت

 غيلريميربلا يف بعل لشضفأا عبار زرحم
رتسسسشنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم صضاير رمتسسي

يرودلا تاسسفانم نم˘سض ما˘قرألا م˘ي˘ط˘ح˘ت ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘سس
ةمئاق نمسض «زورح» دجاوت ثيح ،مسسوملا اذه زاتمملا يزيلجنإلا
طيقنت بسسح مسسوملا اذه ةخسسن يف «غيلريميربلا«يبعل لسضفأا

اقوفتم ماقرألاو تاءاسصحإلا يف صصسصختملا «دروكسسوه» عقوم
زكرملا قباسسلا يتيسس رتسسيل مجن لتحاو ،موجنلا نم ديدعلا ىلع
يف هليمز نيورب يد نيفيك ةمئاقلا ردسصت اميف ةطقن5.7 ـب عبارلا
مجاهمب ا˘عو˘ب˘ت˘م ة˘ط˘ق˘ن88.7 ى˘ل˘ع ه˘ل˘سصح˘ت د˘˘ع˘˘ب «ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا»
.اريريب ودراكير اثلاثو يروارت امدأا ينابسسلا نوتبماهرفلاو

طيمز.ع
 فيظن فدهب كوتشس مامأإ دروفتنيرب ةراشسخ دعب

ةرششابم دوعشصلا ةشصرف توفي ةمحر نب
 «غيلرميربلا» ىلإا

دروفتنيرب هيدان ةقفر يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسس عيسض
هتراسسخ بقع «غيلرميربلا» ىلإا دوعسصلا نم رثكأا بارتقإلا ةسصرف
«نم54 ةلوجلا راطإا يف0 ـ1 يتيسس كوتسس قيرف دسض صسمأا
.«بيسشنايبمسشلا

امدنع دروفتنيرب هقيرف عم ةمحر نب اهاقلت يتلا ةراسسخلا بقعو
عيسض دق نوكي فيسضن فدهب يتيسس كوتسس يدان ىلع افيسض لح
ريخألا هل حاتأا امدعب مورب تسساو فيسصولاب  قاحللا هسسفن ىلع
مامأا ةليئسض ةسصرف ىقبتو.ةيسضاملا ةلوجلا يف هرثعت دعب ةسصرفلا
دوعسصلاو «فوأا يÓب» يف كارتسشلا يدافتل دروفتنيربو ةمحر نب
راظتناو ةلبقملا ةارابملاب زوفلا وهو لأا «غيلرميربلا» ىلإا ةرسشابم
ةقفر لتحي رئاطلا حانجلا ةمحر نب نإاف ةراسشإÓلو.فيسصولا مازهنا
صشتيمورب تسساو قيرف لتحيو18 ديسصرب3 ةبترملا دروفتنيرب
 يرودلا نم ةدحاو ةلوج ءاقبو ،ةطقن28ـب يناثلا زكرملا

جاحلب اشضر /طيمز.ع
 ةيدنأ’إ نيب ةإواشسملاب بلاط

تارارق قيبطت ةرورشض ىلع ددششي دعاشس
 يلارديفلا بتكملا

يف مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل ماعلا نيمألا دعاسس دمحم ددسش
قفو ديدج˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
ديدعلا نع دعاسس ثدحتو.يلارديفلا بتكملا اهذختا يتلا تارارقلا

تارارقلا مهأا ىلإا قرطت ثيح «فافلا» صصخت يتلا عيسضاوملا نم
ةانقلا جمارب دحأا يف افيسض هلولح دنع يسشطز ةئيه اهب تجرخ يتلا
فسسأÓل »:Óئاق ديدجلا ةلوطبلا ماظن قيبطت ىلع ادكؤوم ،ةينطولا
لو ةريبك رئازجلا نكل ،ةمسصاعلاو لامسشلا ىلع امئاد زكرن نحن
يطعي ةسسفانم ماظن ىلع ةيسضاملا ةنسسلا انتوسص اننأا ىسسنن نأا بجي
ل كلذل»: فيسضيل ،«لامسشلا قرفو بونجلا قرفل ظوظحلا صسفن
تسسيل رئازجلا يل ةبسسنلا˘ب ،ر˘خآا ما˘ع را˘ظ˘ت˘نا˘ب ه˘ب˘لا˘ط˘ن نأا ا˘ن˘ن˘كم˘ي
.«ةريبك رئازجلا ..طقف لامسشلاو ةمسصاعلا

طيمز.ع
 «بائذلإ» عافد نم ىنميلإ ةهجلإ معدل

 امور رادار ىلع لاطع
نم يسسنرفلا صسين بعلو يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي تاب

ويسشتلاك» عقوم فسشكو.ايلاطيا يف ةيدنألا ربكأا دحأا تامامتها نيب
ريهظ لاطع اوعسضو امور يدان يلوؤوسسم نأا يلاطيإلا «وتاكريم
وتاكريملا يف تاماد˘ق˘ت˘سسإلا تا˘يو˘لوأا ن˘م˘سض ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةهجلا ميعدت ةيلاطيإلا ةمسصاعلا يدان ةرادإا ديرت ثيح ،يراجلا
.رسضخلا للدم مجحب بعÓب يفلخلا طخلا نم ىنميلا

رابكلا ةنيط نم نيبعل ةدع مادقتسسا ىلع امور ةرادإا رسصتو
زيغيردور ورديب تعسضو ،لبقملا مسسوملا يف ىلوألا راودألا بعلل
.تايولوألا زربأا نم يسسليسشت يدان مجن

ب.اشضر
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ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘˘ج ه˘˘˘ّجو
ة˘لا˘˘سسر ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ةر˘˘ثؤو˘˘م
ن˘˘ع ا˘˘مو˘˘ي563 رور˘˘˘˘˘˘م
صسأاكب يخيرا˘ت˘لا م˘ه˘ج˘يو˘ت˘ت
يتلا9102 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا
ماعلا ي˘ف ر˘سصم ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حا
.يسضاملا

ىلع لوألا لجرلا حسضوأاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘سضرا˘˘˘ع˘˘˘لا صسأار
ي˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
عقوملا اهب صصخ تاحيرسصت
انأا» :Óئاق «فافلا» ـل يمسسرلا
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘عل بحأا

ادج مهم رمأا مهعم ةقÓعلاو
 .«بيردتلا ملاع يف

نم لوأإ نوكأإ نأإ تدرأإ»
دنع صسأاكلإ لمحي
صضرأإ ىلإإ لوخدلإ

’ روعشش إذهو نطولإ
 «ىشسني

جيوتت صسدنهم ربع امك
بق˘ل˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
لوألاو مهخيرا˘ت ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا

ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ،را˘يد˘لا جرا˘˘خ
لمح نم لوأا هنوك ،ةريبكلا
لو˘˘خد رو˘˘ف يرا˘˘ق˘˘لا جا˘˘ت˘˘لا
اهنأا ا˘ح˘سضو˘م ،ن˘طو˘لا صضرأا

،ى˘سسن˘˘ت ل تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل تنا˘˘ك
» :دد˘سصلا اذ˘ه˘ب ل˘سسر˘˘ت˘˘سساو
لخدي نم لوأا نوكأا نأا تدرأا

صضرأا ى˘لإا يرا˘˘ق˘˘لا جا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لو عئار روعسش اذه..نطولا
ةياغ ىلإا هاسسنأا نأا يننكمي
،ا˘˘م˘˘ئاد ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘سسو ،ي˘˘تو˘˘م
،«خ˘يرا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف بت˘˘ك˘˘ُي˘˘سسو
انلخد لوألا مويلا ذنم» :متخو
ا˘˘ندرأاو ،ةو˘˘ق˘˘ب ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
 .«اديعب باهذلا

جيوتت ىركذ :يششطز
ايقيرفإإ ممأإ صسأاكب رشضخلإ

 ىشسنت ’ رشصم يف
يسشطز نيد˘لا ر˘ي˘خ ر˘ب˘ع

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا صسي˘˘ئر
،هرا˘خ˘ت˘فا ن˘ع ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ج˘يو˘˘ت˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ع رور˘˘م˘˘ب
يرئازجلا ينطولا بخت˘ن˘م˘لا

يف ةيناثلا ايقيرفإا ممأا صسأاكب
لوألا ل˘جر˘لا لا˘قو.خيراتلا

ةيورك ةئيه ىلعأا صسأار ىلع
تاحيرسصت ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
نو˘˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب صصخ
صسأاكب جيو˘ت˘ت˘لا» :ير˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ي˘ب˘ك زا˘ج˘˘نإا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا
يرئازجلا داحتإلاو بختنملل
هذه لثم ىركذو ،مدقلا ةركل

:م˘ت˘خو ،«ى˘سسن˘˘ُت نأا بج˘˘ي ل
ىلع انزفحت ةلثامم خيراوت»
ةلسصاومو ريبك دوهجم لذب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ي˘ع˘سسلاو ل˘م˘˘ع˘˘لا
 .«لبقتسسُملا يف لسضفأا جئاتن

جيوتتلإ :يرمعلإ نب
ايقيرفإإ ممأإ صسأاكب

فرظ يف ءاج9102
 ءإدعشس نحنو صساشسح

ير˘م˘ع˘لا ن˘ب لا˘˘م˘˘ج د˘˘كأا
مجن يرئازجلا يلودلا عفادملا
ه˘نأا ،يدو˘ع˘سسلا با˘ب˘سشلا يدا˘ن
ة˘˘حر˘˘ف نو˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘ي هؤوÓ˘˘˘مزو
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا
ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا9102
يخيرا˘ت˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب ة˘حر˘ف˘لا
لاقو ،9102 ايقيرفإا ممأا صسأاكب
تاحيرسصت يف «دسسألا بلق»
يرئازجلا نويزفلتلا اهب صصخ
ايقير˘فإا م˘مأا صسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘لا»:
،صساسسح فرظ يف ءاج9102
ه˘سشي˘ع˘ت تنا˘ك ا˘م˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
اذه˘ب ءاد˘ع˘سس ن˘ح˘نو ،ر˘ئاز˘ج˘لا
.«ةظحللا ةياغل زاجنلا

ططخم نم هجورخ دعب
 يناملأ’إ بردملإ

نÓخدي دروفتنيربو زديل
 يشسورعل مشض قابشس
ر˘˘سسا˘˘ي ى˘˘ح˘˘سضأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب

يدان تاباسسح جراخ يسسورعل
مل يذلاو يزيل˘ج˘نإلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ع˘م ة˘ق˘ي˘قد يأا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘˘ي
ي˘ف «زد˘ير˘˘لا»ـل لوألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ى˘ف˘ت˘كاو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م
ي˘ف ق˘ئا˘˘قد˘˘لا صضع˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب
ءار˘˘˘˘ج صسأا˘˘˘˘كلا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م
ةليكسشت يف ةسسرسشلا ةسسفانملا
رخآا ن˘م˘سضو.بولك ن˘غرو˘ي
مامتهإا دوجو و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا را˘ب˘خأا
«بي˘سشن˘ي˘ب˘ما˘˘سشلا» يداو˘˘ن د˘˘حأا
ج˘ير˘خ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘ير˘ت ي˘ت˘لا
نم لكب رمألا قلعتيو «زديرلا»
،دتيانوي زديلو دروفتنيرب يدان
ف˘˘ط˘˘خ ى˘˘لإا نا˘˘فد˘˘ه˘˘ي ناذ˘˘ل˘˘لا
وتاكريملا ةرتف لÓ˘خ ة˘ب˘هو˘م˘لا
ديرت يت˘لاو ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا
بعÓ˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘غر لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
نلو رثكأا بعللا يف يرئازجلا
لاقتنلا لÓخ نم لإا كلذ نوكي
.Óبقتسسم كلذ هل نمسضي دانل
ةرادإاو ق˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘ل بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘م˘˘سسر صضر˘˘ع يأا «زد˘˘ير˘˘لا»
ر˘˘سسيألا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا صصو˘˘سصخ˘˘˘ب
رارق دعب ،ةعاسسلا دحل باسشلا

يرود˘˘˘لا ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم
مجنلا نع يل˘خ˘ت˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
.يلاحلا فيسصلا لÓخ يرئازجلا

طيمز.ع

لÓ˘ه ي˘بر˘˘ع˘˘لا ل˘˘ج˘˘سس
يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘نادو˘سس
صسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا يدا˘ن بعلو
ةمئاق ى˘لإا ه˘تدو˘ع ي˘نا˘نو˘ي˘لا
ةهجاومب نيينعملا نيبعÓلا
يرود ن˘˘˘م˘˘˘سض ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ثأا كيآا
.ينانويلا ربوسسلا

يمسسرلا باسسحلا فسشكو
نع صسمأا صسوكايبملوأا يدانل
مجاهم ينادو˘سس م˘سسا د˘جاو˘ت
ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ع˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ورد˘ي˘ب» برد˘م˘˘لا ا˘˘هرا˘˘ت˘˘خا

ةهجاومل ابسسحت «ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
ةلو˘ج˘لا ي˘ف ا˘ن˘ي˘ثأا كيآا يدا˘ن
نو˘˘كي اذ˘˘ه˘˘بو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

لجسس دق ءارحسصلا براحم
رث˘كأا ماد با˘ي˘غ د˘ع˘ب ه˘تدو˘ع
ةباسصإلا ببسسب رهسشأا7 نم
ي˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا ى˘ل˘ع ه˘تر˘ب˘جأا

.ةيحارج

يدا˘˘˘˘ن نإا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘˘لو
بقل مسسح دق صسوكايبملوا
براح˘م ةدو˘ع ل˘ب˘ق يرود˘لا
اذه ى˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘يو ءار˘ح˘سصلا
مويلا ءاقل يف قلأاتلا ريخألا
ةاراب˘م ي˘ف ه˘ت˘نا˘كم نا˘م˘سضل
ي˘ت˘لا صسأا˘كلا ن˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
رهسشلا نم62 يف بعلتسس
،انيثا كيآا يدان دسض يراجلا

.هقيرفل رخآا بقل ةفاسضإاو
جاحلب اشضر

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ةرازو تسضفر
مدقت يذلا بلطلا ةسضايرلاو
ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا ه˘˘˘ب
ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
ةيعم˘ج د˘ق˘ع ل˘جأا ن˘م مد˘ق˘لا

ي˘ف ثب˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘ما˘ع
ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘سصم
.يلاحلا مسسوملل

ةرازو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا در ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو
يف «فافلا» بلط صصوسصخب
تدكأا هتردسصأا يذلا نايبلا
ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘غ ه˘˘˘نأا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘جو ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تراو
ةيداحتلا تمدقت دقل»:نايبلا
بلطب مدقلا ةركل ةيرئازجلا
ةماع ةي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع صصي˘خر˘ت

،ةيئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ةرود ي˘ف ة˘يدا˘ع
لاجتراو ينوناق عارتخا اذه
.«(ةغوارم)

اذ˘˘ه ن˘˘م د˘˘سصق˘˘لا نا˘˘ك اذإا
ةماع ةيعمج دقع وه بلطلا

يسساسسألا نوناقلا نإاف ،ةيداع
ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
طور˘سش ة˘قد˘ب دد˘˘ح˘˘ي مد˘˘ق˘˘لا

نا˘ك اذإا ،ا˘هدا˘ق˘ع˘نا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘كو
دقع بلطلا اذه نم دسصقلا

نإاف ،ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج
نم6 ةر˘ق˘ف˘لا92 ةدا˘م˘˘لا
ةيداحتÓل يسساسسألا نوناقلا
ددحي مدقلا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ثÓث يف اهسصاسصتخا ةقدب

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هاو˘˘˘سس نود تلا˘˘˘ح
رقم ري˘ي˘غ˘ت»:ر˘سصح˘لا ل˘ي˘ب˘سس
˘ما˘ظ˘ن˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت» ،«فا˘˘ف˘˘لا
.«فافلا لح» ،«يسساسسألا

اذه نم صضرغلا ناك اذإاو
ةراسشتسسا مي˘ظ˘ن˘ت و˘ه بل˘ط˘لا

نيلعاف˘لا ع˘ي˘م˘ج ع˘م ة˘ع˘سساو

هذه نإاف ،مدقلا ةرك ةلئاع يف
نود ة˘˘ن˘˘كم˘˘˘م ةرا˘˘˘سشت˘˘˘سسلا
يسساسسألا نو˘نا˘ق˘لا˘ب لÓ˘خإلا
ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
ي˘˘˘ف م˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ،«مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ةرازو ر˘˘˘˘ّكذ˘˘˘˘تو»:ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألا
اهنا˘ي˘ب˘ب ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
ةيليوج90 ي˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘سصلا
مدعب ي˘سضق˘ي يذ˘لاو0202
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب صصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ،ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا
ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تا˘ي˘سصو˘ت
‐ديفوك ءابو دسصرو ةعباتمل
ةحسصلا ةرازول ة˘ع˘با˘ت˘لا91
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
.«تايفسشتسسملا

طيمز.ع

 Êانويلإ يرودلإ نمشض انيثأإ كيأإ ةهجإوم دنع

 ليوط بايغ دعب ةشسفانŸا ¤إا دوعي Êادوشس

 ينوناق ريغ بلطلإ تربتعإ

 ةيئانثتشسلا ةيعمجلا دقع سضفرتو «فافلا» عفشصت ةشضايرلاو بابششلا ةرازو

ب.م.يرشسيإإ

sport@essalamonline.com

نكمي لو بختنملا يبعل عم ةزيمم يتقÓع :يشضاملب
9102 «ناك»ـب جيوتتلا نايشسن
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ىلع صضورع˘لا ل˘طا˘ه˘ت˘ت
يف ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ي˘ب˘عل
لعج ام وهو ةريخألا ةنوآلا
لقعتلاب نوبلا˘ط˘ي را˘سصنألا

ةماود يف لوخدلا يدافتو
ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘لا بع˘˘سصي˘˘سس
صضورعلا ديازت نأاو ةسصاخ
ةرجان˘م˘لا صضع˘ب فر˘ط ن˘م
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سس
اميسسل يدا˘ن˘ل˘ل ل˘كا˘سشم˘لا

نيذلا نابسشلا نيبعÓلا عم
ي˘˘ف كلذ˘˘ك م˘˘ه نو˘˘ب˘˘غر˘˘˘ي
لاح يف مهتلاقتنا ميسسرت
ر˘˘ث˘˘كأا صضور˘˘ع˘˘لا تح˘˘˘سضأا

زر˘˘با ل˘˘˘ع˘˘˘لو اذ˘˘˘ه ة˘˘˘يد˘˘˘ج
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا صصخ˘ت صضور˘ع˘˘لا
يذلاو ةسشغ اذكو يسسودنق
ةفرعم قيرفلا ةرادإا رظتنت

صضورعلا صضعب لقألا ىلع
عا˘ن˘قإا ثح˘ب ل˘ب˘ق ة˘يد˘˘ج˘˘لا

ي˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.يكوكلا

نع ثحبت ةرادإ’ا
ينئاد شضعب عم لولح

تاعزانŸا ةن÷
ىعسست ىرخأا ةهج نم

دا˘ج˘يإا ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا
صضع˘˘ب ع˘˘م ة˘˘˘يدو لو˘˘˘ل˘˘˘ح

اهل ق˘ب˘سس ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا تكت˘˘سشا نأاو
اذكو ةبحر بعÓلا ةروسص
نأاو ةسصاخ حونابو دوبيع
ىدل اهدامتعا مت ةيسضقلا
ي˘ف تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
يعسسلا وهو ةريخألا ةنوآلا
ن˘˘م ةرادإلا ي˘˘مر˘˘˘ت يذ˘˘˘لا

لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ى˘˘لإا ه˘˘لÓ˘˘خ

ا˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ىدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ت
ي˘ف ر˘ب˘كا نو˘يد ل˘ي˘سصح˘˘ت
نأاو ةسصاخ ةلبقملا ةرتفلا
ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف قا˘˘˘فو˘˘˘لا
ة˘سصا˘خ˘لا ه˘˘نو˘˘يد د˘˘يد˘˘سست
صسيلو نييلا˘ح˘لا ه˘ي˘ب˘عÓ˘ب
ناولأا صصمقت مهل قبسس نم
.ةريخألا ةرتفلا يف يدانلا

ششامر ماسشه
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ي˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا تف˘˘قوأا
ينفلا مقاطلا ة˘ي˘ع˘م˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
يتلا رسصانعلا صضعب عم اهتلاسصتا
ابسسحت ةروسضخلل اهمسض يف بغرت
رار˘ق د˘ع˘ب كلذو ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
رخأا يذلاو ريخألا يلاردفلا بتكملا

ةف˘سص د˘يد˘ح˘ت ي˘ف ل˘سصف˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ل˘ج نأاو ة˘سصا˘خ ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا
م˘ه˘ع˘م ثد˘ح˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
اذكو ينارمع رداقلا دبع صشتوكلا
يف دوقعلا عيقوت ةلاحتسسا اودكأا جوجم نيدلا رسصن ةباينلاب ماعلا ريدملا
.دعب ددحي مل ةلوطبلا ريسصم نأا امب نهارلا تقولا

ينفلا ريدŸاو يبطلا مقاطلا عم تاعامتجا دقع ‘ عرسش
ةينابسشلا تائفلا يبردم ديدحتل

مقاطلا عم ةيرود تاعامتجا دقع يف ينارمع بردملا عرسش دقو اذه
طبسضو ديدحت لجا نم تادميحم ةينابسشلا تائفلا لوؤوسسم اذكو يبطلا
يف مهيدعاسسمب ةينفلا ةسضراعلا صسأار ىلع نونوكيسس نيذلا نيينقتلا

راسسم حيحسصت ةرورسض اديج صشتوكلا يعي ثيح ةينابسشلا تائفلا فلتخم
نيبعل نيوكتو ريطأات يف يدانلا ءانبأا ىلع ليوعتلا لÓخ نم يدانلا
.ةلبقملا مسساوملا يف رباكألا دادعت يف اونوكي نا ىلع نيرداق

ششامر ماسشه

حنم دسصق باوبألا قيرفلا ولوؤوسسم حتفي نا يف ةليلم نيع ريهامج لمأات
لاملا لاجر ةسصاخ ريسسملا بتكملا ميعدت يف نوبغري نمل ةسصرفلا

نم نونسسحيو يدا˘ن˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘ي˘ق نو˘ف˘ي˘سضي˘سس كسش نود ن˘م ن˘يذ˘لاو
لسضفا لكسشب يدانلا رييسستل ةيفاسضإا لاومأا بلطتت يتلا قيرفلا ةيعسضو
نمل ةسصرفلا كرتل مهدادعتسسا دكأا دق ناك ينارمعلا قيرفلا صسيئر نا ركذي
.ةيعمجلل نوعلا دي ميدقت ىلع نورداق مه

» ةراطسسوسس» ةرادإا نم رغم اسضرع ىقلت يجاح
يلوؤوسسم نم يرغم دج اسضرع يجاح صسراحلا ىقلت هتاذ قايسسلا يف

يلوؤوسسم عم ةريخألا تاعاسسلا يف لسصاوتي هلعج ام وهو ةمسصاعلا داحتا
يتلا هروجا دعب قلتي مل هناو ةسصاخ هلبقتسسم ديدحت لجا نم «ماسصل»
جارفنا رظتني صسراحلاف يلاتلابو قباسسلا يف ةرادإلا هتدعو املثم اهب نيدي
صضورع كلتمي هناو اميسسل هريسصم ديدحت لجا نم ةيعمجلا عم هتمزا
.هريسصم يف لسصفلا لبق اهيحاون عيمج نم هتسساردل ىعسسي ىرخأا

ششامر ماسشه
لئابقلا ةبيبسش

ليحتسسم هبسش مسسوŸا لامكإا لعجي ›ا◊ا عسضولا نأا دكأا

مشسوŸا Òشصم ‘ لشصفتشس ةماعلا ةيعم÷ا :لÓم
انبشساني اÃ توشصنشسو

ةرواسسلا ةبيبسش

روشسن» يشسامخ
نولشصاوي «بون÷ا
ةوقب تاÒشضحتلا

راششب ‘
ةبيبسش يسسامخ فطخ

ا˘مد˘ع˘ب را˘ظ˘نألا ةروا˘˘سسلا
عقوملا ىلع ويديف اورسشن
م˘هو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ىلع ريبك لمعب نوموقي
لكب رمألا قلعتيو دارفنا

،يفيلخ ،دعاسس ،يدياز نم
نيذلاو في˘ل˘خو ي˘نا˘يزو˘ب
يف ةوقب لمعلا نولسصاوي
ةيلاعلا ةرارحلا مغر راسشب
برقو ،يلاحلا تقولا يف
ر˘˘˘ي˘˘˘سصم ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘لا
نوموقي مهنأا لإا مسسوملا
او˘نو˘كي˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ب

فانئتسسل ءاو˘سس ن˘يز˘ها˘ج
مسسوملل ىتح وأا ةقباسسملا
.ديدجلا

ي˘سسا˘م˘˘خ˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘يو
ةقÓطنا قيقحت ىلع مزاع
ديدجلا مسسوملا يف ةزيمم
ي˘ند˘ب˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
ه˘ب مو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
مسسوملا ةقÓطنل ابسسحت
فانئتسسا لاح يف ىتح وأا
ةفاسضإلا ميدقتل ةسسفانملا
ج˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘سصحو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل

.ةديج
نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو

يف نابعلي فيلخو يفيلخ
اذه نأا لإا فيدرلا فنسص
بردتلا نم ام˘ه˘ع˘ن˘م˘ي م˘ل
مهعم لمعلاو رباكألا عم
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ةو˘˘˘ق˘˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لاو ةر˘ب˘˘خ˘˘لا
.اهنوكلتمي

ب.م.يرسسيإا

يدان صسيئر لÓم فيرسش ربع
حارتقل هحايترا نع لئابقلا ةبيبسش
مدق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا

ي˘ف ل˘سصف˘ل˘ل ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘˘ع
ارظن ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘سصم
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ة˘ي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘ل˘ل
.«انوروك» صسوريف يسشفت ببسسب

ةود˘ن˘لا لÓ˘خ ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘فو
ةلو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘سصم لو˘ح ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا
مسسوملا ريسصم ديدحت متيسس »:لاق
نأا ينعي ام ،ةماعلا ةيعمجلا ربع
ي˘ف ل˘سصف˘ت˘سس ن˘م ي˘ه ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألا
لبق نم انربع نحن »: عباتو ،«رارقلا

،مسسوملا لامكتسسا يف انتبغر نع
يح˘سصلا ع˘سضو˘لا نأا ظ˘حÓ˘ن ن˘كل
،«ةريخألا مايألا يف ةروطخ دادزا
بت˘˘كم˘˘لا »:ر˘˘ي˘˘خلا ي˘˘ف م˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘˘ل
ةد˘ي˘ج تا˘حار˘ت˘قا مد˘ق ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا
نحنو ،مسسوملا ريسصم صصوسصخب
.«ةماعلا ةيعمجلا لÓخ ،ابسسانم هارنامب تيوسصتلاب موق˘ن˘سس ا˘ن˘ت˘ه˘ج ن˘م

طيمز.ع

سشارششر اهمشسا ةيشضق دوجو يفنت يلهألا ةرادإا

جÈلا يلهأا
لجأا ÚبعÓلا عم بقترŸا عامتج’ا

ةطرو ‘ ةرادإلاو نابششلا ىلع لطاهتت سضورعلا

فيطسس قافو
ةماعلا ةيعم÷ا رارق راظتنا ‘ ةئدهتلل نوعدي راسصنأ’ا

Óجأاو تلاشصتلا لك افقوأا جو‹و Êارمع
يفيشصلا وتاكŸÒا عوشضوم

يفيسصلا وتاكŸÒا ‘ ليحرلل حسشرم يجاح

ÒشسŸا بتكŸا باوبأا حتفب نوبلاطي راشصنألا
لاŸا باحشصأا نم ددج ءاشضعأا لوخدل

 ةنيطنسسق بابسش

ةليلم Úع ةيعمج

sport@essalamonline.com

ي˘˘ل˘˘ها را˘˘˘سصنا بج˘˘˘ع˘˘˘ت
ي˘ت˘لا ىو˘كسشلا ن˘م جر˘ب˘˘لا

يف صشارسشر بعÓلا اهعفر
ةر˘كل ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
م˘ل˘ظ˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م مد˘˘ق˘˘لا

قلتي مل هنا ىلع ديكأاتلاو
يهو ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
ن˘م لوا˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا

ي˘ف ةرادإلا ع˘سضو ا˘ه˘لÓ˘˘خ
عرا˘˘˘˘سس د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه جر˘˘˘˘ح
ىلا يلولج قباسسلا هريجانم
دق˘ع˘لا خ˘سسف ة˘ق˘ي˘ثو ع˘سضو
ءاه˘نا ل˘جا ن˘م ي˘سضار˘ت˘لا˘ب
و˘هو ا˘ه˘ت˘ياد˘˘ب ن˘˘م ة˘˘مزلا
ةرادإلا لعج يذلا فقوملا
ةي˘سضق د˘جو˘ت ل ه˘نا د˘كؤو˘ت

ةرادإا ىدل صشارسشر اهمسسا
اه˘نا ى˘ل˘ع ةد˘كؤو˘م ق˘ير˘ف˘لا
ةيلودلا ةيداحتلا لسسارتسس
ن˘ي˘ب د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف د˘ي˘كأا˘ت˘ل
2 موي مت يذلاو نيفرطلا

.4102 ةيليوج
اهعامتجا تلجأا
ببسسب ÚبعÓلاب

عسضولا ةروطخ
تلسضف اعقوتم ناك امك

عم اهعامتجا ليجأات ةرادإلا
بب˘˘سسب كلذو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا

ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ما˘˘˘˘قرألا ةدا˘˘˘˘يز
ي˘ت˘لاو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف˘˘ل

نيبعÓلا نم بلطت اهتلعج
لب جربلا ىلا مودقلا مدع
ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ل˘˘ئا˘˘سسو ر˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ءاهناو يعامتجلا لسصاوتلا
ط˘ب˘سض لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘مزلا

اه˘ئا˘ه˘ناو روا˘ح˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
يدامح نب صسيئرلا نا ركذي
دا˘˘نزو˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
لسصاوتلا ةيفيك نا˘ث˘حا˘ب˘ت˘ي
ة˘مزا ءا˘ه˘ناو ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘˘م
بلاطت يذ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ة˘سصا˘خ˘لاو ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ه˘˘ب
.نيبعÓلا روجاب

ششامر ماسشه

ةماعلا ةيعم÷ا ‘ ردشصتشس يتلا تارارقلا نم نوءاتشسم «اكشسيل» ولوؤوشسم

بورÿا ةيعمج
دوعسصلا ةÒسشأاتب رفظلل مسسوŸا لامكإا نولسضفي

ةيعمج و˘لوؤو˘سسم هاد˘با ق˘ي˘م˘ع ءا˘ي˘ت˘سسا
دوعسصب مسسوملا مسسح برق نم بورخلا
ةريظحل ةردسصتملا ة˘ي˘لا˘ح˘لا قر˘ف ة˘ع˘برا
مطحيسس رارقلا نوكل كلذو يناثلا مسسقلا
فد˘ه˘لا غو˘ل˘ب˘˘ب تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘مÓ˘˘حأا
اذه لوألا مسسقلل لوسصولا وهو دوسشنملا

مسسوملا ةلسصاوم ىنمتي عيمجلا ناك دقو
ةسصاخ تاريسشأاتلا ىدحإاب رفظلا لجا نم
ي˘ف نو˘كت˘سس ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لا تلو˘˘ج˘˘لا ناو
ام بقرتي عيمجلا نا ركذي ةيعمجلا حلاسص
ةيئانثتسسلا ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ه˘ل˘م˘ح˘ت˘سس
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تار˘سشؤو˘م˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب

.ارخؤوم تأارط
ةيبرعلا ت’وطبلا لك » : تاحرف

نأا مارحو اهتياهن ¤إا لمكتسس
ةيدنأا ةحلسصŸ تارارق ذختن

«ةنيعم
بعÓلا عم ثيدح انل ناك دقو اذه

لمعي نا مارح» : لاق ثيح تاحرف بويأا
ةقيرطلا هذهب ةير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا و˘لوؤو˘سسم

لا˘ط˘ت˘ل تنا˘ك ة˘حر˘ف ا˘ن˘ي˘ل˘ع اود˘سسف˘ي ناو
لثم نوكيل ناك مسسوملا لامكاف انراسصنا

رارق تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ل˘ك
امومع يحسصلا رجحلا عفر دعب ةلسصاوملا
رييسست ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ر˘ظ˘ن˘ي نا ى˘ن˘م˘ت˘ن
امب ةيد˘نألا ءا˘سسؤور ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا
يذ˘لا صسي˘لو قر˘ف˘لا ة˘ما˘ع ى˘˘ل˘˘ع جر˘˘خ˘˘ي
. طقف ةيدنألا صضعب صصخي

ششامر ماسشه



ةــــنصصرق

 «يلبودلا» نوقحتشسي
ة˘˘جر˘˘˘خ ي˘˘˘ف

ةدا˘˘سشإلا ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سست
دبع دكأا ،ر˘يد˘ق˘ت˘لاو
راود˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كلا

ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا صسي˘˘˘˘ئر
مدقلا ةركل ةينطولا
كلسسلا عم هنماسضت
ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ر˘ي˘ب˘كلا دو˘ه˘ج˘˘م˘˘لا
راسشتنا ذنم لوذبملا
،«انورو˘ك» صسور˘ي˘ف
ل» صسي˘˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘˘قو
صشيجلل ناك ولو يبطلا كلسسلا نم رثكأا مسسوملا اذه ةلوطبلا قحتسسي قيرف يأا دجوي ل هنأا «غيل
.مسسوملا اذه «يلبودلا» مهانحنمل مهلثمي قيرف صضيبألا

 هتÒشسم ‘ مقر لشضفأا
ريفسس يرئازجلا مجنلا

تكا˘˘ب˘˘˘مإا بعل رد˘˘˘يا˘˘˘ت
يد˘˘ن˘˘˘كلا لا˘˘˘ير˘˘˘ت˘˘˘نو˘˘˘م
م˘قر ق˘ي˘ق˘ح˘ت عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسإا
ة˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق
ي˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘مألا يرود˘˘˘˘˘لا
مهاسس نأا دعب نيفرتحملل
لÓ˘خ فد˘ه74.0 ي˘˘ف
يف ا˘ه˘سضا˘خ ةارا˘ب˘م ل˘ك
ي˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘مألا يرود˘˘˘˘˘لا

ن˘˘سسحأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو
ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم ي˘˘˘ف لد˘˘˘ع˘˘˘م
كراسش نأا دعب ،ةيوركلا
ذ˘ن˘م ةارا˘ب˘˘م96 ي˘˘˘˘˘ف
يدنكلا يدانلاب هقاحتلا

امدقمو افدهÓ 81جسسم
.ةمسساح ةريرمت31

 نييشضايرلاب سصاخ

ةيلكب ةينيوكتلا تاسصبرتلا صصوسصخب
يتلا ايناملأا˘ب ة˘سضا˘ير˘لا مو˘ل˘ع˘ل «غ˘يز˘ب˘يل»
يف10/30/1202 ي˘˘ف ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سس
،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لا» ة˘ي˘لا˘˘ت˘˘لا تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا
«نيقاعم˘لا ة˘سضا˘ير ،مد˘ق˘لا ةر˘ك ،ة˘حا˘ب˘سسلا
ىلإا نايبب ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تثعب

تا˘يلو˘ل˘ل صصسصخ˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ءارد˘˘م ة˘˘فا˘˘ك
نيبغارلا ةفاك غÓبإا ةبد˘ت˘ن˘م˘لا تا˘يلو˘لاو
رفوتت نيذ˘لا ةرود˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب
4 خيرات لبق مهتافلم عاديإا طورسشلا مهيف
تا˘ير˘يد˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع0202 توأا
اهرودب يتلاو ةيلولل ةسضايرلاو بابسشلا
ةيسضايرلا تايداحتÓ˘ل ا˘ه˘لا˘سسرإا˘ب مو˘ق˘ت˘سس
.ةينعملا

حÓشصل ليمي لولعم
 زرحم باشسح ىلع

لولعم ليبن ىطعأا مÓعإÓل هثيدح يف
زرحم صضاير يرئازجلا يلودلا لوح هيأار
م˘ج˘ن˘لا هر˘ي˘ظ˘نو ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م م˘˘ج˘˘ن
ثيح ،لوبرفيل مجن حÓسص دمحم يرسصملا
حÓ˘سص نأا ق˘با˘سسلا ي˘سسنو˘ت˘لا م˘ج˘ن˘˘لا لا˘˘ق
امئاد كراسشي هنأل زرحم ىلع ايبسسن قوفتي
بعل «زور˘ح» نأا ف˘ي˘سضي˘ل «زد˘ير˘لا» ع˘˘م
صضرف˘ي م˘ل ه˘ن˘كل اد˘ج لا˘ع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
مئاد ناك ولو «نزيتيسسلا» عم دعب هسسفن
.امامت رمألا فلتخل ةكراسشملا

 جÈلا ذقنأا ›ولج

ةيسضقلا نم جربلا يلهأا ريهامج تفسسأات
ةسصاخلاو قيرفلا تيب ىلع ارخؤوم ةحورطملا
ريهامج˘لا بسسح يذ˘لاو صشار˘سشر بر˘ت˘غ˘م˘لا˘ب
ذقنا يلولج ريجانملا نا ا˘م˘ب ة˘ق˘ل˘غ˘م ه˘ت˘ي˘سضق
خسسف ةق˘ي˘ثو˘ب ظ˘ف˘ت˘حا ه˘ناو ة˘سصا˘خ ف˘قو˘م˘لا
اهملسسي هلعج يذلا رملا وهو ةيناثلا دقعلا
د˘˘سض ىر˘˘خأا ىو˘˘كسش ع˘˘فر ل˘˘جا ن˘˘م ةرادإÓ˘˘ل
يتلا بلاطملاب هتيقحا مد˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘ل ي˘ن˘ع˘م˘لا
نع عيمجلا لءاسست دقو اذه افيفلل اهب مدقت
.يدانلا فيسشرأا نم ةقيثولا ءافتخا ببسس

ططخ جراخ سساعقف
 Êارمع

روسسج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لا تارا˘طإلا د˘حا
مجن بعل حرتقا دق نوكي نا ىفن ةقلعملا

«ي˘سس.صسا.ي˘سسلا» ةرادإا ى˘ل˘ع صسا˘ع˘ق˘ف ةر˘˘ق˘˘م
ذنم جوجم عم ثدحتي مل هنأاب دكأا هناو ةسصاخ
ىوطت اذهبو يوÓمح بعلمب نيقيرفلا ءاقل
ار˘ي˘ث˘ك ا˘ه˘ن˘م ءا˘ت˘سسا ي˘ت˘˘لاو بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
ة˘ن˘ه˘م ن˘ه˘ت˘م˘˘ي ل ه˘˘نا د˘˘كأا يذ˘˘لاو صشتو˘˘كلا
يف ادكؤوم قيرفلل ءامسسأا حرتقي ىتح ريجانملا
لا˘ح ي˘ف ةرادإلا ح˘سصن˘ي˘˘سس ه˘˘نا تقو˘˘لا صسف˘˘ن
يأا لو˘ح ه˘ترا˘سشت˘سسا لÓ˘خ ن˘م ه˘ي˘لإا او˘ثد˘ح˘ت

تحت بعل ناو هل قبسسو اديج هفرعي بعل
.هتدايق

qarsana@essalamonline.com
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 نوءاتشسم ةيفياطشسلا
طوغسضلا ةيفياطسسلا مهفي مل

ة˘نوآلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
ةبيبسش صسيئر فرط نم ةريخألا
ةيداحتلا صسيئر ىت˘حو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

هقيرفب متهي ناب لوألا نيبلاطم
يف هتايلوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ب ر˘خلاو
برهت˘لا صسي˘لو تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا
ديدحت يف لسصفلل ةيعمجلا وحن
قبسس دقو اذه ةسسفانملا ريسصم
قافولا ةبقاعمب بلاط ناو لÓمل
ةيافل˘ح ة˘ي˘سضق ي˘م˘سس ا˘م بب˘سسب

ى˘ل˘˘ع م˘˘ج˘˘ه˘˘ت ي˘˘سشطز نا ا˘˘م˘˘ك
قافولا صسÓفا ىلع دكاو بارعا
.رييسستلا ءوسس ببسسب

15

 «نابيزلا» ذاقنل كارطانوشس لاومأا
اهسشيعي يتلا كلت ةيقيقح ةمزأا

ة˘˘نوآلا ي˘˘ف ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف
يلاملا بناجلا صصخت يتلاو ةريخألا

ةمج تابوعسص دجو يدانلاو ل فيك
نا ركذي ة˘ب˘ي˘ت˘كلا رو˘جأا د˘يد˘سست ي˘ف
قيرفلا نا تحرسص دق تناك ةرادإلا
02 هتم˘ي˘ق ا˘م ى˘لا ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح ي˘ف
نويد˘لا ل˘ك د˘يد˘سست ل˘جا ن˘م را˘ي˘ل˘م
اذ˘ه دا˘ح˘تلا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا

قيرفلا رييسست ىلع نومئاقلا لوعيو
ىلع كارطا˘نو˘سس ة˘كر˘سش ل˘م˘ع˘ت نا˘ب
د˘ق نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘نا˘علا يدا˘ن˘لا ح˘˘ن˘˘م
ةلودلا ولوؤوسسم اهسصوسصخب ثدحت
. قباسسلا يف ةيرئازجلا
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ةÓشصلا تيقاوم

«غيلرÈÁلا» ¤إا ةرششابم دوعشصلا ةشصرف توفي ةمحر نب^
ادد‹ رشضÿا باوبأا قرطيو هقيرب ديعتشسي رديات^

بابششلا ةرازو
عفشصت ةشضايرلاو
سضفرتو «فافلا»

ةـــيعم÷ا دقع
ةــــيئانثتشسلا

  ةئدهتلل نوعدي راشصنأ’إ

ىلع لطاهتت سضورعلا
ةطرو ‘ ةرادإلاو نابششلا

 ليحتشسم هبشش مشسوŸإ لامكإإ لعجي ›ا◊إ عشضولإ نأإ دكأإ

ةماعلا ةيعم÷ا:لÓم
مشسوŸا Òشصم ‘ لشصفتشس

انبشساني اÃ توشصنشسو

 Êوناق Òغ بلطلإ تÈتعإ
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 ¤وأ’إ ةإرابŸإ ذنم إديعب باهذلإ لجأإ نم ةوقب ةشسفانŸإ إولخد رشضÿإ نأإ دكأإ

9102 «ناك»ـب جيوتتلا نايشسن نكمي لو نيبعÓلا عم ةزيمم يتقÓع:يشضاملب

ىشسنت ل رشصم يف ايقيرفإا ممأا سسأاكب رشضخلا جيوتت ىركذ:يششطز^
ءادعشس نحنو سساشسح فرظ يف ءاج9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب جيوتتلا:يرمعلا نب^

«ىشسني ل روعشش اذهو نطولا سضرأا ىلإا لوخدلا دنع سسأاكلا لمحي نم لوأا نوكأا نأا تدرأا»

 ةنيطنشسق بابشش فيطشس قافو لئابقلإ ةبيبشش

 ةماعلإ ةيعم÷إ رإرق راظتنإ ‘

لك افقوأا جو‹و Êارمع
عوشضوم Óجأاو تلاشصتلا

يفيشصلا وتاكŸÒا


