
30 صص

ق◊أ مأÎحأ ىلع زكري نوبت صسيئرلأ جمانرب نإأ لاق
ةنهŸأ تايقÓخأأ راطإأ ‘ ةصسرامŸأ ةيرحو ةمولعŸأ ‘

معدرصصانع6 فيقوت
ةيباهرإلا تاعامجلل

50 صصتايلو4 ـب
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لقتصسم ءاصضقب ةبلاطملأ تاحيصص نإأ لاق
:يتامغز ،ماع ذنم نينطأوملأ قرافت مل

لقألأ ىلع أرهصش يطغي صسورد ىوتحم ريفوت
يزأرتحإأ ءأرجإاك تايلكلل ةينورتكلإلأ عقأوملاب

هعم قيقحتلل ةماعلأ ةباينلأ مامأأ مويلأ مدقي
BHRTE عمجم صصخت داصسف اياصضق يف

دادح حوبر فيقوت
50 صص

ةئاملاب03 اهردق ةيلوأأ جامدإأ ةبصسنب ديدج طورصش رتفدو تابكرملأ عناصصم باحصصأل ةيكرمج تأزايتمأ ل

ةيحصص ةكعوب ةيدلبلأ تأذل يجراخلأ يرصضحلأ نمألأ رقمب بيصصأأيلآأ صسدصسم عاجرتصسأو عنصصلأ ةيديلقت لبانق4و ئباخم5 ريمدت

رجت كرامجلا ةرادإا
«لياحتم» هكاوف دروتصسم

ةلادعلا ةقورأا ىلإا

جراخلأ ىلإأو نم لأومألأ صسوؤورو فرصصلأ ةكرح ةفلاخم مهت هل تهجو

50 صص

ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو ترر˘˘ق
يطغي صسورد ىو˘ت˘ح˘م ر˘ي˘فو˘ت ،ي˘م˘ل˘ع˘لأ
ةينورتكلإلأ عقأوملاب لقألأ ىلع أرهصش
ا˘ب˘صسح˘ت يزأر˘ت˘حإأ ءأر˘جإا˘ك ،تا˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل

تاعماج˘لا˘ب ة˘صسأرد˘لأ ف˘قو˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإل
حلاصصم تقربأأ«انوروك» صسوريف ببصسب
ءأرد˘م ،رو˘ت˘ي˘صش ن˘يد˘˘لأ صسم˘˘صش ،ر˘˘يزو˘˘لأ
زوحت ةميلع˘ت˘ب ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ
نم مهمزلت ،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلأ»

م˘ه˘ئÓ˘مز ة˘ئ˘ب˘ع˘تو صسي˘صسح˘ت˘ب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف طأر˘˘خ˘˘˘نإÓ˘˘˘ل ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسألأ
.ةيجوغأديبلأ

رئاز÷ا» :لاصصتإلا ريزو
ذنم اديدج ادهع ضشيعت

«ةÒخألا تايصسائرلا
40 صص

ظافحلأ نأأ ةرمعلأ تÓحر قيلعت صصوصصخب لاق
نايدألأ ىلع ظافحلأ ىلع مدقم نأدبألأ ىلع

نوؤوصشلا ريزو
نودعتصسم» : ةينيدلا

«ةمئألا عم راوحلل

ةافو يف قيقحتلاب رمأات ةلادعلا
ةددعتم ةدايعب ضصخصشل ةصضماغ

ةبانع يف  تامدخلا
50 صص

«ةيزازفتصساو ةيصضارعتصسا برغŸا تافرصصت» : موداقوب
30 صصقيقصشلأ دلبلأ أذه عم اهتاقÓع ‘ رانلأ ىلع تيزلأ بصصت نل رئأز÷أ نأأ دكأأ

اوجرخأا نوصصلخم»
ضضاخم ةلاح نم رئازجلا

«جرفلا قافآا ىلإا ريصسع

30 صص

ةصساردلا فيقوت ةيناكمإا
ببصسب تاعماجلا يف
ادج ةدراو «انوروك»

40 صص

40 صص

ةيلمع نم «لزيدلا» تاكرحم طاقصسإا
تاونصس3 نم لقأا تارايصسلا داريتصسا

عينصصتو يناوملاب ةزوجحملا «DKC-DKS» عطق تايواح نم ةئاملاب08 نع جارفإلا^
يفارغجلا اهبرق مكحب اصسنرف اميصس ل ابوروأا لود نم نوكيصس داريتصسلا^ايلحم لكايهلا

تارايصسلا راعصسأا^ةيلحم نوكت نأا بجي ةريصسملا تاراطإلا ادع عنصصملاب ةلماعلا ديلا^
ةعفترم نوكتصس ةلمعتصسملا



م.م.ذ.سش 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.سش :طصسولا عيزوتلا

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/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
تلمتكا ام ةحرف اي

نكسسب رفظلل راظتنلا نم تاؤنسس دعب
ةيرورسضلا قفارملا ةفاك ىلع رفؤتي قئل
ةيمؤيلا هتايح يف نطاؤملا اهجاتحي يتلا
ءا˘ي˘حألا ن˘م دد˘ع˘ل دد˘ج˘لا نا˘كسسلا أا˘جا˘ف˘˘ت
ةنيدملا ىؤتسسم ىل˘ع ة˘ع˘قاؤ˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا
ةريخألا نأا ،ةديلبلا قرسش نانيعؤب ةديدجلا

تا˘سشرو ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘سصح˘˘ت لاز˘˘ت ل
رارغ ىلع ضصئاق˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘جو زا˘ج˘نإلا

،ةيمؤمع˘لا ةرا˘نإلاو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ با˘ي˘غ
مÓتسسإاب نيينعملا ةحرف ركع لاح عقاو
.ليؤط ءانع دعب مهققسش

! .. كار◊ا ‘ ثدح

يخآاتلاو لفاكتلا رهاظمل رارمتسسا يف
كار˘ح˘لا ي˘ف نؤ˘كرا˘سشم˘لا ا˘ه˘سسر˘ك ي˘˘ت˘˘لا
22 ـلا ذنم نطؤلا عؤبر لج ربع يبعسشلا
مقر ةريخألا ةعمجلا تفرع ،9102 يرفيف
قئاثؤلاب نيججدم بابسشلا ضضعب مايق45
لاؤ˘مألا ع˘م˘ج˘ب ،ن˘ي˘هار˘ب˘لا ل˘كو ة˘مزÓ˘لا
ناطرسسلا ضضارمأا باحسصأا ضضعب ةدئافل
ةيئافسشتسسإا وأا ةيحارج ديعاؤم مهل يذلا
ي˘هو ،ا˘ي˘كر˘ت˘ب ة˘سصا˘خ جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب ة˘˘يرود
نؤيكارحلا ا˘ه˘ع˘م ل˘عا˘ف˘ت ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
ىلؤملا نم نيجار يؤقو يباجيإا لكسشب

ىسضرمو اناسضرم لكل ءافسشلا لجو زع
.نيملسسملا

! .. رايمألا ل ةلولا ل

نيأا ةلؤلا عم ةمؤكحلا عامتجإا دعب عيباسسأا
،نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا ضسيئر ىدسسأا
ل˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘مرا˘˘سصو ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
ل˘ث˘مألا ل˘ف˘كت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم˘˘لا
،اهنم ةيؤمنتلا ةسصاخ نينطاؤملا تلاغسشنإاب

ل عسضؤلا ،رايمألا ىّتح لو اؤكرحت ةلؤلا ل
تا˘عا˘م˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘ي لاز˘˘ي
اديدنت نينطاؤملل ةيرود تاجاجتحا ،ةيلحملا
ةيلحملا تاطلسسلا لها˘ج˘تو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا با˘ي˘غ˘ب
.مهتاناعمل

ام عبطلا لوم»
! .. «عبطني

هتسشاع يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
جؤ˘ت يذ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج ضسي˘˘ئر لوأا با˘˘خ˘˘ت˘˘نا˘˘ب
ضضع˘ب تادا˘ع ّنأا ّلإا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد
ةيريدم نم ةن˘ي˘ع˘لاو ،ر˘ي˘غ˘ت˘ت م˘ل ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا

،ةمسصاعلا يف اهر˘ق˘م طا˘سشن˘لا ةر˘ي˘ث˘ك ةر˘ي˘ب˘ك
نم تاعاسس6 ىلإا5 نيب ام اهريدم يسضقي
تلاحلا نسسحأا يف هبتكم لخدي ،ايمؤي لمعلا

رخأاتي ىرخأا نايحأا يفو ،ةعسساتلا ةعاسسلا ىلع
بلغا يف رداغيو ،ةرسشاعلا ةعاسسلا دعب ام ىلإا
،ةثلاثلا وأا رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسسلا ىلع مايألا

اذه دعب ام ىلإا رخأاتي ادج ةليلق تلاح يفو
.تقؤلا

qarsana@essalamonline.com

0862ددعلا ^1441 بجر6ـل قفاوملا0202 سسرام1دحألا

! .. «نÓفألا» ‘ ةنتف
ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا ي˘˘ف تلا˘˘˘ع˘˘˘ت

د˘˘˘˘عاؤ˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘سسو تاؤ˘˘˘˘˘سصأا
ر˘˘ب˘˘ع «نÓ˘˘فألا» ـل ة˘˘ي˘˘لا˘˘سضن˘˘لا

وأا يدانت ،نطؤلا عؤبر فلتخم
ءاسضعأا عيمج ةلاق˘ت˘سسإا˘ب بلا˘ط˘ت
تادايق ضضعبو ةيزكرملا ةنجللا

نؤنعاط مهنؤك لكايهلا فلتخم
عم ةقÓع مهل مهلجو نسسلا يف
ن˘م وأا بير˘˘ق ن˘˘م «ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا»
د˘ق˘ع د˘عؤ˘م ل˘ب˘ق كلذو ،د˘ي˘˘ع˘˘ب
جمربملا بزحلل11 ـلا رمتؤؤملا
نا˘م˘سضل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ناؤ˘ج ر˘˘ه˘˘سش
ديتعلا بزحلل «ةفيظن» ةقÓطنإا
ءا˘م˘سسألا ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا ثد˘ح˘ت
 .ةميدقلا تاسسايسسلاو

! ..ءلزابلا خف
تافر˘سصت˘لا ن˘م ةد˘حاو ي˘ف

ضسمت تئتف ام يتلا ةنيسشملا
،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ة˘مÓ˘سسو ن˘مأا˘˘ب
ن˘ع ءادؤ˘˘سس ةرؤ˘˘سص قؤ˘˘سستو
مرجم بابسش مدقي ،انعمتجم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ما˘˘˘يألا ي˘˘˘ف
رايسسلا ق˘ير˘ط˘لا ى˘لإا جور˘خ˘لا
ءادتعإلا لجأا نم ،برغ‐قرسش
م˘ه˘ب˘ل˘سسو ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ع˘˘م م˘˘ه˘˘تارا˘˘ي˘˘سسو م˘˘ه˘˘لاؤ˘˘˘مأا
مؤق˘ي ثي˘ح ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘عإلا

وأا ءلزابلا ضسايكأا يمرب ءلؤؤه
قيرطلا ةفاح ىلع «ةنابلجلا»
نا˘كسسلا ن˘م لا˘˘خ نا˘˘كم ي˘˘ف
با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ف˘˘˘قؤ˘˘˘ت د˘˘˘˘ن˘˘˘˘عو
انظ اهذخأا لجأا نم تابكرملا

ىدحإا نم تطقسس اهنأا مهنم
هيلعو .. عيمجلا ىدل فورعم ؤه ام ةمث نم ثدحيو .. نؤمثلم بابسش مهيلع مجهتي ،تانحاسشلا

.رذحلاو ةطيحلا ىلإا عيمجلا ؤعدن اذه انربنم نم

! .. «ضشوللا اهيف» ييحيوأا ةرايصس
د˘م˘حأا ،ق˘ب˘سسألا لوألا ر˘يزؤ˘˘لا ةر˘˘سسأا ترر˘˘ق

ةلجسسم تناك3 لسصأا نم ةرايسس عيب ،ييحيوأا
نأا مكحب مت˘ت م˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘كل ،ر˘ي˘خألا م˘سسإا˘ب
د˘ي˘لا ع˘با˘سصأا ى˘ل˘ع نود˘ع˘ي نؤ˘ل˘ي˘ل˘ق ا˘سصا˘خ˘سشأا
نÓعإلا ىلع مهعÓ˘طإا د˘ع˘ب ا˘ه˘ئار˘سشل اؤ˘مد˘ق˘ت
اؤعجارت مهنكل ،«ضسينك داو» عقؤمب اهب ضصاخلا
نأا اؤفرع نأا دعب ةرسشابم ةريخألا ةظحللا يف
دمحأا لجنل ةكؤلمم عيبلل ةسضورعملا ةرايسسلا
هذه ءارسش نأا بلغألا ىلع نيدقتعم ،ييحيوأا
ةقيقح يف نكل ،قيقحتلا ىلإا مهرجي دق ةرايسسلا
،ى˘ي˘ح˘يوأا ةر˘سسأا نأا ي˘ن˘ع˘ي ةرا˘ي˘سسلا ع˘ي˘ب ر˘˘مألا
.اهتاباسسح لك ديمجت دعب ةيلام ةمزأا ضشيعت

«ينيحني ام دحاو»
لوؤؤسسم ّنأا رادقألا ةيرخسس نم

د˘˘حأا ل ،ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يلؤ˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
م˘˘غر ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘˘سسي
نكمت ينعملا ،ةري˘ث˘كلا ه˘تازوا˘ج˘ت
ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ه˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ضضر˘˘ف ن˘˘م
هذهب ةيعماجلا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م
بسصنو ،اداسسف اهيف ثاعو ةيلؤلا

بسصانم يف هيبرقم نم ةعؤمجم
،ةئيهلا هذ˘ه ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘م˘ه˘م
يأا ةط˘ل˘سس ن˘م ر˘ب˘كأا هذؤ˘ف˘ن تا˘بو
نمف ،عاطقلا ضسأار ىلع نيعي ريدم
.؟.. ىرت اي دراملا لؤغلا اذه فقؤي



ةود˘˘ن لÓ˘˘˘خ ،ر˘˘˘يزؤ˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ةفسصانم ضسمأا اهطسشن ةيفحسص
ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ط˘ي˘غ˘لا ؤ˘بأا ع˘م
ام نأا ،ةيبرع˘لا لود˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ل
ة˘ي˘سسا˘مؤ˘ل˘بد˘لا ضسي˘˘ئر ه˘˘ب ما˘˘ق
هلاق امو تافرسصت نم ةيبرغملا

ضضؤ˘˘فر˘˘م تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ن˘˘˘م
قلعتي امل امي˘سسل ا˘ي˘سسا˘مؤ˘ل˘بد
لاقو ،قيقسشو راج دلبب رمألا
ا˘ه˘تا˘قÓ˘ع ي˘ن˘ب˘ت ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا»
ا˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غو ،م˘˘ت˘˘سشلاو بسسلا˘˘ب
تيزلا بسص مدع ىلع ضصرحت

قلعتي امدنع ةسصاخ رانلا ىلع
برغملا ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا˘ب ر˘مألا
ةيسسامؤلبدلا» فدرأاو ،«قيقسشلا
ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت لو رؤ˘˘˘سسج˘˘˘لا
،«نيدلبلا نيب ةؤج˘ف˘لا ع˘ي˘سسؤ˘ت
تارارق دؤجؤب ركذ امدعب اذه
حؤ˘˘˘˘سضو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود
ءارح˘سصلا ضصؤ˘سصخ˘ب ضسم˘سشلا
،مودا˘قؤ˘ب زر˘˘بأاو اذ˘˘ه.ةيبرغلا
يبرع˘لا م˘لا˘ع˘لا نأا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
ل˘˘كا˘˘سشم ةد˘˘ع مؤ˘˘ي˘˘لا ضشي˘˘ع˘˘ي
ةيبرعلا لودلا مزل˘ت تا˘يد˘ح˘تو
ةيبرعلا ةعماجلا عم نواعتت نأا

.اهتهجاؤمل
ةمقلا خيرات» : ظيغلا وبأا
دعب ّ’إا طبسضي نل ةيبرعلا

«نوبت ضسيئرلا ةراسشتسسا

ؤ˘بأا د˘م˘حأا ح˘م˘ل ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةعماجل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ط˘ي˘غ˘لا
ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘˘لا
ة˘م˘ق˘˘لا د˘˘ق˘˘ع خ˘˘يرا˘˘ت ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
اًعاسضوأا كانه نأا مكحب ،ةيبرعلا

دهجلا نم ريثكلا بلطتت ةيبرع
متي نل هنأا ادكؤؤم ،لمسشلا ملل

ضسيئر ةراسشتسسا دعب لإا اهدقع
.نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا

لح يذلا ،ثدحتملا زربأاو اذه
ةرايز راطإا يف اندÓبب يف ضسمأا

ي˘بر˘ع˘لا م˘لا˘˘ع˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
،ل˘˘˘م˘˘˘سشلا م˘˘˘ل ى˘˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘˘ب
تا˘˘˘يؤ˘˘˘سست ى˘˘˘لإا لؤ˘˘˘˘سصؤ˘˘˘˘لاو
تا˘مزألا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سس
ةسسايسسلل تباثلا فقؤملا ؤهو
ذ˘ن˘م ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
.اهلÓقتسسا

ماعلا نيمأ’ا لبقتسسي نوبت ضسيئرلا
ةيبرعلا لودلا ةعماجل

ضسي˘˘˘˘ئر ضسمأا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإا
،نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا
ماعلا نيمألا ،طيغلا ؤبأا دمحأا
رقمب ،ةيبر˘ع˘لا لود˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ل
ناك ثيح ،ةيرؤهمجلا ةسسائر
يف ءاج امل اقفو ريخألا ةقفر
ماسسح ،ةيرؤهمجلا ةسسائرل نايب
،دعاسسملا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ي˘كز
ضضؤفم ريزو ،يرؤبجلا دئارو
ةرادإا ريدم ،ةيبرعلا ةعماجلا يف
.ايقيرفإا لامسش

watan@essalamonline.com
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قيقسشلا دلبلا اذه عم اهتاقÓع ‘ رانلا ىلع تيزلا بسصت نل رئاز÷ا نأا دكأا

«ةيزازفتصساو ةيصضارعتصسا برغŸا تافرصصت» : موداقوب

ح.ميلسس

عيراسشملا مدقت اميق
اندÓب يف اهزاجنإا يراجلا

نيكب تاكرسش لبِق نم

ريفصسلا عم ثحبي دارج
ريوطت قافآا ينيصصلا
ةيداصصتقلا تاقÓعلا
نيدلبلا نيب
،لوأ’ا ريزولا ضسمأا ثحب

يل عم ،دارج زيزعلا دبع
ةيروهمج ريفسس ،يهنايل
يف ةيبعسشلا نيسصلا
ريوطت قافآا ،رئازجلا
ةيداسصتق’ا تاقÓعلا
يف نيدلبلا نيب ةمئاقلا

امك ،ت’اجملا فلتخم
يف زرحملا مدقتلا اميق
اهزاجنإا يراجلا عيراسشملا

لبِق نم اندÓب يف
.ةينيسصلا تاكرسشلا
يف ىلوأ’ا ةرازولا تحسضوأا

رمأ’ا نأا ،ضسمأا اهل نايب
مدقتلا ةلأاسسمب قلعتي
ديسسجت يف لجسسملا

ةيدعاقلا لكايهلا عيراسشم
بجي يتلا ةيسضايرلا
ءارجإا راطإا يف اهزاجنإا
ضضيبأ’ا رحبلا باعلأا
ةنسس نارهوب طسسوتملا

طورسشلاب اذكو ،1202
ذيفنتب ةطبترملا
جمدملا مخسضلا عورسشملا
زاغلاو تافسسوفلا ليوحتل
ددسصلا اذه يفو ،ةسسبتب

،ينيسصلا بناجلا ضصرح
،لوأ’ا ريزولل ديكأاتلا ىلع
مامتإ’ ةيوقلا هتدارإا ىلع
اقبط عيراسشملا هذه
فرتعملا ةدوجلا ريياعمل
لاجآÓل ماتلا مارتح’او اهب
.اهب مزتلا يتلا

ح.نيدلا رمق

لقتسسم ءاسضقب ةبلاطملا تاحيسص نإا لاق
:يتامغز ،ماع ذنم نينطاوملا قرافت مل

ةلاح نم رئازجلا اوجرخأا نوصصلخم»
«جرفلا قافآا ىلإا ريصسع ضضاخم

«دحأا اهيف ملظي ل ةديدج رئازج ىلإا وبصصت نينطاوملا ضسوفن»

برعلا ةيلخادلا ءارزو ضسلجمل73 ـلا ةرودلا يف هتكراسشم لÓخ

ةحفاكمل رئازجلا ةبراقم ضسنوتب ضضرعي دوجلب
ةميرجلاو باهرإلا

روتسسدلا ةدوسسم ةسساردل ءاÈخ ةن÷ Úع هبزح نإا لاق

ديعاوŸا ‘ ارصضاح نوكيصس يدنرألا» : يبوهيم
«ةمداقلا ةيباختنلا

يبرغŸا هÒظن اهب ماق يتلا تاحيرسصتلاو تافرسصتلا ،ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو ،موداقوب يÈسص فسصو
امئاد بنجتت رئاز÷ا نأا ادكؤوم ،متسشلاو بسسلاو زازفتسس’ا دح ¤إا لسصت «ةلطابلا»و «ةيسضارعتسس’ا» ـب

.ت’اÛا ةفاك ‘ برغŸا عم اهتاقÓع ‘ رانلا ىلع تيزلا بسص ةسسايسس

يسضاملا ربمسسيد21 موي اهتنحم نم تجرخ رئازجلا نإا لاق

«ةهازنب اصسيئر بختني نأا لÓقتصسلا ذنم ةرم لوأل عاطتصسا بعصشلا» : يفرصش

ةنهŸا تايقÓخأا راطإا ‘ ةسسرامŸا ةيرحو ةمولعŸا ‘ ق◊ا ماÎحا ىلع زكري نوبت ضسيئرلا جمانرب نإا لاق

«ةÒخألا تايصسائرلا ذنم اديدج ادهع ضشيعت رئاز÷ا» :لاصصتإلا ريزو

ريزو ،يتا˘م˘غز م˘سسا˘ق˘ل˘ب د˘كأا
ن˘م نأا ،ما˘ت˘خألا ظ˘˘فا˘˘ح لد˘˘ع˘˘لا

،«نيسصلخملا لاجرلا» ـب مهفسصو
ة˘˘لا˘˘ح ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا اؤ˘˘˘جر˘˘˘خأا
قا˘فآا» ى˘˘لإا ،«ر˘˘ي˘˘سسع ضضا˘˘خ˘˘م»
ةحلسصم اؤ˘ب˘ل˘غ ا˘مد˘ع˘ب ،«جر˘ف˘لا
.رابتعا لك ىلع بعسشلاو نطؤلا

هل ةلك يف ،ريزؤلا لاقو اذه
عا˘م˘ت˘جا ه˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا لÓ˘˘خ ضسمأا

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ضسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سسؤور
تاراطإلا عم نيماعلا باؤنلاو
رئازجلا» ،لدعلا ةرازؤل ةيزكرملا

ي˘ف تنا˘ك ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘سضب ذ˘ن˘˘مو
ه˘˘ن˘˘م تجر˘˘خ ر˘˘ي˘˘سسع ضضا˘˘خ˘˘م
اذهل نيسصلخملا لسضفب مÓسسب
قافآا لك اهمامأا حتفنتل ،نطؤلا
عاجرتسسا لا˘مآا ق˘ق˘ح˘ت˘تو جر˘ف˘لا
هقؤ˘ق˘ح ى˘ل˘ع ه˘تدا˘ي˘سسل بع˘سشلا

هللا معنأا يتلا هتاردقمو هتايرحو
بسساكملا نأا ادكؤؤم ،«هيلع اهب
ةعسضب ذنم اندÓب اهتققح يتلا
يف اهئانبأا ةظ˘ق˘ي ل˘سضف˘ب ر˘ه˘سشأا

ىسضم تقو يأا نم رثكأا ةجاح
ن˘ل اذ˘ه» فدرأاو ،ا˘ه˘ت˘يا˘م˘ح ى˘˘لإا
انم دحاو لك ضصرحب لإا نؤكي
ن˘سسح˘يو ة˘ي˘ن˘لا ضصÓ˘خإا˘ب اذ˘˘هو
هذ˘ه ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي نأاو ل˘م˘ع˘˘لا
.«ةعيدؤلا هذه نؤسصيو ةنامألا

ىلع لوألا لوؤؤسسملا زربأا امك
نأا˘ب ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا عا˘ط˘˘ق

ءا˘سضق˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘ح˘˘ي˘˘سص
ر˘˘جا˘˘ن˘˘ح قرا˘˘ف˘˘ت م˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسم
،ةنسس نم ديزأا ذ˘ن˘م ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

ؤه ديحؤلا اهمه نأا دكأا تاحيسص
ةيعرسشلا ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق ءا˘سضق ءا˘ن˘ب
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘م˘ح˘˘ي ةاوا˘˘سسم˘˘لاو
،نؤ˘نا˘ق˘لا را˘طإا ي˘ف تا˘ير˘˘ح˘˘لاو
ءادنلا اذه» ددسصلا اذه يف لاقو
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ضسؤ˘ف˘نو ى˘لا˘ع˘˘ت˘˘ي
ملظي ل ةديدج رئازج ىلإا ؤبسصت
قح اهيف ضسركي رئازج ،دحأا اهيف
رئازج ،ه˘ي˘نا˘ع˘م ل˘كب ة˘ن˘طاؤ˘م˘لا

اهيف ةلادعلا أاؤبتت ناسسنإلا قؤقح
ءزج اهرابتعاب ةقؤمرملا ةناكملا

فدرأاو ،«ة˘˘مألا ن˘˘م أاز˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي ل
ل˘˘ما˘˘كب ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا»
ةليق˘ث ة˘م˘ه˘م ا˘ن˘ل ل˘كوأا ه˘فا˘ي˘طأا

.. داسسف˘لا ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ت
عسضوو قؤقحلا عاجرتسساب انفلك
ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا تلا˘˘ح˘˘ل د˘˘˘ح
،«تاور˘˘ث˘˘لا به˘˘نو تا˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا

،ي˘˘تا˘˘م˘˘غز م˘˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب فا˘˘سضأاو
د˘حاو ل˘جر˘ك به ا˘م˘ل بع˘˘سشلا»
ديلاو ةظقيلا نيعلا ةلادعلا لعج
بسساكملا ي˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘يؤ˘ق˘لا

نم لك ديدح نم ديب برسضتو
ةر˘ي˘˘سسم˘˘لا ضضر˘˘ت˘˘ع˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش
ر˘ئاز˘ج˘لا تأاد˘ب ي˘ت˘لا ة˘كرا˘ب˘م˘لا
.«راهدزلاو مدقتلا ؤحن اهؤطخت

مسساقلب دكأا ،هتاذ قايسسلا يف
ىل˘ع ه˘ح˘لا˘سصم مز˘ع ،ي˘تا˘م˘غز
رئازجلا غؤلب ؤحن امدق يسضملا
ا˘ه˘ي˘لإا ح˘م˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ققح ءاسضقلا نأا ازربم ،بعسشلا
دهسشي بسساكم زيجو فرظ يف
نأا انيلع» لاقو ،عي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
داد˘عإا˘ب برد˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع مواد˘˘ن

حÓ˘˘سصإا ا˘˘ه˘˘ماؤ˘˘˘ق ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ةد˘˘˘ع
يف ءاؤسس ةيئاسضق˘لا ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م˘لا

ةنرسصع يف وأا ةيرسشبلا اهدراؤم
يف رظنلا ةداعإا يف وأا اهلئاسسو
لمعت يتلا ةينؤناقلا ضصؤسصنلا
˘ما˘كحأا ثاد˘ح˘ت˘˘سسا ي˘˘ف وأا ا˘˘ه˘˘ب

.«ةديدج
نأا ى˘ل˘ع ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا دد˘˘سشو

امك هجاؤت رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا
ىر˘ب˘ك تا˘يد˘˘ح˘˘ت جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف
ةريا˘سسم ى˘ل˘ع ة˘م˘غر˘م ا˘ه˘نؤ˘كل
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تغ˘˘˘ط يذ˘˘˘لا ر˘˘˘سصع˘˘˘لا
ادكؤؤم ،تامؤلعملا اي˘جؤ˘لؤ˘ن˘كت
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كل˘˘˘ل ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا نأا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
ىلع اهتردق ىدم ىلع فقؤتي

ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست تاودأا ة˘˘˘نر˘˘˘˘سصع
تقؤلا حبرلو ةيعؤنلا نيسسحتل
يف انلعم ،لاملاو دهجلا ريفؤتو
ةنمقر˘لا دا˘م˘ت˘عا ن˘ع نأا˘سشلا اذ˘ه
ةفاك هيلع زكرت فدهك ةلماسشلا
اذ˘ه ا˘نا˘ع˘˘سسم» لا˘˘قو ،دؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا
تاطلسسلا فده عم ةيلك قفاؤتي
يف لثم˘ت˘م˘لا دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا
عمتجم ىلإا لهمت نودب رورملا
.«تامؤلعملا

ر.نوراه

ر˘يزو ،دؤ˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك كرا˘سشي
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

،ادغو مؤيلا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
73ـلا ةرود˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشأا ي˘˘˘˘˘ف
برعلا ةيلخادلا ءارزو ضسلجمل
ن˘يأا ،ضسنؤ˘ت ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘برا˘˘ق˘˘م ضضر˘˘ع˘˘ي˘˘سس
.ةميرجلاو باهرإلا ةحفاكمل

نايب يف ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تح˘سضوأا
ةرودلا هذه لاغسشأا نأا ،ضسمأا اهل
تاذ لئاسسملا ضشاقنلاب ضصختسس

يبرعلا نواعتلا زيز˘ع˘ت˘ب ة˘ل˘سصلا
اميسس ل ةينمألا تلاجملا يف
،دودحلل رباعلا باهرإلا ةبراحم
طط˘خ˘لا ع˘سضو ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
مئار˘ج˘ل˘ل يد˘سصت˘ل˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
مئارجلا ةحفاكمو ة˘ي˘نور˘ت˘كللا
نواعتلا زيزعت اذكو ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘طر˘سشلا تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ةيبرعلا لودلل ةيندملا ةيامحلاو
.ضسلجملا يف ءاسضعألا

 ح.ميلسس

،ي˘بؤ˘ه˘ي˘م ن˘يد˘لا ز˘˘ع ف˘˘سشك
عمجت˘ل˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
نأا ،ةديلبلاب يطارقميدلا ينطؤلا

ءاربخلا نم ةعؤمجم نيع هبزح
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو ة˘˘سسارد˘˘ل تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلاو
ميدقتو ديدجلا رؤتسسدلا ةدؤسسم
يف ازربم ،اه˘ئار˘ثإل تا˘حار˘ت˘قلا

ضسمأا هحاتتفا ىد˘ل ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك
تارا˘طإل يؤ˘ه˘˘ج˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤؤ˘˘م˘˘لا
نأا ،ط˘سسؤ˘˘لا تا˘˘يلؤ˘˘ب بز˘˘ح˘˘لا
ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘سشي˘˘˘˘˘سس «يد˘˘˘˘˘نرألا»
.ةمداقلا ةيباختنلا ديعاؤملا

ح.ميلسس

ضسيئر ،ي˘فر˘سش د˘م˘ح˘م ر˘ب˘ت˘عإا
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
21 تا˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
يتلا ةديحؤلا ،يسضاملا ربمسسيد
راتخي نأا بعسشلا ا˘ه˘ي˘ف عا˘ط˘ت˘سسا

قودنسصلا ةيعرسشو ةيرحب هسسيئر
كلذ˘ب ا˘ن˘عا˘ط ،لÓ˘ق˘ت˘سسلا ذ˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘عر˘سش ي˘˘ف ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘كسشبو
اؤقبسس نيذلا ءاسسؤورلا لك لؤسصو
ةد˘سس ى˘لإا ،نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
.اندÓب يف مكحلا

ضسمأا هت˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ي˘فر˘سش لا˘ق
ة˘سشرؤ˘لا لا˘غ˘سشأا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا لÓ˘˘خ
ةعماجلا ةيؤورل ىرب˘كلا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا

،رؤتسسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘سشم لؤ˘ح
،ةعيرزؤبب «2 رئازجلا» ةعماج يف
تقبسس يتلا ةيسسائرلا تاباختنلا»
تناك ر˘ب˘م˘سسيد21 تا˘ي˘سسا˘ئر
ةد˘يد˘ع تا˘ي˘م˘سس˘ُم تح˘ت ىر˘ج˘ُت

،ةيخيراتلاو ةيرؤث˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا˘ك

لسصفي نأا ماظنلا عاطتسسا ثيح
بعسشلا راي˘ت˘خاو تيؤ˘سصت˘لا ن˘ي˘ب
ازربم ،«همكح˘ي يذ˘لا ضصخ˘سشل˘ل
اؤنظي مل نيعباتملا نم ريثكلا نأا
تاباختنÓل ةينطؤ˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا نأا

م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةردا˘˘˘ق تنا˘˘˘ك
ا˘ن˘نأا ا˘ن˘هر˘ب» فدرأاو ،تا˘ي˘سسا˘ئر˘لا
تابا˘خ˘ت˘نلا م˘ظ˘ن˘ن نأا ع˘ي˘ط˘ت˘سسن

يف21/21 تاسسائر ترج ثيح
ةفاك ىلع ةهازنبو ةيداع فورظ
ناك نأا دعب اميسس ل ،تايؤتسسملا
،«ا˘ه˘ي˘ف كرا˘˘سشو ا˘˘ن˘˘ع˘˘م بع˘˘سشلا

مؤحرملا» نأاسشلا اذه يف فاسضأاو
نم ناك ،حلاسص دياق دمحأا ،قيرفلا
نأاب نيعنتقم اؤناك نيذلا لئÓقلا
ضضهني فؤسس لاط امهم بعسشلا
كحملا ىلع هريسصم نؤكي امؤي
بع˘سشلا ،ثد˘ح ا˘˘م ا˘˘ق˘˘ح كلذو ..
ي˘ه تا˘با˘خ˘ت˘نلا نأا˘ب بعؤ˘˘ت˘˘سسإا

رئازجلا .. تاعمتجملا ءانب حاتفم

21 مؤ˘ي ا˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ح˘˘م ن˘˘م تجر˘˘خ
.«يسضاملا ربمسسيد

ف˘˘˘سشك ر˘˘˘خآا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘فو
ا˘ي˘نا˘ث ءاد˘ن ه˘جو ه˘نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا
هب تل˘ل˘ك ا˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ب˘خ˘ن˘ل˘ل
21 عارتقا حاجنإا يف مهتمهاسسم
قÓطإاب اذهو ،يسضاملا ربمسسيد
ن˘يذ˘لا «ة˘نا˘مألا ظا˘ف˘ح» ة˘ي˘م˘سست
،باختنا لك يف مهتقو نؤسسركي
ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سشو ة˘˘˘هاز˘˘˘ن نا˘˘˘م˘˘˘سضل
بعÓتلا متي ل ىتح ،تاباختنلا

هنأا راسشأاو ،بعسشلا ريسصمب اددجم
فلأا44 ليجسست ةعاسسلا دحل مت
مامسضنلا ديري ،لجسسم ضصخسش
ا˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘نا˘مألا ظا˘ف˘ح˘˘ل
02و ،ةأارما005و فلأا71 براقي
.بلاطو ةذتاسسأا003و فلأا

ر.نوراه

ر˘يزو ،ر˘م˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع د˘˘كأا
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لا ،لا˘˘˘سصتلا
ادهع ضشيعت رئازجلا نأا ،ةمؤكحلل

ةيسسائرلا تاباخت˘نلا ذ˘ن˘م اد˘يد˘ج
يف ةيطارقميد لكب ترج يتلا

يف ازربم ،يسضاملا ربمسسيد21

دا˘ح˘تا ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ضسمأا ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ك
جمانرب نأا ،ةيبرعلا لودلا تاعاذإا

ديجملا دبع ،ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
مارتحا ةرورسض ىلع زكتري ،نؤبت
ة˘ير˘حو ة˘مؤ˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا
ةنهملا بدأا راطإا يف ةسسرامملا

فورظلا لك ريفؤتو ،اهتايقÓخأاو
ة˘ي˘فار˘ت˘حلا ز˘يز˘ع˘ت˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا

مÓعإلا ل˘ئا˘سسو ىد˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
.نييفحسصلاو

ـه.داوج
ةديد÷ا رئاز÷ا ضضبن نع Èعت يتلا هبلاطŸ ةباجتسس’ا لامكتسساب تبلاط

يبعصشلا كار◊ا عم اهمازتلا دكؤوت ءانبلا ةكرح
،ينطؤلا ءانبلا ةكرح تدكأا

،يبعسشلا كارح˘لا ع˘م ا˘ه˘ماز˘ت˘لا
ير˘ب˘م˘فؤ˘ن˘لا هرا˘سسم˘ل ءا˘فؤ˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘سشو ،ي˘˘˘سسيدا˘˘˘ب˘˘˘لا

ةباجتسسلا لا˘م˘كت˘سسا ةرور˘سض
ضضبن نع رـبعت يتلا هبلاطمل
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘˘لا

تا˘سسرا˘م˘˘م ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘لاو
.يسضاملا

ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا تد˘˘˘بأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
اهل نايب يف ،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ضسل˘˘ج˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا جؤ˘˘˘ت ضسمأا
زؤ˘˘ح˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا ا˘˘˘هارؤ˘˘˘سش
،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا»
رؤ˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ترا
يف رئازجلل يؤقلا يسسامؤلبدلا
يلود˘لاو ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ط˘ي˘ح˘م˘لا

ءاقترلا ةرورسض ىلع ديكأاتلاو
ى˘˘لإا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف˘˘قؤ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

نع اديعب ةزيمتم˘لا ة˘يرؤ˘ح˘م˘لا
،ةيميلقإلا تادن˘جألا ة˘يزا˘ه˘ت˘نا

ى˘˘لإا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م تعدو
لؤح قيمعلاو عسساؤلا راؤحلا
ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةي˘قر˘تو ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ج˘ي˘سسن˘لا
ة˘ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘سصاوأا

ي˘˘˘˘ف يرؤ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘هرودو
.ةينطؤلا ةدحؤلاو رارقتسسلا

ح.ميلسس



ءا˘˘سصقإا ،ر˘˘يزؤ˘˘˘لا ع˘˘˘جرأاو اذ˘˘˘ه
ةي˘ل˘م˘ع ن˘م «لز˘يد˘لا» تا˘كر˘ح˘م
،ةلمعت˘سسم˘لا تارا˘ي˘سسلا دار˘ي˘ت˘سسإا
ثؤ˘ل˘ت ل˘كسشم حر˘ط˘˘ت ا˘˘ه˘˘نؤ˘˘كل

اهسضيؤعت متيسس هنأا افسشاك ،ريبك
،ةنيجهلا ةيئابر˘ه˘كلا تارا˘ي˘سسلا˘ب

دق0202 ةيلاملا نؤناق نأا املع
ـب لغتسشت يتلا تابكرملا ىسصقأا
حمسسي يذلا ءارجإلا نم «لزيدلا»
ةلمعتسسملا تابكر˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا˘ب
نمسضت Óيدعت اؤلخدأا باؤنلا نكل
هذ˘˘ه ي˘˘ف د˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘جاردإا
زربأا ددسصلا اذه يف و ،تادراؤلا
ع˘تا˘˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع لوألا لوؤؤ˘˘سسم˘˘لا
ي˘˘˘ف ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا
ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
نم هئارظن عم فكعي هنأا ،ضسمأا

دادعإا ىلع ةيلاملاو ةراجتلا ةرازو
طور˘سش دد˘ح˘˘ي ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ضصن
3 ن˘م ل˘قأل تا˘ب˘كر˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا
دؤقؤلا زاغ نأا ىلإا اريسشم ،تاؤنسس
ةليؤط ةدمل نمسضي ل يرئازجلا
«لز˘˘˘يد˘˘˘لا» تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘سس
نييبوروألا نأا افيسضم ،ةيبوروألا
امنيب (oruE 6) رايعم اودمتعا
(oruE 2) رايعم ؤه انيدل يراسسلا

ا˘م ن˘طاؤ˘م درؤ˘ت˘سسا اذإا˘ف ه˘ي˘ل˘˘عو
اهنإاف ،«لزيدلا» ـب لغتسشت ةرايسس
ل˘ب˘ق ر˘ه˘سشألا ضضع˘ب˘˘ل ر˘˘ي˘˘سست˘˘سس
.لطعتلا

ر˘˘ت˘˘فد نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ةعانسصب قلعتملا ديدجلا طورسشلا
يذ˘˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
رهسش ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق از˘ها˘ج نؤ˘كي˘سس
رمثتسسملا ىلع ضضرف˘ي˘سس ،ل˘ير˘فأا
03 ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘˘لوأا جا˘˘مدإا ة˘˘ب˘˘سسن
ضسأارب ايلوأا اماهسسإا اذكو ،ةئاملاب
03 قؤفي وأا ائفاكم نؤكي لام
لاقو ،رامثتسسإلا ةميق نم ةئاملاب
03 جامدإا ةبسسن» ددسصلا اذه يف
نم ةئاملاب03 نأا ينعت ةئاملاب
ةيلح˘م ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا تÓ˘خد˘م˘لا
تا˘مد˘خ˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،«ع˘˘ن˘˘سصلا

يأا يف نكمي ل جاتنإلاب ةقحلملا
نيعب ذخؤؤت نأا لاؤحألا نم لاح
ة˘˘ب˘˘سسن با˘˘سسح ىد˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘˘علا
03 ة˘˘ب˘˘سسن نأا اد˘˘˘كؤؤ˘˘˘م ،جا˘˘˘مدإلا
ةي˘ل˘ح˘م تÓ˘خد˘م˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يف لإا قيقحتلا ةليحتسسم عنسصلا

،ايلحم ةرايسسلا لكيه عينسصت لاح
ضضرفيسس ببسسلا اذهل هنأا افيسضم
ى˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا طور˘˘سشلا ر˘˘ت˘˘فد
رئازجلاب لكيهلا جاتنا رمثتسسملا

يف ةئاملاب03 ةبسسن غؤلب متي يك
نم ةئاملا˘ب01 قيقحتو ة˘ياد˘ب˘لا
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا جا˘˘˘مدإلا
ىلع بجؤتي ام˘ك ،تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا
لا˘م˘لا ضسأار نا˘م˘سض ر˘م˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةئاملاب03 وأا ةئاملاب001 ةبسسنب
ضسأارك رامثتسسلا ةميق يلامجإا نم
،ةكارسشلا راطإا يف يعامتجا لام
عنسصملل ةل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا نأا ار˘ي˘سشم
نأا بجي ةريسسملا تاراطإلا ادع
.ةيلحم نؤكت

،ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘يزو زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘˘ك
يتلا تايواحلا ريسصم ضصؤسصخب
»DKS – DKC» عطق لمحت
رهسش ذ˘ن˘م ئ˘ناؤ˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘لا˘ع˘لا
ةئاملاب08 نأا ،ي˘سضا˘م˘لا ل˘˘ير˘˘فأا

.اهنع جارفلا مت اهنم

عنضصملاب ةلماعلأ ديلأ
ةريضسملأ تأراطإلأ أدع
ةيلحم نوكت نأأ بجي
ة˘سسا˘ي˘سس نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘كأا

بيكرت عناسصم عم ةلودلا يطاعت
ةنراقم ةيلك ريغت˘ت˘سس ،تارا˘ي˘سسلا
زربأا و ،قباسسلا يف هيلع تناك امب
ة˘مد˘خ ى˘ل˘ع ز˘كر˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا نأا
افسشاك ،ريغ ل ينطؤلا داسصتقإلا
ةد˘يد˘ج˘لا تاءار˘جإلا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م نأا
ر˘ت˘فد ي˘ف ا˘ه˘ي˘ن˘ب˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا
نأا ةيماز˘لإا ؤ˘ه ،د˘يد˘ج˘لا طور˘سشلا
ادع عنسصملاب ةلماعلا ديلا نؤكت
.ةيلحم ةريسسملا تاراطإلا

تأرايضسلأ راعضسأأ
نوكتضس ةلمعتضسملأ

ةعفترم
ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘˘ف ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك

،تابكرملا هذه راعسسأا نأا ،مهارب
نأا ىلإا رظن˘لا˘ب ة˘ع˘ف˘تر˘م نؤ˘كت˘سس
ثÓ˘ث ن˘م ل˘قأل ةرا˘˘ي˘˘سسلا ر˘˘ع˘˘سس
اسضفخنم ضسيل ابوروأا يف تاؤنسس
فر˘سص ر˘ع˘سس ر˘ي˘ثأا˘ت ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
وروألاب ةنراقم ضضفخنملا رانيدلا

ةيكرمجلا قؤقحلا اذكو رلودلاو

ةئام˘لا ي˘ف03 ى˘لإا ل˘سصت ي˘˘ت˘˘لا
ةفا˘سضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘سسر˘لاو
احسضؤم ،ةئاملا يف91ـب ةردقملا
كيكفتلا قيبطت ةلاح يف ىتح هنأا
ربمتبسس رهسش بقترملا ،يكرمجلا
عم ةكارسشلا قافتا راطإا يف مداقلا
رار˘قإا م˘ت˘ي˘سس ،ي˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا

تارايسسلا ىلع اسضيأا يلحم مسسر
.ةدرؤتسسملا

لود نم نوكيضس دأريتضسلأ
مكحب اضسنرف اميضس ل ابوروأأ

يفأرغجلأ اهبرق
دار˘ي˘ت˘سسإا نأا ،ر˘يزؤ˘لا زر˘بأا ا˘م˘˘ك

نؤكيسس ةم˘ل˘ع˘ت˘سسم˘لا تارا˘ي˘سسلا
اميسس ل ابروأا لود نم بلاغلا يف
ا˘˘ه˘˘بر˘˘˘ق م˘˘˘كح˘˘˘ب كلذو ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف
فيسضي ‐ لل˘ق˘ي يذ˘لا ي˘فار˘غ˘ج˘لا
ديدعلا ‐مهارب يلع تيآا تاحرف
.ةيلاملا ءابعألاو فيلاكتلا نم

ثدحلا4 0862ددعلأ ^1441 بجر6ـل قفأوملأ0202 صسرام1دحألأ

watan@essalamonline.com

ةئاملاب03 اهردق ةيلوأأ جامدإأ ةبضسنب ديدج طورضش رتفدو تابكرملأ عناضصم باحضصأل ةيكرمج تأزايتمأ ل

تاونصس3 نم لقأا تارايصسلا داريتصسا ةيلمع نم «لزيدلا» تاكرحم طاقصسإا
ايلحم لكايهلا عينصصتو يناوملاب ةزوجحملا «DKC-DKS» عطق تايواح نم ةئاملاب08 نع جارفإلا

ز.لامج / ـه.دأوج

نم «لزيدلأ» تاكرحم تأذ تأرايضسلأ ءاضصقإأ مت هنأأ ،مجانملأو ةعانضصلأ ريزو ،مهأرب يلع تيآأ تاحرف فضشك
.0202 ةيلاملأ نوناق راطإأ يف اهب حومضسملأ تأونضس ثÓث نم لقأل تأرايضسلأ دأريتضسأ ةيلمع

يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ترر˘ق
ىؤتحم ريفؤت ،يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
لقألا ىلع ارهسش يطغي ضسورد
،تاعماجلل ةينورتكلإلا عقاؤملاب

ةيناكمإل ابسسحت يزارتحإا ءارجإاك
ببسسب تاعماجلاب ةسساردلا فقؤت
.«انورؤك» ضسوريف

ضسمسش ،ريزؤلا حلاسصم تقربأا
تاسسسسؤؤملا ءاردم ،رؤتيسش نيدلا
زؤ˘ح˘ت ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
مهمزلت ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ة˘ئ˘ب˘ع˘تو ضسي˘سسح˘ت˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
يف طارخنإÓل ةذتاسسألا مهئÓمز
اعد امك ،ةي˘جؤ˘غاد˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
،ىعسسملا اذه عم فيكتلل ةبلطلا

ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘تو
ىعسسم اهنمسضتي يتلا تاءارجإلا
ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت˘˘˘ل بسسح˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازؤ˘˘˘لا
ةياقؤلل تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف ة˘سسارد˘لا

ام رارغ ىلع يملاعلا ءابؤلا نم

رسشتنا يتلا لودلا ضضعب هتفرع
عسضو ةركذملا تبلطو ،ءادلا اهيف
نم ارهسش يطغي ضسوردل ىؤتحم
عقؤم ىل˘ع ل˘قألا ى˘ل˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
دنسس يأا وأا ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا
ىلإا ةفاسضإلاب ،هحفسصت نكمي رخآا
ة˘˘قؤ˘˘فر˘˘م ة˘˘ه˘˘جؤ˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا
لامعألاو  ةز˘ي˘جو تا˘ح˘ي˘ح˘سصت˘ب
اذه عم ىسشامتت يتلا ةيقيبطتلا
ضسفن يفكت  ميلعتلا نم طمنلا
ةيرازؤلا ةركذملا تثح امك.ةدملا
ريبادتلا لك رابتعلا نيعب ذخألا
ءاق˘بإا ة˘ي˘غ˘ب ،ة˘يرور˘سضلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
نيب دع˘ب ن˘ع ة˘قÓ˘ع˘لاو لا˘سصتلا
نأا ىلع اددسشم ،بلاطلاو ذاتسسألا
اذه نم ةيلوأا ةردابمب قلعتي رمألا
نأا ةد˘ع˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع بج˘ي عؤ˘ن˘˘لا
51 خيرات نم ءادتبا ةيلمع نؤكت
.لبقملا ضسرام

ز.لامج

ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو تف˘˘˘˘˘˘سشك
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ل˘ي˘حر˘ت م˘ت ه˘نأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
تدكأا˘ت يذ˘لا ي˘لا˘ط˘يلا ة˘ي˘عر˘لا
د˘ع˘ب ا˘نورؤ˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘سصإا
را˘ط˘م ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لا ه˘لؤ˘خد
هد˘ل˘ب ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب دؤ˘˘ع˘˘سسم ي˘˘سسا˘˘ح
ةرئاط ربع كلذو ،ايلاطيإا يلسصلا

ةيؤجلا طؤطخ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘سصا˘خ
د˘˘ق ةرازؤ˘˘لا تنا˘˘˘كو.ةيلاطيلا
ةياغ ىلإا ليجسست مت هنأا تركذ
ضسوريفب ةدحاو ةباسصا ةلاح مؤيلا

ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب (91‐دي˘فؤ˘ك) ا˘نورؤ˘ك
رمألا قلعتيو ،يرفيف52 خيراتب

،ايلاطيا نم مداق ي˘لا˘ط˘يا ة˘ي˘عر˘ب
تابيترت زيزعت يرجي هنأا ةريسشم
اهعسضو مت يتلا ةظقيلاو ةبقارملا
˘ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ضسور˘ي˘ف˘لا ة˘ه˘˘جاؤ˘˘م˘˘ل
ةركذم ،عسضؤلا رؤطتل يدسصتلل
بجاؤ˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قؤ˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب
ىلؤتيو.ضضرملا اذه دسض اهذاختا
تلاسصتلا ىلع درلا ةمهم ءابطأا
م˘قر˘لا ى˘لإا در˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
تحت عسضو يذلا0303 رسضخألا
62 نم ءادتبا نينطاؤملا فرسصت
42 راد˘م ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف
.عؤبسسألا مايأا لاؤطو ةعاسس

ز.لامج

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘طأا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةياقؤلل لاسصتÓ˘ل ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

ةرسشابم ،«انورؤك» ضسوريف نم
ة˘ب˘قار˘م˘لا زا˘ه˘ج بي˘سصن˘ت د˘ع˘˘ب
ضسوريف˘ل يد˘سصت˘لاو را˘ط˘خإلاو
طرافلا يفناج رهسش يف انورؤك
ةيملاعلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا نÓ˘عإا د˘ع˘ب
.ءابؤلا اذه راسشتنا نع ةحسصلل

يف ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘يو
لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م قÓ˘˘˘˘طإا
مقرلا ىلع ةيفتاهلا تاملاكملل
لكب قلطأا يذلا0303 رسضخألا

ىؤتسسم ىلعو نافيكلا جرب نم
ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ثي˘ح ،ة˘ح˘سصلا ةرازو
˘مؤ˘ي ه˘ح˘ت˘ف ذ˘ن˘م ز˘˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
تا˘م˘لا˘كم طرا˘ف˘˘لا ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

نورسسفتسسي نينطاؤم˘ل˘ل ةر˘ي˘ث˘ك
ا˘˘نورؤ˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘˘بو لؤ˘˘˘ح
ة˘ي˘ف˘ي˘كو ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن قر˘˘طو
ةرازؤ˘لا تل˘م˘عو ،ه˘ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لا
اذ˘˘ه ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سصؤ˘˘˘لا
لوأا ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ،ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا
يرفيف52 يف ضضرملاب ةباسصإا

لمع˘ي ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘عر˘ل0202
71 يف مدق يرئازجلا بؤنجلاب
امأا ،ايلاطيإا نم رهسشلا ضسفن نم
ططخملا اذهل ي˘نا˘ث˘لا رؤ˘ح˘م˘لا
تا˘سضمو داد˘عإا ي˘ف ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي˘˘ف
ثÓ˘ث˘لا تا˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ه˘˘سشإا

ةيسسنرفلاو ةيغيزامألاو ةيبرعلا
ة˘ي˘عاذإلا تاؤ˘ن˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ثب˘˘ت
بناج ىلإا ةينطؤلا ةينؤيزفلتلاو
ةرازؤ˘ل ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ع˘˘قؤ˘˘م˘˘لا
ةرازؤلا ترسضح ا˘م˘ك ،ة˘ح˘سصلا
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
م˘ت˘ي˘سس تا˘ق˘سصل˘مو تا˘˘يؤ˘˘ط˘˘م
طاقنلا ىؤتسسم ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزؤ˘ت
ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يدود˘ح˘لا

ئ˘ناؤ˘م˘لاو تارا˘ط˘م˘لا لا˘˘م˘˘عو
تائيهلا اذكو ة˘ير˘ب˘لا دود˘ح˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘قإلا تاذ تاءا˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘لاو
.نينطاؤملل عسساؤلا

ةرازو تهجو ،ىرخأا ةهج نم
لك ىلإا ةسصاخ ةميلعت ةحسصلا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ح˘˘سصلا ءارد˘˘م
ىلع اهيف مهثحت نطؤلا تايلو
رؤهمجلا ةدئافل لاسصتلا زيزعت
تاؤ˘ن˘ق˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ضضير˘ع˘˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عاذإلا
ازنؤلفنألا لؤح ةيؤعؤت تاءاقل
نأا مكحب انورؤ˘كو ة˘ي˘م˘سسؤ˘م˘لا
تناكو ،ة˘ه˘با˘سشت˘م ا˘م˘ه˘سضار˘عأا
ربع اسضيأا تعسضو دق ةرازؤلا

لسصاؤتلا عقؤم ىلع اهتحفسص
ةد˘ع كؤ˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

انورؤك ضسوريف لؤح تامؤلعم
نينطاؤملا تلؤواسست ىلع درتو
.هنأاسشب

ز.لامج

اهعيزوتو تاقضصلمو ةيراهضشإأ تاضضمو دأدعإأ ىلع دمتعي
قاطن عضسوأأ ىلع

يجيتارتصسا ططخم قلطت ةحصصلا ةرازو
«انوروك«ضسوريف نم ةياقولل لاصصتÓل

عقأوملاب لقألأ ىلع أرهضش يطغي صسورد ىوتحم ريفوت
يزأرتحإأ ءأرجإاك تايلكلل ةينورتكلإلأ

تاعماجلا يف ةصساردلا فيقوت ةيناكمإا
ادج ةدراو «انوروك» ببصسب

ةيلاطيلأ ةيوجلأ طوطخلل ةعبات ةضصاخ ةرئاط ربع

باصصملا يلاطيلا ةيعرلا ليحرت
يلصصألا هدلب وحن انوروك ضسوريفب

تÓحر قيلعت صصوضصخب لاق
نأدبألأ ىلع ظافحلأ نأأ ةرمعلأ

نايدألأ ىلع ظافحلأ ىلع مدقم

: ةينيدلا نوؤوصشلا ريزو
«ةمئألا عم راوحلل نودعتصسم»
نوؤوضشلأ ريزو ،يدهملب فضسوي دكأأ
قيلعت نأأ ،فاقوألأو ةينيدلأ
اتقؤوم ةرمعلأ تÓحرل ةيدوعضسلأ

يقل ،«انوروك» صسوريف ببضسب
ىلع ،لودلأ لك فرط نم اناضسحتضسأ
ةحضص يعأري هنأأ رابتعإأ
ةودن يف ،ريزولأ لاق.نيرمتعملأ

نب عم ةفضصانم صسمأأ اهطضشن ةيفحضص
ناكضسلأو ةحضصلأ ريزو ،ديزوب
ظافحلأ نأأ ،تايفضشتضسملأ حÓضصإأو

ظافحلأ ىلع مدقم نأدبألأ ىلع
ءأرجإلأ أذه نأأ أدكؤوم ،نايدألأ ىلع

ةيبرعلأ ةكلمملأ هتذختأ يذلأ
كلذو ،تقؤومو يئاقو ،ةيدوعضسلأ

ىلع ةينعملأ تاهجلأ رطيضست ىتح
ءاملعلأ دوهجب ،صسوريفلأ أذه
ةيآلاب ،ريزولأ دهضشتضسأو ،ءأربخلأو
اَمَف ْمُتْرِضصْحُأأ ْنِإاَف» :ةميركلأ
ثيدحبو ،«ِيْدَهْلأ َنِم َرَضسْيَتْضسأ
اميف ،مÓضسلأو ةÓضصلأ هيلع لوضسرلأ

ىلع صضيرم لاخدإأ مدع هانعم
نأأ ،يدهملب لاقو صسكعلأو حيحضص

يف ةبجأو ،ةئبوألأ نم تاطايتحلأ
نوكو ،ةيمÓضسلأ ةعيرضشلأ
صسانلأ هيف عمتجي ناكم ةيدوعضسلأ

أذه نإاف ،ملاعلأ نم ناكم لك نم
هذهبو.صسانلأ حلاضصل وه ءأرجإلأ
ةكلمملأ ،يدهملب ركضش ،ةبضسانملأ
ءأرجإلأ أذه نأ أدكؤوم ،ةيدوعضسلأ

ةمÓضس ىلع ظافحلل فدهي
،ةيرئأزجلأ ةلودلأ نأأو ،نيرمتعملأ

ةهج نمو ،رأرقلأ أذه مرتحت
نأأ ،نينطأوملأ ،ريزولأ نأامط ،ىرخأأ

ىلإأ فدهت ل رافضسألأ تلاكو
نم نيرمتعملأ لأومأأ ىلع ءÓيتضسلأ

موقتضس لب ،ءأرجإلأ أذه لÓخ
دكأأ ،لضصفنم قايضس يفو.مهضضيوعتب
لك نكت هحلاضصم  نأأ يدهملب
مهبلاطم ذخأاتو ةمئأÓل مأرتحلأ

نم اهلح ىلع لمعتو رابتعلأ نيعب
مهيلثمم عم رأوحلأ لÓخ

لوؤوضسملأ تأذ فاضضأأو.نييعرضشلأ
ةمئألأ عم ةحوتفم رأوحلأ تأونق نأأ

داحتÓل ةعباتلأ مهتباقن لÓخ نم
ىلإأ أريضشم نييرئأزجلأ لامعلل ماعلأ
لكضشم نوناعي مويلأ ةمئألأ نأأ

نوؤوضشلأ ريزو حضضوأأو.يباقن ليثمت
بلاطملأ زربأأ نأأ فاقولأو ةينيدلأ
لكضشم يه ةمئلأ نم يناعي يتلأ
ىلع ةمئلأ تاجايتحأ نأأو نكضسلأ
،فلأأ7 زواجتت ل ينطولأ ىوتضسملأ

ةيرأزولأ هترئأد حلاضصم نأأو
نكضس0026 رفوت نأأ تعاطتضسأ

عم قيضسنتلاب هريفوت  متيضس يقابلأو
ةاناعم ءاهنإل ،ةضصتخملأ حلاضصملأ
.ةلضضعملأ هذه نم ةمئألأ

ع.لÓب

ةيضضاملأ ةنضسلاب ةنراقم ةريعضستلأ يف رييغت يأأ نودب

يراجلا ضسرام ةياهن ةياغ ىلإاو مويلا نم ةيادب0202 تارايصسلا ةميصسق ديدصست
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا تف˘˘˘سشك

ناكمإاب نؤكيسس هنأا ،بئارسضلل
ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تارا˘ي˘سسلا ي˘كلا˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن تارا˘˘ي˘˘سسو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘لاو
ة˘م˘ي˘سسق د˘يد˘سست ،ن˘ير˘فا˘˘سسم˘˘لا
ءادتبا0202 ما˘ع˘ل تارا˘ي˘˘سسلا

.ضسرام13 ةياغ ىلإاو مؤيلا نم
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تد˘˘كأاو

نأا ،ضسمأا اهل نايب يف ،بئارسضلل
0202 ماعل ةمي˘سسق˘لا ةر˘ي˘ع˘سست
ةنراقم رييغت يأا اهيلع أارطي مل
تح˘سضوأاو ،ي˘سضا˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا˘˘ب
د˘يد˘سست ن˘كم˘ي ه˘نأا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
هذ˘ه لÓ˘خ تارا˘ي˘سسلا ة˘م˘ي˘˘سسق
ةعا˘سسلا ن˘ي˘ب ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا ةد˘م˘لا
لاوز ةعبارلاو احاب˘سص ة˘ن˘ما˘ث˘لا

تا˘˘سضا˘˘˘ب˘˘˘ق ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا بتا˘˘˘كمو بئار˘˘˘سضلا

لك ريخسست مت هنأا ىلإا ةريسشم
ر˘ي˘˘سسل ة˘˘يرور˘˘سضلا ل˘˘ئا˘˘سسؤ˘˘لا
،ة˘ن˘سسح فور˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ى˘لإا تارا˘ي˘سسلا ي˘كلا˘م ة˘ي˘˘عاد
مايقلل ةريخألا مايألا راظتنا مدع
لجأا نم ينؤناقلا بجاؤلا اذهب
ل˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م جا˘˘عزإا ل˘˘ك يدا˘˘ف˘˘ت

طاقن مامأا ريباؤط قلخ اميسسل

تر˘˘كذو ،تا˘˘م˘˘ي˘˘˘سسق˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب
ةميسسقل ءانتقا لك نأا ةيريدملا

ةينؤناقلا ةريعسستلل ةقباطم ريغ
ميقرتلا ةقاطب بحسس ىلإا يدؤؤي
لإا اهبحاسص ىلإا درت نل يتلاو
عم ةقباطم ةميسسق ميدقت دعب

نم ةئاملاب001 اهردق ةمارغ
ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ،ة˘م˘ي˘˘سسق˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
ةان˘ت˘ق˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا تارا˘ي˘سسل˘ل

ريسسلا ةقاطب لحت ،ةنسسلا لÓخ
(ءار˘ف˘سصلا ة˘قا˘ط˘ب˘لا) ة˘ت˘قؤؤ˘م˘˘لا

ةقاطبلا) مي˘قر˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب ل˘ح˘م
ةميسسقلا نإاف هيلعو ،(ةيدامرلا
نم رهسش لÓخ ةقحتسسم حبسصت
ىلع ريسسلا يف ةرايسسلا عسضو
ضصخي اميفو ،ي˘ن˘طؤ˘لا بار˘ت˘لا
تحسضوأا ،ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لا تارا˘ي˘سسلا
ة˘ف˘ير˘ع˘ت د˘يد˘ح˘ت نأا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
ةلمج ضساسسأا ىلع متي ةميسسقلا
ضسا˘سسأا ى˘ل˘ع ضسي˘لو ة˘لؤ˘م˘ح˘˘لا
ركذو ،اهب حؤمسسم˘لا ة˘لؤ˘م˘ح˘لا
قا˘سصلإا مد˘ع نأا ا˘˘سضيأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘سسق˘˘لا را˘˘ه˘˘ظ˘˘ت˘˘سساو
يدؤؤي ةرايسسلل يمامألا جاجزلا

ةيئابج ةمارغ قيبطت ىلإا امتح
غلبم نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 يوا˘˘سست

نم803 ةداملل اقبط ةميسسقلا
.عباطلا نؤناق

ةريعسستلا ةميق نإاف ريكذتلل
ةيحايسسلا تاراي˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةأايهملا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تارا˘ي˘سسلاو
ل˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ف˘ن تارا˘˘ي˘˘سسك
اهنإاف ،تاؤ˘ن˘سس3 ن˘ع ا˘هر˘م˘ع
تاذ ةرايسسل جد000.2 ـب ردقت
000.4 و (ةنسصحا6)  كرحم
و (ةن˘سصحا9 ى˘لا7 ن˘˘˘م) جد
ةنسصحا01 نم) جد000.01
يتلا تارايسسلا امأا ،(قؤف امف
6و3 ن˘ي˘ب ا˘م ا˘هر˘م˘ع حوار˘ت˘ي
ةر˘ي˘ع˘سست د˘يد˘ح˘ت م˘ت ،تاؤ˘ن˘˘سس
000.3و جد005.1 ـب ةميسسقلا
قلعتي اميفو ،جد000.6و جد
اهرمع حوارتي يتلا تارايسسلاب
نا˘ف ،تاؤ˘ن˘˘سس01و6 ن˘˘ي˘˘ب
ـب تدد˘ح ة˘م˘ي˘سسق˘لا ةر˘˘ي˘˘ع˘˘سست
جد000.2و جد000.1
تارا˘ي˘سسلا ا˘˘ماو ،جد000.4و
01 ن˘˘ع ا˘˘هر˘˘م˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ةر˘ي˘ع˘سست تدد˘ح د˘ق˘ف تاؤ˘ن˘سس
005.1و جد005 ـب ةميسسقلا
.رانيد000.3و جد

ك.اضضر



تف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
نايب يف ،ينطؤلا عافدلا ةرازو
«مÓ˘سسلا» تم˘ل˘˘سست ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل
ضشيجلل زرافم نأا ،هنم ةخسسن
تف˘قوأا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
كرامجلا رسصانع عم قيسسنتلاب

ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘˘خ
،راتخم يجاب جربو تسسارنمتب
8 تط˘˘ب˘˘سضو ا˘˘سصخ˘˘˘سش32
ةيعابر تاراي˘سس4 ،تانحا˘سش
داؤم˘لا ن˘م ا˘ن˘ط926 ،ع˘فد˘لا
تيز نم رتل00991 ،ةيئاذغلا
7و ايئابرهك ادلؤم11 ،ةدئاملا

زجح مت اميف ،طغسض قراطم
هجؤملا دؤقؤلا نم ارتل0218
قؤ˘سس ن˘˘م ل˘˘كب ،بير˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.فراطلاو ةسسبت ،ضسارهأا

ف˘˘قوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا كرد˘˘˘لا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع

ضصاخسشأا3 ،ةياجبو ةليسسملاب
،د˘ي˘سص ي˘ت˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب اوز˘˘ج˘˘حو
ةريخذلا نم ةيمك ،ايلآا اسسدسسم
ةسشؤطرخ8201 ـب رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ي˘ف اؤ˘ف˘قوأا ا˘م˘˘ي˘˘ف ،را˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
ةر˘يؤ˘˘ب˘˘لا˘˘ب ىر˘˘خأا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

راجت7 ،تنا˘˘˘˘˘جو نار˘˘˘˘˘هوو
نيترا˘ي˘سس اوز˘ج˘حو تارد˘خ˘م
ن˘م غ˘˘ل˘˘ك11و ني˘ت˘ي˘حا˘ي˘سس
اسصرق553و ،جلاعملا فيكلا

ضسر˘ح ط˘ب˘حأاو اذ˘˘ه.اسسؤلهم
ريغ ةرجه ة˘لوا˘ح˘م ل˘حاؤ˘سسلا

اؤناك اسصخسش31 ـل ةيعرسش
يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت برا˘˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،نار˘هؤ˘ب ع˘ن˘سصلا
يعرسش ريغ ارجاهم51 فيقؤت
نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم
.فودنتو تناج ،ناسسملت

watan@essalamonline.com

5 0862ددعلأ ^1441 بجر6ـل قفأوملأ0202 صسرام1دحألأثدحلا

هعم قيقحتلل ةماعلأ ةباينلأ مامأأ مويلأ مدقي
BHRTE عمجم صصخت داصسف اياصضق يف

دادح حوبر فيقوت

ةيرثأأ ةيدقن ةعطق9711 اهنيب نم

يمحم يفاقث كلتمم3021 عاجرتصسا

ةريوبلاب ةيانب قيرح يف رصصق3 ةباصصإأ

ةانق نم ينيصسمخ ةثج لاصشتنا
نازيلغب يقصسلل

تأذل يجراخلأ يرصضحلأ نمألأ رقمب بيصصأأ
ةيحصص ةكعوب ةيدلبلأ

ضصخصشل ةصضماغ ةافو يف قيقحتلاب رمأات ةلادعلا
ةبانع يف رامع يديصسب تامدخلا ةددعتم ةدايعب

ةيملعلأ ةطرصشلأو يرأدإلأ نوناقلأو ةيطرصشلأو ةيئأزجلأ تأءأرجإلأو ماعلأو صصاخلأ نوناقلأ يف انيوكت أوقلت
ةبانعو ةديلبلاب ةينوناقلا نيميلا نودؤوي ةيئاصضق ةطرصش طباصض99

قر˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
9102 ةنسس لÓخ ةيئاسضقلا

3021 عاجرتسساو طبسض نم
نم ي˘م˘ح˘م ي˘فا˘ق˘ث كل˘ت˘م˘م
اهن˘ي˘ب ن˘م ،عاؤ˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ةيرثأا ةيد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘ق9711
13 ة˘ج˘لا˘ع˘م ل˘˘سضف˘˘ب كلذو
05 ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف طرؤ˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
.نايبنجأا مهنيب نم اسصخسش

ةيريدملل يلودلا قيسسنتلا
عم ،ين˘طؤ˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘˘˘يرازؤ˘˘˘لا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
نم اهتاريظن عمو ،ةسصتخملا

،ة˘ي˘لود˘لا ة˘طر˘سشلا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ل˘ح ن˘م ن˘كم ،«لؤ˘بر˘ت˘˘نألا»
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عؤ˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘سضق ةد˘˘˘˘˘ع
ةيفاقث تاكلتمم عاجرتسساو
ن˘م ا˘ه˘ت˘قر˘˘سس م˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘م

،ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ير˘ثألا م˘لا˘ع˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘عؤ˘˘ن˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ن˘˘˘مو
عانق» عاجر˘ت˘سسا ،ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا
ةيرثأا ةفحت ؤهو ،«نؤقرؤقلا

ةعطق˘لا ،غ˘ل˘ك053 ا˘ه˘˘نزو
عقؤملا نم ةقرسسلل تسضرعت
ةنسس ةبانعب «نؤبيه» يرثألا

فحت˘م˘ب مؤ˘ي˘لا ي˘هو ،6991
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا را˘˘ثآلا
نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج.ةمسصاعلا

لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘طر˘˘سشلا ما˘˘ه˘˘˘م
ىلع يدعتلا مئارج ةحفاكم
ةيداملا ةيفاقثلا تاكلت˘م˘م˘لا

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘يدا˘˘مÓ˘˘لاو
ةيرازؤلا تاعاطقلا فلتخم
ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت ،ة˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
ثرإلا ز˘يز˘ع˘تو ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا
ي˘ف ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو يرا˘سضح˘لا
.اندÓب

ب.نيرصسن

ى˘ل˘ع كرا˘م˘ج˘لا ةرادإا تع˘فر
،يملاعلا رئازجلا ءانيم ىؤتسسم
ه˘كاؤ˘ف درؤ˘ت˘سسم د˘سض ىؤ˘كسش
ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ،فور˘˘ع˘˘م
لاؤمألا ضسوؤور ةكرحو فرسصلا

˘ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب جرا˘خ˘لا ى˘˘لاو ن˘˘م
زؤملا نم ةريبك ةيمك داريتسساب
يف غلك نييÓم7 يلاؤح نزت
لود˘لا ىد˘حإا ن˘م ة˘مدا˘ق ةر˘خا˘ب
دؤجو فسشتكي نأا لبق ،ةيبنجألا

نازيملا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ي˘ف ل˘ل˘خ
اذه .ةنحسشلا هذه˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ؤ˘˘عد˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
هتعباتم تمت يذلا ،(قداسص.ضش)

ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسلا تاءار˘˘جإا ن˘˘م˘˘سض
ة˘م˘كح˘م فر˘ط ن˘م ر˘سشا˘ب˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ف˘ل˘م ي˘ف ،د˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘سس
ةفلاخم ةم˘ه˘ت ن˘ع ن˘ي˘ل˘سصف˘ن˘م
لاؤمألا ضسوؤور ةكرحو فرسصلا

ن˘م ح˘سضتإا ،جرا˘خ˘لا ى˘˘لإاو ن˘˘م
اهت˘كر˘ح ي˘ت˘لا ىؤ˘كسشلا لÓ˘خ
ناؤ˘˘˘˘عأا نأا ،كرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ةرادإا
ءانيملا ىؤتسسم ىل˘ع ة˘ب˘قار˘م˘لا
ىلوألا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف اؤ˘ف˘سشت˘كا

كلذ ن˘˘ع ي˘˘فا˘˘سضإا نزو دؤ˘˘جو
ريتاؤفلا لÓخ نم هب حرسصملا
5.1ـب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب

،ةدرؤتسسملا ةيمكلا نم ةئاملاب
غ˘ل˘كلا ر˘ع˘سس با˘˘سست˘˘حإا د˘˘ع˘˘بو
رلود˘لا˘˘ب زؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘حاؤ˘˘لا

ةينطؤلا ةلم˘ع˘لا ى˘لإا ه˘ل˘يؤ˘ح˘تو
ةكرح يف ةفلاخم دؤجو نيبت
،ا˘ه˘ب حر˘سصم˘لا لاؤ˘مألا ضسوؤور
لÓ˘˘خو م˘˘ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
هيلإا بسسن ام ركنأا هيلإا عامتسسلا

ىلع داتعم هنأا فسشكو ،مرج نم
ه˘كاؤ˘ف˘لا ن˘م ر˘خاؤ˘ب دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
راجتلا ىلع اهعيزؤتو ةجزاطلا
.نطؤلا تايلو فلتخم يف

هكاؤف˘لا ة˘ي˘ق˘ب فÓ˘خ ى˘ل˘عو
ةسصاخ تافسص هيدل زؤملا ناف
يقيقد˘ت˘لا با˘سسح˘لا ن˘م ع˘ن˘م˘ت
هئان˘ت˘قا˘ب مؤ˘ق˘ي ثي˘ح ،ه˘ناز˘ي˘م˘ل
لودلا ن˘م ة˘ي˘نؤ˘تر˘كلا بل˘ع˘لا˘ب
نزو ضسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘سصم˘˘لا
ضضع˘˘بو غ˘˘ل˘˘ك81ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ي
ةدحاؤلا ة˘نؤ˘طر˘كل˘ل تا˘مار˘غ˘لا

،ايملاع هب لؤمعملا نزؤلا ؤهو
يتلا بلعلا ضضعب دجؤت نكلو
يف ةدايز وأا ضصقن اهيف نؤكي
«زؤملا  نؤجرع» نؤكل نازيملا
عازتنإا لاح يف فلتلل ضضرعتي
بلاط هيلعو ،هنم ةدحاو ةزؤم
.ةءاربلا نم هتدافتسساب درؤتسسملا

ماعلا قحلا لثمم ضسمتلا اميفو
ةميق تارم5 ةفعاسضم ةمارغ
ع˘فار ،ةدرؤ˘ت˘سسم˘˘لا ة˘˘عا˘˘سضب˘˘لا
نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘ب ن˘˘˘م عا˘˘˘فد˘˘˘لا
ةراج˘ت ي˘ف ا˘ي˘لود ه˘ب لؤ˘م˘ع˘م˘لا
م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لاو زؤ˘˘م˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
بل˘ع˘لا ر˘ب˘ع ه˘ناز˘ي˘م با˘˘سست˘˘حا
لؤمعملا فÓخ ىلع ةينؤتركلا
ر˘ط˘سضت ن˘يأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب
ةيمكلا باسستحا ىلإا كرامجلا
عافدلا مدقو ،يقيقحلا اهنازيمب
ريدمل اهب اؤماق ةلسسارم قئاثو
اهلÓخ نم نؤبل˘ط˘ي ،كرا˘م˘ج˘لا
نأا اميسسل ةيعسضؤلل لح داجيإا
ةدع تكرح دق كرامجلا ةرادإا
اذه يف درؤتسسملا دسض اياسضق
ر˘˘يد˘˘م ل˘˘سسار د˘˘قو ،لا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
لجا نم نازيملا ةرادإا كرامجلا
اميف ةيئاسضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ءا˘غ˘لإا
،زؤملا ةه˘كا˘ف دار˘ي˘ت˘سسا ضصخ˘ي
ةدافتسساب عا˘فد˘لا بلا˘ط ه˘ي˘ل˘عو
متيل ةمات˘لا ةءار˘ب˘لا ن˘م ه˘ل˘كؤ˘م
21 ة˘سسل˘ج ي˘ف ة˘ي˘سضق˘˘لا جاردإا

ماكحألاب قطن˘ل˘ل مدا˘ق˘لا ضسرا˘م
.ةيئاهنلا

ط.ةراصص

نم62 ـلا ةعفدلا ضسمأا تدأا
ةطرسشلل نيسسي˘ئر˘لا ن˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا
ءاسضق ضسلجمب ،ةينؤناقلا نيميلا
،ةبان˘ع ءا˘سضق ضسل˘ج˘مو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
نم ةيماسس تاراطإا ةدع رؤسضحب
.ينطؤلا نمألاو ةلادعلا

ةنؤكتملا ةجرخ˘ت˘م˘لا ة˘ع˘فد˘لا
،ةطرسشلل ايسسيئر اسشتفم99 نم
ةطرسشلل ايسسيئر اسشتفم05 مهنم
ير˘˘ظ˘˘ن˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘يؤ˘˘كت اؤ˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت
ةيقيبطتلا ةسسردملاب يقيبطتلاو
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع» ي˘ن˘طؤ˘لا ن˘مأÓ˘ل
،ةديلبلا يف ةعمؤسصلاب «ديبزؤب
نم ةطرسشلل ايسسيئر اسشتفم94و

مهنيؤكت اؤ˘ق˘ل˘ت ،ثا˘نإا5 مهن˘ي˘ب
يدا˘˘ه˘˘لا» ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘ب

اسضيأا اؤقلت امك ،ةبانعب «يريدخ
لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ي˘سصسصخ˘ت ا˘ن˘يؤ˘كت
لوا˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا

،ماعلاو ضصاخلا نؤناقلا عيسضاؤم
،ةيطرسشلاو ةي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإلا
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ،يرادإلا نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
راجتلا ةحفاكم اذكو ،ةيملعلا

تارد˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
مارتحا اذكو ،ةيلقعلا تارثؤؤملاو
نيميلا.ناسسنإلا قؤ˘ق˘ح ئدا˘ب˘م
ل˘˘هؤؤ˘˘ت ةادؤؤ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
نؤناق21 ةداملا قفو ،نينؤكتملا

ءادأا ن˘م ،ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا
مهتايحÓسص ةسسراممو مه˘ما˘ه˘م
ة˘طر˘˘سشلا طا˘˘ب˘˘سض م˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب
مار˘ت˘حا˘ب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ظ˘ف˘ح ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلاو نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ن˘˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ن˘˘˘مألا

نيميلا دعت ا˘م˘ك ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
مؤقت يذلا ضساسسألاو فرسش مازتلإا

،ةطرسشلا لجر تاي˘قÓ˘خأا ه˘ي˘ل˘ع
ةجرختملا ةعفدلا دارفأا نأا املع
فؤ˘ف˘سص م˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل نؤ˘˘ه˘˘جؤ˘˘م
لا˘ج˘م ي˘ف ،ي˘ئا˘سضق˘لا ط˘ب˘سضلا

ة˘يا˘م˘حو ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
.تاكلتمملاو نطاؤملا

ح.ماصستبإأ

ة˘ل˘˘ي˘˘سصف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ف˘˘قوأا
بابب ينطؤلا كردلل ثاحبألا

ق˘ي˘ق˘سش ،داد˘ح حؤ˘˘بر ،د˘˘يد˘˘ج
يلع ،نؤجسسملا لامعألا لجر
ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،داد˘˘ح
هنع فسشك امل اقفو ‐ مؤيلا

esruob-E ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
-eiregla’dة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا
يف هعم قيقحتلا دسصق ةماعلا
ع˘م˘ج˘م ضصخ˘ت دا˘سسف ا˘يا˘سضق

BHRTEةلئاعل كؤل˘م˘م˘لا

ي˘˘˘ف ضصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو داد˘˘˘ح
عنمو اذه.ةيمؤمعلا لاغسشألا

قيرف ضسأارت يذلا ،دادح حؤبر
نم ،تاؤنسسل ةمسصاعلا داحتإا

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ةردا˘˘˘غ˘˘˘م
ذ˘˘ن˘˘م هر˘˘ف˘˘سس زاؤ˘˘ج بح˘˘˘سسو
هقيقسش لؤخدو ا˘ن˘ماز˘ت ر˘ه˘سشأا
ىدحإا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ن˘ج˘سسلا
ـب اهيف عباتملا داسسفلا اياسضق
.انجسس تاؤنسس8

ر.رجاه

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ضسمأا لوأا ر˘˘˘˘˘˘مأا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
حتفب ،ةبانع ةيلؤب راجحلا
ضصخ˘سش ةا˘فو د˘ع˘ب ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
ةنسس93 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ي
تامدخلا ةددعتملا ةداي˘ع˘لا˘ب
هلقن دعب رامع يديسس ةيدلبب
ن˘˘مألا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع فر˘˘ط ن˘˘م
.ةيدلبلا تاذل يجراخلا

ل˘ب˘ق ة˘ي˘ح˘سضلا نا˘كو اذ˘ه

ةعاسسلا ىلع مدقت دق كلذ
راهن نم ةقيقد54و11ـلا
ن˘˘مألا ر˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإا ضسمأا لوأا
يديسسل يجراخلا يرسضحلا

ة˘كعؤ˘ب بي˘سصأا ن˘ي˘ح را˘م˘ع
ىلع هلقن تعدتسسا ةيحسص
ةدا˘ي˘ع˘لا ى˘لإا ة˘عر˘سسلا حا˘ن˘ج
يديسسب تامدخلا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

.هسسافنأا رخآا ظفل نيأا رامع
ةفرز باحر

ضسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم ل˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
يداؤب ةيندملا ةيامحلا ناؤعأا
ةثج ،نازيلغ ةيلو يف ؤيهرأا

،ضسما˘خ˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘ه˘˘ك
يقسسلل ةانق يف اقرغ ىسضق
هللا دبعؤب يديسس مادخ يحب
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب
ظفح ةحلسصم ؤحن اهليؤحت
ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤملا˘ب ثث˘ج˘لا
د˘˘˘م˘˘˘حأا» ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسلا
اميف ،ؤيهرأا يداؤب «ضسيسسنارف
ينطؤلا كردلا حلاسصم تحتف
ىلع فؤقؤلل اقمعم ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.ثداحلا تاسسبÓم

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ة˘يا˘م˘ح˘لا ةد˘حو ضسمأا حا˘ب˘سص
انكسسم041 يح˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
قيرح دامخإا نم ةريؤبلا ةيدلبب
ي˘ح ي˘ف ة˘يدر˘ف ة˘يا˘ن˘˘ب˘˘ب بسش
،ةيدلبلا رقم لامسش «تادكل»
نيباسصم3 ليجسست مت ثيح
اؤ˘سضر˘ع˘ت ةد˘حاو ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
ى˘لوألا ة˘جرد˘لا ن˘م قور˘ح˘˘ل
71و11 نيب مهرامعأا حاورتت
ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا اؤ˘ل˘˘ق˘˘ن ،ة˘˘ن˘˘سس
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسإلا
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م» ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ب
.«فايسضؤب

ةÁرك / يوأرمع ماصشه
‘أوع

جراخلأ ىلإأو نم لأومألأ صسوؤورو فرصصلأ ةكرح ةفلاخم مهت هل تهجو

ةلادعلا ةقورأا ىلإا «لياحتم» هكاوف دروتصسم رجت كرامجلا ةرادإا

يلآأ صسدصسم عاجرتصسأو عنصصلأ ةيديلقت لبانق4و ئباخم5 ريمدت

تايلو4 ـب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رصصانع6 فيقوت

ط.ةراصص

نم لك يف ةيباهرإلأ تاعامجلأ معدل رصصانع6 ،يبعصشلأ ينطولأ صشيجلل ةكرتصشم زرافم ،صسمأأ لوأأ تفقوأأ
اصسدصسم تعجرتصسأأو عنصصلأ ةيديلقت لبانق4و نييباهرإÓل ئباخم5 ترمد امك ،ةنتابو ةبانع ،ناصسملت ،ةفلجلأ

.ةنتابو ةفلجلأو صسأدرموب نم لكب ايلآأ

يران قلط هل هجو
مامأأ Óيل فلخلأ نم
يلئاعلأ هلزنم

رخآا لتقي باصش
عوبصسأا لبق
فيطصسب هفافز نم

ةتصشم صسمأأ لوأأ ةليل تزتهأ
ةقطنمب ،لهاصسم دلوأأ
يف ءاصضيب ةيدلبب ةيأرزلأ

عقو ىلع ،فيطصس ةيلو
حأر ءاعنصش لتق ةميرج
نم غلبي باصش اهتيحصض

قبتي مل ةنصس52 رمعلأ
دعوم ىلع عوبصسأأ ىوصس
يران قلطل صضرعت ،هفافز
عنصصلأ يديلقت حÓصس نم
مصسإاب ايلحم فورعم
.«يزوفدنأرق»
يف ةيحصضلأ تغاب يناجلأ
برقلاب ،صسمأدلأ مÓظلأ

هأدرأأو ،يلئاعلأ هلزنم نم
،فلخلأ نم ران قلطب Óيتق
ةهجو وحن رأرفلاب ذلو
ىلع حÓصسلأ اكرات ةلوهجم
حرصسم نم راتمأأ01 دعب
.ةميرجلأ

هذه بابصسأأ لأزت ل اميف و
ةياغ ىلإأ ةلوهجم ةميرجلأ

حّجر ،رطصسألأ هذه ةباتك
يناجلأ نأاب ،ةيأرزلأ ناكصس
ةقرصس لواح اصصل نوكي دق
ةيحصضلأ ةرايصس وأأ ،ةيصشاملأ

،«وتناكيب ‐ايك» عون نم
نم برقلاب ةنوكرم تناك
.هلزنم

ةيحصضلأ نأأ ،ركذلاب ريدج
هفافز لفحل رصضحي ناك
،لبقملأ عوبصسألأ جمربملأ

هئابرقأل اقفو ىنتقأ ثيح
اهيف امب ،تامزلتصسملأ لك
ةقطنم نم ةميلولأ محل

ةيلول ةعباتلأ نويعلأ صسأأر
تلمعتصسأ اهنكل ،ةنتاب
.همتأام يف فصسأÓل

صش.يرمعلأ
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تاذ ا˘يا˘سضق˘لا˘ب  نؤ˘فرا˘ع˘لا ق˘ف˘ت˘˘ي
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب ةد˘˘˘ي˘˘˘طؤ˘˘˘لا ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
ةمئاق ةقÓع كانه نأا ، ةيعامتجلا
ضسرامملا كؤل˘سسلاو  ة˘فا˘ق˘ث˘لا ن˘ي˘ب
كؤلسسلاف ، عمتجملا دارفأا  لبق نم
همؤ˘ه˘ف˘م ي˘ف  ل˘ث˘م˘ي ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةقÓعلا كلت دسسجي هنأا ىلع ماعلا
يتلا ةفاقثلا نيبو هنيب ةيميمحلا
نادجؤلا بناؤج نم ابناج لكسشت
امهنيب لسصفلا  نكمي لو ، يدرفلا

Ó˘˘كسش نا˘˘ط˘˘بار˘˘˘ت˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘نؤ˘˘˘ك
ىري نأاسشلا اذه  يف و، انؤمسضمو
يأل يعامجلا كؤلسسلا نأا ضضعبلا

كلت جاتن لإا ؤه ام ناك عمتجم
لؤقع يف تسسسسأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ل˘كسشب ةد˘سسج˘مو ضسا˘ن˘لا  نا˘هذأاو

، ةيمؤيلا مهتاسسرامم يف يئاقلت
ار˘˘سصن˘˘ع نأا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشي ا˘˘˘مؤ˘˘˘هو
نا˘مؤ˘˘ق˘˘ي ضسنا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ما˘˘ج˘˘سسنلا
عمتجملا ةفاقث نيب نيتم لكسشب
م˘ت˘ي نأا ي˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي اذ˘˘ل ، ه˘˘كؤ˘˘ل˘˘سسو
ؤحن هجتي ؤحنب ام˘ه˘ن˘ي˘ب برا˘ق˘ت˘لا
اهنأاسش نم يتلا تايلآلا لك ليعفت
يركفلا بناجلا ميعدت ىلؤتت نأا

هذ˘˘ه ضسي˘˘˘سسأا˘˘˘ت ي˘˘˘ف يؤ˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لاو
ىلإا فدهت يتلا ةيرهؤجلا ةلداعملا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا كل˘ت ءا˘ن˘˘ب
ةيسسيئرلا رواحملا ءاسشنا يف لخدت

، ةيعا˘م˘ت˘جا ة˘ي˘كؤ˘ل˘سس ة˘فا˘ق˘ث يأل
ه˘تا˘فÓ˘˘ت˘˘خا م˘˘غرو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ف
لإا ةيمؤيلا هتÓماعم يف هتانيابتو
لّعفي نأا لواحي تقؤلا تاذ يف هنأا

يتلا اهدا˘ع˘بأا˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا بناؤ˘ج˘لا
ه˘ح˘لا˘˘سصم مد˘˘خ˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ءاؤسس ةي˘تاذ˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا ه˘نوؤؤ˘سشو
وأا ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ه˘ت˘لا˘ح˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت
ام ىتحو ة˘ي˘ف˘طا˘ع˘لا و ة˘ي˘ناد˘جؤ˘لا
ةينهملا هتايحب اقيثو لاسصتا لسصتي
تاحلطسصملا هذهف ،.. ةيعامتجلاو
ةعيب˘ط ى˘لإا ر˘ي˘سشت ا˘ه˘نؤ˘م˘سضم ي˘ف
نمزلا رورمب تسسسسأات يتلا ةفاقثلا

نأاكو ، درفلا ةكلم يف ثادحألاو
نأا امزاج د˘ق˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ي˘خألا اذ˘ه
يتلا ةقيرطلاب ةي˘مؤ˘ي˘لا ه˘ت˘سسرا˘م˘م
ه˘ت˘فا˘ق˘ث جا˘ت˘ن ي˘ه ة˘˘ب˘˘ئا˘˘سص ا˘˘هار˘˘ي
نأا امامت كردي نأا نود ةيعامتجلا

ةرابع رهؤجلا يف يه ةفاقثلا هذه
ةقباسسلا براجتلا نم ةعؤمجم نع

ه˘˘تا˘˘نؤ˘˘كم ىد˘˘˘حا ل˘˘˘كسشت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
عمتجت يتلاو ةينادجؤلاو ةيسسفنلا
يتلا ةيمؤيلا هتايكؤلسس تايط يف
مامأاو  ، ينمسض لكسشب اهب لعافتي
كؤ˘ل˘سسل˘ل ي˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا  كاردلا اذ˘˘ه
ى˘لإا زر˘ب˘ي أاد˘ب يذ˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
نم بلطتت ةيمتح كانهف ، دؤجؤلا
رمألا قلعتيو اهب مازتللا عمتجملا
ةيماسسلا ئدابملاو ةلي˘ب˘ن˘لا  م˘ي˘ق˘لا˘ب
يف رسصانعلا هذ˘ه تخ˘سسر˘ت ا˘م˘ل˘كف
انازتا رثكأا ريخألا اذه ناك عمتجملا

ة˘ق˘ير˘ط و ه˘ف˘قاؤ˘م  ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘فاؤ˘˘ت و
اهيحؤتسسي يتلا راكفألا نع هريبعت
ريسسف˘ت˘لاو ة˘م˘ي˘ل˘سسلا ة˘فر˘ع˘م˘لا ن˘م
ماجسسنلاب  ةقÓع هل امل يقطنملا

فلتخم نيب قفاؤتلاف . عقاؤلا عم

لعجت ةيعامتجلا ةفاقثلا تانؤكم
ةز˘ي˘كر˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح   ن˘˘م
ةيمنتلا ضصرف قلخ يف ةيسساسسألا
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا

فاد˘˘هألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ّن˘˘كم˘˘تو
بابسسأا لك هل ققحت يتلا ةدؤسشنملا
تناك ام˘ل˘كف ،را˘هدزلاو ة˘ي˘ها˘فر˘لا
ايعامتجا اهيلع قفاؤتملا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م ا˘ي˘ع˘قاو ةد˘˘سسج˘˘م˘˘لاو
ةر˘ّي˘ن˘لا ة˘يؤور˘لاو فدا˘ه˘لا ر˘ي˘كف˘˘ت˘˘لا
ح˘لا˘سصم˘لا ق˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا رؤ˘˘مأÓ˘˘ل
نزتمو مجسسنم عمتجم ءانبل ةيمارلا

لاسصتا لسصتي ام لك عم قواسستمو
ة˘ي˘نا˘سسنإا ةرا˘˘سضح ءا˘˘سشنإا˘˘ب ا˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
ةيلا˘ث˘م˘لا ى˘لا ى˘قر˘ت ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جاو
 . ةيلامكلاو

كولصسلاو ةفاقثلا نيب ضسناجتلاو ماجصسنلا
تميملقت . ميرك : ملقب
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ثاد˘حإلاو خ˘يرا˘ت˘لا ع˘ئا˘قو ي˘ه كل˘ت
ةسسرامم اهتايمسسم تحت جردنت يتلا
ة˘لود ل˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا با˘˘هرلا
بعسشلا قحب ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا لÓ˘ت˘حلا
52 ءاثÓثلا خ˘يرا˘ت˘ب˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يباهرلا بكترا62ـلا  لبق  رياربف
ن˘يا˘ت˘سشد˘لؤ˘غ خورا˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا

يف نيلسصملا قحب ةعسشبلا هترزجم
ي˘ت˘لا ،ي˘م˘ي˘هار˘بلا مر˘ح˘˘لا د˘˘ج˘˘سسم
،ايلسصم92 داهسشتسسا نع ترفسسأا

تفر˘ع ثي˘ح ن˘ير˘خآا051 ة˘با˘سصإاو
د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ةرز˘˘ج˘˘م˘˘ب د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
. ليلخلا يف يميهاربلا
خورا˘ب ي˘با˘هرإلا ن˘طؤ˘ت˘سسم˘لا ذ˘˘ف˘˘ن

ىلإا لخد امدنع ةرزجملا نياتسشدلؤغ
ىلع رانلا قلطأاو يميهاربلا مرحلا
لÓ˘ت˘حلا دؤ˘ن˘ج ق˘ل˘غأاو ن˘ي˘ل˘سصم˘˘لا
مرحلا يف نودجاؤت˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
نم نيلسصملا عنمل دجسسملا باؤبأا
جراخ نم نيمداقلا اؤعنم امك برهلا
ذاقنإل هتحا˘سس ى˘لإا لؤ˘سصؤ˘ل˘ل مر˘ح˘لا

دهسشتسسا قحل تقو يفو ىحرجلا
لÓ˘ت˘حلا دؤ˘ن˘˘ج ضصا˘˘سصر˘˘ب نور˘˘خآا

تازانج عييسشت ءانثأاو دجسسملا جراخ
05 ىلإا مهعؤمجم عفر ام ءادهسشلا
لخاد اودهسشتسسا مهنم92 ،اديهسش
.دجسسملا

لÓتحلا تاؤق تقلغأا ةرزجملا رثإاو
ةميدقلا ةدلب˘لاو ي˘م˘ي˘هار˘بإلا مر˘ح˘لا
ىؤ˘عد˘ب ،ة˘ل˘ما˘ك ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس ةد˘م˘˘ل
نمو تلكسشو ،ةميرجلا يف قيقحتلا

قيقحتلل ،«راغمسش» ةنجل دحاو فرط
يف تجرخو ،اهبابسسأاو ةرزجملا يف
ميسسقت :اهنم ،تايسصؤت ةدعب هنيح
،ن˘ي˘م˘سسق ى˘لإا ي˘م˘ي˘˘هار˘˘بإلا مر˘˘ح˘˘لا

ىلع ابعسص ايلÓتحا اعقاو تسضرفو
ةميدقلا ةدلبلا يف ني˘ن˘طاؤ˘م˘لا ةا˘ي˘ح
ىلع ةددسشملا تاسسارحلا تعسضوو
يف قحلا لÓتحÓل تطعأاو ،مرحلا
،ه˘ن˘م ر˘ب˘كألا ءز˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘سسلا

هد˘˘يؤ˘˘ه˘˘ت فد˘˘ه˘˘˘ب %06 ي˘˘لاؤ˘˘˘ح
ع˘ن˘˘م رر˘˘كتو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘سسلاو

˘˘مر˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ناذألا ع˘˘فر لÓ˘˘ت˘˘˘حلا
.ةديدع تارم يميهاربإلا

:مرحلا نم بسصتغملا مسسقلا مسضيو
تايسصخسشو ،ءايبنأا رؤبقو تاماقم
،مرحلا نحسص ىلإا ةفاسضإا ،ةيخيرات
ركذيو هيف ةفؤسشكملا ةقطنملا يهو
يذلا نياتسشدلؤغ خوراب يباهرإلا نأا

دنع (اماع24) رمعلا نم غلبي ناك
يسسسسؤؤم نم دعي ةرزجملا هباكترا

نم مِدق دقو ،ةينيدلا «خاك» ةكرح
ماع ةي˘كر˘ي˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلؤ˘لا

ة˘˘ن˘˘طؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘ف ن˘˘˘كسسو ،0891
يسضارأا ىلع ةماقملا «عبرأا تايرك»
.ليلخلا ةنيدم
يميهاربإلا مرحلا ةرزجم ىركذ يفو
دجسسملل ةسصاخ ةرايزب ؤهاينتن مؤقي
هتجوزو ؤه ليلخلا يف يميهاربلا

لكي˘ه˘لا تا˘عا˘م˘ج ن˘م نا˘تر˘يزؤ˘لاو
ف˘ي˘غ˘ير ير˘ي˘مو ي˘ل˘ف˘تؤ˘˘ح ي˘˘ب˘˘سست
يركذ ءايحا ى˘ل˘ع ؤ˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ل˘م˘ع˘ي˘ل
ضسفنبو هتقيرط ىلع نكلو ةرزجملا

خورا˘˘ب ي˘˘با˘˘هرإلا بؤ˘˘ل˘˘سسأاو ج˘˘ه˘˘˘ن
مهنؤك ؤهاينتن نيماينبو نياتسشدلؤغ
معد نع اثحاب ةدحاو ةلمعل ناهجو
ني˘ن˘طؤ˘ت˘سسم˘لا م˘ئاؤ˘ق ن˘م ي˘با˘خ˘ت˘نا
ن˘˘م رد˘˘ق ر˘˘ب˘˘كا ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصح˘˘˘ي˘˘˘ل
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا ي˘˘˘˘˘ف تاؤ˘˘˘˘˘سصلا
. ةمداقلا ةيليئارسسلا
يذ˘لا ع˘م˘ق˘لاو ير˘كف˘لا با˘˘هرلا نا
ضضرف ةلوا˘ح˘مو ؤ˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ه˘سسرا˘م˘ي
ر˘سشن˘ب ضضرلا ى˘ل˘ع ةد˘يد˘˘ج ع˘˘ئا˘˘قو
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصب ى˘م˘سسي ا˘م ط˘˘ئار˘˘خ
ىلا ريسشت تاطفاي ذيفنت يف ادبلاو
ند˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘سسق˘˘˘ت˘˘˘لا
ر˘˘سشن م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا

» ةكرح ءاطسشن اهقلع ةديدج  تاتفل
ند˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع «م˘˘ي˘˘فا˘˘غ˘˘ير
ةي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
كلت لؤخد نم نييليئارسسلا رذحت
نم اءزج اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب ىر˘ق˘لاو ند˘م˘لا
اقفو ةيلبقتسسملا ةينيطسسلفلا ةلودلا
يتلا ةتفÓلا لؤ˘ق˘تو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصل

ن˘ي˘ت˘غ˘ل˘لا˘بو ر˘م˘حلا نؤ˘ل˘لا˘ب تب˘ت˘˘ك
لخدت تنا !فقؤت» ةيربعلاو ةيبرعلا

اذه.. ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘م ءز˘˘ج ي˘˘ه ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ا˘ق˘فو ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
. نرقلا ةقفسصل
ؤعدتو ةكحسضم تاسسرامملا هذه نا
لا لكسشت نا نكمي لو ةيرخسسلل
فار˘عألاو م˘ي˘ق˘˘لا ل˘˘كب ارا˘˘ت˘˘ه˘˘ت˘˘سسا

تلواح˘م ناو ،ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناؤ˘ق˘لاو
ة˘ق˘ف˘سص ق˘ي˘ب˘ط˘ت لÓ˘ت˘حلا ة˘مؤ˘˘كح
تاطفاي ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ة˘ي˘كير˘ملا نر˘ق˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘لود˘˘لا ى˘˘لا ر˘˘ي˘˘سشت
لو ةسضؤفرم ةبعل يه ةيلبقتسسملا
تبتك يذلا قرؤلا نمث ىتح ىواسست

ينيطسسلفلا بعسشلل ينعت لو هيلع
ىلع نينطؤتسسملا عجسشتو ءيسش يأا
بع˘˘سشلا د˘˘سض تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت
مه˘م˘ئار˘ج ة˘ل˘سصاؤ˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ي˘˘˘سضارلا ة˘˘˘قر˘˘˘سس لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سساو
.اهبهنو ةينيطسسلفلا

يليئارصسإلا باهرإلا لصسلصسمو يميهاربإلا مرحلا ةرزجم
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لÓتحلا ضشيج هب ماق ام ًابيرغ ضسيل
ة˘ي˘قر˘سشلا دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
هدؤ˘ن˘ج د˘حأا ما˘ق ا˘مد˘ن˘ع ،ةز˘غ عا˘ط˘ق˘ل
ٍد˘ي˘ه˘سش د˘سسج ق˘ح˘سسب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
˘مÓ˘عإلا تا˘سسد˘ع ما˘مأا ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
همسسج ضسرهو ،نيرؤسصملا تاريماكو
نم ٍعمسسمو ىأارم ىلع هماظع قحسسو
ؤل ةينلا هيدل تناك دقو ،عمجأا ملاعلا
نابسشلا نم ديزملا لتقي نأا عاطتسسا
ناكملا يف اؤناك نيذلا ،نيينيطسسلفلا
دمحم ديهسشلا ة˘ث˘ج بح˘سس نؤ˘لوا˘ح˘ي
اهترفسشو ةفارجلا ريزانج عنمو ،معانلا

قئاسس نأا لإا ،رهاطلا هدسسج قيزمت نم
لÓتحلا ضشيج يف يدنجلا ةفارجلا
ملو ،هتميرج يف ددرتي مل ،يليئارسسإلا
ٍديهسش دسسج نم لينلا نم هتفارج عنمي

ه˘˘سشي˘˘ج ر˘˘سصأاو ،ةؤ˘˘ق لو ه˘˘ل لؤ˘˘ح ل
ضصاسصرب ًةرم ،نيترم هلتقي نأا يداعملا

ةر˘˘ف˘˘سشو تÓ˘˘ج˘˘ع˘˘ب ىر˘˘خأاو هدؤ˘˘ن˘˘ج
ملو ،لتقلا نم عبسشي مل هنأاكو ،هتفارج
ٍة˘ي˘سشحؤ˘ب ى˘سضم˘ف ،ءا˘مد˘لا ن˘م ِؤ˘تر˘˘ي
ةداق ناك دقو ،اهنم ٍديزم ؤحن ٍةيؤمدو
ةثدا˘ح˘لا نؤ˘ب˘قار˘ي ه˘طا˘ب˘سضو ضشي˘ج˘لا

.ةميرجلا ىلع نودهسشيو
وأا ةديحؤلا ةميرجلا يه هذه تسسيل
ود˘ع˘لا ضشي˘ج ا˘ه˘ب˘كتر˘ي ي˘ت˘لا ى˘˘لوألا
اذه ا˘ندؤ˘ع د˘ق˘ف ،ا˘ن˘ق˘ح˘ب ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خألا ي˘˘عد˘˘ي يذ˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا

رثكأا دحأا هنأا عيسشيو ،ةيلاعلا ةيبقانملاو
بورحلا دعاؤقب ًامازتلا ملاعلا ضشؤيج
يف ظفاحي ه˘نأاو ،لا˘ت˘ق˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأاو
م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘عألا ع˘˘م ه˘˘بور˘˘ح
،ةيلودلا تايقافتلا مزتليو ،ةيناسسنإلا

ءانثأا ءارجإلا ةيعرملا نيناؤقلا قبطيو
Óف ،اهكهتني لو اهفلاخي لو لاتقلا
لو ،ٍحيرج ىلع زهجي لو ،Óًفط لتقي
ىلع يدتعي لو ،ٍريسسأا ىلع رانلا قلطي
قلطي لو ،ٍحلسسم ريغ لتاقي لو ،ٍةأارما
م˘قاؤ˘طو ن˘ي˘ي˘فا˘˘ح˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘لا
نيذلا ،يندملا عافدلا لاجرو فاعسسإلا
نؤعسضيو ،ةسصاخلا مهتارتسس نؤسسبلي
تؤيبلا مدهي لو ،ةز˘ي˘م˘م˘لا م˘ه˘تارا˘سش
لو ،اهيف نمب اهفسصقيو اهينكاسس ىلع
ه˘تا˘ي˘ل˘م˘˘عو ه˘˘ناود˘˘ع ي˘˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسي
ةحلسسألاو ةطرفملا ةؤق˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا
.ًايلود ةمرحملا

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشي يذ˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نؤ˘ن˘يد˘ت˘مو ،نؤ˘فر˘ط˘˘ت˘˘م ٌتا˘˘ما˘˘خا˘˘ح
نؤ˘ت˘ف˘يو هدؤ˘ن˘ج نؤ˘سسرد˘ي ،نود˘˘قا˘˘ح
ىعدا ام فÓخ ىلع اندؤع دق ،هتداقل
براجتلاو عئاقؤلا تت˘ب˘ثأا د˘ق˘ف ،ًا˘ما˘م˘ت
اهدنسستو رؤسصلا اهقثؤت يتلا ةقباسسلا
ام لك بكتري هنأا ،دهاؤسشلاو لئلدلا
،ركذ امم ٍءيسشب مزتلي لو ،رثكأاو قبسس
لب ،ًاقح يعاري لو ًادهع ظفحي لو
ليبسس يف ٍةميرج يأا باكترا دمعتي

،هتاياغ ىلإا لؤسصؤلاو هفادهأا قيقحت
ةيركسسعلا تاميلعتلا ذفني اذهب ؤهو
يذلا ،يماظنلا هسشيج ةدايقل ةيمسسرلا
ذنم م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ل˘ك با˘كترا دا˘ت˘عا
ىتحو هنايك ضسيسسأات لبق ام تاؤنسس
ديدجلاو ميدقلا هخ˘يرا˘ت˘ف ،اذ˘ه ا˘ن˘مؤ˘ي
ن˘فدو ىر˘سسألا ه˘˘ل˘˘ت˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ه˘˘سشي
مهداسسجأا لحسسو ،ءايحأا مهو مهسضعب
مهنؤ˘ط˘ب ر˘ق˘بو ،م˘ه˘ي˘ف را˘ن˘لا لا˘ع˘سشإاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘سضعأا عاز˘˘˘ت˘˘˘ناو
.مهداسسجأا نم اهلاسصئتسساو
ير˘سصم˘لا ضشي˘ج˘لا تÓ˘˘ج˘˘سس ل˘˘ع˘˘لو
ضشيج ةداق نأا ةملكلاو ةرؤسصلاب دكؤؤت
ىر˘˘سسألا ل˘˘ت˘˘ق˘˘˘ب اور˘˘˘مأا د˘˘˘ق ود˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةيعامج رؤبق يف مهنفدو نييرسصملا

يبرح نابإا ءانيسس ءارحسص يف كلذو
ضضعب ناك دقو ،7691و6591 ماع
ًءا˘ي˘حأا ىر˘سسألا ن˘ي˘ير˘سصم˘لا دؤ˘ن˘˘ج˘˘لا

ة˘موا˘ق˘م˘لا خ˘˘يرا˘˘تو ،اؤ˘˘ن˘˘فد ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
نوراسشو ناياد نأا دهسشي ةينيطسسلفلا

هيسشؤمو ناتيإا ليئافرو رزياع لآا نبو
ع˘سشبأا اؤ˘˘ب˘˘كترا د˘˘ق ،م˘˘هر˘˘ي˘˘غو ضسنرأا
ق˘ح ي˘˘ف ضشحاؤ˘˘ف˘˘لا د˘˘سشأاو م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا
اؤ˘نا˘ك م˘ه˘نأاو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
ةي˘فا˘ن˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ًادؤ˘ه˘سش
مهنإا لب ،ا˘ه˘ن˘ي˘ناؤ˘قو بر˘ح˘لا د˘عاؤ˘ق˘ل
ىلع اؤفرسشأاو رماوألا اوردسصأا نيذلا
.اهذيفنت

رؤسص انتركاذب دي˘ع˘ت˘سسن مؤ˘ي˘لا ا˘ن˘ل˘ع˘ل
ليسشار ةيكيرمألا ةنما˘سضت˘م˘لا ق˘ح˘سس
ةيليئارسسإا ةفارج اهتقحسس يتلا يرؤك
ح˘فر ة˘ن˘يد˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ب˘˘ي م˘˘ي˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
اهنأا اهتميرج تناك دقو ،ةينيطسسلفلا
مهديؤؤتو ،نيينيطسسلفلا عم نماسضتت
ي˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘م ف˘˘ق˘˘تو ،م˘˘ه˘˘لا˘˘سضن ي˘˘ف
مهتؤ˘ي˘ب مد˘ه˘ت نأا ضضفر˘تو ،م˘ه˘قؤ˘ق˘ح
ضشيج نم ناك امف ،مهنكاسسم رمدتو
ًامامت ،هتفارجب اهقحسس نأا لإا لÓتحلا

ملو ،معانلا دمحم ديهسشلا عم لعف امك
ريغ وأا ةيكيرمأا اهنؤك ليسشارل عفسشي
ريغو ةفيعسض ةأارما اهنأا وأا ،ةينيطسسلف
لكسشت لو ةلتاقم ريغ اهنأاو ،ةحلسسم
.مهتايح ىلع ًارطخ
نع ءاركنلا ةميرجلا هذه فلتخت ل
،ءاد˘ه˘سشلا ن˘ي˘ما˘ث˘ج فا˘ط˘ت˘˘خا م˘˘ئار˘˘ج
تادار˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلاو
،ةير˘سس ن˘كا˘مأا ي˘ف وأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

لؤط ببسسب مهداسسجأا ضضرعتت ثيح
،هيؤسشتلاو ضسؤقتلا ىلإا ديمجتلا ةرتف
زاجتحاب لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس مؤ˘ق˘ت وأا
نع عنتمتو ،ٍةليؤط ٍتارتفل نيماثجلا
مؤقت وأا ،مهن˘فد˘ل م˘ه˘يوذ˘ل م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست
ماقرألا ن˘فاد˘م ي˘ف م˘ه˘ن˘فد˘ب ا˘ه˘سسف˘ن˘ب
لو مهتمرح يعارت ل ،ٍةنيهم ٍرؤسصب
مهتداعإا نمسضت لو ،مهقؤقح ظفحت
.مهيوذو مهرسسأا ىلإا

ءا˘˘ي˘˘حألا˘˘ب ل˘˘كن˘˘ي يذ˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا نإا
،مهلتقيو مهيلع رانلا قلطيو ،مهبذعيو
،ءاسسنلاو خؤيسشلاو لافطألا فدهتسسيو
ي˘ح˘لا ضصا˘سصر˘˘لا قÓ˘˘طإا د˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ىلع لتاقلا هسصاسصر بؤسصيو ،مهيلع
مهنؤيع أاقفيو ،مهرودسصو مهسسوؤور
قزميو ،ًادمع بيسصيو ًاسصنق لتقيو
،مهماظع مسشهيو مهداسسجأا هسصاسصرب
مهتؤمو مهسضعب للسش يف ببسستيو
ىلع ءادتعلاب ًادبأا يلابي ل ،ًايريرسس
دا˘سسجألا ى˘ل˘عو ،تاؤ˘مألاو ءاد˘ه˘˘سشلا

.ىسضرملاو ىرسسألا وأا ،تافرلاو
ميدقلا هثبخو ءاركنلا همئارج نكلو
تفت ل ةيتارؤتلاو ةيدؤملتلا هاياسصوو
لو ،انمئازع نهؤت لو ،اندسضع نم
نأاسش نم للقت لو ،انسسؤفن فعسضت
يلاعلا مهماقم نم طحت لو ،انئادهسش
،ةميركلا مهتلزنمو ةعيفرلا مهتناكمو
تح˘ت ٍرؤ˘ب˘ق ي˘ف اؤ˘نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘يأا م˘˘ه˘˘ف
وأا ،حا˘˘ير˘˘˘لا ه˘˘˘ترذأا ًادا˘˘˘مر وأا ،ضضرألا

فؤ˘جو عا˘˘ب˘˘سسلا نؤ˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف اؤ˘˘نا˘˘ك
تانج ي˘ف م˘ه˘ف ،نا˘ت˘ي˘ح˘لاو كا˘م˘سسألا

ن˘ي˘ق˘˘يد˘˘سصلاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘لا ع˘˘م ٍند˘˘ع
ي˘ف ةر˘ها˘ط˘لا م˘ه˘حاورأاو ،ءاد˘˘ه˘˘سشلاو
ضشر˘ع تح˘˘ت ٍر˘˘سضخ ٍر˘˘ي˘˘ط ل˘˘سصاؤ˘˘ح
ًائينهو ،مهتداهسش مهل ىبؤطف ،نمحرلا
ي˘ف م˘ه˘ب ى˘حر˘˘مو ،م˘˘ه˘˘ن˘˘كسسم م˘˘ه˘˘ل
.ىلعألا ضسودرفلا

ٌةيليئارصسإا ٌتاميلعتو ٌةيدوهي اياصصو مهِداصسجأاب ُليثمتلاو ِءادهصشلاب ُليكنتلا
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:«مÓضسلا»ـل ولاّلضش روّنلا دبع ممضصملا

«كيفارجلا يف ةيملاعلا غولب يفدهو ةتماّصصلا ةغللا يف ميمصّصتلا قصشعأا»
ايرولاكب ىلع لّضصحتم ،0002 ماع صسرام32 موي ،تيدقات ةيدلب صصيرخا جرب ةرئاد يف اًمامت ةريوبلا ةي’و بونج نكاضسلا ىضسيع يديضس ةنيدمب دولوملا ولاّلضش روّنلا دبع

.(كيفارجلا) ميمضصّتلا ّنف فرتحي ،رييضسّتلا مولعو ةيراجّتلاو ةيداضصتق’ا مولعلا ةيّلك ىلوأا ةنضس ةريوبلا جاحلوا دنحم يلكآا ةعماجب بلاط ،9102 ايرولاكبو8102

رؤ˘ن˘لا د˘ب˘ع ما˘ق ،اذ˘˘ه ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضا
052 ن˘م ر˘ث˘˘كأا م˘˘ي˘˘م˘˘سصت ؤ˘˘لÓ˘˘سش
ن˘م ا˘ه˘ُت˘عا˘ب˘ط تم˘ت بت˘˘كل فÓ˘˘غ
اهنيب نم ،ةفلتخم رسشن رود فرط
راد» «نيملاَعلل راد» «فّقثُملا راد»
ي˘ف بّرد˘م ه˘نأا ا˘م˘ك ،«دؤ˘˘ُجؤ˘˘َم ا˘˘نأا
يف بيرد˘ّت˘لا ضسرا˘م˘يو م˘ي˘م˘سص˘ّت˘لا

يتؤّسصلا قيلعّتلل قسشاع ،نيزكرم
وأا يعاذإلا ميدقّتلا يف ةءافكلا هلو
ةيبرعلا ةغللاب نؤتفم ،ينؤيزفلّتلا

امك ،اهيف قمعتلاو اهِمّلعت يف ذخآاو
نم ةيبرعلا ةغللاب يبدأا لمع هل ّنأا
نإا اًب˘ير˘ق رد˘سصي˘سس «ة˘ياوّر˘لا» عؤ˘ن
هللا ءاسش
يف رونلا دبع ذاتضسأا كتيادب ^
تفضشتكا فيكو ميمضصتلا لاجم
ي˘˘ف عاد˘˘˘ب’ا ن˘˘˘م بنا˘˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
؟كضسفن
م˘ي˘م˘سص˘ّت˘لا ي˘ف قور˘ّسشلا تا˘˘سضمو
،رغّسصلا ذنم ةبهؤملا اهب ترجفنا
تءاج فÓتخلاو عاد˘بإÓ˘ل ق˘سشع˘لا
ةيئادتبلا ةلحرملا يف ةبهؤملا امهب
يف قرغ˘لاو ضسؤ˘ه˘لا ،م˘ي˘ل˘ع˘ّت˘لا ن˘م
يذ˘لا ي˘عاد˘بإلا لا˘م˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت
ىلإا ودغي اًيبسص ُتنك نأا ذنم َضضمو
ريؤطتو عاتمتسسÓل تنرتنلا ىهقم
اهتحؤبسصأا يف تناك يتلا ةبهؤملا
رؤ˘ّسصلا ل˘يد˘ع˘ت˘˘ب مؤ˘˘قأا ،ة˘˘ير˘˘هّز˘˘لا

كلذ نا˘ك ،كي˘كف˘ّت˘لاو ا˘ه˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘تو
عاتمتسسلا كلذ ّنأا لهجي يبّسصلا

ن˘˘ع هز˘˘ّي˘˘م يذ˘˘˘لا فÓ˘˘˘ت˘˘˘خلا ؤ˘˘˘ه
ينفط˘ت˘خ˘ت ،ه˘م˘لا˘ع ي˘ف ن˘ير˘ي˘ث˘كلا
لباقُت ةهجاو يأا يف تاميمسصّتلا

ةبهؤم تبهل ،عارّذلاو يّفكو يلقُم
1102 ما˘ع د˘ع˘ب يد˘ل م˘ي˘˘م˘˘سص˘˘ّت˘˘لا

يفارتحلا ميم˘سص˘ّت˘لا ي˘ف ُتعر˘سشو
هقامعأا ىلإا ضصؤغلاو هيف ثحبلاو
،اهنم ذخأاُي ي˘ت˘لا ضس˘ُسسألا ة˘فر˘ع˘مو
م˘ي˘ما˘سصت ي˘ف ل˘ّمأا˘تأاو ؤ˘نرأا ُتر˘سص
لواحأا ّمث ،اهاؤتحم ةءارق عم بتكلا

ن˘م نؤ˘ل˘سسر˘ي ا˘م ف˘َق˘˘لأا نأا اًد˘˘ها˘˘ج
ةقÓعلاو اهيّتفد نيب حرطو اياسضق
ىؤتحملاو فÓغ˘لا ن˘ي˘ب ة˘ل˘سسر˘ُم˘لا
ٌفارسشأا كلذ ىلع يندعاسس ،جردُملا

نيمّمسصملاو مراكألا ةذتاسسألا نم
ةذا˘ت˘سسألا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ن˘ي˘ّي˘م˘لا˘ع˘˘لا
يذ˘لا ن˘يدا˘ق ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ءا˘مر˘ُكلا

ناكو ،برقملا هذي˘م˘ل˘ت ي˘ن˘م ل˘ع˘ج
را˘˘سسكنا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ي˘˘ل ه˘˘ُع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشت
اذإا ي˘ت˘لاو ة˘يؤ˘ن˘ع˘م˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘ل˘˘ل
بي˘˘غ˘˘ت ه˘˘ُت˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘ب تطا˘˘˘حأا

ةذ˘تا˘سسأا د˘جؤ˘˘ي ا˘˘ًسضيأا ،ى˘˘سشÓ˘˘ت˘˘تو
،ميظع لسضفو دي يلع مهل نورخآا

ف˘˘ير˘˘سش» ةذ˘˘تا˘˘سسألا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م
لامج ناسسح «لايخ دمحم» «ميهاربا
ىفط˘سصم «يوا˘سش نا˘سسح» «ن˘يد˘لا

ةّدع نم ءاقدسصأاو ةذتاسسأاو «مركم
ذاتسسلا يف كلذ لاثم ،ةيبرع لوّد
نيرخآاو رسصم ةلود نم وداه دمحم
اؤعفد نيذلا نم مهريغو نميلا نم
يف تعرسش ،زtيمّتلاو عادبإلا ىلإا يب
ةءار˘ق د˘ع˘ب ي˘فار˘ت˘حلا م˘ي˘م˘سص˘˘ّت˘˘لا

أارقأا ُتنك ينّنأا امك ،بتكلا تارسشع
ل˘˘جأا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع تاّر˘˘م فÓ˘˘غ˘˘˘لا
ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب فÓ˘ت˘خلا طا˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘سسا
امكو ،امُهنيب هباسشّتلا وأا ىؤتحملا

م˘ه˘ّنأا ن˘ي˘نا˘ّن˘ف˘˘لا ن˘˘ع فور˘˘ع˘˘م ؤ˘˘ه
«ةبا˘ت˘كلا» ه˘لا˘كسشأا˘ب ن˘ف˘لا اوذ˘خ˘ّتا
«حرسسملا» «ىقي˘سسؤ˘م˘لا» «م˘سسّر˘لا»

هلؤق نوديري ام نع ريبعّتلل خلإا ...
يف ميمسصّتلا انأا ُتذخّتا ،مÓك نود
قطّنلا اهنكمي يتلا ةتماّسصلا ةغللا
نيب لسسرُم ؤه امبو ٍلماك ٍباتكب
فّقؤّتلا يف اًمؤي رّكفُأا ملو ،هيتّفد
.ميمسصّتلا نؤنف نع
فÓغ ميمضصت يف دمتعت له ^
؟ىوتحملا ةءارق ىلع بتكلا

دنع ىؤتحملا ةءارق ىلع دمتعأا ل
مهلتسسا نأا نكمي لب ،ميمسصت ّلك
نم اًسضيأا بسسانملا فÓغلا ةركف
ةءار˘˘ق نود ه˘˘سسف˘˘ن بتا˘˘˘كلا ةر˘˘˘كف
ىؤتحم لقن ؤه ميمسصّتلا ،ضصّنلا
يف فÓغلا ىلع هعسضوو باتكلا
ىنعملا لمحت ةفداه ةرؤسص لكسش
 .ئراقلا ىلإا هلاسصيإا دارُملا

تممضص يتلا بتكلا أارقي نم ^
فÓغلا نأا ًاروف كردي اهتفلغأا
راوح هنأاو ،صصنلا حور نم ٌعبان

ي˘ن˘ثد˘ح ،ه˘ن˘ي˘بو كن˘ي˘ب ق˘ي˘م˘ع
كت˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ع
،ماع لكضشب ةءارقلابو باتكلاب
ميمضصت يف كلمع تأادب فيكو
؟ةفلغأ’ا
رهؤج نم جورخلا ؤه فÓغلا..ديكأا
ءاسشّرلا هّنأل ،ضصّنلا حور ىلإا ةّداملا
ىؤتحملا نيب ةلاسسّرلا لمحي يذلا

ي˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع ا˘˘ّمأا ،ئرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لو
ةيحورو ةيلقع ةقÓع يه باتكلاب
ر˘كف˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت ى˘لإا ى˘ع˘سست ة˘˘ت˘˘ح˘˘ب
ىلإا ةيعبّتلا نم جورخلاو لايخلاو
،لا˘ي˘خ˘لاو ر˘كف˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو ة˘يّر˘ح˘لا
ةيادب تناك مي˘م˘سصت˘لا ي˘ف ة˘ياد˘ب˘لا

ةّدع ميم˘سصت˘ب تم˘ق ،ن˘ف˘ل˘ل ق˘سشا˘ع
دعبو نيفلؤؤ˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل ة˘ف˘ل˘غأا

ي˘ب ل˘سصتا ةد˘˘يد˘˘ع رؤ˘˘ه˘˘سش رور˘˘م
يف عورسشلل رسشن رود ءاردم ضضعب
،راّدلا ةمؤظنم ن˘ي˘ب م˘ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا

رثكأا ميمسصت يف ظحلا يل ناكو
.فÓغ052 نم
ىلإا هجوتت رضشنلا رود صضعب ^
،ة˘˘لذ˘˘ت˘˘ب˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘ط˘˘ضس ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘غأا

هد˘˘حو ناو˘˘ن˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت
ًة˘˘˘لّو˘˘˘ح˘˘˘م ،فÓ˘˘˘غ˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ضصت˘˘˘ل
صسا˘˘ضسأ’ا ي˘˘ف و˘˘ه يذ˘˘لا با˘˘ت˘˘ك˘˘لا

ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا رد˘˘˘˘ضصم
ىلإا ،لؤواضستلا حاتفمو ،ريكفتلا

يأا ن˘م غّر˘ف˘م ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضسا ج˘ت˘ن˘˘م
ي˘˘ف كيأار ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ةرد˘˘˘ق
؟كحئاضصن يهامو ،ةيضضقلا

لماعتت رسشن رود دجؤي حيحسص معن
جؤلؤلا نود فÓغلا عم ةيحطسسب
ضصن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘˘بّر˘˘˘لا م˘˘˘لا˘˘˘ع ى˘˘˘لإا

لما˘ح˘لا حا˘ت˘ف˘م˘لا ق˘ل˘خ˘ل فÓ˘غ˘لاو
،تاحفسصلا نيب لسسرُم˘لا ى˘ن˘ع˘م˘ل˘ل
ةجراخ ةطلسس فÓغلا نم نؤلعجيف
اذهو ،يل˘خاّد˘لا ضص˘ّن˘لا ي˘نا˘ع˘م ن˘ع
نمف ،ئراقلا قؤقحو عادبإÓل لتق
ذ˘خأاو ضص˘ّن˘لا ة˘˘سسارد ئرا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ح
ةرؤ˘˘˘ّسصلاو فÓ˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘م هرا˘˘˘كفأا
ر˘سش˘ّن˘لا رود ح˘˘سصنا ،ة˘˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ّت˘˘لا
ى˘ل˘ع عاد˘بلا ر˘ي˘ج˘ف˘تو ن˘ّن˘˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘ع ل˘لّز˘لاو دؤ˘˘م˘˘ج˘˘لا ل ،فÓ˘˘غ˘˘لا
ريب˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘ب ق˘ير˘ف˘ت˘لاو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ي˘ل˘خاّد˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
.باتكلل

ًاطمن صسكعي نأا نكمي فÓغلا ^
ءر˘م˘لا ةر˘ظ˘ن ي˘فو ،ةا˘ي˘ح˘˘لا ي˘˘ف
و˘ه ا˘م ة˘فر˘ع˘م˘ب بغرأا ،ةا˘ي˘ح˘˘ل˘˘ل
؟نفلل كموهفم
لاكسشألاب ةيريبعتلا ةغللا ؤه نفلا
«م˘سسّر˘لا» «ة˘با˘ت˘كلا «ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
كلذكو «حر˘سسم˘لا» «ى˘ق˘ي˘سسؤ˘م˘لا»
ةيّرح ؤه نفلا ،يعادبإلا ميمسصّتلا
قطني امب قط˘ّن˘لاو عاد˘بإلا ر˘ي˘ج˘ف˘ت
ةا˘ي˘ح˘لا ؤ˘ه ن˘ف˘لا ،ق˘ط˘ن˘˘ي ل ا˘˘م˘˘بو
زّيمتلاو ،يحوّرلا اهمؤهفمب ةيهاّزلا
نأا ؤه نفلا ،يلقعلا ىنعملاب يّداملا
يف ري˘ط˘ي ة˘ح˘ن˘جأا اذ ءر˘م˘لا ح˘ب˘سصي
نفلا ،دؤكّرلل اًهراك عادبإلا ءامسس
ة˘يدا˘ي˘˘ت˘˘علاو دؤ˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘سسك ؤ˘˘ه
قلخ لجأا نم ملاعلا ىلإا جورخلاو
.يهانتمÓلا عادبإلا

يلامجلا دعبلا اذامل كيأار يف ^
با˘ت˘ك˘لا جار˘خإا ي˘ف «ي˘تا˘ب˘ت˘ع˘لا»

ر˘ضشن˘لا ءا˘ضضف ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘م˘˘ت بئا˘˘غ
؟كتاحارتقاو ،يرئازجلا
جارخإا يف يلامجلا دعبلا ضصّلقتي
ر˘ي˘خألا اذ˘ه ىردز˘ُي ن˘ي˘ح با˘˘ت˘˘كلا
،عادبإلا نم ةدّرجم ةراجت ريسصيف
ةيئاذغ ةعلسسك فؤفّرلا ىلإا لسسرُي

مهؤلاب ةءؤلمم ،ةيفاقثو ةيركف ل
با˘ت˘كلا نؤ˘كي د˘ق ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا لد˘ب

ةيعادبإلا ة˘ي˘بدألا ة˘غ˘ل˘لا ن˘م ي˘لا˘خ
ن˘˘م بذا˘˘كلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سش˘˘ّت˘˘لا بب˘˘˘سسب
ؤه رسشّنلل ةبسسن˘لا˘ب ا˘ّمأا ،رؤ˘ه˘م˘ج˘لا
اهريؤطت مدعو ضصؤسصنلا لك يّقلت
مّعدُي نأا حرتقا كلذل ،اهب لّفكتلا وأا
يف هدعاسست ةيدقن تاهجب رسشاّنلا
.يلامجلا هدعبب ضصّنلا نيؤكت

رونلا دبع قبطيو دمتعي له ^
ة˘عا˘ن˘ضص ة˘لو˘ق˘م ه˘م˘ي˘ما˘˘ضصت ي˘˘ف
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت صسا˘˘ضسأ’ا˘˘ب ي˘˘˘ه فÓ˘˘˘غ

ىلإا ه˘ناو˘ن˘ع˘ل ة˘يو˘غ˘ل˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا
ل˘م˘ع˘ي ف˘ي˘كو ،ة˘ير˘ضصب ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
فÓ˘غ ىل˘ع ًا˘ي˘ن˘ق˘ت رو˘˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

كر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ب ي˘˘˘ه ا˘˘˘مو ؟با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
بو˘ت˘ك˘م˘لا صصن˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘˘ع˘˘لا

رّبعتضس يتلا ة˘ي˘ئر˘م˘لا ةرو˘ضصلاو
؟هنع
هّنأا اًقبسسم انلق امكو ميمسصّتلا معن
تاحفّسصلا لخاد نم يناعملا جارخإا

ة˘ي˘ئر˘˘م ةرؤ˘˘سص ي˘˘ف ا˘˘هد˘˘ي˘˘سسج˘˘تو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ئرا˘ق˘لا فّر˘ع˘ت˘ي
ةقÓعلل ةبسسّنلاب اّمأا ،ىؤتحملا ضصّن
ميم˘سص˘ّت˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘ت ة˘قÓ˘ع ي˘ه
ثيح ،يلخاّدلا ىنع˘م˘لاو ي˘جرا˘خ˘لا
لكب نابّكر˘ُي ى˘ن˘ع˘م˘لاو فÓ˘غ˘لا ّنأا
لمحت ةيعادبإا ةرؤسص يف ةطاسسب
راكفألو باتكلل يلؤمّسشلا ىنعملا
 .هسسفن بتاكلا

با˘ت˘ك˘لو ةر˘ي˘ث˘ك بت˘ك تم˘م˘ضص ^
با˘˘ت˘˘ك ىلإا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا ،ن˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘ضشم
فيك ،يديزلا رظتنم يمÓعإ’ا

ا˘ن˘˘ثد˘˘ح ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تنا˘˘ك
اذه فرضشلا كل ناك ىتح فيك
م˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضصت تنأاو تضسضسحأا اذا˘˘˘˘˘˘مو

كتروا˘ضس ل˘˘هو ،با˘˘ت˘˘ك˘˘لا فÓ˘˘غ
؟فواخملا صضعب
نف فر˘ت˘ح˘ي م˘ّم˘سصم˘لا نؤ˘كي ن˘ي˘ح
عاد˘بإلا اذ˘ه ق˘سشع˘يو م˘˘ي˘˘م˘˘سص˘˘ّت˘˘لا

فواخملا هنع برغ˘ت ه˘ي˘ف ن˘ّن˘ف˘ت˘يو
ةيوادؤسسلا ميهافملا ّلك ىسشÓتتو
،فؤخلا لثم ميمسصتلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
قسشا˘ع˘لا ّنإا ،ة˘ق˘ّث˘لا ناد˘ق˘ف ،ل˘سشف˘لا
ل˘˘ب را˘˘ط˘˘خألا با˘˘ه˘˘ي ل ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل
عم كلذك ،ةعتمم ةرماغمك اهكُلسسي
ي˘ف ظ˘ح˘لا ي˘˘ل نا˘˘ك ،م˘˘ي˘˘م˘˘سص˘˘ّت˘˘لا
يقارعلا يمÓ˘عإلا با˘ت˘ك م˘ي˘م˘سصت
جرؤج برسض يذلا)يديزلا رظتنم
اذ˘ه ثد˘حا د˘ق˘لو ،(ه˘ئاذ˘˘ح˘˘ب ضشؤ˘˘ب
اًريبك اًحاجنو ةريبك ةّجسض باتكلا
ضضرا˘˘ع˘˘مو ي˘˘بدألا ط˘˘˘سسؤ˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ُبتا˘˘˘كلا َن˘˘˘ِت˘˘˘ُف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،با˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا

هتمّمسص يذلا فÓغلاب رؤهمجلاو
ـب نؤ˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
جرؤ˘ج ضسي˘ئّر˘ل˘ل ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ح˘ّت˘لا»
.«ضشؤب

حاجنلا تاموقم يه ام كيأارب ^
لÓخ نم ديكأاتلاب ،كلاجم يف

،م˘ي˘م˘ضصت˘لا تا˘ب˘ل˘ط ع˘م كل˘ما˘ع˘ت
فقاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘ل˘ل صضر˘ع˘ت˘ت
ةكحضضملا ىتح وأا ةبيرغلا اهنم
 ؟اهنم صضعبلا انل درضسأا
تلا˘ج˘م˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف حا˘˘ج˘˘ّن˘˘لا
،هِناقتإاو لمعلا ّبح هُليبسس ةيلمعلا

بُحلا ،ميمسصّتلل ة˘ب˘سس˘ّن˘لا˘ب كلذ˘ك
ناقتإلا نكلو ،ةبهؤملا هعسست دق
،ة˘مواد˘م˘لاو م˘tل˘ع˘ت˘لا ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘ي
،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ب˘سس˘ّن˘لا˘ب كلذ˘˘كو
يميداكأا ميلعّتلا نؤكي نأا ىقرألاو
،ميمسصت مؤلعو ةربخ لهأا ندل نم
ه˘˘سسف˘˘ن ُم˘˘ّم˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ي نأاو
،ةّمقلا يف اهاري نأا نود عسضاؤتب
يف هسسفن ىري يذلا ناسسنإلا ّنإاف
دقو ،رثكأا ؤلعي نأا هنكمي ل ةّمقلا
تسسيل ةّمقلا كلت نأا اًرخأاتم كردي
ة˘ّسصق يد˘ل ،عا˘ق˘لا ن˘م بر˘سض ا˘˘ّلإا
دقل ،م˘ي˘م˘سص˘ّت˘لا م˘لا˘ع ي˘ف ةر˘خا˘سس
ل˘˘كسش ي˘˘ف ة˘˘ّسصق˘˘لا كل˘˘˘ت تءا˘˘˘ج
تب˘ل˘ط ن˘هاد˘حإا ّنأا ثي˘ح ،ي˘ها˘˘كف
فÓغ ىلع اهترؤسص عسضأا نأا يّنم
˘مؤ˘قأا نأا ي˘ّن˘م تب˘ل˘˘طو ،ا˘˘ه˘˘با˘˘ت˘˘ك
تلقف ،اهينيعو اهيتنجو نيسسحتب
مّمسصم ؤلاّلسش رؤّنلا دبع ّنأا اهل
 .ليمجت حاّرج َضسيلو
لكل ةمهم حئاضصن كيدل له ^
،م˘ي˘م˘ضصت˘لا لا˘ج˘م˘ل ه˘جو˘ت˘ي ن˘م
؟ءÓمعلل ىرخأاو
اذه ىلإا هّجؤتلا نوديري نمل حسصّنلا
ميمسصّتلا vنأاب اؤملعي نأا ؤه لاجملا

نّنف˘ت˘لاو ه˘ي˘لإا ى˘ع˘سسي ن˘م ظ˘ح ؤ˘ه
ريؤ˘ط˘ت˘لا نؤ˘غ˘ب˘ي ن˘يذ˘لا ظ˘ح ،ه˘ي˘ف
ن˘يذ˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سس˘˘ّن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ّمأا ،عاد˘˘بإلاو
ع˘سضؤ˘ب م˘ه˘˘ح˘˘سصنا ،ه˘˘ب نؤ˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
،ميمسص˘ّت˘لا ى˘ل˘ع با˘ت˘كلا ىؤ˘ت˘ح˘م
،ىؤتحملا نم فÓغلا ديرجت مدعو
ّنإا ،نيفرتحم ءاطسسب اؤنؤكي نأاو
ه˘ت˘م˘كحو ه˘ئدا˘ب˘م هد˘ّي˘ق˘˘ت نا˘˘سسنإلا

كلذ˘ل ،جاؤ˘مألا تسسي˘˘لو ،ه˘˘م˘˘ل˘˘عو
نؤ˘˘كي نأا م˘˘ّم˘˘سصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع مز˘˘ل˘˘˘ي

ّنأا ىّتح ،يقار يقÓخأا أادبم بحاسص
نم ضسيلو مي˘م˘سص˘ّت˘لا ي˘ف د˘ي˘ل˘ق˘ّت˘لا

ؤه عاد˘بإلا ّنأل ،ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لا ة˘ف˘سص
،د˘يد˘ج˘لا˘ب نا˘ي˘تإلاو م˘يد˘ق˘˘لا ر˘˘سسك
يف ديلقّتلا ّنأا ىرأا ،ديلقّتلا ضسيلو
،ن˘ّكم˘ت مد˘عو ف˘ع˘سض م˘ي˘م˘سص˘˘ّت˘˘لا

فÓغ052 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تم˘˘ّم˘˘˘سص
ةينطو ضضراعم ةّدع يف تكراسشو
ي˘˘لوّد˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘سضيأاو
ةم˘سصب˘لا ،Ó» 9102ي˘سس» با˘ت˘كل˘ل
هتاعادبإا يه مّمسصُملا اهُعنسصي يتلا

جرخي نأاو ،نيرخآلا نع هفÓتخاو
دّرفت˘لا ى˘لإا ى˘ع˘سسيو ه˘با˘سش˘ّت˘لا ن˘ع
. هعادبإاب

كعيراضشمو كتاحومط يهام ^
؟لبقتضسملا يف
د˘يرأا ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
غؤ˘ل˘ب ي˘ه ي˘˘تا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا
ىعسسأا امك ،ميمسصّتلا يف ةيملاعلا
ن˘م اًد˘م˘ت˘ع˘م ا˘ًبّرد˘م نؤ˘˘كأا نأا ى˘˘لإا

.ةيكيرمألا ميمسصّتلا ةكرسش فرط
 ةريخأا ةملك ^
ى˘˘ط˘˘ع˘˘˘ُي نأا ؤ˘˘˘جرأا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا ي˘˘˘فو
ي˘قا˘ب˘ك ل˘ما˘ّسشلا هرود م˘˘ّم˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ي نأاو نؤ˘ن˘ف˘لا
دؤ˘˘لاو ب˘˘ُح˘˘لا ل˘˘سسرُأا ا˘˘م˘˘ك ،نا˘˘ّن˘˘ف
رهاؤج عيمج ىلإا درؤلاو لامجلاو
مكيدهأاو مكركسشأاو ،مكتديرج لهأا
˘مÓ˘ّسسلا ير˘سشا˘ن ع˘ي˘م˘ج˘لو مÓ˘ّسسلا

.ةّبحملاو

فضسوي نب . رضضÿ :هرواح
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086209ددعلأ ^1441 بجر6ـل قفأوملأ0202 صسرام1دحألأيلحم
:رذحت رئأزجلأ ةيلول ةصضايرلأو بابصشلأ ةيريدم..مهدصض ىوكصش ريرحتل نيررصضتملأ نينطأوملأ تعد

ةينابصشلا تاصسصسؤوملا يف «نوصسنزبٌي» ةناصضح رودو ةذتاصسأا..تايعمج
 نيينعملأ نيلوؤوصسملل تاميلعت ىدصسأأ

 لاغصشألأ ةريتو يف عأرصسإلأ دصصق
 نهارت ناصسملتب ةيئلولا تاطلصسلا

كانه نأأ ،رئأزجلأ ةيلول ةصضايرلأو بابصشلأ ةيريدم يف بابصشلأ تاطاصشن ةحلصصم صسيئر نيمأأ دعصس دافأأ لظلا قطانمب ةيمنتلا ىلع
،عيرصسلأ حبرلأ قيقحتو ةيصصخصشلأ مهصضأرغأأ قيقحتل اهتاصسصسؤوم نولغتصسي ةناصضح رودو ةذتاصسأأ..تايعمج
لأومأأ نوعفدي نيذلأ نينطأوملأ ايعأد ،ةيونصسلأ ةعباتملأو ةباقرلأ نم تÓفإÓل ةينوناق تأرغث نيلغتصسم
،ةصصتخملأ حلاصصملأ ىلإأ ىوكصش ميدقت ىلإأ تاصسصسؤوملأ هتاهب ةيصصوصصخلأ صسوردلأو ةينيوكتلأ تأرودلأ يف

.اهدصض تافلاخم ريرحتو اهعدرل

ضسي˘ئر تا˘ي˘سصؤ˘ت˘ل اد˘ي˘˘سسج˘˘ت
هعا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
،ةيرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ةلو ع˘م ر˘ي˘خألا
ناسسملت ةيلو يلاو فرسشأا دقف
ىلع يسضقنملا عؤبسسألا ةياهن

ل˘˘ك تم˘˘سض ل˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘سسل˘˘˘ج
ىلإا فد˘ه˘ت ة˘سسل˘ج˘لا .ءارد˘م˘لا
ع˘يرا˘سشم˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لا
تايدلبلاب ةسصاخ˘لا ة˘يؤ˘م˘ن˘ت˘لا
ةيدلبلا تاططخ˘م˘لا را˘طإا ي˘ف
ةقلعتملا ةسصاخdc p ةيمنتلل
ن˘ي˘سسح˘ت˘˘ل ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
نطاؤملل ةيسشي˘ع˘م˘لا فور˘ظ˘لا
ميدقت لÓخ نم .قطانملا كلتب

نم ةيدلب لكل لسصفم ضضرع
ر˘ئاود˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ي˘ن˘ب ‐ يد˘ي˘ه˘م ن˘˘ب ى˘˘سسر˘˘م)
يد˘ي˘سس ‐ةر˘ب˘سص ‐د˘˘ي˘˘ع˘˘سسؤ˘˘ب
لؤح (تؤلات ني˘ع‐ي˘لÓ˘ي˘ج˘لا

ةلجسسملا عيرا˘سشم˘لا ة˘ي˘ع˘سضو
لاغ˘سشألا مد˘ق˘ت بسسنو ا˘ق˘با˘سس
تلا˘غ˘سشنإلا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ا˘ه˘˘ب
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حاو ة˘˘حور˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلؤلا يلاو قداسص ،نطاؤملا

ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع
يتلاو ة˘يؤ˘لوألا تاذ ةد˘يد˘ج˘لا
يباجيإلا رثألا اهل نؤكي فؤسس
لجأا نم نطاؤملا تايمؤي ىلع
ةيمنتلا ةيكيمانيد ليعفتو عفر
ىدسسأا راطإلا اذه يفو.ةيلحملا
نيلوؤؤسسملل تامي˘ل˘ع˘ت ي˘لاؤ˘لا
يف عارسسإلا دسصق ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

يف اهمامتإا ةيغب لاغسشألا ةريتو
اهتيمهأل ارظن ،لجاعلا بيرقلا
را˘طإلا ن˘ي˘سسح˘ت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا
 .نطاؤملل يسشيعملا
نم ددع تدهسش دقف ةراسشإÓل

ي˘ف نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو تا˘يد˘˘ل˘˘ب
تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإا ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘نوآلا

عاسضوألا يدرت ببسسب ةمراع
ةيمن˘ت˘لا با˘ي˘غو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
 .ةيلحملا

ةايحلأ لمأأ ةيعمجو..
لافطألأ مركت

ناطرصسلاب نيباصصملأ
ا˘ه˘تا˘طا˘سشن ة˘ل˘˘سسل˘˘سس ن˘˘م˘˘سض
ىدل ةحرفلا لاخدإا ىلإا ةفداهلا
،ناطرسسلاب نيباسصملا لافطألا
ةياهن ةايحلا لمأا ةيعمج تمظن
اينف Óفح يسضقنملا عؤبسسألا
لا˘ف˘طأا فر˘سش ى˘ل˘ع ا˘ي˘ه˘ي˘فر˘˘ت
ىؤتسسم ىلع كلذو ،ناطرسسلا
يريز قدنفب تÓ˘ف˘ح˘لا ة˘عا˘ق
ناسسملت ةيلؤب تاوزغلا ةيدلبب
ةايحلا لمأا ةيعمج فارسشإا تحت
ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘طر˘سسلا ضضار˘مأÓ˘ل

جرهملا رؤسضح لفحلا فرع
و ضسيردإا لÓ˘˘˘˘˘ب طؤ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘عز
ديلو «يرئازجلا ني˘ب ر˘ت˘سسي˘م»
لا˘ف˘طألا ا˘ع˘ت˘مأا ناذ˘ل˘لا نا˘˘ن˘˘ج
اؤلعافت نيأا ضضورعلا فلتخمب
ةفاسضإلاب ،ريبك لكسشب مهعم
ا˘م˘ك ،با˘ع˘˘لألاو رؤ˘˘سصلا ى˘˘لإا
د˘ئا˘سصق ة˘ي˘لا˘ف˘˘ت˘˘حلا ل˘˘ل˘˘خ˘˘ت
نع كيهان ةءاربلا نع ةيرعسش
دقو ،ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت ي˘نا˘غأا ضضر˘ع
تادا˘ه˘سش ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تمد˘˘ق
لافطأÓل ةفلتخم ايادهو ةيفرسش
ةيسسمأا اؤسضق نيذلا نيباسصملا
هيفرتلاو حرفلاب ةئيلم ةديعسس
يتلا مهتÓئاع ةقفر ةجهبلاو
 .طاسشنلا اذه تنسسحتسسا

صشاتيلتوب.ع

ةيراجلأ ةنصسلأ نم لوألأ رهصشأأ ةصسمخلأ لÓخ
يداولاب ايئابرهك لوحم08 زاجنإا وحن

لؤحم08 زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس
رهسشأا ةسسمخلا لÓخ ايئابرهك
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م ى˘˘لوألا
لسصفل ابسسحت يداؤلا ةيلؤب
ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،ف˘˘ي˘˘سصلا

ع˘˘يزؤ˘˘ت زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما ة˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م
.(زاغلنؤسس) زاغلاو ءابرهكلا

نم˘سض ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ل˘خد˘يو
ةسصاخلا را˘م˘ث˘ت˘سسلا ع˘يرا˘سشم
نيسسحت ىلإا ةيمارلا ةسسسسؤؤملاب
نيؤمتلا ة˘يرار˘م˘ت˘سسإاو ة˘ي˘عؤ˘ن
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
يتلا ةينكسسلا ءايحألا ىؤتسسم
دوز˘ت˘لا ي˘˘ف ا˘˘بذ˘˘بذ˘˘ت ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
لسصف يف ام˘ي˘سسل ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
ه˘˘ب ل˘˘ج˘˘سسي يذ˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ءابر˘ه˘كل˘ل ي˘سسا˘ي˘ق كÓ˘ه˘ت˘سسا
تا˘جرد ي˘˘ف عا˘˘ف˘˘ترل ار˘˘ظ˘˘ن
فلكملا حسضوأا امك ،ةرارحلا
دقو .ملسسم بيبحلا لاسصتإلاب
لا˘غ˘سشأا قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م ز˘˘ج˘˘نأا
يئابرهك لؤحم42 جمانربلا

رتؤتلا نيب ةيئا˘بر˘ه˘ك ة˘كب˘سشو
دتمت طسسؤتم˘لاو ضضف˘خ˘ن˘م˘لا

لثمت م˘ل˘ك84 ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع
لؤطلا نم ةئا˘م˘لا˘ب03 ةب˘سسن
ةيئابرهكلا ةكبسشلل ي˘لا˘م˘جإلا
عور˘سشم˘لا اذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
رتؤ˘ت) م˘ل˘ك442 ـب رد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةهجؤملا (طسسؤتمو ضضفخنم
.ليؤحتلا زكارمب طبرلل

م˘ي˘عد˘تو ة˘يؤ˘ق˘ت را˘طإا ي˘˘فو
ةيئاؤهلا ةيئابرهكلا تاكبسشلا
تاذ تاقÓطنلا ن˘ي˘ب ط˘بر˘ل˘ل
لاغسشأا تقلطنا يلاع˘لا ر˘تؤ˘ت˘لا

ىؤتسسم ىلع زاجنإلا تاسشرو
اذ˘ه˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع46
ةيئابرهك ةكبسش لؤطب ضضرغلا
لاغسشألا تهتنأا ملك95 ـب ردقت

لؤطب ةيلمع62 ىؤتسسم ىلع
. ملك (7) ةعبسس

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تاءار˘جإلا ن˘م˘˘سضو
طغسضلا نم فيفختلل ةذختملا
عيزؤتلا ة˘كب˘سش ى˘ل˘ع ل˘ج˘سسم˘لا

تايدلب (5) ةسسمخ ىؤتسسم ىلع
يسساحو ميركلا دبع يناسسح)

ن˘ي˘ن˘يؤ˘كو حا˘بر˘˘لاو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ
تا˘ي˘ل˘م˘ع تق˘ل˘ط˘نا (ة˘ع˘ما˘جو
تاقÓ˘ط˘نا (5) ة˘سسم˘خ زا˘ج˘˘نإا

(طلؤفؤليك03) رتؤتلا ةيلاع
اهب تغلب ملك77 ةكبسش لؤطب
.ةئاملاب03 لاغسشلا مدقت ةبسسن
نينؤمملا نئابزلا ددع نأا ركذي
ةنسسلا غلب ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب
977512 (9102) ةيسضق˘ن˘م˘لا

7 ـب رد˘ق˘ت ةدا˘يز ة˘ب˘˘سسن˘˘ب نؤ˘˘بز
8102 ة˘ن˘سسب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
(9102) ءابرهكلا يف تاعيبمو
ةبسسنب طاوا˘ق˘ي˘م212 تغ˘ل˘˘ب
ةنراقم ةئاملاب5,11 ردقت ةدايز
 .8102 ةنسسب

صس.مدأأ

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم ضسي˘˘˘˘ئر فا˘˘˘˘سضأا
ةيريدم يف بابسشلا تاطاسشن
ة˘يلؤ˘ل ة˘سضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ضضع˘ب كا˘˘ن˘˘ه نأا ،«مÓ˘˘سسلا»ـل
زا˘ه˘ت˘نا˘ب مؤ˘ق˘ت تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
لÓ˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سشلا تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا

،نينطاؤم˘لا ى˘ل˘ع «ضسنز˘ب˘ت»و
ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح فا˘˘سشت˘˘كا م˘˘ت ثي˘˘ح
يف ةلث˘م˘ت˘م ،ةر˘ير˘مو ة˘ق˘ل˘ق˘م
م˘يد˘ق˘ت˘ب ةر˘ي˘خألا ه˘تا˘˘ه ما˘˘ي˘˘ق
د˘يد˘ع ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘يؤ˘˘كت ضسورد
،خبطلا رارغ ىلع تلاجملا
˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘عإلا ،ة˘˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا
لؤ˘سصح˘لا˘ب ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو..ي˘˘لآلا

نطاؤملا نم يدام لباقم ىلع
تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا تاءا˘˘˘سضف˘˘˘˘ب
،اناجم اهلغتسست يتلا ةينابسشلا

نم يبؤللا اذه نأا ىلإا اريسشم
قيقحت ديحؤلا همه تايعمجلا

ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘سصا˘خ˘لا ه˘برآا˘م
نؤ˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي ن˘˘˘ير˘˘˘خآا دؤ˘˘˘جو
نؤلؤحيو بابسشلا تاسسسسؤؤم
ة˘نا˘سضح رود ى˘لإا ا˘ه˘تاءا˘˘سضف

لا˘ف˘طألا ر˘ي˘طأا˘تو لا˘ب˘ق˘ت˘سسل
غلابم ذخأاب ةسسداسسلا نسس نود
ي˘ف ،م˘ه˘يوذ فر˘ط ن˘م ة˘ي˘لا˘م
تا˘ه˘˘مألا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا ل˘˘ظ
ءلؤؤ˘˘ه نأا م˘˘غر ،تÓ˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ةرازو ةياسصو تحت نؤلمعي
بجؤُتو ،يعامتجلا نماسضتلا

ار˘ظ˘ن ة˘سصا˘خ ة˘با˘قر م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسح˘˘˘ل
ز˘كار˘م˘ف ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نؤ˘˘فر˘˘سشي
ةريغسصلا ةلؤ˘ف˘ط˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
يجؤغاديب جمانرب قفو لمعت
.همارتحا نم دب ل يؤبرتو
ة˘ير˘يد˘م ل˘ث˘م˘م ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
ة˘يلؤ˘ل ة˘سضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
ضضع˘ب ءؤ˘ج˘˘ل ن˘˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا ى˘˘لإا ةذ˘˘تا˘˘سسألا
ضسورد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سشلا
م˘هذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘سصؤ˘˘سصخ˘˘لا
تحبسصأا ثيح ،ةظهاب لاؤمأاب
ءا˘˘بآلا ج˘˘عز˘˘ي ق˘˘ل˘˘˘ق رد˘˘˘سصم
تا˘ق˘ف˘ن˘ب م˘˘ه˘˘ل˘˘ها˘˘ك ل˘˘ق˘˘ث˘˘يو
اهنأل مهبؤي˘ج غر˘ف˘ت ة˘ي˘فا˘سضا

ىد˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘سض ترا˘˘˘˘˘سص
ىد˘˘˘ل ة˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘جإاو ضضع˘˘˘ب˘˘˘لا
مها˘يإا ا˘م˘ه˘ت˘م ،ر˘خآلا ضضع˘ب˘لا
لا˘سصيا لا˘م˘هإاو ةر˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
˘مد˘عو ة˘ي˘ما˘˘سسلا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘سسر
هتايناكمإاو ذيملتلاب مهمامتها
ل˘˘ي˘˘˘سضف˘˘˘تو ،م˘˘˘سسق˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
ىل˘ع ة˘ي˘سصؤ˘سصخ˘لا ضسورد˘لا
ي˘ف ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘ب˘جاو نا˘ق˘˘تا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘ف ،ة˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا
اود˘˘ترا ‐ه˘˘ب˘˘سسح‐ ةذ˘˘تا˘˘˘سسألا
ي˘˘ف اوذ˘˘خأاو ع˘˘ج˘˘سشلا با˘˘ي˘˘˘ث
انحنم ةيسصؤسصخلا ضسوردلا
.ايفاسضإا Óمعو ايراجت

نأا ،ن˘˘ي˘˘مأا د˘˘ع˘˘سس دد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك
تاذ ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا تا˘سسسسؤؤ˘م˘˘لا
دعبلا لك ةديعب يؤبرت طاسشن

،عيرسسلا حبرلاو ةسسنزبلا نع

يف عادبإÓل تاءاسضف اهنأا امك
مامأا ةحؤتفمو تلاجملا لك
فلتخم ةسسرامم يف نيبغارلا
،ةيسضايرلاو ةيفاقثلا ةطسشنألا

اناجم قفارتو رفؤت اهنأا ثيح
تيبلاب ةثكاملا ةأارملا ،باسشلا

ميلعتلاو نيؤكتلا يف لفطلاو
ءا˘˘ف˘˘كأا ن˘˘ير˘˘طؤؤ˘˘م فار˘˘سشإا˘˘˘ب
ىلع لمعت ةيريخ تايعمجو
ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لاو ل˘˘˘˘فا˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا
معدت ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تاردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘مو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا

ادكؤؤم ،ةيؤعمجلا مهتاطاسشنو
ةيباقرلا ةزهجألاو ةرازؤلا نأا
ىلع ةباقرلا د˘يد˘سشت˘ل ى˘ع˘سست
تاذ تا˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ها˘˘˘ب˘˘˘سشأا
ع˘ن˘مو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ضضار˘˘غألا

ن˘˘˘م تا˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘ت يأا دؤ˘˘˘˘جو
.اهلÓخ

ةينابصشلأ تاصسصسؤوملأ
تاصسصسؤوملل ةنصضاح لوأأ

عيراصشملأو ةئصشانلأ
ةيعأدبلأ

تاطاسشن ةحلسصم ضسيئر دكأا
نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلؤ˘ل با˘ب˘سشلا
رييسست ىلع فرسشت ةيريدملا

ر˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘ب˘سش ة˘سسسسؤؤ˘م97
،بابسش رود اهيف امب ،ةيلؤلا
،با˘ب˘سش تا˘م˘˘ي˘˘خ˘˘مو تؤ˘˘ي˘˘ب
˘˘مد˘˘ق˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث ز˘˘˘كار˘˘˘مو
ل˘م˘سشتو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘طا˘˘سشن

لوألا رؤحملا ،رواحم ةسسمخ
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي
،ةيملعلا ،ةيؤبرتلا ةيعامتجلا
،ةيهيفرتلاو ةيؤبرتلا ،ةيفاقثلا

،حر˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
نؤ˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ،ى˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سسؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘ع˘˘م˘˘˘سسلا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا
ملع ،يلآلا مÓعلا ،يرسصبلا
ي˘نا˘ث˘لا رؤ˘ح˘م˘لا ا˘مأا..كل˘˘ف˘˘لا
يتلا تايعمجلا ءاسضف لمسشي
ر˘ي˘غ فاد˘هأاو تا˘طا˘˘سشن ا˘˘ه˘˘ل
يف ضصخلتي ثلاثلاو ،ةيحبر
هجؤم ؤ˘هو ة˘ن˘طاؤ˘م˘لا ءا˘سضف
لا˘ف˘طألاو با˘ب˘سشلا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ءاؤ˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
،نيعؤطتملا وأا نيطر˘خ˘ن˘م˘ل˘ل

مÓعإÓل ءاسضف كانه نأا امك
تا˘˘مد˘˘خ مد˘˘ق˘˘ي ه˘˘ي˘˘جؤ˘˘ت˘˘˘لاو

ر˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل
هتايح ضصخت يتلا تامؤلعملا
نيؤكتلا يلاجم يف ةيمؤيلا

ةيلخ ىلإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘حا˘ي˘سسلاو
ة˘ح˘سصو ة˘يا˘قؤ˘لاو ءا˘˘غ˘˘سصلا
ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘سشي با˘˘˘ب˘˘˘سشلا

،ءابطأا ،نييناسسف˘ن ن˘ي˘سصت˘خ˘م
ى˘˘ل˘˘ع نؤ˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘مو
با˘ب˘سشلا ة˘ي˘عؤ˘تو ضسي˘˘سسح˘˘ت

تا˘˘˘˘فآلا ر˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م لؤ˘˘˘˘˘ح
،تاردخملا لثم ،ةيعامتجلا
ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لاو ن˘˘ي˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا
رؤحم مهأا ىق˘ب˘يو .ة˘ي˘عر˘سشلا
ا˘˘ن˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
تئسشنأا يت˘لاو «تا˘ن˘سضا˘ح˘لا»
،ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ك ةرازو ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ل
تناك ةينابسشلا تاسسسسؤؤملاف
تا˘سسسسؤؤ˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘سضا˘˘ح لوأا
تاردا˘˘ب˘˘م م˘˘عدو ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا
ل˘م˘ح˘ي با˘سش ل˘كف ،با˘ب˘سشلا

ه˘˘ل مد˘˘ق˘˘ن ي˘˘عاد˘˘با عور˘˘˘سشم
تايناكمإلاو لئاسسؤلا ع˘ي˘م˘ج
‐هعور˘سشم قÓ˘طإل ة˘حا˘ت˘م˘لا
 .‐نيمأا دعسس لؤقي

ميتنصس رايلم051
احبصسم22 زاجنل

ةمصصاعلاب ايبملوأأ
نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا» ف˘˘˘ي˘˘˘سض د˘˘˘˘كأا
ي˘ف د˘سسألا ة˘سصح ة˘سضا˘ير˘˘ل˘˘ل
،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘سشلا عا˘˘ط˘˘ق
يدان007 دؤجو ىلإا اريسشم
ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير
ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسي ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م تا˘˘˘نا˘˘˘عإا
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ي˘ئلؤ˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا

ةسسرام˘م˘لاو با˘ب˘سشلا ةردا˘ب˘م
22 كانه نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

د˘ي˘ق ي˘ف ا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ا˘˘ح˘˘ب˘˘سسم
ايلام افÓغ مهل دسصر زاجنلا
،ميتنسس راي˘ل˘م051 ـب رد˘˘ق˘˘ي
م˘ه˘مÓ˘ت˘˘سسا بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
كي˘ها˘ن ،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ
نم ديد˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا ن˘ع
بيسشعتو ةيسضايرلا تآاسشنملا

،ةي˘سضا˘ير تاءا˘سضفو بعÓ˘م
بابسسأا ا˘ن˘ثد˘ح˘ت˘م ع˘جرأا ا˘م˘ك
بع˘ل˘م ن˘م ل˘ك م˘ي˘ل˘سست ر˘خأا˘ت
ةريود ،نارهو ،ةيرارد ،يقارب
،ة˘ت˘ح˘ب ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت با˘˘ب˘˘سسأا ى˘˘لإا

نؤكيسس اهم˘ي˘ل˘سست نأا اد˘كؤؤ˘م
ريياعم ق˘فو0202 ما˘ع ي˘˘ف
امك ،ةيلا˘ع ةدؤ˘ج˘بو ة˘ي˘م˘لا˘ع
م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘سشأا
ن˘م ل˘كب ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘عا˘ق˘˘لا

ضشير˘˘˘˘ق يداو ،ياد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح
 .ةلاكسسلاو

صس .مدأأ

اهب لاغصشألأ تهتنأ
غيصصلأ فلتخم يف
طبصضي ةلصشنخ يلاو

ةددحم خيراوت
نكصسلا عيزوتل

ة˘يلو ي˘لأو يد˘يزو˘ب ي˘ل˘ع ف˘صشك
خ˘˘˘يرأو˘˘˘ت ط˘˘˘ب˘˘˘صض ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘ل˘˘˘صشن˘˘˘˘خ

ءا˘˘˘صسور ع˘˘˘م ة˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘مو ةدد˘˘˘ح˘˘˘˘م
تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘صسلأ ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ئأود˘˘˘˘لأ
.غيصصلأ فلتخم يف ةيهتنملأ

هءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ د˘˘كأأ ة˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘لأو
زا˘˘˘ج˘˘˘نإأ ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ك˘˘˘˘ب
يأأ ه˘˘صضفر ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘صسلأ ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لأ
ةدد˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ دو˘˘˘عو وأ مأز˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
رصشن متيصس هنأأ ا˘ح˘صضو˘م ،خ˘يرا˘ت˘لأ

ةيلولل مÓعإلأ ةيلخ عقوم ربع
ل˘ب˘قو ،ع˘يزو˘ت˘لأ خ˘يرأو˘˘ت ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ربكأأ عزوتصس ميركلأ ناصضمر رهصش
ىلع1رأديصسوك تانكصس نم ةصصح

تأرأرقب نيديفت˘صسم˘لأ ا˘ه˘با˘ح˘صصأأ
.تأونصس7 ذنم ةقبصسم
ة˘˘˘ل˘˘˘صشن˘˘˘خ ةر˘˘˘ئأد صسي˘˘˘ئر ل˘˘˘ه˘˘˘مأأو
نم ءاهتنلأو لا˘م˘ك˘ت˘صسل ن˘ير˘ه˘صش
ن˘ك˘صسلأ تا˘ف˘ل˘م ي˘ف تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق دأد˘˘˘عإل ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلأ
ة˘صصح˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ
متيصس امك2 رأديصسوك نكصس نيفلأأ

ريغ رخأاتلأو لطامتلل دح عصضو
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لأ زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نأ ي˘˘˘˘ف رر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
 .ةينكصسلأ

و˘م˘يأ با˘ن˘ك تا˘ن˘ك˘صسل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘بو
موقيصس معدملأ يوقرتلأو لدعو
ل˘˘ك ع˘˘صضوو ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ب
نيعباتملأو نيفلكم˘لأ ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘صسلأ ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لأ زا˘˘˘ج˘˘˘نل
ما˘مأأ طا˘م˘نألأو غ˘ي˘صصلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ر˘˘ت˘˘فد مأر˘˘ت˘˘حل م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
دد˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأو طور˘˘˘˘صشلأ

نأأأ أد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ن˘˘صسلأو خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ

˘˘مأر˘˘ت˘˘حأو ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لأ عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب
ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ دو˘˘˘عو˘˘˘لأو مأز˘˘˘˘ت˘˘˘˘للأ
د˘كأأ ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘˘م ،ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ع˘م ة˘يرود تأءا˘ق˘ل ة˘ج˘مر˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘علأ ةر˘˘˘صسألأ
ل˘م˘ع˘لأ ة˘ل˘ي˘صصح ا˘ه˘ما˘مأأ م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تلؤوا˘˘˘˘˘صست ل˘˘˘˘˘˘ك ىل˘˘˘˘˘˘ع در˘˘˘˘˘˘لأو
ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘صصو ة˘˘ق˘˘ل˘˘ح ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘˘ب
ر˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لأو ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو لوؤو˘˘صسم˘˘لأ
.هتلاغصشنأ لقنل رحلأ

صس .يون
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ىلإا ةحيصصن مدقي ينينلا
درازاه ىلإا رظنا :حÓصص

دمحم ،لانسسرأا يف طسسؤلا بعل بلط
دمح˘م ير˘سصم˘لا ه˘ل˘ي˘مز ن˘م ،ي˘ن˘ي˘ن˘لا

.لؤبرفيل عم ءاقبلا حÓسص
ىلع اًيلا˘ح بع˘ل˘ي يذ˘لا ،ي˘ن˘ي˘ن˘لا لا˘قو
نإا ،ضشا˘˘ت˘˘كي˘˘سشب ع˘˘م ةرا˘˘عإلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس

.دليفنأا ةرداغمل ببسس هيدل ضسيل حÓسص
يف مجن هنإا» :«ترؤبسس نيب»ـل لاقو
ي˘ف ى˘ق˘بأا˘سسف ،ا˘نأا تن˘ك اذإا .لؤ˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل
عم اًيلاح بعلي ،يل ةبسسنلاب .لؤبرفيل
.«ملاعلا يف قرفلا لسضفأا دحأا

نم ربكأا ديردم لاير ، عبطلاب» :عباتو
لؤبرفيل نم ربكأا ةنؤلسشربو لؤبرفيل
درازاه نديإا نأا ىرت نأا كنكمي نكل
هترداغم د˘ع˘ب د˘يرد˘م لا˘ير ع˘م ح˘فا˘كي
.«هيدان يف خسسار حÓسص .يسسليسشت

ةكراصشملا قرفلا نع تايئاصصحإا
يبوروألا يرودلا يف

نم بايإلا ةلحرم تايرابم ضسمأا تميقأا
هذهو .يبوروألا يرودلا يف23ـلا رود
ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن زر˘با ن˘ع تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإا
:ةقباسسملا يف ةكراسشملا
:ةلجسسملا فادهألا
‐61 لزا˘˘˘˘ب ‐71 ز˘˘ف˘˘لو ‐71 ا˘غار˘ب
.61 لانسسرا ‐61 دتيانؤي رتسسسشنام
:تلواحملا عؤمجم
ةيليبسشا ‐321 دتيانؤي نام ‐431 كسسل
.511 غنترؤبسس ‐711 امور ‐321
:ىمرملا ىلع تلواحم
‐84 غ˘˘ن˘˘ترؤ˘˘˘ب˘˘˘سس ‐05 ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشا
34 اغارب ‐44 كسسل ‐54 ترؤفكنارف
:ءاطخألا

‐821 كسسل ‐921 ليؤبا ‐331 ؤملام
.821 يفاتيخ ‐821 غرؤبسسفلؤف
ةراصسخلا قحتصسن مل :زرجدور
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل ق˘ير˘ف برد˘˘م ى˘˘ط˘˘عأا
يت˘لا ةرا˘سسخ˘لا˘ب ه˘يأار زر˘جدور ند˘نر˘ب
يتيسس ضشتيورؤن قيرف دي ىلع اهب ينم
يزيل˘كنإلا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض
:«VT CFCL» ى˘لإا لا˘قو زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا
اننأا دقتعا ل .انلمأا باخ دقل ديكأاتلاب»
مّدقن مل ديكأاتلاب .ةراسسخلا انيقحتسسا
ريخألا ثلثلا يف انم بؤلطملا ءادألا

ليجسست نم ن˘كم˘ت˘ن ي˘ك بع˘ل˘م˘لا ن˘م
انددسس كلذ نم مغرلا ىلع .فادهألا

تباسصأا اه˘ن˘م4 د˘ق˘˘ف ن˘˘كل ةر˘˘م91
مل ان˘تدؤ˘ج نأا د˘كؤؤ˘ي ا˘م اذ˘هو ى˘مر˘م˘لا
فدهلا امأا .ءازجلا ةقطنم يف ةديج نكت
عفادن مل اننؤك ءاج انامرم لخد يذلا
.«بسسانملا لكسشلاب

ضسراح ىلع ةيصساق ةبوقع
قباصسلا ديردم لاير

مدقلا ةركل يزيلجنإلا داحتلا ضضرف
زد˘ي˘ل ضسرا˘ح ى˘ل˘ع فا˘˘ق˘˘يإلا ة˘˘بؤ˘˘ق˘˘ع
قباسسلا ديردم لايرو يلاحلا دتيانؤي

عفد عم تايرابم8 ةدمل ايسساك ؤكيك
فلأا006 ى˘لإا ل˘سصت ة˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ
.ةيرسصنعلاب هماهتا دعب ينيلرتسسإا
يسضاملا ربمتبسس رهسشل دؤعت ةيسضقلا
زؤ˘ف˘ب ته˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ا˘˘ي˘˘سسا˘˘ك ما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،1/0 نؤ˘ت˘لرا˘˘سشت
مجاهملا هاجت ةيرسصنع ظافلأا هيجؤتب
.ضشيمورب تسسيو نم راعملا

ايسساك ّنأا يمسسر نايب يف داحتلا ركذو
تايرابم8 هفاقيإا يف هفرسصت ببسست

لسصت ةيلام ةمارغ عفد بناجب ةلماك
.ينيلرتسسإا فلأا006 ىلإا

ةبؤقعلا نم فدهلا ّنأا نايبلا حسضوأاو
قلعتي اميف حماسستلا مدع ىلع ديكأاتلا
دسض بر˘ح˘لا رار˘م˘ت˘سساو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا˘ب
.عمتجملا يف ةقرفتلا
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ي˘نا˘˘ي˘˘ج «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا» ضسي˘˘ئر را˘˘سشأا
ةيلودلا تايرابملا نأا ىلإا ؤنيتنافنإا
ببسسب ةددهم نؤكتسس ضسرام يف
رثأاتت لأا ًاين˘م˘ت˘م ا˘نورؤ˘ك ضسور˘ي˘ف
.دايبملوألا وأا ابوروأا ةلؤطب
نم نؤكيسس» :يرسسيؤسسلا حرسصو
لكسشب تاسسفا˘ن˘م فا˘ق˘يإا بع˘سصلا

لك يف فلتخم عسضؤلا نأل يملاع
نم ريثكب مهأا ضسانلا ةحسص ،ةلود
كلذ˘˘لو .مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ةارا˘˘ب˘˘م يأا
عجارتي نأا ىنمتنو فقؤملا بقارن
.«رسشتني نأا نم لدب ضسوريفلا

تقؤ˘لا ي˘ف» :ؤ˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘˘نإا فا˘˘سضأاو
،رسشتن˘ي لاز˘ي ل ه˘نأا ود˘ب˘ي ي˘لا˘ح˘لا

وأا تايرابم ليجأات بجي ناك اذإاو
يهتني ىتح رؤهمج نود اهتماقإا
.«كلذ لعفنسس رطخلا

يف0202 ورؤي ةلؤطب قلطنتو
هل قباسس ل اددع لمسشتو ناؤج21
21 ن˘ي˘ب ة˘ي˘لود˘لا تÓ˘ق˘ن˘ت˘˘لا ن˘˘م
ةفل˘ت˘خ˘م ة˘لود21 ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
.ةراقلاب
نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ؤ˘ن˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘ف˘˘نإا ل˘˘م˘˘كأاو
ل .اهدعؤ˘م ي˘ف ما˘ق˘ت˘سس ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
نأا بجي نكل رعذلاب رؤعسشلا بجي

نأاو ،فقؤملا عم ة˘يد˘ج˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ن
ىنمتن ،تاطلسسلا تامي˘ل˘ع˘ت ع˘ب˘ت˘ن

با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لألا ةرود ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قإا ا˘˘˘˘˘سضيأا
نأاو ،اططخم ناك امك ،ةيبملوألا

اذ˘ه ؤ˘ي˘كؤ˘ط ى˘˘لإا نا˘˘مأا˘˘ب ر˘˘فا˘˘سسن
.«فيسصلا
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نÓيم رتنا مامأا ةجيتنلاب قلعتم ضسوتنفوج عم يراصس لبقتصسم
نأا ةيلاطيا ةيفحسص ريراقت تدكأا

ةهجاؤملا يف ضسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘ج ةرا˘سسخ
يبريد يف نÓيم رتنإا دسض ةمداقلا
ريخألا رامسسملا نؤكت˘سس ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
ؤ˘ي˘سسيروا˘˘م برد˘˘م˘˘لا ضشع˘˘ن ي˘˘ف
ا˘˘م˘˘ت˘˘˘ح لا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا يرا˘˘˘سس
نؤيل مامأا ةراسسخلا دعب اسصؤسصخ

تفا˘˘˘سضأاو .لا˘˘˘ط˘˘˘بألا يرود ي˘˘˘˘ف
تبجعت قيرفلا ةرادإا نأا ريراقتلا

ةارابم دعب يراسس تاحيرسصت نم
هي˘ب˘عل ا˘ه˘ي˘ف م˘جا˘ه ي˘ت˘لاو نؤ˘ي˘ل
ديدعلا نأا رابخألا تعباتوةوارسضب
نؤعيطتسسي ل قيرفلا يبعل نم
ي˘˘˘ف يرا˘˘˘سس ر˘˘˘كف با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا

ةريبك ةؤجف ثدحي امم تابيردتلا
نأا ركذي.بردملاو ني˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب
بيرد˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘سشأا يرا˘˘˘˘سس
ي˘ف ةارا˘ب˘م63 ي˘ف ضسؤ˘ت˘ن˘فؤ˘˘ج
ءاقل62 يف زاف تلؤطبلا عيمج
يف لدا˘ع˘تو تا˘يرا˘ب˘م5 ر˘˘سسخو
.اهلثم

نييتيصس يكيك عم نصسحت يأا دهصشي مل ةنولصشرب :ودلافير
يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ق˘ير˘ف˘لا نأا ود˘لا˘ف˘ير ة˘نؤ˘ل˘سشر˘˘ب
نسسحت يأا دهسشي مل ينؤلاتكلا

ن˘ي˘ي˘ت˘ي˘سس ي˘˘كي˘˘ك ي˘˘لؤ˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م
ا˘˘˘˘ًف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ ،ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا بيرد˘˘˘˘˘ت

ًا˘ح˘سضؤ˘م ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف ؤ˘ت˘سسنرإل
ار˘˘سصا˘˘ق لاز ا˘˘˘م دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا نأا

.يسسيم لينؤيل ىلع
ترؤ˘˘ب˘˘سس ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘سشنو
ودلافير تاحيرسصت ةينؤ˘لا˘ت˘كلا
:يلاتلا لكسشلا ىلع تتأا يتلا
تايراب˘م ر˘خآل ي˘ت˘ع˘با˘ت˘م د˘ع˘ب»
يف نسسحت يأا رأا مل ،ةنؤلسشربل
.«نييتيسس دي ىلع قيرفلا

ة˘˘نؤ˘˘ل˘˘سشر˘˘˘ب نأا ىرأا» :فا˘˘˘سضأاو
،لسضفأا لكسشب رؤهظلا هنكمي

ن˘ي˘ب˘عل كل˘ت˘˘م˘˘ي ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
يأا ظحلأا مل ،ل˘ع˘ف˘لا˘ب ن˘يز˘ي˘م˘م
بعللا بؤلسسأا ،قيرفلا يف رييغت
دا˘م˘ت˘علا لاز ا˘مو ،ر˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
.«يسسيم ةراهم ىلع يسساسسألا

توتÒفو ينيصشنام عم دقاعتي امور
عم ايمسسر هدقاعت امور يدان نلعأا
ي˘ن˘ي˘سشنا˘م ا˘كؤ˘ل˘نا˘˘ي˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

نابعلي اناك نأا دعب تؤتريف نادرؤجو
عم ةراعإلا ليبسس ىلع هفؤفسص يف
نم ينيسشنام لسصوو .ءارسشلا ةيقحأا

ةيقحأا عم وروأا نؤيلم2 ـب اتنلاتأا
8 ب تآافاكمو نؤيلم31 ب ءارسش
امأا وروأا نؤيلم32 هرعسس لعجي امم
1 ب انيتنرؤيف نم مدقف تؤتريف
61 ب ءارسش ةيقحأا عم وروأا نؤيلم

.تآافاكم نؤيلم2و نؤيلم
برد˘م˘لا ة˘ق˘فر˘ب از˘ي˘˘م˘˘ت نا˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ا˘ح˘ب˘سصأا د˘قو ا˘مور ي˘˘ف ا˘˘كي˘˘سسنؤ˘˘ف

يدانلل ةيسساسسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘م˘سض
.امهئارسش ةيلمع يف لجع امم

ةنولصشرب ىلإا ةدوعلا لامتحاو لويدراوغ
رابك نم لؤيدراؤغ بيب» :لاقو
بحي ؤهف ،ةنؤلسشربب ن˘ي˘ب˘ج˘ع˘م˘لا
.«هتايح يدان هنإا ،ةنؤلسشرب
ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي يذ˘˘لا ا˘˘م» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ة˘با˘جإا كا˘ن˘ه ؟ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
جراخ عيمجلا نأا ا˘هدا˘ف˘م ة˘ط˘ي˘سسب

بي˘˘ب .نؤ˘˘فر˘˘ع˘˘ي ل ا˘˘ي˘˘نؤ˘˘˘لا˘˘˘تا˘˘˘ك
ءامعزلا نأل كانه ضسيل لؤيدراؤغ
نوديري ل ناكملا يف نيدؤجؤملا
ناهؤي نؤكي نأا نوديري لو هذؤفن

.«مهملعم فيورك
لؤيدراؤغ ناكمإاب له» :فاسضأاو
ةسسائر تحت ةنؤلسشرب ىلإا ةدؤعلا

هنإاف ،يتيسس رتسسسشنام دعب ؟ةديدج
يلؤت لبق دان يف ىرخأا ةنسس دؤي
دقت˘ع˘ي .ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ما˘مز
ام رسصع نأا ةنؤلسشرب يف عيمجلا
«ؤه هدؤقي نأا بجي يسسيم دعب

تنؤ˘ف رؤ˘ت˘˘كي˘˘ف بغر˘˘ي» :لا˘˘قو
يف (يدا˘ن˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل ح˘سشر˘م˘لا)

ا˘ي˘ق˘ت˘لا د˘ق˘ف ،مود˘ق˘لا˘ب ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا
.«تارم ةدع

لمكيصس :ليزوأا ليكو
لانصسرا عم هدقع

هنأا ليزوأا دؤعسسم ليكو نلعأا
مسسؤم˘ل˘ل لا˘ن˘سسرأا ع˘م ى˘ق˘ب˘ي˘سس
.لبقملا

نإا تؤ˘˘˘غؤ˘˘˘سس تؤ˘˘˘˘كرإا لا˘˘˘˘قو
ندنل لامسش يف ىقبيسس ليزوأا

ةقفسصلا ءاهتنا ىتح لقألا ىلع
.1202 ناريزح يف ةيلاحلا

رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا˘سشب تا˘ن˘˘ه˘˘كت˘˘لا
ليزوأا نأا ىلع تؤغؤسس رسصي
ي˘˘ف نا˘˘كم يأا ى˘˘لإا بهذ˘˘ي ن˘˘˘ل
.يلاحلا تقؤلا

ل ،يلا˘ح˘لا تقؤ˘لا ي˘ف» :ع˘با˘تو
لازي ل هنأل ،كلذ نع ثدحتن
ة˘˘ن˘˘سسلا ف˘˘سصنو ة˘˘ن˘˘سس ه˘˘ما˘˘˘مأا

.«هدقع ةياهن ىتح ىقبيسسو
ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا بهذ˘ي˘سس» :فا˘سضأاو
رمعلا نم غلب˘ي˘سسو ،د˘ق˘ع˘لا اذ˘ه
ا˘ًل˘ي˘كو ح˘ب˘سصي˘سسو ،ا˘ًما˘˘ع23
ا˘˘ًع˘˘سضو اذ˘˘ه ضسي˘˘لو ،ا˘˘ًي˘˘نا˘˘ج˘˘م
.«اًئيسس
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،ينابسسإا يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
تارؤ˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع ،تب˘˘سسلا مؤ˘˘ي˘˘˘لا

مسضل ةنؤلسشرب ةطخ يف ةدقعم
ينايؤغوروألا همجاهم˘ل ة˘ف˘ي˘ل˘خ
ؤتاكر˘ي˘م˘لا ي˘ف ،ز˘يراؤ˘سس ضسيؤ˘ل
.يفيسصلا

ود˘˘نؤ˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف «ؤ˘˘ف˘˘ي˘˘ترؤ˘˘ب˘˘يد
،تياؤثيارب ني˘ترا˘م ي˘كرا˘م˘ند˘لا
ؤه ،ةنؤل˘سشر˘ب˘ل ا˘ًث˘يد˘ح م˘سضن˘م˘لا

ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ر˘سضا˘˘ح˘˘لا تقؤ˘˘لا نا˘˘هر
ي˘ف ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ةرادإلا ثح˘˘ب˘˘ت
يف لبقتسسملل ناهر نع يدانلا
.يفيسصلا ؤتاكريملا

بعÓ˘˘˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘˘سشأاو
ى˘ل˘ع ذؤ˘ح˘ت˘سسي˘سس فد˘ه˘ت˘سسم˘˘لا
مؤجه˘لا ي˘ف ي˘سسا˘سسألا د˘ع˘ق˘م˘لا

.زيراؤسسل اًفلخ
نأا كردي عيمجلا نأا تحسضوأاو
ؤ˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م ي˘˘˘ف زر˘˘˘بألا م˘˘˘سسلا
،زينيترام وراتول ؤ˘ه ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب
متهي يذ˘لا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م
ىلع لؤسصحلاب يسسي˘م ل˘ي˘نؤ˘ي˘ل

تا˘ثدا˘˘ح˘˘م ءد˘˘ب م˘˘تو ،ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
.لعفلاب ةقفسصلا لؤح ةيمسسر
ل ةنؤلسشرب نأا ةفيحسصلا تركذو
طر˘سشلا ة˘م˘ي˘ق ع˘فد ي˘˘ف ع˘˘نا˘˘م˘˘ي
،وروأا نؤيلم111 غلابلا يئازجلا

ةدعتسسم ىرخأا ةيدنأا كانه نأا امك
يتلا ق˘لأا˘ت˘لا ة˘لا˘ح بب˘سسب ،كلذ˘ل
61 هزار˘حإاو ،ورا˘تول ا˘ه˘سشي˘˘ع˘˘ي
ةمسساح تاريرمت4 ميدقتو افده
.ةارابم03 لÓخ
نإا «ؤف˘ي˘ترؤ˘ب˘يد ود˘نؤ˘م» تلا˘قو
ؤ˘تا˘كر˘ي˘م ي˘ف ر˘خآا اًرا˘ي˘خ كا˘˘ن˘˘ه
مجاهم ،رنريف ؤميت ؤه ةنؤلسشرب

طرسشلا ةميق غلبت يذلا ،غيزبيل
نؤيلم06 هد˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج˘˘لا
.طقف وروأا

72 م˘سسؤ˘م˘لا اذ˘ه ر˘نر˘ي˘ف زر˘˘حأاو
ةمسساح ةريرم˘ت11 مد˘قو ا˘ًفد˘ه
يف ا˘ه˘سضا˘خ ةارا˘ب˘م33 لÓ˘˘خ
.تلؤطبلا فلتخم
فسصن رنريف ة˘ق˘ف˘سص ف˘ل˘كت˘سسو
،ابيرقت وراتول عم دقاعتلا لاؤمأا

فعسض نم برقي ام زرحأا هنأا امك
ينيتنجرألا مجاهملا فادهأا ددع
.مسسؤملا اذه
ي˘˘˘ف ٍدا˘˘˘ن ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا د˘˘˘˘جؤ˘˘˘˘يو
د˘˘ع˘˘ت˘˘سسي «غ˘˘ي˘˘ل ر˘˘ي˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا‘‘

ل˘ث˘م ر˘نر˘ي˘ف ى˘ل˘ع ضضا˘سضق˘نÓ˘ل
.دتيانؤي رتسسسشنامو لؤبرفيل
نأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تدد˘˘سشو
ةنؤلسشر˘ب ي˘ف ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ةرادإلا

،نيتقفسصلا نيب رايت˘خلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
براجت رابتعلا يف عسضؤلا عم
يف «ينؤلاتكلا» يدان˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سس
بي˘ل˘ي˘ف م˘سض ل˘ث˘م ؤ˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

نؤيلم541 ل˘با˘ق˘م ؤ˘ي˘ن˘ي˘تؤ˘ك
521ـب ي˘ل˘ب˘م˘يد نا˘م˘ث˘˘عو ،وروأا

.اًنؤيلم

ةمزأا نع هصسفن دعبي ليخوت
يبابمو رامين

نا˘سس ضسيرا˘ب برد˘م ل˘ي˘خؤ˘ت ضسا˘˘مؤ˘˘ت در
ةكراسشم ةيناكمإا ىلع يسسنرفلا نامريج
را˘م˘ي˘نو ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث

يتلا ةيبملوألا باعلألا ةرود يف رؤينؤج
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ما˘ق˘ت˘سس
.ؤيكؤط ةينابايلا

تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ا˘˘حزا˘˘م ل˘˘ي˘˘خؤ˘˘ت لا˘˘قو
ل˘ه» :«نا˘يز˘يرا˘ب ؤ˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘˘تر˘˘سشن
ود˘ب˘ي اذ˘ه ؟د˘حاو بخ˘ت˘ن˘م ي˘ف نا˘ب˘ع˘ل˘ي˘سس
.«Óيحتسسم
نأل ديعسس انأا» :يناملألا بردملا فاسضأاو
ضضر˘ت˘ف˘م˘لا ل˘ب ي˘ل ه˘جؤ˘ي ل لاؤؤ˘سسلا اذ˘˘ه
ي˘˘لوؤؤ˘˘سسمو يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإاو ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
.«ةينطؤلا تابختنملا

نل» :نامريج ناسسل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘با˘تو
تقؤلا يف ةسصاخو ،رمألا اذه يف لخدتأا
ةكراسشملا يف نابعÓلا بغريو.«يلاحلا
ريدملا ودرانؤيل نكل ،ؤيكؤط دايبملوأاب
نأل ضضفري يسسيراب˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا
تلؤطب عم ضضراعت˘ت ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ةرود˘لا
ا˘بؤ˘ك ل˘ث˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ىر˘˘خأا
.0202 ورؤيو اكيرمأا

ةحفاصصملا بنجتن :ارييف
ضسين يف

ضسي˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ار˘ي˘ي˘ف كير˘تا˘ب لا˘ق
،ةددسشم ةيبط تاءارجإاب مزتلي هنإا ،يسسنرفلا
نم ينف˘لا زا˘ه˘ج˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘سصح˘ت˘ل
.انورؤك ضسوريفب ةباسصإلا

اهتزربأا تاح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،ار˘ي˘ي˘ف ح˘سضوأاو
كا˘ن˘ه» :ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا «بي˘˘كي˘˘ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
اذ˘ه نأا˘سشب ءا˘ب˘طألا ع˘˘م ة˘˘م˘˘ئاد تاروا˘˘سشم
حفاسصتن لأا ناكمإلا ردق لواحن ،ضسوريفلا
يف دجاؤتلا يدافت عم ،حابسصلا يف يديألاب
.«ةنيعم نكامأا

،رابخألا عباتن» :لانسسرآا ةرؤطسسأا فاسضأاو
،م˘ه˘لؤ˘ح ثد˘ح˘ي ا˘م˘ل نؤ˘كرد˘م نؤ˘ب˘عÓ˘˘لا

يدافتل ه˘ب˘ن˘ج˘ت بج˘ي ا˘م ا˘ما˘م˘ت نؤ˘م˘ل˘ع˘يو
ا˘م ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن ..ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلا
ءابطألا تاميل˘ع˘ت˘ب نؤ˘مز˘ت˘ل˘مو ،ثد˘ح˘ي˘سس
.«مهتايسصؤتو
ن˘م ة˘لا˘ح˘ل ا˘نورؤ˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ىدأاو
ضسيئر تعفد ،ةيوركلا طاسسوألا يف علهلا
ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ،ؤ˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإا ي˘نا˘ي˘ج ،ا˘ف˘ي˘ف˘لا
.اتقؤؤم طاسشنلا فاقيإا ةيناكمإا

لمألا يطعي لويدراوغ فقوم
نامريج ناصسل

مدع نأا ،ضسمأا ،يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك
ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م لؤ˘يدراؤ˘غ بي˘ب ر˘ي˘˘كف˘˘ت
ةسصرفلا حيتي ،ضسؤتنفؤج ةدايق يف ،يتيسس
ى˘لإا هرا˘سضحإل نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب ما˘˘مأا
.«ءارمألا ةقيدح»
داحتلا نم ةبؤقعل يتيسس رتسسسشنام ضضرعتو
نم نامرحلاب «افيؤي» مدقلا ةركل يبوروألا
ةدمل ة˘ي˘بوروألا تلؤ˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا

ةيناكمإا لؤح تانهكتلا داز امم ،نيمسسؤم
.لؤيدراؤغ ليحر
«ؤ˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م ؤ˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘ك» ع˘˘قؤ˘˘م بسسح˘˘بو
يف لؤيدراؤغ ريكفت ةلاح يف هنإاف ،يلاطيإلا

ةدايق ىلؤتي نلف ،يتيسس رتسسسشنام ةرداغم
.ضسؤتنفؤج
بابسسألا نع يلاطيإلا عقؤملا حسصفي ملو
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق ن˘˘˘م لؤ˘˘˘يدراؤ˘˘˘غ ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.«يرينؤكنايبلا»
ةسصرفلا حيتي رمألا اذه نأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو
بردم˘لا عا˘ن˘قإل نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ضسيرا˘ب ما˘مأا
.قيرفلا ةدايقب ينابسسإلا

ملحي نامريج ناسس نأا ةقباسس ريراقت تركذو
هنطاؤ˘مو لؤ˘يدراؤ˘غ ن˘ي˘ب ة˘كار˘سش ن˘يؤ˘كت˘ب
د˘سسل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه ي˘˘فا˘˘سشت
.لبقتسسملا يف ،يرطقلا

دعوم نع فصشكلا
ابغوب ةدوع

،يسسنرف يفحسص ريرقت فسشك
لؤ˘˘ب ةدؤ˘˘ع د˘˘عؤ˘˘م ن˘˘˘ع ،ضسمأا
رتسسسشنام طسسو بعل ،ابغؤب
.ةباسصإلا نم ،دتيانؤي
«بي˘كي˘ل» ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو
دؤعيسس اب˘غؤ˘ب نإا˘ف ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
عؤ˘ب˘˘سسألا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
.لبقملا

تنا˘˘˘ك اذإا ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘سشأاو
،ةديج اب˘غؤ˘ب˘ل ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘لا˘ح˘لا
ن˘م˘سض بعÓ˘لا را˘ي˘ت˘خا م˘ت˘ي˘سس
را˘نؤ˘غ ي˘لوأا برد˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘˘ك
ي˘˘˘بر˘˘˘يد ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘يا˘˘˘˘كسسلؤ˘˘˘˘سس
.رتسسسشنام
حجرألا دعؤملا نأا تحسضوأاو
د˘ع˘ب نؤ˘كي˘سس ا˘˘ب˘˘غؤ˘˘ب ةدؤ˘˘ع˘˘ل
ي˘ف ما˘ه˘ن˘تؤ˘ت د˘سض ن˘ي˘عؤ˘ب˘˘سسأا
.«غيل ريميربلا»
ربخأا ابغؤب نإا ،ةفيحسصلا تلاقو
ةكرا˘سشم˘لا د˘ير˘ي ه˘نأا هءا˘قد˘سصأا

ىلع وأا ،يتيسس رتسسسشنام دسض
د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع د˘˘جاؤ˘˘ت˘˘لا ل˘˘قألا
.طقف ءلدبلا
يف كراسشي مل ابغؤب نأا ركذي
،0202 ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ةارا˘˘ب˘˘م يأا
ةيحارج ةيلمعل هعؤسضخ ببسسب
ن˘˘˘ع ه˘˘˘تد˘˘˘ع˘˘˘بأا ل˘˘˘حا˘˘˘كلا ي˘˘˘ف
.نيرهسش نم رثكأل بعÓملا

زيرأوصس صسيول ينايوغروألأ ةفÓخل

رنريفو وراتول عم دقاعتلا نيب رئاح ةنولصشرب

يدا˘ن˘ل يراؤ˘ف˘يإلا بعÓ˘لا ح˘˘سضوأا
هنأا اهاز ديرفليو ضسلاب لاتسسيرك
هربخأا يتلا ةيفيكلاب اًرورسسم لازام
،نؤ˘سسغر˘ي˘˘ف ضسكي˘˘لأا ر˘˘ي˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘ب
رتسسسشنامل ق˘با˘سسلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
نيطايسشلا ىلإا مامسضنلاب ،دتيانؤي
.رمحلا

مسضنا دق يراؤفيإلا بعÓلا ناكو
˘ما˘ع ءا˘ت˘˘سش ي˘˘ف «ؤ˘˘ي نا˘˘م˘˘لا» ى˘˘لإا

نكمملا نم ناك ةقفسص يف ،3102
هينج نؤي˘ل˘م51 ى˘˘لإا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت نأا
تايرابم عبرأا ضضاخو ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
اهنكلو ،رمحلا نيطايسشلا عم طقف
ةبسسنلاب لامآÓل ةبيخم ةؤطخ تناك
.يدانللو هل
ةيناطيربلا روريم ةفيحسص ترسشنو
:يتألاك تتأا يتلا اهاز تاحيرسصت
يذ˘لا مؤ˘ي˘لا˘˘ب اًررور˘˘سسم تلز ا˘˘م»
ضسكي˘لأا ر˘ي˘سسلا ا˘ًل˘ع˘ف ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘با˘˘ق
دحأا هنا ،مؤيلا اذه ىتح نؤسسغريف

يرود˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا م˘˘ظ˘˘˘عأا
يل لؤقي ؤهو ،زاتمملا يزيلجنإلا
.«يقيرف ىلإا يتأات نأا كديرأا

نؤ˘˘˘˘سسغر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ةردا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘عو
ماع فيسص يف «رمحلا نيطايسشلا»ـل
ضضعب اًنيزح تنك »:متتخا ،3102

مل هنأل ،رداغي هتيأار امدنع ءيسشلا
ريثكلا كانه ،دعاقتيسس هنأا ينربخي
اذه يف اؤناك نيذلا ضصاخسشألا نم
ل˘سضفأا ى˘لإا اؤ˘ب˘هذ ا˘مد˘ن˘ع قزأا˘م˘لا
بعلل ةسصرفلا مهل حتت ملو ،قرفلا

.«مهنع عمسست مل ،اورداغ امدنعو

نوصسغريف تاحيرصصتب ًارورصسم تلز ام :اهاز

،ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘˘كأا
داع د˘ت˘يا˘نؤ˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م نأا ،ضسمأا
ة˘م˘يد˘ق˘لا فاد˘هألا د˘حأا ة˘ب˘قار˘م˘˘ل
.«رمحلا نيطايسشلا»ـل
«ن˘˘سص اذ» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو
يلوأا يجيورنلا نإاف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

ينفلا ريدملا ،رياكسسلؤسس رانؤغ
ل˘˘سسرأا ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نؤ˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م˘˘ل
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،ة˘˘˘فا˘˘˘سشكلا
حانج ،ازييك ؤ˘كيرد˘ي˘ف ي˘لا˘ط˘يإلا

.انيتنرؤيف
نأا قبسس دتيانؤي نأا ىلإا تراسشأاو
ىلإا رمألا دؤعيو ،ازييك مسضب متها

ينفلا ريدملا دجاؤت ءانثأا8102
.ؤينيرؤم هيزؤج يلاغتربلا

ةسصا˘خ˘لا ة˘فا˘سشكلا نأا تح˘سضوأاو
ن˘ير˘سضا˘ح اؤ˘˘نا˘˘ك ر˘˘يا˘˘كسسلؤ˘˘سسب

عم ريخألا انيتنرؤيف لداعت لÓخ
يرودلا ي˘ف1‐1 ةجيتن˘ب نÓ˘ي˘م
.يلاطيإلا

نييعت مت هنأا «نسص اذ» تفسشكو
ذنم رياكسسلؤ˘سسل ة˘سصا˘خ ة˘فا˘سشك
ريراقت نؤمدقيو ،يسضاملا ماعلا

لؤح يجيورنلا بردملل ةرسشابم
.ؤتاكريملا يف نيبعÓلا

ة˘م˘ي˘ق˘˘لا نإا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تلا˘˘قو
06 غلبت ازييك ةقفسصل ةيقؤسسلا

ه˘نأا ا˘م˘ي˘سسل ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا نؤ˘ي˘ل˘م
ايلاطيإا ةليكسشت نم اًءزج نؤكيسس
.0202 ورؤي يف

وينيروم فده ةبقارمل دوعي دتيانوي رتصسصشنام

ىلإا يزيلكنلا كيتلتا اذ عقؤم راسشأا
أادبي مل يزيلجنإلا لؤبرفيل يدان نأا
يدا˘˘ن ع˘˘م نآلا ى˘˘ت˘˘ح ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا

ىد˘م ثح˘ب˘ل ي˘نا˘˘م˘˘لألا غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل
تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا

مسسؤملا ةياهن رنريف ؤميت همجاهم
ن˘م ه˘نأا ع˘قؤ˘م˘لا ح˘˘سضوأاو.يلاحلا
كل˘ت زد˘ير˘لا ذ˘خ˘ت˘˘ي نأا ع˘˘قؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسألا لÓ˘خ ةؤ˘ط˘خ˘لا
حسضاؤلا نم» عقؤملا عباتو.ةلبقملا

ءيجملا ىلع اًدج ضصيرح رنريف نأا
برد˘م˘لا نأا ا˘م˘ك ،لؤ˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ى˘˘لإا
ةدكؤؤم ،«اًقح هبحي بؤلك نغرؤي
ءارسش نمث نأا ىرت دليفنألا ةرادإا نأا
.مهل ةبسسنلاب بسسانم رنريف

رنريف وميت مصضل كرحتلا دعوم ددحي لوبرفيل



يرصصملأ كلامزلأ مامأأ02ـلأ ةقيقدلأ يف جرخ

هدجاوتو ةيلصضع ةباصصإا نم يناعي يتصش
كصش لحم بختنملا عم

،يرئازجلا ينطؤلا بختنملا رسسيأا ريهظ يتسش ضسايلإا يناعي
اهل ضضرعت ،ةيؤق ةيلسضع ةباسصإا نم يسسنؤتلا يجرتلا بعل
يف يرسصملا كلامزلاب هقيرف تعمج يتلا ةمقلا ةهجاؤم لÓخ
يتلاو ايقيرفإا لاطبأا يرود نم يئاهن عبر رودلا باهذ راطإا
.ديحو فدهل ةيثÓثب يرسصملا يدانلا زؤفب تهتنا

نكمتي مل امدعب ،ةهجاؤملا رمع نم (02د) يف يتسش رداغو
ةمئا˘ق ي˘ف هد˘جاؤ˘ت ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،ة˘ه˘جاؤ˘م˘لا لا˘م˘كإا ن˘م بعÓ˘لا
لامج ينطؤلا بخانلا اهنع نلعيسس يتلا ينطؤلا بختنملا
ةجودزملا ةهجاؤمل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ،كسش ل˘ح˘م ما˘يأا د˘ع˘ب ي˘سضا˘م˘ل˘ب
نم4ـلاو3ـلا ةلؤجلا مسسرب ،يؤبابميز بختنم مامأا ةبقترملا
.نوريماكلاب1202 ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفسصت

مدقي هنا امب ،بختنملا ةمئاق يف دجاؤتلل احسشرم يتسش ناكو
،ىرخأا ةهج نم لئادبلا بايغو ةهج نم هيدان عم ديج ىؤتسسم
ةباسصإÓل قباسسلا لئابقلا ةبيبسش قيرف بعل ضضرعت نأا لإا
.عجارتت هظؤظح لعجي

ب.م.يرصسيإأ

راصسو يناجم ..يلوغيفو ىفطصصم يدهم
يناميلصسب نوديصشي ناولع نبو

نايلودلا نا˘ب˘عÓ˘لا ي˘نا˘ج˘م لرا˘ك ،ى˘ف˘ط˘سصم يد˘ه˘م دا˘سشأا
يكرتلا يارسس ةطلغ بعلو رسضخلا مجن يلؤغيفو ،ناقباسسلا
بختنملا بعÓب يلاغنسسلا بعÓلا يبان راسس ىلإا ةفاسضإلاب
يدان ىلإا راعملا يتيسس رتسسيل بعل ينامسسل مÓسسإا ينطؤلا

ةيسسنرفلا «لابتؤف ضسنارف» ةلجم تسصخو.يسسنرفلا ؤكانؤم
جيرخ ءÓمزل ةسصرفلا هيف تحنم ،لؤطم ريرقتب ميلسس ربؤسس
نيبعÓلا لج عمجأا ثيح ،هنع ثيدحلل دادزؤلب بابسش ةسسردم
نيذلا نيمجاهملاو نيبعÓلا زربأا نيب نم دعي ميلسس ربؤسس نأا
.مهعم اؤبعل

ر.ق
01 نم8.7 ةمÓع ىلع لصصحت

لÓخ مين يف بعل لصضفأا تاحرف
ايليصسرام ةهجاوم

حانج ،رئازجلا يلودلا بعÓلا تاحرف نيدلا نيز فطخ
هيدان اهرسسخ يتلا ةهجاؤملا يف راظنألا ،يسسنرفلا مين يدان
مسسرب ،ةثÓثل فدهب ةراسسخلا مغر ايليسسرام كيبملوا مامأا
.«1غيللا» يسسنرفلا يرودلا نم72ـلا ةلؤجلا

ءا˘˘سصحإلا ي˘˘ف ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا «درؤ˘˘كسسؤ˘˘ه» ع˘˘قؤ˘˘م ف˘˘˘سشكو
ىلع لسصحت ،ق˘ب˘سسألا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا بعل نأا ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘لاو
.01 نم8.7ـب ،هيدان بناج نم ةمÓع لسضفأا

ماق امك ،ديحؤلا هيدان فده نيودت نم رسضخلا بعل نكمتو
ةليؤط ةريرمت ،راطإلا يف نيتديدسست ،نيتحجان نيتغوارم ـب
نبا مسصبيل ،نيحجان نيلخدتو ،نيتحيحسص نيتيسضرع ،ةحجان
يتلا تايرابملا لسضفأا نيب نم ةدحاو ىلع ليانم جرب ةنيدم
.«1غيللا يف مسسؤملا اذه اهمدق

ب.م.يرصسيإأ
لاغنصسلأو أدنغوأأ ةقفر ةيناثلأ ةعومجملأ يف دجأوتي

يريصضحت ضصبرت يف يبغيرلل ينطولا بختنملا
ةيراقلا ةصسفانملا طيرصش ضصقل ابصسحت ضسيرابب
ةهجاؤم عم دعؤم ىلع يبغيرلل ينطؤلا بختنملا نؤكيسس

،مداقلا ناؤج رهسش نم2ـلا يف ،يلاغنسسلا هريظن مامأا ةيخيرات
«رسضخلل» ةيمسسر ةجرخ لوأا نؤبعليسس «نيبراحملا» نأا امب
ممأا ضسأاك نم ةيناثلا ةلؤجلا راطإا يف ،ةيرئازجلا يسضارألاب
.ةديدجلا اهتغيسص يف0202‐ايقيرفإا

3ـلا ةعؤمجملا يف يبغير˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘جاؤ˘ت˘يو
ثيح ،لاغنسسلاو ادنغوأا نم لك بناج ىلإا ،ايقيرفإا ممأا ضسأاكل
لاب˘ما˘ك ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب هراؤ˘سشم ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ه˘ت˘سسي
فيسضتسسي نأا لبق ناؤج6 مؤي يدنغوألا بختنملا ةهجاؤمل
ةعا˘سسلا ى˘ل˘ع ر˘ه˘سشلا ضسف˘ن ن˘م02ـلا يف لاغ˘ن˘سسلا بخ˘ت˘ن˘م
.ةبيورلاب «يكوربم ملاسس» بعلمب ،00:71ـلا

رسضخلا دادعت نؤكيسس ،ةؤقب ةيراقلا ةسسفانملا لؤخدل ايعسسو
يام92 نيب ضسيرابب قلغم ضصبرت يف لؤخدلا عم دعؤم ىلع
ةهجاؤمل لابماك ىلإا هجؤتلا لبق مداقلا ناؤج رهسش نم حتافلاو
.يدنغوألا بختنملا

لهأاّتيسس يبغيرل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو
مامأا نيتهجاؤملا يف زؤفلا لاح يف ةقباسسملا يئاهنلا فسصنل
يف2ـلا ةعؤمجملا ردسصتم يقÓي نأا ىلع ،لاغنسسلاو ادنغوأا
،راؤفيد تؤكو اينيك ،برغملا مسضت يتلا ،مداقلا ةيليؤج92ـلا

متيسس دلب يف مداقلا توأا رهسش ةيئاهنلا ةارابملا بعلت نأا ىلع
.يبغيرلل يقيرفإلا داحتلا فرط نم اقحل هديدحت

ب.م.يرصسيإأ

0862ددعلأ ^1441 بجر6ـل قفأوملأ0202 صسرام1دحألأةصضايرلا

«نزتيصسلأ» عم5ـلأ هبقل نع ثحبي رصضخلأ مجن

هنيعو ةطبارلا ضسأاك يئاهن يف Óيف نوتصسأا ىدحتي زرحم
يتيصسلا عم ديدج جيوتت ىلع
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دئاق زرحم ضضاير نؤكيسس
يدان بعل ،ينطؤلا بختنملا

يزيلج˘نلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
يئاهن ضضؤخ عم دعؤم ىلع
،مؤيلا ةيزيلجنلا ةطبارلا ضسأاك
نؤ˘ت˘سسأا ق˘ير˘ف ه˘جاؤ˘ي ا˘مد˘˘ن˘˘ع
نم ةيادب يلبميو بعلمب ،Óيف
.03:71ـلا ةعاسسلا

بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ى˘˘ع˘˘سسيو
نم قلأاتلا ةل˘سصاؤ˘م˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا

يف كلمي ام لك ميدقت لÓخ
رفظلل هيدان ةدايقل مؤيلا ءاقل
،م˘سسؤ˘م˘˘لا اذ˘˘ه ه˘˘ل بق˘˘ل لوأا˘˘ب
بقع ةيلاعلا هتايؤنعم Óغتسسم
ققحملا زؤ˘ف˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘سسم
ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برألا مؤ˘˘ي

يف ديردم لاير يدان باسسح
ةطبار ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث˘لا رود
.ابوروأا لاطبأا

يت˘ي˘سسلا ة˘م˘ه˘م نؤ˘كت ن˘لو

نع رظنلا ضضغب ةلهسس زرحمو
بيترت ليذ يف ضسفانملا دجاؤت
زؤفل˘ل ى˘ع˘سسي ثي˘ح ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
نم بقللاب ج˘يؤ˘ت˘ت˘لاو ءا˘ق˘ل˘لا˘ب
ل˘ب˘ق تا˘يؤ˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘فر ل˘˘جأا

ي˘ف ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا
«ي˘ت˘˘ي˘˘سسلا» نأا لإا ،ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ينابسسلا «فؤسسليف˘لا» ةدا˘ي˘ق˘ب

رفظلا ريغ رخآا ارايخ كلمي ل
ةقباسسملا يف مهل5ـلا ،بقللاب

رخآا يف4ـلاو مسساؤم7 رخآا يف
مهتنميه اودكؤؤ˘ي˘ل ،م˘سساؤ˘م5
جيؤتتلا نا امب ،ةقباسسملا ىلع
تاب مسسؤملا اذه ةلؤطبلا بقلب
.Óيحتسسم

1202 ايقيرفإأ ممأأ صسأاك تايفصصت نم4ـلأ ةلوجلأ باصسحل
يوبابميز مامأا رصضخلا ءاقل ناصضتحل برقألا ايقيرفإا بونجب ودنلروا بعلم

«بيصشت نيبماصشتلأ» يبعل ىلغأاك5ـلأ زكرملأ لتحأ رصضخلأ حانج

دروفتنربو وروأا نويلم31ـلا فقصس لصصت ةمحر نب ةميق
هحيرصستل انويلم03 طرتصشي

يتلا يداؤنلا ديدع عامطأا لحم هلعج ام هيدان عم ،يؤق ءادا ميدقت ةمحر نب ديعسس لسصاؤي
يذلا «ديدجلا زرحم» لتحاو.مداقلا يفيسصلا ؤتاكريملا يف هعم دقاعتلل قاسسو مدق ىلع لمعت
ىلغأاك5ـلا زكرملا مسسؤملا اذه ةيزيلجنلا ىلوألا ةجردلا يرود يف زيمم ىؤتسسم مدقي
عقؤم بسسح وروأا نؤيلم31ـلا فقسس هتميق تغلب ثيح «بيسشت نيبماسشتلا» يف نيبعÓلا
رئاطلا حانجلل ةيلاملا ةميقلا ىقبتو اذه.نيبعÓلا قيؤسست يف ضصتخملا ،«تكرام رفسسنارت»
لاح يف ،ةمداقلا ةيفيسصلا تلاقتنلا قؤسس لبق رثكأاف رثكأا عافترÓل ةحسشرم ينطؤلا بختنملل
ءاؤسضألا يرودل دؤعسصلا تاريسشأات ىدحإاب رفظلل هداقو هيدان عم ديج ىؤتسسم ميدقت لسصاو
بغرت يتلا يداؤنلا ديدع دجاؤت «زييبلا» ةرادإا تلغتسسا ،رخآا بناج نم.يراجلا مسسؤملا ةياهن
اهمجن يف طيرفتلل وروأا نؤيلم03 غلبمب ةبلاطملا لجأا نم ةمحر نب ةقفسص ىلع لؤسصحلا يف
.ةياغلل ةبعسص ةمحر نب عم دقاعتلا ةمهم لعجي ام ،ةمداقلا تÓيؤحتلا قؤسس لÓخ ،لوألا

ب.م.يرصسيإأ

لمحتي عيمجلأ نأأ دكأأ
ءاحيف مامأأ ةراصسخلأ ةيلوؤوصسم

انراصصنأا نم رذتعن :ةخود
يف ضضيوعتلاب مهدعنو

ةمداقلا تايرابملا
بعل ة˘خود ن˘يد˘لا ز˘ع بل˘˘ط

،يدؤعسسلا دئارلا ،ضسراح بختنملا
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘سصنأا ن˘˘˘م راذ˘˘˘ت˘˘˘علا

˘ما˘مأا ةرا˘˘سسخ˘˘لا بق˘˘ع حا˘˘م˘˘سسلاو
ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سسم ،(1‐3) ءا˘ح˘ي˘ف˘لا
نم02ـلا ةلؤجلا نمسض ،يسضاملا
،نيفر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل يدؤ˘ع˘سسلا يرود˘لا

ل˘م˘ح˘ت˘ي ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نأا ا˘˘ح˘˘سضؤ˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘خود لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘˘سسم˘˘˘لا
هللا دمحن» :ةينؤيزفلت تاحيرسصت

ريهامجلل رذتع˘ن..ءي˘سش ل˘ك ى˘ل˘ع
ةجيتنلاب انمدقت دقل ،ةميزهلا ىلع
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا ع˘˘ط˘˘ت˘˘سسن م˘˘لو
ىؤ˘ت˘سسم˘ب ر˘ه˘˘ظ˘˘ي م˘˘ل ا˘˘ن˘˘ق˘˘ير˘˘فو
ضضافخنا ثدحو ،ةريخألا هتايرابم
،«يناث˘لا طؤ˘سشلا˘ب ىؤ˘ت˘سسم˘لا ي˘ف
،ةراسسخلا نايسسن انيلع نآلا »:عباتو
ةمداقلا تايرابملل اديج ريسضحتلاو
فادهألا نل ،ضضيؤعتلا لجأا نم
انئاطخأا نم تءاج اها˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا

انعيمجو ،مهيلع ةباقر دؤجو مدعو
.«ةراسسخلا لمحتن

ب.م.يرصسيإأ

غرؤ˘ب˘سسنا˘هؤ˘ج˘˘ب ود˘˘ن˘˘لروأا بع˘˘ل˘˘م تا˘˘ب
ةدا˘ع˘لا قؤ˘˘ف ا˘˘ح˘˘سشر˘˘م (ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بؤ˘˘ن˘˘ج)

ضسأاك تايفسصت نم4ـلا ةلؤجلا ناسضتحل
بختنم˘لا ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ،1202 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا
بخ˘ت˘ن˘م ه˘ف˘˘ي˘˘سضمو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

.يؤبابميز
نأا ،ةيؤبابميز ةييمÓعا ريراقت تفسشكو

ل˘ق˘ن ة˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘يؤ˘با˘ب˘م˘يز˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
رهسش ايقيرفإا لاطبأا مامأا ةبقترملا ةهجاؤملا

بؤنج˘ب ود˘ن˘لروأا بع˘ل˘م ى˘لإا مدا˘ق˘لا ضسرا˘م
يلودلا داحتلا ضضفر ةفي˘ل˘خ ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

لظ يف يؤبابميزب ءاقللا ةجمرب يقيرفإلاو

،بعÓملا اهيلع دجاؤتت يتلا ةيثراكلا ةلاحلا
داحتلا ةل˘سسار˘م˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘ح˘تلا ع˘فد ا˘م
ىل˘ع لؤ˘سصح˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘ق˘ير˘فإا بؤ˘ن˘ج˘لا
.كانه ءاقللا ةجمربل رسضخألا ءؤسضلا

لبق نم ايقيرفا بؤنج ىلع رايتخلا عقوو
برق ببسسب ،مدقلا ةركل يؤبابميزلا داحتلا
ددع ربكأا لقنت نامسضل نيدلبلا نيب ةفاسسملا

ى˘ل˘ع زؤ˘ف˘لا ظؤ˘ظ˘˘ح ع˘˘فرو ،را˘˘سصنألا ن˘˘م
ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طؤ˘لا بخا˘ن˘˘لا لا˘˘ب˘˘سشأا
ةلهؤؤملا ةيناثلا ةقاطبلا مسسح نم بارتقÓل
.نوريماكلاب1202 ايقيرفإا ممأا ضسأاك ىلإا

ب.م.يرصسيإأ

صسرام صصبرت لبق ينطولأ بخانلأ حيرت هتدوع

مداقلا عوبصسألا ةصسفانŸا ءاوجأا ¤إا دوعيو ةباصصإلا نم ىفاعتي يرمعلا نب
نم يرمعلا ن˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ى˘فا˘ع˘ت

ةرت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ى˘نا˘ع ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإلا
هلعج ام لحاكلا ىؤتسسم ىلع ةيسضاملا
4 ي˘˘ف ه˘˘يدا˘˘ن تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘ع بي˘˘˘غ˘˘˘ي
بلق» نا˘كو ،ي˘لاؤ˘ت˘لا ى˘ل˘ع تا˘ب˘سسا˘ن˘م
ل˘جا ن˘م ا˘سسنر˘ف ى˘لإا ر˘فا˘سس د˘ق «د˘سسألا
ىناع يتلا ةباسصإلا نم ضصلختلل جÓعلا

.ةيسضاملا ةرتفلا يف اهنم
نأا ،ةيدؤعسس ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو

ةيحسص ةلاح ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘ي ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن
ام ،ة˘با˘سصإلا ن˘م ضصل˘خ˘ت ا˘مد˘ع˘ب ةد˘ي˘ج
ةيدؤعسسلا يسضارألا ىلإا دؤعي هلعجيسس
ةياهن دعب ،يراجلا عؤبسسألا نم ةيادب
.اسسنرف يف هتهاقن ةرتف

،يرمعلا نب نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ن˘ع ،ي˘م˘˘سسر ه˘˘ب˘˘سش ل˘˘كسشب بي˘˘غ˘˘ي˘˘سس
هقيرف اهسضؤخيسس يتلا ةمداقلا ةارابملا

نم عفرلل ضصاخ جمانربل عسضخيسس ثيح
ازهاج نؤكيل ةينفلاو ةيند˘ب˘لا ه˘ت˘يز˘ها˘ج
.ةسسفانملا فانئتسسل

حيري ةباصصإلأ نم هصصلخت
ينطولأ بخانلأ

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا ل˘˘سصح˘˘ت
دكأات دعب ،ةبي˘ط را˘ب˘خأا ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ةبا˘سصإلا ن˘م ير˘م˘ع˘لا ن˘ب لا˘م˘ج ءا˘ف˘سش
ام ،ةريخألا ةنوآلا يف اهنم ىناع يتلا
ةدا˘ع˘لا قؤ˘ف ا˘ح˘سشر˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي

ينطؤلا بختن˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘ل˘ل
،ةمداقلا مايألا يف بردملا اهدعيسس يتلا
،ق˘ل˘غ˘م ضصبر˘ت ي˘ف لؤ˘خد˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
تابختنملا بيردت˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب
ةهجاؤ˘م˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ،ى˘سسؤ˘م يد˘ي˘سسب
يف يؤبابميز بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ة˘جودز˘م˘لا
1202 ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفسصت راطإا
ينطؤلا بخانلا ىناعو اذه.نوريماكلاب
ن˘ب با˘ي˘غ بب˘سسب ،ر˘ي˘˘ب˘˘ك ط˘˘غ˘˘سض ن˘˘م
ريخألا نؤك ،ةيسضاملا ةرتفلا يف يرمعلا
ه˘ل˘ي˘مز ع˘م ز˘ي˘م˘م ي˘ئا˘ن˘˘ث ل˘˘كسشي تا˘˘ب
حيري ةباسصإلا نم هسصلخت نأا لإا ،يدنام
.ينطؤلا بخانلا

ب.م.يرصسيإأ

ب.م.يرصسيإأ

sport@essalamonline.com
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ر˘˘سصن ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘ت
نع ثحبلا ةيلمع ياد نيسسح
لمحت ىلع رداق ديدج بردم
يف يدانلا ةدايقو ةيلوؤؤسسملا
اسصؤسصخ ،ةمداقلا تايرابملا

ل˘يذ ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘ي يدا˘ن˘لا ناو
ام ةين˘طؤ˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا بي˘تر˘ت
ين˘ق˘ت يأا ة˘م˘ه˘م ن˘م بع˘سصي
.يدانلا بيردت يف بغري
ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
نأا ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا
ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب تع˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضو ةرادإلا
لجأا نم اهتلواط ىلع ءامسسألا

تيأا ن˘يد˘لا ز˘ع ل˘ي˘حر ة˘فÓ˘خ
ي˘˘˘˘مر رر˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘لا يدؤ˘˘˘˘˘ج
ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا بب˘سسب ة˘ف˘سشن˘م˘˘لا
يدانلا اهفرعي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا
امنإاو جئاتنلا ةيحان نم ضسيل
ام ةرادإÓل ماتلا بايغلا ببسسب

بيسست لاح يف دادعتلا لعج
ة˘ي˘ع˘سضؤ˘لا˘ب ن˘ي˘لا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غو
.قيرفلا اهب رمي يتلا ةيثراكلا

جحصشرم يركز
رباكلأ عم ةلصصأوملل

م˘سسا ق˘ير˘ف˘˘لا ةرادإا تع˘˘سضوو

يركز ر˘سصا˘ن ف˘يدر˘لا برد˘م
،ضسمأا رباكألا عم لقنت يذلاو
بعلمب فيطسس قافو ةهجاؤمل
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه
نؤ˘كي˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
.يئافطإلا ةباثمب
ةجيتنب يركز ةدؤع نأا انملعو
ف˘ي˘˘ط˘˘سس بع˘˘ل˘˘م ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘ج
ةداعلا قؤف احسشرم هلعجيسس
ضسأار ىلع ه˘ما˘ه˘م ة˘ل˘سصاؤ˘م˘ل
نأاو قبسس هنأاو اميسسل قيرفلا
ديدع يف ةي˘لوؤؤ˘سسم˘لا ل˘م˘ح˘ت

اديج تيبلا فرعيو تابسسانملا
هلمع يف هدعاسسي يذلا رمألا

ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تقؤ˘˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ن˘˘˘لو
يدا˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘قو جا˘˘مد˘˘˘نÓ˘˘˘ل
.ةديج جئاتن دسصحل

رخآأ رايخ يوأز
يواز ميرك مسسا دجاؤتي امك
ة˘ير˘سصن˘ل˘ل ق˘با˘سسلا بعÓ˘˘لا

يف لاقتسسا يذلا بردملاو
مجن قيرف نم ىسضم تقو
ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع ثي˘˘ح ،ةر˘˘˘ق˘˘˘م

ةبيرق˘لا ة˘سصا˘خ˘لا ا˘نردا˘سصم
ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب نأا ،يواز ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
اه˘تلا˘سصتا تط˘بر فار˘طألا

لإا ،ةيسضاملا مايألا يف هعم
ءي˘سش ل ة˘عا˘˘سسلا د˘˘ح˘˘ل ه˘˘نا

ل˘ك نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ي˘˘م˘˘سسر
بب˘سسب ا˘ف˘قؤ˘ت˘م نا˘˘ك ءي˘˘سش
ر˘م˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ضسمأا ةارا˘˘ب˘˘م
ىؤ˘سصق˘لا ة˘عر˘˘سسل˘˘ل ةرادإلا

ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ل˘ح˘لا دا˘˘ج˘˘يإل
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
.ةيرسصنلل

ب.م.يرصسيإأ

ةلصصاوتم يدوج تيأا ـل افلخ ديدج بردم نع ثحبلا ةيلمع

ياد Úصسح رصصن
ةيرصصنلأ بيردتل ناحصشرم يوأزو يركز

ضسأاكلا يف اديعب باهذلا ىلع رصصيو هتبترم كرادتي «كابلا»
ودأراب يدان

ودارا˘˘ب يدا˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف ضسف˘˘ن˘˘ت
راسصتناب ةدؤعلا دعب ءادعسصلا
ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن˘ت ن˘م اد˘˘ج ن˘˘ي˘˘م˘˘ث
عفر يذلا زؤفلا ؤهو فلسشلا

ى˘˘لا «كا˘˘ب˘˘لا» د˘˘˘ي˘˘˘سصر ن˘˘˘م
ةيدنا نع اد˘ي˘ع˘ب52 ةطقن˘لا
لعجيسس يذلا رملا طؤبهلا
مسسؤملا نؤلمكي ؤلاسش لابسشا
نا ا˘م˘ب ة˘ح˘ير˘˘م فور˘˘ظ ي˘˘ف
9 د˘سصح˘ب بلا˘ط˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ءاق˘ب˘لا نا˘م˘سضل ىر˘خأا طا˘ق˘ن
فاد˘ها ن˘ع ا˘هد˘ع˘ب ثح˘˘ب˘˘لاو
رر˘˘ح˘˘ت ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ىر˘˘خأا

طؤ˘˘غ˘˘سضلا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘كلا
يردا˘˘ق ءا˘˘ق˘˘فر ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘سس
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ءاؤ˘ل نؤ˘ل˘م˘ح˘ي
بر˘ق˘ت د˘ق ج˘ئا˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
.مؤيدؤبلا نم قيرفلا

نم رذحت ةرأدإلأ
 ةملاق مامأأ نواهتلأ

دعؤمل ةبيتكلا دعتسستو اذه
ثي˘ح ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا اذ˘˘ه ضسأا˘˘كلا
زواجت نع نؤ˘ب˘عÓ˘لا ثح˘ب˘ي
هراد ر˘ق˘ع ي˘ف ة˘م˘لا˘ق ي˘جر˘˘ت
نا امب ةمهملا ةبؤعسص مغر

ةدعب اؤحاطا يزيزعؤب ءاقفر
داحتا ةرؤسص يف ةيؤق قرف
ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدؤ˘˘لؤ˘˘مو ة˘˘يوا˘˘سشلا

لعج ام ؤهو ضشارحلا داحتاو
رذ˘˘ح˘˘ي ر˘˘ي˘˘سسم˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
نوا˘ه˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

يدا˘ن˘ت ضسأا˘كلا ناو ا˘م˘˘ي˘˘سسل
ر˘˘ملا ن˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم˘˘˘لا بسسح
ءا˘˘ق˘˘فر ن˘˘م ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
نم ديزملا نؤلذ˘ب˘ي قوز˘لاؤ˘ب
يف ةريسشأاتلا بسسكل دؤهجلا
.ةياهنلا

صشامر ماصشه

فلصشلأ ةيعمج

فلسشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م بلا˘ط
ةرورسضب راسصنألا يواز ريمسس
ميدق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ل˘ق˘ع˘ت˘لا

لÓخ نم نيبعÓل معدلا ةمدخ
ةمداقلا تايدحتلا يف زيكرتلا

هبسسح وداراب ةميزه ناو ةسصاخ
فرط ن˘م ل˘عا˘ف ل˘ع˘ف˘ب تءا˘ج
تع˘سس ي˘˘ت˘˘لا فار˘˘طألا ضضع˘˘ب

اهقيرف حلاسصم ةمدخل ةدهاج
ن˘م ح˘˘سضؤ˘˘ت˘˘سس ما˘˘يألا ن˘˘كلو
اذه ةياهنلا يف هبسسح يهتنيسس
ةرورسض ىلع ضشتؤكلا رسصيو
كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ن˘م مÓ˘˘كلا ف˘˘قو
قيقحت ىلع لمعي يدانلا كرتو
ناو ةسصاخ ءاقبلا نامسض فده
ل ه˘ب˘سسح يدا˘ن˘لا ه˘كل˘ت˘م˘ي ا˘˘م
راودألا ىلع ضسفا˘ن˘ت˘لا ه˘ن˘كم˘ي
.ىلوألا

ةلصصأوتم بلاطملأ
يوأز ليحرب

ةلي˘كسشت˘لا تر˘سشا˘ب د˘قو اذ˘ه

ا˘ب˘سسح˘ت ضسما ا˘ه˘تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘ما ءا˘ثÓ˘ث˘لا ة˘م˘ق˘ل
ضسأا˘˘˘˘ك را˘˘˘˘˘طا ي˘˘˘˘˘ف نار˘˘˘˘˘هو
ثح˘ب˘ي ثي˘˘ح ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ى˘ل˘˘ع تاد˘˘يؤ˘˘ع˘˘لؤ˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر
ريهامجلا ةحلاسصمو ةريسشأاتلا
ديري لكلا ناو ةسصاخ اهدعب
هذ˘˘ه ي˘˘ف اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب با˘˘˘هذ˘˘˘لا
راسصنألا نا ركذ˘ي ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

ذخا اؤلواحو ةسصحلا اورسضح
م˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م تارا˘˘سسف˘˘ت˘˘سسا
ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م لؤ˘˘ح ر˘˘ي˘˘سسم˘˘˘لا
مهبلاطم اوددج ا˘م˘ك يدا˘ن˘ل˘ل
ريمسس ينقتلا ليحر ةرورسضب
مدقي مل مهبسسح يذلاو يواز
يدانلا هاجت هنم ؤجرم ؤه ام
. » حراؤجلا » اذكو

صشامر ماصشه

ضسأاكلا يف لهأاتلا ةريصشأات بصسكب «حراوجلا» ضضيوعت ىلع رصصي..لقعتلاو ءودهلا بلطي يواز

ةجيتنب ةدؤعلا يف ةد˘ي˘ع˘سس ة˘يدؤ˘لؤ˘م ة˘ل˘ي˘كسشت تق˘ف˘خأا
ترسسخ ثيح نارهو ةيهابلا ىلا ريخألا اهلقنت نم ةيباجيإا
ىقبي قيرفلا تلعج يتلا ةراسسخلا يهو در نود فدهب
بلا˘ط˘م ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ طؤ˘˘ق˘˘سسلا ثد˘˘ح ضشيا˘˘ع˘˘ي
بورهلا لجا نم طاقنلا نم ديزملا ليسصحت ةرورسضب
برد˘˘م˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ل˘˘يذ ة˘˘˘يد˘˘˘نا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كا
دكاو ءاقللا يف ةليكسشتلا هتمدق امب اريثك داسشأا يبرعلب

ةمزا نم جور˘خ˘ل˘ل هد˘ير˘ي ا˘م ق˘فو ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع
. ةيبلسسلا جئاتنلا

 اعيرصس ءاقبلأ نامصضل ىعصسن» : يبرعلب
«ةيلاملأ ةمزلأ ءاهنأ ىنمتنو

» : لاق ثيح يبرعلب بردملا عم ثيدح انل ناك دقو
لجا نم ةدارإلاو ةميزعلا تيبثت ىلع لمعلا نسسحتسسي
ءاقبلا نامسض ىلع اندعاسست يتلا طاقنلا ضضعبب رفظلا

ةسصاخ انيلع ةسضورفملا طؤغسضلا مجح نم جورخلاو
يذلا ر˘ملا ةد˘م ذ˘ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس يأا ق˘ل˘ت˘ت م˘ل ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ناو
ابسصنم نيبعÓلا زي˘كر˘ت ل˘ع˘ج ى˘لا ا˘م˘ئاد ى˘ع˘سسن ا˘ن˘ل˘ع˘ج
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ا˘ه˘طا˘ق˘ن بسسك ل˘جا ن˘م تÓ˘با˘ق˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ءاهنا ديرن امؤمع ريبك لكسشب مهيف ترثا ةمزلا نؤك
نامسضل طاقنلا نم نكمم ددع ربكأاب ةمداقلا ةلحرملا
. اعيرسس ءاقبلا

صشامر ماصشه

ةديعصس ةيدولوم

«ومزل» مامأا ةجيتن بصسك يف قفخت «ةداصصلا»
اعيرصس ءاقبلا نامصض ىلع رصصتو

ةيدجلا تاري˘سضح˘ت˘لا ي˘ف ة˘م˘لا˘ق ي˘جر˘ت ة˘ل˘ي˘كسشت تعر˘سش
يف عيمجلا لمأاي ثيح وداراب يدان ماما ءاثÓثلا دعؤمل
ةحاطإÓل دنجم لكلا ناو اميسسل يئاهنلا عبرلا رودلا غؤلب
مقاطلا ىعسس دقو اذه ؤلاسش يلاغتربلا بردملا لابسشأاب
رثعتلا دعب ةسصاخ ةبيتكلا تايؤنعم نيسسحت ىلا ينفلا
ةيمهأا ىدم كردي ينقتلا ناو ةسصاخ ةلؤطبلا يف ريخألا
ىلع نؤمزاعلا ضشيقد ءاقفر زيفحت يف ةيسسفنلا بناؤجلا

 .ديدج نم خيراتلا ةباتك
يجرتلأ حلاصص يف بصصت نيباصصملأ ةدوع

اذكو تاحرف نب تامدخ ةبيتكلا ديعتسستسس ىرخأا ةهج نم
يتلا تاراي˘خ˘لا ي˘هو ي˘ل˘ب˘يد˘ه˘لا ى˘ت˘حو يرا˘م˘ع˘لا د˘ئا˘ق˘لا
وداراب يدان ماما ةم˘لا˘ق ي˘جر˘ت ق˘ير˘ف˘ل ر˘ي˘ث˘كلا ف˘ي˘سضت˘سس
ي˘نا˘ما ن˘م ى˘ق˘ب˘ي ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘ع˘˘سسلا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
نيبعÓلا عم اؤثدحت نيذلا «برسسلا» راسصنا تاحؤمطو
يبعل عم ديجلا ضضوافتلا ةرورسض اودكاو ضسما ةسصح يف
ةيواسشلاو ةيبؤبلا ؤيرانيسس راركتب مهايإا نيبلاطم «كابلا»
ى˘ل˘˘ع طؤ˘˘غ˘˘سضلا ةد˘˘ح ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي˘˘سس ا˘˘م ؤ˘˘هو ضشار˘˘ح˘˘لاو
.ةريسشأاتلا قيقحتل ةعؤمجملا

صشامر ماصشه

ةملاڤ يجرت
 «كابلا» مامأا ةريصشأاتلا بصسكل حمطي «برصسلا»

زؤفلا لÓخ نم ةهجاؤلا ىلا نارهو ةيعمج ةليكسشت تداع
ءانبأا ديسصر عفر يذلاو ةديعسس ةيدؤلؤم باسسح ىلع ققحملا
حؤمط نم داز يذلا زؤفلا ؤهو23 ةطقنلا ىلا ةديدجلا ةنيدملا
ضسفانتلا نا امب دؤعسصلا ةقرو بعل يف يفؤعلا بردملا لابسشا
يتلا ىلوألا عبرألا بتارملا نا ىري ىحسضا لكلاو هدسشا غلب
نم نمزلا عراسست ةرادإلا نا ركذي مهنم ةبيرق دؤعسصلاب حمسست
ةبيتكلا لعجتسس يتلاو ةيلاملا تاقحتسسملا ةلسضعم ءاهنا لجا

.ديزملل حمطت كسش نود نم
قلطنأ صسأاكلأ يف «حرأوجلأ» دعومل ريصضحتلأ

لهأاتلأ ىلع مزاع لكلأو
ي˘ف نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘كسشت تعر˘˘سش ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
يذلاو فلسشلا ةيعمج ماما ضسأاكلا دعؤمل ديجلا ريسضحتلا
يفؤعلا لابسشا رسصي ثيح ءاثÓثلا اذه لقعؤبب ىرجيسس
ةيسسفنلا ةلاحلا لÓغتسساو ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘ل˘ل
ينفلا مقاطلا نا ركذي راؤسشملا ةلسصاؤم لجا نم ةبيتكلل
عفادملا ةرؤسص يف رسصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب تا˘مد˘خ د˘ي˘ع˘ت˘سسي˘سس
ام ؤهو يبرعلب طسسؤلا بعل اذكو ريديا تيا يرؤحملا
قيقحت ىلع لؤعي يذلا ضشتؤكلل ةبسسنلاب تارايخلا حيتي
. ةيعمجلا داجما هب ديعي لهأات

صشامر ماصشه

نأرهو ةيعمج
دوعصصلا فدهتصستو اهتيفاع ديعتصست «ومزل»

اهتقفاوم حنمت ةلود35
ةكراصشملل ةيئاهنلا

ةيقيرفإلا ةلوطبلا يف
ىوقلا باعلأل

اي˘ق˘ير˘فإا ادا˘ح˘تا35 ح˘˘ن˘˘˘م
ةكراسشملل رسضخألا ءؤسضلا
ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف

ةرر˘ق˘˘م˘˘لا ىؤ˘˘ق˘˘لا با˘˘ع˘˘لأل
42 نم ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
.لبقملا ناؤج82 ىلإا

بيد م˘˘ي˘˘كح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘˘كأاو
ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ضسي˘ئر
ضشماه ىلع ،ةسضايرلا هذهل
ود˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘˘لا
فدهتسست رئازجلا نأا ،يفيرلا
وا5ـلا زكرملا يف دجاؤتلا
ازا˘ج˘نا د˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ؤ˘˘هو6ـلا

ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ناو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل
.ةياغلل ةيؤق نؤكتسس
دا˘˘ح˘˘تلا ضسي˘˘˘ئر اد˘˘˘بو اذ˘˘˘ه
،ىؤ˘ق˘لا با˘ع˘لأل ير˘ئاز˘ج˘˘لا
بكرملل ق˘ح˘ل˘م˘لا مÓ˘ت˘سسا˘ب
د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م‘‘ ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لوألا
هد˘˘عؤ˘˘م ي˘˘˘ف «فا˘˘˘ي˘˘˘سضؤ˘˘˘ب
نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضؤ˘˘˘م ،دد˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ةديج ةريتؤب ريسست لاغسشألا

ا˘ب˘ير˘˘ق د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ديدج رام˘سضم ن˘م بع˘ل˘م˘لا

.ىؤقلا باعلأل
4 ن˘كم˘˘ت ،ر˘˘خا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
اؤنمسض نييرئازج نييسضاير
اذه يف مهتكراسشم نآلا دحل
قيفؤت مهو يملاعلا دعؤملا

ةدعرؤب يبرع˘لاو ي˘فؤ˘ل˘خ˘م
لÓبو ؤ˘ل˘ح˘ل كلا˘م˘لا د˘ب˘عو
يف هلمأا ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،ي˘ت˘با˘ث
لبق نيرخآا نييسضاير لهأات
.لبقملا ناؤج92

ب.م.يرصسيإأ



ةــــنصصرق

دئارلا ضسيصسأاتل57ـلا ىركذلا
8Ñفدا M82ـلا مؤD©íير

57ـلا ىر˘F̆}˘˘لا ي˘˘9Ñا˘˘م˘˘لا
،ةïgلا د(ار قMرD ض6Ñ©Ä&اkل
ة˘6Ñ̆رد˘H̆ لK&ا د˘M˘˘˘å̆ ي}˘˘˘لا

F˘˘˘˘رKM˘˘˘ة D˘˘˘لا ي˘˘˘q˘˘˘~ر˘˘˘(ا،
Kلا&Kى˘˘ل <̆˘õ̆م˘لا ىÄÑ˘k˘ىؤ
يD د(ارلا د/اؤKMk ،ي+رåلا
ةاؤ˘˘˘J ي˘˘Ĭا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ïÄÑ˘˘˘˘لا
ؤKJ ى6ÑÜؤلا ة˘>ؤ˘مq̆˘م˘لا

H˘˘7رÑ̆˘u ل˘˘õ˘˘â̆˘í˘˘ىد0̆)ا˘˘+ ر
KرE˘˘لا تاÇÑ˘å˘6ـلا دؤJ{ا
مœ>ؤ+ دKMå ا}J ،م6Ñؤملا

يدا°لا ةرؤ6ÑÜ&ا ضK7ر̆©˘م˘>
Kملا°kwلا ي°:ؤلا بÄÑق+ا
JادDل اõíرM212 ـ+ قJدDا.

لصصاوتي يكوكلا يحي نب لصسلصسم
Dلا ل; ي~K+åلا ةkتر©.ا ي
ف˘©˘˘6Ñ̆˘Ü قا˘KD̆ ب>ل لؤ˘˘0
يMt ن+ يرؤ˘t˘م˘لا ع˘Dاد˘م˘لا

K<6 نÑgمد> ب HÅÑراFk• Hع
DرMلا قFل ر+اtد Fkة+ا J{ه
نؤF ى˘لا ر˘â˘°˘لا̆+K ر6Ñ̆Ü̆لا
ثلاثلا ر§˘ÅÑلا ل1̆د ي̆°˘å˘م˘لا

KJ˘ؤ H̆k˘ï˘مÇÑ̆ؤلا ناؤ˘لا اDقا
KM˘˘k˘˘ردi +ÅÑò̆˘يدا̆> ل H̆ع
ن> ب>œلا جر1 ة>ؤمqملا

8Ñمk• KاFا/ دJ~Mk• لwض9ؤ
نH م=رلا+ ة©م6Ñرلا تاءاõïلا

Fنؤ Fل Hا- ن+å• Dل يïءا
˘˘ما˘˘Hا ي˘˘9Ñ̆ا˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘M̆در˘˘˘لا
ل ي°åملا ن&ا+ نï©- ةMرÇÑ°لا
M˘˘˘˘~لا +̆˘˘˘å˘˘˘©̆˘˘ر ن˘˘̆> ادM˘˘˘م˘˘˘ث
.ةDÄÑا°ملا

«ئفاطم لجر» يريزد

E˘ا ةراد)ا تررJ˘õ˘لا ي˘g˘6ر˘- جرÑ˘©˘ةدؤ> م
ير5Mد لœ˘+ ق˘Mر˘õ˘í˘ل ق˘+ا˘ÄÑلا iرد˘م˘لا

ةدؤ> نؤ6Ñkò تاHؤåõملا بK0ÄÑ ث©0
ث©˘0 ة˘H˘õ˘©˘õ ن˘©˘> ءا˘ï˘ل د˘å˘˘+ ي˘˘°˘˘k˘˘ï˘˘لا
6Ñ©õkïمؤ©لا ي HÄÑؤ'Kلا يل&Jõل يk6رÑ©م
ض6ار ىk• <õم§H ر7ÑاMg نا ىE• <õاktلا
دèلا ة0ÇÑ نH ةMاد+ ة©°íلا ة9Ñراåلا
د˘˘E ةراد)لا نؤ˘˘ò- ا}˘˘§˘˘+K ة˘˘©˘˘M˘˘gرد˘˘k˘˘لا
ل/ا نH يم8Ñاåلا ي°kïلا+ تد6Ñk°qا

9Ñ˘˘لا نا˘˘م˘˘g˘ï˘ءا H˘ث˘õ˘د˘0 ا˘مp 6ؤ˘م˘لاÑ˘م
ىلا ر8Ñí&لا دارqلا داE ن©0 ي9Ñاملا
I˘˘§˘˘اM˘˘6 ةÑ˘˘å˘˘©˘˘ةد E˘˘g˘˘نا ل M˘˘k˘˘w˘{ E˘رار
.ةرداèملا

ةيرخصس لحم اوتروك

ي˘لKد˘لا ض6را˘t˘لا اؤ˘-رؤ˘˘F ؤ˘˘g˘˘©˘˘- را˘˘.&ا
نH ةلا0 دMردH لا˘Mر م˘I˘q ،ي˘g˘õ˘q˘©ò˘لا
ل˘˘8Ñاؤ˘˘k˘˘لا ع˘˘Eاؤ˘˘H ى˘˘õ˘˘> ،ة˘˘Mر˘˘ÄÑ˘˘˘wلا
مؤ©لا ءاïل لEg حر8Ñ اHدå+ ي>امk/لا
،دMردH لاMرK ةIؤÅÑلر+ ن©+ عمMq ي}لا

KEõل Fاؤ-رؤ Hن Eلا^ ةؤgؤ=رp] ؤ©ل
H˘˘©ÄÑ˘˘ا ن˘˘©˘˘0 ،ي&F˘˘ا دI˘• D˘رM˘ï˘• M˘ض6رد
H˘©ÄÑ˘ي H˘ث˘õ˘ا˘م M˘í˘å˘ل H˘ب>ل ي&ا ع Hن
6Ñõkا D©èا ؤ&K ل©íاIkي.

ناك ربخ يف ةطبارلا

ي°©ïÄÑ°Üلا ي9ÑاMرلا يدا°لا قاÅÑ> م§Mí مل
H̆ا M̆t˘دp <˘õ̆ى HÄÑ˘k̆ار˘لا ىؤ+˘Ü˘ة©̆°˘:ؤ˘لا ة
ةg=ر د9Ñ جرw- ةرH لF يD ا§IاK ة8Ñا1
لا6Ñ˘k̆ïgا ناF̆ ة˘©9Ñ̆اH̆ تارH̆ ي˘D˘í ر˘Dا˘°˘ÄÑلا
د˘©̆§ÅÑ̆لا بH˘˘õ˘å ي˘˘D ا˘˘م˘̆(اد ي˘6Ñ̆ ض6ا ي˘˘ÄÑلا

ر©MÅÑ ام(اد ناF ةÜ+ارلا عEؤH نòلK يœKم0
نòلK كلاملا دg> ن+ يD قMرíلا لا6Ñkïgا ىلا

J̆˘{ةر˘م˘˘لا ه K+˘ةراد)لا نا ا˘م D̆9رÑl ر=˘ğk˘§˘ا
ةÜ+ارلا يJ اJ كلاملا دg> ن+ يD لا6Ñkïgلا+
-ÇÑtu Hò6لا ناÑkïgلا K-ÉÑå• Dم0 يœKي

ل˘å˘/ ي}˘لا ر˘Hلا كلا˘˘م˘˘لا د˘ğ˘̆> ن˘̆+ ض9ؤ˘˘>
.مJرHا نH ةر©0 يD رDا°ÄÑلا

عيمجلا هجاوأاصس » : وبط
مغر دعصصيصس نابلو ينبو

«نيدقاحلا فنأا

ي°+ قMر˘í˘ل ة˘©˘6Ñا˘ï˘لا ةرا˘wÄÑ˘لا ن˘H م˘=ر˘لا˘+
Kلg7ا°لا ناÑá Dي EÄÑم Hارلا ن©+ ا+Üا تاHما
I˘˘q˘˘ن˘˘©˘˘> م Kنا˘˘م˘˘ل Kلا˘˘k˘ي /˘å˘õl 8Ñ˘ةراد
يدا˘I ق˘Mر˘D ع˘H ة˘8Ñ˘íا˘°˘H نؤ˘ò- ب©˘˘-ر˘˘k˘˘لا
ق˘Mر˘í˘لا نؤ˘F ن˘H ا˘MÉÑ&ا م˘=ر˘لا˘˘+K ة˘˘>ا˘˘Eؤ˘˘+
6Ñ˘©˘k˘å˘ى˘لا ض9ر <˘ï˘ة˘+ؤ E˘6اÑ˘©˘ة -˘k˘لثم Dي
تاءاõïلا بõå+ ىK 0kا ر©Jامqلا نH ناHرtلا

لا~˘M ل ؤ˘g˘: ضÄ©˘(ر˘لا نا لا •˘M˘°˘kد˘H جرا˘˘1
MÇÑ°لا عtدp +kÇÑرMtا ث©0 •-اFد <õى
فد˘ë Jؤ˘õ˘+ ى˘õ˘˘> ار˘˘HÇÑ يد˘˘k˘˘t˘˘لا •˘˘D˘˘åر
فر˘: ن˘0ÄÑ˘g˘• H هر˘˘©˘˘òÄÑ- م˘˘=ر دؤ˘˘ÇÑ˘˘åلا

HÄÑؤ'Kارلا يل+Üلا ةq§ؤMة +ïÄÑ°Ü©°ة .

qarsana@essalamonline.com

0862ددعلأ ^1441 بجر6ـل قفأوملأ0202 صسرام1دحألأ

بقللا ةراصسخب ددهم لوبرفيل
ادد§˘H لؤ̆+ر˘í˘©˘ل ق˘Mر˘D تا̆+
+̆wÄÑ̆ل ةرا˘ïلا ب˘g˘Ü˘ة˘لؤ J{ا
ي˘D هد˘/اؤ̆- م˘=ر ،م˘6Ñؤ˘˘م˘˘لا
ة22IïÜ قراí̆˘˘+ ةراد˘ÇÑ̆لا

ر˘IÅÑÄÑ̆kا˘˘H ف˘̆©˘8Ñ̆ؤ˘˘لا ن˘˘>
6Ñ˘©˘k˘0̆ ن&ا ل)ا ،يõ˘ل م˘©íلؤ+ر
D˘لا ي˘k˘k˘ؤM̆r +˘لاõïلا بèب(ا
H̆°˘{ 03 يدا̆°˘لا ن˘(ا~˘1 ن˘˘>
6Ñ˘˘°̆˘تا˘˘+ ة H˘˘§̆˘ادد، +ÄÑ˘˘gب
-̆íÅÑ˘ي D̆©˘رK6ض F˘رؤKĬا، Hا

/˘˘˘å̆˘˘ل -̆˘˘ï˘˘˘راM˘˘ا ر(<̆˘œH˘˘©˘˘ة
را̆©˘1 ن&ا 9Ñ˘uؤ˘- ة̆©˘Iا˘M˘Üر˘̆+
ر˘H&لا م˘(ا˘ï˘لا يرKد˘لا ءا˘˘è˘˘ل)ا
نH̆ [ر̆©˘õ˘í˘˘لا^ ع˘˘°˘˘م˘M̆ ي}˘˘لا
.بõïلا+ Mrؤkkلا

15

تاجردملا يف هتايح دقفي مين رصصانم
D˘˘قرا H̆˘°̆8اÑ̆ر I˘يا
I˘©˘لا م˘í˘رIÄÑ˘ي}لا ي
M°ÅÑá 5 •لMدلا نMن
D˘˘˘لا تا˘˘0̆ر˘˘˘q˘˘˘°˘˘حا
ير˘(ا~˘q˘˘لا ي˘˘لKد˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘D ،ةا˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘t˘˘˘˘˘˘لا
ا˘Hد˘å˘+ تا˘˘/رد˘˘م˘˘لا
-˘˘˘˘å˘˘˘ؤ˘˘˘ل ض9ر<ò˘˘˘ة

8Ñ˘˘˘˘˘t˘˘˘˘˘©˘˘˘˘1 ة˘˘˘˘œل
ي˘˘k˘˘لا ة˘̆§˘˘/اؤ˘˘˘م˘˘˘لا

م˘©˘˘M˘˘• Iدا˘˘ål I˘˘م˘˘/
ك©gملK&ا+ ي˘IÄÑر˘í˘لا

H˘6راÑ˘©˘õ˘©لا اíرIÄÑي
Kلاkا يIk§l +ثœ.ا ة&Jد0اؤل فاد، <ÅÑ©لا ةqمåة، KFÅÑíl -ïراMا ر(<œH©ة DرIÄÑ©ن&ا ة
.اHا>83ـلا ~JاI رم> ن> ة©8Ñt ةK<ò بÄÑg+ يDؤ- ر8Ñا°ملا
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13:0016:12

برغŸأ

18:41

ءاصشعلأ

20:05

ةÓصصلا تيقاوم

هحيرصستل انويلم03 طرتصشي دروفتنربو وروأا نويلم31ـلا فقصس لصصت ةمحر نب ةميق^
ضسرام ضصبرت لبق يصضاملب حيرت ةصسفانملا ءاوجأل يرمعلا نب ةدوع^

بونجب ودنلروا بعلم
برقألا ايقيرفإا

رصضÿا ءاقل ناصضتحل
يوبابÁز مامأا

ةŸاق مامأأ نواهتلأ نم رذ– ةرأدإلأ

رصصيو نزاوتلا ديعتصسي » كابلا »
ضسأاكلا ‘ اديعب باهذلا ىلع

ودأراب يدان فلصشلأ ةيعمجيأد Úصسح رصصن
ةيرصصنلأ بيردتل ناحصشرم يوأزو يركز

ديدج بردم نع ثحبلا ةيلمع
ةلصصاوتم يدوج تيأا ـل افلخ

رصصي..لقعتلاو ءودهلا بلطي يواز
بصسكب «حراو÷ا» ضضيوعت ىلع

ضسأاكلا ‘ لهأاتلا ةÒصشأات

تايفصصت نم4ـلأ ةلوجلأ باصسحل
1202 ايقيرفإأ ممأأ صسأاك

0862ددعلأ ^1441 بجر6ـل قفأوملأ0202 صسرام1دحألأ

«نزتيصسلأ» عم5ـلأ هبقل نع ثحبي رصضخلأ مجن

يف Óيف نوتصسأا ىدحتي زرحم
هنيعو ةطبارلا ضسأاك يئاهن
يتيصسلا عم ديدج جيوتت ىلع

يلبميو بعلمب قلأاتلا نع ثحبي6102 ةنصس ارتلجنا يف بعل لصضفأا


