
3و هتجوز لتقي يطرشش
هحÓشسب اهتلئاع دارفأا نم

ةليشسملاب يفيظولا

لبانق7 ريمدتو فششك
نيعب عنشصلا ةيديلقت

50صصفلششلاو ىلفدلا
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يدؤوت دق تافرشصت نم ترذح
قيقششلا دلبلا اذه ميشسقت ¤إا

مهتافلم ةيوشستب نوهرم عاطقلا رارقتشساّ نأا اودكأا
رطخلا ةحنمو ةيقرتلاب ةقلعتملا ةلجعتشسملا

تاءارجإ’اب مازتل’ا ةرورشض ىلع تددشش
:ىوتفلا ةنجل ،«انوروك» نم ةيئاقولا

توـــيبلا يـفىحشضأ’ا ديع ةÓشص
40 صص

ةيلشصنقلاو ةيشسامولبدلا اهيتيلّث‡ Èع رهشستنمأ’ا حلاشصم ىلإا هشسفن ملشس
ةثدا◊ا تاشسبÓم فششك ىلع لشسكوÈب

ةماعنلاب جلاعم فيك ريطانق4 ةبارق زجح

50 صص

ن˘˘ي˘˘فر˘˘ششم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تدد˘˘˘ن
بوا˘ج˘ت مد˘ع˘ب ،ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا ن˘يد˘عا˘شسم˘لاو
تاذ اهبلاط˘م ع˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘غاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ،يو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ا˘ه˘حر˘ط م˘ت ي˘ت˘لا ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
مئاوق ليعفت فلم فنتكي يذلا تمشصلاو
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شس صضي˘˘ف˘˘خ˘˘تو ل˘˘ي˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا

يششفت لظ يف ر˘ط˘خ˘لا ة˘ح˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘ق˘حو
ي˘ف د˘ي˘ع˘شصت˘لا˘ب ةدد˘ه˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف

اهبلاطم ةيبلت يف ةرازولا حجنت مل لاح
ق˘فو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
دا˘ج˘يإاو ،ة˘ق˘ي˘قدو ةدد˘ح˘م ة˘ي˘ن˘مز ةد˘˘ن˘˘جأا
قلعت ام ةشصاخ ةلداعلاو ةفشصنملا لولحلا

.ةلجعتشسملا تافلملاب

تابابدلل داشضملا ينيشصلاJH-21 حÓشس ىلع لشصحت ملاعلا يف ةلود لوأا رئازجلا
50 صصرتم0002 ىلإا صضفخني ليللا يفو راهنلا يف هتطشساوب رانلا قÓطإا ىدم رتم0004

اهدوهج فثكت رئاز÷ا
Úيبيللا ءاقرفلا عم÷

راو◊ا ةلواط ىلع

لوبط نوعرقي ةيبرتلا ودعاشسم
سسرادملا لششب نوددهيو جاجتح’ا

30صص

40 صص

! .. يـناعت «كارــطانوشس»
تاكارشش ¤إا اهتجاح زربأاو ةيمنتلا لا‹ ‘ ءبعلا لم– اهناكمإاب دعي ⁄ هنأا دكأا ةقاطلا ريزو^

يداشصتق’ا سشاعنإ’ا راطإا ‘ عاطقلاب ةشصاخ قيرط ةطراÒ ÿشضحتلا^
عاجÎشس’ا ةبشسن ثيح نم دراوŸا Úمثتو ةفششتكŸا لوق◊ا ريوطتو بيقنتلا لاغششأا فانئتشسا^

ةيجراخلا اهتارامثتشسا ىلع ترثأا طفنلا راعشسأا يواهت لظ يف ةيلام تابوعشص هجاوت

مامتهإاب عباتت رئاز÷ا
ةافو فلم بثك نعو

اكيجلب ‘ «مركأا» باششلا

يأارلا هيجوتو ةلبلبلا عرز ¤إا فدهت تاطلاغم اهتÈتعا
ةهوبششم تادنجأا فلخ فافطشص’ا وحن ينطولا ماعلا

دنفت ينطولا عافدلا ةرازو
¤إا ةبوشسنم تاحيرشصت «ايعطق»

ايبيل ‘ عشضولا لوح ناكرأ’ا سسيئر
30 صص

نولذبي مهو اهدارفأا يديأا ىلع دششلاب مزتلا
«انوروك» ءابو هجاوت رـئاز÷او ةفعاشضم ادوهج

ةطرششلا» :نوبت سسيئرلا
اجذو‰ تحشضأا ةيرئاز÷ا

«ةـــيلاعلا ةـيفاÎح’ا ‘
30 صص

40صص

30صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 اوعو اوعمشسإا

اهنع ىنغتسسي ’ ةداع تاب رمأ’ا نأا مكحب
رابك ةسصاخ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك د˘ن˘ع
ن˘م فر˘سصت اذ˘كه نأا ا˘م˘بو ،م˘ه˘ن˘م ن˘سسلا
ىود˘ع ر˘سشن ي˘ف ا˘ب˘ب˘˘سس نو˘˘كي نأا ه˘˘نأا˘˘سش
،ةيروهمجلا ة’و نم ددع رداب ،«انوروك»
رباقم˘لا ةرا˘يز ع˘ن˘م˘ت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت راد˘سصإا˘ب
نأا نيدكؤوم ،كرابملا ىحسضأ’ا ديع يموي

تابوقعل سضرعتيسس رار˘ق˘ل˘ل ف˘لا˘خ˘م ل˘ك
.. او˘ب˘ي˘ج˘ت˘سسا م˘كي˘ل˘ع ه˘ل˘لا˘˘ب  .. ة˘˘مرا˘˘سص
.ةرطاخملا لمتحي ’ عسضولا

ةقيلفتوب ةنعل

ةحسصب بعسشلا ناك ،9102 يرفيف لبق
’و سشم» يحسص عسضو يف هسسيئرو ةديج
تلغتسسإا «ةيرو˘ت˘سسد˘لا ر˘ي˘غ ىو˘ق˘لا» ،«د˘ب
عسضولا حي˘ح˘سصت˘ل بع˘سشلا را˘ث˘ف ع˘سضو˘لا

دحاو ماع دعب نكلو ،ةطلسسلا نم اهداعبإاو
ل˘جأا ن˘م بع˘سشلا ة˘سضا˘ف˘ت˘نا ن˘م ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘ت
،بعسشلا «انوروك» ءابو ر˘سصا˘ح ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

ةيسسفنلاو ةيداسصتق’ا ة˘لا˘ح˘لا ترو˘هد˘تو
بر˘˘غأا ن˘˘مو ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘˘مـل
نأا ةا˘ي˘ح˘لا ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘˘لا تا˘˘فدا˘˘سصم˘˘لا
سسي˘˘˘ئر دو˘˘˘جو˘˘˘ل ا˘˘˘سضفار نا˘˘˘ك بع˘˘˘˘سشلا

،ةكرحلا ىلع رداق ريغ دعقم ةيروهمج
،ةكرحلا نع از˘جا˘ع اد˘ع˘ق˘م ه˘سسف˘ن د˘جو˘ف
ليبسس ىلع اولاق ناسسللا يطيلسس سضعب
.! .. «ةقيلفتوب ةنعل اهنإا» مكهتلا

رجحلا يف راكح
! ..يبتكملا

،«كارطانوسس» عمجم يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا سضع˘ب ه˘ب˘سش
ة˘فر˘غ» ـب  ،را˘كح ق˘ي˘فو˘ت ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا بت˘˘كم
ءا˘بو˘ب ه˘ل ة˘قÓ˘ع ’ ر˘مأ’ا ،«ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل
يف هثوكم تارتف لوط ببسسب لب ،«انوروك»
ر˘سضح˘يو تا˘ف˘ل˘م˘لا سضع˘ب ع˘با˘ت˘ي و˘هو ه˘ب˘˘ت˘˘كم
لقنت ةكرح بقاريو تاينازيم يف لدعيو تارارق
ينعملا نأا تابيرسست لوقتو ،تانييعتلاو لامعلا
.هبتكم يف ةعاسس31 ىلإا11 نم انايحأا يسضقي

 ةشصقان ةوطخ

ةيكلسسلا ت’اسصت’او ديربلا ةرازو تكرحت
ريطخلا يسشفتلا لظ يف ارخؤوم ةيكلسسÓلاو
تايلمع طيسشنت ىلع لمعلاب ،«انوروك» ءابول
..ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ةو˘عد˘˘لاو ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ع˘˘فد˘˘لا
ر˘يزو˘لا م˘ل˘ع˘ي ل˘ه ن˘˘كلو ةد˘˘يد˘˘ج تارار˘˘ق˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ن˘ئا˘بز ن˘م ف’آ’ا ّنأا ،راز˘مو˘˘ب
ةقاطب˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا نآ’ا ى˘لإا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
نأا نود ر˘ه˘سشأا ل˘ب˘ق ا˘هو˘ب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ب˘هذ˘لا
ناونع رييغت تاءارجإا نأا فرعي لهو ،لسصت

ىلع هلوسصح ريخأاتب ةليفك باسسحلا بحاسص
اسضيأا فرعي لهو ،ةلماك ةنسس ةيبهذلا ةقاطبلا
ةريزولا دهع يف ةذختملا تارارقلا بلغأا  نأا
هيلعو ،قبطت مل بسصنملا يف هتقبسس يتلا
عفد نكمي له انناهذأا ىلإا ردابتي يذلا لاؤوسسلا

مامأ’ا ىلإا ينورتكل’ا وأا يلآ’ا عفدلا ةيلمع
.؟يطارقوريبلا زاهجلا اذه لثمب

qarsana@essalamonline.com
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! .. حيرلا بهم يف ءارزولا تانيمطت
ن˘م ل˘ك تا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ط˘˘ت م˘˘غر
،د˘ير˘ب˘لاو ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ير˘˘يزو
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا نا˘˘م˘˘سضب

زكارمو كونبلا ىوتسسم ىلع
يتلا ةرتفلا هذه لÓخ ديربلا
ى˘˘˘ح˘˘˘سضأ’ا د˘˘˘ي˘˘˘ع ق˘˘˘ب˘˘˘˘سست
ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ّ’إا ،كرا˘ب˘م˘لا

ربع ةيلاملا تاسسسسؤوملا هذه
ن˘طو˘لا تا˘ي’و ن˘م د˘يد˘ع˘لا
يف ا˘ح˘سش مو˘ي˘لا ى˘لإا ي˘نا˘ع˘ت
زر˘فأا لا˘˘ح ع˘˘قاو ،ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلا

أادبت اهمامأا ةيهانتم ’ ريباوط
ى˘˘˘˘لوأ’ا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘˘م
ر˘ف˘˘ظ˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ب˘˘سصل˘˘ل
لاومأا نم رفوت امب لئاوأ’ا

.! .. «بيجي يبر» ةيقبلاو

! عبششتلا .. انتايفششتشسم

ـب تاباسصإ’ا ددع عافترإا ىلإا ةفاسضإ’ابف ،لبق يذ نم رطخأا تاب اندÓب يف يئابولا عسضولا
ماسسقأا ةسصاخ ،عبسشتلا ةجرد تغلب نطولا تايفسشتسسم لك ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف «انوروك»
يلزنملا رجحلل ىسضرملا نم ريثكلا هيجوت رربي ام وهو ،ناكم يأا اهيف قبي مل يتلا سشاعنإ’ا
.رطخلا ديازت ةلاح يف مهب لاسصت’او «نيكورولك» ءاود لوانت عم يتاذلا

! .. عاونأا بهنلل
ةو˘سشر˘لاو به˘ن˘˘لاو ة˘˘قر˘˘سسلا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
رمأ’ا نأا سضعبلا ىلإا ليخي ،ماعلا لاملاب بعÓتلاو
ةيمومع تاقفسصو ةريبك عيراسشم ءاطغ تحت متي

ي˘ف˘ف ،سسكع˘لا نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘ف ن˘كل ،ة˘م˘خ˘سض
ةجوز تاونسس لبق تماق اهعون نم ةبيرغ ةثداح
يسشاوملا موحل نم ةيمك لقنب قباسس مهم لوؤوسسم
ىلإا ،ةلودلل ةكول˘م˘م ر˘ئا˘ت˘سس ة˘سشم˘قأاو ة˘حو˘بذ˘م˘لا

تاف˘ظ˘ن˘م˘لا تاو˘ب˘ع ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عو˘م˘ج˘م بنا˘ج
ا˘ه˘جوز ن˘كسس ى˘لإا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘˘كو
ةديسسلا يف ةلكسشملا ،ةيلحاسس ةي’و يف يلئاعلا
يف تارم ةدع ةيلمعلا تررك اهنأا يه هذه زوجعلا

    .ةيلوؤوسسملل نآ’ا دعاقتملا اهجوز دلقت دهع

«روهزملا» يلاولا
يعاد ’ ةريبك ةي’وب لمعي يلاح يلاو
وأا «ظوظحملا» بقل قحتسسي اهمسسا ركذل
ببسسلاو ،ةيماعلاب لوقن امك «روهزملا»
انيمأا تاون˘سس ل˘ب˘ق ةأا˘ج˘ف ه˘سسف˘ن د˘جو ه˘نأا

نيبرقملا دحأا اهسسأاري ناك ،ةرئاد يف اماع
،يودب نيدلا رون قباسسلا لوأ’ا ريزولا نم
بسصنم ىلإا ه˘ت˘ي˘قر˘ت تم˘ت ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر
يف «رهزلا» نأ’و ،ةفورعم ةي’و ماع نيمأا

يلاو ىلإا هتيقرت ررقت دقف انبحاسص فسص
يف ةريبك ةءافك  نع نابأا نأا دعب ،ةي’و
ققح تاو˘ن˘سس01 فرظ ي˘ف˘ف ،ر˘ي˘ي˘سست˘لا
.تايقرتلا ددع يف ايسسايق امقر ينعملا



watan@essalamonline.com
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راو˘˘˘ح ي˘˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘˘قو
رئاز˘ج˘لا ة˘برا˘ق˘م» نإا ،ي˘ف˘ح˘سص
ةفورعم ايبيل يف عمزملا لحلل
ل˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘هو
اهيلع د˘كؤو˘ن ن˘ح˘نو ي˘سسا˘ي˘سسلا
ي˘ف ءا˘كر˘سشلا ع˘ي˘م˘ج ع˘م ا˘م˘ئاد
اهسضفري مل مويلا دحلو ملاعلا
عانقإا ىلع نورسصم نحنو ،ادحأا

ةرورسض ى˘ل˘ع فار˘طأ’ا ع˘ي˘م˘ج
ةيبارتلا ايبيل ةدحو ىلع ظافحلا

امك ،نييبيلل ةلماكلا ةدايسسلاو
نيظقي اونوكي نأا ىلع مهثحن
تافرسصتلا سضعب سصخي اميف
ىلإا ’ مأا اعوط يدؤوت دق يتلا
نأا ا˘حر˘سصم ،«ا˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل م˘˘ي˘˘سسق˘˘ت
ةيلآا كيرحت ىلإا ىعسست رئازجلا
‐رئازجلا) ةيثÓثلا راوجلا لود
راو˘ج˘لا ا˘سضيأاو (ر˘˘سصم‐سسنو˘˘ت
ر˘ج˘ي˘˘ن˘˘لاو دا˘˘سشت ع˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ولو يلام عم ىتحو نادوسسلاو
،ةرسشابم ةراج ةلود تسسيل اهنأا

فوقولا ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع ار˘سصم
فارطأ’ا نيب ةدحاو ةفاسسم ىلع
عار˘سصلا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
نورسصم نحن فاسضأاو .يلاحلا

ءاكرسشلا عيمج ع˘ن˘ت˘ق˘ي نأا ى˘ل˘ع
فار˘˘طأ’او ءا˘˘قر˘˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘جو
ةرورسضب يبيللا فلملاب ةينعملا

نأا ادكؤوم ،ايبيل يف يسسايسس لح
ةينبم تسسيل ةيرئازجلا ةبراقملا

تاردا˘ب˘م˘لا ع˘م سسفا˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
عم ف˘ل˘ت˘خ˘ت ’ ا˘ه˘ن˘كل ىر˘خأ’ا

يذ˘لا ن˘ي˘لر˘ب ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ئدا˘˘ب˘˘م
عيمج اذكو رئازجلا هيف تكراسش

.ةيبيللا فارطأ’ا
ي˘ف ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو را˘سشأاو

دحوم براقت ىلإا هتاذ ىحنملا
كلذ˘كو سسنو˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب
سصوسصخ˘ب ر˘سصم ع˘م ا˘م ا˘عو˘ن
تايدحتلا ازربم  ،ايبيل يف لحلا

ا˘ه˘سضر˘ف˘ي ي˘ت˘لا تاد˘يد˘ه˘˘ت˘˘لاو
ن˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
اهيف امب ناريجلا عيمجل يموقلا
ير˘˘ب˘˘˘سص بر˘˘˘عأاو .ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
داد˘ع˘ت˘سسا ن˘ع ادد˘ج˘م مودا˘قو˘ب
يأا نا˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ح’ ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ةيبيللا فارطأ’ا نيب تاسضوافم
عم رمت˘سسم ل˘سصاو˘ت ي˘ف ا˘ه˘نأاو
ةينعملا ةيبيللا فارطأ’ا عيمج
يف ةرهاظلا ريغ كلت اهيف امب
احسضوم ،ةيبيللا لئابقلل ةراسشإا
ايبيل ةلأاسسم رسصتقت ام ةداع هنأا

يزاغنب ىلع لودلا سضعب دنع
عسسوأا يه ايبيل نكلو سسلبارطو

ةدارإ’ا» نإا Ó˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق ،كلذ ن˘˘˘˘˘م
عاز˘ن˘لا فار˘˘طأا ىد˘˘ل ةدو˘˘جو˘˘م
سضفرو رظنلا تاهجو بيرقتل
يف اهنكل ايبيل يف ةيعفدملا ةغل
.«مÓك درجم نهارلا تقولا

تا˘˘˘نو˘˘˘˘كم ن˘˘˘˘ع هدر ي˘˘˘˘فو
لئابقلا ددعتو يبيللا عمتجملا

ىد˘˘مو ا˘˘ه˘˘ح˘˘ل˘˘سست لا˘˘م˘˘ت˘˘حاو
نأا مودا˘˘قو˘˘ب در ،كلذ ةرو˘˘ط˘˘خ
يف نمكت ةيقيق˘ح˘لا ةرو˘ط˘خ˘لا
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘مأ’ا ماد˘˘ع˘˘نا

ادكؤوم ،سشيم˘ه˘ت˘لا˘ب ا˘هرو˘ع˘سشو
يف Óمأا اه˘ئا˘ط˘عإا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع
سشيعلاو ملسسلا همعي ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
اهل ةمر˘ت˘ح˘م ةد˘حو˘م ة˘لود ي˘ف
يأا نإا ادرطتسسم ،ةدايسسلا لماك
رئازجلا سسمي ايبيل سسمي هوركم
ة˘˘ف˘˘سصب ه˘˘سضفر˘˘نو هد˘˘ير˘˘˘ن ’و
،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم وأا نآ’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ق
ة˘˘لود˘˘لا دا˘˘ع˘˘ت˘˘با نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م

سضع˘ب ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘مد˘˘خو
ىدل دلو˘ي˘سس ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا
سشي˘م˘ه˘ت˘لا˘ب رو˘ع˘سش ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا

هد˘ير˘ن ’ ا˘˘م و˘˘هو د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
كلذ نأا نم ،نيريثكلا انرذحو
ىلع ةريطخلا لماوعلا نم دعي
.يبيللا لبقتسسملا

ةو˘˘عد مودا˘˘قو˘˘ب دد˘˘ج ا˘˘م˘˘˘ك
نع داعتب’ا ىلإا ةيبيللا فارطأ’ا
ةلواط ىلإا ةدوعلاو حÓسسلا ةغل
رمأا اهنإا لاق يتلا تاسضوافملا

رئازجلا نأا ىلع اددسشم ،نكمم
عان˘قإ’ ا˘ه˘ت’وا˘ح˘م ل˘سصاو˘ت˘سس
امدق يسضملاو كلذب فارطأ’ا
ع˘ي˘م˘ج ا˘ثا˘ح ،ها˘ج˘˘ت’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف
نيمعادلاو نيرثؤوملا ني˘ل˘عا˘ف˘لا

نأا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا عاز˘˘˘ن˘˘˘لا فار˘˘˘طأ’
،تا˘سسا˘ي˘سسلا هذ˘ه ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘ت
لسصاوت رئازجلا نأا ىلع اددسشم
لاق امك ليلدلاو لمعلا اذه يف
ناك ثيح وكسسوم يف يدوجو
ة˘يو˘لوأا ن˘م ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
وهو تاثحابملا يف تايولوأ’ا

ن˘م ثع˘ب˘ن˘ي ي˘سسا˘مو˘ل˘بد ل˘م˘ع
ءا˘سسرإا نأا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘ق
نم ايبيل يف رارقتسس’او ملسسلا

.عيمجلا ةحلسصم

قيقصشلا دلبلا اذه ميصسقت ¤إا يدؤوت دق تافرصصت نم ترذح

راو◊ا ةلواط ىلع Úيبيللا ءاقرفلا عم÷ اهدوهج فثكت رئاز÷ا

خ.ةميصسن

ايبيل يف فارطأ’ا عيمج عانقإ’ اهتيصسامولبد ربع لمعت رئازجلا نأا ،ةيجراخلا نوؤوصشلا ريزو ،موداقوب يربصص دكأا
ةرورصض ىلع اددصشم ،هميصسقت ىلإا يدؤوت دق تافرصصت لظ يف ةصصاخ دلبلا اذه ةدايصسو ةدحو ىلع ظافحلا ةرورصضب

.اهرظح مارتحاو ةحلصسأ’ا قفدتو ةيجراخلا تÓخدتلا لك سضفر عم تاصضوافملا يف عورصشلاو رانلا قÓطإا فقو

لمعب اوماق نيذلا اديدحت سسمت
دوهجم لصضفب اومهاصس وأا يلوطب
ةطرصشلا ةردق عفر يف يئانثتصسا

يف تايقرت ةكرح
تاراطإ’ا أافكأافوفشص
ابيرق ةينمأ’ا
ريدملا ،يصسينوأا ةفيلخ فصشك
مت هنأا ،ينطولا نمأÓل ماعلا

ةيلام بصصانم سصيصصخت
نيفظوملا ةدئافل ةيقرتلل
ءادأا لÓخ Óعف اوتبثا نيذلا

وأا اتبثم ايلوطب Óمع مهاهم
يئانثتصسا دوهجم لصضفب اومهاصس
ةردق عفرل رصشابم لكصشب
ديزم ىلإا مهايإا ايعاد ،حلاصصملا

ةيحصضتلاو رهصسلا نم
دوقت يتلا ةرطاقلا مهرابتعاب
نم ديزم وحن ةطرصشلا حلاصصم
ةهجاولا لب يقرلاو روطتلا
زاهج ةيزمرو ةعمصسل ةيمامأ’ا
لكصشب هنيكمتو ينطولا نمأ’ا

فلتخم ىلع هماقمب قيلي
.ةدعصصأ’ا
،NSGD ـل ماعلا ريدملا حصضوأا

هنع ةباين اهأارق ةلاصسر يف
روصشاع نب ةطرصشلل لوأا ديمع
ةحلصصملا سسيئر ،ميرك
نمأ’ ةماعلا ةرادإÓل ةيئ’ولا

لفح ةبصسانمب ،رئازجلا ةي’و
ةعومجم رقمب بترلا ديلقت
،ةبقلاب لخدتلاو طايتح’ا

ىركذلا ءايحإا عم تنمازت يتلاو
ةطرصشلا سسيصسأاتل85 ـلا
ةيقرتلا ةيلمع نأا ،ةيرئازجلا
154 ةنصسلا هذه تصسم يتلا
بترلا فلتخم يف ايطرصش
ةيفافصش يف تمت بصصانملاو
قفو ةيئاقتنا ريياعم قفو ةمات
لكب تددح ةيئاقتنا ريياعم
لاخدإا عم فاصصنإاو ةيعوصضوم
ملصس ىلع تÓيدعتلا سضعب
ىرخأا ةينهم تافصصو طيقنتلا
ةيزهاجلاو مازتل’ا اهزربأا

.تاراطإÓل ةبصسنلاب كولصسلاو
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،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر د˘˘كأا
ةطرسشلا نأا ،نوبت ديجملا دبع
يف اجذومن تحسضأا ةيرئازجلا
دوهسشملا ةيلاعلا ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا
يف ةر˘ب˘خ˘لاو ة˘بر˘ج˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ل
،ملاعلا يفو يوهجلا طيحملا

ةقومرملا ةناكملا ىلإا اريسشم
ل˘˘سضف˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘سضم˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضت˘˘˘لا

ةسصلخملا ةينطولا دو˘ه˘ج˘لاو
زاهج ءانبأاو تانب اهلذب يتلا
د˘ي˘سصر˘لا ل˘سضف˘بو ة˘طر˘˘سشلا
راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع هزر˘˘˘˘حأا يذ˘˘˘˘لا
مها˘سسو ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا
ةيناديملا هتيلاعفو هتوق يف
تاراطإ’ا ةربخ نيب جزامتلا

ىلع مدقملا بابسشلا ةيويحو
ةطرسشلا فو˘ف˘سصب قا˘ح˘ت˘ل’ا

،ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘يز˘ب داد˘˘ت˘˘ع’او
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘بو
.ينهملا اهطابسضناو

يف ةيروهمجلا سسيئر هون
ىلإا اه˘ب ثع˘ب ة˘ئ˘ن˘ه˘ت ة˘لا˘سسر
ينطولا نمأÓل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ة˘طر˘سشلا لا˘ف˘ت˘حا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب
ينطو˘لا ا˘هد˘ي˘ع˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ا˘م˘ب ،ن˘˘ي˘˘سسم˘˘خ˘˘لاو ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ه˘˘˘تز˘˘˘ج˘˘˘نأا
ة˘مد˘˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،نطوللو يرئاز˘ج˘لا بع˘سشل˘ل
ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا ما˘ه˘م˘لا نإا ا˘ف˘ي˘˘سضم
زا˘ه˘ج ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘˘ل˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ي˘ل˘م˘ت ة˘˘طر˘˘سشلا

،نا˘فر˘ع˘لاو ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا بنا˘˘ج
خانملا ريفوتل مئادلا يعسسلا

ىلع ةدعاسسملا تازيف˘ح˘ت˘لاو
ه˘˘تارد˘˘ق ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘ت
بجاو ن˘˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
لظت نأا ةيمومعلا تاطلسسلا
ديزملا ىلإا اعفادو امعاد ادنسس
ة˘ي˘فار˘ت˘ح’او ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘˘لا ن˘˘م
ةرداق˘لاو ر˘سصع˘ل˘ل ة˘ب˘كاو˘م˘لا

عدرو ةميرجلل يدسصتلا ىلع

تا˘˘فآ’او تا˘˘فار˘˘ح˘˘ن’ا ل˘˘˘ك
رو˘ع˘سشلاو ة˘ن˘ي˘كسسلا ط˘سسبو
.عمتجملا طاسسوأا يف نامأ’اب

سسي˘ئر لا˘ق ،قا˘ي˘سسلا ي˘˘فو
تل˘˘ف˘˘ت˘˘حا» ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ا˘ه˘ع˘مو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘طر˘سشلا
اذ˘˘˘ه ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘سشلا
،ي˘ن˘طو˘لا ا˘هد˘ي˘ع˘ب عو˘ب˘سسأ’ا
نم نير˘سشع˘لاو ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف˘ف
تر˘م د˘ق نو˘كت ر˘ه˘˘سشلا اذ˘˘ه
ة˘˘طر˘˘˘سشلا سسي˘˘˘سسأا˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هذه يفو ،ةنسس85 ةيرئازجلا
رد˘˘ج˘˘ي ة˘˘يو˘˘ن˘˘سسلا ة˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا
ه˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ف˘˘قو ف˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا

هذ˘ه ه˘تز˘ج˘نأا ا˘م˘ب نا˘فر˘˘ع˘˘لاو
ةينمأ’ا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘سشل˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ
˘مو˘ي˘لاو ،ىد˘ف˘م˘لا ن˘طو˘˘ل˘˘لو
ىر˘كذ˘لا˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
سسيسسأاتل نيسسمخلاو ةن˘ما˘ث˘لا
ركذ˘ت˘ن ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘طر˘سشلا
كئ˘لوأا نا˘فر˘عو ر˘يد˘ق˘ت ل˘كب
ي˘ف م˘ه˘تا˘ي˘˘ح او˘˘ع˘˘فد ن˘˘يذ˘˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بجاو˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سس
ةمحر ،مهحاورأا مامأا ينحننو
ن˘يذ˘لا كئ˘لوأاو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا
مه˘تا˘ي˘ح ن˘م تاو˘ن˘سس او˘سضق
،ة˘طر˘سشلا ةر˘سسأا نا˘سضحأا ي˘˘ف
ل˘˘˘كب مو˘˘˘ي˘˘˘لا نود˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘يو
،«فرسشملا دعاقتلل قاقحتسسا

فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘فو ه˘نأا ازر˘ب˘˘م
مهو مهيديأا ىلع دسشأا ،تاذلاب
ردقن ةفعاسضم ادوهج نولذبي
رئازجلاو اهتابوعسصو اهقاسشم
ديفوك» ا˘نورو˘ك ءا˘بو ه˘جاو˘ت
عيمجلا يديأا ىلع دسشأا ،«91
تايحسضتلاو ةاناعملل اكردم
تانب دعبت يتلا ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا

ل˘هأ’ا ن˘ع ة˘˘طر˘˘سشلا ءا˘˘ن˘˘بأاو
˘˘˘ما˘˘˘يأ’ا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ةر˘˘˘سسأ’او
.ةبعسصلا ةيئانثتسس’ا
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ادوهج نولذبي مهو اهدارفأا يديأا ىلع دصشلاب مزتلا
«انوروك» ءابو هجاوت رـئاز÷او ةفعاصضم

ةيرئاز÷ا ةطرششلا» :نوبت سسيئرلا
«ةيلاعلا ةيفاÎح’ا ‘ اجذو‰ تحشضأا

رهسست اهنأا رئازجلا تدكأا
ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سست ى˘ل˘ع
يرئازجلا نطاوملا ةافو فلم
،ا˘سضر ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع يردا˘ق
ةنيدم يف «مركأا» ـب وعدملا
91 ـلا يف اكيجلبب «سسرفنأا»
ا˘˘ه˘˘نأاو ،يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ج
ا˘ه˘ي˘ت˘ي˘ل˘ّث˘م˘م ر˘ب˘ع ة˘˘سصير˘˘ح
ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لاو ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا
لك ف˘سشك ى˘ل˘ع ل˘سسكور˘ب˘ب
هذهب ةطي˘ح˘م˘لا تا˘سسبÓ˘م˘لا
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘م˘ي˘لأ’ا ة˘ثدا˘ح˘لا
ر˘م˘ت˘سسم˘لاو م˘ئاد˘لا لا˘سصت’ا
د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م ل˘˘كب
ة˘˘˘˘˘يرادإ’ا تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سسلاو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘طر˘˘˘سشلاو
اذ˘ه نأا ةزر˘ب˘م ،ة˘ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘˘لا
غلاب مامتهإاب ى˘ظ˘ح˘ي ف˘ل˘م˘لا

ندل ن˘م بث˘ك ن˘ع ة˘ع˘با˘ت˘مو

.اندÓب يف ايلعلا تاطلسسلا
نوؤو˘˘˘˘سشلا ةرازو تف˘˘˘˘˘سشك

لوأا اهل نايب يف ،ةيجراخلا
تاميلعت ءادسسإا مت هنأا ،سسمأا
ا˘ن˘ت˘ي˘ل˘سصن˘قو ا˘ن˘ترا˘ف˘سس ى˘˘لإا
د˘سصق ل˘ي˘سسكور˘ب˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةد˘عا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةلئاع ىلإا نيمزÓلا معدلاو
هذه يف ا˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو د˘ي˘ق˘ف˘لا
نأا تزربأاو ،ةميلأ’ا ةنحملا

ىقب˘ت ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ا˘ن˘ح˘لا˘سصم
اذه تاروطت ةعباتمل ةدنجم
تا˘ير˘ح˘ت˘لا را˘سسمو ف˘ل˘˘م˘˘لا

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
فور˘˘˘ظ ل˘˘˘ك ءÓ˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’
ةافو يف ببسست يذلا ثداحلا
.مركأا يرئازجلا نطاوملا

ر.نوراه

ةيلصصنقلاو ةيصسامولبدلا اهيتيلّث‡ Èع رهصست
ةثدا◊ا تاصسبÓم فصشك ىلع لصسكوÈب

فلم بثك نعو مامتهإاب عباتت رئاز÷ا
اكيجلب ‘ «مركأا» باششلا ةافو

لماك Ëدقتل دلبلا اذهب انترافشسل تاميلعت ءادشسإا^
ديقفلا ةلئاعل Úمزاّللا معدلاو ةدعاشسŸا

39671 ىلإا لصصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافصش ةلاح423 ليجصست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباشصإا576و ةافو21

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف
را˘ب˘خأ’ا «ا˘ي˘ع˘ط˘ق» ،ي˘ن˘طو˘˘لا
تاحفسص سضعب اهتلقانت يتلا

يعامتج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت تب˘˘سسن ي˘˘ت˘˘لاو
ديع˘سسلا ق˘ير˘ف˘ل˘ل «ة˘مو˘عز˘م»
نا˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘˘لا لو˘˘˘ح
.ايبيل يف عسضولل

ةسسسسؤوم˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو
ه˘ي˘ل˘ع تع˘˘ل˘˘طإا ،ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
سضع˘˘ب تل˘˘قا˘˘ن˘˘ت» ،«مÓ˘˘سسلا»
ىلع تاحفسصلاو تاباسسحلا

يعامتج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
نم اهل سساسسأا ’ ةبذاك ارابخأا
تا˘ح˘ير˘سصت بسسن˘ت ة˘ح˘˘سصلا

قير˘ف˘لا د˘ي˘سسلا ى˘لإا ة˘مو˘عز˘م

ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر
تارو˘ط˘ت˘˘لا لو˘˘ح ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ة˘لود ي˘ف ع˘سضو˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
هتاذ ردسصملا فاسضأاو ،«ايبيل
دنفت ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو»
تاعا˘سشإ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م ا˘ي˘ع˘ط˘ق
تا˘ط˘لا˘غ˘م˘لا هذ˘ه نأا د˘كؤو˘˘تو
ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘˘لا عرز ى˘˘لإا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا

ينطولا ماع˘لا يأار˘لا ه˘ي˘جو˘تو
ف˘˘ل˘˘خ فا˘˘ف˘˘ط˘˘˘سص’ا و˘˘˘ح˘˘˘ن
˘مد˘خ˘ت ’ ة˘هو˘ب˘سشم تاد˘ن˘˘جأا
فقوملاو فرسشم˘لا ى˘ع˘سسم˘لا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا تبأاد يذ˘˘لا تبا˘˘ث˘˘لا
عسضولا هاجت هذاختا ىلع امود
دكأا يتلاو ،ةقيقسشلا ايبيل يف
يف ةيروهمجلا سسيئر اهيلع
فو˘قو˘ب ،تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا د˘يد˘˘ع
ةدحاو ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

عار˘سصلا فار˘طأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م
راو˘ح ى˘لإا ةو˘عد˘لاو ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
ىلإا يسضفي ،ءانب يبي˘ل‐ي˘ب˘ي˘ل

ن˘م˘سضي م˘˘ئاد ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ل˘˘ح
بعسشلل راهدز’او رارقتسس’ا
تدكأاو اذه ،«قيقسشلا يبيللا

نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘˘لا ةرازو
د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
،ة˘ح˘ل˘سسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا

و˘ه ،ي˘ن˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو
ة˘لو˘خ˘م˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ف˘قاو˘م˘لا راد˘سصإ’ ا˘يرو˘ت˘سسد
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيلودلا اياسضقلا هاجت ةيبعسشلا

.ةسساسسحلا ةيميلقإ’او
ح.نيدلا رمق

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
،ةافو ةلاح21 ةريخأ’ا ةعاسس
ـب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘سصإا576و
423 ءا˘سصحإا ع˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
هنع فسشك امل اقفو ،ءافسش ةلاح
،رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘˘لا سسمأا

دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا
امك.ءابولا ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو
ددعلا نأا ،هتاذ ردسصملا فسشك
ءابولا اذهب نيباسصملل لامجإ’ا
ءو˘سض ى˘ل˘ع غ˘˘ل˘˘ب ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف
42 ـلا لÓخ ةلجسسملا ماقرأ’ا

،ةلاح94162 ،ةريخأ’ا ةعاسس
تايفولا يلا˘م˘جإا ل˘سصو ا˘م˘ي˘ف
زفق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،6311 ى˘لإا
ىلإا نيفاعتملل يلامجإ’ا ددعلا

39671.
ـه.داوج

ةهوبصشم تادنجأا فلخ فافطصص’ا وحن ينطولا ماعلا يأارلا هيجوتو ةلبلبلا عرز ¤إا فدهت تاطلاغم اهتÈتعا

ةبوشسنم تاحيرشصت «ايعطق» دنفت ينطولا عافدلا ةرازو
ايبيل ‘ عشضولا لوح ناكرأ’ا سسيئر ¤إا



ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا حسضوأا
لÓخ ،دÓبلا يف ةقاطلا عاطق
ع˘م ا˘عا˘م˘ت˘˘جا سسمأا لوأا ه˘˘سسأار˘˘ت
عا˘ط˘ق˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘ما˘˘سس تارا˘˘طإا
،روتيسش نيدلا سسمسش روسضحب
يو˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ر˘˘˘يزو
راطإا يف هنأا ،ةددجتملا تاقاطلاو
د˘ل˘ب˘˘ل˘˘ل يدا˘˘سصت˘˘ق’ا سشا˘˘ع˘˘نإ’ا
قيرط ةطراخ دادعإا ايلاح يرجي
ل˘م˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م فار˘سشإا تح˘˘ت
م˘سضتو ة˘قا˘ط˘لا ةرازو ا˘˘ها˘˘عر˘˘ت
ةسسسسؤومو ةئيه لك نع Óثمم
ةطراخ نأا ادكؤوم ،عاطقلل ةعبات
ىلع حرطتسس يتلا هذه قيرطلا
لا˘م˘عأ’ا ن˘م˘سضت˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

اريرق˘ت ا˘ه˘ن˘م ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآ’او
يذلا اهذيفنت ىدم لوح ايرهسش
،ةموكحلا ىلع هرودب سضرعيسس
هذه قيرطلا ةطراخ نمسضتت امك
ةيقيبطتلا سصوسصنلا لا˘م˘كت˘سسا
ىر˘يو ،تا˘قور˘ح˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل

مل كارطانوسس عمجم نأا راطع
يف ءبعلا لمحت هناكمإاب دعي
ىلا ةجاحب هنأاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا لا˘ج˘م
ى˘لإا ر˘ي˘سشم ،ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘كار˘˘سش

ة˘ن˘سس نو˘نا˘ق ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ةرور˘˘سض
،لا˘˘˘جآ’ا بر˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ف9102
بي˘ق˘ن˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سساو
ة˘ف˘سشت˘كم˘لا لو˘ق˘ح˘لا ر˘يو˘ط˘تو
ةبسسن ثيح نم دراوملا نيمثتو

ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت ةدا˘˘عإاو عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
لو˘˘ح كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس تا˘˘˘طا˘˘˘سشن
ةه˘ج ن˘م ،ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م
زاغلنوسس نأا ريزولا زربأا ىرخأا
نم ديدعلا دانسسإا ىلع لمعتسس
عم ،ةيجراخ تائيهل ا˘ه˘تا˘طا˘سشن
تاسسا˘ي˘سس نا˘ب˘سسح˘لا ي˘ف ذ˘خأ’ا
،ةنمقرلاو يداسصت˘ق’ا ل˘ما˘كت˘لا
ةسسايسس ينبت ةيناكمإا ىلإا ةفاسضإا

اميف ةيوقاطلا ةفيرع˘ت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
طقف نيكلهتسسملا رابكب قلعت
ليسصوت˘ل˘ل ة˘يو˘لوأ’ا ءا˘ط˘عإا ع˘م
قلخي نم لك حلاسصل يئابرهكلا
احسضوم ،ةورثلاو لمعلا سصرف
نأا بجي هذه قيرطلا ةطيرخ نأا
جمانرب ةلكيه ةداعإا ًاسضيأا جمدت
ةناكم ءا˘ط˘عإ’ ة˘قا˘ط˘لا ر˘يو˘ط˘ت

داجيإاو ،ةددجتملا ة˘قا˘ط˘ل˘ل ر˘ب˘كأا
دراوملا ةرازو عم ةكارسش جذومن
ةيلحت عيراسشم راطإا يف ةيئاملا
.ةينطولا هايملا

نيد˘لا سسم˘سش د˘كأا ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
يوقاطلا لاقتن’ا ريزو ،روتيسش
ى˘ل˘ع ،ةدد˘ج˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
ةقاطلا كÓهتسسا ديسشرت ةرورسض
،يوقا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا ن˘م ءز˘ج˘ك
اهنإا ،ريثكلا رد˘ه˘ن ن˘ح˘ن»: Ó˘ئا˘ق
ةيرازولا رئاودلا عيمج ةيلوؤوسسم
راسشأاو ،«عم˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسمو
يف يوبرتلا لمعلا ةرورسض ىلإا

’ رمأ’ا نأا احسضوم ،هاجت’ا اذه
ديسشرت لب نينقتلا ةلأاسسمب قلعتي
ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘قا˘˘ط˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
ا˘م˘ي˘سس ’ طر˘ف˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا

اذه يف ايعاد ،دوقولاب قلعتي اميف
ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط ة˘˘لاد˘˘ع ى˘˘لإا دد˘˘˘سصلا

ةسصاخ هايملا عيزوت يف ةلادعو
،ي˘ئا˘م دا˘ه˘جإا ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ح˘˘نو
راسشأاو ،ها˘ي˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ن˘ي˘ع˘ت˘يو
لا˘سسرإا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ى˘لإا ،رو˘ت˘ي˘سش
ري˘فو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ
عم ،ةيرازو ةرئاد لك ىلإا ةقاطلا
ةيسسيئرلا تاعاط˘ق˘لا فاد˘ه˘ت˘سسا

ل˘ق˘ن˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
.نكسسلاو تامدخلاو
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ةيجراÿا اهتارامثتسسا ىلع ترثأا طفنلا راعسسأا يواهت لظ ‘ ةيلام تابوعسص هجاوت

! .. Êاعت «كارطانوشس»
تاكارشش ¤إا اهتجاح زربأاو ةيمنتلا لا‹ ‘ ءبعلا لم– اهناكمإاب دعي ⁄ هنأا دكأا ةقاطلا ريزو^

يداشصتق’ا سشاعنإ’ا راطإا ‘ عاطقلاب ةشصاخ قيرط ةطراÒ ÿشضحتلا^
عاجÎشس’ا ةبشسن ثيح نم دراوŸا Úمثتو ةفششتكŸا لوق◊ا ريوطتو بيقنتلا لاغششأا فانئتشسا^

ر.نوراه

لظ يف ةيمنتلا لاجم يف ءبعلا لمحت هناكمإاب دعي مل «كارطانوسس» عمجم نأا ،ةقاطلا ريزو ،راطع ديجملا دبع دكأا
اهتارامثتسسا ىلع ابلسس رثأا امم ،ةيلودلا قاوسسأ’ا يف طفنلا راعسسأا يواهت عم ةسصاخ ةكرسشلا اهفرعت يتلا ةيلاملا تابوعسصلا
تاقورحملا عاطقب ةسصاخ قيرط ةطراخ ريسضحتو ،زجعلا ةيطغتل ةديدج تاكارسشل ةسساملا ةجاحلا ازربم ،ةيجراخلا

.ريخأ’ا تاقورحملا نوناقل ةيقيبطتلا سصوسصنلا ذيفنت يف عارسسإ’ا يسضتقي يذلا يداسصتق’ا سشاعنإ’ا راطإا يف

مازتل’ا ةرورسض ىلع تددسش
نم ةيئاقولا تاءارجإ’اب
:ىوتفلا ةنجل ،«انوروك»

ىحشضأ’ا ديع ةÓشص
تويبلا يف

،ةينطولا ىوتفلا ةنجل تدكأا
نوكتسس ىحسضأ’ا ديع ةÓسص نأاب
،ةبطخ نودب تويبلا يف
مازتل’ا ةرورسض ىلع ةددسشم
نم ةيئاقولا تاءارجإ’اب
.«انوروك» يسشفت

نم ىوتفلا ةنجل تحسضوأاو اذه
تعلطإا سسمأا اهل نايب لÓخ
ةÓسص نأاب ،«مÓسسلا» هيلع

ىدؤوتسس ةنسسلا هذهل ىحسضأ’ا
متتو ،ةبطخ نودب تويبلا يف

ةرسسأ’ا دارفأا نيب ةعامج
فسصن دعب ،ىدارف وأا ،ةدحاولا
عم سسمسشلا قورسش نم ةعاسس
تيقوتلا يف فÓتخ’ا ةاعارم
،نطولا قطانم فلتخم نيب
ديعلا ةÓسص ءادأا نكمي امك

نكامأا يف تاموادملا باحسصأ’
،مهل حاتملا دودح يف لمعلا

ةريعسشلا هذهل اميظعت كلذو
،اهتكربو اهباوثل Óيسصحتو
سسفانتلا ةرورسض ىلإا ةيعاد

نيب حلاسصلا لمعلا لوح
ديدجت لÓخ نم ،نييرئازجلا
امك.رافغتسس’او ةبوتلا

ىلع ديكأاتلا ةئيهلا تاذ تددج
مراسصلا مازتل’ا ةرورسض
يتلا ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب
،ةربخلا لهأا اهيلع عمجأا

ةديحولا ةليسسولا اهرابتعاب
.ةايحلا ىلع ظافحلل

ع.لÓب

مهتافلم ةيوسستب نوهرم عاطقلا رارقتسسا ّنأا اودكأا
رطخلا ةحنمو ةيقرتلاب ةقلعتملا ةلجعتسسملا

جاجتح’ا لوبط نوعرقي ةيبرتلا ودعاشسم
سسرادملا لششب نوددهيو

،يد˘˘يرد ن˘˘ب دو˘˘ع˘˘سسم د˘˘كأا
ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ط˘˘˘ب˘˘˘سض ر˘˘˘يد˘˘˘˘م
ةرازوب ،ةيحÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ىلع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ةر˘فو
ديع لÓخ اميسس ’ قاوسسأ’اب
لاو˘طو كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘سضأ’ا
.ةنسسلا

ي˘˘ف ،يد˘˘يرد ن˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو
يف ةرفولا نأا ،يمÓعإا حيرسصت
ح˘م˘سست˘سس ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘˘لا
لاوط قوسسلا نيومت نامسضب
لÓ˘خ ةرد˘ن˘لا يدا˘ف˘تو ة˘ن˘˘سسلا

ن˘م ة˘سصا˘خ ،ى˘˘ح˘˘سضأ’ا د˘˘ي˘˘ع
موقي يذلا ريبكلا لمعلا لÓخ
او˘ع˘فر ن˘يذ˘لا نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ه˘˘ب
يف رارمتسس’اب جاتنإ’ا يدحت
مهعرازم ىوتسسم ىلع لمعلا

،ةيلاحلا ةيحسصلا ةمزأ’ا لÓخ
م˘ل جا˘ت˘نإ’ا ةر˘ي˘تو نأا ا˘ف˘ي˘˘سضم
ة˘مزأ’ا ةر˘ت˘ف لاو˘ط سضف˘خ˘ن˘˘ت
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ح˘˘سصلا
،اطاطبلل ةي˘م˘سسو˘م˘لا ة˘عارز˘لا
51 برا˘ق˘ي ا˘م ي˘˘ن˘˘ج م˘˘ت ن˘˘يأا

تاذ را˘سشأاو ،را˘ط˘ن˘˘ق نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ينج ةيلمع نا ىلإا ثدحتملا
ى˘لإا ل˘سصاو˘ت˘ت˘سس لو˘سصح˘م˘˘لا

امم ،لبقملا ربمفون رهسش ةياغ
نوزخ˘م˘لا ن˘يو˘م˘ت˘ب ح˘م˘سسي˘سس

ةهج نم ،ةردنلا مسسوم لÓخ
نأا ،يد˘˘˘يرد ن˘˘˘ب د˘˘˘˘كأا ىر˘˘˘˘خأا

ةعورز˘م˘لا ي˘سضارأ’ا ة˘حا˘سسم
21 ىلإا لسصت مطامطلا ةبعسشل
008.1 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م را˘˘ت˘˘˘كه ف˘˘˘لا

اهيف لوسصحملا ينج مت راتكه
فلأا007 جاتنإاب حمسست ثيح
تاذ دافأاو.مطامطلا نم راطنق
هكاوفلل ةبسسنلاب هنأا ،لوؤوسسملا
ىلإا يلامجإ’ا اهجاتنإا غلب دقف
،راطنق نويلم2.2 مويلا ةياغ
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ءي˘˘سشلا سسف˘˘ن و˘˘هو
رد˘سصم˘لا تاذ تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
07 ريفوت مت ثيح ،يناويحلا
ءارمحلا موحللا نم نط فلأا

فلأا63و ةيليوج رهسش لÓخ
نمو.ءاسضيبلا موحللا نم نط
ةرازو تف˘˘˘سشك ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج
نم ديزأا دي˘ن˘ج˘ت ن˘ع ة˘حÓ˘ف˘لا

ةيلآا راطإا يف يرطيب0002
،ير˘ط˘ي˘ب˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا
ة˘˘سصخر˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘ل
لÓخ ةدمتعملا حبذلا لكايهو
تحسضوأاو.ىحسضأ’ا ديع ةرتف
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو
يف هنأا ،اهل نايب يف ةيفيرلا
ديعب لافتحÓل دادعتسس’ا راطإا
تع˘سضو ،كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘˘سضأ’ا

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو

ي˘ح˘سص ر˘ي˘طأا˘ت ة˘ي˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا
ىلع ديعلا ةرتف لÓخ يرطيبو
ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
هذ˘ه نأا ة˘ف˘ي˘سضم ،ة˘سصخر˘˘م˘˘لا
حبذلا لكا˘ي˘ه˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘ل’ا
نو˘كت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

رطقلا ىوتسسم ىلع ة˘حو˘ت˘ف˘م
دينجت مت ،ديعلا موي ينطولا
نم يرطيب000.2 نم ديزأا
رهسسلل سصاخلاو ماعلا عاطقلا

ة˘ي˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘سشا˘م˘لاو
.ةيرطيبلا ةماعلا ةحسصلا

نأا ى˘لإا ،نا˘ي˘ب˘لا تاذ را˘˘سشأاو
ةقفارمب نومو˘ق˘ي˘سس ةر˘طا˘ي˘ب˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘لاو˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا

هيجوتو عي˘ب˘لا طا˘ق˘ن ىو˘ت˘سسم
،حبذلا ةيلمع لÓخ نينطاوملا

عم نواعتلاب نومهاسسيسس امك
ي˘ف ىر˘˘خ’ا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ل˘˘ك
ةررقملا ةياقولا ريبادت مارتحا
ة˘ح˘ئا˘˘ج ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طا ي˘˘ف
نور˘˘فو˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نم ،مهتردق بسسح تامامكلا
’ نيذلا نينطاوملا ةيامح لجأا
.اهنوداتري

ز.لامج

يحاسضأ’ا حبذو عيب ةبقارمل يرطيب000.2 دينجت

ىحشضأ’ا ديع لÓخ قاوشسأ’ا يف ةيمشسوملا تاجوتنملا ةرفو دكؤوت ةحÓفلا ةرازو

يعامتج’ا كيرسشلا عم قيسسنتلاب اينطو تاسشرو حتفت ةياسصولا

لكاششمو ةقلاعلا تافلŸا لك ة÷اعم وحن
ينهŸا نيوكتلا عاطق يبشستنم

ةريزو ،مايه ةحيرف نب تدهعت
،نيين˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ب
ل˘كل ة˘ق˘لا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘كسشإ’او
اهسسأار ىل˘ع ،عا˘ط˘ق˘لا ي˘ب˘سست˘ن˘م
متيسس يذلاو ،يسساسسأ’ا نوناقلا
ةسساردو لجاعلا بيرقلا يف هئارثإا

تاسشرو حت˘ف˘ب ت’Ó˘ت˘خ’ا ل˘ك
كيرسشلا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو
.يعامتج’ا

ءاكرسشلا˘ب ،ةر˘يزو˘لا تع˘م˘ت˘جا
لكاسشملا ةسساردل ،نييعامتج’ا
رو˘سضح˘ب عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘ق˘لا˘ع˘لا
لك نع لثممو ةرازولا تاراطإا
ن˘يأا ،عا˘ط˘ق˘لا كÓ˘سسأا ن˘م كل˘˘سس
اهنم طاقنلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تر˘ي˘ثأا
ربت˘ع˘ي يذ˘لا ي˘سسا˘سسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا

ثيح ،ةقلا˘ع˘لا ل˘كا˘سشم˘لا بل˘سص
يف هئارثإا ةداعإاب ةريزولا تمزتلا
لك ة˘ج˘لا˘ع˘مو ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا
تا˘˘سشرو ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب ت’Ó˘˘˘ت˘˘˘خ’ا

كيرسشلا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو
حر˘˘ط م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
كÓسس’ا لكل ةيقرت˘لا ة˘ي˘لا˘كسشا
ةينوناقلا طورسشلا نو˘فو˘ت˘سسم˘لا
ابيرق ةيئانثتسس’ا ةيقرتلا ليعفتب
ةيمومعلا ةفيظولا تقفاو نأا دعب

ةيلسص’ا بسصانملا ليوحت ىلع
بسصنملا رفوت نودب نيي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل
اه˘نأا تد˘كأا د˘قو ،ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ي˘ف
نودب لامعلا ةيقرت ىلع فقتسس
اذه نم ايئاهن جورخلاو ءانثتسسا
ة˘ج˘لا˘ع˘˘م ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا لا˘˘كسش’ا
تقرطت امك ،يسساسس’ا نوناقلا

كل˘˘˘˘سس بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
يف لثمتملا نيينقتلا نيدعاسسملا
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل سصي˘˘خر˘˘ت˘˘˘لا

بسصن˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا ة˘ق˘با˘˘سسم
نا تدكاو ،زكرم ريدم يلاعلا
تسضفر ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا

يف ةيناث ةقباسسم ءارجا متيسسو
مت˘ي ن˘لو1202 ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش
،ةيطايتح’ا ةمئاقلا ىلع دامتع’ا
ة˘ي˘لا˘كسشا لو˘ح تدر ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
تي˘ق˘ب ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا سسي˘˘ئر
يلاملا دامتع’ا رفوت مغر ةقلاع
نو˘نا˘ق˘لا ة˘غا˘ي˘˘سص ةدا˘˘عإا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل
يف عوقولا يدافتل اهب سصاخلا

امك.يمازل’ا ن˘كسسلا ل˘كا˘سشم
سصخي اميف ،ةحيرف نب تراسشأا
يف مهتيقحأا ىلع ،نيراسشتسسملا
،دهعم ريدم بسصنمب قاحتل’ا

ةيمومعلا ةفيظولا تلسسار ثيح
يرازو˘لا رار˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت ةدا˘عإا˘˘ب
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ي˘ف ة˘ق˘با˘سسم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ةد˘˘كؤو˘˘م ،1202 ير˘ف˘ي˘ف

يف سشت˘ف˘م ة˘ب˘تر ق˘ل˘خ ةرور˘سض
ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإ’او ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا
هيجوتلا لمع ديحوتل ةفاسضإ’اب
جامدإ’او هيجوتل˘ل ز˘كر˘م ق˘ل˘خ˘ب
،ةقفارملا راد عم قسسني ينهملا
ي˘ف ل˘˘ث˘˘مأ’ا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب تر˘˘مأا
ةيدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
تاسسسسؤوملاب هيجوتلا ةحلسصمل
.ةينيوكتلا

ك.اسضر

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تدد˘˘ن
ن˘يد˘˘عا˘˘سسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ةرازو بواجت مدعب ،نييوبرتلا
تاذ اهبلاطم عم ةينطولا ةيبرتلا
يجوغاديب˘لا ،يو˘بر˘ت˘لا ع˘با˘ط˘لا

مت يتلا ي˘ن˘ه˘م˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
فنتكي يذلا تمسصلاو اهحرط
ل˘ي˘هأا˘ت˘لا م˘ئاو˘ق ل˘ي˘ع˘ف˘ت ف˘˘ل˘˘م
ة˘ي˘قر˘ت˘لا تاو˘ن˘˘سس سضي˘˘ف˘˘خ˘˘تو
لظ يف رطخلا ةحنم يف مهقحو
ةددهم ،انوروك سسوريف يسشفت
حجن˘ت م˘ل لا˘ح ي˘ف د˘ي˘ع˘سصت˘لا˘ب
لبق اهبلاطم ةيبلت يف ةرازولا
قفو لبقملا يسسردملا لوخدلا
،ةق˘ي˘قدو ةدد˘ح˘م ة˘ي˘ن˘مز ةد˘ن˘جأا

ة˘ف˘سصن˘˘م˘˘لا لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإاو
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لاو
.ةلجعتسسملا تافلملاب

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ترذ˘˘ح
ن˘يد˘˘عا˘˘سسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ىلع ،نازيلغ ةي’ول نييوبرتلا
يف ،ر˘سصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس
ىلع «مÓسسلا» زوحت اهل نايب
ةسسايسس لسصاوت نم ،هنم ةخسسن
سشيمهتلاو قييسضتلاو فسسعتلا

ةجهتنملا يباقن˘لا ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
سضع˘˘˘ب ير˘˘˘يد˘˘˘˘م فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
بلاط˘م ل˘ها˘ج˘تو تا˘سسسسؤو˘م˘لا
يف لوخدلا ىلإا ةريسشم ،كلسسلا
مكارت ببسسب ،حو˘ت˘ف˘م ما˘سصت˘عا

كلسس قوقحو ت’اغسشنا ةلمج
امم ،ةيبرتلا يدعاسسمو يفرسشم

رو˘مأ’ا د˘يز˘يو ع˘سضو˘لا ج˘˘جؤو˘˘ي
تبلا˘طو اذ˘ه.اناقتحاو اب˘سصع˘ت
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
ةي˘بر˘ت˘لا ي˘فر˘سشمو يد˘عا˘سسم˘ل
فاسصنإاب ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
ليعفتب نيدعاسسملاو نيفرسشملا
تاونسس سضيفختو ليهأاتلا مئاوق
ةيزيجع˘ت˘لا طور˘سشلاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا
يسساسسأ’ا نوناقلا اهطلسس يتلا
عم ،كلسسلا ىسصقأا يذلا قباسسلا
ة˘ي˘فا˘ك ة˘ي˘لا˘م بسصا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت
لكب تاداهسشلا يلما˘ح ة˘ي˘قر˘ت˘ل
ةربخلا يوذ فاسصنإاو اهفانسصأا
سصوسصخبو.ةينهملا
بلاطت ،ةي˘م˘سسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا
اهر˘ي˘طأا˘ت ة˘ح˘ن˘م ع˘فر˘ب ة˘با˘ق˘ن˘لا

رارمتسسا لظ يف رطخلا ةحنمو
،«91 دي˘فو˘ك» ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
جهتنملا تمسصلل اهفسسأات ةيدبم
يف ةيسصولا ةرازولا فرط نم
ف˘قو˘ل ا˘ه˘كر˘ح˘ت مد˘عو ،ا˘ه˘ق˘ح
ةيبر˘ت˘لا ءارد˘م سضع˘ب تا˘قور˘خ
مهتدافتسساك يسساسسأ’ا نونا˘ق˘ل˘ل
ي˘قا˘ب وأا ر˘ي˘طأا˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ن˘˘م
تانكسسلا رارغ ىلع تازايتم’ا
ةباقن˘لا ر˘سصتو اذ˘ه ،ة˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لا

فقاوم اهنأ’ اهفقاوم تابث ىلع
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةدد˘سشم ،ر˘ي˘سصم
ر˘م˘ت˘سسم لا˘سضن ر˘ب˘ع ا˘ه˘قو˘ق˘˘ح
،ى˘˘˘سضم تقو يأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأاو
عا˘ط˘ق˘لا رار˘ق˘˘ت˘˘سسا نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
.اهبلاطم ةيبلتب نوهرم

خ.ةيمسسن



ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا تح˘سضوأا
اهل نايب يف ،ينطولا نمأÓل
«مÓ˘˘˘˘سسلا» تم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سست سسمأا
ةطرسش نوع نأا ،هنم ةخسسن
لقنت ةبانع ةي’و نمأاب لمعي

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘˘لإا سسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘سص
ر˘ق˘م د˘جاو˘ت˘ي ن˘يأا ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
ي˘ت˘لا ه˘ت˘جوز ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘كسس
د˘ع˘ب ه˘ي˘لإا تل˘ق˘ن˘˘ت د˘˘ق تنا˘˘ك
مل فورظ يفو ،يجوز فÓخ
اذه مدقأا ،دع˘ب ا˘هد˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي
˘ماد˘خ˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘طر˘˘سشلا
يف ابيسصم يفيظولا هحÓسس
اهيخأاو ه˘ت˘جوز نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
ا˘˘ه˘˘يد˘˘لاو ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
هسسفن ملسسيل ،ةتيمم تاباسصإا

ن˘مأا ح˘لا˘سصم ى˘˘لإا كلذ د˘˘ع˘˘ب
.ةي’ولا

ةباين˘لا تح˘ت˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

اقيقحت ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا
با˘ب˘سسأ’ا د˘يد˘ح˘ت˘ل ا˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م
هذه ىلإا تدأا يتلا عفاودلاو

.ةاسسأاملا

watan@essalamonline.com
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نمأ’ا حلاسصم ىلإا هسسفن ملسس

هحÓشسب اهتلئاع دارفأا نم3و هتجوز لتقي يطرشش
ةليشسملاب يفيظولا

شش.نيدلا زع

شصاخسشأا4 اهتيحسض حار ةعسشب لتق ةميرج عقو ىلع ةليسسملا ةيدلبب «داكور’» يح ناكسس شسمأا زتها
.يفيظولا هحÓسس لمعتسسإا يطرسش فرط نم شصاسصرلاب ايمر ،ةدحاو ةلئاع نم

سسمأا لوأا ترمدو تفسشك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ةيديلقت ل˘با˘ن˘ق7 ،ي˘ب˘ع˘سشلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا كلذو ،ع˘ن˘سصلا
نيع نم لكب طيسشمتو ثحب
.فلسشلاو ىلفدلا

تف˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘ل˘سست سسمأا لوأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
برق اوطبسض ،دودحلا سسارح
قزروب نينج ةقطنمب دودحلا
ةريبك ةيمك ،ةما˘ع˘ن˘لا ة˘ي’و˘ب
3 ـب ردقت جلاعملا فيكلا نم
اميف  ،امارغوليك79و ريطانق
ينطولا كردلا رسصانع فقوأا

،نا˘سسم˘ل˘ت˘ب دود˘ح˘˘لا سسار˘˘حو
او˘ط˘ب˘سضو تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت
فيكلا نم مارغو˘ل˘ي˘ك03.4

سصرق004و ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ةزرفم تفقوأا ا˘م˘ك ،سسو˘ل˘ه˘م
تارد˘˘خ˘˘˘م ير˘˘˘جا˘˘˘ت ،ىر˘˘˘خأا
اسصرق1544 ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب
.يداولاب اسسولهم

سشيجلل ةزرفم تفقوأاو اذه
يجاب جربب يبعسشلا ينطولا

سصاخسشأا01 ،را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م
يتيعابر نيتبكرم تطبسضو
نع فسشكلل ةزهجأا8و عفدلا
،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘مو ندا˘ع˘م˘لا

لمعتسست طغسض ةقرطم اذكو
ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ا˘م˘ي˘ف ،بهذ˘لا ن˘ع عور˘سشم˘لا
ل˘˘˘حاو˘˘˘سسلا سسر˘˘˘ح ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘حأا

ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم
نتم ىلع اوناك سصاخسشأا01
.ةبانعب عنسصلا يديلقت براق

ط.ةراسص

ىلوأ’ا تاعاسسلا يف بلقنا
سضرع براق سسمأا حابسص نم
يداو ئ˘طا˘سش ة˘لا˘˘ب˘˘ق ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ةي’و يف سسنت ةيدلبب بسصقلا
اباسش22 ل˘ق˘ي نا˘ك ،ف˘˘ل˘˘سشلا
فلتخم نم نوردحني «اقارح»
او˘˘نا˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ل˘حاو˘سسلا و˘ح˘ن ن˘ي˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘م
.ةينابسس’ا

رداسصم هب تدافأا ام بسسحو
كردلا حلاسصم نأا ،«مÓسسلا»ـل
رسصانع ةيعمب تلخدت ينطولا
اتنكمتو ،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا

او˘نا˘ك ا˘با˘سش51 ذا˘˘ق˘˘˘نإا ن˘˘˘م

تو˘م˘لاو قر˘˘غ˘˘لا نو˘˘ه˘˘جاو˘˘ي
تقو يف اذه ثدح ،ققحملا
ل˘˘سصاو˘˘ت ا˘˘˘نردا˘˘˘سصم تد˘˘˘كأا

نابسش70 نع ثحبلا ةيلمع
داد˘ع˘ت ي˘ف نو˘لاز˘˘ي ’ ن˘˘ير˘˘خآا
هذه ةباتك دح ىلإا نيدوقفملا
فا˘ع˘سسإا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ر˘˘ط˘˘سسأ’ا

م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘قار˘˘ح˘˘لا لاز˘˘˘نإاو
مه˘قروز بÓ˘ق˘نإا ر˘ثإا م˘هذا˘ق˘نا
مه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق سسن˘ت ءا˘ن˘ي˘م˘ب
تا˘سصو˘ح˘ف˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘عا˘˘سضخإاو
نم قيقحتلا تاءارجإاو ةيبطلا
.ةسصتخملا حلاسصملا لبق

ع.ىيحي

يف ةلود لوأا رئازجلا تحسضأا
ل˘ي˘ج˘لا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت م˘لا˘ع˘˘لا
deR ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأا ن˘˘˘م ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا

21-worrAةينيسصلا
ةفورعملاو ،تابابدلل ةداسضملا
JH-21.  مسساب اًسضيأا

ا˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘سشت» ع˘˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘سشك
رداسصم نأاب ،ينيسصلا «سسنيفيد
ةيبعسشلا نيسصلا ةيروهمج نم
عيبرلا لئاوأا يف تغلبأا دق تناك
ن˘ع ،يرا˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
،لودلا ىدحإا بلط ىلع لمعلا

ة˘لود لوأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
تاعمجم رئاظن ىلع لسصحت
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا «ن˘˘ي˘˘ل˘˘فا˘˘ج»
،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا زر˘بأاو ،ن˘ي˘سصلا
ائجافم نكي مل رمأ’ا اذه نأاب
هل يرئازجلا سشيجلا نأا مكحب

عمج˘م˘لا ع˘م ة˘ل˘يو˘ط تا˘قÓ˘ع
،ينيسصلا يركسسعلا يعانسصلا

ترتسشا رئازجلا نأاو اسصوسصخ
ع˘˘فاد˘˘م ن˘˘ي˘˘سصلا ن˘˘م ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
عفادمو ،عفدلا ةيتاذ «رزتواه»
قÓ˘˘˘طإا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘نأاو ،«نوا˘˘˘˘ه»

ةفاسضإ’اب ،ةددع˘ت˘م ة˘ي˘خورا˘سص
ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسم تار˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘˘˘لإا

تادعمو موجهلاو عÓطتسسÓل
ءار˘˘ب˘˘خ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًق˘˘˘فو.ةيرحب
JH-21 لحي˘سس ،ن˘ي˘ير˘كسسع˘لا

ةيتيفوسسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ل˘ح˘م
يف اهريوطت مت يتلا ةميدقلا
،تاينيعبسسلا نم لوأ’ا فسصنلا

نمworrA deR-21ربتعتو
أادبم ىلع لمعت يتلا ةمظنأ’ا
لوأ’ هسضرع مت (ىسسنأاو قلطأا)
ل˘˘سصيو ،4102 ما˘˘ع ي˘˘ف ةر˘˘م
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ت˘˘كلا ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا
غلبيو ،غلك22 ىلإا حÓسسلاب
71 ه˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ن خورا˘˘˘˘˘سصلا نزو
تامارغوليك5و ،اًمارغو˘ل˘ي˘ك
هلو ،فد˘ه˘لا دد˘ح˘م ي˘ه ىر˘خأا
اًراه˘ن يرار˘ح ر˘يو˘سصت تاو˘ن˘ق
دد˘ح˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،Óً˘˘ي˘˘لو
لوطلا غلب˘يو ،رز˘ي˘ل˘لا˘ب ىد˘م˘لا
قÓ˘طإ’ا ة˘يوا˘ح˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا

دا˘ع˘بأ’ا ح˘م˘سستو ،م˘ل˘م0021
حÓسسلا اذه مادختسساب نزولاو
ىسصقأا غلبيسس اميف ،فتكلا نم
فورظ يف رانلا قÓطإ’ ىدم
ليللا يف ،رتم0004 وه راهنلا
.رتم0002 ىلإا سضفخني

ر.رجاه

كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلاب ينطولا
يف ةداعسس يديسس ةيدلبب ينطولا

نم ،عوبسسأ’ا رخاوأا نازيلغ ةي’و
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘ح
ـب تردق ةيلوحكلا تابورسشملا

تا˘بور˘سشم˘لا ن˘˘م ةد˘˘حو639

عاونأ’ا فلت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا
حلاسصمل نايب بسسحو.ماجحأ’او
فيقوت مت هنإاف ،ينطولا كردلا
ط˘˘˘ب˘˘˘˘سضو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘طرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىلع تنا˘ك ي˘ت˘لا تازو˘ج˘ح˘م˘لا

عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
راودب «راتنري˘ب˘سس سسيد˘ي˘سسرا˘م»

ةدا˘ع˘سس يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب ةرا˘ح˘ب˘˘لا
يئاسضق فلم زاجنإا متيل ،نازيلغ
عيبو ل˘ق˘ن ن˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘سض
نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘˘لا

ة˘عا˘˘سضب˘˘لا ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م ،ة˘˘سصخر
ةلودلا كÓمأا ةيريدمل اهميلسستو
.نازيلغب

بويأا.شس

ةماعنلاب جلاعم فيك ريطانق4 ةبارق زجح

عنشصلا ةيديلقت لبانق7 ريمدتو فششك
فلششلاو ىلفدلا نيعب

يفو راهنلا يف هتطسساوب رانلا قÓطإا ىدم رتم0004
رتم0002 ىلإا شضفخني ليللا

ىلع لشصحت ملاعلا يف ةلود لوأا رئازجلا
تابابدلل داشضملا ينيشصلاJH-21 حÓشس

ةراحبلا راودب «راتنريبسس شسيديسسرام» عون نم ةرايسس نتم ىلع تناك

نازيلغب ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو639 زجح

نع ةيراج تلاز’ ثحبلا ةيلمعو اباسش22 ذاقنإا
مهيلع روثعلا متي مل نيرخآا7

لحاوشس سضرع يف «ةقارح» قروز بÓقنا
فلششلا يف سسنت

لÓسشلاو يسضام د’وأا نيب ةرايسس لخاد ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو8401 طبسض

ةليشسملاب تاردخملاب ةرجاتملاو تابكرملا ةقرشس يف ةشصتخم ةيمارجإا ةكبششل دح عشضو

تلجسس ىرخأا ةلاح ىلإا نافاسضت
ةيراجلا ةنسسلا علطم

يتثج لاششتنا
«ونراشص» دشسب نيقيرغ
سسابعلب يديشسب
ةعباتلا نيسساطغلا قرف تنكمت
ةيندملا ةيامحلا حلاسصمل
ءاسسم شسابعلب يديسس ةي’ول
يتثج لاسشتنا نم ،شسمأا لوأا

62 »ب ج م» امهو ،نيقيرغ
«ونراسص» دسسب »ز ج م»و ةنسس
يديسس ةيدلبب ميه’دلا ةيرقب

.شسابعلب يديسس يف ششودامح
ةيامحلا حلاسصمل نايب بسسحو
شسابعلب يديسس ةي’ول ةيندملا

ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت
قيسسنتلا زكرم نإاف ،هنم
ىقلت ،حلاسصملا تاذل يلمعلا

فرط نم ةيفتاه ةملاكم
رسضخأ’ا مقرلا ىلع نطاوم
نيقيرغ دوجو اهدافم1201
ميه’دلا ةيرقب «ونراسص» دسسب
ىلعو ،ششودامح يديسس ةيدلبب
تلخدت ةملاكملا هذه رثإا

ةيندملا ةيامحلا ةدحو
ةمعدم دربلا نيع ةرئادل
ةيامحلل شسطغلا ةقرفب
يديسس ةي’ول ةيندملا

لاسشتنا مت ثيح ،شسابعلب
»ب ج م » امهو نيقيرغ يتثج
ذإا ،ةنسس02 »ز ج م»و ةنسس62

ةحلسصم ىلإا امهيتثج تلّوح
،شسابعلب يديسسب ثثجلا ظفح
نيتاه نأا ركذلاب ريدجلاو
ةلاح ىلإا نافاسضت نيتلاحلا
ةنسسلا علطم ذنم ىرخأا
حلاسصم نأا امك ،ةيراجلا
اذهل ترخسس ةيندملا ةيامحلا
ءافطإا يتنحاسش لخدتلا

ىلإا ةفاسضإ’اب ،فاعسسإا ةرايسسو
ةيامح نوع52و نيسساطغ40
هيلعو بترلا فلتخمب ةيندم
ىلإا نينطاوملا عيمج وعدت
دودسسلا يف ةحابسسلا بنجت
ةيئاملا تاعمجملاو كربلاو
ىلع شصرحلا ءايلوأ’ا ىلعو
.مهلافطأا

ودبع.شص

ةمكحم سسمأا لوأا تردسصأا
،ةليسسملا ةي’وب ح˘ن˘ج˘ل˘ل ةر˘ق˘م
حوارتت ذفانلا نجسسلاب اماكحأا
عم ارهسش21و تاونسس01 نيب

فلأا001 نيب ةي˘لا˘م تا˘مار˘غ
اسصخسش02 دسض رانيد نويلمو
لاو˘˘مأا د˘˘يد˘˘ب˘˘ت ي˘˘ف او˘˘˘طرو˘˘˘ت

لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
.ةليسسملا ةيدلبب ةفيظولا

ىدل ةماعلا ةباينلا تحسضوأا
ي˘ف ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘˘م
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا اهل نايب
سسلجملا يسسيئر ةنادإا ىرج هّنأا

ق˘˘با˘˘سسلا يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ةيدلبلا˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘مو ي˘لا˘ح˘لاو
عم ،تاونسس01 ذفانلا نجسسلاب
عم ،ران˘يد نو˘ي˘ل˘م˘ب م˘ه˘م˘ير˘غ˘ت
م˘ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لا˘ب ر˘˘مأا راد˘˘سصإا

مهت مهل تهجو نأا دعب كلذو
لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت دا˘˘سسف
لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ريغلل تازايتما حنمو ،ةفيظولا

ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م دو˘˘ق˘˘ع مار˘˘بإا د˘˘ن˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘كحأÓ˘˘˘˘ل
.ةيميظنتلاو

˘ما˘˘كحأا راد˘˘سصإا ىر˘˘جو اذ˘˘ه

دسض تاو˘ن˘سس5 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت
ديدبت مرج نع نيرخآا نيفظوم
لÓغتسسا ةءاسسإاو ةيمومع لاومأا
فظومل تاونسس4و ،ةفيظولا
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ه˘˘تاذ مر˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘خآا
3 نيب ماكحأ’ا يقاب تحوارت
ىر˘خأاو ةذ˘فا˘ن ة˘ن˘سسو تاو˘ن˘˘سس
ّنأا ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.ةذفان ر˘ي˘غ
ىرج ،ةيسضقلا هذه يف قيقحتلا
ةيطبسضلا ندل نم هيف عورسشلا
كرد˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
.ةنسس نم ديزأا ذنم ينطولا

ينامثع ةليبن

ثحبلا ةقرف رسصانع نكمت
ةيئ’ولا ةحلسصملاب لخدتلاو
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
عم قيسسنتلاب ،ةليسسملا ةي’و
نم رسشاع˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا

ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘سشل د˘ح ع˘˘سضو
،سصاخسشأا ةت˘سس ن˘م ة˘نو˘كت˘م
03 ني˘با˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
ةقرسس يف ةسصتخم ةنسس04و
اهلكا˘ي˘ه ر˘يوز˘تو تا˘ب˘كر˘م˘لا

،تاردخملاب ةر˘جا˘ت˘م˘لا اذ˘كو
روحم ىوتسسم ىلع طسشنت
تاي’وو ةليسسملا ةي’و ميلقإا

.ةرواجم
دورو دعب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تاذ˘˘ل ةد˘˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةبكرم دوجو اهدافم حلاسصملا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ثح˘˘ب ل˘˘ح˘˘م

،سصا˘سصت˘خإ’ا عا˘ط˘ق˘ب بآار˘˘م
ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ داد˘˘عإا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
دار˘˘فأا ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م تن˘˘˘كم
تا˘ف˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإاو ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا
مهم˘يد˘ق˘تو م˘هد˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق
ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

مهلاحأا يذلا ةليسسملا ةمكحم
قيقحتلا يسضا˘ق ى˘ل˘ع هرود˘ب
ثي˘ح ،ة˘م˘كح˘م˘لا سسف˘ن ىد˘ل
ةسسسسؤومب سصخسش عاديإاب رمأا
،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا

تح˘ت ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ن˘ثا ع˘˘سضوو
.ةيئاسضقلا ةباقرلا ريبادت

تادحو تنكمت اهتهج نم
كردلل ةيميلقإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
روثعلا نم ،ةليسسملاب ينطولا

يلورفي˘سش عو˘ن ةرا˘ي˘سس ى˘ل˘ع
ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع ة˘نو˘كر˘م ل˘˘يا˘˘سس

يتيدلب ني˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا
دنعو ،لÓسشلاو يسضام د’وأا
ةيمك ىلع روثعلا مت اهسشيتفت
تا˘بور˘سشم˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
8401 ـب ةردقملا ةيلوحكلا
ماجحأ’ا فلتخم نم ةروراق
˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،عاو˘˘˘˘نأ’او
نأا حسضتا ةيلوأ’ا تاءارجإ’اب
ءار˘ك ة˘لا˘كو˘ل كل˘م ةرا˘˘ي˘˘سسلا
’ ثيح ،ةليسسملاب تارايسسلا
ةلاح يف مهيف هبتسشملا لازي
تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تإا د˘ع˘˘ب ،رار˘˘ف
ةعاسضبلا زجح م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

كÓ˘مأا ة˘ير˘يد˘م˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سستو
م˘ي˘ل˘سستو ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ة˘لود˘˘لا
دادعإاو ،اهكلام ىلإا ةرايسسلا

ى˘لإا ه˘لا˘سسرإاو ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

ع.دلاخ

ماعلا لاملا ديدبتل يلاحلاو قباسسلا ةليسسملا ةيدلب يسسيئرل اذفان اسسبح تاونسس01

ةليشسملاب داشسف اياشضق يف اًطّروتم ايلحم ’وؤوشسم02 ّدشض ذفانلا نجشسلا
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ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعإ’ا ريفشس / ةودقلا يرشس : ملقب
ولسسوا تايقافتا ءاغلا نع جتانلا عقاولا
ةيداسصتق’ا سسيراب تا˘ي˘قا˘ف˘تا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
عارسس’ا ىلا ةينيطسسلفلا ةموكحلا عفدي
ىتح ةعيرسسو ةلجاع لئادب نع ثحبلل
بتاور ع˘˘فد ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ت
ىر˘سسأ’او ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا

امب ىرخ’ا ةيلاملا تامازتل’او ءادهسشلاو
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو تارا˘˘˘ف˘˘˘سسلا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
تاميخ˘م˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مز’ا نا نو˘ك ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
سضفر د˘ع˘ب د˘يد˘ج ن˘م تدا˘ع ة˘ق˘˘نا˘˘خ˘˘لا
لاو˘ما بح˘سس ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
مهم فقومو يعيبط رما اذهو ،ةسصاقملا

ا˘˘م˘˘ب رو˘˘م’ا بي˘˘تر˘˘ت ن˘˘م د˘˘ب ’ ن˘˘˘كلو
ةرور˘سضو د˘يد˘ج˘لا ع˘قاو˘لا ع˘م بسسا˘ن˘ت˘˘ي
نع ثحبلاو ولسسوا يسضام نم للحتلا
ينيطسسل˘ف˘لا دا˘سصت˘ق’ا ة˘ع˘ي˘ب˘طو ل˘كسش
نم لورتبلا داريتسسا نع يروفلا فقوتلاو
دسصحت ي˘ت˘لاو لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس ل˘ب˘ق

بئارسضلا تادئاع فسصن نم رثكا ةبسسن
ططخم عسضوو ةسصاقملا يف هامسسملا
قاوسس’ا لب˘ق ن˘م ه˘ئار˘سشل ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
قح اذهو لجاع لكسشب هريفوتو ةيبرعلا

موقت نا ةينيطسسلفلا ةموكحلل يعيبط
ءاهنا مت تايقافتا نع اديعب مزلي ام ءارسشب
فلملا اذه كرت مدع بجيو اهب لمعلا
ميدقت ىلع لمعلاو ةفداسصملا وا ةفدسصلل
ةبترتملا راث’ا ةجلاعمل ةنكمملا لولحلا

.تارارقلا هذه نع
ةريبك ةسصرف ةينيطسسلفلا ةدايقلا ماما نإا

دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘ي˘˘˘˘لآا بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘عإ’
ةيلحملا قوسسلا ىلع دمتعيل ينيطسسلفلا
دامتع’ا فقوو لماسشلا كاكفنÓل اديهمت

عسضوو لمع تايلآا داجيإاو لÓتح’ا ىلع
يف يلي˘ئار˘سس’ا م˘كح˘ت˘لاو ل˘خد˘ت˘ل˘ل د˘ح
ةرور˘˘سضو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

ع˘ي˘ج˘سشتو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’او

ىلع دامتع’او ةعارزلا عاطقو ةعانسصلا
ل˘كسشب ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ن˘م دار˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا

تايقافتاب لمعلا ءاهنا مت نا دعب رسشابم
يلكلا دامتع’ا بلطتي رم’ا اذهو ولسسا

ع˘ي˘ج˘سشتو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا جا˘ت˘نإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
نم ’دب ينطولا جتنملاو يلحملا قوسسلا
ط˘م˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘تو ي˘جرا˘خ˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
.ةينيطسسلفلا قوسسلل يديلقتلا
لعفب اسضيا تمقافت ةيداسصتق’ا ةمزأ’ا نإا
ىدل سسيل جاتنإ’ا ةرود تفقوأا ثيح ءابولا
ىوتسسملا ىلع لب بسسحف نيطسسلف ةلود
ناك ينيطسسلفلا ديعسصلا ىلعو يلودلا
ي˘ت˘لاو ة˘ح˘سضاو˘لا را˘ث’ا ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘˘ل
دار˘ي˘ت˘سس’ا م˘ج˘ح سض˘ّف˘خ ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘سس
ةقوبسسم ريغ تايوتسسم ىلإا ريدسصتلاو
ة˘مو˘كح˘لا تادار˘يإا سضا˘ف˘خ˘نا ى˘لإا تدأاو
ةئاملا يف07 نم رثكأا ىلإا ةينيطسسلفلا

ئراوط ةنزاوم ينبت ىلإا اهعفد ام وهو
تادعاسسملا عجارتب تاعقوت عم ةفسشقتم

.ةيجراخلا
ي˘جا˘ت˘لا ءا˘بو˘لا ة˘مزا رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ ى˘˘ف
تايولوا ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا ه˘جاو˘ت
متحت يتلاو ةلبقملا ةلحرملا يف لمعلا

ةحاتملا تايناكم’ا لك ر˘ي˘خ˘سست ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تايولوأا نوكت نا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ا˘ه˘يد˘ل
تاجا˘ي˘ت˘حا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘ت˘سسا˘ي˘سس
ة˘ي˘سسا˘سسا ةز˘ي˘كر ل˘كسشت ي˘ت˘˘لا بتاور˘˘لا
ىلع لمعلاو ةيداسصتق’ا ةرودلا نارودل
هجاومل يلام˘لا قا˘ف˘نإÓ˘ل مز˘ل˘ي ا˘م ر˘ي˘فو˘ت
ةرور˘سضو ه˘ت˘برا˘ح˘˘مو ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا
هدومسصو يحسصلا عاطقلا ىلع ظافحلا

تادعم ن˘م ه˘تا˘ي˘نا˘كما ز˘يز˘ع˘تو ه˘م˘عدو
ةي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ةز˘ه˘جأاو
ءار˘ق˘ف˘ل˘ل م˘عد˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ةرتف˘لا هذ˘ه ي˘ط˘خ˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘عا˘سسمو
ينورتكل’ا ميلعتلا عاطق معدل ةفاسضإ’اب
.

كرحت نم دب Óف ةمزأ’ا هذه ةهجاوملو

معدو لام˘ع’ا لا˘جرو سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا
تاموقم ريفوتو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘نزاو˘م˘لا
عا˘ط˘ق˘لا تا˘سسسسؤو˘م ل˘ب˘ق ن˘م دو˘م˘˘سصلا
تا˘˘كر˘˘سشو كو˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
لبق نم لمعلاو ءابرهكلاو ت’اسصت’ا
كنبلاو ةحناملا لودلا ثح ىلع ةموكحلا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘مÓ˘سسإ’ا كن˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو لود˘لا ة˘ع˘ما˘جو
ة˘ل˘ج˘ع كير˘ح˘ت ةدا˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
سشا˘ع˘نإاو ل˘م˘ع سصر˘ف ق˘ل˘خ˘ل دا˘سصت˘˘ق’ا
بعسشلا دو˘م˘سص نا˘م˘سضل جا˘ت˘نإ’ا عا˘ط˘ق
نرقلا ةقفسصل هت˘ه˘جاو˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ينطولا لمعلا تايلآا زيزعتو ةيكيرم’ا

عسسوتلاو ناطيتسس’ا ة˘سسا˘ي˘سس ة˘ه˘جاو˘مو
تيبو سسدق˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خو ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا
قطانملا هذه جاتحت ثيح ليلخلاو محل
يف نينطاوملا دومسص معدو هيجوت ىلا
ةرداسصملا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو ىر˘ق˘لا

.مسضلاو

ينيطشسلفلا داشصتق’ا ءانبو لÓتح’ا نع كاكفن’ا ماهم

اهل جيورتلا مت ةبذكل ملاعلا سضرعتي مل
امك ،قيفلتلاو ةعمسسلا لسسغو ،قيوسستلاو
ةامسسملا ىر˘ب˘كلا ة˘بذ˘كلا كل˘ت˘ل سضر˘ع˘ت
!!رسضحتملا ملاعلاب
ن˘ع لز˘ع˘م˘ب ًا˘مو˘˘ي ةرا˘˘سضح˘˘لا ن˘˘كت م˘˘ل
خيرات يف لمأاتملا نإا لب ،ميقلاو قÓخأ’ا
،اهعابتأا نيد ناك ًايأا ةقباسسلا تاراسضحلا
اهنيب كرتسشم مسساق قÓخأ’ا نأا دجيسس
تاناكمإ’ا يف ةرفط ةراسضحلاف ،ًاعيمج
.قÓخأ’او ميقلا يف ةرفو عم
ةراسضحلاب ىمسسي اميف نآ’ا هارن ام امأا
ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع ’ ىر˘ب˘ك ة˘بذ˘كف ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
نع كيهان ،ةيناسسنإ’اب ىتح وأا ةراسضحلاب
يف ةرفط يهف !!! رسضحتملا ملاعلا ىمسسم
م˘ي˘ق˘لا ي˘ف رو˘هد˘ت ع˘م ن˘كل تا˘نا˘˘كمإ’ا

.قÓخأ’او
تحت رسضحتلا ءايعدأا هسسرام يذلا لتقلا

يذ˘لا نا˘سسنإ’او ،را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘م˘˘سسم
،ة˘ي˘لا˘م˘سسأار˘لا ى˘م˘سسم تح˘ت هود˘ب˘ع˘ت˘سسا

را˘ع˘سش تح˘ت ا˘هو˘مد˘ه ي˘˘ت˘˘لا قÓ˘˘خأ’او

ن˘م أاو˘سسأا او˘نو˘كي نأ’ م˘ه˘ل˘هؤو˘ت ة˘ير˘ح˘˘لا
ءار˘˘ح˘˘سصلا با˘˘ئذو ،ة˘˘با˘˘غ˘˘لا تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح
.ةلاسضلا بÓكلاو
اهبورح يف لتقت يتلا كلت ةراسضح يأاف
نويلم05 نم رثكأا ةعباتت˘م˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ط˘ل˘سست˘˘لا ىو˘˘سس ءي˘˘سش’ ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘سسنإا

!!رهقلاو
ةعانسص يف ننفتت يتلا كلت ةراسضح يأا
ةيواميكلا ة˘ح˘ل˘سسأ’او ة˘يوو˘ن˘لا ل˘با˘ن˘ق˘لا

كل˘ه˘ي ا˘م ل˘كو ،ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا ة˘ئ˘˘بوأ’او
!!ةيرسشبلا ديبيو ناسسنإ’ا
ة˘قÓ˘ع˘ل˘ل عر˘سشت ي˘ت˘لا كل˘˘ت ةرا˘˘سضح يأا
،ل˘فا˘ح˘م ا˘ه˘ل م˘ي˘ق˘تو ،ةذا˘سشلا ة˘ي˘سسن˘ج˘˘لا

نيسسحت يف دهتجتو ،نيناوق اهل نسستو
اهل حتفتف ،اهتايمسسم رييغتو ،اهتروسص
اهل دقعتو ،مÓعأ’ا اهل عفرتو ،يداونلا
!!سسئانكلا يف سسادقلا
ا˘˘هؤوا˘˘ي˘˘عدأا ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ةرا˘˘سضح يأا
اوبهنو ،اه˘ل˘هأا اودا˘بأا˘ف دÓ˘ب˘لا با˘سصت˘غا˘ب
أاوسسأاك مهنم ىقبت ام اودبعتسساو ،اهتاورث

!!دابعتسس’ا نوكي ام
نا˘سسنإ’ا تل˘ع˘ج ي˘ت˘˘لا كل˘˘ت ةرا˘˘سضح يأا

فقوت نود راهن ليل رودي ىحرلا رامحك
!!سشيعي نأا درجمل ةيلامسسأارلا ةموظنم يف
ملاعلا ىلع تطلسست يتلا كلت ةراسضح يأا
دي ىلع ايبيل يف نييÓملا تارسشع تلتقف
ىلع برغملاو رئازجلا يفو ،نييلاطيإ’ا
د˘ي ى˘ل˘ع ر˘سصم ي˘فو ،ن˘ي˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا د˘˘ي
نييسسنرفلا لويخ تسسهدو ،نييناطيربلا
!!هخويسش اولتقو رهزأ’ا

نمو قارعلا يف نييÓملا لتق يذلا نم
ح˘بذ يذ˘لا ن˘مو ،نا˘ت˘سسنا˘غ˘فأا ر˘˘مد يذ˘˘لا
ىلع كسسرهلاو ةنسسوبلا يف نيملسسملا

!!عيمجلا عمسسمو ىأارم
ح˘˘بذ ى˘˘ل˘˘ع را˘˘سشب نا˘˘˘عأا يذ˘˘˘لا ن˘˘˘مو
ليماربلاب هريمدتو هبعسش نم نييÓملا
يسسيسسلا عنسص يذلا نمو ،ةرجفتملا

لتقلا تÓيو نييرسصملا قيذيل همعدو
ة˘قر˘ف˘لاو ر˘ق˘ف˘لاو فو˘خ˘لاو سشط˘ع˘لاو
ير˘˘كسسع بÓ˘˘ق˘˘نا˘˘ب مو˘˘ق˘˘يو ،لذ˘˘لاو

يذلا ملاعلا ةكرابمب ناكرأ’ا لماكتم
معدب ىهابتيو ةيطارق˘م˘يد˘لا˘ب ى˘ن˘غ˘ت˘ي
!!تايرحلا

دسسفيل دوعسس لآا ماظن عنسص يذلا نم
مهتديقع يف مهنتفيو ،مهنيد سسانلا ىلع
فر˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا تاور˘ث رد˘ه˘˘يو
ةاغطلا ةعانسص يف اهب مهاسسيو ،وهللاو
!!نيدبتسسملا معدو
ملاعلا اهيلإا لسصو يتلا ةلاحلا كلت نإا
ع˘جار˘تو ي˘م˘ل˘ع ف˘ل˘خ˘ت ن˘م ي˘مÓ˘˘سسإ’ا

برغلا نأا ’ول ثدحتل نكت مل يراسضح
ى˘ل˘ع تط˘ل˘سست ،ةد˘كن ا˘˘عرذأا ه˘˘ل ع˘˘ن˘˘سص
اهميق ىلعو ،ا˘ه˘تد˘سسفأا˘ف ة˘مأ’ا تارد˘ق˘م
.اهتردهأاف اهتاورث ىلعو اهتهوسشف
دونهلا بعسش تدابأا يتلا كلت ةراسضح يأا
هسضاق˘نأا ى˘ل˘ع م˘ي˘ق˘ت˘ل ه˘ن˘طو ن˘م ر˘م˘ح˘لا
!!مÓسسلاو ةيرحلا زمر اكيرمأا

تارد˘خ˘م˘لا ر˘سشن ءارو ف˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ن˘˘م
سشحاو˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘سشإاو ،تار˘˘˘˘كسسم˘˘˘˘لاو
ريمدتل راه˘ن ل˘ي˘ل ل˘م˘ع˘لاو ،تار˘كن˘م˘لاو

!!هرسسأاب ملاعلا يف ناسسنإÓل ةيميقلا ةينبلا
ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘كلا عرز يذ˘˘لا ن˘˘˘م
تاورثلا بهتنيو تاسسدق˘م˘لا بسصت˘غ˘ي˘ل
ءاسسن˘لاو لا˘جر˘لا ل˘ت˘ق˘يو دÓ˘ب˘لا ل˘ت˘ح˘يو
!!لافطأ’او
عراسسن نأا بجي تابجاو كانه نأا ةقيقحلا
:اهب مايقلاب
نايبو ،ةدسساف˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا كل˘ت ة˘ير˘ع˘ت

ا˘هراد˘ح˘ناو ي˘نا˘سسنإ’ا ا˘ه˘ف˘ل˘خ˘ت ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ةيا˘م˘حو ،ا˘ن˘لا˘ي˘جأ’ ًا˘ن˘ي˘سصح˘ت ي˘قÓ˘خأ’ا
.انميقب ًازازتعاو ،انتيوهل
،كفإ’ا اذ˘˘ه ءارو ر˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘˘لا

ةيناسسنإا ميهافم نم انيدل امب زازتع’او
حاتفم ،ة˘ي˘ما˘سس ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا م˘ي˘قو ،ة˘ي˘قار
ديدج يقي˘ق˘ح دÓ˘ي˘مو ،حا˘ج˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘ق˘ي
.ةمأÓل
مÓسسإ’ا ميق نع ًاديعب سسانلا نأاب نقيتلا

بائذلا نم ةعومجم ’إا اوسسيل هميهافمو
طلسستيو ،فيعسضلا مهيف يوقلا سشهني
.ريقفلا ىلع ينغلا مهيف

!!.. ىربك ةبذك رشضحتملا ملاعلا
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بلغا يف انوروكلا ءابو راسشتنا ديازت عم
ة˘لا˘ح˘لا كل˘تو ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا ند˘˘م
ناكو ملاعلا لود تفسصع يتلا ةيحسصلا
يف يحسصلا عسضولا ىلع ةيبلسس راثا اهل
مغرلابو سصوسصخلا هجو ىلع نيطسسلف
تا˘ط˘ل˘سس تن˘ع˘˘مأاو تل˘˘سصاو˘˘ت كلذ ن˘˘م
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
دسض مظنملا ليكنتلاو عمقلا ةسسراممب
سشيج مايق لÓخ نم ينيطسسلفلا بعسشلا
ىلع تاءاد˘ت˘ع’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ح˘ب لÓ˘ت˘ح’ا
لامعإاب مهمايقو نيينيطسسلفلا نينطاوملا
فقوتي م˘لو ل˘ت˘ق˘لاو ءÓ˘ي˘ت˘سس’او مد˘ه˘لا
ل˘كسشب تأاد˘ب ل˘ب د˘ح˘لا كلذ د˘ن˘ع ر˘˘م’ا

تاططخم ذيفنتب ايدج ديدهتلاب يمسسر
هذ˘ه ي˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا راو˘˘غأ’ا م˘˘سض
راسشتنا قيوطت ة˘لأا˘سسم د˘ع˘ت م˘ل ة˘ل˘حر˘م˘لا
ديحولا رطخلا دجتسسملا انوروك سسوريف
ءاج لب ةينيطسسلفلا يسضارأ’ا هجاوي يذلا
يتلا لÓتح’ا تاططخم ةهجاوم يدحت

وهو ناطيتسس’ا يدحت نع انأاسش لقت ’
ينيطسسل˘ف˘لا ل˘م˘ع˘لا تا˘يو˘لوأا م˘ل˘سس ي˘ف
دو˘جو دد˘ه˘ي ثي˘ح ي˘ب˘ع˘سشلاو ي˘م˘سسر˘˘لا
لمأا ىلع امامت يسضقيو هلمكأاب بعسش
.ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقإا
ت’واحم هاجت نينطوتسسملا تÓفنا نإا

ن˘م ن˘كم˘م رد˘ق ر˘ب˘كا ى˘ل˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
ي˘ف ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسا رؤو˘ب ة˘ما˘قإاو ي˘˘سضارأ’ا

ءا˘سشنإا لا˘م˘كت˘سس’ ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ع˘قاو˘م
لسصاوتلا عطقب مهاسست ةيناطيتسسا ةمزحأا
ةينيطسسلفلا تاظفاحملا ني˘ب ي˘فار˘غ˘ج˘لا

ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تم˘˘ي˘˘قأا رؤو˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه نأا ثي˘˘ح
لÓتح’ا سشيج ة˘يا˘م˘ح˘ب ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لا
رؤوبلا ءانبب مهمايق لÓ˘خ ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
يسضار’ا ةقرسس لامكتسساو ةيناطيتسس’ا
يدحت يف اهيلع ةرطيسسلاو ةينيطسسلفلا

تا˘ع˘ير˘سشت˘لاو ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا ل˘˘كل ح˘˘سضاو
.ةيلودلا
ة˘سسرا˘م˘م لÓ˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح ل˘˘سصاو˘˘ت
ي˘سضار’ا د˘سض ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا ة˘˘يدا˘˘سسلا
سسد˘ق˘لا ي˘ف ا˘سصو˘سصخو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

ماكحإا يلا فدهت يتلاو ليلخلا ةنيدمو
اهلزعو ةسسدقملا ةنيدملا ىلع راسصحلا

ايعامتجاو ايداسصتقاو ايسساي˘سسو ا˘ي˘فار˘غ˘ج
نم ءاوسس ينيطسسلفلا يبرعلا اهقمع نع
لÓخ نم وأا مسضلا نوناق تاجرخم لÓخ
تاسسايسسب ارورم عسسوتلاو مسضلا رادج
تارمعت˘سسم˘لا ءا˘ن˘بو ي˘سضارأ’ا ةردا˘سصم
مدهو ينارمعلا روطتلا قنخو ةيدوهيلا
اهيلع ءÓيتسس’ا وأا تآايسشنملاو لزانملا

تاذ تارار˘ق˘لاو تا˘ع˘ير˘سشت˘لا˘ب ءا˘ه˘ت˘˘ناو
يحانم ةفاك تلاط يتلا يرسصنعلا عباطلا

لعج امم نييسسدقملا نيينيطسسلفلا ةايح
ةسسدقملا ةنيدملا ي˘ف ي˘سشي˘ع˘م˘لا ع˘قاو˘لا

تار˘سشؤو˘م˘لا تا˘يو˘˘ت˘˘سسم ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘عو
اعقاو ةيداسصتق’او ةيعامتج’ا ةيناكسسلا
.ةبوعسصلا ةياغ يف
ةموكحلاو ةدايقلا نم دب ’ كلذ ءوسض يف
دوهجلا ةفاك لذبو لمعلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يتلا هتمجه دسصو لÓتح’ا مئارج حسضفل
يف يمÓسسإ’ا عباط˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فد˘ه˘ت˘سست
ف˘ق˘ي ن’ تقو˘لا نا˘حو سسد˘ق˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’او ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
تا˘ط˘ل˘سس ى˘ل˘ع طو˘غ˘سضلا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل
وأا ةطسشنأا يأ’ يروفلا فقولل لÓتح’ا

روهدت نم ديزملا ىلإا يدؤوت تاططخم
ي˘˘˘سضارأ’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا عا˘˘˘˘سضوأ’ا
لمحت ىلإا كلذكو ةلتحملا ةينيطسسلفلا

تارار˘ق˘لا هذ˘ه ف˘قو ي˘ف ا˘ه˘تا˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ةرو˘ط˘خ˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تا˘سسرا˘م˘˘م˘˘لاو
مÓسسلا قيق˘ح˘ت سصر˘ف ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘ت
تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت نا ةرور˘˘˘سضو
ةيلهأ’ا ةيبرعلاو ةيمÓسسإ’ا تاسسسسؤوملاو
رمتؤوملا ةمظنم اهسسأار ىلعو ةيموكحلاو
ذخأا ىلإا ةيبرعلا لودلا ةعماجو يمÓسسإ’ا

ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلاو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘هرود
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تاءاد˘˘ت˘˘عا ف˘˘قو˘˘ل لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
يف ةي˘ن˘يد˘لا تا˘سسد˘ق˘م˘لاو تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا
ةيلÓتحإ’ا اهتاسسرا˘م˘م م˘ج˘لو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
فار˘عأ’او ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ة˘فا˘كل ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
.ةيوامسسلا عئارسشلاو ةيلودلا
لاطي يذلا مظنملا يمويلا باهرإ’ا نإا
ةيبرغلا ةفسضلا ندمو ةلتحملا سسدقلا

ة˘لود ة˘سسا˘ي˘سسل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘م˘جر˘˘ت و˘˘ه
فداهلا يرسصنع˘لا ا˘ه˘ج˘ه˘نو لÓ˘ت˘ح’ا
يقرعلا ريهطتلا تاططخم ذيفنت ىلإا

يف هقح نم انبعسش نامرح ىلإا ’وسصو
معدب هتاكل˘ت˘م˘مو ه˘سضرأا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا

نأاو ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةراد’ا ن˘˘م ة˘˘كار˘˘سشو
ةريطخ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لا هذ˘ه
تاططخم مسسر لجا نم يتأات ةمادهلاو
لÓتح’ا ةسسايسس لامكتسساو لÓتح’ا
ةينيطسسلفلا يسضار’ا ىلع ةرطيسسلل
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا هردا˘˘سصمو
ةيناطي˘ت˘سس’ا م˘سضلا ع˘يرا˘سشم لا˘م˘كإاو
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
.ةيخيراتلا هقوقحو

انروك ءابوو ناطيتشس’ا يدحتو لÓتح’ا ةهجاوم
ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعإ’ا ريفشس / ةودقلا يرشس : ملقب
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ةيمومعلا تاشسشسؤوملا ةدئافل
ةشسبتب ةيقاو ةمامك فلأا001 ـب عربتي نشسحُم

ةينماشضتلا تابيهلا لشصاوت عم
«ديفوك» حلاشصمل يبط داتعو بئاقح

سسوريفلا ةهباجمل مناغتشسم تايفششتشسمب

ةي’و نم نينسسحملا دحأا عربت
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ن˘˘ح˘˘سشب ة˘˘سسب˘˘ت
فلأا001 ـب تردق تامامكلا

،ةي’ولا نوزخم اهب معدت ،ةدحو
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘سصح˘˘˘لا
ةي’ولل ماعلا نيمأ’ا اهلا˘ب˘ق˘ت˘سسا
ا˘سصي˘˘سصخ ة˘˘ه˘˘جو˘˘م نو˘˘كت˘˘سس
لامعو يفّظومو تاراطإا ةدئافل
،ةيمومعلا تاسسسسؤوملا فلتخم
تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا بنا˘ج ى˘˘لإا

سسوريف ةهباجم راطإا يف اذهو
ةي’و تفرع نأا دعب91‐ديفوك
افيخم ايدعا˘سصت ى˘ح˘ن˘م ة˘سسب˘ت
ة˘با˘سصم˘لا ت’ا˘ح˘لا دد˘ع ي˘˘ف
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب
هذه ة˘ي’و˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘سسح˘ت˘سسا
سسكعت يتلاو ةبيطلا ةردابملا

يدسصتلا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا دو˘ه˘ج
 .انوروك ةحئاجل

نوراه يحابشصم

با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م تردا˘˘˘˘ب
،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و˘ل ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو
زيكرتب سصاخ يبط داتع حنمب
ة˘ح˘ل˘سصم ح˘لا˘سصل ن˘ي˘ج˘˘سسكأ’ا

ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملاب ديفوك
،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب ارا˘ف˘ي˘غ˘ي˘سش
نم ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ب˘ه دا˘ت˘ع˘لا
عاطق عم نيلماعتملا نينسسحملا
. ةي’ولاب ةسضايرلاو بابسشلا

يئ’ولا بتكملا ماق ،هتهج نم
ني˘م˘ل˘سسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
ةبيقح02 ميلسست˘ب م˘نا˘غ˘ت˘سسم˘ب
ةدعاسسمل سسفنتلا ةزهجأاب ةزهجم
01 ،انوروك سسوريفب نيباسصملا

ديفوك ةحلسصمل ةه˘جو˘م ا˘ه˘ن˘م
ي˘ت˘لا ارا˘ف˘ي˘غ˘ي˘سش ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ب
نيباسصملا ددع يف اديازت فرعت
م˘قاو˘ط˘لا ةد˘عا˘سسم˘لو ءا˘˘بو˘˘لا˘˘ب
ةعباتم ىل˘ع ة˘فر˘سشم˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
فلتخمبو سسوريفلاب نيباسصملا
دافتسسا امك ،ةيسسفنتلا سضارمأ’ا

يلع يديسس ىفسشتسسم نم لك
بئاقحلا سسفن نم سسلدات نيعو
تن˘ماز˘ت ةردا˘ب˘م˘لا. ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا

دد˘ع ي˘ف ق˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لا عا˘˘ف˘˘تر’او

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’ا
ةي’ولا ىوتسسم ىلع91 ديفوك
ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘سسب
لبق نم ة’ابمÓلاو راتهتسس’ا
عابتإاب قلعت ام ةسصاخ نينطاوملا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’او ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ءابولا راسشتنا نم دحلل ةمزÓلا

ةياقولا ةع˘ن˘قأ’ا ءاد˘ترا ا˘م˘ي˘سس’
ع˘˘مو. يد˘˘سسج˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو
ن˘م د˘ح˘ل˘لو ع˘سضو˘لا رار˘م˘ت˘˘سسا
ل˘˘سصاو˘˘ت سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
طار˘ي˘قو˘ب ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم
ةيسسيسسحت ةلمحب ةي’ولا بونج
ءادترا ةيمازلإ’ ةعسساو ةيوعوتو
تل˘م˘سش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا .تا˘ما˘˘م˘˘كلا

تاع˘م˘ج˘ت˘لاو ءا˘ي˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
مت امك ،عراوسشلا اذكو ةينكسسلا

002 ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ
نم. نينطاوم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘ك
ل˘˘ج˘˘ب ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج
ميقعتلا تايلمع ةي’ولا تايدلب
ةيرادإ’ا قفارملا فلتخمل ريهطتلاو
يتلا ةماعلا تاحاسسلاو ةيمومعلاو
.نينطاوملل اريبك ادفاوت فرعت

نيدلارون .ب

ةفقوتملا عيراششملا ثعب ةداعإ’ ةيئ’ولا تاطلشسلاب ةقلعم مهلامآا ىقبت
نوبلاطي ةيرقلا ةقطنمب تÓئاعلا تارششع

تليشسمشسيت يف دحلا ةينثب ةيلحملا ةيمنتلاب
ي˘ت˘لاو ة˘ير˘ق˘لا نا˘كسس ي˘نا˘˘ع˘˘ي
دحأا بيعسشوب دمحأا يحب فرعت
ةيدل˘ب˘ب ا˘ه˘مد˘قأاو ءا˘ي˘حأ’ا ر˘ب˘كأا
قر˘سش م˘˘ك74 د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘˘ث

،تليسسمسسيت ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
0005 براقي ام مسضت يتلاو
ة˘يو˘م˘ن˘ت سصئا˘ق˘˘ن ن˘˘م ة˘˘م˘˘سسن
اهينطاوم ةا˘ي˘ح تسصغ˘ن ة˘حدا˘ف
ةرم نم رثكأا يف اوبلاط نيذلا
ةيلحملا ةي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع ع˘فد˘ب
لظ يف ةيسسنملا ةيرقلا هذهب
سضعبب ةيمومعلا ةرانإ’ا مادعنا
اه˘عراو˘سشو ة˘ير˘ق˘لا هذ˘ه ءا˘ي˘حأا
لكسشي حبسصأا ام وهو ،ةيوناثلا

نيذ˘لاو ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ
لاوجتلا نم نوفوختي اوحبسصأا
.ركابلا حابسصلا يف وأا اهيف Óيل
رظتنت ةيرقلا ءايحأا لازت ’و اذه
ةيرسضحلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ي˘ف ا˘هرود
رارغ ىلع امامت اهب ةمدعنملا
فلخ ةعقاولا يتاذلا ءانبلا ءايحأا
ةيرقلا ءايحأاو يسسيئرلا قيرطلا
ءا˘˘ي˘˘حأا اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘كار˘˘˘ت˘˘˘سش’ا
هذ˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘ت ثي˘˘ح كيرار˘˘ب˘˘لا
يتلا ةيلخادلا تاقرطلا ءايحأ’ا
ة˘ي˘بار˘ت كلا˘˘سسم ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت
ل˘˘قر˘˘ع ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘ف˘˘˘سصرأ’او
ا˘سصو˘سصخ ا˘ه˘ب رور˘م˘لا ة˘كر˘ح
مغرلا˘ب را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘سست د˘ن˘ع
ءا˘ي˘حأ’ا سضع˘˘ب ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م

ةيرسضحلا ةئيهتلا نم ةرواجملا
يح رارغ ىلع دحلا ةينث ةيدلبب
نكسس021 ي˘حو ن˘˘كسس29
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا حر˘˘ط˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
بب˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘ع ت’ؤوا˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘لا
ءارو ن˘م˘كي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
جمارب نم ةقطنملا هذه ءاسصقإا
باسسح ىلع ةيرسضحلا ةئيهتلا
رخأاتلا نع كيهان ىرخأا ءايحأا
ةيومنتلا عيراسشملا يف حدافلا
تا˘مد˘خ˘لا ة˘ل˘قو ة˘ير˘ق˘لا هذ˘ه˘ب
ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

تايلد˘ي˘سصو ز˘با˘خ˘مو سسراد˘م
تحبسصأا ةدحاو ةيلديسص ادعام
هذه ناكسس تاجايتحا يبلت ’
لوح يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ة˘ير˘ق˘لا

تÓئا˘ع˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا ةا˘ي˘ح
ام لك بايغ لظ يف ميحج ىلإا

سصي˘سصب ي˘ط˘ع˘ي نأا ه˘نأا˘سش ن˘م
اهلاكسشأا لكب ةايحلا ةدوعل لمأا
يتلا ةيكارتسش’ا ةيرقلا هذه ىلإا

تاحا˘سسم˘لا ى˘ت˘ح ا˘ه˘ن˘ع تبا˘غ
ناكسسلا لامآا ىقبتل ءارسضخلا

نم ةي’ولا ي˘لاو ىد˘ل ة˘ق˘ل˘ع˘م
ةيلحملا ةيمنتلا ةلجع عفد لجأا

ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘ك ثع˘˘ب ةدا˘˘˘عإاو
ةينابسشلاو ةيفاقثلاو ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ءاقتر’ا اهنأاسش نم يتلا ةتيملا
.ةيومنتلا جماربلاب

ز.دمحأا

نئابزلا ىدل اريبك ارمذت قلخ

ترايتب ةلÓششلا رشصق يف عيزوتلا ةلآا لطعت ببشسب دوقولا ةطحم يف ريباوط

انوروكب نيباشصملل ةلومحم ةيحشص ةبجو001 ـل اهميدقت ىلإا ةفاشضإا
 يحشصلا رجحلا يف ميقعت تÓمح نششت ىشضرملا ةياعرل نواعتلاو سصÓخإ’ا ةيعمج

يتلا ريباوطلا ةلاح نم اريبك ءايتشسا ةلÓششلا رشصقب لاطفن ةشسشسؤومل ةعباتلا دوقولا عيزوت ةطحم نئابز ىدبأا
.ةريخأ’ا مايأ’ا يف ء’ؤوه اهنم يناعي تحبشصأا

ةلآا لطعت نإاف ء’ؤوه بسسحو
ببسست ةيسسيئرلا دوقولا عيزوت
ىلإا دتم˘ت ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ي˘باو˘ط ي˘ف
ط˘˘˘سسو ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا جرا˘˘˘˘خ
˘˘مد˘˘ع بب˘˘سس ن˘˘˘ع ت’ؤوا˘˘˘سست
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت
ترا˘˘˘ي˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

ارمذت قلخ ام وهو ،اهحÓسصإ’
فا˘سضأاو ن˘ئا˘بز˘لا ىد˘ل ار˘ي˘ب˘ك
سصق˘˘ن نأا ،«مÓ˘˘سسلا»ـل ء’ؤو˘˘ه
مفافت نم داز ةطحملا لامع
ةطحملا رفو˘ت˘ت ثي˘ح ع˘سضو˘لا

نوعزوتي طقف لامع7 ىلع
م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘عا˘سسلا راد˘م ى˘˘ل˘˘ع
د˘هو˘سشو ن˘ئا˘بز˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

نÓقنتي امهتبوانم يف نÓماع
يف ام˘هو ع˘يزو˘ت˘لا ت’آا ر˘ب˘ع
ل˘ف˘كت˘ي ا˘نا˘ي˘حأاو قا˘هرا ة˘لا˘ح
ى˘ل˘ع فار˘سشإ’ا˘ب د˘حاو ل˘ما˘ع
م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م Ó˘ي˘ل ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا
ةيسصولا ةهجلا ن˘م نو˘ب˘لا˘ط˘ي
م˘يد˘ق˘ت˘ل لا˘م˘ع˘لا دد˘ع ةدا˘يز˘˘ب

نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ل˘˘سضفأا تا˘˘مد˘˘خ
ربتعت ة˘لÓ˘سشلا ر˘سصق ة˘ط˘ح˘م
ةي’ولا ةمسصا˘ع د˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.ةيلاملا ليخادملا ثيح نم
يف ةشسيطيرفلا ناكشس

نوبلاطي نيغرشس
 زاغلاب مهليشصوتب

ة˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كسس بلا˘˘˘˘ط
ةيدل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘سسي˘ط˘ير˘ف˘لا

تاطلسسلا نم ترايتب نيغرسس
ةجمرب دسصق لخدتلاب ةينعملا

ةنيدملا زاغ ليسصوت عورسشم
يتلا ةاناعملل ارظن مهنكاسسمل
ذ˘ن˘م ء’ؤو˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘كت˘˘سشي
ناكسسلا لءاسست دقو .تاونسس
ني˘لوؤو˘سسم˘لا ر˘خأا˘ت بب˘سس ن˘ع
نأا م˘˘غر زا˘˘غ˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘ب
ن˘˘˘ع د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي ’ بو˘˘˘˘ب˘˘˘˘نأ’ا
’إا ة˘ي˘˘ن˘˘كسسلا م˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
005 زواجتت ’ ةليلق ةفاسسمب
نا˘˘˘كسسلا ىد˘˘˘بأا د˘˘˘قو ،ر˘˘˘ت˘˘˘˘م
ايلام ةمهاسسملا˘ب م˘هداد˘ع˘ت˘سسا
بوبنأ’ا ليسصوت مت ةلاح يف
اود˘سشا˘˘نو م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘سسم بر˘˘ق
ح˘لا˘سصم ة˘سصا˘خو تا˘ط˘ل˘سسلا

فÓغ سصي˘سصخ˘ت˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘م
او˘˘˘لازا˘˘˘م ن˘˘˘يذ˘˘˘لا نا˘˘˘كسسلا
زاغ تاروراق˘ب نو˘ن˘ي˘ع˘ت˘سسي
ع˘˘سضو˘˘لا دادز˘˘يو ،نا˘˘تو˘˘ب˘˘˘لا
ل˘˘سصف ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘مزأا˘˘˘ت
نا˘كسسلا حر˘ط ا˘م˘ك ءا˘ت˘˘سشلا

يذلا يدلبلا قحلملا لكسشم
ةلودلا نأا مغر اقلغم لازام
هزاجنإ’ ’اومأا هيلع تفرسص
نآ’ا ى˘˘˘˘لإا هرود دؤو˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘لو
ةسسيطيرفلا ناكسس رطسضيو
ةيدلبلا رقم ىلإا لقنتلا ىلإا

ة˘لا˘ح˘لا ق˘ئا˘ثو جار˘˘خ˘˘ت˘˘سس’
ناكسسلا بلاط امك ةيندملا
ي˘˘ف نارود ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ع˘˘سضو˘˘ب

ى˘˘لإا ة˘˘˘يدؤو˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لاو ة˘˘سسي˘˘ط˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
يتلا ةروطخلل ارظن ةيدلبلا
.قيرطلا اهلكسشي حبسصا

اهب رمي يتلا ةحئاجلل ًارظن
ريثكلا ه˘ي˘نا˘ع˘ي ا˘مو م˘لا˘ع˘لا

ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘م
نأاو ّد˘ب ’ نا˘ك ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا
سصÓخإ’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل نو˘كي
ىسضرملا ةياعرل نواعتلاو
ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘˘ع د˘˘˘˘˘˘ي
تءا˘سش ي˘ت˘لاو ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا
سسور˘ي˘ف ل˘خد˘ي نأا راد˘˘قأ’ا

ى˘ل˘عو ،م˘هدا˘سسجأا ا˘نورو˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا مو˘˘˘ق˘˘˘ت كلذ
ن˘ير˘ي˘خ˘˘لا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ي˘ف ي˘عو˘ط˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلاو
زيهجتب لجحلا نيع ةنيدم
يوت˘ح˘ت ة˘لو˘م˘ح˘م تا˘ب˘جو
داوملا نم ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع
د˘˘عا˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ة˘موا˘ق˘م ى˘ل˘˘ع ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
ةي˘فا˘ع˘لا ةدو˘عو سسور˘ي˘ف˘لا

. ةكهنملا مهداسسجأ’
سصÓخإ’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘سصاو˘ت
ىسضرملا ةياعر˘ل نوا˘ع˘ت˘لاو
قاسسو مدق ىلع اهتاطاسشن
رسشتنملا ءابولا اهعنمي مل ذإا
تا˘˘ي’و ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف
اهلمع ةسسرامم نم نطولا
،سسانلا ةدعاسسم يف يريخلا
سضعب تأارط ةرملا هذه نكل
ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
،اهب موقت ي˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
ة˘م˘˘حر˘˘لا رود ع˘˘ن˘˘م د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
يه اه ،اهر˘ي˘غو م˘عا˘ط˘م˘لاو
ى˘˘لإا د˘˘ئاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت

لا˘م˘˘عو ا˘˘نورو˘˘ك ى˘˘سضر˘˘م
91 د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم
يديسس يف سشيعلب يسسيوك
ليل نولمع˘ي ن˘يذ˘لا ى˘سسي˘ع
نيذلا كئلوأاسصخأ’ابو ،راهن
ىسضرملا نوؤوسشب نو˘م˘ت˘ه˘ي
انوروك سسوريفب نيباسصملا
ةيعمج˘لا تما˘ق ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا
ميدقت ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ةردا˘ب˘م˘ب
قفو رّسضحت ةيحسص تابجو
قيسسنتلاب ،ةدّدحم تانوكم
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم ع˘˘م
ةيذغتلا تابلطتمو قفاوتلل
ةسصاخو ىسضرملل ةيحسصلا
ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل
ىلإا ةحلسصملاب نيدجاوتملا

ديفوك ةحلسصم لامع بناج
م˘هد˘ي˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ،91
ةحلسصملاب ءابولا ةحفاكمل
ي˘˘سسيو˘˘ك ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا
ىسسيع يدي˘سس ي˘ف سشي˘ع˘ل˘ب
ةردابم يهو ،ةليسسملا ةي’و
اهلÓخ نم تمّدق ةيعوطت
ى˘سضر˘م˘ل ة˘ي˘ح˘سص تا˘ب˘˘جو
ن˘˘˘ي˘˘˘لوز˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا˘˘˘ب
ا˘˘˘م˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘لاو ءاذ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
نيباسصملا جÓع تايسساسسأا
Ó˘سضف ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب

ع˘˘˘يزو˘˘˘ت تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ع
حلاسصل ةّي˘ب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلا
،ةيعم˘ج˘لا ر˘ق˘م˘ب ى˘سضر˘م˘لا
ىلع ةم˘ئا˘ق ةردا˘ب˘م˘لا ةر˘كف

تابجولل ناك ن˘يأا عو˘ط˘ت˘لا
ة˘˘ح˘˘سص ‐ ى˘˘ل˘˘ع بي˘˘ط ر˘˘˘ثأا
ةحلسصملا لامعو ىسضرملا
نأا اودجو مهنأ’ ،ةيسسفنلا ‐
م˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ي ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
ًاردسصم م˘هر˘ب˘ت˘ع˘ي نأا نود˘ب
ذا˘خ˘تا م˘غر كلذو سضر˘م˘ل˘ل

د˘ن˘˘ع تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘فا˘˘ك
دقو ،مهل تابجولا ليسصوت
ناسسحت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تي˘ق˘ل
فايطأا عيمج نم نينطاوملا
. عمتجملا

بت˘˘˘˘˘كم ف˘˘˘˘˘كع˘˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘˘ه
هذه عيسسوت ىلع ةيعمجلا
تاردابم لمسشت˘ل ةردا˘ب˘م˘لا

ثي˘˘˘˘ح ، ىر˘˘˘˘خأا ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘مو
يف ةيلمعلا هذه رمتسستسس
ىعسسي نيأا ،ةمداقلا مايأ’ا

عم ادهاج ةيعمجلا بتكم
ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لاو ر˘ي˘خ˘لا ل˘˘هأا
ةرطسسملا فادهأ’ا قيقحتل
ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م
يتلا ،ةي˘عو˘ط˘ت˘لا ة˘ير˘ي˘خ˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘ت
م˘ه˘سسي˘سسح˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
يف يريخلا لمعلا ةيمهأاب
ع˘م ا˘ن˘ما˘سضت ،ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
سضيبأ’ا سشيجلاو ىسضرملا
عافدلا طخ يف فقي يذلا
اذه لظ يف ةسصاخ لوأ’ا
ّرمت يذلا بسصعلا فرظلا
.دÓبلا هب

فشسوي نب . رشضÿ . أا

ج .كلام

يمدختشسم ةدئافل
ةحشصلا عاطق
ءاملعلا ةيعمج

فراطلاب نيملشسملا
ةبيقح61 ـب عربتت

 سسفنتلا ىلع ةدعاشسم
تا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
يتلا ةعونتملا ةينماسضتلا
ذنم فراطلا ةي’و اهتدهسش
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘مزأا ة˘˘ياد˘˘ب

بت˘كم˘˘لا ما˘˘ق ،91 دي˘فو˘ك
ءاملعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ي˘ئ’و˘لا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘م˘ل˘˘سسم˘˘لا
نم ةبه ميد˘ق˘ت˘ب فرا˘ط˘لا˘ب
ةدعاسسملل ةيبط ةبيقح61
نم ةحونمم سسفنتلا ىلع
نويرئاز˘ج» ة˘ي˘ع˘م˘ج فر˘ط
«جرا˘خ˘˘لا˘˘ب نو˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘م
عاطق يمد˘خ˘ت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘ل
. ةحسصلا

ةل˘ه˘ن تبر˘عأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
نع ةحسصلا ةريدم يزيوز
اه˘نا˘ن˘ت˘ماو ا˘هر˘كسش ق˘ي˘م˘ع
امك ،ةبيطلا ةردابملا هذهل
يسسيسسحت˘لا ل˘م˘ع˘لا تن˘م˘ث
ى˘˘ع˘˘سسي يذ˘˘لا يراو˘˘ج˘˘لاو
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا دار˘˘فأا

ثع˘ب˘ل ر˘با˘ن˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نينطاوملل ةيوعوت لئاسسر
،ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل

قايسسلا سسفن يف تعد امك
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ى˘˘لا
يدسسج دعابت نم ةيئاقولا

ة˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘كلا ءاد˘˘˘˘˘˘˘تراو
ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج.ة˘ي˘˘قاو˘˘لا
فراطلا بتكم ني˘م˘ل˘سسم˘لا

ذا˘ت˘سسأ’ا ا˘ه˘سسأار˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
˘˘مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘نا˘˘˘سضمر يزو˘˘˘ف
تا˘طا˘سشنو ا˘ير˘ث ا˘ج˘ما˘˘نر˘˘ب
ة˘˘ن˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م
ةسصاخ اهتاجرخ تفعاسضو
ثيح انوروك ةمزأا لظ يف
اهءاسضعأا ةيعمجلا ترخسس
.يوعوتلاو يريخلا لمعلل
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108209ددعلا ^1441 ةجحلا يذ3ـل قفاوملا0202 ةيليوج52تبشسلايلحم
ةي’ولاب ةيحÓفلا حلاشصملا ةيريدمو ةئيبلا راد عم قيشسنتلاب

ةلفاق مظنت راردأاب تاباغلا ةظفاحم
لامرلا فحزو رحشصتلا ةحفاكمل

تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م تعر˘˘سش
راد عم قيسسنتلاب راردأا ةي’وب
ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘مو ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا
ميظنت يف ،ةي’ولاب ةيحÓفلا
ر˘ح˘سصت˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق
ة˘كرا˘˘سشم˘˘ب ،لا˘˘مر˘˘لا ف˘˘حزو
دهعم نم لكو ،راردأا ةعماج
د˘ه˘ع˘مو ة˘ي˘عارز˘لا ثا˘˘ح˘˘بأ’ا
ة˘ير˘يد˘مو ،ة˘ي˘با˘غ˘لا ثا˘ح˘˘بأ’ا
ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لا
يفارغورديهلاسضوحلا

سسلاجم˘لاو ةرا˘ق˘ف˘لا د˘سصر˘مو
ناكو ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

دق يبرعلا لولهب ةي’ولا يلاو
ةيليوج02 مو˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ةرا˘˘˘سشإا يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ي˘˘هو ،ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا

تائيه مسضت ةيناديم تاجرخ
اميف نوقسسني ءاربخو ةذتاسسأاو
ىؤور˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘ت˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ع˘˘˘قاو ل˘˘˘جأ’ سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ة˘يوار˘ح˘سصلا ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ل˘سضفأا

راطإا يف ةلفاقلا ميظنت ءاجو
ا˘ه˘ب جر˘خ ي˘ت˘لا تا˘ي˘سصو˘˘ت˘˘لا
مظ˘ن يذ˘لا ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘لا
ناوج71 مو˘ي ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا راد˘˘ب
ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،مر˘سصن˘˘م˘˘لا
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
فده˘تو ،فا˘ف˘ج˘لاو ر˘ح˘سصت˘لا
ي˘ناد˘ي˘م د˘سصر ى˘لإا ة˘ل˘فا˘˘ق˘˘لا
فوقولاو ر˘ح˘سصت˘لا ر˘ها˘ظ˘م˘ل

،هل ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘سسأ’ا ى˘ل˘ع
قرطلا فلتخم ىلع فرعتلاو
يف ةح˘فا˘كم˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا
،اهمييقتو ةفدهتسسملا قطانملا

عمت˘ج˘م˘لا ط˘بر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
اهعيجسشتو ةيديلقت˘لا ة˘حÓ˘ف˘لا˘ب
تايكول˘سسلا كر˘ت ى˘لإا ةو˘عد˘لاو
ر˘ح˘سصت˘ل˘ل ة˘ب˘ب˘سسم˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘˘سسلا

،ا˘ه˘م˘˘يو˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا حار˘ت˘قاو
ر˘˘ح˘˘سصت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘˘ل˘˘˘ل
.لامرلا فحزو فاجلاو

نمحرلادبع يفاولب

ديحولا ذÓملا تحبشصأا ئطاوششلا عنم دعب
 ةقراحلا صسمششلا تاحفل نم بورهلل

هزنتلا نكامأاو تاباغلا وزغت تامامقلا
 نينطاوملا ىدل ريبك ءايتشساو لجيجب

ع˘˘˘ن˘˘˘م رار˘˘˘˘ق رود˘˘˘˘سص ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ئ˘طاو˘سشلا ي˘˘ف  ما˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سس’ا
ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا بب˘˘سسب
ديفوك انوروك سسوريف راسشتنا

ةلسضفملا ةهجولا تراسص ،91
ي˘ه ة˘ي˘ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ن˘كا˘مأ’او لا˘ب˘ج˘لاو تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ةعيبطلا نأاو ةسصاخ ،ءارسضخلا
نم ديدعلا˘ب ر˘خز˘ت ل˘ج˘ي˘ج ي˘ف
،ءارذ˘ع˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا

تا˘˘˘با˘˘˘غو سشور˘˘˘ق لا˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘˘ك
ي˘كا˘سشم˘لا ع˘ب˘ن˘مو نور˘ف˘عو˘˘ب
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ن˘غار˘يإا ةر˘ي˘ح˘˘بو
،ةسشحوملا ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘كا˘مأ’ا

ن˘كا˘مأ’ا هذ˘ه تح˘˘ب˘˘سصأا ثي˘˘ح
يف اسشاعتناو اريبك ’ابقإا فرعت

نكل ،اهيلإاو نم رورملا ةيكرح
وه ةريخأ’ا ةدملا يف ظحÓملا
ىلع لبازملل ريبكلا راسشتن’ا

هذ˘˘ه ل˘˘خادو تا˘˘با˘˘غ˘˘لا فاو˘˘ح
ي˘˘مر م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ،ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةقيرطب تامامقلاو تÓسضفلا

ل˘كأ’ا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘سشع

هوسش امم ،ةيكيتسسÓبلا بلعلاو
يعيبطلا هلامج دسسفأاو ناكملا
اياقب كرت نع كيهان بÓخلا
ءاهتن’ا دعب انايحأا ةلعتسشم رانلا

مظنت يتلا ءاوسشلا تاسسلج نم
ا˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘نأا ثي˘˘ح ،كلا˘˘ن˘˘ه
ى˘˘ل˘˘ع تتأا ق˘˘˘ئار˘˘˘ح تع˘˘˘لد˘˘˘نا
تل˘˘ت˘˘˘قو سسبا˘˘˘ي˘˘˘لاو ر˘˘˘سضخأ’ا
سشيعت يتلا ةفيلأ’ا تاناويحلا
هيلعو ،ةدرقلاك قطانملا هذهب

سضع˘˘˘˘ب ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘م تد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع
ةياهن ةل˘ط˘ع ي˘ف تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
تÓمح ميظنت ىلع ،عوبسسأ’ا
ةيغب قطان˘م˘لا هذ˘ه˘ل ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
اهتيرذع ىلعو اهيلع ظافحلا

راوز˘˘لا سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘ل  ا˘˘˘سضيأاو
دنع ناكم˘لا ة˘ي˘ق˘ن˘ت ةرور˘سضب
رمسسلا تا˘سسل˘ج ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا

ه˘˘ع˘˘م ذ˘˘خأا˘˘˘ي ل˘˘˘كو ،ل˘˘˘كأ’او
ي˘ف نا˘كم˘لا كر˘ت˘˘ل ه˘˘تÓ˘˘سضف
ه˘تد˘جوأا ا˘م˘ل˘ث˘˘م ة˘˘ل˘˘ح ى˘˘ه˘˘بأا
.ةعيبطلا
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«مÓشسلا» ةديرج تلوانت نأا دعب
 ةقباشسلا هدادعأا يف عوشضوملا

رايمأ’او رئاودلا ءاشسؤورل ةيئ’و ةميلعت رادشصا
لجيجب ةيشضايرلا تارودلا لك ءاغلإاب

لا˘كل˘ك ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع رد˘˘سصأا
ةمي˘ل˘ع˘ت ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ي˘لاو
ءا˘˘سسؤور ل˘˘ك ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘سسرأا
ءا˘˘˘سسؤور ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو ر˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘لا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ي˘˘˘˘نآ’ا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘˘سضب
تارود˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ي˘˘ل˘˘كلاو
ى˘ل˘ع ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

كلذو ،ةي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘سسم
هذ˘ه˘ل ر˘ي˘ب˘كلا را˘˘سشت˘˘نإ’ا د˘˘ع˘˘ب
بعÓملا فلتخم يف تارودلا
نم ه˘ب˘ط˘ق˘ت˘سست ا˘مو ة˘يراو˘ج˘لا

رسسك يلاتلابو ،ةريفغ ريهامج
سسوريف نم ةياقولا تاءارجإ’

دعابتلا مارتحإا مدعو انوروك
حلاسصملا تقلت ثيح ،يدرفلا
ر˘سضخأ’ا م˘قر˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘ي˘ن˘مأ’ا
نينطاوملا نم ديدعلا ىواكسشل
تارود˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
يلاو˘لا ثح ثي˘ح ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،ةيئ’ولا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل مرا˘سصلا

ي˘˘سضا˘˘ير طا˘˘˘سشن يأا ع˘˘˘ن˘˘˘مو
دو˘˘˘ه˘˘˘ج ف˘˘˘ثا˘˘˘كت ةرور˘˘˘سضو
ةر˘سصا˘ح˘م ل˘جأا ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘˘لا
،هراسشتنا نم دحلاو سسوريفلا

ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا نأا ى˘ل˘ع ادد˘سشم
.عيمجلا ةيلوؤوسسم يه
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 قيوشستلا لكششمل دح عشضوب اوبلاط نوجتنملا

ةشسبت يف رتاعلا رئبب «ةياقبطوب » ةهكاف ةعارز يف ةحجان براجت
اريبك ’وحت ،رتاعلا رئب ةرئاد ميلقإاب طبشضلابو ةريخأ’ا تاونشسلا لÓخ ةشسبت ةي’ول ةيبونجلا قطانملا تفرع

لاغتشش’او ةيوارحشصلا صضرأ’ا ةمدخ ىلع بونجلا ءانبأا فكع نيأا يشضارأ’ا حÓشصتشساو ةحÓفلا لاجم يف
هب ىدتقُي عئار جذومنو ةحجان ةبرجت يه ،ةلحاق ءارحشص طشسو ءارشضخ ةنج ىلإا لوحتتل يحÓفلا طاششنلاب

حمقلا عاونأا دوجأا جتنت عارزمو نانج ىلإا روب صضارأا ليوحتو ،ةعيبطلا رهقو ةواشسق ىلع بلغتلاو ةدارإ’ا يف
«ةياقبطوب» ـب ايلحم فرعي ام وأا «لازغلا بعك» ةهكاف اشصوشصخ هكاوفلا عيمجو نوتيزلا راجششأاو تاورشضخلاو

 .مشسوم لك دنع ةشسابتلا دئاوم روزت ةرمث رهششأاك ىرخأ’ا هكاوفلا نم ديدعلا نيب دهششملا ردشصتت يتلاو

ةيذ’وف ةدارإاب نوحÓف
 ةطيشسب تاناكمإاو

ةياقبطوب ةهكاف ةعارز رسشتنت
عباطلا اهيلع بل˘غ˘ي ق˘طا˘ن˘م˘ب
ع˘ق˘تو ي˘سسا˘ق˘˘لا يوار˘˘ح˘˘سصلا

ة˘سسب˘ت ة˘˘ي’و بو˘˘ن˘˘ج ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج
بونجلا دودح˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
ىلع سسنوت ةراجلا عم ةيقرسش
ةلقع ،ظو˘ف˘ح˘م يد˘ي˘سس رار˘غ
ةعباتلا ةتي˘ت˘ب ،ةراز˘م˘لا ،د˘م˘حأا
ىلعف ،رتاعلا رئب ةرئادل ايميلقإا
هذه ةعيبط ةواسسق نم مغرلا
فورظب زيمتت يتلاو قطانملا

نأا ’إا ،ةفاجو ةبعسص ةيخانم
اوحلسست نيحÓفلا نم اهينطاق
او˘˘˘ه˘˘˘جاوو ة˘˘˘يذ’و˘˘˘ف ةدارإا˘˘˘ب
رود˘سصب ة˘ي˘سسا˘ق˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا

ة˘ط˘ي˘سسب تا˘ي˘نا˘كمإاو ة˘˘يرا˘˘ع
ى˘لإا او˘ه˘جو˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ةدود˘˘ح˘˘مو
ىل˘ع ة˘م˘يز˘ع م˘ه˘ل˘كو ل˘م˘ع˘لا
،ةهكافلا نم عونلا اذه جاتنإا
ء’ؤوه حابسص لك دنع دجتف
ة˘ب˘هأا ى˘ل˘ع م˘˘هو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لإÓ˘˘˘ل داد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
ىلع عبر˘ت˘ت ي˘ت˘لا م˘ه˘ي˘سضارأا˘ب
ة˘ه˘كا˘ف را˘ج˘سشأا ن˘م تا˘ئ˘˘م˘˘لا
ة˘لواز˘م م˘ت˘ت ن˘يأا ،ة˘يا˘ق˘ب˘طو˘˘ب
يق˘سس ي˘ف ةدا˘ع˘لا˘ك م˘ه˘طا˘سشن
بي˘ل˘ق˘تو تار˘ي˘ج˘˘سشلا ر˘˘ب˘˘جو
ةراسضلا باسشعأ’ا عزنو ةبرتلا

دت˘سشيو م˘ي˘ق˘ت˘سست ى˘ت˘ح كلذو
نم ديزت لماوع يهو اهدوع
لسصت ثيح جاتنإ’ا يف ةرفو
ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ث جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإا ة˘˘˘˘يدودر˘˘˘˘˘م
هدكأا ام بسسح «ةيا˘ق˘ب˘طو˘ب˘لا»
ةبارق ىلإا نيحÓفلا سضعب انل
را˘ت˘كه˘لا ي˘ف را˘ط˘˘ن˘˘ق001
ليفك ديج لدعم وهو ،دحاولا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘سسلا قار˘˘غإا˘˘ب
 .يتاذلا ءافتك’ا قيقحتو

جاتنإ’ا يف ةرفو
 ةلوقعم راعشسأا عم

دحأا دومحم يمعب انئاقل يفو
ىدحإا ةرازملا ةقطنم ينطاق
جا˘ت˘نإا ي˘ف ةد˘ئار˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ريخأ’ا اذه انل دكأا ،ةياقبطوب

ىق˘ل˘ت ة˘يا˘ق˘ب˘طو˘ب ة˘ه˘كا˘ف نأا»
طا˘˘سسوأا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ا˘˘˘جاور
اهتانوكم لسضفب ،نين˘طاو˘م˘لا
ةيرغملا ا˘هرا˘ع˘سسأاو ة˘ي˘ح˘سصلا
جد051 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ،د˘˘حاو˘˘˘لا غ˘˘˘ل˘˘˘كل˘˘˘ل
ن˘يأا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا˘˘ب

لسصو اينونج اعافترا تفرع
مارغو˘ل˘ي˘كل˘ل جد006 ى˘˘˘˘لإا
با˘˘سشلا فا˘˘˘سضأاو ،» د˘˘˘حاو˘˘˘لا

رمعلا نم نيثÓثلا يف لامك
ىلع تنهرب ةهكافلا هذه نأا»
اه˘سصئا˘سصخ ل˘سضف˘ب ا˘ه˘حا˘ج˘ن
لماوعلل ةمواقم يهف ةديرفلا
ةيتاعلا حايرلا اميسس ،ةيخانملا
دقل هتاذ تقولا يف افيسضم ،»
ةياقبطوبلا جاتنإا ةركف تءاج
نأاب انفاسشتكا دعب تاونسس ذنم
رثكأا ةمئÓم ةقطنملا يسضارأا
ل˘˘ع˘˘جا˘˘م ،جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل
نوسضوخي هبسسح ن˘ي˘عراز˘م˘لا

مهتاي˘نا˘كمإا˘ب جا˘ت˘نإ’ا ة˘كر˘ع˘م
سصخي اميفو ،ةسصاخلا ةيداملا
ديدعلا برعأا جوتنملا قيوسست
ن˘ع ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سش ن˘˘م
بايغ نم مهئايت˘سساو م˘ه˘ف˘سسأا
ةيلم˘ع م˘ظ˘ن˘ي ي˘ل˘ع˘ف ج˘ما˘نر˘ب
’ ا˘ي˘لا˘ح ع˘ي˘ب˘˘لا˘˘ف ق˘˘يو˘˘سست˘˘لا
رئب ةقط˘ن˘م ى˘ل˘ع ’إا ر˘سصت˘ق˘ي
ها˘ج˘تإا˘ب ا˘هروا˘˘جا˘˘مو ر˘˘تا˘˘ع˘˘لا

ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع
اذه يفو هكاوفو رسضخ راجت

تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا اود˘˘˘سشا˘˘˘ن نأا˘˘˘سشلا
م˘ه˘ع˘م فو˘قو˘ل˘ل ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا

جوتنملا حاجنإ’ مه˘ع˘ي˘ج˘سشتو
ءا˘ن˘بأ’ ة˘يو˘لوأ’ا˘˘ف ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
 .مهبسسح ةقطنملا

 قيوشستلا لكششم
 نيجتنملا قرؤوي

ي˘ت˘لا ق˘ئاو˘˘ع˘˘لا م˘˘هأا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو
ةه˘كا˘ف˘ل ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا فدا˘سصت
با˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ه ة˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘طو˘˘˘ب
قيوسستل ةلا˘ع˘ف ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

عم ةي’ولاب هعيبو م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م
تاي’ولا ىلإا هريدسصت ةيناكمإا
طسسو اذه ثدحي ،ةرواجملا
سشيمهتلاو توكسسلا ةسسايسس
ةيلحملا تاطلسسلا فرط نم
قطا˘ن˘م˘لا هذ˘ه و˘حÓ˘ف ل˘مأا˘يو
نم ةداج هتاف˘ت˘لا ة˘يوار˘ح˘سصلا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلاو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
جاتنإاب رثكأا مامتهÓل ةيئ’ولا

ةسصاخ ةهكافلا نم عونلا اذه
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘م فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا نأاو
ءافتك’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت م˘ه˘نا˘كمإا˘بو
امك ،تاجتنملا هذه يف يتاذلا
دح عسضوب نو˘حÓ˘ف˘لا بلا˘ط˘ي
نيزختلا ،قيو˘سست˘لا ل˘كا˘سشم˘ل
هايم ريفوت ىلإا ةفاسضإا ،لقنلاو
ةيعارزلا ليسصاحم˘ل˘ل ي˘ق˘سسلا

را˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘كسشم ة˘˘˘يو˘˘˘سستو
ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةقلعتملا ةيرادإ’ا تÓيهسستلا

ا˘م و˘هو ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘سشن˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ء’ؤو˘ه ه˘ي˘ف بغر˘ي

لجأا نم بابسشلا ةئف ةسصاخ
م˘˘ه˘˘عراز˘˘م ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘˘سس’ا

تاي˘م˘ك ةدا˘يز ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ةياقبطوب ة˘ه˘كا˘ف ن˘م جا˘ت˘نإ’ا

اذ˘˘ه˘˘ل قاو˘˘سسأا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لاو
تاجايتحإا ةي˘ط˘غ˘ت˘ل جو˘ت˘ن˘م˘لا
.ةي’ولاب ةيلحملا قوسسلا
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وأا راوشسأا ءانبل ةوعدلا
اهلامعتشسا عنمل زجاوح
رمم061 ليجشست

 هب سصخرم ريغ
يقاوبلا مأا يف

لقنلا ةيريدم حلاسصم تلجسس
ةطسساوب لقنلا ةسسسسؤوم ةيعمب
مأا ةي’و يف ةيديدحلا ةكسسلا
وأا رمم061 يلاوح يقاوبلا

هذختي ،هب سصخرم ريغ ربعم
ىلع اذهو رورملل نونطاوملا

ةيديدحلا ةكسسلا لوط ةفاسسم
نم يأا راطقلا اهب رمي يتلا

ةيدلب يلإا ةليلما نيع ةنيدم
نم لكب ارورم يقرسشلا ريحب
ن˘˘ي˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘غ˘˘مو تر˘˘ي˘˘سشن˘˘ه
˘˘مأا ،نور˘˘كف ن˘˘ي˘˘˘ع ،ة˘˘˘سشر˘˘˘ك
،ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
ها˘ج˘تا ي˘ف ة˘ي˘حر˘لاو ة˘يزا˘ج˘˘لا

ةي’وب ىيح˘ي يد˘ي˘سس ة˘ط˘ح˘م
تارمملا هذه دعت ثيح ،ةسسبت

ةا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ د˘˘˘ج
ةيدل˘ب˘ب ة˘سصا˘خو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ق˘سشي ن˘يأا ي˘ن˘غ˘مو˘ت ر˘ي˘˘سشن˘˘ه
امم ةيرسضحلا ةقطنملا راطقلا
هذ˘ه نا˘كسس ةا˘ي˘ح سضر˘ع˘ي د˘ق
ثداو˘حو ر˘ط˘خ˘ل˘˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ن˘˘م تا˘˘ب م˘˘ث ن˘˘مو رور˘˘˘م˘˘˘لا

هذ˘ه˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا يرور˘˘سض
نم ة˘ب˘قار˘م˘لا ر˘ي˘غ تار˘م˘م˘لا

عنمل زجاح وأا راوسسأا ءانب لÓخ
وأا تارمملا سضع˘ب لا˘م˘ع˘ت˘سسا
ى˘ت˘ح ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا رو˘˘سسج˘˘لا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا رور˘˘م˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘سست
.ةيحيرأاو ةمÓسسب

ع.رامع

ةشصخرم ريغو ةيعرشش ريغ ةقيرطب تينب
ةيعامتجا نكاشسمب اهباحشصأا سضيوعتو سشيششرب يحب ةميدقلا تويبلا مده يف عرششت ةياجبب رشصقلا ةيدلب
يف ر˘سصق˘لا ة˘يد˘ل˘ب تعر˘سش
ةميدقلا تويبلا سضعب مده
يحب ةعقاولا ةيريدسصقلاو
تي˘˘ن˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لاو سشي˘˘˘سشر˘˘˘ب
ريغو ةيعرسش ريغ ةقيرطب
ل˘ث˘˘م˘˘م بسسحو ،ة˘˘سصخر˘˘م
ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا نإا˘˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ّم˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضرأ’ا
سصسصخ˘ت˘سس ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

يراو˘˘˘ج بع˘˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’
ن˘˘مو ،با˘˘ب˘˘˘سشلا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
هذه لسصاوت˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘سشت˘ل ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةميدقلا خاوكأ’او تايانبلا
ةطيحملا (PHR ) ةغيسصب
تÓئاعلا نأا نيح يف ،اهب
خاوكأ’ا كلت ن˘م ة˘ل˘حر˘م˘لا
نكاسسم ىلإا اهليحرت ّمت دق
ةايح اهل نمسضت ةيعامتجا
نم ا˘ه˘ي˘ق˘ي ف˘ق˘سسو ل˘سضفأا
نأا ل˘ّع˘لو ،ةرار˘ح˘لاو در˘ب˘˘لا

ع˘م ن˘ماز˘ت˘ت ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
ى˘˘ح˘˘سضأ’ا د˘˘ي˘˘ع بار˘˘˘ت˘˘˘قا
ةنيمث ةسصرف يهو كرابملا
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
هذه ءاسضق نم ةديفتسسملا

نمأا يف ة˘ي˘ن˘يد˘لا ةر˘ي˘ع˘سشلا
كل˘˘ت تب˘˘حر د˘˘قو ،مÓ˘˘سسو
ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه˘ب تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ى˘ل˘ع م˘م˘ع˘˘ت نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘تو
يتلا تÓئاعلا نم اهتريظن
فقسسأ’ا تحت نئت لازت ام
كنز˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘˘سصم˘˘˘لا

را˘˘˘ط˘˘˘خأÓ˘˘˘ل سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘تو
فلتخم ن˘م ا˘ه˘ب ة˘قد˘ح˘م˘لا
ناذر˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو تار˘˘˘˘˘سشح˘˘˘˘˘لا

طور˘˘˘سشلا ى˘˘˘ندا با˘˘˘ي˘˘˘˘غو
 .ةيحسصلا

ت.Ëرك
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«ايباف» ةرايشس قئاشسل اذفان اشسبح تاونشس3
قيرطلاب رورملا ثداح يفببشستملا

ةدلارز ‐ءاشضيبلا رادلا عيرشسلا

نم نييرئازج لافطأا5
مهفتح نوقلي ةدحاو ةلئاع
50شصاشسنرفب ميلأا رورم ثداح يف
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شسيياقملا لكب ةحجان ةيلمعلا ربتعا
ةيفارتحاو ةيلاعف لكب تمت اهنوك

ةيبرتلا عاطق يف رغاسش بسصنم ف’آا8

لبق دارج ىلع اهريرقت تسضرع ةيامحلا ةنجل
مداقلا دحأ’ا ءارزولا شسلجم يف هتسشقانم

غيشص ثحبت ةموكحلا
نيررشضتملا سضيوعت

«انوروك» ةحئاج نم
30 شص

ناسسملتب اسسولهم اسصرق6519 زجحو تاردخم راجت9 ـب ةحاطإ’اةدحاو ةنسس ةدمل هتقايسس ةسصخر قيلعت ةروطخلا ةتوافتم تاباسصإ’ نيرخآا4 شضرعت

50 شص

ر˘يد˘م ،شسا˘˘يرد د˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘سشك
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ب ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا نأا ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،طسسو˘ت˘م ،ي˘ئاد˘ت˘بإا) ة˘ثÓ˘ث˘لا راو˘طأ’ا

32 نيب ام ةرتفلا يف نوكيسس (يوناث
نو˘ك˘ت نأا ىل˘ع ،مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس72و
نم ةيادب شسوردلل ةيلعفلا ةقÓطن’ا
.لبقملا ربوتكأا4 ـلا

ايبيل يف يشسايشسلا لحلا لوح يشسور يرئازج قفاوت
30 شص0202 ةياهن نيدلبلا نيب ينقتلا يركسسعلا نواعتلل ةكرتسشملا ةيموكحلا ةنجللا عامتجا داقعنإا

رودب ديششي ةحيرقنشش قيرفلا
عاجرتشسا يف ةطرششلا زاهج

ةيبعششلا ةمواقملا ءادهشش تافر

سسوردلل ةيلعفلا ةقÓطن’ا
ةيادب ةثÓثلا راوطأ’ا يف

مداقلا ربوتكأا4 ـلا نم

30شص

30 شص

ةدمتعملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا هذه
«ماـيبلا»و «كاـــبلا» ءارجإا زكارمب
ناحتم’ا زايتجا نم هنيكمتل ةشصاخ ةعاق يف «انوروك» سضارعأا هيلع رهظت يذلا حششرتملا لزع^

ةدايعلا ةيزهاجو ةعاقلاب نم لكل ةمامكلا عسضو ةيرابجإاو نيحسشرتملا ت’واط نيب دعابتلا اهزربأا

ةيديلقت ةلبنق ريمدتو فششك
دادعإا يف لمعتشست تادعمو

ىلفدلا نيعب تارجفتملا

يلامجإاو ءافسش ةلاح733 ليجسست
38961 ىلإا لسصي نيفاعتملا

495و ةافو11
«انوروك» ـبةديدج ةباشصإا

رـــــئازجلا يـــــف
40 شص

ىلع نيلسصاحلا نيحسشرتملا شصخي رمأ’ا
ةيئاسصقإا ةمÓع نود01/02 لدعم

ةرازول سصخري يمومعلا فيظولا
ةيطايتح’ا مئاوقلا لÓغتشسا ةيبرتلا

9102 ناونعب ةينهملا تاناحتمÓل
40 شص

30شص

50شص



سضرع ةقيقح حشضوي كلاف
وغايت مشضل لوبرفيل

نايتسسيرك قو˘ثو˘م˘لا ي˘ف˘ح˘سصلا ف˘سشك
لوبق لوح ةلوادتملا رابخأ’ا ةقيقح كلاف
عيبل لوبرفيل نم اًسضرع خينويم نرياب

و˘غا˘ي˘˘ت ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ط˘˘سسو ط˘˘خ بع’
.فيسصلا اذه زديرلل اراتناكلأا

ىلإا لاقتن’اب ارا˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘ت ط˘ب˘تراو
دعاسس امدعب ،فيسصلا اذه دليفنأا بعلم
زوفلا يف خينويم نرياب ينابسسإ’ا يلودلا
ىلع يناملأ’ا يرودلا يف باقلأا ةعبسسب
نم د˘حاو˘ك ة˘ع˘مُ̆سس بسست˘كاو ،ي˘لاو˘ت˘لا
.ابوروأا يف طسسولا طخ يبع’ لسضفأا

ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘˘سسو تم˘˘عزو
خينويم نرياب نأا مويلا ءاسسم ةيناملأ’او
03 ةميقب لوبرفيل نم سضرع ىلع قفاو
اراتتاكلأا وغايت عيب نأاسشب وروي نويلم
هتبغرب يرافابلا يدانلا ةرادإا غلبأا يذلا
قوثوملا يف˘ح˘سصلا لا˘قو.ليحرلا ي˘ف
’’د˘ل˘ي˘ب’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سصب كلا˘ف نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘ك
ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا بب˘˘˘سسب’’ :ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا
يأا نآ’ا ىتح دجوي ’ ،تاراسسفتسس’ا

’ كلذل ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘م و˘غا˘ي˘ت˘ل سضر˘ع
03 ةميقب سضر˘ع لو˘ب˘ق نر˘يا˘ب˘ل ن˘كم˘ي
وغايت نأا ةراسشإ’ا ردجت.’’وروي نويلم
اذه خينويم نرياب عم ةارابم63 بعل
نيتريرمت مدقو فادهأا3 لجسسو مسسوملا

.ةقيقد6462 يف نيتمسساح
سسوتنفوي سضورع ىلوأا ليشصافت

نوتبماهرفلوو مجاهم مشضل

م˘سسح ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإ’ا سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي ل˘˘سشف
بقع اًيمسسر يرودلا ةلو˘ط˘ب˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا

فدهل نيفدهب يز˘ي˘ن˘يدوأا ما˘مأا ه˘ترا˘سسخ
ة˘جا˘ح˘ب ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا ل˘ظ˘˘ي فو˘˘سسو
هتارابم نم طاقن ثÓث ىلع لوسصحلل
.ةقباسسملاب جيوتتلل ايرودبماسس مامأا

هنأاب ’’وتاكريم ويسشتلاك’’ ةكبسش تدكأاو
لمعلا سسوتنفوي لواحي ءانثأ’ا هذه يف
ديدجلا مسسوملا لبق موجهلا ميعدت ىلع
ةفÓخل بسسان˘م˘لا ل˘يد˘ب˘لا ن˘ع ثح˘ب˘يو
تاب يذلا نياوغيه ولازنوغ ينيتنجرأ’ا

مسسوملا ةيا˘ه˘ن˘ب ل˘ي˘حر˘لا فرا˘سشم ى˘ل˘ع
سشويداكرأا نأا ريراقتلا تراسشأاو.يراجلا

نيبعÓلا ةمئاق ةرادسص يف لاز ام كيليم
لوؤوار عم موجهلا ميعدت˘ل ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

.نوتبماهرفلوو مجاهم زينيميخ
ةقÓعلا لÓ˘غ˘ت˘سسا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي لوا˘ح˘يو
لمعي يذلاو زيدنيم يخروخ عم ةيبطلا

نم نوتبماهرفلوو تاقفسصل اًراسشتسسم
همسضو زينيميخ ىلع سضاسضقن’ا لجأا
.ديدجلا مسسوملا يف قيرفلا فوفسصل
يف بغري سسوتنفوي نأاب ريراقتلا ديفتو
مدقت ثيح اًعيرسس زينيميخ ةقفسص ءاهنإا
نويلم05 ةميقب نوتبماهرفلوول سضرعب
وكير˘يد˘ي˘ف ه˘م˘ج˘ن ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ورو˘ي
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘كسسيدرا˘نر˘ب

نأا ريرا˘ق˘ت˘لا تدا˘فأاو.زينيميخ تا˘مد˘خ
08 غلب لاومأ’اب سسوتنفوي سضرع يلامجإا

يرينوكنايبلا عراسصتي ثيح وروي نويلم
ىلع لوسصح˘ل˘ل د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م
يف زينيميخ كراسشو.زينيميخ تامدخ
ة˘ق˘فر تا˘ق˘با˘سسم˘لا ة˘فا˘كب ةارا˘˘ب˘˘م64
اهلÓخ لجسس مسسوملا اذه نوتبماهرفلوو
.9 عنسصو اًفده02
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ترو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سس’’ ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سش تد˘˘˘˘˘˘كأا
ن˘م ة˘لا˘ح كا˘ن˘ه نأا ’’تي˘سسا˘˘يد˘˘ي˘˘م
ا˘˘˘˘مور ل˘˘˘˘خاد تع˘˘˘˘لد˘˘˘˘نا مÓ˘˘˘˘سسلا
نيبو ولويناز ولوكين نيب يلاطيإ’ا

ءودهلا داعو اكيسسنوف ولواب هبردم
يف امهنيب ةقÓعلا ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سسي˘ل
.يلاحلا تقولا

ولويناز بقاع دق اكيسسنوف ناكو
امهنيب رتوتلا نم ةلاح تداسس ثيح
رثأا ام وهو امهنيب ءودهلا داع نكل
بعÓلا لبق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع با˘ج˘يإ’ا˘ب
.ةمسصاعلا يدانب
امور عم ءاقبلا يف ولويناز بغريو

يلاحلا تقولا يف هتيولوأا يه هذهو
ه˘˘ترو˘˘سص لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذ تب˘˘˘ثأاو
مسسوملل د˘يد˘ج˘لا يدا˘ن˘لا سصي˘م˘ق˘ب
هاياون ىلع يوق ليلد وهو لبقملا
مامأا هقلأاتل ةفاسضإ’اب ليحرلا دعب
.هقيرفل اًفده هليجسستو لابسس
اًبهتلم اًقابسس كانه نأا حسضاولا نمو
بعÓلا مسض ىلع ابوروأا رابك نم
ةريبكلا ةيدنأ’ا سضعب عتمتت ثيح
ةيفاكلا ةيداسصتق’ا ةردقلاو ةوقلاب

.امور نم بعÓلا عازتن’
فادهأ’ا نم اًدحاو ولويناز دعي امك
ثيح سسوتنفو˘ي يدا˘ن˘ب ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

ير˘ي˘نو˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم ىد˘˘بأا
هعتمت˘ل اًر˘ظ˘ن ه˘م˘سضل م˘هداد˘ع˘ت˘سسا
ة˘ي˘سصخ˘سشو ةز˘ي˘م˘˘م تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
ةد˘ي˘سسلا سصي˘م˘ق ءاد˘تر’ ة˘ب˘سسا˘ن˘م
.زوجعلا

كا˘ن˘ه تنا˘ك ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوأ’ا ي˘˘فو
ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
اًريبك اًمامتها تدبأا يتلا ىربكلا
خينويم نرياب اهزربأا بعÓلا مسضب
اميف نامريج ناسس سسيرابو يناملأ’ا
يزيلجنإ’ا ريبسستوه ماهنتوت بقاري
ة˘ب˘غر ى˘ل˘ع ءًا˘ن˘ب بعÓ˘˘لا ف˘˘قو˘˘م
.قيرفلا بردم وينيروم هيزوج

عم ةثداحم نأا ماهغنيليب دوج فسشك
ذاختا ىلع هتدعاسس وسشناسس نوداج
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘˘ب رار˘˘˘ق
.دتيانوي رتسسسشنام نم اًلدب دنومترود
71 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا نا˘ك
يدان نيب لاقتنا عارسص بلق يف اًماع
ي˘˘ف هر˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘نو ’’درو˘˘˘فار˘˘˘ت د˘˘˘لوأا’’
امهنم لك سصرح ثيح ،اغيلسسدنوبلا

ماهغ˘ن˘مر˘ب ن˘م ه˘ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
.يتيسس
71 رمعلا نم غلابلا بهذ ةياهنلا يف
هينج نويلم52 لاقتنا ةميقب اًماع
دنومترود ايسسوروب ىلإا ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
.عو˘ب˘سسأ’ا اذ˘ه ن˘م ق˘با˘سس تقو ي˘˘ف
عم ثدح˘ت ه˘نأا ما˘ه˘غ˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب ف˘سشكو
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م فد˘ه ،و˘سشنا˘سس

نا˘كو ،د˘نو˘˘م˘˘ترود لو˘˘ح ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
يدا˘˘ن ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب ًا˘˘ع˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م
مقرلا’’ :لاقو.كلذ دعب اغيلسسدنوبلا
عم دنومترود هققح يذلا يسسايقلا

ةريخأ’ا تاونسسلا يف بابسش نيبع’
˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل ل˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م ’
نيذلا سسانلا’’ :فاسضأا.’’ةيبوروأ’ا
ةد˘عا˘قو بع˘ل˘˘م˘˘لا ،م˘˘ه˘˘ب ا˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
اذه بح يف عقأا ينلعج ،ريهامجلا
و˘سشنا˘سس تل˘با˘ق د˘ق˘ل ،ا˘ًسضيأا يدا˘˘ن˘˘لا

ا˘م ى˘ل˘ع ع˘ئار لا˘ث˘م ه˘نإا ،ا˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘تو
ءايسشأ’ا تلع˘ف اذإا ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت كن˘كم˘ي
ترتخا د˘ق˘ل’’ :ع˘با˘تو.’’ةحيحسصلا
يف ةيلاثملا ةوطخلا اهنأ’ دنومترود
دق ةمحلملا نأ’ ديعسس انأا ،يروطت
ريبك جاعزإا ردسصم ناك دقل ،تهتنا

جيجسضلا نم ريثكلا كانه ناكو يل
بغرأا تنك امدنع تقولا كلذ يف
.’’ماهغنمرب عم بعللا يف
ةسصرفلا يل حتت مل نآ’ا’’ :لسصاوو
نأا دوأا نكلو ،نآ’ا دعب كلذب مايقلل
ىسصقأا ىلإا هنم تدفتسسا يننأا دقتعأا

ةقيرطلا يه هذه نأا نزحملا نم ،دح
يننكل ،ما˘ه˘غ˘ن˘مر˘ب ا˘ه˘ب ردا˘غأا ي˘ت˘لا

.’’لبقتسسملا نأاسشب اًقح لئافتم
’ دق ،ة˘ح˘ي˘سصن˘لا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
مسسوملا وسشناسس عم ماهغنيليب بعلي
مجا˘ه˘م˘لا نأا د˘ق˘ت˘ع˘ُي ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع سصير˘ح يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
تاعئاسش طسسو فيسصلا اذه يدانلا

هينج نويلم901 لباقم هلاقتنا نع
.دتيانوي رتسسسشنام ىلإا ينيلرتسسا

يرغملا نامريج ناشس سسيراب سضرع ىلع دري وريميشساك

امور ةرهوج مشض ىلع بهتلم يبوروأا قابشس

ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا ف˘˘˘سشك
مامتها نع يسشتوتسسيب ويسسيروام
يسسليسشت يئان˘ث م˘سضب نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا

ةي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
.ةيلاحلا

ي˘ف˘ح˘˘سصلا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
ة˘كب˘سشب ي˘سشتو˘ت˘سسي˘ب و˘ي˘سسيروا˘˘م
،ةيلاطيإ’ا ’’تيسسايديم تروبسس’’
دقاعتلا ىلع ممسصم نÓيم رتنإا نإاف

يتناك ولوغن يسسليسشت يئانث عم
.فيسصلا اذه يريملاب نوسسرميإاو
نأا يسشتوتسسيب ويسسيروام حسضوأاو
اًد˘ع˘˘ت˘˘سسم نو˘˘كي˘˘سس نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا
يذلا ،راينيركسش نÓيمب ةيحسضتلل
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ه˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ي
.دتيانوي رتسسسشنامو
يدان رسسخيسس ،رخآا ديعسص ىلعو
هدئاق يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب

نم مسساوم ةينامث دعب افليسس وجايت
ع˘م ة˘سصل˘خ˘م˘لاو ةد˘ي˘ج˘لا ة˘مد˘خ˘لا
نأا لا˘˘ق˘˘يو ،ي˘˘˘سسيرا˘˘˘ب˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
يسضايرلا ريدملا وجاورأا ودرانويل
ف˘ل˘خ ل˘م˘ع˘ي ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ددح دقو ،ليدب داجيإ’ سسيلاوكلا
فدهلا اميسس ’ ،فادهأ’ا نم ديدعلا
را˘ي˘ن˘ير˘كسش نÓ˘ي˘˘م ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا

.نÓيم رتنإا عفادم

نÓيم رتنإا رادار ىلع يشسليششت يئانث

’’دتيانوي رتشسششنام سضرع يشضفر يف ببشسلا وششناشس’’ :باششلا دنومترود مجن

نع ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
سسولراك يليزاربلا بعÓلا فقوم
لاير ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م ور˘ي˘م˘ي˘سسا˘ك
ن˘م مد˘ق˘م˘لا سضر˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يرد˘˘م
.يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب
لا˘ير ع˘م هد˘ق˘ع ور˘ي˘م˘ي˘سسا˘ك دد˘جو
ماع ىتح رهسشأا ةعسضب لبق ديردم
اًيمسسر نلعي مل هنكل ،لبقملا3202
بع’ لسصح كلذب مايقلا لبقو ،دعب
مهم سضرع ىلع يليزاربلا طسسولا

.يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب نم
كوأا’’ ع˘قو˘م تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
ناسس سسيراب نإاف ،ينابسسإ’ا ’’ويرايد
وريميسساكل سضر˘ع˘ب مد˘ق˘ت نا˘مر˘ي˘ج
نع يفاسص وروي نويلم21 هردق
يليزاربلا بعÓلا نكل ،مسسوم لك
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ى˘˘ط˘˘˘عأا

ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف سضر˘˘ع سضفرو
.ةيسسنرفلا

ي˘ت˘˘لا ى˘˘لوأ’ا ةر˘˘م˘˘لا تسسي˘˘ل هذ˘˘ه
نامر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ا˘ه˘ي˘ف لوا˘ح
نود ور˘ي˘م˘˘ي˘˘سسا˘˘ك ع˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا

نييسضاملا نيفيسصلا يفف ،ىودج
يدانلا سضورع ديردم لاير سضفر
08 ى˘لإا ل˘سصت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘لا

ا˘ًم˘ئاد در˘˘لا نا˘˘كو ،ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
:ي˘˘غ˘˘ن˘˘ير˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م

.’’عيبلل سسيل وريميسساك’’
لاز˘˘ي ’ ،ا˘˘˘ًما˘˘˘ع82 ر˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ا˘ًي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ا˘ًب˘ع’ ور˘ي˘م˘ي˘˘سسا˘˘ك
،ديردم لايرل لبقتسسملاو رسضاحلل
ه˘ن˘كم˘˘ي ’ ناد˘˘يز نأا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ةدايق يف هنع ىنغ ’و هب سساسسملا

ىلإا يدانلا فدهيو ،طسسولا طخ
ليدبو روفلا ىلع هل كيرسش داجيإا

رهظ اذل ،طسسو˘ت˘م˘لا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع
بع’ ا˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘فا˘˘ما˘˘ك ودراودإا م˘˘سسا

.يسسنرفلا نير طسسو
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت نأا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سسلا و˘˘˘ه اذ˘˘˘ه
لايرل اًيجيتارت˘سسا نا˘ك ور˘ي˘م˘ي˘سسا˘ك
ة˘ب˘سسن˘ب ه˘ب˘تار ن˘سسح يذ˘لا ،د˘يرد˘م
لكل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م5.7 ى˘˘˘˘لإا 05٪
هذه ىلع يليزاربلا لسصحو ،مسسوم
سضرأا ى˘ل˘ع ه˘تدو˘ج بب˘سسب ةدا˘˘يز˘˘لا
سضر˘ع سضفر لÓ˘خ ن˘مو بع˘ل˘م˘˘لا
فعاسض يذلا ،نامريج ناسس سسيراب
هيلع لسصحيسس يذلا بتارلا اًبيرقت

.3202 ماع ىتح يكلملا سصيمقلاب
وريميسساك نأا يف لداجي دحأا دعي مل
ي˘ف مد˘ق ةر˘ك ي˘ب˘ع’ م˘˘هأا د˘˘حأا و˘˘ه
ديردم لاير يفو ،هزكرم يف ملاعلا

سساسسملا نكمي ’ هنأا حسضاولا نم
نأا ي˘ه ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا Ó˘˘ك ةدارإاو ،ه˘˘ب
مت دقو ،ديردم يف يليزاربلا لزتعي
يذلا هدقع ديدجت عم كلذ حيسضوت
غلب˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،3202 ماع يه˘ت˘ن˘ي˘سس

.اًماع13 طسسولا طخ بع’

ر .ق ^

ديلولا دلب مزهي ديردم لاير
اكنم’اشس ةبهوم مشض عارشص ‘

ينابسسإ’ا ديردم لاير يدان لسصاو
يف حجن ثيح ةيلبقتسسملا هتابرسض
با˘سشلا بعÓ˘لا تا˘مد˘خ˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا
زكرم لغ˘سشي يذ˘لا ودÓ˘ي˘م د˘ي˘ف˘يد
2002 ماع يف دولوملاو طسسولا

.طقف اًماع81 رمعلا نم غلبي ثيح
لوأ’ا هرو˘˘ه˘˘ظ ودÓ˘˘ي˘˘م ل˘˘˘ج˘˘˘سسو
سصي˘م˘ق˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا يرود˘ب
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘كن˘˘م’ا˘˘سس يدا˘˘˘ن
هابتنا تفلي نأا عاطتسساو يسضاملا
.ىربكلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا

ناك بعÓلا نأاب ريراقتلا تدكأاو
لاقتن’ا نم ىندأا وأا نيسسوق باق
لاير لخدت نأا ’إا ديلولا دلب يدانل
ىلع لو˘سصح˘لا عا˘ط˘ت˘سساو د˘يرد˘م
ف˘يدر˘لا ق˘ير˘˘ف م˘˘عد˘˘ي˘˘ل ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
عيمج لغسش ودÓيم ديجيو.يدانلاب
هبقار ثيح موجهلا طسسولا زكارم
ذختا نأا ’إا ةرتف ذنم ديردم لاير
ة˘بر˘سض ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘˘ب هرار˘˘ق
ةسسايسس نمسض ةديد˘ج ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
.ةباسشلا بهاوملا زربأا مسضب يدانلا

ى˘ل˘ع بعÓ˘لا ق˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
ةلاسسر ربع ديردم لايرل همامسضنا
:لاق ثيح رتيوتب هباسسح ىلع اهنود
يقيرف نع نلعأا نأا اًريخأا يننكمي’’
ىلع د˘يرد˘م لا˘ير اًر˘كسش ،د˘يد˘ج˘لا
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ا˘˘˘ًسضيأا ر˘˘˘كسشأاو ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
ملحلا اذه اولعج نيذلا سصاخسشأ’ا

سسامحو ةبغر˘ب ر˘ع˘سشأا’’.’’اًنكمم
ةديدجلا ةلحرملا هذه ءدبل نيريبك
.’’ملاعلا يف ٍدان لسضفأا سصيمقب
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ءارشش ءارو يقيقحلا ببشسلا
ايلاطيإا يف لزنم يشسيم دلاو

يد اكولنايج قوثوملا يفحسصلا فسشك
ةبغر ءارو يقيقحلا ببسسلا نع ويزرام
ءارسشب ةنولسشرب مجن يسسيم لينويل دلاو
.ايلاطيإا يف لزنم
قوثوملا يفحسصلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
ياكسس’’ ةكبسشب ويزرام يد اكولنايج
دلاو يخروخ ربخ نإاف ،’’ايلاطيإا تروبسس
،حيحسص ايلاطيإا يف لزنم ءارسشب يسسيم
˘مد˘ق˘لا ةر˘كب ه˘ل ة˘قÓ˘ع ’ بب˘سسلا ن˘كل
يذلا يسسيم لبق˘ت˘سس˘ُم ن˘ع اًد˘ج د˘ي˘ع˘بو
.ةنولسشرب يف ءاقبلا ديري
ي˘ف اً̆لز˘ن˘م ي˘سسي˘م ي˘خرو˘˘خ ىر˘˘ت˘˘سشاو
بابسسأ’ افون اتروب ةقطنم يف ونÓيم
نوناق لخد7102 يف هنإا ثيح ،ةيبيرسض
نآ’ا ىتح رمتسسُم وهو ايلاطيإا يف ديدج
ثي˘ح ن˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يا ي˘ف ة˘ما˘قإ’ا ل˘˘ه˘˘سسي
ل˘خد˘لا با˘ح˘سصأ’ ح˘م˘سسُ̆يو ،بئار˘˘سضلا
9 او˘سضق ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لا˘ط˘يإÓ˘ل وأا ي˘لا˘ع˘لا
رسشعلا تاونسسلا نم لقأ’ا ىلع تاونسس
ةبيرسض قيبطتب ةلودلا جراخ ةيسضاملا
نم وروي فلأا001 اهردق طقف ةتباث

قو˘سس د˘جو˘ي ’ ،اذ˘ل .تاد˘ئا˘ع˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
يذ˘لا ي˘سسي˘م د˘لاو رار˘ق ءارو ت’ا˘ق˘ت˘نا

يف روفلا ىلع ركفي ام اًسصخسش لعج
ىدحإا ىلإا هلقن ةيناكمإا وأا تاسضوافم
،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا يرود قر˘˘ف
،ايلاطيإا ىلإا طقف يخروخ لسصيسس ثيح
 .ةنولسشرب يف لينويل ىقبيو

ريشصم نامشسحي يتنوكو اتورام
ةنولششرب ىلإا وراتو’ لاقتنا

يذيفنتلا ريدملا اتورام يبيسسوج حسضوأا
بردم يتنوك و˘ي˘نو˘ط˘نأاو نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإ’
زينيترام وراتو’ ليحر ةلأاسسم نأا قرفلا
لخاد قÓطإ’ا ىلع ةحورطم نكت مل
.يدانلا بتاكم
م˘سض ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن م˘م˘سصي˘سسو
ةفÓخل فيسصلا اذه ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’
رتنإا يوني ’ ،كلذ عمو ،زيراوسس سسيول
لÓخ ينيتنجرأ’ا هم˘جا˘ه˘م كر˘ت نÓ˘ي˘م
.ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف
هتاحيرسصت يف اتورا˘م ي˘ب˘ي˘سسو˘ج لا˘قو
:’’ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘كسس’’ ة˘كب˘˘سشل
نم ديدعلا ىلع ديدجتلا ةيلمع رثؤوت’’
ن˘يذ˘لا ر˘غ˘سصأ’ا ا˘م˘ي˘سس ’و ،ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةرتفل م˘ه˘ب طا˘ب˘تر’ا ي˘ف يدا˘ن˘لا بغر˘ي

،زينيترام وراتو’ وه مهنم دحاو ،ةليوط
.’’ديدسش ءودهب كلذ لعفنسس
رتنإا سصيمق ءادتر’ ديعسس هنإا’’ :فاسضأاو
لثم ،هب يقتلنسس ،هكلتمن نأا اندعسسيو
.’’نيرخآ’ا نيبعÓلا

نع اًسضيأا يتنوك وينوطنأا ثدحت امك
رتنإا بردم نأا ودبيو ،وراتو’ لبقتسسم
ينيتنجرأ’ا مسسا عامسس نم مئسس نÓيم
:لاق ثي˘ح ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن˘ب ط˘ب˘تر˘م˘لا
ن˘ح˘ن ،ورا˘تو’ ج˘عز˘˘ت ’ تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سشلا’’
22 رمعلا نم غلبي يبسص نع ثدحتن

قيرط كانه لازي ’ ،وتلل هسسفن دكأا اًماع
.’’هكلسسي قيرط هيدلو ،باهذلل
هلوح تاعئاسشلا’’ :هلوقب يتنوك متخو
نأا ىلإا ريسشي اذه ،تتسشم هلعجتو ةجعزم
مسسوم كانه لازي ’ ،رخآا ناكم يف هسسأار
مث ،نيزكرم ىقبن نأا انيلع ،هيهنن نأا بجي
.’’لبقملا مسسوملا يف ركفنسس

 ..هئاقب نÓعإا نم مغرلا ىلع

ديردم لايرل لاقتن’ا ةطخ ذفني يبابم

دتيانوي رتشسششنام ةيميداكأا يف مهرواج نيبع’ لشضفأا راتخي دراغنيل

ن˘م ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ى˘˘سشخ˘˘ي
ه˘م˘ج˘ن˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘يو˘ق˘لا سضور˘ع˘لا
˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لاو ي˘˘˘تا˘˘˘ف و˘˘˘سسنأا با˘˘˘سشلا

ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘ب˘ي˘ط تا˘يو˘ت˘سسم
هل˘ع˘ج˘ل ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا ط˘ط˘خ˘ي

ع˘م لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًما˘˘ه اًر˘˘سصن˘˘ع
.يوق يفارتحا دقعب هنيسصحت
نأا ’’ترو˘ب˘سس’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تد˘˘كأاو
عيباسسأا ذنم ثدحتي زيدنيم يخروخ
رتسسسشنام بناج نم يوق مامتها نع
ثيح بعÓلا مسضب يزيلجنإ’ا دتيانوي
ميدقت˘ل بسسا˘ن˘م ي˘لا˘م ع˘سضو ي˘ف ه˘نأا

نم بعÓ˘لا ة˘قر˘سسل ا˘ًم˘خ˘سض اً̆سضر˘ع
.ون بماك
ى˘ط˘خ˘ت˘ت م˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو
ةرادإا نكل يهفسشلا بناجلا سضورعلا
يفو ةيدجب رمأ’ا عم لماعتت ةنولسشرب

ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ةرادإ’ا تب˘˘˘هذ ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
اذإا امع ةرادإ’ا سسلجم نم راسسفتسسÓل

لباقم يتاف عي˘ب˘ل ة˘ق˘فاو˘م كا˘ن˘ه نا˘ك
.وروي نويلم001
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب ةرادإا تسضفرو
ريغتي ملو بعÓل ةمدقملا سضورعلا
ىلإا هجتت ةرادإ’ا ةين نكلو عسضولا
لجأا نم يتا˘ف ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م سسو˘ل˘ج˘لا
اًدقع هحنم لÓخ نم هدقع نيسسحت
.لوأ’ا قيرفلا عم اًيفارتحا

هدقع ديدجتب ماق دق يتاف وسسنأا ناكو
ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ي˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ع˘˘م
قير˘ف˘لا ع˘م ه˘ق˘لأا˘ت در˘ج˘م˘ب ي˘سضا˘م˘لا
ينولاتكلا يدانلا بغري ثيح  لوأ’ا
عم4202 ماع فيسص ىتح هطبر يف
.هبتار نيسسحت
فقوم ن˘كي م˘ل ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘سضب ل˘ب˘قو

هرود ع˘˘جار˘˘ت ثي˘˘ح ا˘˘ًح˘˘˘سضاو و˘˘˘سسنأا
برد˘م ن˘ي˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘ب
باسشلا بعÓلا رهظأا نيح يف قيرفلا
نهارو ةنولسشرب هاجت اًحسضاو اًمازتلا

.ةينهملا هتريسسم ىلع
اًرود هل دجي نأا يف يتاف ةبغر تناكو
لÓخ نم لوأ’ا قيرفلا تايكيمانيدب
ي˘ف ح˘ج˘نو سصر˘ف ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
بغر˘ي كلذ˘لو ةو˘ق˘بو ه˘˘سسف˘˘ن سضر˘˘ف
.هدقع نيسسحت يف بعÓلا يلثمم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تأاد˘ب تقو˘˘لا كلذ ي˘˘فو
بعÓلا يلث˘م˘م ع˘م ثيد˘ح˘لا ة˘يد˘نأ’ا

ةقÓعب طبتري يذلا زيدنيم يخروخو
ن˘كل ه˘ت˘ل˘ئا˘عو بعÓ˘لا ع˘˘م ةد˘˘ي˘˘طو
يذلا تقولا يف رمأ’ا لهاجت ةنولسشرب
يناملأ’ا د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب مد˘ق˘ت
رايخ ع˘م بعÓ˘لا ةرا˘ع˘ت˘سس’ سضر˘ع˘ب

تسضفر انارغوÓبلا ةرادإا نكل ءارسشلا
روسضح حبسصأا رمأ’ا اذه بقعو .اًسضيأا
رهظأاو نيتيسس يكيك عم اًريزغ يتاف
قيرفلاب اًماه اًبع’ نوكي نأا نكمي هنأا

دقعب هتمهاسسمب فارتع’ا يف بغريو
يتلا تا˘ع˘قو˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘لإا ى˘قر˘ي
مايقلا ىلع لمع˘ي ة˘نو˘ل˘سشر˘بو ا˘هد˘لوأا
ة˘˘˘مزأ’ا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذ˘˘˘ب
.اهنم يناعي يتلا ةيداسصتق’ا

لÓخ نم دتيانوي رتسسسشنام لسصاويو
يتاف تامدخ ىلع لوسصحلا زيدنيم
قÓغإا يف ةنولسشرب ةرادإا بغرت نكلو
يتاف دقع ديد˘ج˘ت˘ب تا˘ن˘ه˘كت˘لا ة˘فا˘ك
ينولاتكلا يدانلا ولوؤوسسم ىسشخيو
ةيلاملا رمحلا نيطايسشلا تاءارغإا نم
هذ˘ه قÓ˘غإا لوا˘˘ح˘˘ي كلذ˘˘لو بعÓ˘˘ل
.نآ’ا ةحفسصلا

نوسسيروم ليئا˘فار نأا درا˘غ˘ن˘ي˘ل ي˘سسي˘ج د˘كأا
ةبهو˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ر˘ث˘كأا او˘نا˘ك ا˘ب˘غو˘ب لو˘بو
ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘م بع˘˘ل ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘م
.دتيانوي رتسسسشنام
،اًماع72 امهÓك ، ابغوبو نوسسيروم ناك
سسأا˘كب ز˘ئا˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف درا˘غ˘ن˘ي˘˘ل ءÓ˘˘مز
نكل1102 با˘ب˘سشل˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘˘ت’ا

سضفر .يلاتلا ماعلا يف دتيانوي رداغ امهÓك
لسضفو دقع عيقو˘ت˘ل د˘ت˘يا˘نو˘ي سضر˘ع ا˘ب˘غو˘ب
نوسسيروم عيب متو سسوتنفوي ىلإا لاقتن’ا
هينج فلأا005 لباقم دتيانوي ماه تسسو ىلإا
نوسسجريف سسكيلأا ر˘ي˘سسلا بت˘ك .ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا

رثكأ’ا ةلاحلا نوكي دق نوسسيروم نأا اًقح’
ة˘ب˘هو˘م˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا كل˘˘ت˘˘ما د˘˘ق˘˘ل ،ا˘˘ًنز˘˘ح
ملو ،لكاسشملا هجاوي ل˘ظ ه˘ن˘كل ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
.هليحر ىوسس رايخ دتيانوي مامأا نكي
98 لباقم ابغوب عم دقاعتلا دتيانوي داعأاو
،6102 ما˘ع ي˘ف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسا ه˘ي˘ن˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ناد˘ي˘حو˘لا نا˘ب˘عÓ˘لا درا˘غ˘ن˘ي˘لو و˘ه نو˘˘كي˘˘ل
.1102 نم قيرفلا يف ايلاح نادجوتملا

ل˘˘ي˘˘ئا˘˘فار لو˘˘قأا˘˘سس ا˘˘م˘˘بر’’ :درا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ل لا˘˘ق
اًبوهوم لئافار ناك ،ابغوب لوب وأا نوسسيروم
ةغوارملا ىلع ةردقلا ،ةينفلا ةيحانلا نم اًدج
تفرع دقل’’ :فاسضأا  ،ديدسستلا ىلع ةردقلاو
هرمع نم ةرسشع ةسسداسسلا يف ناك نأا ذنم لوب
ماع لك جسضني ناك ،رمعلا كلذ يف اًريبك ناكو
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن يأا ىر˘˘ت نأا كن˘˘˘كم˘˘˘يو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل بهذ د˘˘ق˘˘ل ،ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي˘˘سس
عسضأاسس امبر كلذ˘ل م˘لا˘ع˘لا سسأا˘كو ت’و˘ط˘ب˘لا

.’’لسضفأ’ا نينث’ا نيذه
يف ةارا˘ب˘م21 ر˘خآا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘سسخ˘˘ي م˘˘لو

ةيوق ةيادب ققحو زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا
اًفده51 لجسسو ، مسسوملا فانئتسسا درجمب
قرافب اهنم ةعبرأا زافو تايرابم سسمخ يف
.فادهأا ةثÓث
ةطبارلا سسأاك ي˘ف ا˘ًي˘سسا˘سسأا اًرود درا˘غ˘ن˘ي˘ل بع˘ل
يرود˘لا ى˘ل˘ع ز˘ئا˘ح˘لا ق˘ير˘ف˘لاو ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ه˘ن˘كل ،7102‐6102 م˘سسو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘بوروأ’ا
لسضفأا نم دحاو وه يلاحلا قيرفلا نأا رعسشي
.نوسسغريف ريسسلا دعاقت ذنم نيبعÓلا

ةيلاقتن’ا تارتفلا نم ريثكلا ترم دقل’’ :عباتو
يف كرحتن اننأا دقتعأا نكلو نينسسلا رم ىلع
قيرف˘لا ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ح˘ي˘ح˘سصلا ها˘ج˘ت’ا
.’’ةقثلاب ءيلمو ديج لكسشب لمعي
يدحت نع اًدج نوديعب اننأا دقتعأا ’’’ :لسصاوو
لك ومنن ان˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ،د˘ج˘ب ا˘ن˘ل˘م˘ع د˘ق˘ل ،بق˘ل˘لا

بعل ةقيرط ىل˘ع دا˘ت˘ع˘ن ن˘ح˘ن ،ق˘ير˘ف˘ك م˘سسو˘م
.’’بعللا ديرت انبعل ةقيرطو سضعبلا انسضعب
ةقيرطلاب قيرفك ج˘سضن˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘نإا’’ :م˘تأاو
هاجت’ا يف بهذنو اهب موقن اننأا دقتعأا يتلا
.’’يلاحلا تقولا يف حيحسصلا

يتاف مشضل دتيانوي رتشسششنام ت’واحمل يدشصتلل ططخي ةنولششرب

يبابم نا˘ي˘ل˘ك نÓ˘عإا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
هتبغر نع نامريج ناسس سسيراب مجاهم
م˘سسو˘م˘لا ه˘يدا˘ن فو˘ف˘سصب ءا˘ق˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ريثت مل تاحيرسصتلا هذه نأا ’إا لبقملا
.ديردم لاير يلوؤوسسم ةسشهد
نأا ةينابسسإ’ا ’’سسآا’’ ةفيحسص تدكأاو
ريسست ديردم لايرل يبابم مامسضنا ةطخ
نأاب تراسشأا ثيح هل ططخم وه اًقفو
عم هدقع ديدجت سضفري لاز ام بعÓلا
اًددجم ةركفلا سضرع مت امدعب هيدان
.يسسنرفلا يرودلا ةلوطب ءاغلإا دعب نم
ء’دإ’اب ماق يبابم نأاب ريراقتلا تدافأاو
يأا ةلازإا يف هتبغرل تاحيرسصتلا هذهب
ىتح قيرفلاب هرارمتسسا لوح كوكسش
لاير ىلع رثؤوي نل اذهو هدقع ةياهن
ةياهن بقع همسضل دعتسسي يذلا ديردم
.1202 ماع فيسص يف دقعلا

يب’’ ةكبسش ربع حرسص دق يبابم ناكو
سسيراب يف انه انأا’’ :لاقو ’’تروبسس نإا

يدانلا عورسشم نم ًءزج نوكأا نأا ديرأاو
ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘تأا˘˘سسو
ربكأاب زوفلل قيرفلا ةدعاسسم لواحأاسسو
.’’ت’وطبلا نم ردق
ن˘م ع˘بار˘لا ما˘ع˘لا ي˘˘ف ا˘˘نأا’’ :ع˘˘با˘˘تو
ذنم مهم ماع اذهو يدانلا عورسشم
ماع هنإا ،يدانلل نيسسمخلا ىركذلا

لوا˘حأا˘سسو ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ن ي˘ف م˘ه˘م
ة˘ن˘كم˘م˘لا با˘ق˘لأ’ا ع˘ي˘م˘ج˘ب زو˘ف˘˘لا

.’’يدهج ىراسصق لذبأا فوسسو

فلتخم فقوم كانه ناك كسش Óبو
هذختا يذلا بعÓلا فقوم نع اًمامت
هنأا حملأا امدنع يسضاملا فيسصلا يف
نأا دقتعأا’’ :اهتقو لاقو ليحرلا ديري
نم د˘يز˘م˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ل نا˘ح د˘ق تقو˘لا
يف اًديعسس نوكأاسس امبرو ةيلوؤوسسملا
اًسضيأا ةداعسسلا دجأاسس امبر نكلل سسيراب
.’’رخآا ناكم يف
يف اهتقو يبابم تاحيرسصت تببسستو
سسيراب ناردج لخاد رطخلا سسوقان قد
كسسمت اًنايب ردسصأا يذلا نامريج ناسس
.هدقع ةياهن ىتح بعÓلاب هلÓخ

ةرادإا نأاو ود˘ب˘ي ي˘لا˘ح˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘فو
ءاوتحا يف تحجن نامريج ناسس سسيراب
سساموتو يبابم نيب ةرتوتملا ةقÓعلا
رتوتلا حسضوو قيرفلا بردم ليخوت
لÓه ام˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا ي˘ف بسضغ˘لاو
مايق ببسسب يسضاملا مسسوملا نيفقوم
لÓ˘خ بعÓ˘لا لاد˘ب˘ت˘سسا˘˘ب ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا

.هييليبنومو تنان يتهجاوم
يبابم ءاقبب هملع بقع ليخوت قلعو
يقيقح فرسشل هنإا يل ةبسسنلاب’’ :لاقو
.’’يبابم ةيعون نم بع’ بردأا نأا

ثادحأ’ا عي˘م˘ج د˘يرد˘م لا˘ير بقار˘يو

ي˘لا˘ث˘م˘لا تقو˘˘لاو ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘كسشب
˘ما˘ع ف˘ي˘سص و˘ه ه˘ي˘ل˘ع سضا˘سضق˘˘نÓ˘˘ل
اذ˘ه ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسي ءي˘سش ل˘˘كو1202
.هيلثمم عم قافت’ا يف ىتح وحنلا

بعÓلا ءاقب رايخ داعبتسسا متي مل امك
نوكت˘سس ا˘ه˘ت˘قو ن˘كل هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘تو
اهلعجيسس وأا ليحتسسملاب هبسشأا ةقفسصلا
هنأا يه يبابم ةين نأا ثيح ةفلكت رثكأا
نمسضتي فوسس دقعلا ديدجت لاح يف
ل˘ي˘حر˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘سسي اً̆ي˘˘ئاز˘˘ج ا˘˘ًطر˘˘سش
نيعم غلبمب رخآا قيرف يأا وأا يكلملل
نيذلا وروي نويلم222 لثم لاملا نم
نم رامين ة˘ق˘ف˘سص ن˘ي˘ي˘سسيرا˘ب˘لا اود˘هأا
.ةنولسشرب
رمحأا طخ نامريج ناسس سسيراب مسسرو
وهو ليحرلا˘ب بعÓ˘ل حا˘م˘سسل˘ل د˘يد˘ج
ةلوطب ءاهتنا بقع2202 ماع فيسص
بر˘سس ثي˘ح ر˘ط˘ق ي˘ف م˘˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك
ودرانويل لÓ˘خ ن˘م ي˘سسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘لا

كرتل دادعتسسا ىلع هنأا يسضايرلا هريدم
دقعلا نم ريخأ’ا هماع بعل نود يبابم
طغسض وهو1202/2202 مسسوم وهو
.ديدجتلا ىلع هرابجإ’ ريبك
قافت’ا مت يذلا ويرانيسسلا وه اذهو
ما˘ع ي˘ف ةردا˘غ˘م˘ل˘ل ي˘با˘ب˘م ع˘م ه˘ي˘ل˘ع
ديج اًسضيأا وهو ديدمل باهذلاو2202
زيريب ونيتنرولفل نكمي ثيح يكلملل
رسصان عم ةبي˘ط ة˘قÓ˘ع˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي يذ˘لا
ةأاجافم اهلعجو رومأ’ا ءاهنإا يفيلخلا
عم حاتتفا عم نمازتت ريهامجلل ةديعسس
.ديدجلا ويبانربلا



 «كشسول» نع هداعتبا يف يشسيئر ببشس رشضخلا فاده بتار

 ليل ةركفم نم طقشسي يناميلشس
يلودلا يناميلسس مÓسسإا مسض ةركف نع ىلخت دق يسسنرفلا ليل يدان نأا ودبي

تفسشكو.«يمير كيرول» همجاهم ةفيلخ دجو امدعب وكانوم بع’و يرئازجلا
نم ينطولا بختنملا مجاهم يناميلسس مسض ةبغر نأا ةيسسنرف ةيفحسص ريراقت

كاروب»ـب هباجعإا نع ليل يدان سسيئر نلعأا امدعب تفتخا دق ليل يدان فرط
سضيوعتل ةحجان ةقفسص نوكيسس هنا دكأاو يكرتلا سشتاكسشب قيرف بع’ «زاملي
ليل ةرادإا رارق ريغ ريبكلا هبتارو مÓسسإا ةقفسص ةميق نأا ودبيو.يمير همجاهم
اهيأار ريغت نأا لبق  ةقباسسلا مايأ’ا يف ريخأ’ا اذهب ريبكلا اهمامتها تدبأا امدعب
ت’امتحا رخآا ايليسسرام كيبملوأا ىقبيو.يكرتلا بعÓلا لسضفتو ريخأ’ا يف
نابأا امدعب يسسنرفلا يرودلا يف ءاقبلل ينطولا بختنملا مجاهم يناميلسس مÓسسإا
وه ليل يدان وه اهو يتيسس رتسسيل نم هدقع ءارسشب هتبغر مدع نع وكانوم يدان
 .يمير همجاهمل Óيدب دجو امدعب ريخأ’ا نع رظنلا فرسصي رخآ’ا

جاحلب اشضر
 «بيششنيبماشش» يف بع’ لشضفأا عم دقاعتلا ىلع رشصي يندنللا يدانلا

   نيبع’ ةثÓثب ةيحشضتلل ماه تشساو عفدي ةمحر نب
تسساو يدان يزيلجنإ’ا دروفتنيرب بع’و يرئازجلا يلودلا ةمحر نب لخدأا

وتاكريملا يف هتامدخب زوف˘ل˘ل «غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا» ة˘يد˘نأا قا˘ب˘سس ي˘ف ر˘خآ’ا و˘ه ما˘ه
رئاطلا حانجلا ةمحر نب ببسسب نأا ةيزيلجنا ةيفحسص ريراقت تفسشكو.يراجلا
نيبع’ ةثÓث نم سصلختلل اهدادعتسسا ماه تسساو ةرادإا تدبأا ينطولا بختنملل
دقع ءارسشل ،«نايبلأا»و ،«وكنيلومراي»و «نوسسردن» نم لك مهو اهقيرف نم
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يد˘نأا ةد˘ع نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو.«بي˘سشن˘ي˘ب˘ما˘سش» ي˘ف بع’ ل˘˘سضفأا
ينطولا بختنملا مجاهم ةمحر نب ديعسس عم دقاعتلا يف بغرت «غيلرميربلا»
يدان ىلإا ةفاسضإ’اب دتيانوي رتسسسشنام ،لانسسرأاو ،يسسليسشت يدان رارغ ىلع
يف بغري نمل وروأا نويلم03 طرتسشا دق دروفتنيرب يدان ناكو ماه تسساو
 .يلاحلا وتاكريملا يف هبع’ دقع ءارسش

جاحلب اشضر
 ايلاطيا يف صصاخلاو ماعلا ثيدح هلعج زيمملا هؤوادأا

 نÓيملا يف رشصان نب قلأاتب ديششي يتانود
عنسصي يلاطيإ’ا نÓيم مجن يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا لازي ام

ن˘م˘سض ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘قار˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا
موجنلا نم ريثكلا لبق نم ةداسشإ’ا ىقلي هتلعج يتلاو ،«ويسشتلاكلا«تايرابم
.يرينوسسورلا ناولأا اولمح نيذلا نيقباسسلا

تاحيرسصت يف قباسسلا نÓيملا ناديم طسسوتم يتانود وميسسام ينثأا ثيح
مجنلا همدقي يذلا يوقلا ءادأ’اب ةيلاطيإ’ا «بيو وتاكريم وتوت» ةعاذإ’ اهب ىلدأا
نأا ادكؤوم ،قيرفلا فوفسصل همامسضنإا ذنم دوسسأ’او رمحأ’ا قيرفلا عم يرئازجلا

نسسحتلا يف رمتسسي يذلاو يسسايق فرظ يفو ظوحلم لكسشب روطت دق هاوتسسم
،باهذلا ة˘ل˘حر˘م˘ب ة˘نرا˘ق˘م ق˘ير˘ف˘لا دودر˘م ن˘سسح˘ت »:Ó˘ئا˘ق ىر˘خأ’ ةارا˘ب˘م ن˘م
،«اريثك نسسحتت جئاتنلا لعج ام ،ظوحلم لكسشب روطت نيبعÓلا ىوتسسمف
كنارفو ،رسصان نب ليعامسسا ،سصوسصخلا هجو ىلع يمÓكب دسصقأا»:عباتيل

قيرفلل يرقفلا دو˘م˘ع˘لا ا˘ح˘ب˘سصي˘ل ،ا˘بذ˘بذ˘ت˘م ا˘م˘هدودر˘م نا˘ك ناذ˘ل˘لا ،ه˘ي˘سسي˘ك
،هتيطغتب موقيو عفادي رخآ’او ،بعللا عنسصي لوأ’ا »:هثيدح متخيل ،«امهمهافتب
 .«ةيمهأ’ا غلاب رمأ’ا اذهو

طيمز.ع
 يفيشصلا وتاكريملا يف ليحرلل حششرم رشضخلا مجاهم

نويلم4.1 نم رثكأا طرتششي يلحاشسلا مجنلا
 يبيرعل حيرشستل ر’ود

يرئازجلا اهبع’ دقع عيبل اهطرسش يسسنوتلا يلحاسسلا يدان ةرادإا تددح
فلتخم نم سضورع ةدعل اهيقلت بقع ةيلاحلا ت’اقتنإ’ا ةرتف يف يبيرعل ميرك
ريراقت تفسشكو.لبقملا مسسوملا يف هتامدخ نم ةدافتسسإ’ا بغرت ةيدنأ’ا

يلحاسسلا مجنلا يدان سسيئر نيدلا فرسش اسضر تاحيرسصت نع ةيسسنوت ةيفحسص
بعÓلا ةمارغ دادسس لجأا نم يبيرعل عيبل ىعسسن  اننأا حيحسص » لاق يذلا

فرتحملا رعسس وه اذه نأا ينعي ’ اذهو ر’ود نويلم4.1ـب ةردقملا يلابيلوك
نحن يتلاو بعÓلا اذه لجأا نم اهانيقلت يتلا سضورعلا سصوسصخبو ،يرئازجلا
دقع ءارسشب بغري نمل ر’ود نويلم4.1 نم رثكأاب بلاطن اننإاف ،اهتسسارد ددسصب
.ريخأ’ا اذه

ديدسستل ا˘مو˘ي54 ةلهم يل˘حا˘سسلا م˘ج˘ن˘لا تح˘ن˘م «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو
 .يراجلا يفيسصلا وتاكريملا يف تامادقتسسإ’ا نم هعنم وأا تاقحتسسملا

جاحلب اشضر
 ةلادعلا ىدل ىوكشش ميدقت لÓخ نم

 يوانرب دشض سسكاعم موجهل رشضحت ةيبملوأ’ا ةنجللا
فوؤورلا دبع ىلع ةيئاسضق ىوعد عفرل ةيرئازجلا ةيبملوأ’ا ةنجللا هجتت

يتلا ةريطخلا تاماهت’ا دعب قباسسلا ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يوانرب ميلسس
نم «مويلا مÓسسلا» تملعو.ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف اهدسض اههجو
يوانرب دسض ةيئاسضق ىوعد عفر تررق ةيبملوأ’ا ةنجللا نأا ةقوثوم رداسصم
اهقلطأا يتلا ةيرانلا تاحيرسصتلا ةيفلخ ىلع قباسسلا ةسضايرلاو بابسشلا ريزو
تاونقلا ىدحإا ىلع افيسض هلوزن دنع ،ةيرئازجلا ةيبملوأ’ا ةنجللا قح يف
ةيبملو’ا ةنجللا يلوؤوسسم مهتا امدعب ،ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف ةسصاخلا
رربم وأا ليلد نود رومأ’ا نم اهريغو بسصانملا لÓغتسساو ،لاومأ’اب بعÓتلاب

مل ةيب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نإا˘ف رد˘سصم˘لا سسف˘ن بسسحو.ردسصملا فاسضأا ا˘م˘ب˘سسح
هذهل قباسسلا سسيئرلا فاريب ىفطسصم ةلاقتسسا دعب تاباختن’ا ءارجإا سضراعت
ةرازو ىلإا يمسسر بلطب تمدقت ةريخأ’ا نأا امك ،ةيسضاملا ةرتفلا يف ةئيهلا
نييعتل تاباختنا ةماقإا لجأا نم رسضخأ’ا ءوسضلا اهحنمل ةسضايرلاو بابسشلا

رمأ’ا ةرربم ،كلذ تسضفر يدلاخ يلع ديسس ةسسائربو ةرازولا نكل ،ديدج سسيئر
تاعمجت ءارجإا بعسصي يذلا رمأ’ا رئازجلا اهفرعت يتلا ةيحسصلا ةيعسضولاب
تبلاطو ،ديدجلا ةيبملو’ا ةن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ى˘ل˘ع تيو˘سصت˘ل˘ل تا˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘عو
رجحلا عفر نع ايلعلا تاطلسسلا نÓعإا ىتح راظتن’ا ةنجللا نم ةينعملا ةرازولا
يلوتل ةباينلاب سسيئر نييعتب ةنجللا مزلأا اذهو ،ينطولا بارتلا ىلع يحسصلا
هجتت ةنجللا نأا ،هتاذ ردسصملا ددسش ريخأ’ا يفو.ةرتفلا هذه يف بسصنملا

تاماهت’ا سصخي اميف مهتداهسش ميدقت˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سضعأا ءا˘عد˘ت˘سس’
ريخأ’ا ةبغر ىلع رثؤوي نأا هنأاسش نم ام وهو قباسسلا ريزولا اهقلطأا يتلا ةريطخلا
 .فاريب ةفÓخو ةنجللا ةسسائرل حسشرتلا يف

 جاحلب اشضر
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سسيئر راودم ميركلا دبع دكأا
نأا ،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا

سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘نأ’ا در
،ح˘سضاو ة˘ي˘با˘ت˘كلا ةرا˘سشت˘˘سس’ا

دوعسصلا عيمجلا راتخيسس ثيح
ل˘جر˘لا ى˘ف˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،لوز˘˘ن نود
ام لك «غيل’» سسأار ىلع لوأ’ا
م˘يد˘ق˘ت مد˘ع سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ل˘ي˘ق
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل تا˘حار˘ت˘قا
ددسش ريخأ’ا يفو ،مدقلا ةركل
ايدام يناعتسس قرفلا نأا راودم
نأا ا˘م˘ب د˘يد˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةرازو˘ل تمد˘ق ا˘ه˘ل˘ك تا˘نا˘عإ’ا
 .ةحسصلا

ديدع تمدق ةطبارلا»
نكل تاحاÎق’ا
 «عومشسم Òغ انتوشص
رانلا ،راودم ميركلا دبع حتف

ةما˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا ى˘ل˘ع
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا د˘عا˘سس د˘م˘ح˘˘مو
نأا ريخأ’ا دمكأا امدعب ،«فافلا»ـل
تا˘حار˘ت˘قا مد˘ق˘˘ت م˘˘ل ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

.مسسوملا ءاهنإ’
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف راود˘˘˘˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو

» :سسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘˘سصت
ة˘سصا˘خ تا˘حار˘ت˘قا ا˘ن˘مد˘ق د˘ق˘˘ل
ام لكو ،مسسوملا ءاهنإا ةقيرطب
ن˘ع را˘ع د˘عا˘سس د˘م˘˘ح˘˘م ه˘˘لا˘˘ق

ي˘˘˘˘مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا ع˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا
ناك هانمدق يذلا حارتق’او..هل
يف ةيداحت’ا هتمدق امل اهباسشم
نأا م˘غر ،ة˘ي˘با˘ت˘كلا ةرا˘سشت˘سس’ا
ع˘˘با˘˘ط يأا كل˘˘م˘˘˘ت ’ ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ببسس مهفأا مل» :عباتو ،«ينوناق
يلارديفلا بت˘كم˘لا ذا˘خ˘تا مد˘ع
انمدق انبناج نمو ،ريخأ’ا رارقلا
نورظتني م˘ه˘ن˘كل تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
،«رارقلا ذا˘خ˘ت’ ة˘ن˘ي˘ع˘م ا˘فار˘طأا

مارتحا عيمجلا ىلع »:فاسضأاو
نكل يلارديفلا بتكملا تارارق
عامسس مهيل˘عو ة˘م˘ه˘م ة˘ط˘بار˘لا

مدع نع سضار ريغ انأاو انتوسص
 .«انمدق يذلا حرتقملا ذخا

ةيدنأ’ا ةيبلغأا»
راتختشس تاطبارلاو

 «لوزن نود دوعشصلا
ةرا˘سشت˘سس’ا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو

يمسسرلا قطان˘لا د˘كأا ة˘ي˘با˘ت˘كلا
،قباسسلا فلسشلا ةيع˘م˘ج ق˘ير˘ف˘ل
رارقلا راتختسس ةيدنأ’ا ةيبلغأا نأا
ءا˘˘غ˘˘˘لإا ى˘˘˘لإا ي˘˘˘مار˘˘˘لا ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا
يداو˘˘ن˘˘لا دو˘˘ع˘˘سصو طو˘˘ق˘˘سسلا
راودم حسضوأاو ،ىلعأ’ا مسسقلل
ةيدنأ’ا نأا فرعي عيمجلا » :Óئاق
هجتتسسو اهبسسان˘ي ا˘م را˘ت˘خ˘ت˘سس
ع˘˘م طو˘˘ق˘˘سسلا ءا˘˘غ˘˘لإا را˘˘ي˘˘خ˘˘˘ل
قرفلا بسساني ام اذهو ،دوعسصلا

عا˘˘˘ب˘˘˘تإا فا˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘كو
لك» :لمكأاو ،«ةماعلا ةحلسصملا
بتكملا دقعب يحوت تارسشؤوملا
مداقلا ءاعبرأ’ا مو˘ي ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

 .«ريخأ’ا رارقلا ذاخت’

اركبم لازي ’ تقولا»
نمو ةيناث ةدهعل حششÎلل

نآ’ا ةوارور عم صسمأا اوناك
 «يششطز عم نوÒشسي

’ تقولا نأا راودم ددسشو اذه
ةدهعل يسشطز حسشرتل اركبم لازي
سصا˘خ˘سشأ’ا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ة˘ي˘˘نا˘˘ث
مهسسفن مه ةوارور عم اوناك نيذلا
اوريغي نأا ىلع يسشطز عم نآ’ا

درطتسساو ،قح’ تقو يف مهيأار
لاز˘ي ’ تقو˘لا: «ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر
ةدهعل حسشرتلا ديري نمل اركبم
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث
ناك نمف ةي˘سصخ˘سشلا ه˘ت˘ح˘ل˘سصم
عم نآ’ا وه ةوارور عم سسمأ’ا يف
وريسسمو ،ادغ ريغتيسسو يسشطز
هنوريغتيو امÓك نولوقي قرفلا
 .«سسيلاوكلا يف

ةركب ةشصاÿا ةلودلا تاناعإا»
 «ةحشصلا ةرازول تهجو مدقلا

لوأ’ا لجرلا مدسص ريخأ’ا يفو
م˘سسق ة˘يد˘نأا ة˘ط˘بار˘لا سسأار ى˘˘ل˘˘ع
تاناعإا ىلع دمتعت يتلا ،ةاوهلا
يتلا لاومأ’ا نأا احسضوم ،ةلودلا

ديدجلا مسسوملل ةسصسصخم تناك
لجا نم ةحسصلا ةرازول تمدق دق
ءا˘بو ة˘برا˘ح˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
مداقلا مسسوملا» : لاقو ،«انوروك»

لاو˘˘˘˘مأا ن’ ،لاو˘˘˘˘مأا د˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت ’
 .«ةحسصلا ةرازول تمدق تاناعإ’ا

بخانلا يسضاملب لامج دكأا
ىلع هحايترا يرئازجلا ينطولا

،رسضخلل ةينفلا ةسضراعلا سسأار
قلأاتلا فده˘ت˘سسي ه˘نا ا˘ح˘سضو˘م
اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ي˘ف ادد˘ج˘م
ا˘ه˘˘ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
د˘ير˘ي ه˘نا ادد˘سشم ،نور˘ي˘ما˘˘كلا
ملاعلا سسأاك يف اديعب باهذلا

 .رطق يف2202
ةشصرف ناكلا ليجأات»

نيبع’ فاششتك’
 «ددج

نأا ي˘ن˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا د˘˘كأاو
رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا «نا˘˘˘كلا» ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت
2202 يفناج ىتح نوريماكلاب
لجأا نم ةديج ةسصرف نوكيسس
نيبعÓلا نم ةعومجم ةدهاسشم
˘˘ما˘˘م˘˘سضنÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘م»: ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي نأا ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا

نم ةمئاق يدلو ،ددج نوبع’
يدان يف اوعقو نيذلا نيبعÓلا
،با˘ب˘سش نو˘ب˘ع’ م˘˘هو ،ر˘˘خآا وأا

ادغ امبر مهدجنسس اننأا دقتعأاو
،«ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
9102 ةخسسن لا˘ط˘بأا »:ع˘با˘ت˘ي˘ل
نيبعÓل ة˘سصر˘ف˘لا او˘كر˘ت˘ي ن˘ل
نوكيسس نكلو ،ةلوهسسب نيرخآا

ةسصاخ ديدج ءيسش امبرل كانه
،«2202 م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك دو˘جو˘˘ب
يف هنأا دقتعأا»:لوق˘لا˘ب م˘ت˘خ˘ي˘ل

وهو حسضاو فدهلا2202 ناك
.«انبقل نع عافدلا

ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا اد˘˘بو اذ˘˘ه
ةرطق ةرد˘ق˘ب Ó˘ئا˘ف˘ت˘م ق˘با˘سسلا

يف زيمم لايدنوم ميظنت ىلع
يتلا ةريبكلا تايناكمإ’ا لظ

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تر˘˘قو
 .يملاعلا سسرعلا حاجنإ’
اديعب باهذلا يفده ‘‘

 «رطق لايدنوم يف
نأا ىلع يسضاملب ددسشو اذه

ةدا˘˘ي˘˘ق و˘˘˘ه ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘فد˘˘˘ه
ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م ي˘ف «ر˘سضخ˘لا»
يقل يذلا فدهلا وهو2202
،ينطولا قيرفلا يبع’ عامجإا

لوسصولا ىلع نولوعي نيذلاو
يف اديعب باهذلاو تايئاهنلل
حرسص ثيح ةيملاعلا ةسسفانملا
عم ا˘ن˘ق˘ف˘تا »:Ó˘ئا˘ق «سشتو˘كلا»
اديعب باهذ˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘ب ر˘˘ث˘˘كأا ءا˘˘˘ق˘˘˘تر’او
اذه˘ل ر˘خآا فد˘ه كا˘ن˘ه..ق˘ير˘ف˘لا
سسأاك ىلع نولبقم نحن ،ليجلا
يف بعÓك كراسشأا مل ،ملاعلا
ىلع فارسشإ’ا ديرأاو لايدنوملا
دلب يف لايدنوملا يف بختنملا
ل˘ك »: م˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل ،«ه˘˘ي˘˘ف سشي˘˘عأا
،كلذ قيقحتل ةيتاوم فورظلا

ءادأا˘˘ب ىو˘˘سس ر˘˘˘م˘˘˘ي ن˘˘˘ل اذ˘˘˘هو
ةيسضرأا قوف مهحورو نيبعÓلا
 .«ناديملا

صضورعلا نم ريثكلا تيقلت»
 «ليحرلا يف ركفأا ’و
يف بردم لسضفأا جرع امك

،ةيسضام˘لا ة˘ن˘سسلا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
د˘˘يد˘˘ع ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘سضق ى˘˘˘لإا
قر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م سضور˘˘˘ع˘˘˘لا

ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا تا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
حاترم هنأا احسضوم هعم دقاعتلل
ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ي ’و ر˘˘سضخ˘˘˘لا ع˘˘˘م
،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا

ديج ىوتسسم ميدقت» :درطتسساو

قرفلا لعج قلأاتلاو رسضخلا عم
يعم دقاعتلا ديرت تابختنملاو
عم حاترم ينكل ،ديج رمأا اذهو
ل˘ي˘حر˘لا ي˘˘ف ر˘˘كفأا ’و يد˘˘ل˘˘ب

 .«ايلاح
يئانثتشسا زرحم»
بختنملا باوبأاو

 «ينادوشس ةدوعل ةحوتفم
برد˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘سشكو اذ˘˘˘ه

ديدعلا ليحد˘لا يدا˘ن˘ل ق˘با˘سسلا
قلأات رسس سصوسصخب رومأ’ا نم
ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م زر˘ح˘م
ق˘سشع˘ي بع’ زر˘˘ح˘˘م »:Ó˘˘ئا˘˘ق
ناك اري˘ث˘ك هد˘ل˘ب بح˘يو ةر˘كلا
’ ه˘˘نأا ل˘˘˘كسشم ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
عم ءادأ’ا سسفن ميدقت عيطتسسي
بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسلا
لكسشملا اذه نأا تيأار..ينطولا
رمأ’اب سسيلو هتج˘لا˘ع˘م ن˘كم˘ي
ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘م تثد˘˘ح˘˘ت ،بع˘˘˘سصلا
نم تعفرو تارملا نم ديدعلا

ةراسشإا ه˘ت˘م˘ل˘سس ا˘م˘ل ،ه˘ت˘سسا˘م˘ح
ةيلوؤوسسملا مجحب سسحأا ةدايقلا
هلعج ام ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا
ا˘˘مأا ،«ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘سضفأا مد˘˘ق˘˘ي
لÓ˘˘˘˘˘ه ةدو˘˘˘˘˘ع سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب
حرسص دقف «رسضخلل» ينادوسس
مد˘ق بع’ ي˘نادو˘سس »:لو˘ق˘لا˘ب
تاباسصإ’او بختنم˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘كلا
نع ه˘تد˘ع˘بأا ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ينطولا قيرفلا عم ةكراسشملا
لاز˘˘ت ا˘˘م بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا باو˘˘˘بأا

.«تقو لك يف همامأا ةحوتفم
بخا˘ن˘لا دد˘سش ،ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘فو

ام ةح˘ف˘سص ىو˘ط ه˘نأا ي˘ن˘طو˘لا
 .ةلبقلب عم ثدح
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جاحلب اشضر

sport@essalamonline.com

نمو مداقلا ءاعبرأ’ا مشسوŸا Òشصم ‘ لشصفلا  :راودم
 يششطز عم مويلا نوÒشسي ةوارور عم سسمأ’ا ‘ اوناك

 ءاوجأ’ا رييغت يف ركفي ’و رئازجلا يف حاترم هنأا دكأا

باهذلاو يراقلا جيوتتلا ىلع ظافحلا يفده : يشضاملب
2202 رطق لايدنوم يف اديعب

يف عرششت صسيتيب ةرادإا
 صضورعلا ةشسارد

قابشسلا لخدي لوبرفيل
 يدنام عم دقاعتلا

ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا يد˘˘نا˘˘م ىشسي˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي
صسيتيب يدانو يرئازجلا يلودلا
ع˘˘م ه˘˘˘ل م˘˘˘شسو˘˘˘م ر˘˘˘خآا ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإ’ا
د˘يد˘ج˘ت صضفر يذ˘˘لاو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ا˘م ي˘شسلد˘˘نأ’ا يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع
ةبرجت صضوخ يف هتبغر دكؤوي

ي˘ت˘لا يداو˘ن˘لا د˘حأا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج
ام بشسحبو.هعم دقاعتلا ديرت
نإاف ةينابشسإا مÓعإا لئاشسو تدكأا
لعفلاب تأادب صسيتيب لاير ةرادإا

ة˘مد˘ق˘م˘˘لا صضور˘˘ع˘˘لا ة˘˘شسارد ي˘˘ف
،قباشسلا صسمير عفادم صصوشصخب
ير˘˘˘ي˘˘˘شسم عا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قإا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب كلذو
دقع ديدمت ة˘لا˘ح˘ت˘شسإا˘ب ق˘ير˘ف˘لا

رييغت د˘ير˘ي يذ˘لاو ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه
و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ءاو˘˘˘˘جأ’ا
قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف.ىلا˘ح˘لا ي˘ف˘ي˘˘شصلا

لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل يدا˘˘˘ن ل˘˘˘خد ل˘˘˘شصت˘˘˘م
مشض لجأا نم قابشسلا يزيلجنإ’ا
لا˘ن نأا د˘˘ع˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
بو˘ل˘ك ي˘نا˘م˘لأ’ا ي˘ن˘ق˘ت˘لا با˘ج˘عإا
ي˘ف ا˘شسفا˘ن˘م هد˘ششب هد˘˘ير˘˘ي يذ˘˘لا

رخآ’ا وه حماطلا لشساكوين كلذ
يذلاو يرئازجلا بعÓلا مشض يف
يدانلا ءارشش ةقفشص ءاهنإا رظتني
م˘يد˘ق˘ت˘ل ن˘ي˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

عا˘˘˘˘فد ةر˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘شص ءار˘˘˘˘˘ششل صضر˘˘˘˘˘ع
ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ت ن˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو «ر˘˘شضخ˘˘˘لا»

مامتهإا لظ يف «زيبكاملا» حلاشص
مامتإا ىلع لمعيشس يذلا «زديرلا»
ع˘˘˘ط˘˘˘˘قو بر˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصلا
ىر˘˘خأ’ا قر˘˘ف˘˘لا ىل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
ىل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘˘غار˘˘˘˘لا

نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا .ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
01 غلبم ددح صسيتيب لاير يدان
بحاشص نع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘ل وروأا نو˘ي˘ل˘م
عافترإÓل حششرملا وهو اعيبر82
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘جاو˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ىلع هفطخ يف ةبغارلا ةيدنأ’ا

،ينابشسإ’ا ديرد˘م و˘ك˘ت˘ي˘ل˘تأا رار˘غ
،ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا نو˘˘˘ي˘˘˘˘ل كي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوأا
 .لشساكوينو لوبرفيل
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ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو ر˘˘˘ي˘˘˘سسي
يناحر˘ف ه˘ي˘ب˘ع’ ع˘ي˘ي˘سضت˘ل
بابسش ح˘لا˘سصل ي˘ناو˘سضرو
ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ دادزو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘˘ن˘˘بأا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
قافت’ا ءاهنا نم نوبرتقي
لعجي˘سس ا˘م و˘هو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ي˘ف د˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
كلذو ة˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
ر˘˘˘ي˘˘˘سصم د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ةرادإا نا ر˘كذ˘ي ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةي˘ب˘ل˘ت ع˘ط˘ت˘سست م˘ل قا˘فو˘لا

اه˘نا ا˘م˘ك ي˘ئا˘ن˘ث˘لا بلا˘ط˘م
ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا ع˘سضو˘ل ى˘ع˘˘سست
اميسس’ يدانلا نابسش سضعب
يرا˘بد ن˘˘م ل˘˘ك ق˘˘لأا˘˘ت ع˘˘م
وهو اراسسي يفاوعلو انيمي
˘مد˘ع˘ل ه˘ج˘ت˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
م˘غر ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا˘˘ب لا˘˘سصت’ا

يكوكلا يسسنوتلا طوغسض
. راسصنأ’ا اذكو

موركو يوادغب
ديعلبو نابرتقي
ناحرتقم بيذو

بسسحو ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ةرادا˘˘ف ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ة˘˘م˘˘ه˘˘˘م تل˘˘˘كوأا قا˘˘˘فو˘˘˘لا
نيينفلا سضعبل تا˘باد˘ت˘ن’ا

ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
يسسنو˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘حار˘ت˘قا
ن˘ي˘ب ن˘م ل˘˘ع˘˘لو ي˘˘كو˘˘كلا
قرط˘ت˘لا م˘ت ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسأ’ا
ي˘ئا˘ن˘ث د˘ج˘ن ا˘˘ه˘˘م˘˘سض ى˘˘لا

ع˘فاد˘م˘لا نار˘˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو مور˘˘˘ك
ىد˘˘˘˘با ثي˘˘˘˘˘ح يواد˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ب

ة˘ب˘˘غر ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلا
يئانثلا مادقتسسا يف ةديدسش
ه˘ن˘ع ل˘˘ي˘˘ق يذ˘˘لاو با˘˘سشلا
نايلود امهرابت˘عا˘ب ر˘ي˘ث˘كلا
ة˘ير˘سصن˘لا ع˘فاد˘م نا ر˘كذ˘ي
ةيعمج باعلا عناسصو ديعلب

ناحرتقم بيذ ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
.اسضيأا

صشامر ماششه
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ءابو لوكوتورب عيقوت ةيلمع سصوسصخب ثيرتلا ةرقم مجن ةرادإا تلسضف
اهمدع نم ةسسفانملا ةلسصاوم ديدحت يف يئاهنلا لسصفلا ةياغ ىلا انوروك
نم اهدوقي يذلاو رارقلا ةفرعم ةيمهأا ىدم كردي سسيئرلا نوكل كلذو
روجأ’ا نم ليلقتلا ل˘جا ن˘م م˘ه˘ع˘فد˘ل ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘م ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ا˘ه˘لÓ˘خ
طبسض نوبعÓلا لمأايو اذه قيرفلا باسسحل اهب نونيدي يتلا ةيرهسشلا

.يدانلل لسضفا رييسست لجا نم ةمداقلا تاعاسسلا يف مهعم دعوم
روجأا ةثÓث ديدشست يف بغري رشصان نب

تاعزانملا ةنجل لكاششم يدافتل
دعب ةبيتكلل ةيرهسش روجأا ةثÓث ديدسست يف رسصان نب سسيئرلا بغريو اذه
ىلع ةيلحملا تاطلسسلا لمعت نا يف لمأاي ثيح ةسسفانملا ريسصم ديدحت
نيبعÓلا ناو ةسصاخ ةمز’ا جيرفتب حمسست يتلا ةمزÓلا ةلويسسلا ريفوت
لمعي يذلا رم’ا وهو ديعلا ةرتف لبق لقأ’ا ىلع مهتمزا سسيفنت نوديري

اماه اءزج قيرفلا سضارقإاب لامع’ا لاجر عانقا لجا نم سسيئرلا هيلع
.تاعزانملا ةنجل لكاسشم ىدافتي قيرفلا لعجي

صشامر ماششه

ةركشسب داحتا
اوشضفر نوبعÓلا

ريجانملا حرتقم
لوكوتورب عيقوتب

روجأ’ا سضيفخت
ي˘˘ب˘˘ع’ ة˘˘قÓ˘˘˘ع تل˘˘˘سصو
ىلا ةرادإ’اب ةركسسب داحتا

دعب كلذو دودسسم قيرط
ةرادإ’ا حرتقم سضفر مت نا
تاقحتسسم ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا˘ب
ثي˘ح ا˘نورو˘ك ءا˘بو ر˘ه˘سشا

د˘˘ق˘˘˘ع ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت او˘˘˘سضفر
عسضو ام وهو لوكوتوربلا
ة˘˘طرو ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘ت’ا ةرادإا

سسفنلا ي˘ن˘م˘ت تنا˘ك ثي˘ح
فيراسصملا نم ليلقتلا يف

د˘ق تنا˘ك ا˘ه˘ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع تن˘˘˘˘هار
ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
املثم ةيرئازجلا ةيداحتÓل
ةلوطبلا قرف ةفاك تلعف
. ةريخأ’ا ةرتفلا يف

داز صسيئرلا تمشص
ةقÓعلا ءوشس نم

ةلب ةنيطلا داز ام لعلو اذه
اهذختي مل ةوطخلا نا وه
ىسسيع ن˘ب ق˘ير˘ف˘لا سسي˘ئر
يدانلا ريجانم اهذختا لب
هل ءاتسسا يذلا رم’ا وهو
ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ملو تمسصلا مزتلي سسيئرلا
ةدم ذنم نيبعÓلا ثدحي
نم دقع يذلا رم’ا وهو
ةقÓعلا نم لعجو ةمز’ا
نا امب ر˘ث˘كا˘ف ر˘ث˘كا ءو˘سست
كرحت يأا دبي مل سسيئرلا
مهتاقحتسسم يقلتب حمسسي
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘مز’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘نا˘˘خ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘سضق نا ا˘˘م˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘عإ’ا
ىقبت ةيئ’ولا تاط˘ل˘سسلا˘ب
.ةفقوتم

صشامر ماششه

ةي’ولا معدب نوبلاطيو يدامح نب باحشسنا نوشضفري ةرادإ’ا سسلجم ءاشضعأا

جربلا يلهأا
تاعزانملا ةنجل ىدل ىوكشش ميدقتل هجتي Óشسيإا

يناوشضرو يناحرف يئانثلا عييشضتل هجتي قافولا

فيطشس قافو
ناحرتقم بيذو ديعلب

«انوروك» ءابو لوكوتورب عيقوت سضفري رشصان نب

ةرڤم مجن
ةشسفانŸا Òشصم ديد– ىلع ددشش

سضيبأ’ا مسسوملا نأا ةنيطنسسق بابسش قيرف بردم ينارمع رداقلا دبع دكأا
نوديري ةيداحت’ا يلوؤوسسم نا اديج كردي هنا امب ،رخآا ءيسش يأا نم برقأا
«يسس سسا يسسلا» ديفي ’ يذلا رمأ’ا وهو لوزنلا يدافتو دوعسصلا رايتخا

توسص هنا امب هتلاسسر يف سشتوكلا رسصا دقو اذه ديعب نم ’و بيرق نم ’
ةرورسض ىلع جوجم نيدلا رسصن اسسنرف يف دجاوتملا ماعلا ريدملا ناكم
اهيف كراسش قيرفلا نا امب لبقملا مسسوملا ةيبرع ةكراسشم قيرفلا حنم
.نهارلا تقولا يف ةسسماخلا ةبترملا لتحي هنا امك يسضاملا مسسوملا

اشسنرف نم جوجم ةدوع اذكو ديعلا دعب دوقعلا عيقوت
نا دعب كلذو ةرسشابم ديعلا دعب نوكتسس دوقعلا عيقوت ةيلمع نا هركذ ريدجلا
لسضف ثيح ةنيطنسسق ىلا هتدوع جوجم نيدلا رسصن ماعلا ريدملا لجسسي
ليسصافتلا ةفاك ابيرقت ىهنا نيديد نا ركذي ةريغسصلا هتلئاع ةقفرب ديعلا ءاسضق
ةيعمج فيدر مجاهم » يوادغب نم لك ةروسص يف مهعم قفتملا نيبعÓلا عم
عجرتسسم بع’  ديعلوب نبو » كيرافوب دادو رسسيا عفادم » يرمعمو » نارهو
. » ةدكيكسس ةبيبسش يروحم عفادم » دادح ىتحو » ناسسملت دادو يف

صشامر ماششه

يدا˘ن ل˘سصف˘ت ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ما˘˘يأا
مسسح ىلع ةمسصاعلا داحتا

سسيسسكيلأا زود˘ن˘غ ة˘ق˘ف˘سص
نا˘ي˘تإا تنا˘سس يدا˘˘ن سسرا˘˘ح
وتاكريملا لÓخ ،يسسنرفلا
.يلاحلا

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت تف˘سشكو
ي˘˘ف زود˘˘ن˘˘غ نأا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘˘ف

يدا˘ن˘ل ما˘م˘سضنÓ˘ل ه˘ق˘ير˘ط
بغري يذلا ةمسصاعلا داحتا
وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘م˘سض ي˘ف
ل˘ه˘سست˘˘سسو اذ˘˘ه ،يرا˘˘ج˘˘لا
يسسنرفلا نايتإا تناسس ةرادإا

ا˘ه˘ب˘ع’ ةردا˘غ˘م ة˘يرو˘مأا˘˘م
ءاجو ةلبقملا مايأ’ا يف هقاروأا هل حنمتسسو هعم اطبترم لازي ’ هنا مغر
بردملا اهل دكأا امدعب اماع42 بحاسص عم رسضخأ’ا قيرفلا ةرادإا لهاسست

.ريخأ’ا اذه ةرداغمل هتسضراعم مدع نع لايوب دولك
جاحلب اشضر

سضيبأا مشسوملا رابتعاو ايبرع «يشس سسا يشسلا» ةكراششم ىلع رشصأا ينارمع

ةنيطنشسق بابشش
ىحشضأ’ا ديع دعب دوقعلا عيقوت

يدان عم هل يفارتحا دقع لوأا ىلع يلاخملوب مركأا يلودلا عفادملا ىسضمأا
بختنملا بع’و ةنسس81 بحاسص ،تاونسس ثÓث ةدمل رئازجلا ةيدولوم
لدب هيف نوكت يذلا «ديمعلا» عم يسضملا لسضف ةنسس02 تحت ينطولا
ةراسشإ’اب ريدجلا ،هعم دقاعتلا يف بغرت تناك يتلا ةيدنأ’ا دحأ’ لاقتن’ا
تابسسانملا نم ديدعلا يف لوأ’ا قيرفلل هؤواعدتسسا مت باسشلا عفادملا نأا

.هروهظ لجسسي مل هنأا ريغ
طيمز.ع

بابششلا نيبعÓلا نيشصحت لشصاوت رئازجلا ةيدولومةرادإا
«ديمعلا» عم يفارتحا دقع لوأا عقوي يلاخملوب

sport@essalamonline.com

سسل˘˘ج˘˘˘م ءا˘˘˘سضعأا عرا˘˘˘سس
ديكأات ىلا جربلا يلهأا ةرادإا

سسيئرلا باحسسنا مهسضفر
دقع دنع يدامح نب سسينأا
ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘سشأا
ءا˘˘˘˘سضعأÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘ها˘˘سسم˘˘لا
لجرلا نأا نيفيسضم ةلبقملا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل بسسنأ’ا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
تا˘سصن˘˘م و˘˘ح˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
م˘سساو˘م˘˘لا ي˘˘ف ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
هتدناسسم ىلع نول˘م˘ع˘ي˘سس
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج غو˘˘ل˘˘ب ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
اهيلإا وبسصي يتلا فادهأ’ا

لواحيسسو اذه يدانلا عم
تاطلسسلا عا˘ن˘قإا ءا˘سضعأ’ا
يدانلا ةدعاسسمب ةي˘ل˘ح˘م˘لا

ةناعا سصيسصخت لÓخ نم
ريبك ءزج د˘يد˘سست˘ب ح˘م˘سست
.نيبعÓلا تاقحتسسم نم

ةرم ددهي Óشسيا
جربلا ةرادإا ىرخأا

ةنجل ىلإا ءوجللاب
تاعزانملا

ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو دد˘هو اذ˘˘ه

ءوجللا˘ب Ó˘سسيإا يراو˘ف˘يإ’ا
نم تاعزان˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا

ةسصاخ ةقلاعلا هتا˘ق˘ح˘ت˘سسم
فورظ يف سشيعي تاب هنأاو
ه˘ن˘كسس ر˘ق˘م ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
نأا د˘ع˘ب ف˘ي˘ط˘سس ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب
هدلب ىلإا ةدوعلا هيلع رذعت
دودح˘لا ق˘ل˘غ ر˘ثإا ي˘ل˘سصأ’ا

ةيوجلاو ةير˘ح˘ب˘لاو ة˘ير˘ب˘لا
يسضام˘لا سسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘ف
˘˘مد˘˘ق˘˘ي نأا د˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسي ’و
راذعإا لوأا ينعملا بعÓلا

عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا ي˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘سسر
ةيق˘ب ل˘ع˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م ي˘لا˘ح˘لا

ع˘˘ي˘˘با˘˘˘سسأ’ا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز
.ةيسضاملا

صشامر ماششه

دادزولب بابشش

م˘سسح ن˘م دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش يدا˘ن بر˘˘ت˘˘قا
ي˘قار˘ع˘لا ي˘لود˘لا سسا˘ب˘ع ءÓ˘ع ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
د˘سصق ي˘˘ت˘˘يو˘˘كلا تيو˘˘كلا يدا˘˘ن بع’و
،لبقملا مسسوملل اريسضحت هفوفسص زيزعت

يف ةكراسشملا ىلع ةلبقم اهنأاو ةسصاخ
.ايقيرفإا لاطبأا يرود
بابسش ةرادإا نإاف ةقوثوم رداسصم بسسحو
ليكو عم ت’اسصتا ةدع ىرجأا دادزولب
دسصق هنم نيبرقملاو سسابع ءÓع لامعأا
يف ةبيق˘ع˘ل يدا˘ن ناو˘لأا سصم˘ق˘ت˘ب ه˘عا˘ن˘قإا

ة˘ب˘غر ي˘ف داز ا˘مو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ارح بعÓلا دجاوت وه بابسشلا يلوؤوسسم
تايناكمإ’ا ىلإا ةفاسضإ’اب مازتلا يأا نودب
.اهكلمي يتلا

ينا˘ث و˘ه دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو
م˘جا˘ه˘م م˘سض ي˘ف بغر˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج يدا˘˘ن
مداقلا وتاكر˘ي˘م˘لا ي˘ف ي˘ت˘يو˘كلا تيو˘كلا
يه رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تدبأا امدعب
.بعÓلا عم دقاعتلا يف اهتبغر ىرخأ’ا

اشضر جاحلب

سسابع ءÓع ةقفشص مشسح نم برتقي «يب.را.يشسلا»
ديدجلا مشسوملل ابشسحت صصئاقنلا معد يف ركفت ةرادإ’ا

ةمشصاعلا دا–ا

«ةراطشسوشس» وحن هقيرط يف زودنغ سسراحلا
هلمع لشصاوي ىيحي رتنع



ةــــنصصرق

يناثلا فينشصتلا يف ديلا ةرك بختنم
نم فسصنو رهسش دعب
نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس نآ’ا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
دعوم ىلع ديلا ةركل
سسأاك ةعرق بحسس عم
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
نم رسصم اه˘ن˘سضت˘ح˘ت
13ـلا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا31ـلا

،1202 ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ج
ر˘˘سضخ˘˘لا د˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘يو
يف ةر˘ي˘غ˘سصلا ةر˘كل˘ل
زكرملا بحاسص جرخي تاعومجم8 ىلع23ـلا تابختنملا ميسسقت متي نأا ىلع يناثلا فينسصتلا
ابختنم42ـلا ميسسقت متي نأا ىلع ،23ـلا ىلإا52ـلا زكرملا نم بيترت بعلي نأا ىلع ريخأ’ا
..رسضخلل قفوم ظحف ةقباسسملا يئاهن عبرل يناثلاو لوأ’ا دعسصي تاعومجم8 ىلع يقبتملا

ةيحارج ةيلمع يرجي يدوميح
كلت ةحجان ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع
يدوميح لام˘ج ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا م˘˘كح˘˘لا
ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ن˘مو ،«سسيرا˘ب» ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ردا˘˘˘غ˘˘˘˘ي نأا ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
˘ما˘يأ’ا لÓ˘˘خ ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
مولعملا نمو ،ةمداقلا ةليلقلا
رادأا دق ناك يلودلا مكحلا نأا
ةمهملا تايرابملا نم ديدعلا

سسأاك يئاهن ةارابم رارغ ىلع
يتلا3102 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا

وسسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب ن˘ي˘ب تع˘م˘ج
ةارابملل ةفاسضإ’اب ايري˘ج˘ي˘نو
يف ملاعلا سسأاك يف ةيبيترتلا

ليزاربلا نيب ايقيرفإا بونج
.ادنلوهو

طرفي نل عبشس
«ةيبابلا» يف

ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ترر˘ق لا˘ح ي˘ف
عبسس نإا˘ف ،م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
،ةيبابلا عم هراوسشم يهنيسس ىفطسصم
حتافلا يف ،بردملا دقع ءاهتنا مغرو
قر˘˘ط˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نا ’إا ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ناو˘˘˘ج
فورظلل ار˘ظ˘ن ،ةرادإ’ا ع˘م عو˘سضو˘م˘ل˘ل
.دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا

ىرخأا انهم اونهتما

اوناك تنانجات عافد يبع’ لج نأا مغر
ةيلاملا مهتيعسضو نع ثيدحلا نودافتي

مئاد هبسش لكسشب مهعم لسصاوتن انك نيح
انوروك ءابو ببسسب ةلوطبلا فقوت ذنم
حور˘˘˘˘˘˘ب هّو˘˘˘˘˘˘ن يواز برد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا نأا ’إا
لÓخ هوبع’ اهب ىلحت يتلا ةيلوؤوسسملا

يتلا ةيلاملا مهتيعسضو مغر ةرتفلا هذه
ينقتلا هنع فسشك ام بسسحب اهنوسشيعي
لاق ثيح ةريخأ’ا ةرتفلا يف يمسصاعلا

ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا نأا يواز
ثحبلل مهسضعب ربجأا امم رثكأا تمقافت

ة˘سضا˘ير˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب ىر˘˘خأا ل˘˘ب˘˘سس ن˘˘ع
.مهتÓئاعل سشيعلا ةمقل نامسضل

نينئادلا كرحت
بيذ رّيحي

نينئاد˘لا سضع˘ب˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تا˘كر˘ح˘ت˘لا تف˘ل˘خ
قيرف ةنيزخ نم مهلاومأا لين نوديري نيذلا
» سسيئر ىد˘ل ار˘ي˘ب˘ك ءا˘ي˘ت˘سسا يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا

كرحت لبقتي مل يذلا بيذ رمعم » اكسسي’
ديمجت لجأا نم تاذلاب تقولا اذه يف عيمجلا

د˘كؤو˘ي لاو˘مأ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘سصر
قح نم تسسيل اهنأا يبورخلا يدانلا سسيئر
نع ةيعم˘ج˘لا تكت˘سشا ي˘ت˘لا فار˘طأ’ا م˘ظ˘ع˘م
نود نمو ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةلادعلا قيرط
.ةينوناق دوقع يأا ىتح

سضماغ لبقتشسم

دسسحت ’ ةيعسضو يف ةدكيكسس ةبيبسش دجاوتت
اهنم يناعت يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب اهيلع
ةياهن يف ن˘ي˘ب˘ع’9 ن˘م ر˘ث˘كأا د˘جاو˘ت اذ˘˘كو
ريبك جرح يف ةرادإ’ا عسضو ام وهو مهدوقع
سصوسصخب لسصفلا اولجأا ء’ؤوه نأا تقو يف
عم عامتج’ا ةياغ ىلإا قيرفلا عم مهلبقتسسم
مل نآ’ا دحل هنأاو ةسصاخ قح’ تقو يف ةرادإ’ا
وهو ’ مأا فنأاتسستسس ةسسفانملا تناك نإا فرعي
.اسضماغ نآ’ا دحل نيبعÓلا لبقتسسم لعجي ام

qarsana@essalamonline.com
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ةلشصاوتم برحلا

«سستروبسس نإا يب» ةانق فذح مت يناملأ’ا يرودلاب سصاخلا يمسسرلا عقوملا ماق ربخ رخآا يف
ةيرطقلا ةانقلا دقع ةياهن دعب اذهو ،يرودلا ثب قوقح ىلع ةلسصاحلا تاونقلا ةمئاق نم
لوسصح مدعل روكذملا عقوملا راسشأا امك0202/9102  يلاحلا مسسوملا ةياهن «اغيلسسدنوبلا»و
تدكأا رخأا بناج نم ،ةيبرعلا لودلا يف يناملأ’ا يرودلا ثبلا قوقح ىلع تاونق ةكبسش يأا

ةيناملأ’ا ةلوطبلا ةطبار عم تاسضوافم يف تلخد ةيدوعسسلا ةيسضايرلا ةانقلا نأا ةعلطم رداسصم
.ةيبرعلا لودلاو طسسوأ’ا قرسشلا يف ينويزفلتلا لقنلا قوقح ىلع لوسصحلا لجأا نم

15

وينيباف لزنم ةقرشس
ي˘ب˘˘ع’ لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
يف81ـلا بق˘ل˘لا˘ب لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا سضر˘ع˘ت ،م˘ه˘خ˘˘يرا˘˘ت
لغتسسا ثيح ،ةقر˘سسل˘ل و˘ي˘ن˘ي˘با˘ف
سصاخسشأا دوجو مدع سصوسصللا
اوقرسسو هومحتق˘ي˘ل لز˘ن˘م˘لا ي˘ف
ي˘ت˘˘لا ،ةرا˘˘ي˘˘سسو تار˘˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لا

ناغي ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ث˘ع
،ق˘˘ح’ تقو ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

يتلا ىلوأ’ا ةرملا هذه تسسيلو
و˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع’ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل سضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ثيح ،ة˘قر˘سسل˘ل «غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
زرحم سضاير سضرعت نأاو قبسس
م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘˘ئا˘˘ق
.رمأ’ا سسفنل يتيسس رتسسسشنام
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رشصعلا

03:33

رهظـلارجفلا

12:5016:41

برغŸا

20:10

ءاششعلا

21:40

ةÓشصلا تيقاوم

2202 رطق لايدنوم يف اديعب باهذلاو يراقلا جيوتتلا ىلع ظافحلا يفده : يشضاملب^
 نÓيملا يف رشصان نب قلأاتب ديششي يتانود^

ةيبŸوأ’ا ةنجللا
موجهل رشض–
سســـــكاعم

يواـــنرب دشض

 ناحÎقم بيذو ديعلب

يئانثلا عييشضتل هجتي قافولا
Êاوشضرو Êاحرف

 هلمع لشصاوي ىيحي Îنع

هقيرط ‘ زودنغ سسرا◊ا
 «ةراطشسوشس» وحن

ةلادعلا ىدل ىوكشش Ëدقت لÓخ نم

1082ددعلا ^1441 ةجحلا يذ3ـل قفاوملا0202 ةيليوج52تبشسلا

 طقف اهبشساني ام رايتخ’ امئاد ىعشست ةيدنأ’ا نأا دكأا

مداـــقلا ءاـــعبرأ’ا مـــشسوملا ريشصم يف لشصفلا :راودم
يششطز عم مويلا نوريشسي ةوارور عم سسمأ’ا يف اوناك نمو

«عومشسم ريغ انتوشص نكل تاحارتق’ا ديدع تمدق ةطبارلا»^
«لوزن نود دوعشصلا راتختشس تاطبارلاو ةيدنأ’ا ةيبلغأا»^

«ةحشصلا ةرازول تهجو مدقلا ةركب ةشصاخلا ةلودلا تاناعإا»^

ةرقم م‚ فيطشس قافوةمشصاعلا دا–ا

 ةشسفانŸا Òشصم ديد– ىلع ددشش

عيقوت سضفري رشصان نب
«انوروك» ءابو لوكوتورب


