
معد يرسصنع فيقوت
ةيباهرإلا تاعامجلل

ةليسسŸاو ةديلبلاب
50 صص
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ءأرزؤلأ صسلجم عأمتجأ دعب ةليلق مأيأأ

نيشصلأو أندÓبل نؤبز لوأأ أشسنرف
أنينؤمم ربكأأ

64 ءأثÓثلأ يف ةبلأطملأ أوددج
كأرحلأ يلقتعم لك قÓطإأب

دنجتلا نولسصاوي ةبلطلا
40 صص

ارود بعلتسس رئازجلا»:ةيبيللا ةيجراخلل يمسسرلا قطانلا^
«ايبيل ىلع يبنجألا ناودعلا فقو يف ايروحم
رئاز÷ا عم نواعتلا ىلع ةمزاع ايكرت»: ولغوأا سشيواج^
«ةيبيللا ةمزألا ةسصاخ ةيميلقإلا اياسضقلا نأاسشب

›اطيإلا ةيجراÿا ريزوو ديعسس سسيق يسسنوتلا سسيئرلا^
رئاز÷ا ‘ ابيرق

ةيلودلأو ةيميلقإ’أ تأرؤطتلأ لؤح تأروأششم لجأأ نم أندÓب ¤إأ نؤجحي لودلأ ديدع ؤلوؤؤشسم

ةهؤبششم تأقفشص مأربإأ أهزربإأ مهت ةدع هل تهجوةفل÷أب عنشصلأ يتيديلقت Úتلبنق ترمدو تفششك

ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإا
نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملل

PENA ـل مأعلأ ريدŸأ صسيئرلأ تأمدخ نع ءأنغتشس’أ

40 صص

ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل يرأ˘ج˘ت˘˘لأ نأز˘˘ي˘˘م˘˘لأ فر˘˘ع
ـلأ لÓخ ر’ود رأيلم57.5 ـب أزجع
لبأ˘ق˘م ،9102 ن˘˘م ىلوأ’أ أر˘˘ه˘˘˘شش11
لÓخ ر’ود رأيلم88.3 ـب ردق زجع
.8102 نم ةرتفلأ صسفن

30 صص

ىفسشتسسم ريدم عاديإا
سسب◊ا لجيجب Òهاطلا
داسسف اياسضق ببسسب تقؤوŸا

50 صص

ءاسضقلل ىلعألا سسلجملل يبيدأاتلا سسلجملا مامأا سضاق53
40 صصةريخأ’أ تÓيؤحتلأ ةكرح لأيح ةيؤشضؤف لعف دودرب أوردأب

ططخم مسسر يف عرسشي دارج
مويلا يذيفنتلا هزاهج لمع

نازيملا زجع عافترإا
رايلم57.5 ـب يراجتلا

9102 لÓخ رلود

40 صص

بأهشش فلم يف لشصفلأ ليجأأت
قح’ تقو ىلإأ قيدشص

تادايق يسصقي يبوهيم
نوبت تمعد يتلا «يدنرألا»

21/21 تايسسائر يف سسيلف نبو

رتؤؤملل ريشضحتلأ يف عورششلأ لجأأ نم
بزحلل11 ـلأ ينطؤلأ

«نÓفألا» تاظفاحم ءانمأا
ةيلاقتنلا ناجللا ءاسسؤورو

لبقملا دحألا نوعمتجي

30 صص

اهدا‹أا ديعتسست ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا

30 صص

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ريزولا ملعي له

؟ ديد÷ا

ىنبم ىلإا ديدجلا دفاولا دهعت تقو يف
يف ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
افلخ هماه˘م ه˘مÓ˘ت˘سسإا لÓ˘خ ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
عاطقلا يف ةروث ثادحإاب ،ديزوب بيطلل
تا˘فر˘سصت˘لا ل˘ك ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘ح˘˘لا نÓ˘˘عإاو
سسمأا ترداب ،اقباسس اهفرع يتلا ةيبلسسلا
ىوتسسم ىلع كاسشكأ’او تابتكملا سضعب

عيبب ،ةم˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ن˘يد˘م˘ح د˘ي˘ع˘سس ي˘ح
لوأ’ا يسسادسسلا تا˘نا˘ح˘ت˘ما لو˘ح ة˘ل˘ئ˘سسأا
ةيرادإ’ا مولعلاو قوقحلا ةبلطب ةسصاخلا

ن˘م˘ف ..م˘ه˘ل تبر˘سس ا˘ه˘˘نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عh ى˘ل˘˘ع
ر˘يزو˘لا م˘ل˘ع˘˘ي ل˘˘هو اذ˘˘ه ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم˘˘لا
.ثدحي امب ديدجلا

عيم÷ا ملع ‘ نكيل

ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
ناي˘ب ي˘ف ،يرادإ’ا حÓ˘سصإ’او ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ليغسشتلاو لمعلا ةرازو عم اهل كرتسشم
لبقملا دحأ’ا موي نأا ،يعامتج’ا نامسضلاو
نمازتملا ،يراجلا يفناج21 ـل فداسصملا

(رياني نوزنمأا) ةيغيزامأ’ا ةنسسلا سسأار عم
ة˘فا˘كل ر˘جأ’ا ة˘عو˘فد˘م ة˘ل˘ط˘˘ع نو˘˘كي˘˘سس
تارادإ’او تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةيمومعلا نيواودلاو تائيهلاو ةيمومعلا

ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم ل˘˘كل اذ˘˘كو ،ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لاو
عيمج يف ةسصاخلاو ةيمومعلا تاسسسسؤوملا
امب يسساسسأ’ا اهنوناق ناك امهم تاعاطقلا
.ةعاسسلاب وأا مويلاب نومدختسسملا كلذ يف

دوعت نوعرف ىده
ةعما÷ا ¤إا

،اهتامدخ نع يلخ˘ت˘لاو ا˘ه˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا د˘ع˘ب
ةقبا˘سسلا ةر˘يزو˘لا نو˘عر˘ف نا˘م˘يإا ىد˘ه ترر˘ق
ىلإا ةدوعلا ،ةقيلفتوب لآا نم ةبرقملا ،ديربلل

امك ،ةعماجلاب سسيردتلا وهو ’أا قباسسلا اهلمع
ةلسصاوم ىلع ةمزاع اهنأا ،تابيرسستلا لوقت
اهتأادب دق تناك ةينقت هاروتكد ةلاسسر دادعإا
.اهرازوتسسإا لبق

عاطق لزاهم رمتسستو
! .. ةيبÎلا

ةريثكلا كلت ىلإا فاسضت ةديدج ةلزهم يف
تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ا˘ه˘فر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا
نجام» ةسسرد˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت ءا˘ي˘لوأا ع˘ن˘م ،ةر˘ي˘خأ’ا
ةدوعلا نم مهئا˘ن˘بأا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب «م˘ي˘هار˘بإا
لسصفلا نم ةسساردلل موي لوأا ذنم ماسسقأÓل
ةسسسسؤوملا هذهل ةيثراكلا ةلاحلل ارظن ،يناثلا
ىل˘ع را˘ه˘ن˘ت دا˘كت ي˘ت˘لا ة˘ئر˘ت˘ه˘م˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا

اذكو ،ذيمÓت ،نيملعم نم اهيداترم سسوؤور
اهتلوح لوأ’ا قباطلا ماسسقأا نأا املع ،نييرادإا

تقو يف اذه ثدحي ،تانكسس ىلإا تÓئاع
قباسسلا ريزو˘لا ،د˘با˘ع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع ى˘ن˘غ˘ت
ةئيهت ةيلمع ىلع ةلئاط لاومأا فرسصب ،عاطقلل
ةثÓثلا راوطأ’ا يف ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

.نطولا عوبر لك ىوتسسم ىلع

qarsana@essalamonline.com
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رذنأا نم رذعأا دقو
ق˘˘لا˘˘خ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ه˘˘جو

ي˘˘˘˘˘˘˘لاو ،ةدو˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سص
اراذتعا سسمأا ،ةمسصاعلا
ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل
زا˘˘ج˘˘˘نا˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا

ةعطاقملا رقم عورسشم
يحب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يرادإ’ا

ةرديح داو ربمسسيد11
كلذو ،ةعيرزوب ةيدلبب

لاغسشأا رخأات ةيفلخ ىلع
ذختي نأا ىلع ،زاجنإ’ا
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا ق˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
ي˘ف ة˘مرا˘سص تا˘بو˘ق˘˘ع
ةريتو عرسست مل ام لاح
.لاغسشأ’ا

! .. اذه لقعي ل

ىمرت ،ايموي جتنت ةزبخ نويلم05 نيب نم هّنأا ،كلهتسسملا ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا تفسشك
Óقن ،«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع اهل روسشنم يف تدكأاو ،ةزبخ نييÓم01 اهنم
ايونسس رئاسسخلا ةميق ر’ود نويلم053 ّنأا ،ةراجتلا ةرازو فرط نم ةمدقملا تايئاسصحإ’ا نع
.كÓهتسسإ’ا ةعسساو ةداملا هذه ريذبت نم

ج◊ا ‘ Úبغارلل ىرسشب
تاعامجلاو ةي˘ل˘خاد˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا

ريفوت نع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
نم ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘كم˘ت ةد˘يد˘ج ة˘مد˘خ
جحلا مسسومل ليجسستلا ةرامتسسا ئلم
ربع ةرسشابم ،1202و0202 يتنسسل
zd.vog.rueiretni//:ptth ،تنرتن’ا

،«رتيوت» ر˘ب˘ع سسمأا ا˘ه˘ل ةد˘ير˘غ˘ت ي˘فو
ن˘˘˘كم˘˘˘ي ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا ،ةرازو˘˘˘لا ترا˘˘˘سشأا
ربع ةيدلب رقم يأ’ برقتلا نينطاوملل
ةعرق نمسض مهسسفنأا ليجسستل نطولا
يفناج52 ـلا يف ىرجتسس يتلا جحلا
.يراجلا

! .. «طباح علاط»
لÓ˘خ هرا˘ع˘سسأا تع˘ف˘ترإا ا˘مد˘ع˘˘ب

07 غ˘ل˘ب˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘˘لا
ى˘ل˘عأا ة˘ل˘ج˘سسم ،ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘˘ل ار’ود
،يسضاملا ربمتبسس ذنم اهتايوتسسم
ع˘م سسمأا ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا تع˘جار˘ت
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ةدا˘˘عإا
قرسشلا تادادمإا لطعت ت’امتحا
تاي’ولا لتق باقعأا يف طسسوأ’ا
ا˘ي˘نار˘يإا ا˘ير˘كسسع اد˘ئا˘ق ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا

ى˘˘لإا تنر˘˘ب ط˘˘ب˘˘ه ثي˘˘ح ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك
غلب امدعب ليمربلل ر’ود68.76
.ر’ود41.86 سسمأا لوأا



سصا˘خ فر˘˘ظ م˘˘سضخ ي˘˘فو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تار˘˘˘تو˘˘˘ت ه˘˘˘تز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘قإ’ا ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصلا

ف˘˘ل˘˘م د˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘تو ،ي˘˘˘لود˘˘˘لاو
هجو ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
،سسمأا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،سصو˘سصخ˘لا

د˘ب˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
سشيواج دولوم ،نوبت ديجملا
نوؤو˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘˘يزو ،و˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘غوأا
ثح˘ب˘ل ،ي˘كر˘ت˘لا ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا
عسضول˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تارو˘ط˘ت˘لا
لح ريخأ’ا نأا املع ،ايبيل يف
را˘طإا ي˘˘ف ا˘˘ندÓ˘˘ب˘˘ب سسمأا لوأا

اهلهتسسإا ،نيموي مودت ةرايز
يربسص عم ءاقلب سسمأا ءاسسم
نوؤو˘˘˘سشلا ر˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب
.ةيجراخلا

،سسمأا لوأا ثدا˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ز˘˘يا˘˘ف ع˘˘م ،نو˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘ئر ،جار˘˘˘سسلا
قا˘فو˘لا ة˘مو˘كح˘ل ي˘سسا˘˘ئر˘˘لا
ع˘سسو˘ت˘ت˘ل ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘ن˘طو˘لا
،نيدلبلا يدفو لمسشتو اهدعب

رظنلا تاهجو لدابت مت ثيح
ايبيل يف عاسضوأ’ا مقافت لوح
زواجتل ةليفكلا لبسسلا ثحبو
رمي يتلا ةبيسصعلا فورظلا
.قيقسشلا دلبلا اذه اهب

سسي˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘ه
ةيفتاه ةملاكم ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،لكريم Óيجنأا نم سسمأا لوأا
تماد ،ةينام˘لأ’ا ةرا˘سشت˘سسم˘لا

اهيف دكأا ،ةعاسس فسصن يلاوح
تا˘ه˘جو ق˘˘با˘˘ط˘˘ت نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا
يف عا˘سضوأ’ا لو˘ح ا˘م˘هر˘ظ˘ن
˘مÓ˘سسلا لÓ˘حإا قا˘فآاو ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل
نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ي˘عدو ،ا˘ه˘ي˘ف
لح داجيإا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا ى˘لإا
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘˘مزأÓ˘˘ل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
عاز˘˘ن˘˘ل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا ف˘˘قو˘˘لاو
د˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضوو ح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
،لكريم تهجو امك ،ةيبنجأ’ا
ل˘˘جأا ن˘˘م ،نو˘˘ب˘˘ت ى˘˘لإا ةو˘˘عد
لوح ةيلودلا ةودنلا روسضح
يف اهمي˘ظ˘ن˘ت ع˘مز˘م˘لا ا˘ي˘ب˘ي˘ل

.نيلرب
يربسص ثداحت ،هتهج نم

نوؤو˘˘˘سشلا ر˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب
نيمأ’ا عم ارخؤوم ،ةيجراخلا
وينوطنا ،ةدحتملا ممأÓل ماعلا

ءارزو ع˘م اذ˘كو ،سسير˘ي˘تو˘˘غ
لود ةدعل ةيجراخلا نوؤوسشلا

تارا˘مإ’ا ،ر˘سصم رار˘غ ى˘ل˘˘ع
،ا˘سسنر˘ف ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا

.داسشتو رجينلا اذكو ،يلام
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت و اذ˘˘˘˘˘ه

ىلع ةيرئازجلا ةيسسا˘مو˘ل˘بد˘لا
سسيئر اهب ركذ يتلا ةديقعلا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
لÓخ ديكأاتلا ددج يذلا ،نوبت
ىلع ،ريخأ’ا ءارزولا سسلجم
«ةو˘ق ل˘كب»و ا˘ندÓ˘ب يد˘˘سصت

ي˘ف ل˘خد˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م يأ’
ار˘كذ˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘˘ه˘˘نوؤو˘˘سش
لكسشت ىقبت يت˘لا ئدا˘ب˘م˘لا˘ب
ايا˘سضق ءازإا ا˘ه˘ماز˘ت˘لا ةز˘ي˘كر
ةقط˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘مأ’او م˘ل˘سسلا

هنأا ىلع ددسشو ،ملاعلا ربعو
نأا انتيسسامولبد ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ن˘ع ةرو˘سص م˘لا˘ع˘ل˘ل ي˘ط˘˘ع˘˘ت
يف قثت يتلا ةديدجلا رئازجلا
يفو اهتايناكمإا يفو اهسسفن
اهيسضامب ةروخفو اهلبقتسسم
ي˘˘عو ى˘˘ل˘˘عو ا˘˘ه˘˘تازا˘˘ج˘˘˘ناو
اههجاو˘ت ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘˘م˘˘˘سصم ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كل
ه˘جو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه˘˘بو ،ا˘˘هزوا˘˘ج˘˘ت

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا كسسم˘˘ت˘˘ت
ى˘ل˘ع ا˘هرود˘بو ا˘هد˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘ب
يلودلاو يميلق’ا نيديعسصلا
رو˘سضح˘لا ى˘ل˘ع مو˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
ع˘م م˘مأ’ا ف˘سصم ي˘ف م˘ئاد˘˘لا
م˘˘˘ل˘˘˘سسلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصل ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا

رئازجلا تسضفر امك ،نمأ’او
نوؤو˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت يأا
،ىر˘خأ’ا ناد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا

اياسضقلل مئادلا اهمعد ةددجم
بر˘ق˘لا˘ب عÓ˘ط’او ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا

ةق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع
.ملاعلا يفو

يشسنؤتلأ صسيئرلأ
ريزوو ديعشس صسيق

›أطيإ’أ ةيجرأÿأ
رئأز÷أ ‘ أبيرق

،ر˘ف˘ي˘ن˘˘لا ةد˘˘ي˘˘سشر تف˘˘سشك
ةسسائرلا يف مÓعإ’اب ةفلكملا
سسي˘ئر˘لا نأا سسمأا ،ة˘ي˘سسنو˘ت˘˘لا
ةو˘عد ى˘ق˘ل˘˘ت ،د˘˘ي˘˘ع˘˘سس سسي˘˘ق
،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ف تلا˘˘˘˘قو
ة˘عاذإا ر˘ي˘ثأا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا «مأا.فأا.كي˘يازو˘م»
سسي˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر»
ةرا˘يز لوأا يدؤو˘ي˘سس ،د˘˘ّي˘˘ع˘˘سس
ةوعد ىق˘ل˘ت ا˘مد˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
.«كلذ يف ةيمسسر

يد ي˘˘ج˘˘يو˘˘ل ن˘˘ل˘˘عأاو اذ˘˘ه
ة˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ،و˘˘˘يا˘˘˘م

نع سسمأا لوأا ءاسسم ،يلاطيإ’ا
لجأا نم رئازجلل ابيرق هترايز
عسضولا تادج˘ت˘سسم ة˘سشقا˘ن˘م
ىلإا كلذك قرطتلاو ايبيل يف
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ل˘ئا˘سسم˘لا سضع˘˘ب
نأا ى˘ل˘ع ،ىر˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو
،سسنو˘ت ى˘˘لإا كلذ˘˘ك ه˘˘جو˘˘ت˘˘ي

لحي نأا بقترملا نم هنأا املع
.رسصمب مويلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘بد˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘كت
تدا˘ع˘ت˘˘سسا د˘˘ق ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يف هتفرع دوكر دعب اهتيفاع
ىطخب هجتتو ،ةريخأ’ا ةرتفلا
اهتبي˘ه عا˘جر˘ت˘سسا ى˘لإا ة˘ت˘با˘ث
اهفقاوم لسضفب اهتعنسص يتلا
ةيملاع تا˘ف˘ل˘مو ا˘يا˘سضق ي˘ف
ى˘ل˘ع ،ة˘سسا˘سسحو ة˘˘ير˘˘ي˘˘سصم
اهتدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘طا˘سسو˘لا رار˘غ
تجوتو1891 ماع ر˘ئاز˘ج˘لا
ايسسامولبد25 ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ن˘ئا˘هر˘ك اوز˘ج˘ت˘حا ا˘ي˘كير˘˘مأا
،نارهط ةيناريإ’ا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘لإا لاز˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لاو
ركسشلا اه˘سصو˘سصخ˘ب ى˘ق˘ل˘ت˘ت
.نطنسشاو نم نافرعلاو

watan@essalamonline.com
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ةيلودلأو ةيميلقإ’أ تأرؤطتلأ لؤح تأروأششم لجأأ نم أندÓب ¤إأ نؤجحي لودلأ ديدع ؤلوؤؤشسم

اهدا‹أا ديعتسست ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا

ـه.دأؤج

تحشضأأ ثيح ،ةريخأ’أ ةرتفلأ يف أهيلع ميخ دؤكر دعب أهدأجمأأو أهتيفأع ةيرئأزجلأ ةيشسأمؤلبدلأ تدأعتشسأ
.ةيلودلأو ةيميلقإ’أ تأرؤطتلأ لؤح تأروأششم لجأأ نم ملأعلأ لؤح لودلأ ديدع يلوؤؤشسم رأبك جحم أندÓب

ىلإأ نأغودرأأ نم ةيحت لقن
: ؤلغوأأ صشيوأج ،نؤبت صسيئرلأ

ىلع ةمزاع ايكرت»
رئازجلا عم نواعتلا
ةيميلقإلا اياسضقلا نأاسشب

«ةيبيللا ةمزألا ةسصاخ
،ؤلغوأأ صشيوأج دؤلؤم دكأأ

،يكرتلأ ةيجرأخلأ ريزو
عفر ىلع هدÓب مزع
رئأزجلأ عم نوأعتلأ ىؤتشسم
صسلجملأ ىؤتشسم ىلإأ
صسأشسأأ ىلع ،يجيتأرتشس’أ
نأأششب ةكرتششملأ حلأشصملأ
ةشصأخو ،ةيميلقإ’أ أيأشضقلأ
.ةيبيللأ ةمزأ’أ

هل ةديرغت يف ،ؤلغوأأ بتكو
يمشسرلأ هبأشسح ىلع صسمأأ

تأيحت أنلقن» ،«رتيؤت» يف
،ةيكرتلأ ةيرؤهمجلأ صسيئر
ةيرؤهمجلأ صسيئر ىلإأ
ديجملأ دبع ،ةيرئأزجلأ

.«نؤبت
ـه.دأؤج

،يوÓ˘ب˘ق˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا م˘سسا˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا
بعلتسس رئازجلا نأا ،ةيبيللا
ف˘˘قو ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يا ارود
ي˘فو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ى˘ل˘ع ناود˘ع˘˘لا
،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘لود˘لا رار˘ق˘ت˘˘سسا

ي˘˘ف ا˘˘هد˘˘جاو˘˘ت نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
نو˘كي˘˘سس ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م
هرابتعاب ايروحمو ايرورسض
ا˘ير˘كسسع طرو˘ت˘ت م˘ل ة˘˘لود
.يبيللا عازنلا يف

راوح يف ،يوÓبقلا دكأا
ة˘˘˘˘˘˘˘عاذإ’ا سسمأا ه˘˘˘˘˘˘˘˘ب سصخ
رود ةيم˘هأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘مزأ’ا ل˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ةموكح نأا احسضوم ةيبيللا
رود˘˘˘˘لا نأا ىر˘˘˘˘ت قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا
،اد˘ج م˘ه˘م رود ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةرا˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
يف  طروتت مل اهرابتعابو
،ا˘ير˘كسسع ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘˘مزأ’ا

م˘ه˘م ا˘هرود نا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو
ا˘˘يرو˘˘ح˘˘م نو˘˘كي˘˘˘سسو اد˘˘˘ج
ام ينج˘ن ا˘نأاد˘ب ا˘ن˘نأا ة˘سصا˘خ
ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ز˘كر˘ن نأا ا˘ن˘لوا˘ح
و˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ما˘˘˘˘يأ’ا

يف رئازجلا كارسشإا ةرورسض
يأا يف ةيسسايسس ةيوسست يأا

امك ةيلود دوهج وأا رمتؤوم

ةيجراخلا مسساب قطانلا نمث
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةو˘˘عد ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
يذلا نيلرب رمتؤوم روسضحل
ه˘لÓ˘خ ن˘م بع˘ل˘ت نا ع˘قو˘˘ت
لاقو ايبا˘ج˘يا ارود ر˘ئاز˘ج˘لا
انعمسس  سصوسصخلا اذه يف
ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ةرا˘سشت˘˘سسم˘˘لا نأا
ةيروهمجلا سسيئرب تلسصتا
ا˘ي˘م˘سسر ه˘ت˘عدو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
رمتؤوم يف افرط نوكي يكل
رئازجلا ناف يلاتلابو ،نيلرب
نو˘كي نا˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘م
ا˘˘م˘˘عاد ا˘˘ف˘˘قو˘˘م ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘˘م
ف˘قو˘لو ،ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا بع˘˘سشل˘˘ل
،رزا˘ج˘م˘لا ف˘قوو ناود˘ع˘˘لا

يمسسرلا حيرسصتلا نأا ازربم
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘ع رد˘˘سص يذ˘˘لا
امدنع كلذ ىلع ليلد سسما
ط˘˘˘خ سسل˘˘˘بار˘˘˘ط نا تد˘˘˘كأا
’أا عيمجلا نم وجرتو ،رمحأا
هذه نا احسضوم ،هوزواجتي
ن˘م ل˘ع˘ج˘ت تا˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا
ةنقيتم ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ارود بعلتسس رئازجلا نأا نم
ناودع˘لا ف˘قو ي˘ف ا˘ي˘با˘ج˘يا

ة˘˘لود˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘فو
.ةيبيللا

 ح.ميلشس

:ةيبيللأ ةيجرأخلل يمشسرلأ قطأنلأ ،أيرورشض نيلرب رمتؤؤم يف أهدجأؤت ربتعإأ

يف ايروحم ارود بعلتسس رئازجلا»
«ايبيل ىلع يبنجألا ناودعلا فقو

ءأرزؤلأ صسلجم عأمتجأ دعب ةليلق مأيأأ

لمع ططخم مسسر يف عرسشي دارج
مويلا يذيفنتلا هزاهج

ر˘يزو˘لا مو˘˘ي˘˘لا  ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي
عم ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا
نم ،ديدجلا يذيفنتلا زاهجلا
داد˘˘˘عإا ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘جأا

ة˘مو˘كح˘لا ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ثح˘˘بو
سسي˘˘˘ئر دو˘˘˘عو ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘ب
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ،نو˘ب˘ت
ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا
ططخم دادعإ’ سصسصخيسس
ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘مو˘كح˘لا ل˘˘م˘˘ع
ءارزولا سسلجم ىلع هسضرع
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،نا˘˘م˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘ث
ل˘˘ك سضر˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سس قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ىلع مهلمع ططخ ءارزولا
.لوأ’ا ريزولا

سسيئرلا ءاقل دعب ةليلق مايأا
هتموكحب ،نوبت ديجملا دبع
سسلجم عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ى˘لوأ’ا
ر˘يزو˘لا ى˘عد˘ت˘˘سسا ،ءارزو˘˘لا
،دار˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا
ةموكحلا سسلجم˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا

نم لوأ’ا وهو ءاعبرأ’ا ادغ
ريزو˘لا بي˘سصن˘ت ذ˘ن˘م ه˘عو˘ن
ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كحو لوأ’ا

عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا سصسصخ˘˘˘ي˘˘˘سسو
ط˘ط˘خ˘م داد˘عإ’ ي˘مو˘كح˘لا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘كم˘˘˘ي ل˘˘˘م˘˘˘ع
ريبادتلا ذيف˘ن˘ت ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا
مهأاب لفكتلا اهنأاسش نم يتلا
،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘˘سشنا

ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ
ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا˘˘ب

يذلا يعا˘م˘ت˘ج’ا بنا˘ج˘لا˘ك
ةيمهأا ديدجلا سسيئرلا هيلوي
يتلا دوعولل اذيفنت ىوسصق

ه˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘ح لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘طأا
اذ˘˘ه لÓ˘˘خو ة˘˘ي˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ر˘˘˘سضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
اهلمع ط˘ط˘خ˘م˘ل ة˘مو˘كح˘لا
سضرعي نا رظتنملا نم يذلا
ءارزولا سسلجم عامتجا يف
ي˘ت˘فر˘غ ى˘لا لز˘ن˘ي نا ى˘ل˘˘ع
م˘ث ة˘سشقا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
.ةقداسصملا

،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
ي˘˘ف ار˘˘خؤو˘˘م د˘˘˘كأا د˘˘˘ق نا˘˘˘ك
سصخ ةي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
،ةيرئازجلا ءابنأ’ا ةلاكو اهب
تا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ى˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت ه˘˘˘نأا

سسي˘˘ئر ن˘˘م تا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تو
نع برعأا يذلا ،ةيروهمجلا

نأا ي˘ف ة˘مو˘كح˘ل˘˘ل ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
يعاسسملا تايولوأا روحمتت
لو˘˘ح ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘لوأ’ا
تا˘ماز˘ت˘لا ل˘م˘ج˘م د˘ي˘سسج˘˘ت
ىلع حاحلإ’ا ع˘م ،ه˘ج˘ما˘نر˘ب
بناجلل يلاجعتسسإ’ا عباطلا
ل˘ظ ي˘ف اذ˘هو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةيعام˘ت˘ج’ا تا˘بار˘ط˘سض’ا»
ةفلتخم تاعاطق تسسم يتلا
يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نأا ازربم ةماعلا تامدخلاو
يت˘لا ة˘مو˘كح˘لا هذ˘ه فاد˘هأا
نم ي˘سسا˘ي˘سس م˘عد˘ب ى˘ظ˘ح˘ت

ة˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا باز˘˘حأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
فÓ˘ت˘خا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
يمر˘تو ةدد˘ع˘ت˘م ا˘ه˘تا˘ه˘جو˘ت
ةسشيعم فورظ نيسسحت ىلإا
ىلع ظاف˘ح˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
زا˘ج˘نإاو ة˘˘ي˘˘ئار˘˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘لا
.نكاسسملل حومط جمانرب

ح.ميلشس

ريرحتلا ةهبج بزح دقعي
،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘حأ’ا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاظفاحملا ءانمأ’ ا˘عا˘م˘ت˘جا

،ةيلاق˘ت˘ن’ا نا˘ج˘ل˘لا ءا˘سسؤورو
ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م
ـب ها˘م˘˘سسأا ا˘˘م˘˘ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
،«ةد˘يد˘ج ة˘ل˘حر˘م ن˘ي˘˘سشد˘˘ت»
ة˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا نو˘˘˘كت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
11 ـلا ي˘ن˘طو˘لا ر˘م˘تؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
.بزحلل

نيمأ’ا ،يقيدسص يلع اعد
،«نÓفأ’ا» ـل ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا
ءانمأا ىلإا اههجو ةركذم يف
ناجللا ءاسسؤورو تاظفاحملا
«مÓسسلا» زوحت ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا

ميدقت ىلإا ،هنم ةخسسن ىلع
ع˘قاو ن˘ع ة˘˘ح˘˘سضاو ةرو˘˘سص
ىوتسسم ىلع هقافآاو بزحلا

ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ،ة˘ظ˘فا˘ح˘م ل˘ك
اذكو ،ةيسسايسسلاو ةي˘ما˘ظ˘ن˘لا

ةيعامتج’ا ةدعاقلا ثيح نم
،ةظفاحم لك ربع راسشتن’او
ةيلمع ميدقت˘ب م˘ه˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘˘ق
ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ط˘˘˘سسلا
زربأاو ،ةسضراعلاو ةيسشماهلا

ردسصملا فيسضي ‐ يقيدسص
و˘˘ه بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘˘لا نأا ‐ ه˘˘˘تاذ

ة˘لا˘ح˘لا ن˘ع ة˘ق˘ي˘˘قد ةرو˘˘سص
اذكو ،ةظفاحمل˘ل ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا

ف˘˘˘ع˘˘˘سضلا ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م زار˘˘˘˘بإا
ريفوت نم نكمي امب ،ةوقلاو
قيقح˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا طور˘سشلا
ديتعلا بزحلل ة˘ي˘عو˘ن ة˘ل˘ق˘ن
تاو˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف فر˘˘ع يذ˘˘لا
عيمج ىل˘ع ا˘ع˘جار˘ت ةر˘ي˘خأ’ا
ل˘كا˘سشم ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةد˘˘ع˘˘سصأ’ا

يف هتناكم تبرسض ةيلاوتم
ةينطولا ةي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘حا˘سسلا
ةفيعسض ةقلح ى˘ح˘سضأا ي˘ت˘لا
˘ما˘ت˘لا با˘ي˘غ˘لا ل˘ي˘لد˘ب ا˘ه˘ي˘ف
هتسسم˘ل˘ل ةدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ ى˘ل˘عو
ةيسسائرلا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا لÓ˘خ
.ةريخأ’ا

ر.نورأه

بزحلل11 ـلأ ينطؤلأ رتؤؤملل ريشضحتلأ يف عورششلأ لجأأ نم

ةيلاقتنلا ناجللا ءاسسؤورو «نÓفألا» تاظفاحم ءانمأا
لبقملا دحألا نوعمتجي



يبيدأاتلا سسلجملا فلأاو اذه
ءا˘سضق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا سسل˘ج˘م˘ل˘˘ل
ت’اح01و8 نيب ام ةسسارد
ي˘˘ف ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘˘سصقأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا

ل˘ي˘ج˘سست ة˘ن˘سسلا هذ˘ه تفر˘˘ع
ت’احلا ددع يف يسسايق مقر
امك تغل˘ب ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
تب˘ث ة˘لا˘ح53 ا˘ف˘نآا ا˘˘نر˘˘كذ
ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘با˘ح˘سصأا طرو˘˘ت
ةعلطم دج رداسصم هب ترسسأا
لعف دودر يف ،«مÓسسلا» ـل
بق˘˘ع ى˘˘سضو˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘لإا تدأا

ةر˘ي˘خأ’ا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا ة˘كر˘ح
متو ،سضاق0092 تسسم يتلا
سضاق002 نو˘˘ع˘˘ط لو˘˘ب˘˘ق
.مهليوحت تارارق تيغلأا

ثدحلا4 6362ددعلأ ^1441 ىلوأ’أ ىدأمج31ـل قفأؤملأ0202 يفنأج8ءأعبرأ’أ

watan@essalamonline.com

ةريخأ’أ تÓيؤحتلأ ةكرح لأيح ةيؤشضؤف لعف دودرب أوردأب

ءاسضقلل ىلعألا سسلجملل يبيدأاتلا سسلجملا مامأا سضاق53

ز .لأمج

ررقملأ هعأمتجأ يف هيلع ةحورطم ةلأح53 ةشسأرد ءأشضقلل ىلعأ’أ صسلجملل يبيدأأتلأ صسلجملأ جمرب
.أيلعلأ ةمكحملل لوأ’أ صسيئرلأ ،يّبط ديششرلأ دبع ةشسأئرب ،يرأجلأ يفنأج51و41و31 مأيأأ

ينطولا عمجتلا بزح نلعأا
لك ءاسصقإا نع ،يطارقميدلا

و˘˘سضع ،م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ةر˘˘ي˘˘˘مأا ن˘˘˘م
م˘ي˘كحو ،ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘˘لا
،ينطولا بتكملا وسضع ،يرب
سسايلإا ةيوسضع ديمجت مت اميف
لجأا اميف ةنسس ةدمل ،سشيسشرب
ق˘˘يد˘˘سص ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
.قح’ تقو ىلإا ،باهسش

نايب يف ،«يدنرأ’ا» حسضوأا
ىلع «مÓسسلا» زوحت سسمأا هل
ةينطولا ةنجللا نأا ،هنم ةخسسن
تبسسلا تعمتجا ،طابسضنÓل

يزكر˘م˘لا ر˘ق˘م˘لا˘ب ي˘سضا˘م˘لا
تا˘ف˘ل˘م˘لا تسسردو ،بز˘ح˘ل˘˘ل
زع فرط نم ا˘ه˘ي˘لإا ة˘لا˘ح˘م˘لا
ماعلا نيمأ’ا ،يبوهيم نيدلا
ةزّزعملاو ،بز˘ح˘ل˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
ي˘ت˘˘لا تا˘˘قور˘˘خ˘˘لا تا˘˘ب˘˘ثإا˘˘ب

ن˘˘˘م ءا˘˘˘سضعأا ن˘˘˘ع ترد˘˘˘˘سص
ترر˘قو ،ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘˘لا
و˘سضع ،م˘ي˘ل˘سس ةر˘ي˘مأا ءا˘˘سصقإا
نم ايئاهن ،ينطولا سسلجملا

بنا˘ج ى˘لإا ،بز˘ح˘لا فو˘ف˘سص
بت˘كم˘لا و˘سضع ،يّر˘ب م˘ي˘كح
د˘ي˘م˘ج˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،سشي˘سشر˘˘ب سسا˘˘ي˘˘لإا ة˘˘يو˘˘سضع
ة˘سسارد تل˘جأاو ،ة˘ن˘˘سس ةد˘˘م˘˘ل
وسضع ،قيد˘سص با˘ه˘سش ف˘ل˘م
.ينطولا سسلجملا

ينطولا عمجتلا راسشأاو اذه
ة˘ن˘ج˘ل نأا ى˘لإا ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
تمز˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ،طا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سضن’ا
اهيلع سصن يتلا تاءارجإ’اب
نو˘نا˘ق˘لاو ي˘سسا˘سسأ’ا ما˘ظ˘ن˘لا
لÓخ ن˘م ،بز˘ح˘ل˘ل ي˘ل˘خاد˘لا
قيرط نع ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا غ˘ي˘ل˘ب˘ت
لاجآ’ا يفو ،يئاسضق رسضحم
.اًنوناق اهيلع سصوسصنملا

ح.نيدلأ رمق

بئانلا ،ميلسس ةريمأا تمّدق
ينطولا يب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب

قرسشلاو ايقيرفإاب ةيلاجلا نع
بزح نم اهتلاقتسسا ،طسسوأ’ا
،يطارقميدلا ينطولا عمجتلا
ع˘م ة˘ي˘سسا˘ي˘سس تا˘فÓ˘خ د˘ع˘˘ب
ةباينلاب عمجتلل ماعلا نيمأ’ا

.يبوهيم نيدلا زع
،ناملرب˘لا˘ب بئا˘ن˘لا تد˘ّكأاو

ا˘ه˘ت˘لا˘ق˘˘ت˘˘سسا ّسصن نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ه˘تر˘˘سشن
يعامت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
رار˘˘˘˘˘ق ّنأا ،«كو˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘ف»

عمجتلا بزح نم باحسسن’ا
ءا˘ج ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا

تر˘كذ ،ة˘ي˘م˘˘كار˘˘ت با˘˘ب˘˘سسأ’
ر˘ي˘غ بو˘ل˘سسأا جا˘ه˘ت˘نا ا˘ه˘˘ن˘˘م
مدعو ،بزحلا يف يطارقميد
تادا˘ي˘ق˘لا ن˘م ة˘ي˘ن ة˘يأا دو˘جو
هحÓسصإ’ ،بزحلا يف ةيلاحلا

،نيدسسافلاو نييزا˘ه˘ت˘ن’ا ن˘م
تارداب˘م˘لاو تارار˘ق˘لا اذ˘كو
ىلا عوجرلا نود ةيلاجتر’ا
ىلا ىدأا امم ،ةدعاقلا كارسشا

دادسسناو يلخاد ناقتحا دوجو
ن˘ع ة˘˘م˘˘تا˘˘ق ةرو˘˘سص ى˘˘ط˘˘عا

.بزحلا
ءا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سسح» تح˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو

ّنأا ا˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف «نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
يدنرأ’ا بزح نم اهتلاقتسسا

ةايحلا نم اهباحسسنا ينعت ’
ل˘سصاو˘ت˘سس ل˘ب ،ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
وأا ع˘˘قو˘˘م يأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘سضن
ن˘مؤو˘ت ا˘ه˘˘نأ’ تنا˘˘ك بسصن˘˘م
ا˘ه˘ن˘م ءا˘فو ن˘طو˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘ب
نم نيسصلخ˘م˘لا تا˘ي˘ح˘سضت˘ل
.ءادهسشلاو نطولا ءانبا

ز ‐ج

روتكدلا رادغز دمحأا راسشأا
رئازجلا نأا ىلإا داسصتق’ا يف
رايلم11 ن˘˘م د˘˘˘يزأا تلو˘˘˘ح
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م جرا˘خ˘˘ل˘˘ل ر’ود
مدع دوجو ببسسب ، ةبعسصلا
تاردا˘˘˘˘سصلا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب نزاو˘˘˘˘˘ت
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘˘خ ،تادراو˘˘˘لاو
.تامدخلا لاجم سصخي

يذلا رادغز روتكدلا اعدو
ةعاذ’ا ىلع افيسض سسمأا لزن
ي˘ف عار˘سسإ’ا ى˘لإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

دا˘ع˘ت˘ب’او ،دا˘سصت˘ق’ا ع˘يو˘ن˘ت
تاقورحملا نع دامتع’ا نع
لجا نم رامثتسسا خانم قلخو
ءاطعإاو لغسش بسصانم ريفوت
ةنيزخل ةيفاسضإا ةيلام دراوم
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا اد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘لود˘˘لا
ةيوقاط تايناكمإا ىلع رفوتت
هذ˘هو ة˘ي˘حا˘ي˘˘سسو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘فو
اهيلع دامتع’ا نكمي لماوع
،يدا˘سصت˘˘ق’ا ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ا˘عدو ،عا˘ط˘ق˘لا˘ب سضو˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل

دامتعÓل ةديد˘ج˘لا ة˘مو˘كح˘لا
ل˘كل ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘طرا˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ،تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
بجي يتلا ةيلعفلا ةقÓطن’ا
ةنسسلا هذه نم ةيادب نوكت نأا

نوكتسس فواخملا نأ’0202
ا˘م و˘هو1202 ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘ك
ةيرذج تاحÓ˘سصإا ي˘عد˘ت˘سسي
ة˘ي˘فر˘سصم˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
.ةيابجلاو

ك.أشضر

قح’ تقو ىلإأ قيدشص بأهشش فلم يف لشصفلأ ليجأأت

سسيلف نبو نوبت تمعد يتلا «يدنرألا» تادايق يسصقي يبوهيم
21/21 تايسسائر يف

بز◊أ هفرعي يذلأ «يلخأدلأ نأقتح’أ» ـب هتفشصو أم ببشسب

«يدنرألا» نم ليقتسست ناÈŸلا ءانسسح

رأمثتشسأ خأنم قلخو دأشصتق’أ عيؤنت يف عأرشسإ’أب ةبلأطم ةديدجلأ ةمؤكحلأ

تاعوفدملا نازيم يف للخ بسسب جراخلل تلوٌح رلود رايلم11 نم ديزأا

PENA ـل مأعلأ ريدŸأ صسيئرلأ تأمدخ نع ءأنغتشس’أ
نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملل ماعلا ريدŸا ماهم ءاهنإا

يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا فر˘˘ع
رايلم57.5 ـب ازجع رئازجلل
ارهسش11 ـلا لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ر’ود
زجع لباقم ،9102 نم ىلوأ’ا
لÓخ ر’ود رايلم88.3 ـب ردق
.8102 نم ةرتفلا سسفن

ةيريدملا ماقرأا رخآا تحسضوأا
تارداسصلا نأا ،كرامجلل ةماعلا
برا˘ق˘ي ا˘م تغ˘ل˘ب ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

11 لÓخ ر’ود رايلم26.23
،9102 ن˘˘˘م ى˘˘˘لوأ’ا ار˘˘˘ه˘˘˘˘سش
ر’ود را˘ي˘ل˘م21.83 ل˘با˘ق˘م
ةنسسلا نم ةرتفلا سسفن لÓخ
˘‐ هرد˘ق ع˘جار˘ت˘ب يأا ة˘طرا˘ف˘˘لا

تغ˘ل˘بو ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب44.41
73.83 ،اهتهج نم ،تادراولا

رايلم24 لباقم ،ر’ود رايلم
ـب ازجع كلذك لجسستل ،ر’ود
ىلإا يفناج نم ةئاملاب66.8
تحمسسو اذه ،طرافلا ربمفون
تادراولا ةيط˘غ˘ت˘ب تاردا˘سصلا
،ةئاملاب10.58 برا˘ق˘ي ا˘˘م˘˘ب
سسفن يف ةئاملاب67.09 لباقم
.ةطرافلا ةنسسلا نم ةرتفلا

د˘ل˘ب لوأا˘ك ن˘ي˘سصلا تءا˘جو
تادراولا نم ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل نو˘م˘م
نينومم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ل˘ي ا˘م˘ي˘فو
ةم˘ي˘قو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا
ـب ناد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ن˘˘م تادراو˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ل˘ت ر’ود را˘ي˘ل˘م611.7
،ر’ود رايلم378.3 ـب اسسنرف
رايلم060.3  ـب ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا م˘˘ث
رايلم907.2 ـب اينابسسإاو ر’ود
ةر˘˘سشع ىد˘˘حإ’ا لÓ˘˘˘خ ر’ود
9102 نم ىلوأ’ا (11) ارهسش
ةلجسسملا تادراولا ةنراقم عم
ة˘ن˘سس ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘˘خ
) ملاعلا نادلب يقاب امأا ،8102
رايلم30.721.9 ـب (ادلب481
.ر’ود

ي˘˘ف ا˘˘سسنر˘˘˘ف تءا˘˘˘جو اذ˘˘˘ه
ـب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ئا˘˘بز ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م
عافتراب ر’ود را˘ي˘ل˘م916.4
ةنراقم ةئام˘لا˘ب74.0 هت˘ب˘سسن
8102 ةنسس نم ةرتفلا سسفنب
رايلم303.4 ـب ايلاطيإا اهيلت
رايلم85.3 ـب اينابسسا مث ر’ود
ة˘م˘ي˘ق تع˘جار˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ر’ود

9102 ةنسس رئازجلا تارداسص
ةئاملاب23.14 ه˘ت˘ب˘سسن ا˘˘م˘˘ب
رايلم781.2 ـب ترد˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
تاردا˘˘˘˘˘˘سص ترد˘˘˘˘˘˘قو ،ر’ود
11 لÓخ ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا ر˘ئاز˘ج˘لا
9102 ةنسس نم ىلوأ’ا ارهسش
.ر’ود رايلم816.23 ـب

تأعيبم نم69.29
تأقورحم رئأزجلأ
م˘هأا تا˘قور˘ح˘م˘˘لا تل˘˘ث˘˘مو

جراخلا يف رئاز˘ج˘لا تا˘ع˘ي˘ب˘م
ن˘م ى˘لوأ’ا ار˘ه˘سش11 لÓ˘˘خ
ةئاملاب69.29 ةبسسنب9102
ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
غلبتل ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تاردا˘سصل˘ل

ام لباقم ،ر’ود رايلم52.03
،ر’ود رايل˘م54.53 براق˘ي

،8102 نم ةرتفلا سسفن لÓخ
56.41 هرد˘˘˘ق ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب يأا
سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو ، ة˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،تاقورحملا جراخ تارداسصلا
63.2 يلاوحب ،ةيسشماه ىقبتف
42.7 ل˘ث˘م˘ي ا˘م ،ر’ود را˘ي˘ل˘م
يلامجإ’ا مج˘ح˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
رايلم76.2 لباقم ،تارداسصلل
نم ةرتفلا سسفن لÓخ ر’ود
07.11 هرد˘ق ع˘جار˘ت˘˘ب ،8102
.ةئاملاب

ةميق ر’ود رأيلم73.73
9102 يف تأدرأؤلأ
ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو

5 تل˘˘˘˘˘˘سصاو ،تادراو˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب
نم تاجتنملا نم تاعومجم
لكيه اهنمسضتي يتلا7 نيب
ي˘لزا˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘ها˘ج˘تا تادراو˘لا

نم ىلوأ’ا ارهسش11 ـلا لÓخ
ةرتف˘لا سسف˘ن˘ب ة˘نرا˘ق˘م ،9102
ةلثامم ةيعسضو يأا ،ةنسسلا نم
9ـلا لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا كل˘˘ت˘˘ل
.ةنسسلا سسفن نم ىلوأ’ا رهسشأا

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ع˘ل˘سس تع˘جار˘تو
23 ةبارق لثمت يتلا ةيعانسصلا
تادراو˘لا ل˘كي˘ه ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ـلا لÓخ ةئاملاب71 .86 ةبسسنب
يتلاو9102 ن˘م ار˘ه˘سش11
رايلم42.21 عومج˘م تغ˘ل˘ب
رايلم78.41 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ر’ود
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف سسف˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘˘خ ر’ود
عل˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ،ة˘نرا˘ق˘م˘لا
تادراولا ةميق تغلب ،ةيئاذغلا
لباقم ر’ود رايلم23.7 ةبارق
Ó˘ج˘سسم ر’ود را˘ي˘ل˘م68.7
ةئاملاب49.6 ةبسسنب اسضافخنا

هجوتلا ،ردسصملا سسفن بسسح
ع˘ل˘سسل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘ل˘ي˘ج˘سست م˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
،ر’ود نويلم31.234 تغلب
ر’ود نويلم96.415 لباقم
ار˘ي˘خأاو (ة˘ئا˘م˘لا˘ب40.61‐)
ر˘ي˘غ) ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘˘سس’ا ع˘˘ل˘˘سسلا
ر’ود رايلم59.5 ـب (ةيئاذغلا

‐) ر’ود را˘ي˘ل˘م41.6 لباق˘م
ة˘ي˘حا˘ن ن˘مو ،ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب (30.3
نم ناتعومجم تفرع ،ىرخأا
ةرتف لÓخ اعافترا تاجتنملا
قلعتتو ،ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘نرا˘ق˘م˘لا

ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه
م˘˘ي˘˘ح˘˘سشت˘˘لا داو˘˘مو ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
اعاف˘ترا تفر˘ع ي˘ت˘لا (دو˘قو˘لا)
رقتسستل ةئاملاب48.31 ةبسسنب

لباقم ر’ود رايلم41.1 دنع
تاجتنملاو ر’ود رايلم1.0
ـب ا˘سضيأا تع˘ف˘ترا ي˘ت˘لا ما˘خ˘˘لا

97.1 غل˘ب˘ت˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب07.1
.رايلم

ز.لأمج

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم سسمأا تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ءا˘˘ه˘˘نإا ن˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا

،يحابر ميلسس نم لك ماهم
ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
اذكو ،نويزفلتلل ةيمو˘م˘ع˘لا

سسي˘ئر˘لا ،ة˘يد˘يا˘م˘˘ح ر˘˘ي˘˘ن˘˘م
ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
رسشنلاو لاسصتÓل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

.راهسشإ’او
ح.نيدلأ رمق

أنينؤمم ربكأأ نيشصلأو أندÓبل نؤبز لوأأ أشسنرف

يراجتلا نازيملا زجع عافترإا
9102 لÓخ رلود رايلم57.5 ـب

ءأثÓثلأ يف ةبلأطملأ أوددج
يلقتعم لك قÓطإأب64
كأرحلأ

نولسصاوي ةبلطلا
دنجتلا

نؤنطأؤم مهعمو ةبلطلأ جرخ
مقر ءأثÓثلأ يف ديدج نم
عم مهدهع أوددجيل ،64
يملشسلأ كأرحلأ بلأطم
نم لأشضنلأ ةلشصأؤم نيدكؤؤم
ةيعرششلأ مهبلأطم لجأأ

ةيملشس ىلع ةظفأحملأو
.ءأدهششلأ دهع ىلعو كأرحلأ

رهششلل ةبلطلأ كأرح لشصأؤتو
ثيح ،يلأؤتلأ ىلع رششأعلأ

أقÓطنأ ةمشصأعلأ عرأؤشش أؤبأج
أرورمو ءأدهششلأ ةحأشس نم
عرأششو ديعشسرؤب ةحأشسب
ىلإأ لؤشصؤلل يديهم نب يبرعلأ
هأجتأب يزكرملأ ديربلأ ةحأشس
عرأششو ةيزكرملأ ةعمأجلأ
نم تأرششعلأ مهقفأرو ،«نأدوأأ»
أرأبك تأنطأؤملأو نينطأؤملأ

ثيح ،’أجرو ءأشسن ،أرأغشصو
نم جورخلل كأرحلأ ءأدن أؤبل

ةلشصأؤم ىلع ديكأأتلأو ديدج
يتلأو ةيملشسلأ تأريشسملأ
نم يرفيف22 ذنم تقلطنأ
مكح نم رئأزجلأ ريرحت لجأأ
ةبلطلأ عفرو.ةبأشصعلأ
حأرشس قÓطإأب بلأطت تأرأعشش
رأرغ ىلع يأأرلأ نيجأشسم
«،«نيلقتعملأ أوررح أوررح»
ربع أميف ،«نجشست ’ ةيرحلأ
هشضفر نع مهنم صضعبلأ
حأرشس قÓطإأ نود رأؤحلل
رأعشش تحتو ،نيفؤقؤملأ
،«ةيطأرقميد ةرح رئأزج»
لÓخ نم ةبلطلأ ددجو
يتلأ تأرأعششلأو تأتفÓلأ

أم عم رأؤحلل مهشضفر أهوددر
تأيشصخششلأ »ـب مهؤمشسأأ
ىلع نيددششم ،«ةدشسأفلأ
نيلوؤؤشسملأ لك ءأشصقإأ ةيمهأأ
عم دأشسفلأ أيأشضق يف نيعلأشضلأ
ةلشصأؤم ىلع ديكأأتلأ

ةيأغ ىلإأ مهتأريشسم
بلأطملأ ةفأكل ةبأجتشس’أ
ةيأدب ذنم أهنع ربعملأ
يرفيف22 يف يبعششلأ كأرحلأ
.مرشصنملأ

ز.ج



تحسضوأا ،ىرخأا ةهج نم
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘˘سست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ّنأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تايلمع رثإا تفقوأا ،يبعسشلا

نيع،تناج نم لكب ةقرفتم
اسصخسش23،تسسارنمتو ،مازق
ةيعابر تابكرم4 تطبسضو
9 ،ايئابرهك ادلوم11 ،عفدلا

بنا˘ج ى˘لإا ،ط˘غ˘سض قرا˘ط˘˘م
،ندا˘ع˘م˘لا ن˘ع ف˘سشك زا˘˘ه˘˘ج
طيل˘خ ن˘م ا˘سسي˘ك23 اذ˘˘كو
.بهذلا ماخو ةراجحلا

لحاوسسلا سسرح طبحأا امك
،ةدكيكسس ،فلسشلا نم لكب
ةرجه ت’واحم ،فاسص ينبو
اسصخسش75 ـل ةي˘عر˘سش ر˘ي˘غ

براو˘˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ع˘ن˘سصلا ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت

ري˘غ ار˘جا˘ه˘م22 ف˘ي˘قو˘˘ت
ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش

،تنا˘ج ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب
.سسانيمأا نإا اذكو

watan@essalamonline.com

5 6362ددعلأ ^1441 ىلوأ’أ ىدأمج31ـل قفأؤملأ0202 يفنأج8ءأعبرأ’أثدحلا

يلأؤتلأ ىلع رتششير ملشس ىلع تأجرد3و4.3 ةؤقب

تنسشومت نيعو ةياجبب نيتيسضرأا نيتزه

ةيشضقلأ هذه يف رظنلل يرأجلأ يفنأج82 مؤي ةشسلج تجمرب

ةسشيوسش رودق يقوقحلا طسشانلل تقؤوملا جارفإلا

ةشصتخم ةكبشش مهعم لكشش أشصخشش11 قح يف ذأفنلأ فؤقؤم أشسبح نأرهشش

تايلمع ربدمل ةمارغ نييÓم01و ةذفان انجسس تاونسس3
تنسشومت نيعب «ةقرحلا»

ثحبلا ةقرف رسصانع نكمت
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لاو
ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
،عوبسسأ’ا اذه رحب ،تنسشومت
ةسصتخم ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م
راحبإ’ا تايلم˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف
21 ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘ت ير˘˘˘˘سسلا
ىلع مهسضرع دعبو ،اسصخسش
،ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘سص
3 ن˘ج˘سسلا˘ب م˘كح ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا
نييÓم01و ةذ˘فا˘ن تاو˘ن˘سس
ق˘ح ي˘ف رد˘سص ا˘م˘ي˘ف ،ة˘مار˘غ
اسسبح نيره˘سشب م˘كح ة˘ي˘ق˘ب˘لا

.ذافنلا ةفوقوم
ةينمأ’ا ةقرفلا تماقو اذه

اسصخسش21 في˘قو˘ت˘ب ،ا˘ه˘تاذ
ل˘سضف˘˘ب ة˘˘كب˘˘سشلا دار˘˘فأا ن˘˘م
د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسإا
بابسشلا نم ةعومجم دوجوب
يرسس راحبإا ةي˘ل˘م˘ع˘ل ر˘سضح˘ت
،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ل˘حاو˘˘سسلا و˘˘ح˘˘ن
ة˘قر˘ف˘لا تاذ ر˘سصا˘ن˘ع مو˘ق˘ت˘ل
ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘˘كت˘˘ب
،ةيل˘م˘ع˘لا طا˘ب˘حإ’ ير˘ح˘ت˘لاو
ءا˘ف˘خإا نا˘كم د˘يد˘ح˘ت م˘ت ن˘˘يأا

يف ةلمعتسسملا مزاوللا سضعب
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا هذ˘˘ه
ىدحإا ىوتسسم ىلع ةدجاوتم
ط˘سسو˘ب تارا˘ي˘˘سسلا ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘ح
ي˘ف تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م
.(أا.م.خ) ىعدي باسش ةبكرم

رثإا ىلعو ،هتاذ قايسسلا يف
ط˘خ˘لا ن˘˘م ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘سصتا
هدا˘˘ف˘˘م (8451) ر˘˘˘˘سضخأ’ا

بابسشلا نم ةعومجم دوجو
ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
ةيلمع ميظنت ددسصب تنسشومت
ىلع لخدتلا مت ،يرسس راحبإا
سصاخسشأا5 فيقوت متيل روفلا

ةحلسصملا رقم ىلإا مهليوحتو
،مهع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو مÓ˘˘˘˘˘عإا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو
ىلع مهعامسسو ،ةيروه˘م˘ج˘لا

مهل نأا نيبت ،ةيمسسر رسضاحم
وعدملا هيف هبتسشملاب ةقÓع
ئ˘˘ب˘˘خ˘˘˘ي نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا (أا .م.خ)
ا˘م˘ك ة˘ير˘سسلا ةر˘ج˘ه˘لا مزاو˘˘ل
جئاتن تسضفأا امك ،افنآا انركذ
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘لإا ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

طسسوب يهاقملا دحأا ىوتسسم

6 ن˘م ة˘نو˘كت˘م˘لاو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا
نوردحني مهن˘م5 سصاخ˘سشأا

عفدب اوماق ،نازيلغ ةي’و نم
لجأا نم ةربتعم ةيلام غلابم
نم ا˘قÓ˘ط˘نا ير˘سسلا را˘ح˘بإ’ا
،تنسشومت نيع ةي’و لحاوسس
اوع˘فد م˘ه˘نأا م˘ه˘ع˘ي˘م˘ج اود˘كأا
د˘˘حأ’ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
وذ (إا.م) وعدملاو نيفوقوملا
.ةنسس82 ـلا

تاءار˘˘جإÓ˘˘ل ’ا˘˘م˘˘كت˘˘˘سساو
ءار˘جإا زا˘ج˘نا م˘ت ،ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
مهميدقت عم ،مهدسض يئاسضق
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا
،تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘ل
لوثمل˘ل هرود˘ب م˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا
ق˘ح ي˘ف رد˘سص ن˘يأا يرو˘˘ف˘˘لا
اسسبح تاونسس3 مكح مهدحأا
ة˘مار˘غو ،عاد˘يإ’ا ع˘˘م ةذ˘˘فا˘˘ن
نييÓم01 ـب ةرد˘ق˘م ة˘ي˘لا˘م
ط˘ط˘خ˘م˘لا ه˘نو˘˘ك ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ةيقبلا امأا ،ةيلمعلل يسسيئرلا
ن˘ير˘ه˘سش م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘سصف
.ذافنلا ةفوقوم اسسبح

ب.Ëرك
ةهؤبششم تأقفشص مأربإأ أهزربإأ مهت ةدع هل تهجو

ببسسب تقؤوŸا سسب◊ا لجيجب Òهاطلا ىفسشتسسم ريدم عاديإا
داسسف اياسضق

ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ق سسمأا لوأا ر˘˘˘˘˘مأا
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
عاد˘يإا˘ب ،ل˘ج˘ي˘ج˘ب ر˘ي˘ها˘˘ط˘˘لا
ىفسشتسسمل ي˘لا˘ح˘لا ر˘يد˘م˘لا
،«بوذجم ديعسسلا» ريهاطلا
ةيفلخ ىلع ،تقؤوملا سسبحلا

.داسسف اياسضق يف هتعباتم
مهت ،ينعملل تهجوو اذه

تا˘ق˘ف˘سص مار˘بإا ا˘هزر˘بأا ةد˘ع
نا˘ك ه˘نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم

دا˘سسف˘لا ا˘يا˘سضق ي˘ف اد˘ها˘˘سش
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ا˘هد˘ه˘سش ي˘ت˘لا
م˘ت ي˘ت˘لاو ،ر˘كذ˘لا ف˘˘لا˘˘سسلا
حبسصي نأا لبق ارخؤوم اهحتف
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م
د˘ها˘سشك ا˘ق˘با˘سس هؤوا˘عد˘ت˘˘سسإا

ارا˘˘˘˘˘طإا نا˘˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع
ه˘عا˘˘م˘˘سسل ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
دا˘˘سسف ا˘˘يا˘˘سضق سصو˘˘سصخ˘˘˘ب
،ةيح˘سصلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تاذ˘ب

ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا ة˘˘سسارد˘˘لا د˘˘ع˘˘بو
طروت حسضتا اياسضقلا فلمل
ذنم هنييعت مت يذلا ينعملا
اذه سسأار ىلع ةزيجو ةرتف
،ركذلاب ر˘يد˘ج.ىفسشتسسملا
تد˘ه˘˘سش ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه نأا
تارا˘طإا ةد˘˘ع طرو˘˘ت ا˘˘سضيأا
ر˘˘ي˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب
.«بوذجم ديعسسلا»

يوأرمع مأششه

ةليل و سسمأا حابسص تلجسس
نا˘ت˘˘ي˘˘سضرأا نا˘˘تز˘˘ه سسمأا لوأا
ن˘˘ي˘˘˘عو ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
3و4.3 ةو˘ق˘˘ب ،تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت
ىلع رتسشر ملسس ىلع تاجرد
.يلاوتلا

ي˘ف ثح˘ب˘لا ز˘كر˘م ح˘˘سضوأا
ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع
ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ءا˘يز˘ي˘فو˘ي˘ج˘لاو
اهتفرع يتلا ةزهلا نأا ،سسمأا

ى˘ل˘˘ع تع˘˘قو ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و

حا˘ب˘سص ن˘م32:9 ة˘عا˘˘سسلا
دعب ىلع اهزكرم ددحو ،سسمأا

.وبلام ةقطنم لامسش ملك7
نيعب تلجسس يتلا ةزهلا امأا

‐ تع˘˘قو د˘˘ق˘˘ف ،تن˘˘˘سشو˘˘˘م˘˘˘ت
ىلع ‐ هتاذ ردسصملا فيسضي
لوأا ةليل نم53:22 ةعاسسلا
دعب ىلع اهزكرم ددحو ،سسمأا

د’وأا بر˘غ بو˘ن˘ج م˘ل˘ك31
.ةعمجوب

ب.نيرشسن

أيئأشضق أمهتعبأتم ببشسب

تاÒسس يتيدلب يسسيئر ماهم فيقوت
Âاغتسسم ‘ ةرسضخو

رو˘ن˘لا د˘ب˘ع د˘م˘ح˘˘م ف˘˘قوأا
ماهم ،مناغتسسم يلاو ،يحبار
ي˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘سسي˘˘ئر ن˘˘م ل˘˘ك
بب˘˘˘سسب ،ةر˘˘˘سضخو تار˘˘˘ي˘˘˘سس
امب Óمع ،ايئاسضق امهتعباتم
34 ةداملا ماكحأا هيلع سصنت
01‐11 م˘˘قر نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م
.ةيدلبلاب قلعتملا

قح’ تقو يف متيسسو اذه
ن˘يد˘يد˘ج ن˘ي˘سسي˘ئر بي˘سصن˘˘ت
يتفلاسسلا نيتيدلبلل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
ي˘˘سسي˘˘ئر فر˘˘ط ن˘˘م ،ر˘˘كذ˘˘لا

ةسشاعسشعو تاري˘قو˘ب ي˘تر˘ئاد
.يلاوتلا ىلع

لÓخ مت هنأا ركذلاب ريدج
8 فÓختسسا ةيسضاملا ةنسسلا

ةيدلب ةيبعسش سسلاجم ءاسسؤور
عومجم نم مناغتسسم ةي’وب
ببسسب ،اي˘ب˘ع˘سش ا˘سسل˘ج˘م23
يتلا تافيقوتلا وأا ةلاقتسس’ا
ى˘ل˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو ا˘˘هرر˘˘ق
ةيئاسضقلا تاعبات˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ن˘ي˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا تلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا
.نيينعملا نييلحملا

ر.رجأه

ةمكحملا ةئيه سسيئر ررق
ءا˘سضق سسل˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

جارفإ’ا ،سسمأا حابسص ،نارهو
ل˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تقؤو˘˘م˘˘لا
،ة˘سشيو˘سش رود˘ق ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
نارهو نجسس ي˘ف سسو˘ب˘ح˘م˘لا

.يسضاملا ربمسسيد01 ذنم
سسل˘ج˘م و˘ه˘ب لو˘ح˘˘تو اذ˘˘ه

ة˘˘حا˘˘سس ى˘˘لإا ،نار˘˘˘هو ءا˘˘˘سضق
ل˘ع˘ف˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘فا˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘لا
هيلإا اولقنت نيذلا نونطاوملا
ي˘ت˘لا ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا رو˘˘سضح˘˘ل

ن˘˘˘م نو˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘سضح
،ةياجب ،ةم˘سصا˘ع˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م
سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ،وزو يز˘ي˘ت
ع˘˘م سسسسأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،نا˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘تو
رودق قح يف نارهو يماحم
لثمم مدقت نأا دعبو ،ةسشيوسش
،تقؤوملا جارفإ’ا بلطب مهنع
ةمكحملا ة˘ئ˘ي˘ه سسي˘ئر ق˘ط˘ن
ةسسلج دد˘حو ،بل˘ط˘لا لو˘ب˘ق˘ب
رظنلل مداقلا يفناج82 موي
 .ةيسضقلا هذه يف

ح.مأشستبإأ

رارد يزوف روتكدلا نلعأا
يعجرملا زكرملا نع لوؤوسسملا
دهعمب ةيمسسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأÓ˘ل
ني˘سصخ˘سش ةا˘فو ن˘ع ،رو˘ت˘سسا˘ب
جربو ةسسبت يتي’و نم لكب
ا˘م˘ه˘ت˘با˘سصإا د˘ع˘ب ،ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب
هراسشتنا نم ارذحم سسوريفلاب

.ةمداقلا مايأ’ا لÓخ
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا تاذ رذ˘˘˘حو

ةباسصإ’ا نم يفحسص حيرسصت
يت˘لا ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأ’ا˘ب

ن˘ي˘سصخ˘سش ةا˘فو ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست
ن˘م ل˘كب ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا لÓ˘خ
جيريرعوب جربو ةسسبت يتي’و
ةنسس83 رمعلا نم غلبي لوأ’ا

نم ينا˘ع˘ي) ة˘ن˘سس15 ينا˘ث˘لاو
ح˘ئار˘سشلا ا˘ي˘عاد (ن˘مز˘م سضر˘م
ن˘م رر˘سضتو ة˘˘سضر˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأ’ا
ى˘لا ه˘جو˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

اهسسفن ةيامحل حيقلتلا حلاسصم
سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه غ˘ل˘˘ب˘˘ي نا ل˘˘ب˘˘ق
.ةلبقملا رهسشأ’ا لÓخ هتورذ

ح.مأشستبإأ

مؤمشسلأ هذه عيبل أنأكم يلئأعلأ هنكشسم نم ذختإأ
اسصرق429 زجحو سصخسش فيقوت

ةسسبتب ةيلقعلا تارثؤوملا نم

ةمدأقلأ مأيأ’أ لÓخ أهرأششتنأ نم تأريذ–

جيريرعوب جربو ةسسبتب Úسصخسش لتقت ةيمسسوŸا ازنولفنألا

ةي’و نمأا رسصانع تنكمت
سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ة˘˘سسب˘˘ت
اسصرق429 زجحو هيف هبتسشم
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م
ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘˘ع تم˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
طخلا ر˘ب˘ع ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘م
سصخسش دوجو اهدافم51‐84

ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ي ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم
ن˘م ذ˘خ˘ت˘˘يو تا˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا

م˘ت˘ي˘ل ،كلذ˘ل ا˘نا˘كم ه˘˘ن˘˘كسسم
ناكمو هتيوه د˘يد˘ح˘ت ا˘هد˘ع˘ب
سشيتفتلاب نذإا رادسصإاو هانكسس
ةيمك زجحو هفيقوت نع رفسسأا
.ركذلا ةفلاسسلا مومسسلا

‘أؤع Òششب

ةفل÷أب عنشصلأ يتيديلقت Úتلبنق ترمدو تفششك

ةليسسŸاو ةديلبلاب ةيباهرإلا تاعامجلل معد يرسصنع فيقوت

ط.ةرأشص

ةديلبلأ نم لكب ةيبأهرإ’أ تأعأمجلل معد يرشصنع صسمأأ لوأأ ،يبعششلأ ينطؤلأ صشيجلل زرأفم تفقوأأ
ةيدلبب ةنيزوأأ لبج ةقطنÃ عنشصلأ يتيديلقت Úتلبنق ىرخأأ ةزرفم ترمدو تفششك أميف ،ةليشسŸأو

.ةفل÷أ ةي’و ‘ ةمطبلأ صضيف

لود نم معدب أيكرت
أهنيطؤتل ىعشست ةيبرغ
أيبيل برغب

ةيباهرإا تاميظنت
ايروسس نم «ةراف»
رئازجلا نمأا ددهت
ىلإأ ةيلود تأريذحت ريششت
ةحلشسم تأعأمج نيطؤت
بلدأأ نم ةرأف ةددششتم
أيبيل برغ يف أيرؤشس لأمشش
رأطإأ يف أيكرت نم ةمدأق

ةقفأؤمب يميلقأ لح
ردشصم لكششي أم ؤهو ،ةيلود
أقيقح أديدهتو قلق
ةروأجملأ لودللو رئأزجلل
.دلبلأ أذهل

نؤيرشصم نؤطششأن بلأط
ءأششنإأب ىرشصملأ صشيجلأ

ةيرشصم ةيركشسع دعأؤق
ءأششنإ’ أيبيل برغ ىف
ةيرشصم ةيركشسع دعأؤق
ةيبرغلأ ةقطنملأب ةمئأد
هذهل أبشسحت أيبيل ىف
يتلأ ةحلشسملأ تأعأمجلأ

.أيقيرفأ لأمشش نمأأ ددهت
بلأط ،قأيشسلأ أذه يفو
نأديز ىشسأيشسلأ للحملأ
ةحلشسملأ تأؤقلأ ىئأنقلأ
ةدعأق ءأششنإأب ةيرشصملأ

برغ ىف ةيرشصم ةيركشسع
صشيجلأ ةدنأشسمو أيبيل
نم أرذحم ،ىبيللأ ىنطؤلأ

نيطؤتل ىكرت ططخم
تأميظنتلأو نييبأهرإ’أ
برغ يف أيمشسر ةيبأهر’أ
صضأشضقن’أ نيح ىلأ أيبيل

نم معدبو أيبيل قرشش ىلع
رمأ صضرفل ةيبرغ لود
لؤبقلل رشصم ىلع عقأو
وأأ أهتأورثو أيبيل ميشسقتب
تأميظنتلل رشصم ةهجأؤم
.ةيبأهر’أ

صس.مدأأ
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ة˘نو˘ن˘ح˘لا ،ةر˘˘ي˘˘سسأ’او مأ’ا .«ءار˘˘سسإا»
،ة˘ح˘ير˘ج˘لاو ة˘سضير˘م˘لا ،ة˘˘ئ˘˘ير˘˘ب˘˘لاو
،ا˘ه˘ترا˘ي˘سس ي˘ف نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا تل˘˘ع˘˘ت˘˘سشا
باذو ا˘هد˘سسج قور˘ح˘لا تم˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ف
.اه˘ه˘جو هو˘سشتو ا˘ه˘ع˘با˘سصاو ا˘هد˘ل˘ج
ا˘ه˘ع˘م ا˘ن˘قر˘ت˘حاو تقر˘ت˘حا .«ءار˘˘سسإا»
ة˘ل˘ع˘ت˘سشم˘لا ا˘ه˘نار˘ي˘نو ،ًا˘م˘لأاو ا˘ع˘˘جو
قو˘ق˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا نÓ˘ع’ا» قر˘ح˘ت
وأا ةميق هل دعي مل يذلا «ناسسنإ’ا

دو˘جو رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ظ ي˘˘ف ى˘˘ن˘˘ع˘˘م
نو˘ج˘سس ل˘خاد قر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ا˘˘هد˘˘سسج
.ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘˘سسإ’ا لÓ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح’ا
ربمسسيد /لوأا نوناك نم رسشاعلا يفف
ةماعلا ةيعمجلا تنلعأا ،8491 ماع
ي˘ف و˘يا˘سش ر˘سصق˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل
قو˘ق˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا نÓ˘˘عإ’ا سسيرا˘˘ب
قوقح ةقي˘ثو ة˘با˘ث˘م˘ب و˘هو ،نا˘سسنإ’ا
ةدحتملا ممأ’ا يأار نع ربعت ةيلود
لك ىدل ةيمحملا ناسسنإ’ا قوقح نع
سسسسأا نÓ˘عإ’ا اذ˘ه ع˘سضي˘˘ل .سسا˘˘ن˘˘لا

ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
هتماركو هتي˘نا˘سسنإا مار˘ت˘حاو نا˘سسنإ’ا

فارتع’او ،ةيناسسنإ’ا ةايحلا ةيسسدقو
ءاسضعأا عمج يف ةلسصأاتملا ةماركلاب
م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘بو ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لا ةر˘˘˘سسأ’ا
ةيرحلل سساسسأاك ةتبا˘ث˘لا ة˘يوا˘سست˘م˘لا

د˘ق˘لو .م˘لا˘ع˘لا ي˘ف مÓ˘سسلاو لد˘ع˘لاو
قو˘ق˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا نÓ˘عإ’ا ن˘م˘سضت
ةيرسشبلل لفكت ،ةدام نيثÓث ناسسنإ’ا

ةيرحلاو ةماركلاب اهيف ع˘ت˘م˘ت˘ت ةا˘ي˘ح
ة˘مار˘كل ر˘هو˘ج˘˘ك ،نا˘˘م’او ن˘˘مأ’او
نيعبرأا ل˘ب˘ق ه˘نÓ˘عا ذ˘ن˘مو .نا˘سسنإ’ا

قوقحب ةينعملا تاسسسسؤوملاو اماع
،ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيلحملا ،ناسسنإ’ا
ديسشتو ،ملاعلا ءاجرأا ةفاك يف هييحت
هنومسضم ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘ل˘سستو ه˘ب
،مهقح اذه .ةفلتخم لاكسشأاو قرطب
لمعلاب مهبلاطن نأا مهيلع انقح نمو
نا˘˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح مار˘˘˘ت˘˘˘حا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
مهتايلوؤوسسم لم˘ح˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
هفرتقت ام هاجت ةيناسسنإ’او ةيقÓخأ’ا
ن˘م ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘ق
ةميسسج تاكاهت˘ناو ة˘ظ˘ف تازوا˘ج˘ت

ي˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق ط˘˘سسبأ’
ا˘ه˘ب ى˘ن˘غ˘ت˘ي ي˘ت˘لا نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘حو
ه˘تا˘سسسسؤو˘˘مو ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
نم ريثك يف يقترت يتلاو ،ةيقوقحلا
بر˘ح م˘ئار˘ج فا˘˘سصم ى˘˘لا نا˘˘ي˘˘حأ’ا

بجو˘ت˘سست ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا د˘سض م˘˘ئار˘˘جو
ل˘ف˘ك د˘ق˘ل .ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لاو ة˘ق˘حÓ˘م˘لا
،ناسسنإ’ا قوق˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا نÓ˘عإ’ا
ق˘ح يأا .ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف ه˘ق˘ح نا˘˘سسنإÓ˘˘ل
،يسصخسشلا هنمأاو هتيرح يف ناسسنإ’ا

د˘لو˘ي» ه˘ن˘م ى˘˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘لا تسصنو

يف ن˘يوا˘سست˘م ًارار˘حأا سسا˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج
Óًقع اوبهو دقو ،قوقحلاو ةماركلا

مهسضعب لماعي نأا مهيلعو ًاريمسضو
تل˘ف˘ك ا˘م˘ي˘ف .«ءا˘خإ’ا حور˘ب ًا˘˘سضع˘˘ب
عتمتلاب نا˘سسنإ’ا ق˘ح ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةدا˘م˘لا
يف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا ةفاكب
،ناسسنإ’ا قوق˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا نÓ˘عإ’ا
بب˘سسب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا˘ك ،ز˘ي˘ي˘˘م˘˘ت يأا نود
ةغللا وأا سسنجلا وأا نوللا وأا رسصنعلا
يأا وأا ي˘سسا˘ي˘سسلا يأار˘˘لا وأا ن˘˘يد˘˘لاوأا

وأا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ل˘˘˘سصأ’ا وأا ،ر˘˘˘خآا يأار
يأا وأا دÓيملا وأا ةورثلا وأا يعامتج’ا

لاجرلا نيب ةقرفت ةيأا نود ،رخآا عسضو
د˘ق˘ل˘ف ىر˘خأ’ا داو˘م˘لا ا˘مأا .ءا˘˘سسن˘˘لاو
ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف نا˘سسنإ’ا ق˘˘ح تن˘˘م˘˘سضت
قحلاو ،هسصخسش ة˘مÓ˘سسو ة˘ير˘ح˘لاو
ة˘نا˘م˘سضلاو ل˘م˘˘ع˘˘لاو م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
،ريبعتلاو يأارلا ةير˘حو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نود ءارآ’ا قانتعا ةيرح كلذ يف امب
قر˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ،ل˘˘˘خد˘˘˘ت يأا

تÓماعملاو بيذعتلاو ، دابعتسس’او
زا˘ج˘ت˘ح’ا وأا لا˘ق˘ت˘ع’او ة˘ي˘˘سسا˘˘ق˘˘لا
.داعبإ’او يرسسقلا يفنلاو يفسسعتلا

لقنتلا قح ناسسنإ’ا «نÓع’ا» حنمو
لك دودح لخاد هتماقإا لحم رايتخاو
يف يفسسعتلا لخدتلا ترظحو ،ةلود
وأا ه˘تر˘سسأا ةا˘ي˘ح وأا ،ة˘سصا˘خ˘لا ه˘تا˘ي˘ح
تÓم˘ح˘لا وأا ه˘تÓ˘سسار˘م وأا ه˘ن˘كسسم
.هتعمسسو هفرسش ىلع
ناسسنا لك نا هدونب سضعب يف ءاجو
نا ى˘لإا ،ءير˘ب و˘ه ،ة˘م˘ير˘ج˘ب م˘ه˘ت˘˘م
ةينلع ةمكاحمب ًانوناق هتنادا تبثت
تانام˘سضلا ا˘ه˘ي˘ف ه˘ل ن˘مؤو˘ت ة˘لدا˘عو
ةفاسضإ’اب .هن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلا
ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كل
ةيفاقثلاو ةيداسصتق’او ةيعامتج’او

يتلا «ةئزجتلل ةلباقلا» ريغ ىرخأ’ا
قوقحل يملاع˘لا نÓ˘عإ’ا ا˘ه˘ن˘م˘سضت
ي˘ف ة˘ق˘فو˘م تنا˘ك ي˘ت˘لاو ،نا˘˘سسنإ’ا

تا˘م˘ل˘كل˘ل ا˘ه˘ئا˘ق˘ت˘ناو ا˘ه˘˘ت˘˘غا˘˘ي˘˘سص
اهرهو˘ج ي˘ف ة˘ع˘ئارو ،ن˘ي˘ما˘سضم˘لاو
˘مر˘ت˘ح˘ت نأا م˘هأ’ا ا˘م˘ي˘ف ،ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘˘مو
ة˘نود ة˘ي˘ع˘قاو ة˘سسرا˘م˘م˘ل م˘˘جر˘˘ت˘˘تو
نÓ˘˘عإ’ا» نا .ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت وأا ة˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت
نا˘ك «نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةدهاعمل˘ل ر˘سشا˘ب˘م˘لا لوأ’ا رد˘سصم˘لا
ماع ءاسسنلا قحب زييمتلا دسض ةيلودلا

ة˘ي˘لود˘لا ةد˘ها˘ع˘م˘˘لا ًا˘˘سضيأاو ،9791
ةفاسضإ’اب ،4891 ماع بيذعتلا دسض
ماع لفطلا قوقحل ةيلودلا ةدهاعملل
ةيئانجلا ة˘م˘كح˘م˘لا ءا˘سشنإاو0991
.8991 ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

نÓعإ’ا كاذ نإاف ديدسش راسصتخابو
يف انلق امك ةيسساسسأ’ا ةمدقملا ناك
يف ةديد˘ج ة˘ي˘م˘لا˘ع سسسسأ’ ة˘ياد˘ب˘لا
˘˘مار˘˘ت˘˘حاو نا˘˘سسنإ’ا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
ةيعي˘ب˘ط˘لا قو˘ق˘ح˘لا نأاو ،ه˘ت˘ي˘نا˘سسنا
كل˘˘ت ي˘˘ه ،نا˘˘سسنإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا
سشيعلا ع˘ي˘ط˘ت˘سسن ’ ي˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لا

نأا نم اننكمت اهناو ،اهنودب رسشبك
انلاسصخ لماك وحن ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سسن
ةيلقعلا انتاردق روطن نأاو ،ةيناسسنإ’ا

ي˘ف˘ن نأاو ،ا˘نر˘ئا˘˘م˘˘سضو ا˘˘ن˘˘ب˘˘هاو˘˘مو
يفو .اهريغو ةيحورلا ا˘ن˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا˘ب
م˘مأ’ا ه˘ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ىرخأا ةيقوقح تاسسسسؤومو ةدحتملا
قوقحل يم˘لا˘ع˘لا نÓ˘ع’ا» ىر˘كذ˘ب
انقرطت يتلا ،هئدابم ناف ،«ناسسنإ’ا
،ًا˘ف˘نآا ا˘هر˘هو˘ج ن˘ع ا˘ن˘ثد˘ح˘تو ا˘ه˘ي˘لإا
نم عمسسمو ىأارم مامأا كهنُتو سسادت
م˘مأ’ا كر˘ح˘ُت نأا نود ،ع˘م˘جأا م˘لا˘ع˘˘لا
يدج كرحت نودو ،ًانكاسس ةدحتملا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا سصو˘˘سصن˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
سشط˘ب˘لا ن˘م ة˘˘ي˘˘ما˘˘سسلا ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لاو
كل˘˘ت تلازا˘˘م ثي˘˘ح ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
قرو ى˘ل˘ع ًار˘ب˘˘ح در˘˘ج˘˘م ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لا
امو ،ينيطسسلفلا بع˘سشل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
،ينيط˘سسل˘ف˘لا نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح تلاز
ةيعامتج’او ةيداسصتق’او ةيناسسنإ’ا

ةظحللا رادم ىلع كهنت ةيفاقثلاو
لبق نم ليثم هل قبسسي مل لكسشبو
تلازامو .يليئارسسإ’ا لÓتح’ا ةلود
،ةر˘م˘ت˘سسم ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا

تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو نو˘ج˘سسلا تار˘˘سشعو
نينطاوملا ف’آاب ظتكت ةيليئارسسإ’ا
خويسشلاو لافطأ’ا مهني˘ب ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا

ى˘˘حر˘˘ج˘˘لاو ءا˘˘سسن˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ت˘˘ف˘˘˘لاو
ًاسضيأا مهنيبو .نيقاعملاو ىسضرملاو
تادا˘ي˘ق˘لاو ن˘ي˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا باو˘˘ن˘˘لا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تاءا˘ف˘˘كلاو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

دعاسصت ل˘ظ ي˘ف اذ˘ه .ة˘ي˘م˘يدا˘ك’او
تائ˘م زا˘ج˘ت˘حاو لا˘ق˘ت˘ع’ا تÓ˘م˘ح
م˘ه˘ئارآا بب˘سسب ًا˘يرادا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نع Óسضف .ةيسسايسسلا مه˘تاد˘ق˘ت˘ع˘مو
ءاده˘سشل ن˘ي˘ما˘ث˘ج˘لا تا˘ئ˘م زا˘ج˘ت˘حا
رباقمب» فرعُي ام يف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ًاباق˘ع ى˘تو˘م˘لا تا˘جÓ˘ث وأا «ما˘قرأ’ا
ًاي˘عا˘م˘ج ًا˘با˘ق˘عو ،م˘ه˘تو˘م د˘ع˘ب م˘ه˘ل
م˘ه˘مار˘كإا ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘حو م˘ه˘˘يوذ˘˘ل
،ةيمÓسسإ’ا ةعيرسشل˘ل ًا˘ق˘فو م˘ه˘ن˘فدو
نو˘نا˘ق˘ل˘ل ًا˘ق˘فو ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘م˘ير˘ج ي˘˘ف
ة˘ي˘ن˘يدو ة˘ي˘قÓ˘خأا ة˘م˘ير˘˘ج ي˘˘لود˘˘لا

نÓ˘ع’ا» ىر˘كذ ل˘ح˘ت . ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘قو
ماعلا اذه «ناسسنإ’ا قوقحل يملاعلا

عسشبأ’ نوسضرعتي انتاريسساو انارسسأاو
نامرحلاو ليكنتلاو عمقلا تايلمع
ةيناسسنإ’ا قوقحلا طسسبأا ةرداسصمو
ةياعرلاو جÓعلا يف قحلا اهيف امب

لامه’ا ةسساي˘سس ل˘ظ ي˘فو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
را˘ت˘ه˘ت˘˘سس’او د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
،ىرسسأ’ا ةح˘سصو ةا˘ي˘ح˘ب ر˘م˘ت˘سسم˘لا

ءارسسا» ة˘ي˘سسد˘ق˘م˘لا ةر˘ي˘سسأ’ا ل˘ع˘لو
مارجإÓل اعسشب اجذومن «سصي˘با˘ع˘ج˘لا
ىحرجلا عم لماعتلا يف يليئارسسإ’ا

يوذو ى˘˘سضر˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘˘لاو
ءار˘˘سسا» .ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
تلقتعا ةينيط˘سسل˘ف مأا «سصي˘با˘ع˘ج˘لا

نيرسشت11 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ج
رمعلا نم غلبتو ،5102 ربوتكأا/لوأا

ةدلب نم ة˘ي˘سسد˘ق˘م ي˘هو ،ا˘ما˘ع43
سسد˘˘ق˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج ر˘˘ب˘˘˘كم˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ج
ن˘ج˘سسلا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع م˘كحو ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
تقسصلأا ةمهتب اماع11 ةدمل يلعفلا
ةناوطسسا ترجفنا نيح كلذو ،اهب

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترا˘ي˘سسب ا˘ه˘ل˘ق˘ت تنا˘ك زا˘غ
ز˘جا˘˘ح ن˘˘م ر˘˘ت˘˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘سسم˘˘خ د˘˘ع˘˘ب

تاو˘˘ق قÓ˘˘طإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن ير˘˘˘كسسع
امنيب اهترايسس ىلع رانلا لÓتح’ا

ىلإا اح˘يرأا ة˘ن˘يد˘م ن˘م ةد˘ئا˘ع تنا˘ك
را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’ا ع˘˘مو .سسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ا˘ه˘ترا˘ي˘سس ي˘˘ف نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا تل˘˘ع˘˘ت˘˘سشا

تبيسصأاو ،اهدسسج قورحلا تمهتلاو
ةيناثلاو ىلوأ’ا ةجردلا نم حورجب
تتابو ،اهدسسج نم %05 يف ةثلاثلاو
،هفسصو بعسصي يحسص عسضو يف
تايلمعو ةيبط ةياعرل ةجاحب يهو
يبط لامها لظ يف ةديدع ةيحارج
نو˘˘ج˘˘سس ةرادا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘م
اهتاناع˘م ن˘م م˘قا˘ف˘ي ا˘م˘م ،لÓ˘ت˘ح’ا

اهعجو نم ديزيو اهم’آا فعاسضيو
ةا˘عد ن˘م بل˘ط˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘م .ا˘˘ن˘˘ع˘˘جوو
ىلإا ناسسنإ’ا قوقحو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
«ءارسسإا» نع جارف’ا لجأا نم لخدتلا

.ينيطسسلفلا ناسسنإ’ا قوقح ةيامحو
ةد˘م˘لا ي˘ث˘ل˘ث ة˘˘م˘˘كح˘˘م ى˘˘م˘˘سست ا˘˘م
ري˘سسأ’ا ن˘ع جار˘ف’ا رر˘ق˘ت (سشي˘ل˘سش)
يبلسش دومحم رسصاقلا
ىر˘˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه تدا˘˘˘˘فأا

نأا ،اهنع ردسص ريرقت يف نيررحملاو
ةد˘م˘لا ي˘ث˘ل˘ث ة˘˘م˘˘كح˘˘م ى˘˘م˘˘سست ا˘˘م
مويلا اهتسسلج تدقع يتلاو (سشيلسش)
جارف’ا تررق ،«وديجم» نجسس يف
دمحم دومحم ر˘سصا˘ق˘لا ر˘ي˘سسأ’ا ن˘ع
ةنيدم ن˘م (ًا˘ما˘ع61) يبل˘سش د˘م˘حأا

ةمكحملا نأا  ةئيهلا تتفلو .مركلوط
، يبلسش ريسسأ’ا نع جارفإ’ا تررق
ةدمل رار˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت تق˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘كلو
ةيركسسعلا ة˘با˘ي˘ن˘لا ءا˘ط˘عإ’ عو˘ب˘سسأا

تبغر لاح يف فانئتسسإÓل ةحاسسم
لقتعم يبلسش ىتفلا نأاب ركذي .كلذب
موكحمو62/6/9102 خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘م
 .روهسش8 ـل نجسسلاب

ناسسنإلا قوقح ةاعد رئامسض خرسصتسست «سصيباعجلا ءارسسإا»
نيررحملأو ىرشسأ’أ نوؤؤشش ةئيه يف قيثؤتلأو تأشسأردلأ ةدحو صسيئر / ةنأورف ينؤع رشصأنلأ دبع : ملقب

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تاو˘˘˘˘˘ق تل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا
رجفو ةيسضاملا ةليللا يليئارسسإ’ا
ةفسضلا نم نينطاوم ةعسست ،مويلا
كلذ ق˘˘فارو ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ةقرسسو نينطاوملا ىلع تاءادتعا

،لزا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع ة˘˘م˘˘هاد˘˘مو ةرا˘˘ي˘˘سس
نإا ريسسأ’ا يدان لاقو .تاهجاومو
نم مهلاقتعا ىرج نينطاوم ةتسس
ةظفا˘ح˘م ي˘ف ءا˘ح˘نأاو تاد˘ل˘ب ةد˘ع
حا˘˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘ب˘˘ع :م˘˘هو ،ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا

نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ي˘˘ما˘˘سسو ،ة˘˘نوا˘˘ط˘˘ع˘˘لا
،ةرفاسصع لئان دم˘حأاو ،ة˘نوا˘ط˘ع˘لا

نم مهعيمجو ،سشيوربا رونأا دبعو
بلا˘ط ي˘ل˘عو ،ل˘˘حا˘˘ك تي˘˘ب ةد˘˘ل˘˘ب
،راود ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م بور˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ن˘م ي˘ط˘ي˘ط˘لا ح˘ما˘سس ي˘ف˘ح˘سصلاو
ةيطابق ةدلب نمو .بورعلا ميخم
ل˘˘ق˘˘ت˘˘عُا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ج ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف
ح˘˘جا˘˘ن فوؤور˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا

ةد˘ل˘ب ن˘م ر˘خآا ن˘˘طاو˘˘مو ،ل˘˘ي˘˘م˘˘ك

يلع ريمأا وهو مركلوط يف اديسص
ى˘لإا فا˘سض˘ُي .(ا˘ًما˘˘ع22) جا˘ج˘˘ع
ةظفاحم نم ن˘طاو˘م ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ه˘ل˘لا د˘ب˘ع و˘هو ةر˘ي˘ب˘لاو ه˘˘ل˘˘لا مار
.ميهاربإا وبأا

يفحسص مهنيب ةفسضلا نم نينطاوم ةعسست لقتعت لÓتحلا تاوق
ىنيطشسلفلأ ريشسأ’أ يدأن

ىر˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘سش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه تلا˘˘˘ق
لÓتح’ا تاطلسس نأا ،نيررحملاو
ريسسأ’ا نامرح لسصاوت يليئارسسإ’ا

43) نيناعزلا ةعمج دمحم ماسسح
ةرا˘يز ن˘م ،ةز˘غ عا˘ط˘ق ن˘م ،(ًا˘ما˘ع

.يلاوتلا ىلع ثلاثلا ماعلل هتلئاع
تاطلسس نأا ىرسسأ’ا ةئيه تنّيبو
تل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
هرورم لÓخ ،3102 ماع نيناعزلا

ى˘لإا ةز˘غ ن˘م «زر˘˘يا» ز˘˘جا˘˘ح ر˘˘ب˘˘ع

ح˘م˘سست تنا˘كو ،جÓ˘ع˘˘ل˘˘ل سسد˘˘ق˘˘لا
هترايزب هيت˘ن˘باو ه˘ت˘جوزو ه˘يد˘لاو˘ل
تف˘ّقو˘ت ّم˘ث ؛ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف
ةيأا نودب ماوعأا ةثÓث ذنم كلذ  نع
ريسسأ’ا نأا ةئيهلا تحسضوأاو .عئارذ

تاف˘عا˘سضم ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ن˘ي˘نا˘عز˘لا
هفتك يف اهل سضّرعت دق ناك ةباسصإا

رظتني وهو ،6002 ماعلا يف هديو
اهب ىسصوأا ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا
ةرادإا ّنأا ا˘ّلإا ؛ن˘ي˘ما˘ع ل˘ب˘ق ءا˘ب˘˘طأ’ا

ىلإا هليوحت يف لطا˘م˘ت ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
ريسسأ’ا نأا ىلإا راسشي .ىفسشتسسملا
موكحمو ،نيتنب’ بأا وه نيناعزلا
يف ع˘ب˘ق˘يو ،ًا˘ما˘ع (71)ـل نجّسسلا˘ب
.«هحفن» نجسس

تاونسس ثÓث ذنم هتلئاع ةرايز نم مورحم نيناعزلا ماسسح ريسسألا
ىنيطشسلفلأ ريشسأ’أ يدأن
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ةلصشنخب ةبدتنملا ةيلولا رقم راصشصش ةيدلب

ةبدتنملا ةيلولا ةرادا عسضو لجؤوت يدلبلا سسلجملا تاعارسصو لكايهلاو قفارملا بايغ

ةيقدنف ةصسصسؤوم51 ىلع ةيلولا رفوت

يوتسشلا يحايسسلا مسسوملا لÓخ نوميميت ةيلو اوراز حئاسس0001 نم ديزأا

ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشك
نكسسلل ينطولا قودنسصلاب
ةدافتسسا نع ’ ةلسشنخ ةي’وب
برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘سصح˘ب ن˘ي˘ت˘ن˘˘سسلا
2APLيو˘قر˘˘ت˘˘لا ن˘˘كسسل˘˘ل
ةينكسس ةدحو0241 اهردق
تايد˘ل˘ب ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت
تاجا˘ي˘ت˘ح’ا بسسح ة˘ي’و˘لا
ح˘لا˘سصم˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘سس ي˘˘ت˘˘لا
،رئاودلا فلتخم˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلا
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ل˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘ت ن˘˘˘كل
ةينعملا رئاود˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
تاءار˘جإ’ا لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا ي˘˘ف
نيطوتل ةيرادإ’او ةينوناقلا
عقاولا سضرا ىلع عورسشملا

،نيدفتسسملا مئاوق د˘يد˘ح˘تو
ر˘˘˘خآا را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘˘تو
زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘ف قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن’ا
عقاولا سضرا ىلع عورسشملا
تا˘ف˘ل˘م لا˘سسرإا مد˘ع˘ل ار˘ظ˘ن
ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ئاو˘˘˘قو
لطامتلا اذهو ،نيد˘ف˘ت˘سسم˘لا
ليوحتو مئاوقلا ديدحت يف
ةيريدم ح˘لا˘سصم˘ل تا˘ف˘ل˘م˘لا
ينطولا قودنسصلاو نكسسلا
ر˘خأا˘ت ه˘ي˘ل˘ع ج˘˘ت˘˘ن ن˘˘كسسل˘˘ل
زا˘˘ج˘˘نا ع˘˘قو˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل
راه˘سشإا ة˘ي˘ل˘م˘عو عور˘سشم˘لا
تاسضراعملا بنجتل عقوملا
زاجنا ىلع ابلسس ترثأا يتلا
ةسصاخ ةين˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا
،سشا˘˘˘سشر د’وأا ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
نأاو......،را˘˘˘سشسش ،ة˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘لا
ن˘˘كسسلا ن˘˘˘م1 ة˘˘سصح˘˘˘لا
ةردقملاو1APL يوقرت˘لا
تبرا˘˘ق ن˘˘كسس0881 ـ˘˘˘˘ب
مت نيأا اهزاجنا نم ءاهتن’ا
،ةدافتسسا رارق7631 رادسصإا

تدا˘ف˘ت˘سسا ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘سشن˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و

ن˘كسسل˘˘ل م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ط˘˘م˘˘ن˘˘لا
8612 ـ˘بPSL يمهاسست˘لا

رادسصإا مت نيأا ةينكسس ةدحو
ءا˘م˘سسأا˘˘ب ةرر˘˘ق˘˘م6071
را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘يد˘˘ف˘˘ت˘˘سسم
تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا

ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
را˘طإا ي˘فو ،ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
تمت ةيعامتج’ا تائز˘ج˘ت˘لا
ربع عقوم63 ىلع ةقفاوملا

،ة˘سسو˘ت˘˘م˘˘ك تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘ع
،لمحملا ،ةمامحوب  ،ةغيسسنأا
،را˘˘˘˘˘˘˘سشسش ،سشا˘˘˘˘˘˘˘˘سشر د’وأا
ح˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘مر ،ةرا˘˘سصم˘˘ل
ةيعا˘م˘ت˘جا ة˘ع˘ط˘ق3168
را˘طإا ي˘ف تا˘ن˘كسس زا˘˘ج˘˘ن’
1 مقر ةكرتسشملا ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

نيديفتسسملا سضعبل حنم عم
مت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م07 غ˘ل˘˘ب˘˘م
زاجن’ ةلودلا نم ةمهاسسمك
دكأا ريخأ’ا يفو ،مهتانكسس
تافلم لامكتسسا ةيلمع نأا
تا˘˘ن˘˘كسس ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سس’ا

مدق ىلع ةيراج وميإا بانك
ة˘ق˘فاو˘م˘لا تم˘ت ن˘يأا قا˘˘سسو
ةيلمعو ىلوأ’ا ةمئاقلا ىلع
تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سسا
ىوتسسم ىل˘ع ن˘يد˘ف˘ت˘سسم˘لا

طايتح’او ريفوتلا قودنسص
نيدفتسسملل ةيناثلا ةمئاقلاو
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
يف كنبلل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةيلمع متتل اهمÓتسسا راظتنا
فلم لامكتسسا دعب ميلسستلا
ا˘˘م˘˘ك ،ع˘˘فد˘˘لاو ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا
فÓغ نم عورسشملا دافتسسا

لا˘غ˘سشأا لا˘م˘˘كت˘˘سس’ ي˘˘لا˘˘م
ةرانإ’او ةيجراخ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ل˘˘ي˘˘سصو˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةيثÓثلا تاكبسشلا

شس. يون

ةلصشنخب تايدلبلاو رئاودلاب نكصسلا حلاصصم لطامت
2APL ايوقرت انكسس0241 عورسشم

ةسسدكم نكسسلا تابلطو رونلا ري مل

عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا  ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ت
ع˘˘˘˘˘˘˘سضو ي˘˘˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
نطقمت ةيد˘ل˘ب˘ب تا˘مد˘خ˘لا
ة˘˘˘ع˘˘˘˘برأا ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘عا˘˘˘سس نور˘˘˘سشعو
،ة˘عا˘˘سس نور˘˘سشعو ة˘˘ع˘˘برأا
ةاناعم ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘غ˘ب
يف ى˘سضر˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا و˘ح˘ن ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
،ف˘˘لوأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسإ’ا

نيبيرقلا ناكسسلا ةسصاخو
يوتحتو اذ˘ه ،ةدا˘ي˘ع˘لا ن˘م
بل˘˘غأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تادا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيبطلا ةزه˘جأ’او ق˘فار˘م˘لا
م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘نأا˘˘سش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
،ةيدلبلا ناكسسل تامدخلا
ي˘ف تادا˘ي˘ع˘لا ى˘ق˘ب˘ت ن˘كل

ةل˘ج˘ع˘ت˘سسمو ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح
نم ةدافتسس’ا ةرورسض ىلإا
بيرقلا يف فاعسسإا ةرايسس
.لجاعلا

،نا˘˘˘˘˘˘كسسلا د˘˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘يو
ةيدلبلل ةيلحملا تاطلسسلا

ديوزتل  ةيسصولا تاهجلاو
فا˘ع˘سسإا ةرا˘ي˘سسب ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا

لقن يف اهلامعتسس’ Óجاع
يتلا ةلجعتسسملا ت’احلا

ىلع اهب لفكتلا نكمي ’
نطقمت˘ب ةدا˘ي˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب
ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
.فلوأاب

سضع˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
اورسضح نيذلا نين˘طاو˘م˘لا

ةرا˘˘سشإا ءا˘˘ط˘˘عإا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا

يتلا ةيلاجعتسسإ’ا اهتامدخ
ةيدلب سسيئر اهيلع فرسشأا
ن˘م سضع˘ب ة˘ق˘فر ن˘ط˘ق˘م˘ت
ةرئادل ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ر˘˘يد˘˘م رو˘˘˘سضح˘˘˘بو ف˘˘˘لوأا
ة˘˘يراو˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
اذكو ،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصل˘ل
ة˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م
تارا˘طإاو ،ة˘ي˘ئا˘ف˘˘سشت˘˘سسإ’ا

دوزت نأا ،نيتسسسسؤوملا نم
اهدعا˘سسي ا˘م ل˘كب ةدا˘ي˘ع˘لا

ن˘˘˘سسحأا م˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم ،ى˘سضر˘م˘ل˘ل تا˘مد˘خ˘لا
تادعملاو لئاسسولا ةيحان
.ةيبطلا تاءافكلاو

نمحرلادبع ‘اولب

 ةعاصس42/42 تامدخلا نمصضت
ةددعتملا ةدايعلاب ةيبطلا تلاجعتسسلا عسضو
 ةمدخلا يف راردأاب نطقمت ةيدلبب تامدخلا

شسيئر ةلاقتصسا مغرو ارهصش51 نم رثكأا ذنم  ةلصشنخ ةيلوب ديدجلا ةبدتنملا ةيلولا رقم راصشصش ةيدلب فرعت
لطعو ،مهحلاصصم ةلقرعو نينطاوملل ةيمويلا ةايحلا ىلع ابلصس رثأا اريبك امزات رهصشأا3 ذنم يدلبلا شسلجملا

.ةيدلبلا ريصست يتلا اياصضقلا بلغأا يف لصصفلاو ،تلوادملا ءارجإا شضفر دعب عيراصشملا زاجنا ديمجتب ةيمنتتلا

داد˘˘˘˘سسنإÓ˘˘˘˘˘ل كلذ ع˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘يو
ءاسضعأا عيم˘ج ن˘ي˘ب ل˘سصا˘ح˘لا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
سسلجملا رييسست ايابخب ببسسب
ة˘˘يو˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا تا˘˘عار˘˘سصل˘˘˘ل
لآاسستيو ةقي˘سضلا ح˘لا˘سصم˘لاو
ةلاطا يدم نع ةيدلبلا ناكسس
ى˘ل˘ع ع˘سضو˘لا ءا˘ق˘بإاو ة˘˘مز’ا

اذه ءارو فقي نمو هيلع وهام
يذلا هدمأا لاط يذلا دادسسن’ا
ارهسش11 نم رثكأا ىلإا دوعي
تب˘حا˘سص ي˘ت˘لا تا˘ي˘عاد˘ت˘˘لاو
ذ˘ن˘مو سسل˘ج˘م˘لا اذ˘ه ةر˘ي˘˘سسم
ن˘م تفر˘ع ي˘ت˘لاو ه˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م˘ل ق˘ل˘˘غ ه˘˘لÓ˘˘خ
تن˘˘˘˘م˘˘˘˘سسإ’او بو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
تاقرطل˘ل ق˘ل˘غو جا˘ج˘ت˘ح’او
نم ،مايأا ةدع˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘مو
يسضراعمو نينطاوملا فرط
سسل˘ج˘م˘ل˘ل ق˘با˘˘سسلا سسي˘˘ئر˘˘لا

اهلÓخ نم اوبلاط  عيباسسأ’و
ه˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا˘ب ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
نأاسشلا ةلقرع˘ب  ها˘يإا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م
ر˘سشاد˘˘مو ىر˘˘ق˘˘ل يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
اه˘ع˘فر  ج˘ج˘ح ي˘هو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

نيموعدمو نينطاوملا  ء’ؤوه
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأا سضع˘˘˘ب˘˘˘ب
لوؤو˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضل˘˘ل
ن˘˘˘يأا  ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لوأ’ا
تاجاجتحإ’ا ةكرح تدعاسصت
ن˘م ىر˘خأا تا˘يد˘ل˘ب تل˘م˘˘سشو
سضئارع يفو اوبلاط ةي’ولا

ءا˘سسؤور ف˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م
نيلسشافلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسلا˘ج˘م˘لا
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ر˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا ي˘˘ف
تاكرح˘لا تد˘ت˘سشاو ا˘ي˘ئا˘سضق
ونطاوم ممسصو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا
ن˘ي˘سضرا˘ع˘م˘لا را˘سشسش ة˘يد˘ل˘˘ب

ناك ام وهو ريملا ليحر ىلع
عرا˘˘˘˘سشلا ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سض تح˘˘˘˘˘تو
هنأا رابتعا ىلعو ةسضراعملاو
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت نا˘˘ك
يتلا ةيسضقلا يهو ةيئاسضقلا

.هتلاقتسسا مدق نأاب هب تلجع
سسلجملا سسيئر نييعت دعبو
داز خيراتلا كلذ ذنمو ديدجلا
نييعت مدع بقع اديقعت رمأ’ا

نا˘˘ج˘˘ل˘˘˘لاو سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا  باو˘˘˘ن
نآ’ا دحلو سسلجم˘ل˘ل ة˘م˘ئاد˘لا
نيب ةيدلبلا رومأا تعاسض نيأا
يدا˘حأ’او يدر˘ف˘لا ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘لا
م˘˘غر د˘˘يد˘˘ج˘˘لا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيدلبلاب  سضوه˘ن˘لا ه˘ت˘لوا˘ح˘م
يموي  عقاوب  مدطسصا  هنأا ’إا

ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا فÓ˘˘ت˘˘˘خ’ا و˘˘˘هو
ءا˘˘سضعأا ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
هرييسست نع هزجعو سسلجملا
را˘˘سشت˘˘نا ح˘˘ب˘˘سصأاو ع˘˘˘قاو˘˘˘ل˘˘˘ل
هار˘ي ا˘ي˘مو˘ي ارو˘كيد ة˘ما˘م˘ق˘لا
،عيراسشملا ليطعتو ،عي˘م˘ج˘لا

مادعناو ،نكسسلا عيزوت رخأاتو
،ءايحأ’ا نم ديدعلا يف ةران’ا

ةئيه˘ت ر˘خأا˘تو ،ها˘ي˘م˘لا سصق˘نو
سصق˘نو ،عراو˘˘سشلاو ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
عسضول لكايهلاو قفارملا يف
،ة˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا تارادإا

لسصو يذلا عقاولل نوفسسأاتيو
يذ˘لا ي˘ثرا˘كلا ع˘سضو˘لا ه˘ي˘لإا

دعب رظتني رقم هيلا تراسص
ةي’ول ارقم حبسصي نأا تاونسس
ةبجتنم ةي’و اهم˘ي˘سسر˘ت د˘ع˘ب
ىكتسشا امك ،يسضاملا رهسشلا

رسشادمو ىرق ناكسس فلتخم
ةي˘م˘ن˘ت˘لا ف˘قو˘ت ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا

مدعل سشيمهتلاو رقفلا يناعتو
ة˘يدا˘سصت˘قا تا˘سسسسؤو˘م دو˘جو
سضوهنلا اهنأاسش نم ةيراجتو

.ةلاطبلا نم ليلقتلاو ةيمنتلاب
زا˘˘ج˘˘نا ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ن˘˘م دازا˘˘˘مو
با˘ي˘غ ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
’و ةيسضاير لكايه Óف راقعلا

ةيتحت ةينب’و ةينابسش قفارم
ةجيت˘ن ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ة˘يؤور ’و
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصتو تا˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘سصلا
ةيدلبلا لاح تابو تاباسسحلا
رو˘مأ’ا تكبا˘سشتو قزأا˘م ي˘ف
نيفظو˘م˘لا سضع˘ب˘ب تل˘سصوو
لمعلا ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح اودر˘م˘ت نأا

ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح˘˘م تل˘˘حو
نوسضاقتي سسلج˘م˘لا ءا˘سضعأاو
م˘يد˘ق˘ت نود تاوÓ˘˘عو ح˘˘ن˘˘م
تافÓخلا ةجلا˘ع˘مو لو˘ل˘ح˘لا

راوحلا ةلواط ىلع سسولجلاو
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سصم بي˘ل˘˘غ˘˘تو
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ى˘ل˘ع ن˘طاو˘م˘لاو
لول˘ح˘لا دا˘ج˘يإاو ،ة˘ي˘سصخ˘سشلا

مزأاتم عسضولا ىقبيل لئادبلاو
.لولح داجيا ةياغ ىلإا

مهدر يف نينطاوملا بسسحو
ل˘˘ح˘˘لا نأا ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘˘ع
سسلجملا لحيف نمكي ديحولا
ةي˘بود˘ن˘م ل˘ي˘كسشتو ،يد˘ل˘ب˘لا
رييسست ىل˘ع ر˘ه˘سست ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
لم˘ع˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نوؤو˘سش
قنع نم ةيدلبلا جارخا ىلع
ر˘ث˘˘كأا ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’او ة˘˘جا˘˘جز˘˘لا
ن˘م مز˘ل˘˘ت˘˘سسيو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘كا˘˘سسب

ل˘˘كبو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيلوؤوسسملا حورو ة˘ي˘قاد˘سصم
ة˘ي˘فا˘˘سضإا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م لذ˘˘بو
ه˘ي˘لإا او˘ب˘˘سصي ا˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
.عيمجلا

ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تد˘˘كأا
ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحا˘ي˘سسل˘ل
نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب
لÓخ تلجسس  اهنأا راردأا لامسش
يوتسشلا يحايسسلا مسسوملا اذه
ف˘˘لأا ن˘˘م د˘˘˘يزأا يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ـلا لÓخ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا راز ح˘ئا˘سس
ة˘ن˘سس ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ا˘˘مو˘˘ي02
ماعلا لولح ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب9102
.ةديدجلا

نأا ةيسصولا ةيريدملا تفاسضأاو
ن˘م بنا˘جأا حا˘ي˘سس م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م
ةيكيرمأ’ا ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأا لودو
ةريسشم اكيجلبو ادنلوه اسسنرف
ر˘فو˘ت ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ه˘˘نأا ى˘˘لإا

ةسسسسؤوم51 ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا
تام˘ي˘خ˘مو تا˘ما˘قإاو ة˘ي˘قد˘ن˘ف
ريغ ريرسس578 ـب ردقت ةقاطب
ىعدتسسا ام فاك ريغ كلذ نأا
نم ةيلئاعلا ةحاي˘سسلا ط˘ي˘سشن˘ت

ةيلحم تÓئاع لابقتسسا لÓخ
نم ة˘مدا˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج تÓ˘ئا˘ع˘ل
م˘سسو˘م˘لا ي˘ط˘ع˘ي ا˘م لا˘˘م˘˘سشلا
مهسسي ايعامتجا ادعب يحايسسلا
ة˘ير˘سسأ’ا ط˘باور˘لا ة˘يو˘ق˘ت ي˘ف
اذه  .ةيرئازجلا تÓئاعلا نيب
سضرعم ميظنت ةبسسانملاب متو
تا˘عا˘ن˘سصلاو فر˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو
وه حمسس نوميميتب ةيديلقتلا
يتلا تاجتنملا قيوسستب رخأ’ا
ةداعإاو عم ةقطنملا اهب رخزت

ز˘˘ي˘˘ح«تاو˘˘ت» قد˘˘˘ن˘˘˘ف ع˘˘˘سضو
ةداعإاو هيمي˘مر˘ت د˘ع˘ب ة˘مد˘خ˘لا
عفر يف دعا˘سس ا˘م˘م ه˘ت˘ع˘سسو˘ت

.باعيتسس’ا ةقاط
يحايسسلا عاطقلا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘ك
ر˘ث˘كأا م˘عد ي˘˘لإا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘˘ك ة˘˘م˘˘جر˘˘تو را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ةحايسسلا يقرت ىتح تاموقملا
فد˘˘ه˘˘˘لا ي˘˘˘لإا ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
يدا˘سصت˘قا ل˘يد˘ب˘ك ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
بنا˘˘ج ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘˘فا˘˘˘سضإا
ح˘ت˘فو ن˘طو˘لا جرا˘خ ج˘يور˘ت˘لا

ءا˘˘ن˘˘بأا ما˘˘مأا ل˘˘غ˘˘سش بسصا˘˘˘ن˘˘˘م
م˘˘ه˘˘جا˘˘مد˘˘نا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سسلا

.عاطقلارييسست يف مهكارسشإاو
مصساقلب يفيرصشوب

شس. يون

ةياعر ةيعمج
ةلصشنخب ةلوفطلا

ثحبلا ةرود ماتتخا
بهاوملا فاسشتكاو

 طسسو ةينفلا
ةيلولا بابسش

ي˘ل˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب تم˘˘ت˘˘ت˘˘خا
ثحبلل ةعبارلا ةرودلا يعياوسس
يف ةباسشلا بهاوملا فاسشتكاو
ةيفا˘ق˘ث˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،حرسسملا ،مسسرلا اهنم ،ةينفلاو
،ميركلا نارقلا لي˘تر˘تو د˘يو˘ج˘ت
ةرودلا ،جولونملا ،يناغأ’ا ءادأا

ميعز نب ةيعمجلا سسيئر بسسح
دعب ةيباجيا دج تناك يعمجلا
بهاوملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا فا˘سشت˘كا
تاطاسشنلا فلتخم يف ةباسشلا
ءار˘جإا د˘ع˘ب ،ا˘ق˘با˘سس ةرو˘كذ˘م˘˘لا

ناجل تسضفأاو مهنيب تاقباسسم
بي˘˘˘تر˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
فاسشت˘كا م˘ت ن˘يأا ،ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا

د˘يو˘˘ج˘˘تو ةوÓ˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘بر
يف نانف نسسحأاو ،ميركلا نارقلا
،جولونوملاو ،حرسسملاو ،مسسرلا

جيوتت مت نيأا طسشنم نسسحأاو
،ةيميركت زئاو˘ج˘ب ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘لا

ي˘ف Ó˘ب˘ق˘ت˘˘سسم م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فار˘˘مو
تا˘ق˘با˘سسم˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
لي˘ث˘م˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
.ةي’ولا

بهاو˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سشت˘˘˘كا ل˘˘˘م˘˘˘ع
نم ديدعلا ررح اقباسس ةينابسشلا
ني˘ب ن˘مو ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل نا˘ب˘سشلا
ةيسضاملا تاونسسلا نيفسشتكملا
زئاوج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا او˘ل˘سصح˘ت
ي˘ف ة˘فر˘سشم بتار˘˘م لÓ˘˘ت˘˘حاو
،ةيبرعلاو ،ةينطولا تاقباسسملا

لسصحت نيأا بابسشلا دايبملوأاو
ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع ط˘سشن˘م ن˘سسحأا
لترم ن˘سسحأاو ،ا˘ي˘ن˘طو ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ا˘ي˘ن˘طو ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘لا نار˘ق˘ل˘ل
       .ايبرع ةيناثلاو

شس. يون
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ةينازيم قلغ ىلع عقوي ةيلولا ›او
ةبيغم بسسنو ةمهبم ماقرأاب ةيلولا

ن˘ئا˘بز ن˘˘م ادد˘˘ع بلا˘˘ط
ةحÓفلا كنبب نيحÓفلاو
ميلقإاب ةيفيرلا ةيم˘ن˘ت˘لاو
ة˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘يواز ةر˘˘˘˘ئاد
ن˘˘˘ع م˘˘˘ل˘˘˘˘ك08وحن

راردأا ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘سصا˘˘ع
اهل ةرواجملا قطانملاو
ة˘ير˘يد˘م˘لا م˘ه˘تد˘˘سشا˘˘ن˘˘م
ةمسصاعلاب كنبلل ةماعلا

ح˘ت˘ف ي˘ف عار˘سسإ’ا ى˘ل˘ع
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘ت˘˘لا˘˘كو
.ةرئادلا ميلقإا

لا˘˘غ˘˘سشأا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا م˘˘غرو
نيماع ذنم رقملا زاجنا
ا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م ل˘˘˘ظ ه˘˘˘˘نأا ’إا

مهئاي˘ت˘سسا ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م
ةلاكولا لوخد رخأات نم
دوعولا مغر ةمدخلا زيح
رار˘م˘˘ت˘˘سساو ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا

ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
نيلماعتم˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا
وحن هجوت˘ل˘ل نور˘ط˘سضي
ةي’ولا ةمسصاع وأا ناقر

ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ءار˘˘جإا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
.ةيكنبلا

ة˘يواز ة˘ن˘˘كا˘˘سس ل˘˘مأا˘˘يو
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ت˘˘ن˘˘ك
م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ذ˘خأا ة˘ي˘ئ’و˘لا
ءار˘ج را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘لا

ل˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف كن˘˘ب˘˘لا ع˘˘م
ة˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘˘هو
ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لاو ز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

بلا˘ط˘م ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن تءا˘˘ج
نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع
ةقطنمب فرعت ةقط˘ن˘م˘لا
نئابزلا يقبيو.ةيحÓف
ي˘ف عار˘سسإ’ا˘ب نو˘˘ل˘˘مأا˘˘ي
ةيكنبلا ةلاكولا هذه حتف
د˘عا˘˘سست ا˘˘هرود˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
نيف˘ظو˘م˘لا ن˘م ن˘ئا˘بز˘لا

قيل˘ط˘ت ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘لاو
م˘ه˘ل ق˘ق˘ح˘تو ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘ب˘ير˘ق ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘مد˘خ
 .ةعيرسسو

    مشسأقلب يفيرششؤب

نيمأع ذنم ةقلغمو ةزجنم
حتفب نوبلاطي نيحÓفلاو نئابزلا

راردأا يف ةتنك ةيوازب ردب كنب ةلاكو

يف لجشسملأو مدقملأ همأزتلأو هدعؤب ةلششنخ ةي’ؤب ةيمؤمعلأ لأغششأ’أو ءأنبلل رأديشسؤك ةشسشسؤؤم ريدم ىلخأأ
نكشس0002 عورششم زأجنأب ةينعملأ تأهجلأ لك رؤشضحب ةي’ؤلأ رقمب عأمتجأ يف ةي’ؤلأ يلأو عم يمشسر رشضحم

نكشس0002 ةشصح نم لأغششأ’أ لك أهب تيهتنأ ةينكشس ةدحو006 أهردق ةيلوأأ ةشصح ميلشست ىلع يأغب قيرطب
ةليبأركؤب ةي’ؤلأ يلأو لبق نم2102ةنشس ذنم ةقبشسم تأرأرقب أهيقحتشسم ىلع تعزو يتلأو1رأديشسؤك هأمشسملأ

.طقف قرؤلأ ىلع تأنكشس نع ةرأبع تنأك يتلأو ،لؤلج

عورسشملا زاجنا يف قÓطنا متو
يقب عورسشملا نكل ،4102 ةنسس
ة˘ف˘ل˘غأ’ا سصق˘ن˘˘ل ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘ي
ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘˘لا اذ˘˘كو ، ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ةي’و˘لا ي˘لاو ل˘خدأا ا˘م ،ة˘ل˘هؤو˘م˘لا
ىلع نيعملا لامك رسصيون يلاحلا

يف7102 ة˘˘ن˘˘سس ة˘˘ي’و˘˘لا سسأار
ةسصحلا زاجن’ نمزلا عم قابسس
تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا د˘ع˘ب د˘عو˘م˘لا ي˘ف
،تانكسسلا با˘ح˘سصأ’ ةرر˘كت˘م˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ىدأاو
ىلع فرسشت يتلا ءانبلل راديسسوك
ر˘˘ه˘˘سشأ’ا ي˘˘ف ،زا˘˘ج˘˘ن’ا لا˘˘غ˘˘سشأا
زاجن’ا نم ةيلاع ةريتو ةريخأ’ا
08 لاغسشأ’ا ةبسسن تقافو تغلب
لك ميلسست عقوتملا نمو ،ةئاملاب
ةيدقا˘ع˘ت˘لا لا˘جآ’ا ي˘ف عور˘سشم˘لا
بحا˘سصب ة˘كر˘سشلا ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
رييسستلاو ةيقرتلا ناويد عورسشملا
ركذو  ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ل يرا˘ق˘ع˘لا

ةرايز لÓخ نيدفتسسملا نم ددع
ةيعون نأا مهتانكسسل ةيعÓطتسسا
ةلمعتسسملا ءانبلا داومو لاغسشأ’ا
نسسحأا نم تارامعلاو ققسشلا يف
عنسصلا ةيل˘ح˘م˘لا داو˘م˘لاو ع˘ل˘سسلا

اقباسس ةزجنملا تانكسسلا سسكع
لبق نم ةديدجلا ةنيدملا تاماقإاب
نأا اودكأا امك ، ةسصاخ ت’واقم
ادج ةيلاع ةريتو تدهسش لاغسشأ’ا
مغرلا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ر˘ه˘سشأ’ا ي˘ف
تببسست يتلا ةيوجلا تابلقتلا نم
تابسسانم يف لاغسشأ’ا فقوت يف
م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لا و˘˘˘هو ةد˘˘˘ع
لا˘˘م˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘كارد˘˘˘ت˘˘˘سسا

يلاو ،ريسصق فرظ يف راديسسوك
يف عمتجا رسصيون لامك ةلسشنخ
ةسسسسؤوم تاراطإا عم قباسس تقو
ت’واقملا باح˘سصأاو راد˘ي˘سسو˘ك
ذفنت ي˘ت˘لا عور˘سشم˘لا˘ب ة˘لوا˘ن˘م˘لا
نهدلا ،ةكاسسملاك لاغسشأ’ا سضعب
اه ددع زواجت يتلاو.......،جاجزلاو
يفو ةي’ولا رقمب  ةلواقم001
راديسسوك ريدم ىلع حلأا هتملك
هد˘عو˘ب ماز˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
تقولا يف نكسس006 ميلسستو
ثيح ،نيرسضاحلا مامأا هب دهعتملا
نأا راديسسوك ةسسسسؤوم ريدم دكأا
ت’واقملا مامأا هتابجاو لكب ماق
نأا ا˘سضيأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ت˘لا ة˘سصا˘˘خ˘˘لا
يلاو ،ررقملا دعوملا يف نوكت
عا˘م˘ت˘ج’ا تاذ ي˘ف د˘كأا ة˘ي’و˘˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘˘ك هر˘˘سضح يذ˘˘لا
ينكسسلا عور˘سشم˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

قودنسصلاو ،نكسسلا ريدم مهنم
ةيقرتلا ناويدو ،نكسسلل ينطولا

ةكر˘سشو ،ن˘ي˘يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
،ر˘˘ئاود˘˘لا ءا˘˘سسؤورو ،راد˘˘ي˘˘سسو˘˘˘ك
دراوملا ،ةقاطلا ،زاغلنوسس ءاردمو
ناويدلا ، هايملل ةيرئازجلا ،ةيئاملا
ةعباتم لجأا نم ريهطتلل ينطولا

عمو برق نع لاغسشأ’ا ةيعسضو
مئادلا عÓ˘ط’او ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ك
زا˘ج˘ن’ا تا˘سشرو˘ل ر˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
،لاغسشأ’ا ةيعو˘ن ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا˘ب
˘مز˘ت˘لا ا˘م˘ك م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو ،ةدو˘˘ج˘˘لاو
ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘ما˘قإا ن˘م ل˘كب ا˘ه˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘ل
رثوكلا ،جاتلا ،ةماركلا ،نيمسسايلا

ي˘˘ن˘˘كسسلا عور˘˘سشم˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت˘˘˘يو
ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘˘حو0002+0002
ي˘م˘سسي ا˘م وأا ة˘يرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع
نيعمجم ىل˘ع2و1 راديسسو˘كب

ةطسسوتمو21 ةدعاق نييسسردم
يف ةيوناثو ،لاغسشأ’ا مهب ةيهتنم
ةيجراخلا ةئيهتلاو زاجن’ا روط
نأا ىلع اهب لاغسشأ’ا ءاهنإا تبراق
تاكبسشلا˘ب تا˘ن˘كسسلا ط˘بر م˘ت˘ي
ـل ةسصاخ ، اهميلسست لبق ةيثÓثلا

ريدم اهب دهعت يتلا نكسس006
لاغسشأ’ا ةيهت˘ن˘م ا˘ه˘نأا راد˘ي˘سسو˘ك
ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن زوا˘ج˘ت˘˘ي ن˘˘ل كلذو
لا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘بو ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
ةريرحت˘لا ةرو˘ث˘لا ع’د˘نا ىر˘كذ˘ب
نمل ةايح ’ خيراتلا كلذ ذنمو
ىدأا ا˘م د˘عو˘ل˘ل ءا˘˘فو ’و يدا˘˘ن˘˘ت
تانكسسلا باحسصأا ني˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب
ةيحن˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو جا˘ج˘ت˘ح’ا˘ب
ن˘م راد˘ي˘سسو˘ك ة˘سسسسؤو˘˘م ر˘˘يد˘˘م
نم دعو يأا لبقت مدعو ،هبسصنم
يف ةقثلا وأا Óبقتسسم نيلوؤوسسملا

                                                          .مهدوعو

صس. يؤن

ؤمن ىلع أبلشس ترثأأ
تأعورزملأ فلتخم

ناسسملت وحÓف
ةجوم نم نوفوختم

عيقسصلا
فل˘ت˘خ˘م مأ˘يأ’أ هذ˘ه لÓ˘خ فر˘ع˘ت
ةيدودحلأ نأشسمل˘ت ة˘ي’و تأ˘يد˘ل˘ب

يهيؤبلأ ،ةششيرعلأ ،ود˘ب˘شس أ˘م˘ي˘شس’
نم ةجؤم يلÓيج يديشسو رؤقلأ،
تأجرد تلشصو ثيح Óيل عيقشصلأ
رفشصلأ تحت ةجرد2 ىلإأ ةرأرحلأ

ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضؤ˘˘لأ هذ˘˘˘ه أ˘˘˘نأ˘˘˘ي˘˘˘حأأ ر˘˘˘ث˘˘˘كأأو
ىلع  تفلم لكششب ترثأأ ةيخأنملأ

تأعورز˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ؤ˘م˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع
ه˘نأأو أ˘شصؤ˘شصخ ح˘م˘ق˘لأو ر˘ي˘ع˘˘ششلأ˘˘ك
رذبلأو ثرحلأ ةيلم˘ع ءأ˘ه˘ت˘نإأ ذ˘ن˘م
تبرأق ةدمل رأطمأ’أ طقأشستت مل
ريرحتلأ ةديرجل دكأأ ثيح رهششلأ

ةيبرتو ةحÓفلأ ينهتمم نم ددع
لÓخ ةيثأيغملأ صصقن نأأ ةيششأملأ

يبل˘شس ل˘ك˘ششب ر˘ثؤؤ˘ي˘شس ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه
نؤ˘ك˘ل ة˘ي˘عأرز˘لأ ل˘ي˘شصأ˘ح˘م˘لأ ىل˘ع

’و أد˘˘ج ة˘˘شسبأ˘˘ي ح˘˘ب˘˘شصت ة˘˘بر˘˘ت˘˘˘لأ
تأ˘ب˘ن˘لأ ؤ˘م˘نو جور˘خ ىل˘ع د˘عأ˘˘شست

كلذ˘˘˘ك نؤ˘˘˘لأؤ˘˘˘م˘˘˘لأ صشي˘˘˘ع˘˘˘˘يو أذ˘˘˘˘ه
هذ˘ه لÓ˘خ ة˘قؤ˘ب˘شسم ر˘ي˘غ ةأ˘نأ˘ع˘م
يف ةي˘عؤ˘ن˘لأ ةز˘ف˘ق˘لأ د˘ع˘ب ةر˘ت˘ف˘لأ
جد0043 تقأف يتلأو فلعلأ رأعشسأأ
عجأر˘ت أ˘ه˘ل˘بأ˘قو د˘حأؤ˘لأ رأ˘ط˘ن˘ق˘ل˘ل
د˘قو ة˘˘ي˘˘ششأ˘˘م˘˘لأ رأ˘˘ع˘˘شسأأ ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘شسن

ر˘ي˘فؤ˘ت˘˘ب ة˘˘ح˘˘ير˘˘ششلأ هذ˘˘ه تب˘˘لأ˘˘ط
أديعب ةلؤقعم نأمثأأبو فلعلأ ةدأم

نؤ˘ل˘غ˘ت˘شسي ن˘يذ˘لأ ةر˘˘شسأ˘˘م˘˘شسلأ ن˘˘ع
نود رأ˘ع˘شسأ’أ نؤ˘˘ب˘˘ه˘˘ل˘˘يو فور˘˘ظ˘˘لأ

.بيقر’و بيشسح
صشأتيلتؤب .ع

يلاو لامك رسصيون عقو
رتفد ىلع ةلسشنخ ةي’و
قلغب انل˘ع˘م ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لا
9102  ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘˘سسلا
تر˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘˘ف
ر˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘سسار˘˘م
ة˘˘ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
عم ،ينار˘م˘ع˘لا بط˘ق˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘˘سصاو˘˘م
ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘سستو د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘سست
نيلماعت˘م˘ل˘ل ،ت’او˘ح˘لا
فلتخ˘مو ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا

ةرتفلا يف ةنيزخلا نئابز
ةدد˘˘م˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإ’ا
رهسش نم رسشا˘ع˘لا ة˘يا˘غ˘ل
ةريسشأاتلاو ،مداقلا يرفيف
لبق نم تامازتل’ا ىلع
ةيا˘غ˘ل ي˘لا˘م˘لا بقار˘م˘لا
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
.يراجلا

مدق رتفدلا ءاسضمإا لبقو
ةيئ’ولا ةيريدملا لثمم
طيط˘خ˘ت˘لاو ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل˘ل
،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘ماز˘ت˘ل’ا

ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘غأ’او
،ةدوسصرملا

تاكÓهتسس’او
تنا˘ك ن˘يأا ،ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

ريغو ،ةمهبم ماقرأا اهلك
نودو ،ةدد˘ح˘مو ة˘ب˘˘تر˘˘م
بسسن م˘يد˘ق˘تو ح˘ي˘سضو˘ت
،ةدد˘سسم˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا

ةنيزخلا حلاسصم لبق نم
ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ا˘˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
˘مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
عفدلا ت’او˘ح د˘يد˘سست˘ب
ةر˘ي˘سشأا˘تو م˘يد˘˘ق˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
،ةيبسساحملا تا˘ماز˘ت˘ل’ا
ع˘يرا˘سشم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
.ةل˘ج˘سسم˘لا تا˘ق˘ف˘سصلاو
ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا مد˘˘˘ق ن˘˘˘يأا
ةيلاملا ةف˘ل˘غأÓ˘ل ا˘ما˘قرأا

ي˘˘˘˘˘˘ف ةدو˘˘˘˘˘˘سصر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا قزود˘˘ن˘˘˘سص
تا˘ط˘ط˘خ˘مو نا˘م˘سضلاو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لاو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
زكرمم ريغلاو زكرمملا
سسكع ةيئاوسشع ةقيرطب
تاون˘سسلا مد˘ق˘ي نا˘ك ا˘م
ل˘ي˘سصف˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا
،ةدو˘˘سصر˘˘م˘˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأ’ا

ة˘ب˘سسنو ،ة˘كل˘ه˘ت˘سسم˘˘لاو
ي˘˘˘قا˘˘˘بو ،كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
فد˘˘ه˘˘لاو ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا

نم رطسسملا  تاعقوتلاو
ي˘˘ف تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا

م˘قر˘لا ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘سسا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا
غ˘˘ل˘˘ب ع˘˘فد˘˘˘لا سضور˘˘˘ق˘˘˘ل
متن˘سس را˘ي˘ل˘م1.4401
،ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل
،ةز˘ج˘ن˘م˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لاو
كÓ˘ه˘ت˘سسا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

تاططخمل يلام فÓغ
غ˘ل˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

نم متنسس رايلم8.011
هردق يلام فÓغ لسصأا

. متنسس رايلم091
ةيلاملا ة˘ف˘ل˘غأ’ا ى˘ق˘ب˘ت˘ل
،ةدوسصرملا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘˘لاو
يئاه˘ن˘لا ق˘ل˘غ˘لا را˘ظ˘ت˘نا
ر˘ه˘سشل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘سسل˘˘ل
لجسسنل ، مداقلا يرفيف
ع˘يرا˘سشم˘لا زا˘ج˘نا ىد˘˘م
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

نم نطاو˘م˘لا ةدا˘ف˘ت˘سساو
روطت ىد˘مو ،ا˘ه˘تا˘مد˘خ
دع˘ب ة˘ل˘سشن˘خ˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ةفلغأا ةلودلا سصيسصخت
ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
ة˘˘سشي˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘ل
.هروطتو نطاوملا

صس. يؤن هلÓغتشسإ’ مرأشص رأرق ىلإأ ةجأحب ةيعشضؤلأ
ةلسشنخب تايدحتلاو عقاولا نيب عجرتسسملا راقعلا ةيوسست

حسسم ةير˘يد˘م˘ب تارا˘طإا تف˘سشك
ةي’وب ةلودلا كÓمأاو ،يسضارأ’ا

راقعلا ليوحت مدع نع ةلسشنخ
ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م ع˘جر˘ت˘سسم˘˘لا
تاءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا را˘˘˘طا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا
،ةيسضاملا تاون˘سسلا ة˘يو˘سضو˘ف˘لا
ي˘˘ح ،رو˘˘با˘˘سشلا ي˘˘ح ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
يحو ،ءاسضيبلا نيع قيرط لوغيد
ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ن˘˘م ،ة˘˘مر˘˘كلا ن˘˘ي˘˘ع
تانكسسل نيل˘حر˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘سصأ’ا

ةنيدم ءايحأا فلتخم ربع ةديدج
اقبط ةلودلا كÓمأا ةدئافل ةلسشنخ
.نيناوقلل
رارق راظتنا ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م مرا˘˘˘سص
رسصيون مهسسأار ىل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

دكؤوي يذ˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو لا˘م˘ك
راقتفا نع لخدتو ءاقل لك يف
ة˘م˘سصا˘ع ر˘ق˘م ة˘ل˘سشن˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
راقعلل تايدلبلا سضعبو ةي’ولا
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا سضع˘˘ب د˘˘ي˘˘˘طو˘˘˘ت˘˘˘ل
ن˘طاو˘م˘لا د˘ج˘ي ا˘م˘ك ،ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

ىلع ذاوحتسس’ا ةداعإا يف هتلاظ
را˘ق˘ع˘لا ن˘م تا˘حا˘˘سسم˘˘لا سضع˘˘ب
ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب هءا˘˘ن˘˘بو ع˘˘جر˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
حلاسصملا ل˘خد˘ت˘ت ’و ة˘يو˘سضو˘ف
نم دحلاو ء’ؤوه فيقوتل ةينعملا
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حا ءا˘˘˘˘سشنا ةدا˘˘˘˘عإا رار˘˘˘˘˘كت

تÓ˘˘ح˘˘م زا˘˘ج˘˘نإاو ،ة˘˘يو˘˘سضو˘˘˘ف
سصي˘˘˘خار˘˘˘ت نود˘˘˘ب تا˘˘˘ن˘˘˘˘كسسو
لجسس هسسفن تقولا يف ،قئاثوو
تاطلسسلل يلك بايغ نطاوملا
ةبرتأ’او ماكرلا عفر يف ةيلحملا

ميدهت دعب عجرتسسملا راقعلا نم
ل˘حر˘م˘لا تا˘ن˘كسسلاو تاءا˘ن˘˘ب˘˘لا
،ةديدج تا˘ن˘كسس ى˘لإا ا˘ه˘با˘ح˘سصأا

تسصسصخ يتلا تانكسسلا ددعو
ءا˘˘˘ي˘˘˘ح’ا با˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا نا˘˘˘˘كسسإ’
.نكسس يفلأا تزواجت ةيوسضوفلا
تاو˘˘سصأا ه˘˘سسف˘˘˘ن تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ا˘ن˘ه ن˘م ع˘ف˘تر˘ت ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

يلاوو تاطلسسلا ةوعدل كانهو
،را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘م ،تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لاو
يلغتسسمو ةق˘ي˘سضلا ح˘لا˘سصم˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’او ،تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
،بو˘ي˘ج˘لا ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
.ةرغاسشلا تاراقعلاو
ة˘ير˘يد˘م ل˘ث˘م˘م ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
نأا ح˘˘˘˘˘سضوأا ي˘˘˘˘˘سضارأ’ا ح˘˘˘˘˘˘سسم
ةيبلغأا تلمسش ح˘سسم˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
تبرا˘˘قو تا˘˘ي’و˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ح˘سسم˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا
ملو ةمداقلا رهسشأ’ا يلك ةفسصب
ةلسشنخ ةيدلب نم ءزج ىوسس قبي
تايدلبو ،ةي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع ر˘ق˘م

تلجسسو ،ةجلولاو ،ناريخ ،ايلسش
حسسم يفيرلا راقعلا يف ةيريدملا

36012 نم رثكأاب مسسق1621
لمسش يرسضحلا حسسملاو ،كلام
،ةعطق33092 ـب م˘˘˘˘˘سسق184
ىلع كلا˘م00742 ن˘م ر˘ث˘كأ’
راطا يفو ،راتكه6253 ةحاسسم
ةيريدملا تلجسس يئاهنلا ميقرتلا

تلجسس937و ةع˘ط˘ق27752
حلاسصم نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،لو˘ه˘ج˘م˘ل˘ل
ةحوتفم يسضارأ’ا حسسم ةيريدم
م˘يد˘ق˘ت ةدا˘عإ’ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ما˘˘مأا

تاءارجإ’ا نم ةدافتسسÓل مهتافلم
م˘ه˘تÓ˘ح˘م م˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

يراقعلا رتفد˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’او
كÓمأا ةيريدم ةلثمم اهتهج نم
ن˘˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نأا تف˘˘سشك ة˘˘لود˘˘˘لا
راقعلا نم ةدافتسس’ا رارق رادسصا

قوفرم ينعملا فلم نكي مل ام
4CC-* ةامسسملا حسسملا ةداهسشب
ةحاسسملاو ،ملا˘ع˘م˘لا دد˘ح˘ت ي˘ت˘لا
ةلجسسم˘لا ا˘ه˘ب˘حا˘سصو ،ة˘ع˘ط˘ق˘ل˘ل
ةيسساسسأا ةقيثو اهرابتعاب همسساب
دÓيم ةداهسش ر˘ب˘ت˘ع˘تو ة˘ي˘م˘سسرو
رتفدلا نم ةجر˘خ˘ت˘سسم ة˘ع˘ط˘ق˘ل˘ل
ل˘˘˘كل ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
   . تامولعملا

صس. يؤن
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:ةيلاتلا قئاثؤلا ىلع حششرتلا فلم يؤتحي نأا بجي
راهشش’ا قيرط نع اهنع نلعملا ةبترلل حششرتلل يطخ بلط -
بؤلطملا لهؤؤملا وأا ةداهششلا نم اهيلع قداشصم لشص’ا قبط ةخشسن -
ةينطؤلا ةمدخلا هاجتا حششرتملا ةيعشضو تبثت يتلا ةقيثؤلا نم اهيلع قداشصم لشص’ا قبط ةخشسن -
ةينطؤلا فيرعتلا ةقاطب نم اهيلع قداشصم لشصأ’ا قبط ةخشسن -
.ةيحÓشصلا ةيراشس ،30 مقر ةيلدعلا قباؤشسلا ةداهشش -
ناتيشسمشش (20) ناترؤشص -
تشسارنمت ةي’ؤب نيميقملا نيحششرتملل ةبشسنلاب ةماق’ا ةداهشش -
عاطقلا يف ةبشستكملا ةربخلل ةبشسنلاب يعامتج’ا نامشضلا ةئيه نم اهيلع رششؤؤم ةينهملا ةربخلا ددحت لمعلا ةداهشش -
.ءاشضتق’ا دنع صصاخلا

.حششرتملل يشساردلا راشسملل طاقنلا فششكل اهيلع قداشصم لشصأ’ا قبط ةخشسن -
.ءاشضتق’ا دنع صصشصختلا يف ةبؤلطملا ةداهششلا نم ىلعأا انيؤكت حششرتملا ةعباتم تبثت ةقيثو لك -
ءاشضتق’ا دنع صصشصختلا يف حششرتملا فرط نم ةزجنملا تاشساردلاو لاغششأ’ا تبثت ةقيثو لك -
.ةبؤلطملا ةبترلاب ةطؤنملا ماهملا ةشسرامم حششرتملا ةردق دكؤؤت يتلا ةيبطلا ةداهششلا -

:تافلملا عاديإاو تÓيجشستلا لاجآا ديدحت
،ةبؤتكملا ةفاحشصلا يف راهششإا لوأا خيرات نم ءادتبا لمع مؤي ةرششع ةشسمخ (51) : ب ةقباشسملا يف تÓيجشستلا لجأا ددحي -
.تشسارنمت نيتواز نيت ةيراؤجلا ةحشصلل ةيمؤمعلا ةشسشسؤؤملاب نيمدختشسملا ةحلشصمب تافلملا عاديا متيو
 .تÓيجشستلا لاجآا جراخ ةدراؤلا كلت وأا ةشصقانلا تافلملا رابتع’ا نيعب ذخؤؤت ’ -:ةظحÓم

تايفششتشسŸا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو
تشساÔ“ ةي’ؤل ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدم
Úتواز Úت ةيراؤ÷ا ةحشصلل ةيمؤمعلا ةشسشسؤؤŸا

فيظوت نع نÓعا
:هاندأا ةنيبŸا بترلا ‘ فيظؤتلل ةداهششلا صساشسأا ىلع تاقباشسم حتف نع تشساÔ“ ةيراؤ÷ا ةحشصلل ةيمؤمعلا ةشسشسؤؤŸا نلعت

طمن
فيظؤتلا

ةقباشسم
صساشسأا ىلع
ةداهششلا

ةبترلا

يجؤلؤيب-
ةحشصلا يف
ةيمؤمعلا
1 ةجردلا

فرشصتم

يشسيئر قحلم
رادإÓل

قاحتل’ا طورشش

نيحششرتملا
ىلع نيزئاحلا

يف صسناشسيل ةداهشش
ةداهشش وأا ايجؤلؤيبلا

اهتلداعمب فرتعم

نيحششرتملا
ىلع نيزئاحلا

يف صسناشسيل ةداهشش
يلاعلا ميلعتلا

ىلع نيزئاحلا
تاشساردلا ةداهشش
ام وأا ةيقيبطتلا

CFU اهلداعي

بؤلطملا صصشصختلا

-تايليفطلا ملع -ةقيقدلا ءايحأ’ا ملع
ملع -ةثارؤلا ملع -ناؤيحلا ايجؤلؤيزيف
-يؤلخلا ءايح’ا ملع -يباجنإ’ا ءايحأ’ا
ةيبشصعلا ايجؤلؤيبلا - ةيؤيحلا ءايميكلا

ملع ،ءاشضعأ’ا فئاظو ملع - ةيئزجلا
ةئيبلا -ءايحأ’ا ملع ةشسدنه -صضارمأ’ا

ملع -ليلحتلاو ةيعؤنلا ةبقارم -طيحملاو
ايجؤلؤنكتو تابنلا مؤلع -ناؤيحلا ةئيب

.ءايميكؤيبو ةين’ديشص ةشسدنه -ةيئايحا

مؤلعلا -رييشستلا مؤلع -ةيداشصتق’ا مؤلعلا
ةينؤناقلا مؤلعلا -ةيراجتلا مؤلعلا -ةيلاملا

تاقÓعلاو ةيشسايشسلا مؤلعلا -ةيرادإ’او
ملع صصشصخت ادعام :عامتج’ا ملع ،ةيلودلا

صصشصخت :صسفنلا ملع يؤبرتلا عامتج’ا
صصشصخت :ةيمÓشس’ا مؤلعلا ميظنتلاو لمعلا

.لاشصت’او مÓع’ا مؤلع نؤناقو ةعيرشش

*ةيرششبلا دراؤملا رييشست* لامعأا نؤناق
*ةيلودلا ةراجتلا* يمؤمعلا رييشستلا

تاقÓعلا نؤناق*صسفنلا ملع* قيؤشستلا
.ةيلودلا ةيداشصتق’ا

بشصانملا ددع
ةيلاملا

ةحؤتفملا

20

30

10

نييعتلا ناكم

ةشسشسؤؤملا
ةيمؤمعلا

ةحشصلل
ةيراؤجلا
نيتواز نيت

طورشش
ىرخا

بشصنم
دحاو

صصشصخم
لامعل

جامد’ا



ةقفسص داسسفل ىعسسي يفيلÿا
لايرلا ¤ا سسومار ةفيلخ لاقتنا
يدان نأا ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ةسسائر˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب
داسسفإ’ ىعسسي يفيل˘خ˘لا ر˘سصا˘ن ير˘ط˘ق˘لا

يف ديرد˘م لا˘ير˘ل ة˘يرا˘ن ة˘ي˘عا˘فد ة˘ق˘ف˘سص
.ةلبقملا ةرتفلا

ثÓثب جيو˘ت˘ت˘لا ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير ح˘ج˘نو
ابوروأا لاطبأا يرودب يلاوتلا ىلع باقلأا
نيزيمملا نيبعÓلا نم ةعومجم لسضفب
ى˘ل˘ع ن˘م ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ةدا˘ي˘ق تح˘ت
دئاقلا سسومار ويجريسس عم ،ء’دبلا دعاقم
ليطتسسملا لخاد يكلملا قيرفلل يلعفلا
ي˘نادو نارا˘ف ل˘˘ي˘˘ئا˘˘فار ه˘˘ع˘˘مو ر˘˘سضخأ’ا

ينوتو وريميسساكو وليسسرامو لاخافراك
روليكو ةميزنب ميركو وكسسيإاو سسورك
.ودلانور ونايتسسيركو سسافان
،ينابسسإ’ا ’’لارتنسس اسسنفيد’’ عقوم ركذو
نآ’ا يسضقي سسومار ويجريسس دئاقلا نأا

هيدلو ديردم يف رسشع سسماخلا همسسوم
ح˘م˘ط˘ي لاز˘ي ’و ،اً̆ب˘ق˘ل02 ه˘ت˘ب˘ع˘ج ي˘ف
سسوكنÓب سسول ناولأاب خيراتلا ةعانسصل

ريغتي نأا داك ءيسش لك نأا نم مغرلا ىلع
ها˘ط˘عأا نأا د˘ع˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف
ىلإا رداغيل ةيرحلا باطخ زيريب ونيتنرولف
.نيسصلا

يكلملا عم رارمتسس’ا سسومار ررق ،نكلو
،لمتحم ديدجت نع ثيدح لعفلاب كانهو
ةيليوج03 ي˘ف هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘˘سس ثي˘˘ح
1202.
لعفلاب سسومار ةفيلخ ديردم لاير دسصرو
يدان˘لا ع˘سضو ذإا ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف
يلاغنسسلا يلود˘لا ى˘ل˘ع هرا˘ظ˘نأا ي˘كل˘م˘لا

وهو ،يلوبان ةرخ˘سص ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك
و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس بتا˘كم ي˘ف بو˘ب˘ح˘˘م بع’
مسساوم ةدعل ةديج ريراقت هيدلو ويبانرب
.ديردم ىلإا لوسصولل
ةدايقب نامريج ناسس سسيراب نإاف ،كلذ عمو
بلقب اًسضيأا متهم يفيلخلا رسصان هسسيئر
نم غلب˘ي يذ˘لا ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ي˘لو˘با˘ن عا˘فد
هلوسصو داسسفإ’ ىعسسيو ،اًماع82 رمعلا
هبلج عم ،سسومار ةفيلخك ديردم لايرل
.لبقملا فيسصلا يف ءارمأ’ا ةقيدح بعلمل

قوسسلا يف سضفر يلوبان نأا ركذلاب ريدج
001 براقت اًسضورع يسضاملا يفيسصلا

.يلابيلوك عيبل وروي نويلم

 ةيليزارب ةرهوج دسصÎي ةنولسشرب
رادار نأا ةيليزارب ةيفحسص ريراقت تفسشك
يف ةديدج ةرهوج دسصر ةنولسشرب يدان
ق˘ير˘ف ي˘ف اًد˘يد˘ح˘تو ي˘ل˘يزار˘ب˘لا يرود˘لا
.سساريملاب
ود˘نو˘م’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تر˘كذ ا˘˘م بسسح˘˘بو
ةيل˘يزار˘ب˘لا ة˘كب˘سشل˘ل ا˘ًق˘فو ’’و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ـب متهم ةنولسشرب نإاف ’’تروبسس وبولج’’
ط˘سسو ط˘خ بع’ ز˘يد˘نا˘نر˘˘ف سسو˘˘ي˘˘تا˘˘م
.اًماع12 رمعلا نم غلابلا سساريملاب
ةريخأ’ا مايأ’ا يف ةنولسشرب يدان رسسفتسساو
سسو˘ي˘تا˘م ع˘سضو لو˘˘ح سسار˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘م
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف هءار˘سش ة˘ي˘نا˘كمإاو ز˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف
.ةلبقملا

با˘˘سشلا بعÓ˘˘لا سسار˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب ىر˘˘ت˘˘سشاو
نم9102 يفناج يف زيدنانرف سسويتام
هيدلو ،وروي نويلم5.3 لباقم وغوفاتوب

.3202 ماع ةياهن ىتح سساريملاب عم دقع
عم ةاراب˘م67 زيدنانر˘ف سسو˘ي˘تا˘م بع˘لو
8102و6102 ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب و˘غو˘فا˘تو˘˘ب
امأا ،امهلثم عنسصو نيفده اهلÓخ لجسس
11 يف ةقيقد735 بعل دقف سساريملاب عم
عنسصو اًفده اهيف لجسس يرودلاب ةارابم
.نيفده
طبتري يتلا ىلوأ’ا ةرملا يه هذه تسسيلو
دقف ،ةنولسشربب يليزاربلا بعÓلا مسسا اهيف
لوأ’ هب اًمامتها ينولاتاكلا يدانلا ىدبأا

جهوتلا تأادب امدنع ،7102 ماع يف ةرم
.وغوفاتوب يف

ةداعإا ديري غنييمابوأا
ةدوعلاب لانسسرا دا‹ا

 بيتÎلا ةمدقم ¤إا

دئاق ،غنايمابوأا كيرميإا رييب لاق
يدانلل اسصلخم ىقبي هنإا ،لانسسرآا

د˘سصح ى˘ل˘ع ه˘˘تد˘˘عا˘˘سسم د˘˘ير˘˘يو
مغر ،ةمقلا ىلإا ةدوعلاو باقلأ’ا
م˘جا˘ه˘م˘لا ة˘ب˘˘غر ن˘˘ع تا˘˘ن˘˘ه˘˘كت
عجارت ببسسب ليحرلا يف ينوبافلا
.يندنللا يدانلا جئاتن
رسشاعلا زكر˘م˘لا لا˘ن˘سسرآا ل˘ت˘ح˘يو
12 دعب ،يزيلجنإ’ا يرودلا يف
ن˘ع طا˘ق˘ن ع˘سست˘ب ر˘خأا˘ت˘يو ة˘لو˘ج
لاطبأا يرودل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ز˘كار˘م˘لا
.ابوروأا

ببسسب بايغلا لبق غنايمابوأا لاقو
ىلع رفسص‐1 زوفلا نع سضرملا
ثلاثلا رود˘لا ي˘ف ،د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل
نينثإ’ا ،يزيلجنإ’ا داحت’ا سسأاكل
ة˘با˘ت˘ك سسا˘ن˘لا بح˘ي» ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف م˘˘هو ،سصسصق˘˘لا
ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
اري˘ث˘ك سسا˘ن˘لا ثد˘ح˘ت˘ي ،بع˘ل˘م˘لا

.«هيف غلابم لكسشبو
بحأاو لانسسرآا دئاق انأا» فاسضأاو
ةبغر يدلو مزتلم انأا ،يدانلا اذه
هقحتسسي يذلا هعقومل هتداعإا يف
.«ةمقلا يف
عم هدقع دعب غنايمابوأا ددمي ملو
تقولا يف طبتري ثيح ،لانسسرآا
.1202 ىتح دقاعتب يلاحلا

ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف غ˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا م˘˘سضناو
يدانلل ةيسسايق ةقفسص يف8102
هينج نوي˘ل˘م65 ل˘با˘ق˘م ،كاذ˘˘نآا
.(ر’ود نويلم47) ينيلرتسسإا
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،ةينابسسإا ةيفح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ود˘˘˘نا˘˘˘˘نر˘˘˘˘ف نأا ،ءا˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا سسما
يل˘ي˘سشت˘لا ل˘ي˘كو ،سشت˘ي˘ف˘ي˘سسي˘ل˘ي˘ف
ط˘˘˘سسو م˘˘˘ج˘˘˘ن ،لاد˘˘˘ي˘˘˘˘ف ورو˘˘˘˘ترأا
ع˘م ع˘م˘ت˘ج˘ي فو˘ي˘سس ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
ىدم ثحبل ،مويلا رتنإا يلوؤوسسم
يف يروزتارين˘لا ي˘لوؤو˘سسم ة˘ب˘غر
.هلكوم مسض
ود˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
ليحرل هت˘ط˘خ أاد˘ب سشت˘ي˘ف˘ي˘سسي˘ل˘ي˘ف
لÓ˘خ ن˘م ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘ع لاد˘˘ي˘˘ف
د˘سض ة˘ي˘˘م˘˘سسر ىو˘˘كسشب مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
دا˘ح˘ت’ا ي˘ف ي˘نو˘لا˘˘ت˘˘كلا يدا˘˘ن˘˘لا
عفد مدعب اهلÓخ همهتي ،ينابسسإ’ا

موي˘لاو ،بعÓ˘ل ةر˘خأا˘ت˘م تآا˘فا˘كم
.اهلمكتسسيسس
ا˘ياو˘ن سشت˘ي˘ف˘˘ي˘˘سسي˘˘ل˘˘ي˘˘ف كرد˘˘يو
،لاديفب ظافتح’ا يف ةنولسشرب
هيف سضفري ’ يذلا تقولا يف
ي˘لا˘ح˘لا هرود ي˘ل˘ي˘سشت˘لا م˘ج˘ن˘لا
،ل˘˘يد˘˘ب بعÓ˘˘ك و˘˘ن بما˘˘ك ي˘˘ف
هب ىظحي يذلا ريدقتلا لظ يف
هءÓمزو يدريفلاف وتسسنرإا نم
.قيرفلا يف

ثيح ،فلتخم عسضولاف رتنإا يف امأا
ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا بغر˘˘˘ي
دامتع’ا لجأا نم لاديف مادقتسسا

ةوق هرب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ،ا˘ًي˘سسا˘سسأا ه˘ي˘ل˘ع

مسسحل قيرف˘لا راو˘سشم ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
.وتيدوكسسإ’ا بقل
هتبغرب ر˘ت˘نإا كسسم˘ت اذإا ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ه˘ي˘ل˘ع نو˘كي˘سس ،لاد˘ي˘˘ف م˘˘سض ي˘˘ف

هتميق عفرو ،لوأ’ا هسضرع نيسسحت
02 ى˘لإا ،ورو˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م21 ن˘˘م
ددحملا غلبملا وهو ،وروي نويلم
.بعÓلا ليحرل ةنولسشرب لبق نم
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 ربسصلا غرافب تروبلو يناسس ةدوع رظتني لويدراوغ
بيب يتيسس رتسسسشنام بردم دكأا

ي˘˘نا˘˘سس يور˘˘˘ي˘˘˘ل نأا ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
ع˘م بيرد˘ت˘لا ى˘لإا ًا˘ب˘ير˘ق دو˘ع˘ي˘سس
ن˘ي˘ح ي˘ف ، ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز
ن˘˘م ترو˘˘ب’ كير˘˘م˘˘يا بر˘˘ت˘˘ق˘˘˘ي
ةدناسسمو  عافد˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ةدو˘ع˘لا
بسسك ي˘˘ل˘˘˘ع يوا˘˘˘م˘˘˘سسلا قرزأ’ا
تاحيرسصتل اًقفو ،ةيسضفلا يناوأ’ا
.’’روريم’’ ةفيحسص اهتلقن
دو˘جو˘ل ’و˘يدراو˘غ ق˘ير˘ف د˘ق˘˘ت˘˘فإا
اذ˘ه مو˘ج˘ه˘لا ي˘ف را˘ي˘خ˘ك ي˘˘نا˘˘سس
ًاباسص حانجلا جرخ ثيح ، مسسوملا
يمامأ’ا يبيلسصلا طابرلا قزمتب
. توا يف ىنميلا هتبكر يف
32 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نكل

تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا نآ’ا أاد˘˘ب د˘˘ق ا˘˘ًما˘˘˘ع
هتدوع ’ويدراوغ عقوتيو ،هدرفمب
.اًبيرق يعامجلا بيردتلا ىلإا
دعتسسي ناك امنيب ’ويدراوغ لاق
لبق رودلاب باهذلا ةارابمل هقيرف
˘˘ما˘˘مأا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسما ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا

تثدحت دقل’’ :دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
برد˘ت˘ي ه˘نإا ،ن˘ي˘مو˘˘ي ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ع˘˘م
ه˘نأا ر˘ع˘سشيو ةر˘كلا ى˘ل˘ع هدر˘ف˘م˘˘ب
.’’ديج لكسشب اهعم لماعت
ةد˘ي˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نإا’’ :فا˘˘سضأاو
ود˘ب˘ت ه˘ت˘ب˘كر ،قد˘˘سصي ’ ل˘˘كسشب

رمأ’ا نأا دقتعأا ’ كلذل ،اًقح ةديج
تقو˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا قر˘غ˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
عيباسسأ’ا يف انعم بيردتلل ةدوعلل
.’’ ةلبقملا ةليلقلا
اتقؤوم تهنأا توا يف يناسس ةباسصإا

نر˘يا˘ب ى˘لا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا
ةذ˘˘فا˘˘ن بار˘˘ت˘˘قا ع˘˘مو ،خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م
ن˘م ي˘نا˘سس بر˘ت˘قاو ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
ن˘م ن˘كل ‐ بيرد˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘˘لا
ينمزلا لودجلا ينعي نأا لمتحملا

ع˘م ى˘ق˘ب˘ي˘سس ه˘نأا ه˘ل˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإ’
.مسسوملا ةياهن ىتح يتيسس

يلع هبايغ رثؤوي ناك رخآا بع’
يذلاو ،تروب’ كيرميا وه يتيسس
ةيلمعل هعوسضخ ذنم هسشيمهت مت

.ربمتبسس يف ةبكرلا يف ةيحارج
با˘ي˘غ ي˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس عا˘˘فد ح˘˘فا˘˘ك

وينيدنانر˘ف بع˘ل ثي˘ح ،ي˘سسنر˘ف˘لا
لكسشب عافدلا يف طسسولا بع’
زنوتسس نوج نأا نيح يف ،تقؤوم
ارمسسي مل يدنيماتوأا سس’وكينو
.يليزاربلا بناجب ناكم يأا يف
ي˘˘˘ف ترو˘˘˘˘ب’ دا˘˘˘˘ع ، كلذ ع˘˘˘˘مو
لوأ’ا ي˘ت˘ي˘سس ق˘ير˘ف ع˘م بيرد˘ت˘لا

لمعلا ىلإا دوعي نأا عقوتملا نمو
دقو ،ةلبقملا ةليلقلا عيباسسأ’ا يف
يف يناسسو تروب’ ةدوع نوكي
يتي˘سس تا˘حو˘م˘ط˘ل بسسا˘ن˘م تقو
.مسسوملا اذه تايسضفلاب زوفلاب

 فيسصلا نم اءدب سشتيردومل يرغم يكيرمأا سضرع
دوجو نع ،يفحسص ريرقت فسشك
دتيانوي يسس يد يدان نم مامتها
يتاوركلا عم دقاعتلاب ،يكيرمأ’ا
طسسو طخ بع’ سشتيردوم اكول
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ،ديردم لاير
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
ر˘يرا˘˘ق˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘ق˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ي˘˘˘سس يد ةرادإا نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘˘مأا
ءÓكو عم لعفلاب ثدحتت دتيانوي
لقتني نأا نكمي يذلاو ،سشتيردوم
.فيسصلا يف يكيرمأ’ا يدانلل

سشتيردوم نأا ىلإا ،ريرقتلا راسشأاو
نم اسضرع ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ى˘ق˘ل˘ت
ثد˘˘ح˘˘˘تو ،ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا يرود˘˘˘لا
هذ˘ه لو˘˘ح ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ع˘˘م بعÓ˘˘لا
ةر˘كف˘ل سسم˘ح˘ت˘م و˘هو ،ةو˘ط˘˘خ˘˘لا
.يكيرمأ’ا يرودلا يف بعللا
لاير عم سشتيردوم دقع نأا ركذُي
مسسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي د˘يرد˘م
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ةد˘˘ع تدا˘˘فأاو ،يرا˘˘ج˘˘لا

يونت ’ يغنريملا ةرادإا نأا اًرخؤوم
.ةلبقملا ةرتفلا يف هدقع ديدجت
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لاير نأا (اكرام) ةفيحسص تدافأا
نÓسصحي˘سس ة˘نو˘ل˘سشر˘بو د˘يرد˘م
لا˘ح ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م5.11 ى˘ل˘ع
ربوسسلا سسأاك ةلوطبب امهجيوتت
ي˘ف ما˘ق˘ُت˘سس ي˘ت˘˘لاو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
،ة˘يدو˘ع˘سسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘˘لا
.ةدج ةنيدم يف اًديدحت
نأا ةريهسشلا ةفيحسصلا تفاسضأاو
6 عزو˘ُي˘سس ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا

ي˘ف ةد˘عا˘سسم˘ل˘ل ورو˘ي ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
نم اذهو ،ربوسسلا ةلوطب ليومت
ءا˘سضرإا ي˘ف ة˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا ه˘˘نأا˘˘سش
ى˘ل˘ع سضر˘ت˘عا يذ˘لا ،ا˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف
.ةيداسصتق’ا رومأ’ا سضعب ةيفلخ
ة˘لو˘ط˘ب ز˘ئاو˘ج ة˘م˘˘ي˘˘ق غ˘˘ل˘˘ب˘˘تو
يتلاو ،وروي نويلم04 ربوسسلا
ءاسسنلا روسضح اهيف رسصتقي نل

يف مهل ةسصاخلا ةقطنملا ىلع
ثي˘˘ح ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘ك ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ُي
رمأا وهو ،تاجردُملاب نكامأ’ا

ي˘˘ف ا˘˘ًل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ود˘˘˘ب˘˘˘ي نا˘˘˘ك
.يسضاملا

ة˘يدو˘ع˘سسلا ي˘ف ءا˘سسن˘ل˘ل ح˘م˘ُسسو
ل˘ب˘ق ط˘ق˘ف تارا˘˘ي˘˘سسلا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب

نآ’ا ر˘ف˘سسلا م˘ه˘ن˘كم˘ُيو ،ن˘ّي˘ما˘ع
اوقفاَرُي نأا نود دÓبلا جراخ اًسضيأا

.لاجرلا نم
ركاذت ذافن مت هنأا اكرام تفسشكو
،ديردم وكيتلتأاو ةنولسشرب ةارابم
ط˘ق˘ف ةر˘كذ˘˘ت00001 ع˘˘ي˘˘˘بو

.ايسسنلافو ديردم لاير ةهجاومل
00021 يدان لك ىدل ناكو
اه˘ع˘ي˘ب˘ب م˘ه˘ل حو˘م˘سسم ةر˘كذ˘ت
ا˘ه˘عا˘جرإا م˘ت ن˘كل ،م˘ه˘سسف˘نأا˘˘ب
،ةدج يف عيبلل اًبيرقت لماكلاب

007 د˘يرد˘˘م لا˘˘ير عا˘˘ب ثي˘˘ح

وكيتلتأا ،003 ةنولسشرب ،ةركذت
.52 ايسسنلافو05 ديردم
يئاهنلا فسصن نأا ركذلاب ريدجلا
ن˘ي˘ب ر˘بو˘سسلا ة˘لو˘ط˘ب ي˘˘ف لوأ’ا

موي ماقُيسس ايسسنلافو ديردم لاير
.ةدج يف ءاعبرأ’ا

لاقث’ا عفر سسرامي مل يروارت » : سسياسس
» يعيبط همسسج و ميجلا ةلاسص يف

زرردناو نوتب˘ما˘هر˘ف˘لو ق˘ير˘ف بع’ حر˘سص
ا˘مادآا ق˘ير˘ق˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز نأا سسيا˘سس نا˘˘مور
ةلاسص يف لاقثأ’ا عفر سسرامي ’ يروارت
ن˘م بر˘ت˘قإا ه˘نأاو ،يدا˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا م˘ي˘ج˘لا
.ةيكيرمأ’ا مدقلا ةركل ينطولا يرودلا

تل˘ق˘ن  ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ’’رور˘ي˘م’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص
يروارت دهاسشي مل  هنأاب سسياسس تاحيرسصت
قر˘ف د˘حا نأاو ،يدا˘ن˘لا ي˘ف لا˘ق˘˘ثأا يأا ع˘˘فر˘˘ي
دق ةيكيرمأ’ا مدقلا ةركل ينطولا يرودلا
.ةنولسشرب يف ناك امدنع هليمزب لسصتإا

ةرمدم سضورع ىلإا لئاهلا هئادآا يروارت لوح
وتيريبسسإا ونون قيرفل نايحأ’ا نم ريثك يف
نم لك باجعإا راثأا امم ،مسسوملا اذه وتناسس
قابسس ءانثأاو زاتمملا يزيلجنإ’ا  يرودلا  يف
.ابوروأا يف بائذلا
قيرف زاف امنيب نيفده لجسس ، ربوتكأا يف
داتسسا ىلع0‐2 يتيسس رتسسسشنام ىلع ونون
لاجر رسسخ ثيح رخآا اًفده ققحو ،داحت’ا
دعب سسكوني˘لو˘م ي˘ف2‐3 ’و˘يدراو˘ج بي˘ب

.ًةرسشابم دÓيملا ديع
يف بابسشلل ينابسسإ’ا يلودلا بعÓلا ءاج
ةر˘ي˘ه˘سشلا ا˘˘ي˘˘سسا˘˘م ’ ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا فو˘˘ف˘˘سص
هنأا سضرتفملا نم كانه ناكو ، ةنولسشربب
اًقفو ةيكيرمأ’ا مدقلا ةرك قرف هابتنا تفل
.سسياسس بائذلا قيرف يف هليمزل
ر˘ب˘ع ،ترو˘˘ب˘˘سس ي˘˘سس مإا رآا ـل سسيا˘˘سس لا˘˘قو
يف اننأ’ ،موي لك هارأا’’ :يملاعلا لوج عقوم
وأا بيردتلا لبق اًعم ةيسضايرلا باعلأ’ا ةلاسص
ةيسضاير باعلأا ةفرغ هيدل ناك امبر ،هدعب
ىلع ،بيردتلا يف نكلو ،هلزنم يف ةيفخم
ناكأا ءاوسس ، اًدبأا ديدحلا عفري مل ، لاح يأا
.’’كلذ ريغ وأا انعم كلذ
نأا ركذتأا ،اًدج عيرسسو مخسض هنإا’’ :فاسضأاو
مدق ةرك بع’ لثم بعلت تنأا  ،هل لوقأا
بعل يذلا تقولا يف هنأا يل باجأا ،يكيرمأا
ةرك داحتا قر˘ف تلوا˘ح ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف ه˘ي˘ف
مدقلا ةرك بعل ىلع هلمح يكريمأ’ا مدقلا
نا˘˘ك ا˘˘م اذ˘˘هو ،كلذ ن˘˘م ً’د˘˘ب ة˘˘ي˘˘كير˘˘˘مأ’ا

.’’ًارجفتم
ريغ كلذ نإا نولوقي سصاخسشأا كانه’’ :يهنأاو
.’’مدقلا ةرك بعلي نأا نكمي ’ هنأاو ،نكمم
ىلإا دوعيسس نوتبماهرفلو نا ركذلاب ريدجلا
.تبسسلا موي لسساكوين مامأا بعلملا سضرأا

ققح ينبا » : يدرفلاف ةدلاو
«لايرلا ¤ا مامسضنلاب هملح

ي˘˘˘نا˘˘˘يو˘˘˘غوروأ’ا ةد˘˘˘˘لاو سسيرود تف˘˘˘˘سشك
يف بعلي هنأاب ملح هنأا يدريفلاف وكيرديف
.اًلفط ناك امدنع ينابسسإ’ا ديردم لاير
ناك’’ :ةينابسسإ’ا (ا˘كرا˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سصل تلا˘قو
يف ظقيتسسا ،تاونسس عبرأا هرمع وكيرديف
تنك يننأا تملح ،يبأا ،يمأا) لاقو حابسصلا
يدتري قيرف يفو ،يمسساب خرسصي بعلم يف
.’’ءاسضيب سسبÓم
ركذتأا ،كانه ىهتنا ءيسش لك سسيل’’ :تعباتو
ةرم ملح ،اًماع11 وأا01 هرمع ناك امدنع هنأا
هب تملح يذلا قيرفلا اذه ،يمأا) لاقو ىرخأا

.’’ديردم لاير وه
ه˘˘˘نإا ،سصخ˘˘˘سشك ه˘˘˘ب ر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘فأا’’ :تفا˘˘˘˘سضأاو
ىلع هنإا ،هبحي عيمجلاو ديج قيفر ،عسضاوتم
هيدل ،قيدسصلا ،خأ’ا ،مظعأ’ا نب’ا دقتعأا ام
.’’ريبك بلق
ة˘˘ح˘˘ي˘˘سصن ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ا˘˘ه˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح تل˘˘˘سصاوو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لا ا˘ًم˘˘ئاد كي˘˘ل˘˘ع’’ :ه˘˘ل
.’’مÓحأ’ا قيقحتو تازاجنإ’ا

اًريث˘ك ثد˘ح˘تأا تن˘ك ي˘ن˘نأا ر˘كذأا’’ :تل˘م˘كأاو
يف قباسسلا هليمز) ن’روف وغييد عم هنأاسشب
.’’هب اًدج ةمرغم انأا ،(لورانيب
موي لك بيردتلل ينبا ذخآا تنك’’ :تهنأاو
،اًرسصا˘ق نا˘ك ه˘نأ’ ةدا˘ي˘ق˘لا ع˘ط˘ت˘سسي م˘ل ه˘نأ’
.’’ن’روف عم ثدحتأا تنك كانهو
لاير ىلإا لقتنا يدريفلاف نأا ركذلاب ريدجلا

لباقم6102 فيسص يف لورانيب نم ديردم
.وروي نويلم5

يف بابلا قلغي لويدراوغ
لايرلا و وي ناملا هجو
 امهبيردت ةلاحتسسا دكؤويو

ر˘يد˘م˘لا ’و˘يدراو˘غ بي˘ب ق˘ل˘˘غأا
ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
بيردت مامأا ه˘باو˘بأا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

لا˘ير وأا د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
اًدكؤوم ،لب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف د˘يرد˘م
نع فلوجلا بعل هليسضفت ىلع
ن˘˘يذ˘˘ه ي˘˘ف بيرد˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘˘م
.نييدانلا

هتاحيرسصت يف ’ويدراوغ لاقو
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘لا
دعب’’ :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ’’ترو˘ب˘سس’’
ن˘˘˘م ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسسشنا˘˘˘˘م
رتسسسشنا˘م بيرد˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘سسم˘لا
ي˘با˘هذ ه˘ب˘سشي ر˘مأ’ا ،د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
نل اذ˘هو د˘يرد˘م لا˘ير بيرد˘ت˘ل
.’’اًدبأا ثدحي
ه˘يد˘˘ل سسي˘˘ل نا˘˘ك ا˘˘م اذإا لو˘˘حو
ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘م ىو˘سس سضور˘˘ع
در ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘يرو د˘˘ت˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي

بهذأا نأا لسضفأاسس’’ :’ويدراوغ
مل اذإا ةحارلل فيدلاملا رزج ىلإا
،ىر˘خأا سضور˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصحأا

’ مه˘نأ’ ف˘يد˘لا˘م˘لا سسي˘ل ا˘م˘بر
.’’فلوجلل بعÓم نوكلمي
بيب نأا ،مامتهÓ˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لا ن˘مو
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م رادار ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك
يدانلا ةروطسسأا ةفÓخل دتيانوي
ىلع ،نوسسغريف سسكيلأا ريسسلا
،تقولا كلذ يف هنأا نم مغرلا

عم عيقوتلا لعفلاب ررق دق ناك
رر˘ق ا˘مد˘ن˘˘ع خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘كسس’ا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يف بيردتلا لازتعا مرسضخملا

.3102 ماع

د˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م ل˘˘˘خد
لاير ع˘م قا˘ب˘سس ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

عم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘بو د˘يرد˘م
ي˘˘˘لو˘˘˘˘با˘˘˘˘ن ط˘˘˘˘سسو ط˘˘˘˘خ بع’
ا˘ق˘فو ،ز˘يور نا˘ي˘˘با˘˘ف ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
.’’راتسس يليد’’ ةفيحسصل
يرودب يلودلا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ر˘ثأا˘تو
ىلإا همامسضنا ذنم ىلوأ’ا ةجردلا

˘ما˘ع ف˘ي˘سص ي˘˘ف سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير
8102.
ة˘ق˘لا˘م˘ع ها˘ب˘ت˘نا ه˘ئادأا بذ˘ج د˘˘قو
ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سس’ا يرود˘˘لا

رتسسسشنام كلذكو ،ديردم لايرو
يزيلجنإ’ا يرودلا ل˘ط˘ب ي˘ت˘ي˘سس
.زاتمملا

ترّد˘˘ق ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ةرادإا نأا م˘˘˘عُزو
غلابلا طسسولا طخ بع’  ةميق
نويلم051ـب اًماع32 رمعلا نم
سسيئر لبق نم يني˘لر˘ت˘سسا ه˘ي˘ن˘ج
،سسيتنيرول يد و˘ي˘ل˘يروأا ،يدا˘ن˘لا
.يسضاملا فيسصلا

و˘ي˘سشت˘˘لا˘˘ك’’ ة˘˘كب˘˘سش  ـل ا˘˘ًق˘˘فوو
ناسس زيور رداغيسس ،’’42يلوبان
لا˘م˘ت˘حا ع˘م ف˘ي˘سصلا ي˘ف و˘لوا˘˘ب
.ابوروأا رابكل ينلع دازم يف هعيب
’’ ةينابسسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تر˘كذو
ناك ديردم لاير نأا اًرخؤوم’’ سسآا

يف هب زوف˘لا ة˘لوا˘ح˘م˘ل اًد˘ع˘ت˘سسم
 يفناج رهسشل ت’اقتن’ا ةذفان

سسو˘˘˘ل نأا ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘عداو
ى˘لإا ةر˘م لوأ’ ه˘جو˘ت سسو˘كنÓ˘˘ب
ةقفسص ببسسب ربوتكأا يف يلوبان
يتوليسشنأا ولراك ةلاقإاو ،ةلمتحم
دهسشي نأا نكمي يسسيئر بردمك
ى˘ل˘˘ع هرا˘˘ب˘˘جإ’ ز˘˘يور ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
.مسسوملا فسصتنم يف جورخلا

هدقع يف جارفإÓل طرسش دجوي ’
غلبم يفكي دق نكل ،يدانلا عم
ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م07
.هعم عيقوتلل
،د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي برد˘˘˘م جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘يو
،رياسشلوسس رانوج يلوأا يجيورنلا

يف ط˘سسو˘لا ط˘خ تاز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا
ا˘ًع˘ي˘قو˘ت ز˘يور نو˘كي˘سسو ر˘يا˘˘ن˘˘ي
لوب لب˘ق˘ت˘سسم نأ’ اًر˘ظ˘ن ،ا˘ًي˘لا˘ث˘م
تقو˘لا ي˘ف د˘كؤو˘م ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب
جاتحيسس هلادب˘ت˘سسا نإا˘ف ،ي˘لا˘ح˘لا
ام اذإا ةعيرسس ةيلمع نوكي نأا ىلإا

.ةلبقملا عيباسسأ’ا يف رداغ
نأاب لامتحا كانه نأا ركذلاب ريدج
يف غيلريمير˘ب˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي ي˘ه˘ن˘ي
ثي˘ح ،ى˘لوأ’ا ة˘ع˘برأ’ا ز˘كار˘˘م˘˘لا
5 قرافب سسماخلا زكرملا لتحي
بحا˘سص ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت ن˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن
.عبارلا زكرملا

 ينابسسلا ربوسسلاب جيوتتلا لاح يف اسصربلاو لايرلا رظتنت ةريبك زئاوج

 يلوبان بعل زيور بادتنا عارسص طخ لخدي وي ناملا

يراسس ويزيروام يلاطيإ’ا قلطأا
سسوتنفوي قيرفل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
اًز˘ف˘ت˘سسم ا˘ًح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
ةارا˘ب˘م سصو˘سصخ˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘ل˘˘ل
.نÓيم رتنإاو يلوبان
ه˘˘˘˘تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ا˘˘˘˘م زر˘˘˘˘˘بأا ن˘˘˘˘˘كلو
مت امد˘ن˘ع برد˘م˘لا تا˘ح˘ير˘سصت
رتنإاو يلوبان ةارابم نع هلاؤوسس
هتارابم بقع تناك يتلا نÓيم
اهد˘ها˘سشي ن˘ل ه˘نأا د˘كأا تا˘عا˘سسب
ع˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘سضف˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأاو
.اهنع ’’وريسس’’ هبلك
ىلع اًماه اًزوف سسوتنفوي ققحو

ةفيظن ةيعابرب يراي˘لا˘ك هر˘ي˘ظ˘ن
زوفلا ققح نÓيم رتنإا كلذكو
لباقم فادهأا ةثÓثب يلوبان ىلع
وه ام˘ك ع˘سضو˘لا ح˘ب˘سصي˘ل فد˘ه
يذلا بيتر˘ت˘لا لود˘ج ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع
قرا˘ف˘ب نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا هرد˘˘سصت˘˘ي
.فادهأ’ا

لاق ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م سصو˘سصخ˘بو
ةدوج˘لا ن˘ع ا˘نر˘ب˘ع د˘ق˘ل :يرا˘سس
ر˘ث˘كأا ا˘ن˘كو تا˘سضمو ي˘ف ط˘ق˘ف
.داتعملا نم اًميظنت
ي˘فو˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا دا˘سشأاو
نورآا هبع’ هب ماق يذلا رودلاب

ةارا˘ب˘م مد˘ق ه˘نأا اًد˘كؤو˘˘م يز˘˘مار
دعب ةيرارمتسس’ا دجي وهف ،ةديج
ددسش هنأا امك تاباسصإ’ا نم ةرتف
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بع’ ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.قيرفلا عم هرودو ودارداوك
ويبار ىلع ءوسضلا اًسضيأا طلسسو
ةهبجلا يف د˘ي˘ج ل˘م˘ع˘ب ه˘ما˘ي˘قو
هزكرم˘تو ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ى˘ن˘م˘ي˘لا
تخيل يد كلذكو ديج لكسشب
نوكيسس هنأاب نمؤوي هنأا دكأا يذلا

ملا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا م˘هأا ن˘م
ةفاقث مل˘ع˘ت˘ب ه˘سسف˘ن رو˘ط˘ي ه˘نأاو
.ةديدج

رتنا ماما يلوبان ءاقل عباتا نا ىلع يبلك عم جرخا » : يراسس



 ةبأشصإأ11ـب ةرأدشصلأ يف حأجنؤب

ةمئاق يف يوق يرئازج عارسص
 يرطقلا يرودلا يفاده

نم اعارسص مسسوملا اذه يرطقلا يرودلا يفاده ةمئاق دهسشت
ةعبرأ’ا بتارملا يف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج4 د˘جاو˘ت ل˘ظ ي˘ف ،سصا˘˘خ عو˘˘ن
بختنملا فاده حاجنوب دادغب نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،ىلوأ’ا
بع’ ،نيسساي يميهارب ءاج نيح يف ،افده11 نود يذلاو ينطولا
نايفسس لتحاو ،فادهأا01 نيودتب يناثلا فسصلا يف يرطقلا نايرلا

دمحم ءاجو ةلماك فادهأا9 ليجسستب3ـلا زكرملا ،ةفارغلا مجن ينه
يعابرلا نكمتو.فادهأا8 ليجسستب اعبار ةركولا بع’ وطي نب
ذنم هومدق يذلا ءادأ’ا ةيفلخ ىلع راظنأ’ا فطخ نم يرئازجلا
مهنوك ،ةيرطقلا ةلوطبلا يف ايخيرات امقر بتكيل ،مسسوملا ةيادب
يرودلا ةمئاق ي˘فاد˘ه ة˘م˘ئا˘ق نورد˘سصت˘ي ن˘ي˘ب˘ع’4 لوأا او˘˘تا˘˘ب
اذه دنع يعابرلا فقوتي ملو ،«رئازجلا» ةدحاو ةلود نم يرطقلا
نم ،%71 نيعمتجم اولجسس امدعب ،اديدج امقر اوبتك لب ،دحلا

 .فده422 ةغلابلاو لكك يرطقلا يرودلا فادهأا عومجم
ب.م.يرشسيإأ

نب ةداعإا ىلع رسصي سسلاب لاتسسيرك
 «غيل ريميربلا» ىلإا بلاط

بلاط نب ليبن عم دقاعتلا ىلع سس’اب لاتسسيرك قيرف رسصي
لÓخ يناملأ’ا40 كلاسش يدان مجنو يرئازجلا يلودلا بعÓلا
فسشكو.هدقع عيب يف هقيرف ةرادإا ةبغر Óغتسسم ،يوتسشلا وتاكريملا

بلاط نب عسضت ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا ديدع نأا «وتاكريم توف» عقوم
«1 غيللا» نم ناقيرف كانه نأا ردسصملا تاذ فيسضيل ،اهتركفم يف
ام «غيل ريميربلا» نم نيرخآاو «ويسشتلاكلا» نم نيقيرف ىلإا ةفاسضإ’اب
يدان ناكو.ةياغلل لعتسشم بلاط نبل يوتسشلا وتاكريملا لعجي
هنأاب ،قباسسلا يزيلجن’ا ماهنتوت يدان بع’ بلاط نب غلبأا دق كلاسش
مامأا ينطولا بختنملا بع’ عسضي ام مسسوملا اذهل هططخ جراخ
هاوتسسم ةداعتسس’ ةيلاحلا ةرتفلا يف قيرف داجيإا ىلع لمعلا ةيمتح
ةجاحب رئازجلا نأاو اميسس’ ،اددجم ينطولا بختنملا باوبأا قرطو
 .ةنسس43 غلبي يذلا ،ةرويدق ةفيلخ نوكيل بعلل

ب.نمؤؤملأ دبع
 مدأقلأ تبشسلأ كمشض ةأرأبمل هيفأعت يف لمأأي ينفلأ مقأطلأ

قافتلاو ماكزلا نم يناعي يحلوبم
 بابسشلل هدقع عيب سضفري

،هتاناعم ببسسب هيدان تابيردت نع يحلوبم باهو سسيار باغ
هنم يناعي امم سصلختلل ةقلطم ةحارل نكري هلعج ام ،داح ماكز نم
ناكو.ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف اددجم بعلل ازهاج نوكيل
’إا ،ةيلئاعلا تاطابتر’ا سضعب ببسسب هقيرف نع باغ دق يحلوبم
جراخ لازي ’ هنا ينعي ام ماكزلا نم هتاناعم عم تنمازت هتدوع نأا
ةداعتسسا يف قافتÓل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘مأا˘ي ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.ةمدخلا

يف ةيدوعسسلا ةلوطبلا يف سسراح لسضفأاو ايقيرفإا لطب تامدخ
،كمسض يدان ةهجاوم يف ةكراسشملل ازهاج نوكيل ،تقو برقأا
 .مداقلا تبسسلا موي ةررقملا

 رشضخلأ مجن دقع عيب ةركف يف صضؤخلأ صضفرت ةرأدإ’أ
سسيار دقع عيب يف قافت’ا قيرف ةرادإا ركفت ’ ،رخآا بناج نم

هتمدق يذلا دقعلا مغر ،يرئازجلا يلودلا مجنلا يحلوبم باهو
تفسشكو.يوتسشلا وتاكريملا يف يحلوبم مادقتسس’ بابسشلا ةرادإا
يف سضوخلا درجم سضفر قافت’ا يدان نأا ،ةيدوعسسلا فحسصلا
ةرادإ’ اهراذتعا تمدق ثيح ،ينطولا بختنملا سسراح عيب ةركف
 .بابسشلا

ب.م.يرشسيإأ
 ةشسفأنملل هتدؤعو هيفأعت رظتني

 هتاططخم نمسض مÓغ عسضي وزوتاغ
ةدوع رظتني هنا يلوبان يدان قيرف بردم وزوتاغ ورانيج دكأا

ةباسص’ا نم ،ينطولا بختنملا رسسيأا ريهظ مÓغ يزوف يئانثلا
وديلا˘خ اذ˘كو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘سضع˘لا

ةفاحسصلل تاحير˘سصت ي˘ف لا˘قو ،يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك
،انيبع’ لك ىلإا ةجاحب نحن » :رتن’ا نم ةراسسخلا بقع ةيلاطي’ا
نأ’ مÓغ ةدوع رظتنن اننأا امك ،عوبسسأ’ا اذه دوعيسس يلابيلوكف
ثيدحلا باسشلا يلاطي’ا ينقتلا سضفرو اذه ،«ةيوق تسسيل هتباسصإا

ثيدحلل ةديحولا ةلوخملا يه ةرادإ’ا نأا احسضوم ،وتاكريملا نع
نوكيسس هنأا امب ،قرطلا قرتفم يف مÓغ دجاوتيو.ةلثامم رومأا نع
ةناكم ىلع عارسصلاو يلوبان يف ءاقبلا نيب رايتخ’ا ةيمتح مامأا
 .هعم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا دحأا ىلإا لاقتن’ا وأا ةيسساسسأا

بأعلأأ نأرهو ةنيدم ةفأشضتشس’ أبشسحت
1202 طشسؤتملأ صضيبأ’أ رحبلأ

 ةريخألا اهتلحرم لخدت تاسضايرلا رسصق ليهأات لاغسشأا
و˘م˘ح’’ تا˘سضا˘ير˘لا ر˘سصق ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا لا˘غ˘سشأا تبر˘ت˘˘قا

يسسادسسلا ةياهن لبق ملسسيل ،اهتياهن نم نارهوب ’’سسيليلتوب
نع ،تاسضايرلا رسصق ةرادإا تربعو.يراجلا ماعلا نم لوأ’ا
اهنم قبتي مل يتلاو ،ةزجنملا لاغسشأ’ا ةيعونب ةريبكلا اهتداعسس
ةفاسضإا ،ةكرحتملا تاجردملاو ديدجلا طاسسبلا عسضو ىوسس
باعلأا ناسضتح’ نارهو ةنيدم دعتسستو.ةبقارم اريماك73 ىلإا
يف ةيناثلا ةرملا يهو ،1202 يف طسسوتملا سضيبأ’ا رحبلا
لعج ام ،عونلا اذه نم ةسسفانم رئازجلا نسضتحت يتلا خيراتلا
ىرخأا ةيسضاير قفارم6 ليهأات ىلع لمعت ةيلحملا تاطلسسلا
 .جد رايلم49.1 وحنب ردق يلام فÓغب

 ر.ق

6362ددعلأ ^1441 ىلوأ’أ ىدأمج31ـل قفأؤملأ0202 يفنأج8ءأعبرأ’أةصضايرلا

 مدأقلأ صسرأم لأيدنؤملأ تأيفشصت لبق لؤلحلأ دأجيإأب بلأطم يشضأملب

 ايوق اعارسص دهسشت ىرسسيلا ةه÷او بختنملل دوعت نÁألا Òهظلا ةمزأا

 رثكأأ عفترت نأدم ةفÓخ يف هظؤظح

 فرتحم يسضاير قيرفل ماع ريجانم ةداهسش ىلع لسصحتي ىيحي رتنع

 أيرودبمأشس مأمأأ نÓيŸأ ‘ لشضفأ’أ Òتخأ

 اربا نم راظنألا فطخيو جهوتلا لسصاوي رسصان نب
نع رظنلا سضغب هيدان عم جهوتلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا رسصان نب ليعامسسإا لسصاو

ةلوجلا راطإا يف ايرودبماسس يدان مامأا ،سسمأا لوأا «يدرابمÓلا» قيرفلا هدسصح يذلا رثعتلا
رسصان نب لان ثيح ،يبلسسلا لداعتلاب ىهتنا يذلا ءاقللا يف ،يلاطي’ا يرودلا نم91ـلا
ةلحرملا يف سشتيفوميهاربا نات’ز يديوسسلا مجنلا ةكراسشم مغر هقيرف يف ةمÓع لسضفأا
طيقنت لسضفأا ىلع لسصحي هلعج ينطولا بختنملل سضبانلا بلقلا همدقي ام نأا ’إا ،ةيناثلا
لسصحت ،9102 ايقيرفإا سسأاك يف بع’ لسضفأا نأا ،«نÓيم اتينايب» عقوم فسشكو.هيدان يف
ىرخأا ةرم تبثيل ،ءاقللا راوطأا ةليط ديجلا هدودرمل ارظن هئÓمزب ةنراقُم مييقت لسضفأا ىلع
اذه نÓيملا يف تاقفسصلا لسضفأا نيب نم هنا يلاطي’ا يلوبميإا يدانل قباسسلا بعÓلا
.ةريسصقلاب تسسيل ةرتف ذنم تباث ىوتسسم مدقي هنأاو اسصوسصخ ،مسسوملا

لسصأا نم ةحيحسص ةريرمت49 مدقو ةهجاوملا يف ةرك131 سسمل رسصان نب نأا ركذي
 .ةيحاتفم ةدحاو ةريرمت حنمو ةرك31 داعتسسا امك ،801

ب.نمؤؤŸأ دبع

عييشضتو بأدتن’أ صضفر أؤمشضهي ⁄
 دؤعشصلأ ةقرو

ةيقرسشلا ةعومÛا ةاوهلا ةيدنأا ءاسسؤور
ىلع ةقداسصŸا Úب «فافلا» نوÒخي

 ةلوطبلا ةعطاقم وأا مهبلاطم
ةعومجملا ةاوهلا مسسق ةيدنأا ءاسسؤور سسمأا عمتجا

اميف بسسا˘ن˘م˘لا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘قر˘سشلا
يف يلاردفلا بتكملا اهنسس يتلا نيناوقلا سصخي
تب˘سسلا ا˘ه˘ت˘م˘سسر ي˘ت˘لاو ة˘ق˘با˘سسلا ا˘ه˘تا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
03 كلمت يتلا ةيدنأ’ا عنم ىلإا يمارلا يسضاملا

ةاوه˘لا م˘سسق ة˘يد˘نأا ل˘ع˘ج ا˘م ،باد˘ت˘ن’ا ن˘م ا˘ب˘ع’
عم دقاعتلا ىلع نيريثكلا ةردق مدع ببسسب يناعت
مغر ،ةيلاحلا تÓيوحتلا ةرتف يف ةديدج ءامسسأا
اسسيئر41 عقوو.نوناقلا بسسح نيبع’ حيرسست
يرئازجلا داحت’ا اه˘ي˘ف اور˘ي˘خ ،ة˘سضير˘ع Ó˘ث˘م˘مو
وأا ،نيي˘سسي˘ئر ن˘ي˘ب˘ل˘ط˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ي˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل
ةدوعلا تايرابم سضوخ مدعو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م
لثمتيو ،يراجلا يفناج81ـلا نم ةيادب ةررقملا
نم ’دب ن˘ي˘ب˘ع’ بل˘ج˘ب حا˘م˘سسلا ي˘ف نا˘ب˘ل˘ط˘م˘لا
لوسصحلا عم ،يلاحلا وتاكريملا يف نيحرسسملا

مهنأاسش قيرف لكل رييÓم5ـب ةردقم تاناعإا ىلع
ةاوهلا يداون معد لجأا نم لوأ’ا مسسقلا قرف نأاسش
.ةوقب ةدوعلا ةلحرم ةلسصاومب مهل حامسسلاو

ي˘نا˘˘ث˘˘لاو لوأ’او ةاو˘˘ه˘˘لا م˘˘سسق ة˘˘يد˘˘نأا تنا˘˘كو
سضعب رييغت لجأا نم بلطب اومدقت دق فرتحم
ابع’03 مسضت ي˘ت˘لا قر˘ف˘ل˘ل حا˘م˘سسلا˘ك ،رو˘مأ’ا
عفر عم ،(نيب˘ع’) ة˘حر˘سسم˘لا ءا˘م˘سسأ’ا سضيو˘ع˘ت˘ب

3 نم يناثلاو لوأ’ا مسسقلا ةيدنأ’ تازاجإ’ا ددع
تبسسلا دقع يذلا يلارديفلا بتكملا نكل5 ىلإا
نيناو˘ق˘لا ى˘ل˘ع قدا˘سصو ةر˘كف˘لا سضفر ي˘سضا˘م˘لا
 .ىسضم تقو يف اهذختا يتلا

ب.نمؤؤŸأ دبع

ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ى˘ي˘ح˘˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع ل˘˘م˘˘كأا
جوميل ةعماج يف ةيعماجلا هتسسارد ،قباسسلا
ماع ريجانم ةداهسش ىلع لسصحيل ،ةيسسنرفلا
ايرولاكب ىوتسسم) فرتحم يسضاير قيرفل
دحاو ينطولا بختنملا مجن رسشنو.(4 +
ةداهسشلل اروسص ،نامرد مأا ةمحلم ريطاسسأا
ةليلقلا تاعاسسلا يف ،اهيلع لسصحت يتلا
ىلع ةيم˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ثيح ،«ريتوت» يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
،اريبك ابع’ ناك امدعب رسضخلا مجن لوحت

ةيبوروأ’ا بعÓملا فلتخم يف لاجو لاسص
حبسصأاو ،مدقلا ةرك يف ريبخ ىلإا ،ةيقيرفإ’او
ةرك يف ةسصتخملا ةيوركلا ةبخنلل يمتني
 .ةيرسصعلا مدقلا

بشصنم يلؤتل أحؤتفم تأب قيرطلأ
 ينطؤلأ بختنملأ مأع ريجأنم

رتنع نامرد مأا ةمحلم مجن لوسصح دعبو
هقح نم تاب ،ةيعماجلا ةداهسشلا ىلع ىيحي
˘ما˘ع˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا بسصن˘م ي˘لو˘ت˘ب م˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ميكحلا دبع ة˘فÓ˘خو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
تسسي˘˘ل ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا ،ناد˘˘˘م
ليدب ن˘ي˘ع˘ت م˘ل «فا˘ف˘لا» نأا ’إا ،ةر˘ي˘سصق˘لا˘ب
يذلا ،نيسسليلب نيب ماهملا ميسسقت تلسضفو
يسضام˘ل˘بو ،يرادإا ق˘سسن˘م بسصن˘م ل˘غ˘سشي
يف ىيحي مسسا طبتراو.ينطولا بخانلا
ماعلا ريجانملا بسصنم يلوتب ةريخأ’ا ةدملا
يتلا ةبرجتلاو ةرب˘خ˘لا ل˘ظ ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
اهروط يتلاو ،ةهج نم ايقيرفإا يف اهكلتمي
ةيعماجلا ةسساردلا دعب ةريخأ’ا ةرتفلا يف
كرحتتسس لهف ،اسسنرف ةعماج يف اهاقلت يتلا

يف بسسانملا سصخسشلا عسضتو يسشطز ةئيه
 ؟بسسانملا ناكملا

ب.نمؤؤملأ دبع
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لامج ينطولا بخانلا دجاوتي
نخاسس حيف˘سص ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘ب
نميأا ريهظ دوجو مدع لظ يف
ىلع رداق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا غار˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘سس
بع’ لاطع ف˘سسو˘ي ه˘كر˘ت˘ي˘سس
يذ˘˘لاو با˘˘سصم˘˘لا سسي˘˘ن يدا˘˘ن
ليرفأا رهسش ةياغ ىلإا بيغيسس
.مداقلا

بر˘˘سضل ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا تدا˘˘عو
رسضخلا عافد نم ىنميلا ةهجلا
ةيسضاملا مايأ’ا يف تناك امدعب
ي˘ف تا˘ه˘ب˘ج˘لا ىو˘قأا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
لاطع كÓتما لظ يف ،ايقيرفإا
زرحم سضايرو رئاط˘لا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
مجنو ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق
نأا ’إا ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘˘م
لوأ’ا اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا
تاباسسح طلخب ةليفك نوكتسس
ناو ام˘ي˘سس’ ،ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
يف نودجاوتي نيحاتملا ء’دبلا

يذلا نافز نأا ثيح ،ةبعسص ةلاح
يف حجنو ايقيرفإا سسأاكب جوت

يئاهنو فسصن يف لاطع ةفÓخ
نود دجاوتي ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك
،يسضاملا توأا رهسش ذنم قيرف
ناك يذلا فيسصول نأا نيح يف
بعلي ،لاطع ةمحازمل احسشرم
يسسنرفلا يجنأا فيدر يدان يف
فيسصلا وتاكريم ذنم رهظي ملو
يسضاملب نإاف هيلعو ،يسضاملا

نميأا ريهظ نع ثحبلاب بلاطم
لغسشل طورسشلا لك هيف رفوتت
عا˘˘فد ن˘˘م ى˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
.نيبراحملا

،يفاكلا تقولا كÓتما مغرو

’إا يفناج رهسش ةيادب يف اننأا امب
ةيمتح مامأا ينطولا بخانلا نأا
ةحاتم˘لا تارا˘ي˘خ˘لا ل˘ك ة˘سسارد

ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ل˘˘˘سضفأ’ا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خ’
 .ةمداقلا ةرتفلا يف هئاعدتسس’

يدنأم كأرششإأ
‘ ةدأيع نب..دعبتشسم

ءأمشسأأو قأور نشسحأأ
 ةتأفتل’أ رظتنت ىرخأأ

قاروأ’ا ديدع يسضاملب كلمي
لÓخ اهمادخ˘ت˘سسا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا
يتلاو ،ملا˘ع˘لا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت
،مدا˘˘ق˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش بع˘˘ل˘˘˘ت

ذنم ينطولا بخانلا نأاو اميسس’
نا˘هر˘لا بسسك ى˘لوأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا
ءامسسأ’ا سضعب ى˘ل˘ع هدا˘م˘ت˘عا˘ب
.ةسشمهم تناك يتلا

يدنام ىلع دامتع’ا ىقبيو
ه˘ب˘سش ى˘ن˘م˘˘ي˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ريبكلا مهافتلا لظ يف ليحتسسم
ر˘ي˘خأ’ا بعÓ˘لا ن˘ي˘ب دو˘جو˘م˘لا

،عافدلا روحم يف يرمعلا نبو
ي˘ن˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م
يئانثلا اذهب ظا˘ف˘ت˘ح’ا ل˘سضف˘ي
بع’ نع ثحبلاو روحملا يف
اذ˘ه ،ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ه˘ج˘لا ي˘˘ف ر˘˘خآا

ةدايع نب ىلع دامتع’ا نكميو
ةنيطنسسق بابسش بع’ نيسسح
عافدلا نم ىنميلا ةهجلا ىلع
˘مد˘ق˘˘ي ر˘˘ي˘˘خأ’ا ناو ا˘˘سصو˘˘سصخ
تسسيل ةرتف ذنم زيمم ىوتسسم
حتاف روسشاع ىتح وأا ،ةريسصقلاب

مدقي يذلا سسابعلب نميأا ريهظ
ا˘م˘ك ،ر˘خآ’ا و˘ه د˘ي˘ج ىو˘˘ت˘˘سسم
،ميدقلا سصرحلا مادختسسا نكمي
ةئف نم بابسش نيبع’ ىتح وأا
 .ةنسس12 نم لقأا

دهششت ىرشسيلأ ةه÷أ
 أيؤق أعأرشص

تتاب ،امامت سضي˘ق˘ن˘لا ى˘ل˘ع
عا˘˘فد ن˘˘م ىر˘˘سسي˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ةريبك ،ةوق ةطقن لثمت رسضخلا
لظ يف ني˘برا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةردا˘ق˘لا ءا˘م˘سسأ’ا د˘يد˘ع د˘جاو˘ت

ثيح ،بسصنملا اذه لغسش ىلع
ايق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب نأا

˘مد˘ق˘ي خا˘بدÓ˘˘غ˘˘سشنو˘˘م م˘˘ج˘˘نو
عمو بختنملا عم زيمم ىوتسسم
سسراف ةدوع نأا نيح يف ،هقيرف
هل˘ع˘ج˘ت تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘جأا ى˘لإا

يسضاملبل ةبسسنلا˘ب اد˘ي˘ج ارا˘ي˘خ
بع’ يتسش سسايلإا نأا دجوي امك
،ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لا
بع’ يرو˘˘ن تيأا نا˘˘ي˘˘سسن نود
ي˘سسور˘ع˘لو ،ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘˘ج˘˘نا
ناذ˘ل˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل بع’ ر˘˘سسا˘˘ي
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘سسن˘ج˘لا نا˘كل˘م˘ي
ناو˘˘لأا ل˘˘م˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘˘قو
 .Óبقتسسم ينطولا بختنملا

ب.م.يرشسيإأ

sport@essalamonline.com
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م˘قا˘ط˘لا ثح˘ب˘ي ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نيبعÓلا سضعب نع ينفلا
ح˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يردا˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘˘ف ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا
ثيح يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

تا˘˘مد˘˘خ نا˘˘م˘˘˘سض د˘˘˘ع˘˘˘بو
يذ˘لاو ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب بعÓ˘˘لا
ى˘لوأا ع˘م از˘ها˘ج نو˘˘كي˘˘سس
ى˘ع˘˘سست ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل
ة˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘سضإا ى˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادإ’ا

نانوكت نييرخا ن˘ي˘ت˘ق˘ف˘سص
ناو اميسس’ قيرفلل ةفاسضإا
ع˘˘فر ي˘˘ف بغر˘˘˘ي يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا

فد˘˘ه˘˘لا نا ا˘˘م˘˘ب سسأا˘˘˘كلاو
ةبترم ىلا لوسصولا ىقبي
ح˘˘م˘˘سست ا˘˘˘يرا˘˘˘ق ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘م
. قيرفلل ةيراق ةكراسشمب

أديج دعتسسأ قافولأ
ةحاطإÓل ىعسسيو

ةيدولوملاب
قا˘فو ة˘ل˘ي˘كسشت تد˘ع˘ت˘سسا
د˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘كسشب ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
اد˘غ ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘ل

دئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر ثح˘ب˘ي ثي˘ح
دسصح ةيفيك نع طينحج
ح˘م˘سست ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

ة˘ل˘حر˘م ءا˘ه˘˘نإا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
لعجي ديج لكسشب باهذلا
ة˘ي˘لا˘ع ا˘م˘ئاد تا˘يو˘ن˘ع˘م˘˘لا
ةزهاج ةعومجملا نا ركذي
يف ةسصاخ اهملاعم لك نم
نا امب ةل˘ي˘كسشت˘لا فو˘ف˘سص
ةدوع نم ديفتسسيسس قيرفلا
نو˘كي˘˘سس يذ˘˘لاو ل˘˘يد˘˘م˘˘ن

ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘خا ارا˘˘˘ي˘˘˘خ
قاورلا يف ءاوسس يكوكلا
يفاوعل ةسسفانم يف رسسي’ا
يناحر˘ف ةدو˘ع را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
. عافدلا روحم يف ىتح وا

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

يوتسشلا وتاكريملا يف تازاجإا نم ىقبت ام سصوسصخب ثيرتلا لسضفت ةرادإلا

ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسي
ينزاخم ةدايقب ةيدولوملل
ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ى˘˘لا
ثيح ادغ قافولا دعومل
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘سصي

طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘سض ةرور˘˘سض
بق˘ل˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ثÓ˘ث˘لا
ى˘ح˘˘سضا يذ˘˘لا يو˘˘ت˘˘سشلا
هنوك اريثك راسصنأ’ا مهي
قاروأا بي˘˘تر˘˘ت د˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘سس
ةزهلا دعب ديدج نم تيبلا
ن˘م ي˘ن˘م ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ةم˘يز˘ه˘ب ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ
يوا˘سضي˘ب˘لا ءا˘جر˘˘لا ما˘˘ما

حو˘˘م˘˘ج تر˘˘سسك ي˘˘ت˘˘˘لاو
عيمج˘لا نا ر˘كذ˘ي ق˘ير˘ف˘لا

ة˘كرا˘˘سشم ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك
ةلباقم يف يزع عفادملا
نع لي˘حر˘لا ل˘ب˘ق قا˘فو˘لا
ناو ة˘سصا˘خ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
ة˘˘مزا سشي˘˘˘ع˘˘˘ي ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

ليحر دعب اميسس’ ةيقيقح
. هلبق يعفاسش

عم أونماسضت نوبعÓلأ
ىلع نورسصيو قأرح
قافولأ مامأأ زوفلأ

وبع’ نماسضت مهتهج نم
م˘ه˘ل˘ي˘مز ع˘م ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج˘لا او˘ب˘لا˘˘طو قار˘˘ح
لو˘ح فا˘ف˘ت˘ل’ا ةرور˘˘سضب
بعÓلا ناو ةسصاخ يدانلا
˘ما˘ما در˘ط˘لا د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
يوا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لا

ى˘ق˘ب˘ت لا˘م’ا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو

ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح
لمعلا لÓخ نم ةوانسشلا

مدا˘ق ي˘ف ه˘ع˘ي˘ج˘سشت ى˘ل˘ع
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘˘لا
اهسسار ىلع يتلاو يدانلا
اذ˘˘ه سسأا˘˘كلاو ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

ى˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسيو
ة˘ب˘ي˘˘خ ةوا˘˘ن˘˘سشلا سضيو˘˘ع˘˘ت
ديج دودرمب ةيبرعلا سسأاكلا
ىلا هئÓمز ةدايقب هل حمسسي

. يوتسشلا بقللا نامسض
صشامر ماسشه

ةمسصاعلأ ةيدولوم

ىلع نم يلاجع رسضخل بردملا لسصف ياد نيسسح رسصن ةرادإا تررق
دوعت يتلاو لكاسشملا سضعب ثودح دعب كلذو ةينفلا ةسضراعلا سسار
ةرادإ’ا اهب تماق يتلا تابادتن’ا دحا هسضفر ىلا رداسصملا سضعب بسسح
ارتلجنإا ءايحا ةلوطب نم رسشاعلا يرودلا يف طسشني بع’ بلج لÓخ نم
تلعج ام يه سشتوكلا اهب ىلدا دق ناك يتلا ةريخأ’ا تاحيرسصتلا لعلو
مغرلاب دودحلا زواجت هنأاب ىرت اهناو ةسصاخ قيرفلا نم هداعبا ررقت ةرادإ’ا

. هحلاسص يف رسست مل جئاتنلا نوك نم
هفلخي دق يدوج تيآأ

يف قيرفلا دوقي بردم نع ثحبلا يف ةرادإ’ا تعرسش ىرخأا ةهج نم
ابيرقت تقفتا ةراد’اف تامولعملا بسسحو ءاقبلا نامسض ىلا ةدوعلا ةلحرم
ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع نوكيل يدوج تيا نيدلا زع بردملا عم
ركذي ءاقبلا نامسض ىلع يدانلا ةدعاسسم ىلع رداقو نكمتم هناو اميسس’
نا امب ريدقت ىسصقا ىلع مويلا نوكيسس يئاهنلا رارقلا يف لسصفلا نا
فافتل’ا ىلا يدانلا ةجاح مكحب تقولا نم ديزملا عييسضت ديرت ’ ةرادإ’ا

. اهسشيعي يتلا ةيعسضولا نم هجارخإا ىلع لمعلاو
صشامر ماسشه

يأد نيسسح رسصن
 يلاجع ليقت ةيرسصنلا ةرادإا

ةيزيلجنلا ةرسشاعلا ةجردلا نم بعل ببسسب

ر˘ي˘سسم˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
سسما ةحيبسص ينيطنسسقلا
ةرسشابمل اذهو سسنوت ىلا
عم ةيد˘ج˘لا تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
يذ˘لاو ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
ةسصاخ قيرفلا نم برتقي
ةبغر تسسمل ةرادإ’ا ناو
مودقلل يئانثلا نم ةحلم
د˘قو اذ˘ه ةرو˘سضخ˘˘لا ى˘˘لا
ةدايقب ينفلا مقاطلا بجعا

ن˘م ل˘ك تارا˘ه˘م˘ب ةذو˘˘خ
دبع اذكو سشيره ءايركز
ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘فر˘˘ع˘˘لا ه˘˘˘ل˘˘˘لا
ا˘م˘ه˘قا˘ح˘ت˘لا˘ب ل˘˘ج˘˘ع˘˘ي˘˘سس
لسصفي دعي مل هناو ةسصاخ
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ىو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس كلذ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
. ةريغسصلا

ةذوخ ةيقرت وحن
يسسيئر بردمك

ن˘˘˘م ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ةرادإا عمتج˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ةذو˘خ برد˘م˘لا˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا

ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ط˘ب˘˘سضل كلذو
تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف هد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع
نا د˘ع˘ب ة˘سصا˘˘خ ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
بردم ىلا هتيقرت تررق
لج ناو ا˘م˘ي˘سس’ ي˘سسي˘ئر

ةقيرطل نيحاترم نيبعÓلا
ةرادإ’ا سسلجتسس امك هلمع
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب ة˘ق˘˘فر˘˘ب
قيرفلا نع لحرتسس يتلا

د˘˘ق˘˘ع˘˘لا خ˘˘˘سسف ل˘˘˘جا ن˘˘˘م

د˘ع˘ت نا ى˘ل˘ع ي˘سضار˘ت˘لا˘ب
ىلع يتلاو دوقعلا سضعب
ن˘ي˘سسح ةدا˘ي˘ع ن˘ب ا˘ه˘سسأار
هئاقبا د˘ير˘ت ا˘ه˘ناو ة˘سصا˘خ
. ةدم لوطأ’

صشامر ماسشه

يوتسشلا بقللا ةوانسشلا ءادهإا ىلع رسصي ينزاخم

«يسس.صسأأ.يسسلأ»ـل يسسيئرلأ بردملأ نوكيل هجتي ةدوخ

هل ناك ثيح تاعئاسشلل ادح ةرامع دادزولب بابسش ةرادإا سسلجم سسيئر عسضويفرعلاو سشيره نييبيللا يتقفسص يف لسصفلل سسنوت يف ةنيطنسسق بابسشةرادإا
وه ديازتملا يمÓعإ’ا طغسضلا نا دكاو ةينويزفلتلا تاونقلا ىدحا يف لخدت
هبسسح عاد اهل نكي مل يتلا لكاسشملا سضعب قلخ لÓخ نم يدانلا ىلع رثا ام
نيلوؤوسسملل اهحرسش فورظل قيرفلا نم لاقتسسا ينارمع نا دكؤويل حار ثيح
وهو ديدج بسصنم يف هتعسضو اهنا امب ةحورطم ىقبت قيلع ةيسضق نا امك
ةلاقتسسا رظتني هنا ىلع يحوي ناك ةرامع مÓك» همدع نم هلوبق يف رح
. اياسضقلا ديدع يف لسصفلل هعم عمتجيسس هنا ىلع دكا امك «قيلع

نيحرسسملأ ديدحتل ينفلأ مقاطلاب عمتجأ يسشيرق
ةدرأو مهديسسو صشودح نامسض ةيناكمإأو

سشورمع ةدايقب سسما دادزولب با˘ب˘سشل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘م˘ت˘جا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ديدعل اوقرطتو يسشيروق قيفوت ديدجلا يسضايرلا ريدملا عم يتخبو
ةرورسض ىلع اوعمجا امك ةبدتنملاو ةحرسسملا رسصانعلا اهنيب نم اياسضقلا
فانئتسس’ا ةسصح نم اءدب دجلا ةلحرم يف بابسشلا عسضو لجا نم لمعلا
ديدج بردم نييعت فرعتسس يتلاو لبقملا عوبسسأ’ا لÓخ نوكتسس يتلا
عيقوتلا راظتنا يف لوأ’ا بدتنملا عبيوسس مجاهملا روسضح اذكو قيرفلل
. فيطسس قافو نم مهديسسو ةراطسسوسس نم سشودح عم
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دأدزولب بابسش
«يب.را.يسسلا» دا‹أا ةداعإا ىلع رسصي ةرامع

يتلا ةيوقلا ةارابملل احرسسم ،ةمسصاعلاب مويلا يدامح رمع بعلم نوكيسس
41 ديسصرب ريخ’ا لبق ام زكرملا بحاسص وداراب دادعت اهيف لبقتسسي
يف ،ةطقن22 ديسصرب3ـلا زكرملا بحاسص سسابعلب داحتا فيسضلا ،ةطقن
.لوأ’ا مسسقلا ةينطولا ةلوطبلا نم9ـلا ةلوجلا نع ةرخأاتم ةارابم
نيروفسصع برسض لجأا نم مويلا ةارابملاب زوفلل «كابلا» دادعت ىعسسيو
سضرعت يتلا ةريخأ’ا ةراسسخلا دعب ةبيخلا وحم لÓخ نم ،دحاو رجحب
عاق نم بورهلا اذكو ةمسصاعلا داحتا مامأا يبرادلا يف يدانلا اهل
لوعيو ،11ـلا زكرملا يف دجاوتي قيرفلا لعجي مويلا زوفلا نأ’ بيترتلا
بردتي مل يذلا سسفانملا ةيعسضو لÓغتسسا ىلع ،ولاسش بردملا لابسشأا
داد˘ع˘ت ثح˘ب˘ي ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م.ري˘غ ’ زو˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزأ’ا بب˘سسب
دجاوتي يتلا ةيونعملا ةيحانلا نم ةبعسصلا ةيعسضولا مغر «ةركملا»
ىلع نوطغسضي نيبعÓلا لعجت ،ةديج ةجيتن قيقحتل ،قيرفلا اهيلع
جئاتن دسصحل قيرفلا ةدعاسسمو ةيلاملا ةمزأ’ا لح لجأا نم رثكأا ةرادإ’ا

.ةمداقلا مايأ’ا يف ىرخأا ةديج
ءاقل يف كابسشلا عم دهعلا ديدجت يف ةلوطبلا فاده نيسسوحلب لمأايو اذه
.ةرادسصلا يف رثكأا داعتب’او زوفلل يدانلا ةدايقل ،مويلا

ب.م.يرسسيإأ

صسابعلب داحتأ -ودأراب يدان
رطخلا قطانم نم بورهلل «ةركملا» لكاسشم يف رامثتسسÓل ىعسسي «كابلا»

ةباسصإ’أ ببسسب بيغي يفÓلأ
ايقيرفإا بونج ىلإا لاحرلا دسش ةمسصاعلا داحتا دفو

نيدموب ،يرأوه راطم نم ،ايقيرفإأ بونج ىلإأ لاحرلأ ،صسمأأ ةمسصاعلأ داحتأ قيرف دسش
،ةحودلأ ىلإأ ىلوأ’أ ةعومجملأ تلقنت ثيح نيتعومجم ىلإأ قيرفلأ مسسقو ،يلودلأ

،ايقيرفإأ بون˘ج ىلإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ل˘ب˘ق صسيرا˘ب ىلإأ ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ تل˘ق˘ن˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
لÓب يريزد لابسشأأ يقÓي امد˘ن˘ع ،مدا˘ق˘لأ تب˘سسلأ مو˘ي ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لأ ة˘ه˘جأو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
لاطبأأ يرود نم4ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف ايقيرفإأ بونجلأ زنوأد نسص يدوليم ام فيسضملأ
ىلع زكري لÓب يريزد بردملأ لعجي ام ،ةلماك ةعاسس81 ةلحرلأ مودتو .ايقيرفإأ
يتلأ ثÓثلأ طاقنلاب رفظلأو زوفلأ لجأأ نم ةهجأوملل هيبع’ زيهجتل عاجرتسس’أ

أذه .ةقباسسملأ نم مداقلأ رودلل لهأاتلأ قابسس يف يدانلأ ظوظح ثعبب ةليفك نوكت
ببسسب ،ةمسصاعلأ داحتأ قيرفل ،يبيللأ بعÓلأ يفÓلأ ديؤوم بايغ ةهجأوملأ فرعتسسو
ىلع صضورفملأ طغسضلأ نم ديزي ام ،مدقلأ ىوتسسم ىلع اهنم يناعي يتلأ ةباسص’أ
.لهأاتلأ ظوظح عفرلأو زوفلل يعاسسلأ ينفلأ مقاطلأ

ب.م.يرسسيإأ

جربلأ يلهأأ
ةدوع رظتني يدامح نب

هدقاعت خسسفل امود

رييسست ىلع نومئاقلأ لأزي ’
نورظتني جربلأ يلهأ قيرف

امود كنأرف يسسنرفلأ لولح
خسسف لجأ نم جربلأ ةنيدمب
نأو اميسس’ يسضأرتلاب دقعلأ
هميلسست ىلع مت اقباسس اقافتأ

لي˘حر˘لأ ل˘با˘ق˘م ه˘ب ن˘يد˘ي ا˘م
تأر˘˘سشؤو˘˘م˘˘لأ ل˘˘ك بسسحو أذ˘˘ه
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت ةرأد’ا˘˘˘˘˘ف
ثي˘ح ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘تر˘˘ي˘˘سس
ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م ل˘˘ك د˘˘جأو˘˘ت˘˘˘ي
ةبيبسش نم بحسسنملأ زاكعوب
تيأ نيدلأ زع أذكو و ةياجب

هرود˘˘˘ب بح˘˘˘سسن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ يدو˘˘˘˘ج
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م
د˘˘ع˘˘ب ىل˘˘ع د˘˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لأو

ر˘سصن ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘˘ل تأو˘˘ط˘˘خ
. يأد نيسسح

وتاكريملأ ءاهنإأ
مسضب نوكيسس

ينايزمو ينامثع
صصوسصخ˘بو ه˘تأذ قا˘ي˘سسلأ ي˘ف
م˘ت˘ي˘سس يو˘˘ت˘˘سشلأ و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لأ

يرا˘˘مو˘˘غ˘˘لأ بعÓ˘˘لأ م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
قيرفلأ رقم يف مويلأ ةيسسمأأ

نامسض ىلأ ةرأدإ’أ ىعسست امك
يف نيب˘عÓ˘لأ صضع˘ب تا˘مد˘خ
ي˘جر˘ت˘لأ ن˘م ي˘نا˘˘يز˘˘م ةرو˘˘سص

يذ˘˘لأو ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لأ
د˘˘ج صضر˘˘ع كل˘˘ت˘˘م˘˘˘ي هرود˘˘˘ب
ا˘˘م˘˘ك ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ير˘˘غ˘˘م
ىلع ينامثع بعÓلأ دجأوتي
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ةدو˘ع˘لأ ن˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م
تيب يف ة˘ل˘سشا˘ف ة˘بر˘ج˘ت د˘ع˘ب
˘مد˘ع ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ي˘˘سس صسأ ي˘˘سسلأ

قباسسلأ بردم˘لأ ع˘م ه˘م˘ها˘ف˘ت
. ناف’ صسيند

صشامر ماسشه



ةــــنصصرق

! اذام دعب
را˘˘˘ó ’&IÇÑ̆ار˘˘˘˘0 ب>œ˘˘˘˘لا رذ˘˘˘˘˘k˘˘˘˘˘>ا
فرÇÑ- نH ه°H رد+ اH ن> ةMدولوملا

ى˘ل)ا س9ر˘M˘k̆å قM̆ر˘í˘˘لا ل˘å̆˘̆/ سÅ(ا˘˘:
J˘˘˘~M̆˘د˘˘لا ل˘1̆اد ة˘˘مM˘˘ا را&H̆˘ءا˘˘/ر˘˘لا ما
دمMkå مل هIا ىõ> دF&ا ث©0 يKاg©ÉÑلا
-ÇÑرDه Kنا Hا Eءا/ ه+ ما Ik©qةدر ة
Dåل -qها -å9رÑدل هJÄس Hفر: ن
يD ب>œلا vارK اذJ ي+رèملا ب>œلا
ذ°H هIا ىõ> دF&ا ث©0 اد©å+ ة©ïÉÑلا
7Ñعر Dي H6رامÑر ةM9اÑلا ةòمل ةر
Mwلا يداو°لا نkل يåا§ل ب Hو'Fاد Dي
فMرkÅÑل ام(اد ىMÄÑå هIا هEl IíÄÑولا

<ïهد Hkن&ا ا©°م MÇÑíu <°ا ه’&IÇÑرا
Kا اد>ا(MاJم +kïدMم HÄÑkوMا تا&DÉÑل
.اد= óاDولا ءاïل نH اءد+

ةبيبسشلا راسصنأل لÓم ةأاجافم سسÓيغو اياي
K<˘˘˘˘تد +̆˘˘åÉفار˘˘̆:&’ا س
ةراد)ا ى˘õ̆˘̆> ة˘˘+و˘tÄÑ̆˘˘م˘˘˘لا
7Ñ˘˘g˘˘©˘˘g˘لا ة˘ï˘ğا̆+ ل̆(اĔ°˘عا
مKد˘ï˘لا˘+ سœ6̆©̆= ب>œ˘لا
ة0õرH بõå˘ل ر˘(ا~˘q˘لا ى˘لا
ة7Ñ̆˘ğ˘©̆˘ğ ة˘D̆˘ï̆ر˘˘+ ةدو˘å̆˘˘لا
يkلا دو>ولا يKJ ل(اïgلا
رFذM ر©Jامõqل لHœ اJدFا
نi HرMïk اMاM ب>œلا نا
فو˘8Ñ˘˘í̆ ى˘˘لا ما˘˘م˘˘IÉÑ’ا
تا̆>اÄÑ̆لا ي˘˘D ة˘ÅÑ̆˘ğ˘©̆˘ğلا
ى˘õ̆> رMÇÑ̆ ث©˘0 ةH̆دا˘ï˘لا
-˘˘õ˘˘ï˘˘ي K.˘˘ا)̆˘ï˘˘ه H̆ةراد)ا ن
ناK ة˘˘8Ñ̆ا˘˘1̆ ة˘˘˘Mر˘˘˘ÇÑ°˘˘˘لا
ي(ا°ثلا دMرM لHœ سÄ©(رلا
يD ة©HاH’ا ةر:اïلا ةدا©ïل
H0رõلا ةåةدو.

.. يدومسصم
ررقي نم متنأا

ىõ> يدومHÇÑ نرKJ ةMدولوH ب>’ دF&ا
ةراد)ا ىلا دوMå ر©1&’اK لK&’ا رارïلا نا
فMر7Ñ ماåلا رMدملا ا§6Ñ&ار ىK<õ يرمtلا
يدوÄÑåلا س9رåلا نا دFا ث©0 يIا5ولا

KF˘لا اذ˘k˘وIÄÑ˘ا يدا˘°˘لا^ ي’DرMïي] <õى
قMرíلا يD ه0kار ن> رK<g ةراد)’ا ةلKا:
H˘˘و'F˘اد <˘õ˘نا ى E˘6 ل˘©˘0ر˘لا رارÑ˘©˘k˘w˘هذ
’ ب>œلا ن&ا+ دF'وM اH وKJ نولK'وÄÑملا
MرMلا دíÇÑل Dي HÇÑ©هر +°íÄÑمل ث©0 ه
M˘˘°ò˘لا ر˘©˘1 ر˘í˘رM˘يذ˘لا ق H˘°˘t˘ه D˘8رÑ˘ة
نارKJ ة©åم/ Hç هïل&ا- دå+ رثFا K5رgلا

Kا-tدا +õågس6ا .

ةحار اهاد ةرارغوب
مامجتسساو

DÉÑ˘رد˘م˘لا لi ا˘©˘لH˘©˘لا ةرار˘=و̆+ ن˘kíغر
E˘˘õ˘˘©˘˘œ ل˘˘õ˘˘ث©˘0̆ ة˘˘0ار E˘˘رر H˘°˘u ’<˘g˘ي
^’8Ñما] +ÉÑåا ة&Mما Hة0ارلا ن KE6ا دÑkèل
Jو -õô لاíkث©0 ةر -°ïو- ىلا لIÄر سDïة
ن> اد©å+ ءاgïلا ل/ا نH ةر©ÇÑèلا هõk(ا>
Ht©á لاò6’ ةرÑ©ام KاI9 س7ا> هÑèا:و
Fg©ةر Dا°/ا- يIl K0kلا ىÄÑاKا ةر’Hر
هHامIÉÑا دï> ىõ> هE©åو- دå+ هåõ/ يذلا
سIÄو- ىلا لk°ïلا رارE ذMkw ة©åمqلا ىلا

KرلاFذ1’ ة0ارلا ىلا نو EÄÑá Hة0ارلا ن
-ÄÑمu 6ا+ هلÑkåا ةدا&Ií6اÑه.

ريخأÓل كمعدنسس

م§م>د ياد ن©0ÄÑ رIÇÑ قMرD راIÇÑ&ا دد/
ث©0 قMرíلا ن+ا يلاq> رwÉÑل iردمõل
لK&’ا ل/رلا م>د ىõ> تاÇÑítلا ålم/&ا
D˘˘ا'و˘˘م˘˘لا ل˘˘; يH˘˘لا ةر˘˘k˘˘ي M˘˘k˘˘å˘ا˘§˘ل س9ر
لEg نH رم0&’اK ر8Ñí&’ا ن©Iوõلا iا8Ñt&ا
˘مد˘M˘ï م˘ل ي˘لا˘q˘> ن&ا ن˘©˘˘9Ñ˘˘tو˘˘H ،ةراد)’ا
.ر©œ&1ل هIوم>د©6Ñ م§I&ا ’)ا ،ر©ثòلا ءيÅÑلا

عفسشي مل مويدوبلا

MgدK لا ناkد/او Dلا يgدوMمل مو Mòن FاD©ا
يö Dرktلا ل/&ا نH س6اõåg+ داt-ا ةراد’
،ة©لاملا ةœ&5Hل ل0 داMq)’ ة©9Ñاملا ماM&’ا
ررM˘ï ن&ا ل˘E˘g ،ق˘Mر˘í˘لا ا˘§˘°˘H ي˘Iا˘M˘å ي˘k˘لا
ءاïل ل˘E˘g تا˘M˘gرد˘k˘لا ة˘å˘:ا˘H˘ï نو˘œ<˘g˘لا
،ةر˘1&ا˘H˘k ةارا˘H˘˘g ي˘˘K، Dدارا˘˘+ ما˘˘H&ا مو˘˘©˘˘لا

K6Ñ©ملا^ ل1دòلا [ةرõïد ءاKن -tÉÑ©تار،
ة©9Ñاملا تا>اÄÑلا يD ةراد)’ا لم> م=ر
<õا ى&Mqلا داtõة©لاملا لو.

qarsana@essalamonline.com

6362ددعلأ ^1441 ىلوأ’أ ىدأمج31ـل قفأؤملأ0202 يفنأج8ءأعبرأ’أ

مقر درجم رمعلا
M8اوÑار+ا نا-’5 لJ©ومD©kÅس
ب>’K ،يد˘˘Mو˘ÄÑ̆لا م˘˘q˘˘˘°˘˘˘لا

H̆©˘œلا ن˘q̆دM̆لا د˘ï˘دM5 مH©ل
مq̆̆°˘لا ر8Ñ̆اĬ ن˘+ ل˘©˘>ا˘م˘6Ñ)ا
را̆§̆;)ا ،ير˘̆(ا~˘˘q˘˘لا ي˘˘لKد˘˘لا
E˘˘ه˘̆-ارد، D˘ğå̆لا د˘k˘وE˘©̆ç D˘ي
،ة°836Ñـلا رمå+ وKJ نœ©ملا
خMراkلا يD ب>’ يIا. نوò©ل
Måدو Hلا نgÜا ةلو’&HرMò©ة
،ير°J ير©- دå+ ا+KرK&ا ىل)ا
E˘˘ğ˘ن&ا ل -̆˘õ̆˘k̆ï̆á لا˘å̆6دÑ̆تا

8Ñل ةروõ°qلا مÄÑوMيد KJو
M̆ï̆مو +˘í˘8اÑ˘ل H˘§يرا Hم©~،
ر˘˘م˘å̆˘˘لا ن&ا ار˘˘+)ا ا˘˘§˘˘©˘˘gl D˘˘.&ا
.KDïá مEر هل ةÄÑg°لا+
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برعلا نيبعÓلا لسضفي ةذوخ
ي˘˘˘9Ñا˘˘˘M̆ر˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘°˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘/ا˘˘˘˘0
يkلا ر8Ñا°åلا سgåÉل ي°©ïÄÑ°Üلا
-ï9)’ا مدÑاDة /åردملا لi 1ةدو
M˘˘و'F˘˘لا ةراد)’ د˘˘í˘˘رM˘˘ق <̆õ˘ا ىI˘ه
M˘íÉÑ˘6ا لÑ˘k˘ï˘ماد ’<˘ğ©˘ا/&ا نIب
Mò˘˘وĬ˘ا˘˘+ر˘˘> نو K3لô لÄÑ˘˘§˘ة˘لو
يD ةMر(ا~qلا ةلوgÜلا Hç مEõ&اkلا

8Ñةرو Hا Mïلا ه+ موõ©gلا يœDي
H˘ç 6Ñ˘6وÑ˘Ü˘ةرا KJ˘ا و’&H̆يذلا ر
/åدملا لMلا رå7ر ماÑ©جار/ر د
Kد˘م˘لاM˘ر˘لا رM˘9اÑ˘ي IÇÑ˘د˘لا رM˘ن
H˘˘q˘˘جو MÄÑ˘k̆§˘دD˘لا نا˘g˘tن̆> ث
ل6Ñ̆k˘è˘œاK ة̆©˘õ̆˘©̆g˘˘لا ة˘˘+ر˘˘k˘˘q˘˘لا

K9Ñ˘å˘©˘ة +˘åÉلا س˘í̆رó H1 نœل
.ن©œ<gلا ن0ÄÑ&ا ىõ> لوtÇÑلا
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ةÓسصلا تيقاوم

بابسشلل هدقع عيب سضفري قافتلاو ماكزلا نم Êاعي ي◊وبم^
اربا نم راظنألا فطخيو جهوتلا لسصاوي رسصان نب^

ىيحي رتنع
ةداهسش ىلع لسصحتي

قيرفل ماع ريجانم
فرتحم يسضاير

 دأدزؤلب بأبشش

 يأد Úشسح رشصن

 صسأبعلب دأ–أ ‐ودأرأب يدأن

 فيطشس قأفو ةمشصأعلأ ةيدؤلؤم

ةمشصأعلأ دأ–إأ

ةداعإا ىلع رسصي ةرامع
«يب.را.يسسلا» دا‹أا

 ةبأشصإ’أ ببشسب بيغي ‘Óلأ

لاحرلا دسش «ةراطسسوسس» دفو
ايقيرفإا بونج ¤إا

فأنئتشس’أ ةشصح ‘ دجأؤتلأ ىلع رشصيو ليحرلأ صضفر بردŸأ

ببسسب ›اجع ليقت ةيرسصنلا ةرادإا
ةيزيل‚لا ةرسشاعلا ةجردلا نم بعل

نب..دعبتسسم يدنام كارسشإا
ءامسسأاو قاور نسسحأا ‘ ةدايع

ةتافتللا رظتنت ىرخأا

 دؤعشصلأ ةقرو عييشضتو بأدتن’أ صضفر أؤمشضهي ⁄

ةيقرسشلا ةعومÛا ةاوهلا ةيدنأا ءاسسؤور
ةقداسصŸا Úب «فافلا» نوÒخي
ةلوطبلا ةعطاقم وأا مهبلاطم ىلع

 ةنيطنشسق بأبشش
 «يشس.صسأأ.يشسلأ»ـل يشسيئرلأ بردŸأ نؤكيل هجتي ةدؤخ

‘ لسصفلل سسنوت ‘ ةرادإلا
‘رعلاو سشيره Úيبيللا يتقفسص

رامثتسسÓل ىعسسي «كابلا»
بورهلل «ةركŸا» لكاسشم ‘

رطÿا قطانم نم

ءادهإا ىلع رسصي ينزاخم
يوتسشلا بقللا ةوانسشلا

ثيÎلا لسضفت ةرادإلا
تازاجإا نم ىقبت ام سصوسصخب

يوتسشلا وتاكŸÒا ‘

 رثكأأ عفترت نأدم ةفÓخ يف هظؤظح

6362ددعلأ ^1441 ىلوأ’أ ىدأمج31ـل قفأؤملأ0202 يفنأج8ءأعبرأ’أ

 مدأقلأ صسرأم لأيدنؤملأ تأيفشصت لبق لؤلحلأ دأجيإأب بلأطم يشضأملب

ايوق اعارسص دهسشت ىرسسيلا ةهجلاو بختنملل دوعت نميألا ريهظلا ةمزأا


