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ةدايق شصرح دكؤوي ةحيرقنسش ءاوللا
تايكولسسلا تيبثت ىلع ششي÷ا
رئاز÷ا لÓقتسسا ةيام◊ ةينهŸا
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ةمكاحملإ مايأإ صسماخ يف بعل هعافد
يركصسعلإ هراصسم رتو ىلع

ةيسضق يف مكحلاب قطنلا
هتلئاعو لماه ينغلا دبع
مداقلا ليرفأا حتافلا يف

: ةـــمألا اـــبطاخم نوــــبت شسيئرلا
«ةرطيسسلا تحت عسضولا .. اونئمطإا»

ئراط يأإ ةهجإومل لاع رافنتصسإو ىوصصق ةظقي ةلاح يف اهتزهجأإ لكو ةيوق ةلودلإ نإإ لاق

ىوتسسم ىلع ءاوسس دعب لغتسست مل ةزهاج تاردق انيدل»^
«ينطولا نمألا وأا ششيجلا

ه˘سسف˘ن ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘جاو˘˘ب مز˘˘ل˘˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا»^
«ةياقولا تاءارجإاب مراسصلا مازتللاو
ةع˘ن˘قألا ن˘م ف˘لأا055و نويل˘م ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا^
ىرخأا نويلم45 ءانتقإا يرجيو
00051و(tset) شصح˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘يوا˘˘ي˘˘م˘˘ك ةادأا0006^
يعانطسصا شسفنت زاهج0005و ءانتقلا ددسصب

عفر نك˘م˘يو ششا˘ع˘نإلا˘ب شصا˘خ ر˘ير˘سس0052 ن˘م ر˘ث˘˘كأا^
ريرسس0006 ىلإا ددعلا

 نطولا ربع دجاسسملا لك قلغو ةعامجلاو ةعمجلا ةÓسص قيلعت^
تناك ناونع يأا تحتو اهلكسش ناك امفيك تاريسسملاو تاعمجتلا عنم^
ةيوه نع فسشكلاو ثحبلاونيبراسضملا حسضفو ةبراحم^
ةلادعلل مهميدقتوةبذاكلا رابخألا يرسشان

ةيئاذغلا داوملا نيزختل ةعراسسملا ىلإا يعاد ل^
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اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةعاسشإا در‹

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا تهنأا
عراسشلا تنأامطو ةعاسشإ’ا تلطبأا .. لدجلا
يذلا ضصخسشلا نأا تدكأا امدنع ،يلحملا
باب ءايحأا دحأا ملÓسس ىلع هيلع يمغأا
ا˘ه˘ناو˘عأا ل˘خد˘تو ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف داو˘˘لا

عقاوم حسستكإا ويديف هرهظأا املثم هفاعسسإ’
ـب ا˘با˘سصم ضسي˘ل ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
هتطقسسأا ةبون˘ل ضضر˘ع˘ت ا˘م˘نإاو ،«ا˘نورو˘ك»
،ىفسشتسسملا ىلإا هقيرط يف وهو اسضرأا

ةيدج ةلاحب ينعملا نأا اهل نايب يف ةريسشم
.نآ’ا

 ناذآلا نوكيسس اذكه

،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو ترمأا
ةفاسضإا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا د˘جا˘سسم ل˘ك ة˘م˘ئأا

دعب نيترم «مكتويب يف ةÓسصلا» ةغيسص
،ةلماك ةفورعملا ناذأ’ا ةغيسص نم ءاهتن’ا

.انيديأا نيب ةقيثولا يف رهاظ وه امك

! .. اهونسصرق

نم ري˘ث˘كل ةد˘ع تا˘ب˘سسا˘ن˘م ي˘ف ثد˘ح ا˘م˘ك
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
باسسح ةنسصرق ضسمأا حابسص مت ،«كارطانوسس»
« aidéM eireglA riA« ةيلخ˘ل ع˘با˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا ة˘˘كر˘˘سشل لا˘˘سصتإ’ا
ريأا» ـل مÓعإ’اب فلكملا لعج ام ،«كوبسسيافلا»
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘˘سسو ل˘˘˘ك و˘˘˘عد˘˘˘ي «ير˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لآا

ىلع ةكرسشلا باسسح ةعباتم ىلإا ،نيعباتملاو
.رابخأ’ا لك رسشني يذلا «رتيوت»

! .. ةءادرلا

ةيلقعو ،ةءادرلا ضسيركت لسسلسسم نأا ودبي
ر˘ي˘غ نا˘كم˘لا ي˘˘ف بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘جر˘˘لا»
دح ىلإا لوعفملا ةيراسس لازت ’ ،«بسسانملا
ثيح ،«ةباسصعلا» ةبقحب اهطبر مت امدعب ،نآ’ا
ّنأا ،«مÓ˘سسلا» ـل ة˘ع˘ل˘ط˘م د˘ج ردا˘˘سصم تر˘˘سسأا ةرئاد ضسيئر نأا ىلإا ةفيحسص تامولعم ريسشت

’ ،يبرغلا بونجلا يف ةي’وب لمعي ةمهم
اذه ىلإا هتيقرت تمت ،يعماج ىوتسسم لمحي
مث ،فظوم درجم ناك امدعب ماهلا بسصنملا

هطبرت يلاح يلاو نم ةطاسسوب ،ناويدب قحلم
.ةيوق ةقادسص ةقÓع هب

qarsana@essalamonline.com
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 بجاو طايتحلا
ة˘سسل˘˘ج قÓ˘˘ط˘˘نإا ل˘˘ب˘˘ق

ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘˘ع ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ل˘˘ما˘˘ه
،ينطو˘لا ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘سسأ’ا

،ضسمأا ه˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع دار˘˘˘فأاو
ىلإا ة˘سصا˘خ ة˘قر˘ف تردا˘ب
ةسصسصخملا ةعاقلا ميقعت
ة˘م˘كح˘م˘ب ثد˘ح˘لا اذ˘ه˘˘ل
ي˘˘˘ف د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘مأا يد˘˘˘ي˘˘˘سس
ةو˘ط˘خ ي˘˘ف ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ريبادتلا راطإا يف جردنت
تردا˘ب ي˘ت˘لا ة˘يزار˘ت˘ح’ا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘˘ب
ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
.«انوروك» ضسوريف يسشفت

«كت ريازد» عورسشم ييحي «انوروك»
نا˘˘ك ه˘˘نأا م˘˘˘كح˘˘˘ب

ل˘˘كسشبو م˘˘ها˘˘سسي˘˘˘ل
ل˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف
ىر˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘سشم
ا˘ن˘ماز˘ت تا˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل
لا˘˘ح˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ة˘˘مزأاو
،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف
ي˘˘˘˘˘˘ف تع˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ترإا
ةر˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘سسلا
ةنجلب باون تاوسصأا
ةيناز˘ي˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
وعدت ،نام˘لر˘ب˘لا ي˘ف
ةداعإا ىلإا ة˘مو˘كح˘لا
عور˘˘˘˘˘˘سشم قÓ˘˘˘˘˘˘طإا
ةموكحلا»
يذلا «ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا

5002 ة˘˘ن˘˘سس ر˘˘ه˘˘ظ
ةينورتكلإا تاسصنم دامتعاو تاعاطقلا لك ةنمقر نمسضتي يذلاو ،«كت ريازد» مسسإا لمحو
.نآ’ا ةياغ ىلإا رونلا ري مل هنأا ّ’إا ،اهرييسستل

ةيادرغ ‘ لÓ◊ا دلوأا ىوتف
ي˘ف بتا˘˘كم˘˘لا ءا˘˘سسؤور ن˘˘م3 ل˘م˘ح˘ي

بقل ة˘يادر˘غ ة˘ي’و˘ب ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت تا˘ير˘يد˘م
لسسلسسم ريوسصت لبق ىتح «لÓحلا د’وأا»
’ م˘ه˘˘نأ’ كلذو ،ر˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا لÓ˘˘ح˘˘لا د’وأا
نوذخأاي ’و ،مهئانبأا ىلع «مارحلا» نولبقي
تاو˘˘ن˘˘سس ي˘˘ف او˘˘نا˘˘ك م˘˘ه˘˘ن˘˘كل ،ةو˘˘سشر˘˘لا
ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع نو˘سضر˘ف˘ي ة˘حو˘ب˘ح˘ب˘˘لا
ا˘ه˘حر˘ط˘ت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ي˘ف ة˘كار˘˘سشلا
ا˘كير˘سش ف˘ظو˘م˘لا نو˘كي نأا ،تا˘ير˘يد˘م˘لا
نو˘كي اذ˘ه˘بو ،عور˘سشم˘لا ي˘˘ف لوا˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل
«لÓحلا د’وأا» ىوتف يف لÓح لوخدملا
.ةيادرغ يف

ةقيلفتوب ةقيرط ىلع ›اولا
نارهو ة˘ي’و ي˘ف˘ظو˘م ضضع˘ب ق˘ل˘طأا

ة˘˘ما˘˘قإ’ا ى˘˘ل˘˘ع «ةد˘˘لارز ر˘˘سصق» م˘˘˘سسإا
يلاو نو˘كل ،نار˘هو ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
هتطسشنأا نم ريبك ءزج لقنب ماق ،ةي’ولا
ي˘ف دو˘جو˘م˘لا ه˘ب˘ت˘كم ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ةماقإ’ا ىلإا ةي’ولا رقمل يناثلا قباطلا
يرادإا رقم ا˘ه˘ب د˘جو˘ي ي˘ّت˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘لا

فرسصت يف ،ةي’ولا يلاو ةماقإاب قحلم
،ةقيلفتوب هب ماق امب ضضعبلا ركذي دق
ل˘ق˘ن ا˘مد˘ن˘ع ه˘م˘كح تاو˘ن˘سس ر˘خآا ي˘˘ف
ة˘˘ما˘˘قإ’ا ى˘˘لإا ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا ما˘˘ه˘˘م بل˘˘غأا
.ةدلارز يف ةدوجوملا ةيسسائرلا



با˘ط˘خ ي˘ف ،ضسي˘ئر˘˘لا لا˘˘ق
لو˘˘ح ة˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ضسمأا ه˘˘˘ه˘˘˘جو
اهب رمت يذلا نهارلا عسضولا
ءا˘بو نإا ح˘ي˘ح˘سص» ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اعيمج انل قلق ردسصم انوروك
انتقيرط ىلع اتقؤوم رثؤوي هنأ’
انتا˘قÓ˘ع ى˘ل˘عو ،ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف
ة˘كر˘ح ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
نأا دوأا كلذ ع˘مو ،ا˘ن˘˘تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ي˘˘عاد ’ ه˘˘نأا˘˘ب م˘˘كن˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘طأا
،فوخلاو عزفلا يف ةغلابملل

تح˘˘ت ن˘˘هار˘˘لا ع˘˘سضو˘˘˘لا نأ’
ةلودلا ةزهجأا لكو ،ةرطيسسلا
ىو˘˘سصق ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘˘ف
يأا ةهجاومل لا˘ع را˘ف˘ن˘ت˘سساو
ي˘˘عاد ’» فا˘˘سضأاو ،«ئرا˘˘˘ط
داوملا نيزختل ةعراسسملا ىلإا
قيدسصتل يعاد ’و ،ةيئاذغلا
تاعئاسشلاو ةللسضملا رابخأ’ا
ا˘ن˘ه تر˘مأا د˘ق˘ل ،ة˘سضر˘غ˘˘م˘˘لا
،ن˘˘ي˘˘برا˘˘سضم˘˘لا ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘ب
ن˘˘ع ف˘˘˘سشكلاو ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ةلطاب˘لا تا˘ع˘ئا˘سشلا ي˘جور˘م
.«ةلادعلل مهميدقتو

د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأاو اذ˘˘ه
ةيعاو ،ةيوق ةلودلا ّنأاب ،نوبت
ةيغسصمو ،فرظلا ةيسساسسحب
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
ة˘ل˘غ˘˘سشن˘˘مو ،تا˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو
ا˘ه˘نأا ى˘لإا را˘سشأاو ،م˘ه˘مو˘م˘ه˘ب
ى˘ل˘ع ة˘سصير˘ح ي˘ه ا˘م رد˘ق˘ب
،قوقح˘لاو تا˘ير˘ح˘لا مار˘ت˘حا
ن˘ع ة˘لوؤو˘سسم ي˘ه ا˘˘م رد˘˘ق˘˘ب

ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح
ريفوت اهيف امب ،تاكلتمملاو
ةياعرلاو ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

ءابولا» فدرأاو ،تانطاوملاو
،ينطو نمأا ةلأاسسم يّسشفتملا

ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ه˘ت ي˘ح˘سص ن˘˘مأاو
دييقت ىلإا رمأ’ا ىدأا ول ىتح
ةايحف ،اتقؤوم تايرحلا ضضعب
قو˘ف ة˘ن˘طاو˘م˘لاو ،ن˘طاو˘م˘لا

،«ءيسش لك لبقو ،رابتعا لك
م˘˘˘كتد˘˘˘عو د˘˘˘ق˘˘˘ل» فا˘˘˘˘سضأاو
،ةقيق˘ح˘لا لو˘قو ،ة˘حار˘سصلا˘ب
هللا دمحأاف ،مكحراسصأا انأا اهو
نم ني˘سصل˘خ˘م˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا
ةماع ةفسصب ةلودلا تاراطإا

،بعسشلا ءا˘ن˘بأا ن˘م ن˘ي˘عاو˘لاو
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘˘بإ’ا ي˘˘ف نو˘˘ق˘˘فو˘˘ي
نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘نا

ي˘نا˘ث˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ضسي˘يا˘ق˘م˘ب
هللا رّدق ’ ىّتحو ،ةيملاعلا
ى˘˘لإا دد˘˘ع˘˘لا اذ˘˘˘ه ف˘˘˘عا˘˘˘سضت
انذخأا دق˘ف ثلا˘ث˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

انيد˘ل ذإا تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ع˘ي˘م˘ج
دعب لغتسست مل ،ةزهاج تاردق
ضشيجلا ىوتسسم ىلع ءاوسس
ن˘مأ’ا وأا ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

تاءاسضف˘لا ى˘ت˘حو ،ي˘ن˘طو˘لا
ضضرا˘ع˘م˘˘لا˘˘ك ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ا˘هز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت ن˘˘كم˘˘ي
ةفاسضإ’اب لجع ىلع يحسصلا
تآا˘سشن˘م˘˘لاو ي˘˘نا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
.«ةيمومعلا

ف˘سشك ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
رئازجلا نأا ،ةيروهمجلا ضسيئر
نو˘ي˘ل˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
ف˘لأا ن˘ي˘سسم˘خو ة˘ئا˘م˘سسم˘خو
عاونأا لك نم (000.055.1)
45 ءان˘ت˘قا ير˘ج˘يو ،ة˘ع˘ن˘قأ’ا

Óسضف ،يفاسضإا عا˘ن˘ق نو˘ي˘ل˘م
ة˘يوا˘ي˘م˘ك ةادأا0006 ن˘˘˘˘ع
00051و (tset) ضصح˘ف˘ل˘˘ل
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا،ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’ا دد˘˘سصب
ضصا˘˘˘خ ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘سس0052
ددعلا عفر نكميو ،ضشاعنإ’اب

0006 ى˘لإا ءا˘˘سضت˘˘ق’ا د˘˘ن˘˘ع
زاهج0005 ري˘فو˘تو ر˘ير˘سس
فدرأاو ،ي˘عا˘ن˘ط˘سصا ضسف˘˘ن˘˘ت
امهم ةلودلا نإا ،كلذ عمو»
ن˘م تد˘ن˘ج ا˘˘م˘˘ه˘˘مو تل˘˘ع˘˘ف
ن˘ل˘ف تا˘قا˘˘ط˘˘لاو ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا
ىلع ءاسضقلا اهدحو عيطتسست
اندÓب يف يملاعلا ءابولا اذه
يف هبجاوب نطاوملا مقي مل ام
مازتل’او ،هسسفن ىلع ظافحلا
ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا طور˘˘سشب مرا˘˘سصلا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘بو
ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو ا˘˘ه˘˘˘تذ˘˘˘خ˘˘˘تا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ةنجللا ةيعمب تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ريزولا اهسسأاري يتلا ةينطولا
ل˘˘˘˘˘ك م˘˘˘˘˘سضت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا،لوأ’ا
تاذ ر˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘لاو تارازو˘˘˘˘˘لا
حلاسصمو عوسضوملاب ةلسصلا
ةلودلا دوهج ل˘ظ˘ت˘سس ،ن˘مأ’ا

نونطاوملا دبي مل ام ةدودحم
ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو
طا˘˘˘ب˘˘˘سضن’او ن˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لا

نع غيلبتلل ةسصاخو ،مهفتلاو
’ ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا ت’ا˘˘˘ح
ءاذيإا يف غيلبتلا مدع ببسستي
ير˘˘˘با˘˘˘ع وأا ه˘˘˘يوذو ه˘˘˘برا˘˘˘قأا
.«عراسشلا يف ليبسسلا

صسيئرلإ تإرإرق هذه
صسوÒف لايح نوبت

«انوروك»
،نوبت ضسيئرلا ضسأارتو اذه

تايعادت لوح اعامتجا ضسمأا
هر˘سضح ،ءا˘بَو˘لا اذ˘ه ِرا˘سش˘˘ِت˘˘نا
ن˘˘˘م دد˘˘˘عو ،لوأ’ا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
ي˘˘ِلوؤو˘˘سسم را˘˘ب˘˘كو ،ءارزو˘˘لا
ةر˘سشا˘ب˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘لود˘˘لا
ذاختإا ىلإا ىسضفأا ،عوسضوملاب

يف لثمتت تارارقلا نم ةلمج
عم ةيربلا دودحلا عيمج قلغ
ةيناكمإا عم ،ةرواجملا لودلا
ضصاخسشأ’ا لاق˘ت˘نا˘ب حا˘م˘سسلا
،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ِت˘سسإ’ا ت’ا˘ح˘لا ي˘˘ف
ل˘˘كل يرو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
وأا ةمداقلا ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا
ادع ام رئازجلا نم ةقلطنملا
،عئاسضبلا ل˘ق˘ن تار˘ئا˘ط ما˘مأا
ر˘فا˘سسم يأا ل˘م˘˘ح˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا

˘ما˘مأا يرو˘ف˘لا ق˘ل˘غ˘لا،ا˘ه˘˘ع˘˘م
ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘˘حÓ˘˘ِم˘˘لا
رخاوَب˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ،ير˘ح˘ب˘لا
،ع˘ل˘سسلاو ع˘ئا˘سضب˘ل˘ل ة˘ل˘قا˘ن˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ل يرو˘ف˘لا م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو
تاطحمو ةينطولاو ةيئ’ولا
عنم اذ˘كو ،ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن
تار˘ي˘سسم˘˘لاو تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

يأا تحتو اهلكسش ناك امفيك
ناكم يأا قلغو،تناك ناونع
،ءابولل ةرؤوب هنأاب هيف هبتسشي
ِجو˘˘ت˘˘ن˘˘م يأا ر˘˘يد˘˘سصت ع˘˘ن˘˘˘م
ايبط ناك ءاوسس ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
جِر˘˘َف˘˘ن˘˘ت نأا ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ وأا
ةعمجلا ةÓسص قيلعت ،ةمزأ’ا

،د˘جا˘سسم˘لا ي˘ف ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ءاف˘ت˘ك’او ،د˘جا˘سسم˘لا ق˘ل˘غو
حسضفو ةبراحم ،ناذآ’ا عفرِب
ثح˘˘˘ب˘˘˘˘لا ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘سضم˘˘˘˘لا

يرسشا˘ن ة˘يو˘ه ن˘ع ف˘سشكلاو
ةل˘ل˘سضم˘لاو ة˘بذا˘كلا را˘ب˘خأ’ا
ىلع ءا˘ق˘ب’او ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لا عرز˘ل
ٍقلق ِةلاح يف امئاد نطاوملا

ةرد˘˘˘ق ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘يز˘˘˘لا ،بعرو

ليوْحَت ىل˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ةر˘سسأا ى˘˘لإا ةر˘˘سسأ’ا ن˘˘م ٍدد˘˘ع
Óسضف ،ةرورسضلا دنع ضشاعنإا

دمأ’ا ةليوط ةطخ عسضو نع
نآ’ا ن˘˘˘˘˘م طا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘ل
اذه دوعي ’ ىتح ،لبقتسسملل
عم ،روهظلل ءابولا نم عونلا

ةيعوتلاو ضسيسسحتلا نم ديزم
كراسشي ،مÓعإ’ا لئاسسو يف
ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘م˘لا را˘ب˘ك ا˘ه˘ي˘˘ف
.نيدلا ءاملعو

watan@essalamonline.com
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ر.نوراه

حبك ىلإإ ةيمإرلإ دوهجلل امعد
«انوروك» صسوريف  يصشفت

قلعت ةيبÓط تاميظنت8
تاريسسم يف اهتكراسشم
ةعمجلاو ءاثÓثلا
ةيبÓط تايلاعف تنلعأإ

قيلعت ،تاميظنت8 مصضت
تإريصسم يف اهتكراصشم
كلذو ،ةعمجلإو ءاثÓثلإ
ايلعلإ ةحلصصملإ نم اقÓطنإ
امل اقفو ‐ إريدقتو نطولل

‐صسمأإ اهل نايب يف ءاج
،ةيقÓخألإ ةيلوؤوصسملل
إذه لÓخ ةيخيراتلإو
رمت يذلإ بيصصعلإ فرظلإ

يصشفت لظ يف دÓبلإ هب
.«انوروك» صسوريف
نم ةعومجم تناكو إذه

نيصسرامم ،ةلدايصصو ءابطأإ
هوجو إذكو ،ةحصصلإ يف
ةيفاقثو ،ةيصضاير ،ةيصسايصس
84 ـلإ يف تعد دق ،ةزراب
نينطإوملإ ةريخألإ ةعاصس
تاعمجتلإ بنجت ىلإإ

قيلعتو تإرهاظملإو
يدافتو ةيبعصشلإ تإريصسملإ

ظاظتكلإ نكامأإ لك
،تÓفحلإ تاعاق ،قإوصسألاك
،دجاصسملإ ،يهاقملإ

ةيمومعلإ لقنلإ لئاصسوو
ةفاظنلإ طورصش مإزتلإو
.يحصصلإ نمألإو

ح.نيدلإ رمق

يتلإ بتإرŸإ غولبل دهج يأإ رخدي نل صشي÷إ نإإ لاق
ريرحتلإ صشيج ‘ هفÓصسأاب قيلت

ىلع ششي÷ا ةدايق شصرح دكؤوي ةحيرقنسش ءاوللا
رئاز÷ا لÓقتسسا ةيام◊ ةينهŸا تايكولسسلا تيبثت

احوتفم اهعامتجإ ىلع يقبت ىوتفلل ةيرإزولإ ةنجللإ
عصضولإ روطت عم ةبصسانتŸإ ىواتفلإ رإدصصإل

لك قلغو ةعام÷او ةعم÷ا ةÓسص قيلعت
«انوروك» ببسسب نطولا Èع دجاسسŸا

عصضولإ نأإ دكأإو ،«انوروك» صسوريف صصوصصخب نينطإوملإ ،نوبت ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر نأامط
ةلودلإ ةزهجأإ لك نأإ إدكؤوم ،فوخلإو عزفلإ يف ةغلابملإ مدع ىلإإ ايعإد ،ةرطيصسلإ تحت نآلإ دح ىلإإ

.ئراط يأإ ةهجإومل لاع رافنتصسإو ىوصصق ةظقي ةلاح يف

،ةحيرقنسش ديعسس ءاوللا دكأا
ينطولا ضشيجلا ناكرأا ضسيئر
ةدايق ضصرح ،ةباينلاب يبعسشلا
تي˘˘˘ب˘˘˘ث˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ضشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةيامحل ةينهم˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا
نأا زر˘بأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘ت˘˘سسا
نل ،يبعسشلا ينطولا ضشيجلا
ل˘ي˘ب˘سس ي˘˘ف د˘˘ه˘˘ج يأا ر˘˘خّد˘˘ي
ق˘ي˘ل˘ت ي˘ت˘لا بتار˘م˘لا ه˘غو˘ل˘˘ب
.ريرحتلا ضشيج يف هفÓسسأاب

،ةحيرقنسش ءاوللا زربأاو اذه
ءاو˘ل˘لا ضسمأا ه˘ب˘ي˘˘سصن˘˘ت لÓ˘˘خ
تاوقلل ادئاق ،ةينماثعأا رامع
ل˘م˘ع˘لا ح˘ي˘تا˘ف˘˘م نأا ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا برد˘˘لاو ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي يذ˘لا ،م˘ي˘ل˘˘سسلا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
ديسسجت ي˘ف ن˘م˘كي ،ه˘جا˘ه˘ت˘نا
ةير˘كسسع˘لا م˘ظ˘ن˘لاو د˘عاو˘ق˘لا
،ةيروهمجلا نيناوقو ةيراسسلا

ءادهسشلا تاي˘ح˘سضت˘ل ءا˘فو˘لاو
ةروثلا مي˘ق˘ل اد˘ي˘ل˘خ˘تو رار˘بأ’ا
ةدايق ضصرح ادكؤوم ،ةديجملا
رسصاوأا تيب˘ث˘ت ى˘ل˘ع ،ضشي˘ج˘لا
ةديدسشلا ةينهملا تايكولسسلا
ضشيجلا فوفسص نيب ،ةيويحلا
ىلإا اريسشم ،يبعسشلا ينطولا

ليبسس يف دهج يأا راخدا مدع
،هتانوكم ةفاكب ضشيجلا غولب
خ˘يرا˘ت˘ب ق˘ي˘ل˘ت ي˘ت˘لا بتار˘م˘لا
نا˘م˘سضو ،د˘يدا˘ن˘سصلا ه˘فÓ˘سسأا

،ةعراسستملا تايدحتلا ةبكاوم
بجاو اهسضر˘ف˘ي ح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا

،ر˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ق˘˘ت˘˘سسا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
،ةين˘طو˘لا ا˘ه˘تدا˘ي˘سس ة˘نا˘ي˘سصو
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ا˘ه˘تد˘حو ن˘˘ي˘˘مأا˘˘تو
˘ما˘ه˘م ا˘ه˘نإا» لا˘قو ،ة˘ي˘بار˘ت˘لاو
ا˘ه˘ب ز˘ت˘ع˘ي ا˘م رد˘ق˘ب ة˘م˘ي˘ظ˘˘ع
وهف ،يبعسشلا ينطولا ضشيجلا

يف نوكي نأاب ،امود ضصيرح
ه˘جو˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ئادأا ىو˘ت˘˘سسم
.«بوسصأ’او لمكأ’ا

نا˘˘˘كرأا ضسي˘˘˘ئر ر˘˘˘مأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
لمعلاب ضشيجلا دارفأا ،ةباينلاب
تاو˘ق˘لا د˘ئا˘ق ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس تح˘˘ت
،ةينماثعأا ءاوللا ،ديدجلا ةيربلا

هتاميلعت ذيفنتو هرماوأا ةعاطو
،ة˘مد˘خ˘لا ح˘لا˘سص ه˘ي˘ل˘م˘ي ا˘م˘˘ب
م˘ظ˘ن˘لاو د˘عاو˘ق˘ل˘ل اد˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
Óئاق مهايإا ابطاخم ،ةيركسسعلا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘كب˘جاو ن˘م»
،ةيربلا تاوقلا تانوكم ةفاك
ولو ىتح ،ةسصرف ةيأا لÓغتسسا

ءارثإا لجأا نم ،ةريغسص تناك
يملع˘لاو ير˘كف˘لا م˘كد˘ي˘سصر
باعيتسسا لجأا نم ،يفرعملاو
،ي˘لا˘ت˘ق˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ج˘˘مار˘˘ب
ةيلمع ليهسست يف ةمهاسسملاو
تازيهجتلا عم دارفأ’ا لماعت
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘˘لا ،ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
.«ةزوحلا

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ءاو˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘بأاو
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا نأا ،ة˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘سش
ةيم˘ن˘ت ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا
خ˘ي˘سسر˘تو ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ضسرغو ،تاردق˘لاو فرا˘ع˘م˘لا
يعامجلا ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘سس
ىدل ،لما˘كت˘م˘لاو م˘ج˘سسن˘م˘لا
ينطولا ضشيجلل ةكرعملا ماوق
ةيتايلمع تاياغ يه ،يبعسشلا

نم ’إا ،اهقيقحت ىلإا ليبسس ’
لاعفلاو يفاولا قيبطتلا لÓخ
جمارب ىوت˘ح˘م˘ل ،ي˘ناد˘ي˘م˘لاو
.يلاتقلا ريسضحتلا

ح.نيدلإ رمق

ريزو ،يدهملب فسسوي نلعأا
نأا ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا
،ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ةعمجلا ةÓ˘سص ق˘ي˘ل˘ع˘ت ترر˘ق
دجاسسملا لك قلغو ،ةعامجلاو
عم نطو˘لا ر˘ب˘ع ةدا˘ب˘ع˘لا رودو
.ناذآ’ا ةريعسش ىلع ءاقبإ’ا

نويزفلتلا ر˘ب˘ع ،ر˘يزو˘لا ا˘عد
مازتل’ا ىلإا عيمجلا ،يمومعلا
ةمزÓلا تاءار˘جإ’او ر˘ي˘بد˘ت˘لا˘ب
راسشتنإا نم ةياقولل ةيرورسضلاو
نأا حسضوأاو ،«انوروك» ضسوريف
هنأا ىلع تدكأا ،ىوتفلا ةنجل
ذاختإا «اعرسش مزÓلا نم راسص»
اسصرح ركذلا ةقباسس تاءارجإ’ا

،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا حاورأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘مزا˘ح˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘ق˘فار˘مو
ة˘لود˘لا ةز˘ه˘جأا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا

.ددسصلا اذه يف اهتاعاطقو
امل اقفو ،ةوطخلا هذه يتأاتو

ىوت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج
ةقلقملا تاروطتلل ارظن ،ضسمأا
،«ا˘نورو˘ك» ا˘ه˘ب ر˘سشت˘ن˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ىلإا اندÓب لوسصول ايدافت اذكو
نم ىرخأا نادلب هيلإا تلسصو ام

رارق نأا ةزربم ،ءابولا لاحفتسسا
ةعامجلاو ةعمجلا ةÓسص قيلعت
،ن˘طو˘لا د˘جا˘˘سسم ل˘˘ك ق˘˘ل˘˘غو
عفري نأا ىلإا لوعفملا يراسس
هلسضفب ءابولاو ءÓبلا اذه هللا

هتاذ ردسصملا يف ءاجو ،همركو
نآار˘˘ق˘˘لا ضصو˘˘˘سصن˘˘˘ب Ó˘˘˘م˘˘˘ع»
،ة˘˘يو˘˘ب˘˘ن˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلاو ،م˘˘ير˘˘كلا

دسصاقمو ،ةيعر˘سشلا د˘عاو˘ق˘لاو
رمأات يتلا ةيمÓسسإ’ا ةعيرسشلا
ةا˘ي˘ح˘لا  ى˘ل˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءا˘م˘ل˘ع ن˘ي˘ب د˘ق˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا
نأا ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإ’ا ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘˘سشلا
نأاو ،يليمكت دسصقم ةعامجلا
دسصقم ضسف˘ن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

.«يرورسض
نوؤوسشلا ةرازو تدكأاو اذه

اهل نايب يف ،فاقوأ’او ةينيدلا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا نأا ،ضسمأا
ى˘ق˘ب˘ي˘سس ،ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘˘يرازو˘˘لا

ع˘سضو˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل ا˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
رادسصإاو ،اندÓب يف «انوروك»
.هروطت عم ةبسسانتملا ىواتفلا

ر.نوراه



ةود˘˘ن ي˘˘ف ،راو˘˘ن˘˘لو˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأا
نأا ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ط˘˘˘سشن ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
تايجاح ةيبلت˘ل ي˘ف˘كي نوز˘خ˘م˘لا
رهسشأا7 وأا6 ةدمل ني˘ن˘طاو˘م˘لا
لوح همدق ليسصفت يفو ،ةمداق
ةردو˘ب نأا د˘كأا ةر˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا
ربمتبسس رهسش ةياغل يفكت بيلحلا
نوزخمب قلعتي اميف امأا ،لبقملا

دنع ةروسصحم˘لاو د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ
اهنأا ،ثدحتملا فسشكف ،نيحÓفلا
لاقو ،ةنسسلا ةياهن ةياغ ىلإا يفكت
تايطعملا لك» ددسصلا اذه يف
،رفوتمو يفكي نوزخملا نأا دكؤوت
نطاوملا باسصأا يذلا علهلا نكل
عا˘ف˘تراو ة˘˘برا˘˘سضم˘˘ل˘˘ل يدؤو˘˘ي˘˘سس

ضسي˘˘ئر ف˘˘سشكو اذ˘˘ه.«راعسسأ’ا
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ع˘فر˘ل ءار˘جإا يأاّ نأا ،ن˘ي˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
ضضر˘ع˘ي ضضر˘م˘لا بب˘سسب ر˘˘ع˘˘سسلا

نأا امك ،ةبراسضملا ةبوقعل هبحاسص
ربتعي راعسسأ’ا عفرب موقي رجات يأا

كولسسلل افلاخمو نوناقلل افلاخم
.يقÓخأ’ا

ثدحلا4 5962ددعلا ^1441 بجر32ـل قفاوملا0202 سسرام81ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

ةبراصضملا ةبوقعل عصضخيصسو نوناقلل افلاخم ربتعي راعصسألا عفري رجات لك

قفألا يف ةردن لو لقألا ىلع رهسشأا6 ةدمل ةرفوتم ةيئاذغلا داوملا

ز.لامج

داوملا ىلع بلطلا عافترا نع ،نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر ،راونلوب رهاطلا جاحلا فصشك
ةيئاذغلا داوملا فرعت ثيح ةئاملاب06  ـب ةدايزلا ةبصسن تغلب يتلاو ،ةيصساصسألا داوملاو قيقدلا ةصصاخ ةيئاذغلا

،ةيئاذغلا داوملا رفوت ادكؤوم ،راجتلا سضعبل ةبصسنلاب ةمزأا لكصش يذلا رمألا نينطاوملا لبق نم اريبك لابقإا
.قفألا يف ةردن لو لقألا ىلع رهصشأا6 ةدمل

ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘˘م˘˘ك ضسمأا د˘˘كأا
ه˘ح˘لا˘سصم نا˘˘كمإا˘˘ب نأا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
وأا را˘ع˘سسأ’ا ف˘ي˘ق˘˘سست˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
د˘˘ن˘˘ع ح˘˘بر˘˘لا ضشماو˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ت’احلا يفو ،ىوسصقلا ةرورسضلا
يف نيلعاف˘لا ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا
لئاسسو ريفوت ىلإا ةلديسصلا عاطق
«انوروك» ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
ةحسص ددهت دق يتلا ةردنلل ايدافت
.نينطاوملا ةايحو

هلابقتسسا لÓخ ،ريزولا حسضوأا
ضسيئر ،ةرهسش نب بازح نم لكل
،نييفرحلاو راجتل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا

ضسي˘ئر ،راو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘ط˘لا جا˘ح˘لاو
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةيرح نم مغرلاب ه˘نأا ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ت’ا˘ح˘لا ي˘فو ه˘نا ر˘ي˘غ را˘ع˘˘سسأ’ا
ةرازو حلاسصمل نكمي ةيئانثتسس’ا
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت كلذو ل˘خد˘ت˘لا ةرا˘ج˘ت˘˘لا
‐30 ةسسفانملا نوناق نم5 ةداملل
ةنسس ةيليوج91 يف خرؤوملا30
تاطل˘سسل˘ل ي˘ط˘ع˘ي يذ˘لا3002
فيقسستل لخد˘ت˘لا ق˘ح ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
حبرلا ضشماوه ديدحت وأا راعسسأ’ا

ا˘ي˘عاد ،ىو˘سصق˘لا ةرور˘سضلا د˘˘ن˘˘ع
مهكÓهتسسا ديسشرت ىلإا نينطاوملا

داوملا ءانتقا ىلع تفاهتلا مدعو
يدؤويسس كلذ نوك ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
ءادن اهجوم ا˘هرا˘ع˘سسأا عا˘ف˘ترا ى˘لإا
ةراجتلا عاطق يف نيلعافلا ةفاكل
دحلل ةيئاقولا ريبادتلاب مازتل’ا ىلإا

ىلع انوروك ضسوريف راسشتنا نم
ضصرحلا عم تازافقلا ءادترا رارغ
تاحاسسملا فيظنتو م˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘ل˘ع
نأا ،قيزر لامك دكأا امك.ةيراجتلا

تاذ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ع˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘ك
يف ةر˘فو˘ت˘م ع˘سساو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘حا˘سسم˘لاو قاو˘سسأ’ا

تايمك ىلع يوتحت نزاخملا نأاو

ةياغ ىلإا قاوسسأ’ا نيومتل ةيفاك
ةي˘نا˘كمإا اد˘ع˘ب˘ت˘سسم ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن

نيومت˘لا ي˘ف تا˘بار˘ط˘سضا ثود˘ح
نمو ،انوروك ضسوريف راسشتنا دعب

ن˘ب باز˘ح ن˘م ل˘ك ح˘سضوأا ه˘ب˘نا˘ج
راجتلل ماعلا داحت’ا ضسيئر ،ةرهسش
،راو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘ط˘لاو ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘˘لاو
نأا ،نييفرحلاو راجتلا داحتا ضسيئر
رئازج˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

دوهج رفاظت يعدتسستو ةسساسسح
ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لاو را˘ج˘ت˘لا ن˘م ل˘ك
قايسس ي˘فو.فرظلا اذه زوا˘ج˘ت˘ل
ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا ا˘˘عد ،ر˘˘خآا
نيلعافلا ،دÓبلا يف ةراجتلا عاطق
ةرورسض ىلإا ةلديسصلا عاطق يف
ميقعتلاب ةسصاخلا لئاسسو˘لا ر˘ي˘فو˘ت
ضسور˘ي˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
تا˘ما˘م˘كلا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
،ن˘يد˘˘ي˘˘لا ر˘˘ه˘˘ط˘˘مو تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لاو
عم هعامتجا لÓخ ،قيزر حسضوأاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م
ضصاو˘خ˘لا ة˘لدا˘ي˘سصل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

يف نيلماعتملل ينطولا داحت’او
ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘كو ،ة˘˘˘˘لد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا
نأا ،ةلدايسصلا ةن˘ه˘م˘ل تا˘ي˘قÓ˘خ’ا
ع˘ي˘ج˘سشت ي˘ف تعر˘سش ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
عينسصت يف نيبغارلا نيرمثتسسملا
داو˘م˘لاو تازا˘ف˘ق˘لاو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
مهمعدو بلطلا ةيطغتل ةرهطملا
ةقلعتملا تÓيهسستلا لك م˘يد˘ق˘ت˘ب
م˘لو ،را˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’او ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘لا˘˘ب
ةموكحلا ءو˘ج˘ل ر˘يزو˘لا د˘ع˘ب˘ت˘سسي
تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب قو˘˘سسلا م˘˘عد ى˘˘لإا
ةيافك مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف ةدرو˘ت˘سسم˘لا
،لاجملا اذه يف ي˘ن˘طو˘لا ج˘ت˘ن˘م˘لا

تاه˘ج˘لا ع˘م روا˘سشت˘لا د˘ع˘ب كلذو
ىلع بلطلا ديازت لظ يف ةينعملا
.تاجتنملا نم عونلا اذه ءانتقا

ز.لامج

ميقعتلا لئاصسو Òفوتل ةلديصصلا عاطق ‘ Úلعافلا اعد قيزر
«انوروك» نم ةياقولاو

ةدراو راعسسألا فيقسست ةيناكمإا

«انوروك» يصشفت عنمل ةيئاقولا تاءارجإلا ةفاك ذاختا عم

ةيلآلا تاعزوŸا ليعفتو ديÈلا بتاكÃ ةمدÿا رارمتسسا

«انوروك» ببصسب تابوقعلا قيبطت نود موصسرلا عفدو تاحيرصصتلا ميدقت ليجأات

0202 ةنسسل تارايسسلا ةميسسق ءانتقل لجأا رخآا لبقملا يام13

عنصصملا راعصسأابو ةراجتلا ةرازو عم قيصسنتلاب تايدلبلا يف عيب طاقن حتف

ةيئاذغلا داوملاو ميقعتلا داوم جاتنإل ةسسسسؤوم004 دينجت
ةبراسضملاو راكتحلا ةهجاومل

ةدكيكصسب ةديدج ةلاح ليجصست بقع
تاباسصإلا ددع عافترإا
«انوروك» ـب ةدكؤوملا
16 ىلإا رئازجلا يف

،ةدكيكصس ةيلوب ةحصصلا ريدم نلعأا
ةديدج ةباصصإا ةلاح ليجصست نع
سسفن نم ،ةيلولاب «انوروك» سسوريفب

يف اتناك نيتللا نيتصضيرملا ةلئاع
ددع كلذب عفتريل ،ةملاڤ مامح

ينطولا ىوتصسملا ىلع ةدكؤوملا تلاحلا
.16 ىلإا
ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو سسمأا تلجصس
ةافو ةلاح ،تايفصشتصسملا حÓصصإاو

،(91-ديفوك) انوروك سسوريفب ةديدج
تايفولل يلامجإلا ددعلا كلذب غلبيل

ةلاح06 عومجم نم تلاح سسمخ
ةافولا ةلاح قلعتتو.ةدكؤوم ةباصصإا
ةنصس05 رمعلا نم غلبي لجرب ةديدجلا

،ةديلبلا ةيلو نم نمزم سضرمب باصصم
دكؤوتو ،ىلوألا تلاحلاب لاصصتا يف ناك
بهأاتلاو ةظقيلا ماظن نأا ىلع ةرازولا
امك ،لوعفملا يراصس ىقبي ،هترقأا يذلا

ىلعو ةدنجم ةيبطلا قرفلا ىقبت
ةرازو يصصوتو ،بهأاتلا تاجرد ىصصقأا
تاءارجإلا زيزعت ةرورصضب ةحصصلا
لصسغ يف ةلثمتملا ةيلاتلا ةيئاقولا
لامعتصسا وأا نوباصصلاو ءاملاب نيديلا

لاعصسلا دنع سصرحلا عم ،يلوحك لولحم
مفلاو فنألا ةيطغت ىلع ،سسطعلا وأا

وذ يقرو ليدنمب وأا نيقفرملاب
دعب اروف هنم سصلختلاو يداحأا لامعتصسا
يف.اهدعب نيديلا لصسغو لامعتصسلا
ريدم ،يعمج دمحأا دكأا ،هتاذ قايصسلا
ليجصست مدع ،ةديلبلا ةيلوب ةحصصلا
سسوريفب ةباصصإا ةلاح ةيأا نآلا ةياغ ىلإا

نييبطلا نيمدختصسملا طصسو انوروك
نيفظوملا اذكو نييبطلا هبصشو
،ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوملا فلتخمب
تيرجأا يتلا ليلاحتلا عيمج نأا احصضوم
هبصشو نييبطلا نيمدختصسملا فلتخمل
رارغ ىلع نيفظوملا اذكو نييبطلا
نيصشيريت ميهاربا ىفصشتصسمب نيلماعلا

ةنيدملا طصسو عقاولا (اقباصس روبافلا)
نأا افيصضم ،ةيبلصس ظحلا نصسحل تءاج
تاصسصسؤوملاب نيلماعلا عيمج

مهيلع رهظت نيذلا ةيئافصشتصسلا
ءابولا اذه سضارعأا هبصشت سضارعأا

ليلاحتلا نم عونلا اذهل نوعصضخي
نع لوؤوصسملا تاذ فصشكو ،ةيبطلا

اذهب تبيصصأا نمم ةلاح31 ةرداغم
اهلثامت دعب كيرافوب ىفصشتصسم ءابولا
ةلاح12 لازت ل اميف ماتلا ءافصشلل
،يحصصلا رجحلل عصضخت ةيباجيإا ىرخأا

ةيدعملا سضارمألا ةحلصصم تلبقتصساو
نينثإلا ءاصسم كيرافوب ىفصشتصسمب
اومدق ايرئازج انطاوم41 ،مرصصنملا

اذهب مهتباصصإا يف هبتصشي اينابصسإا نم
مداقلا راطقلا نتم ىلع اوناك ،سسوريفلا

ةمصصاعلا رئازجلا هاجتاب نارهو نم
هبتصشملا تلاحلا ددع كلذب عفتريل

يحصصلا رجحلل عصضخت يتلا اهتباصصإا يف
،هتاذ لوؤوصسملا فصشك امك.ةلاح52
سسوريفب ةافو ةلاح عبار ليجصست نع
ةصسماخلاو ةيلولا ىوتصسم ىلع انوروك
قلعتي ثيحب ينطولا ىوتصسملا ىلع

31 موي تيفوت يتلا ةأارملا خأاب رمألا
نم غلابلاو (ةنصس15) يراجلا سسرام
ةلاح لوأا ربتعي يذلاو ،ةنصس05 رمعلا

ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع لجصست ةافو
.كيرافوب

ك.اصضر

ريزو ،رازمو˘ب م˘ي˘هار˘بإا د˘كأا
ةيكلسسلا تÓسصاوملاو د˘ير˘ب˘لا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسÓ˘˘˘لاو
د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف ةرمت˘سسم ى˘ق˘ب˘ت˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا
اهدهسشت يتلا ةيلاحلا فورظلا
ةفاك ذاختا ىلع اددسشم ،دÓبلا
يسشفت عنمل ةيئاقولا تاءارجإ’ا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ضسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ةسصاخ دير˘ب˘لا ز˘كار˘م ىو˘ت˘سسم
ا˘ه˘ب تل˘ج˘سس ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘˘لا˘˘ب

حسضوأا. ةدكؤوم ةباسصإا ت’اح
ةيفحسص تاحيرسصت يف ،ريزولا
ى˘˘ط˘˘عأا ه˘˘نأا ،ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب ى˘˘˘لدأا
عاطقلا لامعل ةرسشابم تاميلعت
ت’اكولاو د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ي˘ف
ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘سصت’ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ىلع اظافح يمو˘ي˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا ة˘مÓ˘˘سس

نينطاوملا ايعاد ،ءاوسس دح ىلع
بارتقا عم يعولاب يلحتلا ىلإا

ن˘يد˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا بتاور د˘˘عو˘˘م
ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا يدا˘˘ف˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
،ةي˘لآ’ا تا˘عزو˘م˘لا ماد˘خ˘ت˘سساو
ةمدخلا يف نوكتسس اهنأا ادكؤوم
فقوت نود عوبسسأ’ا مايأا ةليط
ةمدخلا ةيرارمتسسا نامسض عم
زكارم ىوتسسم ىلع ةيمومعلا
ةجرحلا ةرتفلا هذه يف عاطقلا
ىلع اددسشم ،دÓبلا اهب رمت يتلا

نيب رسشابملا قيسسنتلا ةرورسض
يريدمو ني˘ي˘ئ’و˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ت’ا˘˘سصتا
زواجتل دوهجلا رفاسضتو محÓت
ل˘سصاو˘ت نا˘م˘سضو ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘ه
تاذ راسشأاو ،ةيمومعلا ةمدخلا
تا˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ي˘ت˘لا ةرو˘ط˘ت˘م˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ةرازو˘لا ا˘هر˘˘فو˘˘ت
نود ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ع˘˘فد˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
،ةينعم˘لا ز˘كار˘م˘لا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا

ة˘˘سصن˘˘م˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع كلذو
فسشكو ،رئازجلا ديربل ةيمقرلا
يلاحلا فرظلاو نآ’ا تقولا نأا
ءوسضلا طيلسستل لاج˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ي

ط˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
اقباسس تناع يتلا ةيجولونكتلا

.قيوسستلا ءوسس نم
نأا ،راز˘˘˘مو˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو اذ˘˘˘˘ه

د˘ي˘سسج˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘ت ه˘˘ترازو
ةموكحلا لمع ططخم قيبطتو
ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ءا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب
يديربلا لاجملا يف تامدخلا

بتاكم نيم˘ث˘تو ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإاو
.لظلا قطانم يف ةسصاخ ،ديربلا

ز.لامج

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
لجأا رخآا ليجأات نع ،بئارسضلل

ةنسسل تارايسسلا ةميسسق ءانتق’
يام13 ة˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا0202
نيفلكملل ةبسسنلاب امأا ،0202
حبرلا ماظنل نيعباتلا ةبيرسضلاب
باتتكا ليجأات مت دقف يقيقحلا
ج ةلسسلسس) يرهسشلا حيرسصتلا

ع˘فد اذ˘كو ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘˘سشل (05
هب ةقلعتملا موسسرلاو قوقحلا

.0202 ليرفأا02 ةياغ ىلإا
د˘˘يد˘˘سست ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك

ىلع ةبيرسضلل ةيتقولا طاسسقأ’ا
ىلع ةبيرسضلل يلامجإ’ا لخدلا
02 ةياغ ىلإا تاكرسشلا حابرأا
ىلإا تراسشأا ثيح ،0202 ليرفأا
نيعباتلا ةبيرسضلاب نيفلكملا نإا
،تاسسسسؤوملا تايربك ةير˘يد˘م˘ل
حيرسصتلا ةيمازلإ’ نيع˘سضا˘خ˘لا

نيينعم ر˘ي˘غ ،د˘ع˘ب ن˘ع ع˘فد˘لاو

ةبسسنلا˘ب ا˘مأا.تاءارجإ’ا هذ˘ه˘ب
نيعباتلا ةبيرسضلاب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘ل˘ل
،بقار˘م˘لا ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل
باتتكا لجأات دقف (ةرحلا نهملا)
ج ةلسسلسس) يرهسشلا حيرسصتلا

05) (05°N G) يرفيف رهسشل
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضلا ضصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف)
ىلإا (روجأÓل ي˘لا˘م˘جإ’ا ل˘خد˘لا

.0202 ليرفأا02 ةياغ
ع.لÓب

،نييا˘بور ى˘ف˘ط˘سصم ف˘سشك
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
رثكأا ّنأا ،فرحلاو تاسسسسؤوملل
ةيجا˘ت˘نإا ة˘سسسسؤو˘م004 ن˘˘˘˘م
تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م
ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا داو˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

حتف ىلع ل˘م˘ع˘ت˘سس م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو
نم ري˘ب˘ك دد˘ع ي˘ف ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن
حلاسصم عم قيسسنتلاب تايدلبلا

را˘˘ع˘˘˘سسأا˘˘˘بو ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
.عنسصملا

هذ˘˘˘ه نأا ،ن˘˘˘ي˘˘˘يا˘˘˘بور د˘˘˘كأاو
لا˘سصتإ’ا م˘ت د˘ق تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا

ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تق˘˘فاوو ا˘˘ه˘˘ب
ر˘˘˘سسكل فد˘˘˘ه˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
اريسشم ،ةبراسضم˘لاو را˘كت˘ح’ا
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘لإا
اهتاجتنم عيبل ا˘طا˘ق˘ن ح˘ت˘ف˘ت˘سس
نم ديدعلا يف ةرسشابم ةقيرطب
را˘ع˘سسأا˘ب ند˘م˘˘لاو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
،ع˘ن˘سصم˘لا را˘ع˘سسأاو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا

هذ˘˘ه را˘˘ع˘˘˘سسأا نأا˘˘˘ب ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم
ةسضفخنم نوكتسس تاج˘ت˘ن˘م˘لا
راعسسأ’اب ةنراقم ةئاملاب02ـب
.ةيلاحلا

يف ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ را˘سشأاو

اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
نا˘˘˘˘ك ءار˘˘˘˘جإ’ا اذ˘˘˘˘˘ه نأا ،ضسمأا
ةراجت˘لا ةرازو ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘˘م
يف جوتنملا بيرقتو نطاوملا

نو˘كت ’ ى˘ت˘ح ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م
،راجتلا ضضع˘ب ع˘سشج˘ل ة˘سضر˘ع
ريزول ايموي اريرقت عفرتسس امك
ءامسسأاب لدعلا ريزوو ةراجتلا
ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا
راعسسأ’ا يف ةيئاوسشعلا ةدايزلا

.علسسلا راكتحاو
ع.لÓب

عن“ رطقو تارامإلاب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ءÓجإل ةصصاخ ةرئاط
ةيزاÎحا تاءارجإا ببصسب اهيصضارأا لوخد نمانينطاوم

«انوروك» لوح مÓعإÓل يموكح عقوم شصيسصخت
رئاز÷اب ةيسسنرفلا «ازيفلا» تابلط قيلعت^

يموكح ع˘قو˘م ضصي˘سصخ˘ت م˘ت
مÓعإÓل
(moc.eiregalapic.91divoc)

،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘ل ضصسصخ˘˘م
را˘م˘ع ىد˘ل ضسمأا م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
قطانلا ،لاسصت’ا ر˘يزو ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب
زكرملا هر˘ي˘سسي ،ة˘مو˘كح˘لا م˘سسا˘ب
.ةفاحسصلل يلودلا

ر˘ئاز˘ج˘لا ةرا˘ف˘سس تن˘ل˘عأاو اذ˘˘ه
هتر˘سشن ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،تارا˘مإ’ا˘ب
نع ،يمسسرلا اهعقوم ربع ضسمأا
لقنل ةسصاخ ةرئاط ريفوت ةيناكمإا
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ف˘قو ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘يرر˘سضت˘˘م˘˘لا
،ي˘بدو ر˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘حر˘˘لا

عم نيرفاسسملا نينطاوملا تعدو
نيذلا ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا
ةرت˘ف ع˘م م˘ه˘تدو˘ع خ˘يرا˘ت ن˘ماز˘ت
ن˘م د˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا ،تÓ˘حر˘لا ف˘قو
،لبقملا ليرفأا4 ةياغ ىلإا مويلا
ر˘˘يإا» ة˘˘لا˘˘كو ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘لإا
،م˘ه˘ئا˘م˘سسأا ل˘ي˘ج˘سست˘ل «ير˘ي˘˘ج˘˘لآا

ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ،م˘˘هر˘˘كاذ˘˘ت ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
مهلقنل ةسصاخ ةرئاط ضصيسصختل
.رئازجلا ىلإا

ة˘ير˘ط˘ق˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تع˘ن˘مو
نييرئازج ،يلودلا «دمح» راطمب
يتلا تاءارجإ’ا ببسسب روبعلا نم
،«انوروك» نم ازار˘ت˘حا ا˘ه˘ت˘سضر˘ف
ةليل ذنم نيقلاع نولازي ام ثيح
ةباتك ةياغ ىلإا يسضاملا نينث’ا

ةرا˘˘ف˘˘سس تلا˘˘قو ،ر˘˘ط˘˘˘سسأ’ا هذ˘˘˘ه
تما˘ق ا˘ه˘نإا ،ة˘˘حود˘˘لا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.مهسصوسصخب مزÓلا ءارجإ’اب

تنلعأا ،ةلسص يذ قايسس يفو
يف ،رئازجلاب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ةرا˘ف˘سسلا

يف اهتحفسص ربع ضسمأا اهل نايب
ةجلاعم قيلعت نع «كوبسسيافلا»

ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ةر˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ءارجإاك ،رخآا راعسشإا ىلإا رئازجلاب
ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ضصخي رارقلا نأا ةزربم ،«انوروك»
عيمجو تاريسشأا˘ت˘لا تا˘ئ˘ف ع˘ي˘م˘ج
تدكأا امك ،رفسسلا تازاوج عاونأا
ديعاوملا ىتح ءاغلإا متيسس هنأا اسضيأا
بل˘ط˘ل ا˘ق˘با˘سس ا˘هز˘ج˘ح م˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.ةريسشأاتلا

رئازجلا نيب دودحلا قلغ
تÓحرلا قيلعت و سسنوتو

ةيبرع لود5 ىلإاو نم ةيوجلا
د˘˘ب˘˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا رد˘˘˘سصأا

يسضقت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
ةيوجلا تÓحرلا عي˘م˘ج ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
لود5 نم ةمداق˘لاو ة˘ه˘جو˘ت˘مـلا

،ضسمأا موي نم ءادتبا كلذو ةيبرع
نايب يف ءاج امل اقفو رمأ’ا قلعتيو
،ر˘سصم ،ضسنو˘ت˘ب ،ى˘لوأ’ا ةرازو˘ل˘ل
.ندرأ’ا اذكو رطق ،تارامإ’ا

دب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا ذ˘خ˘تا ا˘م˘ك
ةمو˘كح˘لا ضسي˘ئرو ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
ارارق ،خافخفلا ضساي˘لإا ،ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا
قلغ˘لا˘ب ي˘سضق˘ي كر˘ت˘سشم قا˘ف˘تا˘ب
ن˘ي˘ب ة˘ير˘ب˘˘لا دود˘˘ح˘˘ل˘˘ل تقؤو˘˘م˘˘لا
مو˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب ،ضسنو˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا
تابيترتلا راطإا يف كلذو ،ضسمأا
نم نيدل˘ب˘لا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ة˘ح˘˘فا˘˘كم ل˘˘جأا
ام بسسح ،(91 ـ ديفوك) ""انوروك""
.لوأ’ا ريزولا حلاسصمل نايب هدروأا

ـه.داوج



دوعت ،ةيسضقلا هذه تايثيح
ة˘˘سسل˘˘ج ي˘˘ف راد ا˘˘م˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
لاجر ةمهادم ىلإا ،ةمكاحملا
يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘طر˘سشلا
رثإا اذهو ،مايأا ذنم «ضسدقلا»
ىد˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م دورو
ىلإا هليوحتب ديفت مهحلاسصم
ثيح ،ةراعدلاو داسسفلل ركو
ق˘ق˘سشلا ىد˘حإا˘ب ضضب˘˘ق˘˘لا م˘˘ت

م˘ه˘ن˘م ضصا˘خ˘سشأا3 ى˘˘ل˘˘˘ع
عا˘فد˘لا ةرازو˘ب نا˘مد˘خ˘ت˘سسم
تايمك م˘ه˘تزو˘ح˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا

،ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم
تادئاع نم دعُي يلام غلبمو
د˘˘ع˘˘بو ،مو˘˘م˘˘سسلا هذ˘˘ه ع˘˘ي˘˘˘ب
م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ّنأا ن˘ي˘ب˘ت م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لاو
د˘˘حأ’ كل˘˘م تا˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘˘لا

عا˘فد˘لا ةرازو ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم
ضضر˘ع˘ب ما˘ق يذ˘لا ،ي˘ن˘طو˘˘لا
هيقيدسص ىلع ا˘ه˘ن˘م ضضع˘ب˘لا
لÓخ اهكÓهتسساب اماق نيذللا
.ةنجاملا مهيلايل

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
د˘سض ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م داد˘˘عإا م˘˘ت
،عا˘فد˘لا ةرازو˘ب مد˘خ˘ت˘سسم˘˘لا
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘˘ح مر˘˘˘ج˘˘˘ب
ىلع ضضرعلا ضضرغب ةيلقعلا
ةزايح مرج هجو اميف ،ريغلا
ضضر˘˘˘غ˘˘˘ب تا˘˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘قا˘ب ق˘˘ح ي˘˘ف كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا
هبجوم˘ب او˘ل˘ي˘حأا ،ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

اقفو ةمكاحملل ةلادعلا ىلع
،يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا تاءار˘˘جإ’

ي˘سسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ر˘كنأا ن˘يأا
ةلمج هي˘لإا بو˘سسن˘م˘لا مر˘ج˘لا

ّنأا اًد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ا˘˘˘˘ًل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصف˘˘˘˘تو
’و هكلم تسسيل تاسسولهملا

ضسم˘ت˘ل˘˘ي˘˘ل ،ه˘˘ئا˘˘قد˘˘سصأا كل˘˘م
رقأا ا˘هد˘ع˘بو ،ةءار˘ب˘لا˘ب ه˘تدا˘فإا
ةر˘ه˘سسل ا˘ًموز˘ع˘˘م نا˘˘ك ه˘˘ّنأا˘˘ب
زجح مت يتلا ةقسشلاب ةمظنم
.اهترسسأا دحأاب تاسسولهملا

عدوأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق
لوأا ءاسسم ،ةسسبت يف ةعيرسشلا
ضسب˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘كر˘˘م˘˘ج ،ضسمأا
قيقح˘ت˘لا ة˘مذ ى˘ل˘ع تقؤو˘م˘لا
لتق˘م ة˘ي˘سضق ي˘ف ،حو˘ت˘ف˘م˘لا
د˘ق˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش ق˘˘ئا˘˘سس
ة˘ط˘سساو˘ب ،هر˘م˘ع ن˘م ثلا˘ث˘لا
نجب ةقطنم يف يران حÓسس
.ضساسسق ةلقع ةرئاد

ىلإا ،ةيسضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت

كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ما˘˘˘ي˘˘˘ق
ةحفاكم راطإا يف مهتايرودب
ةنحاسش تلسصو نيأا ،بيرهتلا
يذلا تباثلا زجاحلا ىلإا ديربت
ي˘ف كرا˘م˘ج˘لا ة˘قر˘ف ه˘ت˘˘ما˘˘قأا
نيب طبارلا ينطولا قيرطلا

ءانثأاو ،ةسسبتو ةلسشنخ يتي’و
ة˘ن˘حا˘سشلا ف˘ي˘قو˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسلا ضضفر
ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي˘˘ل ،هر˘˘˘ي˘˘˘سس ل˘˘˘سصاوو
تارا˘ي˘ع كرا˘م˘ج˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع
قئاسسلا اهادحإا تباسصأا ةيران

ظفلف ،ضسأارلا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
.ناكملا نيعب ةريخأ’ا هسسافنأا

كردلا رسصانع لخدت دعبو
ة˘ه˘ج˘لا را˘ط˘خإا م˘ت ،ي˘ن˘طو˘˘لا
تاءار˘جإا ما˘م˘تإاو ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا
مت اهنمو ،ةيناديملا ةنياعملا
مسسق ىلإا ليتقلا ةثج ليوحت

ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح

نيأا ،ةعيرسشلا ي˘ف ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةدر ببسسب تاسشوانم تعقو
.ليتقلا ءاقدسصأاو براقأا لعف

watan@essalamonline.com
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ةيلولاب ةقرفتم تايلمع3 يف صصاخصشأإ8 فيقوت

ةنتابب «نورد» يترئاطو ةريخذ .. يران حÓسسو تاردخم زجح

ةÁر÷إ هذه ءإرو نم لزانمو يصضإرأإ عطقب رفظو ةورث عمج

Úنطاوم زتبإا ةديلبلا ‘ ةيراقعلا ةظفاÙاب فظوم فيقوت

يران حÓسس زجح ةنتابب مت
ةر˘˘ي˘˘خذو ،ع˘˘ن˘˘سصلا يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت
ن˘ي˘تر˘ئا˘طو ،ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘سسأاو
مجحلا ن˘م «نورد» ن˘ي˘تر˘ي˘سسم
تاريما˘كب ن˘ي˘تدوز˘م ر˘ي˘غ˘سصلا

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ،ة˘˘قد˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
تايلمع3 يف كلذو ضصاخسشأا

ةيئانجلا ةقرفلا تنكمت.ةقرفتم
ةطرسشلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
ىلوأ’ا ةيلمعلا يف ،ةيئاسضقلا

راود» يحب ةبكرم فيقوت نم
،ةنتاب ةنيدمب يبعسشلا «ضسيدلا

ضصاخسشأا4 ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك
51 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت

ةا˘ت˘ف م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘˘ن˘˘سس62و
قÓ˘˘طإا˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘˘ي ،ر˘˘˘سصا˘˘˘ق
،ماعلا قيرطلا˘ب ة˘يرا˘ن تارا˘ي˘ع
م˘ت ،ة˘ب˘كر˘م˘لا ضشي˘ت˘ف˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأاو
يرا˘˘ن حÓ˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘˘لا
ضسد˘سسم ن˘ع ةرا˘ب˘ع يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت

(ملم61 رايع) مجحلا ريغسص
،(ملم61 رايع) نيت˘سشو˘طر˘خو
نم نيكاكسس4 ىلإا ةفاسضإ’اب
3) ن˘ي˘كسسو ،ر˘ي˘ب˘كلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا
نيتل˘سسل˘سس ن˘ع Ó˘سضف ،(مو˘ج˘ن

ةيناثلا ةيلم˘ع˘لا ا˘مأا.نيتيديدح
ةحفاكم ةقر˘ف ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا
مت دقف ،ةيتامولع˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا

نم غلبي ضصخسش فيقوت اهلÓخ
ةنيدم طسسوب ةنسس72 رمعلا
ن˘ي˘تر˘ئا˘ط ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ريغسصلا مجحلا ن˘م ن˘ي˘تر˘ي˘سسم
تاري˘ما˘كب ن˘ي˘تدوز˘م ،«نورد»
تر˘ف˘سسأاو اذ˘ه.ةقدلا ة˘ي˘لا˘ع
3 ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ة˘ث˘لا˘ث ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ام مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ضصا˘خ˘سشأا
طب˘سض ،ة˘ن˘سس53و23 ن˘ي˘˘ب
ن˘م ا˘مار˘˘غ034 م˘ه˘تزو˘ح˘ب
ام ءوسض ىلعو.جلاعملا فيكلا
م˘يد˘ق˘˘ت ضسمأا م˘˘ت ،هر˘˘كذ ق˘˘ب˘˘سس
ةباينلا مامأا8 ـلا مهب هبتسشملا
.ةيلحملا

صشوصشرح رباصص

ثا˘ح˘بأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصف تف˘˘قوأا
افظوم ،ةديلبلاب ينطولا كردلل
نا˘ك ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
زاز˘˘ت˘˘ب’ ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسي
ة˘يو˘سست ل˘با˘ق˘م ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

.ةيرادإ’ا مهقئاثو
رمعلا نم غلابلا هيف هبتسشملا
ليطعتب مو˘ق˘ي نا˘ك ،ة˘ن˘سس15
ة˘˘يرادإ’ا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خأا˘˘˘تو

دو˘˘ق˘˘ع ر˘˘ي˘˘ه˘˘سشت˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ضضرغب نينطاو˘م˘ل˘ل ي˘سضارأ’ا
هل تامدخ ميدقت ىلع مهرابجإا

002 ىتح لسصت ةيلام غلابمو
،مهقئاثو ةيوسست لباقم جد فلأا

ةيلام ةورث عمج نم هنكم ام
را˘ي˘ل˘م د˘حاو ي˘لاو˘ح˘ب ةرد˘ق˘˘م
ةفلتخم ةيراقع كÓمأاو ،ميتنسس
يتي’و˘ب لزا˘ن˘مو ي˘سضارأا ن˘م

ام ءوسض ىلعو.ةزابيتو ةديلبلا
هبتسشملا ميدقت مت ،هركذ قبسس
ةي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ي˘ف
ةءا˘سسإا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ريغ ءارثلاو ةفيظولا لÓغتسسا
تر˘˘˘مأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،عور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ةيبا˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ه˘عاد˘يإا˘ب
.ةديلبلا

صش.دمحأإ ديصس

˘ما˘ه˘ت’ا ة˘˘فر˘˘غ ضسمأا ترر˘˘ق
،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ءا˘سضق ضسل˘ج˘م ىد˘ل
ةلاكولا ة˘ق˘ح˘ل˘م لوؤو˘سسم عاد˘يإا
،ة˘ع˘ل˘سضلا ما˘م˘˘ح˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا

،ةليسسملل يراقع˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘لاو
ضسبحلا نيرخآا نينثا نينطاومو
،دا˘سسف ة˘ي˘سضق بب˘سسب تقؤو˘˘م˘˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت
،بذا˘˘كلا ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا ،روز˘˘م˘˘لا
،ق˘˘ئا˘˘˘ثوو ف˘˘˘ي˘˘˘سشرأا بير˘˘˘خ˘˘˘ت

به˘ن اذ˘كو ،ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا
61 عبوتو اذه.ةيمومع لاومأا
،ةيسضقلا هذه راطإا يف اسصخسش
املع ،مهنم21 نع جارفإ’ا مت
ع˘سضو ق˘با˘سس تقو ي˘˘ف م˘˘ت ه˘˘نأا

ةيراقعلا ةلاكولا ةقحلم لوؤوسسم
فظومو ،ةعلسضلا مامح ةيدلبل
تحت ،ةي’ولل ةيراقعلا ةلاكولاب
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تامازتلا

ج.ءامصسأإ

ة˘˘سسي˘˘ئر ضسمأا ءا˘˘سسم تن˘˘ل˘˘˘عأا
يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب ح˘ن˘ج˘لا م˘˘سسق
نأا ،ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب د˘م˘ح˘مأا
دبع ةيسضق ي˘ف م˘كح˘لا˘ب ق˘ط˘ن˘لا
قبسسأ’ا ماعلا ريدملا ،لماه ينغلا
،هئانبأاو هتجوزو ،ينطولا نمأÓل
.لبقملا ليرفأا1 موي نوكيسس

تاسسلج فيقو˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘بو
دمحمأا يديسس ةم˘كح˘م˘ب ح˘ن˘ج˘لا
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ،ضسمأا مو˘˘ي ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
نأا ’إا ،لد˘˘ع˘˘˘لا ةرازو تارار˘˘˘ق˘˘˘ل
نمو ،لما˘ه ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘سضق
ضسما˘خ˘لا مو˘ي˘ل˘ل تل˘سصاو˘ت ه˘ع˘م
مهاياسضق نيفوقومب قلعتت اهنوك
يذلا ءا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا و˘هو ،ة˘لود˘ج˘م
تطرت˘سشاو ،ةرازو˘لا ه˘ب تح˘م˘سس
طقف تامكاحملا هذه يرجت نأا
نود ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
.روهمجلا

ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه تل˘ه˘˘ت˘˘سساو
هذ˘ه راو˘طا ن˘م ضسما˘خ˘لا مو˘˘ي˘˘لا
عافد ةئ˘ي˘ه تا˘ع˘فار˘م˘ب ة˘ي˘سضق˘لا

نب ريبوز قباسسلا ناسسملت يلاو
اذ˘˘ه نأا تح˘˘سضوأا ثي˘˘ح نا˘˘ب˘˘سص
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ي˘لاو˘˘لا
راطا يف ينطولا نمأÓل قباسسلا

هلابقتسسا رارغ ىل˘ع ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص
نيلوؤو˘سسم˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘كل
ءانبأا رام˘ث˘ت˘سسا ف˘ل˘م ة˘سسارد نأاو
ةسصتخم ةنجل فرط نم مت لماه
ةءاربلا مكحب بلا˘ط˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
يلاو عافد ةئيه هب تبلاط ام وهو
ى˘سسو˘م يÓ˘غ ق˘با˘سسلا ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت
نا كلذ ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘حو ا˘˘˘سضيأا

ر˘يزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ذ˘ف˘ن ا˘ه˘ل˘˘كو˘˘م
يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا

د˘˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘˘سسلا لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لاو
هذ˘ه تب˘لا˘ط ا˘م˘ك لÓ˘سس كلا˘م˘لا
ةرور˘سضب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
نيدلا رون قباسسلا ريزولا راسضحا
.يودب

مهتملا عافد ةئيه تبلاط امك
نارهو يلاو يناغلا دبع نÓعز
يف اهتجحو  ةءاربلا مكحب اقباسس
لمعلاب ماق نÓعز مهتملا نا كلذ
ه˘ي˘لو˘ت لÓ˘خ تاءار˘جإ’ا ضسف˘˘ن˘˘ب
ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا ما ي˘˘ف ي˘˘لاو بسصن˘˘م
.راسشبو

ةيئاسسملا ةرتفلا تسصسصخ دقو
تا˘ع˘فار˘م˘ب ضسما˘خ˘لا مو˘ي˘لا ن˘˘م
ل˘ما˘ه ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع عا˘فد ة˘ئ˘ي˘˘ه
ةمهتملا ةجوزلا مهيف امب هتلئاعو
ةئيهلا تبعل ثيح ةميلسس ينانع
ةرسسأ’ ةلئا˘ع˘لا ءا˘م˘ت˘نا ر˘تو ى˘ل˘ع
د˘ب˘ع را˘سسمو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘يرو˘˘ث
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ه ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا
دا˘سسف˘لاو ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لاو با˘˘هرإ’ا

ة˘˘طر˘˘سشلا فو˘˘ف˘˘سص م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘تو

مدع نع عافدلا ةئيه تلءاسستو
ة˘م˘˘كح˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ه ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ةريسشم يركسسع هنوك ةيركسسع
مهل تبسسن لماه ةلئاع نا ىلا

. ةيمهو ةيكنب ةدسصراو تاراقع
نع ةلئاعلا يماحم عفاد امك

ينطولا نمÓل قباسسلا يماحملا
نوكل هتاكلتممب هحيرسصت مدعل

ه˘لو˘خ˘ي ءار˘ج’ا اذ˘ه نا لا˘ق ا˘م˘ك
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر˘˘ل نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ضسي˘˘ئرو ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعاو
نوفظوملا امنيب ايلعلا ةمكحملا
حيرسص ضصن دجوي ’ نويمومعلا
تحرسصو حيرسصتلا ىلع مهربجي
لماه ةيسضق نا ريخأ’ا يف ةئيهلا

تا˘˘با˘˘سسح ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ’ا ي˘˘ه ا˘˘م
.ماظنلا يف ةحنجا عارسصو

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو نا˘˘˘˘˘ك ةرا˘˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘˘ل
ضسمأا لوأا ضسمتلا دق ةيروهمجلا
انجسس ةن˘سس02 ةبوقع ن˘ي˘ن˘ث’ا
لماه يناغلا دبع قح يف ةذفان
ةبوقع ضسمتلا اميف ،رايمأا هنباو
قح ي˘ف ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس ة˘ن˘سس51
ق˘˘ي˘˘ف˘˘سش ،دار˘˘م) ه˘˘ئا˘˘ن˘˘˘بأا ي˘˘˘قا˘˘˘ب
هتجوزل تاونسس01و (زانيهسشو
8ـب ة˘مار˘غ ع˘م ة˘م˘ي˘ل˘سس ي˘نا˘˘ن˘˘ع
مهن˘م د˘حاو ل˘كل را˘ن˘يد ن˘ي˘يÓ˘م
م˘˘ه˘˘ترا˘˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘فا˘˘˘ك ةردا˘˘˘سصمو
مهتدسصرأاو ةزوجحملا مهلاوماو
01 ةبوقع  ضسمتلا امك ةيكنبلا
د˘حاو˘ب ة˘مار˘غو ضسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘سس
ن˘م ل˘ك ق˘ح ي˘ف را˘ن˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ناو˘يد˘ل ق˘با˘سسلا ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
د˘م˘ح˘م ة˘ي˘م˘يا˘حر ياد ن˘ي˘سسح˘˘ل
ةلودلا كÓمأ’ ق˘با˘سسلا ر˘يد˘م˘لاو
.يلع ناريمعوب ةزابيتب

تاونسس8ـب ةبو˘ق˘ع ضسم˘ت˘لاو
ةمارغ رانيد نويلمو ةذفان ضسبح
نم ل˘ك ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ˘ك
ةي’وب يراق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا ر˘يد˘م
نودلخو لسصيف ضشا˘ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

اقباسس ةعانسصلا ريدم ميحرلا دبع
ةلودلا كÓمأا ريدم ميلسس ملعمو
8 ـب ضسا˘م˘ت˘لا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك،نار˘˘هو˘˘ل
مه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس
ة˘ح˘ل˘سصم ضسي˘ئر لو˘ل˘ج تار˘م˘ح
يراقعلا رييسستلا ة˘لا˘كو˘ل ة˘ع˘با˘ت
رسصان يني˘ن˘سشو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ب
كÓمأا ةيسشتفمب ةحلسصم ضسيئر
ماعلا قحلا لثمم ضسمتلاو ةلودلا
ةذفان اسسبح نيتنسس ةبوقع اسضيأا

قح يف رانيد نويلمب ةمارغ عم
ي˘قر˘م و˘هو ي˘ل˘ع ي˘لا˘ب م˘ه˘ت˘م˘لا

.يراقع
ح.ميلصس

ريوزتلإ .. ةيمومع لإومأإ بهن مهتب نوعباتم
قئاثوو فيصشرأإ بيرختو بذاكلإ حيرصصتلإو

‘ ةيراقعلا ةظفاÙاب نيراطإا عاديإا
تقؤوŸا شسب◊ا Úنثا Úنطاومو ةليسسŸا

يركصسعلإ هراصسم رتو ىلع ةمكاحملإ مايأإ صسماخ يف بعل هعافد

لماه ينغلا دبع ةيسضق يف مكحلاب قطنلا
مداقلا ليرفأا حتافلا يف هتلئاعو

يودب نيدلا رون ةداهسشب بلاطي ةزابيت يلاو^

ةصسبت يف كامصسألاب ةلّمحم ديربت ةنحاصش قئاصس لتق دعب صسبحلإ نييكرمج عإديإإ

عافدلا ةرازوب مدختسسمل اذفان اسسبح نيماع شسامتلا
ةمسصاعلا يف تاسسولهملا هجيورتل

روصصنم نيدلإ زع / ز.ماصشه

ةرإزوب مدختصسم قح يف نيماع ةدمل ذفانلإ صسبحلإ ةبوقع ،ةقإرصشلإ ةمكحم ىدل ماعلإ قحلإ لثمم صسمتلإإ
ةبوقع عيقوت صسمتلإ اميف ،ريغلإ ىلع صضرعلإ صضرغب ةيلقعلإ تإرثؤوملإ ةزايح ةمهت نع ،ينطولإ عافدلإ

.يصصخصشلإ كÓهتصسلإ صضرغب تاصسولهملإ ةزايح ةمهت نع هقيدصص قح يف رهصشأإ6 ةدمل ذفانلإ صسبحلإ

ةيلود ةكبصش كيكفت
زجحو تإرايصسلإ بيرهتل
تنصشومت نيعب ةبكرم12

ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا
غلابم زجحو ةمسصاعلاب
ةروزم ةيلام
رإدلاب نمألإ حلاصصم تحاطأإ
،ةمصصاعلإ رئإزجلإ يف ءاصضيبلإ

ريوزتب موقت ةيمإرجإإ ةكبصشب
عم ،ةيبنجأإو ةينطو تÓمع
ةروزم ةيلام غلابم زجح

ةينطولإ نيتلمعلاب
إديدحت تلثمت ،ةيبنجألإو
فلأإ61و ،ميتنصس نويلم66 يف
نع Óصضف ،رلود008و ،وروأإ

ةعابط ةلآإو ،يلآإ مÓعإإ يزاهج
.ةيمقر
ةقرف تنكمت ،ىرخأإ ةهج نم
ةعباتلإ ،لخدتلإو ثحبلإ
ةطرصشلل ةيئلولإ ةحلصصملل
نم ،تنصشومت نيعل ةيئاصضقلإ

ةصصتخم ةيلود ةكبصش كيكفت
زجح عم تإرايصسلإ بيرهت يف
تمت ةيلمع يف ،ةبكرم12
دودحلإ ةطرصش عم قيصسنتلاب
،كرامجلإ حلاصصمو ةيرحبلإ

تزواجت ةمئاق طبصض مت ثيح
مت ةهوبصشم ةرايصس021
ينطولإ بإرتلإ ىلإإ اهلاخدإإ

ريصسلإ يف اهعصضو متو
ةروزم ةيرإدإإ قئاثو لامعتصساب
يفظوم صضعب نم ؤوطإوتب
ىلع تإرايصسلإ ةكرح بتاكم
.نطولإ نم تايلو ىوتصسم
تابكرملإ تناكو إذه

ةقيرطب ةلوإدتم ةزوجحملإ
تافلم لامعتصساب ةينوناق ريغ
ريغ اهنمو ةروزم ةيدعاق
ةينقتلإ تافصصإوملل ةقباطملإ

ةيريدم ءإربخ بصسح
نيذلإ مجانملإو ةعانصصلإ
يلصسلصستلإ اهمقر ريوزت إودكأإ
.اهلكيه ىلع كوكصصملإ

تإذ نأاصشب تاقيقحتلإ تتبثأإو
نم ددع طروت ةيصضقلإ
زاجنإإ مت ثيح مهيف هبتصشملإ
مت ،مهدصض يئاصضق ءإرجإإ

ةباين فرصصت تحت هعصضو
.تنصشومت نيع ةمكحم

ح.لامك / ب.نيرصسن
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ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق



0302ددعلإ ^9341 يناثلإ عيبر21قفإوملإ7102 ربمصسيد03تبصسلإ

culture@essalamonline.com

5962ددعلإ ^1441 بجر32ـل قفإوملإ0202 صسرام81ءاعبرألإتامهاصسم

ءا˘ن˘بو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘لود˘˘لا نإا
بع˘سشلا م˘ل˘ح ي˘˘ه تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
لمعيو علطتي يذلا ينيطسسلفلا

ه˘˘ت˘˘لود ما˘˘ي˘˘ق ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘با˘˘ث˘˘يو
رايهن’ا نم ه˘تا˘سسسسؤو˘م ة˘يا˘م˘حو
تققح دقلو يليئارسسإ’ا ريمدتلاو
موهفملابو ةينيطسسلفلا ةموكحلا
ة˘˘لود˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ضسسسأا ي˘˘لو˘˘م˘˘سشلا
ي˘ل˘ع تل˘˘م˘˘عو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
اذه ركني انه دحا ’و اهريوطت
مغرلاب ري˘ب˘كلا ي˘ن˘طو˘لا زا˘ج˘نإ’ا

ثي˘ح لÓ˘ت˘ح’ا تا˘سسرا˘˘م˘˘م ن˘˘م
ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا تن˘كم˘ت
انوروك ءابو رطاخم ةهجاوم نم
ل˘˘ج˘˘سس ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م ل˘˘م˘˘ع تمد˘˘قو
نيب ةيملاعلا اهتناكم نيطسسلفل
فلتخم تداسشا ثيح ملاعلا لود
تارارق˘لا˘ب ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ط˘خ˘لاو ة˘م˘ه˘م˘لا
انوروك ءابو ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ل˘ما˘سشلا
.يملاعلا
تا˘ي˘سسا˘ي˘سسلا هذ˘ه ل˘ظ ي˘˘فو ه˘˘نا
ديعسصتلاو ةيليئارسس’ا ةيباهر’ا
رار˘م˘ت˘سس’او لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لا
تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا ءا˘ن˘ب ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ب
ضضر’ا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو به˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نو
ىلع بولطملا ناف ةينيطسسلفلا
هذ˘ه˘ب ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا
ىلع هسسفن ضضرفي تاب ةلحرملا
تاميظنتلاو باز˘حأ’ا تا˘سسا˘ي˘سس
ة˘كر˘ح ة˘سصا˘خو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

عاطق ىلع رطيسست يتلا ضسامح
اياسضقلا كلت عم ىطاعتت نأاب ةزغ
ناكسسلا حلاسصمو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
م˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘ت ناو ةز˘˘˘غ عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف
بع˘˘سشل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ا˘يا˘سضق ى˘ن˘ب˘ت˘تو ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ع˘˘˘سضوو ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لاو ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
’دب تاسسسسؤوملا ءان˘ب˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا رار˘م˘ت˘سسا ن˘˘م
علدنا يذلا قيرحلا دعب ةسصاخو
حار يتلاو تاريسصنلا ميخم يف

ر˘سشع ة˘ت˘سس ن˘م ر˘ث˘كا ه˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض
مه˘ب˘ل˘غا با˘سصم ة˘ئ˘م ن˘م ر˘ث˘كأاو
قورحلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘غ˘لا˘ب تا˘با˘سصا

ءار˘جا م˘ت˘ي م˘ل كلذ ن˘م م˘غر˘لا˘˘بو
ديدحتل ثداحلا اذه يف قيقحت
ج˘ئا˘ت˘ن˘ب جور˘خ˘لاو ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

ةمÓسسلاو نم’ا ري˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع
لم˘ع˘لا ر˘م˘ت˘سسي ل˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ة˘˘ي˘˘بز˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سض

ا˘ن˘هو ة˘ي˘سصخ˘سشلاو ة˘ي˘ل˘حر˘˘م˘˘لاو
بجي يتلا ةيلوؤوسسملا ةغل نمكت

اهكاردإا ضسامح ةكرح ةدايق ىلع
ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘سشلا را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن’ا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق
يف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
.ةزغ عاطق
دهجلا ضسيركت نأاب كسش نم امو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لاو تقو˘˘لاو
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا باز˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل
هرطاخمو انوروك ءابو ةجلاعمو
ينيطسسلفلا ناسسن’ا ةحسص ىلع
لمعلل ةكر˘ت˘سشم م˘سساو˘ق دا˘ج˘يإاو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو ي˘ن˘˘طو˘˘لا

دو˘˘ه˘˘ج م˘˘عدو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
نع اديعب ةينيطسسلفلا ةموكحلا
ءايمعلا ةيوئفلاو ةقيسضلا ةيبزحلا
عور˘سشم تا˘يو˘لوا م˘هأا ن˘˘م تا˘˘ب
نا بج˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
لذ˘˘بو با˘˘ع˘˘سصلا ل˘˘ك ىد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت
ف˘˘سصلا ةد˘˘حو م˘˘عد˘˘ل دو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ءا˘ن˘ب ةد˘عا˘ق ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
نمسض اهتاسسسسؤوم ليعفتو ةلودلا
ة˘يا˘م˘حو ي˘ن˘طو˘لا ه˘جو˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لآا

ىلإا ىعسسن يتلا انتلودو انفادهأ’
ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ل˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ب
بع˘˘سشلا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سصلا
ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سضو ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ي˘ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلا ن˘˘م’ا
.ينيطسسلفلا نطاوملل يميلعتلاو
يحافكلاو ينطولا لمعلا ةيلآا نإا
ن˘م˘سض ًا˘سسا˘سسأا ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا بج˘˘ي
نمسضو ينطولا راو˘ح˘لا ة˘حا˘سسم
ايلعلا ةينطو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ضسسسأا
عيمجلا قوف نوكت نأا بجي يتلا

يبزحلا لم˘ع˘لا ة˘ي˘لآا ن˘ع ًاد˘ي˘ع˘بو
ة˘ي˘تاذ˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘سضلا
رسضت تتاب يتلا ةيوئفلاو ةينانأ’ا
.ةينيطسسلفلا ةينطولا ةدحولاب

جمارب نوكت نأا بجي انه نمو
تامظن˘م˘لاو باز˘حأÓ˘ل ة˘ل˘حر˘م˘لا
ءانب˘لا ة˘ي˘لآا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

معد يف ةيعمتجملا ةكراسشملاو
ةينيطسسلفلا ةلو˘ط˘ب˘لاو دو˘م˘سصلا
بح˘ل ة˘قدا˘˘سص ةرو˘˘سص ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ةجاحب نطولاف ءامتن’او نطولا
نيسصلخملاو ءافرسشلا عيمج ىلإا

يلودو يبرع دهج لكل ةجاحبو
يتا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘ي˘لآ’ م˘عاد
تايرظنلا نع ًاديعب ينيطسسلفلا

’و بير˘خ˘ت˘˘لاو مد˘˘ه˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآاو
هاجتاب ريسسنو مدقتن نأا انل نكمي
ةميرك ةايح ريفوتو نطولا ءانب
نود ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
عور˘سشمو ة˘ير˘ح˘لا ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘لا
نوكن نأا نودو ةينطولا ةدحولا
نأا نودو ءا˘يو˘˘قأا ءا˘˘فر˘˘سش ًارار˘˘حأا
ا˘ن˘ب˘ع˘سش ة˘˘مار˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ن
اديعب هنطو يف اميرك ارح ضشيعيل

نمو ةيسسايسسلا تا˘ف˘كا˘ن˘م˘لا ن˘ع
ي˘˘ح˘˘سصلا جÓ˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ل˘˘جا
تامد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘تو ه˘ل بسسا˘ن˘م˘لا
د˘ياز˘ت ع˘م ة˘˘سصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘طا˘خ˘م˘˘لا
.عمجأا ملاعلا

«انوروك» لظ يف ةينيطشسلفلأ تاميظنتلأ تابجأو
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ثيدحلا اهخيرات يف ةيناثلا ةرملل
ةد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘سضت
،ملاعلا يف ىوقأ’ا ةلودلا ةيكيرمأ’ا

،ًارا˘سشت˘نا ع˘سسوأ’او ًاذو˘ف˘ن ر˘ث˘˘كأ’او
ىلإا ،ًابْجُع رثكأ’او ًةسسرطغ دسشأ’او
ءا˘ف˘˘كن’او ع˘˘جار˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ق˘˘ه˘˘ق˘˘ت˘˘لا

م˘سصخ˘لا˘ب فار˘ت˘ع’او ،ءا˘˘ن˘˘ح˘˘ن’او
هعم ضسولجلاو ،هطورسشب لوبقلاو
هيلإا عام˘ت˘سس’او ،ها˘يإاو ضضوا˘ف˘ت˘لاو
ةئيسشمل عوسضخ˘لاو ،ه˘ل م˘ي˘ل˘سست˘لاو
ةدارإاو ،ا˘ه˘ل˘ت˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا بو˘˘ع˘˘سشلا
،ا˘ه˘ل نود˘سصت˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘تا˘ق˘م˘˘لا

يتلا ةوق˘لا ة˘سسا˘ي˘سس ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لاو
،هجهتنت يذ˘لا ف˘ن˘ع˘لاو ،ا˘هد˘م˘ت˘ع˘ت
ىوقأا بوعسشلا ةدارإا نأاب فارتع’او
دسشأا نيلتاقملا مزعو ،اهحÓسس نم
ر˘˘ب˘˘سصو ،ا˘˘ه˘˘˘تار˘˘˘ئا˘˘˘ط ن˘˘˘م ًا˘˘˘سسأا˘˘˘ب
ىودج مظعأاو ًارثأا غلبأا نيمواقملا

اهلبانقو ةرمد˘م˘لا ا˘ه˘خ˘يراو˘سص ن˘م
ل˘م˘ع˘ي ’ ن˘مز˘لا نأاو ،ة˘ي˘م˘ن˘ه˘˘ج˘˘لا

وه لب ،اهحلاسصم مدخي ’و اهلجأ’
ل˘˘هأاو ضضرأ’ا با˘˘ح˘˘سصأا ح˘˘لا˘˘˘سصل
تباوثلاب نو˘كسسم˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ،ق˘ح˘لا

نولختي ’و ،ميقلا ىلع نوظفاحيو
’و م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع ٍفر˘˘ظ يأا تح˘˘ت
نوملسسي ’و ،مهتباوث نع نولزانتي
.بهنو قرسسو بسصتغا امب ودعلل
نييكيرمأ’ا تعكر يتلا مانتيف دعب
تغر˘˘˘˘مو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سسوؤور تر˘˘˘˘˘سسكو
ف’آا دعب مهتربجأاو ،مهفونأا بارتلاب
ةريسسحلا بولقلاو ةرئاطلا تيباوتلا
ىحرجلا ف’آا تارسشعو ،ةريسسكلا

،نيزجاعلا نيدع˘ق˘م˘لا ن˘ي˘با˘سصم˘لاو
لو˘ب˘ق˘لا ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘مدا˘ن˘لا ن˘ي˘كا˘ب˘لا
ة˘ن˘سسأا تح˘ت راو˘ح˘لاو ضضوا˘ف˘ت˘˘لا˘˘ب
حوسسو برحلا لÓظ يفو ،بارحلا
ل˘ي˘حر˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لاو ،لا˘ت˘ق˘لا

تاركسسعملا كيكفتو ،باحسسن’او
يلختلاو ،تادعملاو تايلآ’ا لقنو
مهل هنأا يعدت تناك ٍءيسش لك نع
راوثلا مهل مدقي نأا نود ،مهقح نمو
تاو˘˘ن˘˘سس لÓ˘˘خ نو˘˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
وأا ،لاتقلا فقوب ًادهعت تاسضوافملا
لئاسسو نع يلختلاو حÓسسلا ءاقلإا
تا˘سضوا˘ف˘م˘لا˘ب ءا˘ف˘ت˘˘ك’او ،ةو˘˘ق˘˘لا
لينل ًاقيرط راوحلاو ،لحلل Óًيبسس
ةداعتسساو دÓبلا لÓقتسساو ةيرحلا
.قوقحلا
دعب ةيناغ˘فأ’ا نا˘ب˘لا˘ط ة˘كر˘ح ي˘تأا˘ت
برحلا نم ًاماع نيرسشع نم رثكأا

فو˘ه˘كلاو لا˘ب˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘ت˘˘ق˘˘لاو
،هيف عربتو هن˘ق˘ت˘ت يذ˘لا ،نا˘يدو˘لاو
هب كسسمتتو ،هيلع ُرسصتو ربسصتو
ة˘بو˘ع˘سص م˘˘غر ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح˘˘تو
ةوسسقو ةقطنملا ةروعوو فورظلا
ةرثكو ،هقوفتو ودعلا ةوقو ،ضسقطلا
ءÓمعلا نواعتو ،مهفنعو موسصخلا

ةماسسجو ،نطولا ءانبأا ضضعب ةنايخو
ىر˘˘˘˘˘˘سسأ’ا ف’آاو ر˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘˘˘˘لا

نيمواقملل برسضتل ،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
ًاديدج Óًثم ٍناكم لك يف راوثلاو
لبسسو ،ودعلا عم ضضوافتلا نف يف
،بسصا˘غ˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘م راو˘˘ح˘˘لا

ضضوافتلا تاسسلج لÓخ نم دكؤوتو

ةsلِبِجو ةدحاو ءادعأ’ا ةلم نأا ىلع
’ م˘ه˘ف ،ة˘ه˘˘با˘˘سشت˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
’و ،ةو˘˘ق˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل نو˘˘˘ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي
’و ،ةدارإ’ا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل نو˘˘ب˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘˘سسي
نوفر˘ت˘ع˘ي ’و ،ة˘لو˘ه˘سسب نو˘م˘ل˘سسي
لب ،ر˘طا˘خ˘لا ضضح˘مو ٍضسف˘ن بي˘ط˘ب
مهتميزع فعسضتو ،ةوقلا مهمغرت
م˘˘هد˘˘سضع ي˘˘ف تف˘˘تو ،ر˘˘ئا˘˘˘سسخ˘˘˘لا

،تي˘باو˘ت˘لا ف’آاو ز˘ئا˘ن˘ج˘لا د˘ها˘سشم
ا˘يا˘ق˘بو ى˘ل˘ت˘ق˘لا دا˘سسجأا م˘ه˘ب˘˘عر˘˘تو
نوطبختي مهو مهروسصو مهئÓسشأا
.مهئامد يف
قفتن وأا نابلاط ةكرح عم فلتخن دق
اهتاسضوافم يف اهديؤون دقو ،اهعم
نم اهؤوربن دقو ،اهدسض فقن دقو
ة˘نا˘ي˘خ˘لا را˘عو ن˘ي˘˘جد˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت
ضضعبلا هلاق ام ددرن دقو ،ميلسستلاو
ة˘م˘ع˘ن˘لا اور˘˘ثآا د˘˘ق ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ق نأا ن˘˘م
قدانفلا ةايح مهل تقارو ،ةموعنلاو
ة˘ل˘ب˘ن˘ق˘لا ن˘ع او˘ل˘خ˘تو ،م˘عا˘ط˘م˘لاو
قد˘˘ن˘˘خ˘˘لا اوردا˘˘غو ،ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب˘˘˘لاو
فرتلا ةا˘ي˘ح˘ل اود˘ع˘ت˘سساو ،يداو˘لاو
ةعبقلا اهل عفرن اننكلو ،روسصقلاو
لكب اهمامأا فقنو ،ًامارتحاو ًةيحت
ضضوافت م˘ل ي˘ه˘ف ،ٍعو˘سشخو ٍر˘يد˘ق˘ت
ةيندلا هطعت ملو ،ٍفعسض نع ودعلا
ملسستسست ملو ،ٍلذ نع اهتيسضق يف
ءو˘˘سسو حار˘˘ج˘˘˘لا ةر˘˘˘ث˘˘˘ك م˘˘˘غر ه˘˘˘ل
ه˘طور˘سشل ع˘سضخ˘ت م˘˘لو ،عا˘˘سضوأ’ا
اهسضرف ىلع داتعا ي˘ت˘لا ة˘ق˘ب˘سسم˘لا

’و ضضوافت ’ هنأا ،هموسصخ ىلع
ةمواق˘م˘لا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ل˘ب˘ق راو˘ح

ا˘ه˘ف˘سصوو ا˘ه˘ب د˘يد˘ن˘ت˘لاو ،ا˘هذ˘ب˘˘نو
ف˘قوو حÓ˘سسلا ءا˘ق˘لإاو ،با˘˘هرإ’ا˘˘ب
يسضاملا نم ةءاربلا نÓعإاو ،لاتقلا

ةدوعلا مدعب دهعتلاو ،هنم ةراهطلاو
.هب ديدهتلا وأا هيلإا
،ٌديدج ٌميدق ،ٌميظع ٌيناغفأا ٌضسرد هنإا

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأ’
اونفأا ن˘يذ˘لا رار˘حأ’ا ن˘ي˘موا˘ق˘م˘ل˘لو
،ةقحملا مهاياسضق لجأا نم مهتايح
،ر˘ي˘ث˘كلا˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘ب˘˘سس ي˘˘ف او˘˘ح˘˘سضو
م˘ه˘تا˘ي˘ح ةر˘هز ا˘ه˘ل˘جأا ن˘م او˘مد˘˘قو
،مهئانبأا لبقت˘سسمو م˘ه˘با˘ب˘حأا ةا˘ي˘حو
نيذلا ،ءافرسشلا نيل˘سضا˘ن˘م˘لا ل˘كلو
،فرسشب مه˘تا˘ي˘ح او˘ه˘ن˘ي نأا نو˘ب˘ح˘ي
اوقبيو ،ٍةماركو ٍةزعب ايندلا اوعدويو
م˘ه˘ل م˘ه˘ل˘هأا د˘ن˘عو م˘ه˘بو˘ع˘سش ن˘ي˘˘ب
،ًة˘˘ن˘˘سسح ًةر˘˘ي˘˘سسو ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ط ىر˘˘˘كذ
،اهيلع مهنودجميو اهب م˘ه˘نور˘كذ˘ي
نوسسأاتيو ،اهببسسب مهنع نوعفاديو
دعب مهنودل˘ق˘يو ،م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف م˘ه˘ب
’إا ظ˘ف˘ح˘ي ’ خ˘يرا˘ت˘لا˘ف ،م˘ه˘تا˘˘م˘˘م
ةدا˘ق˘˘لاو د˘˘جا˘˘مأ’ا لا˘˘جر˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسأا
ن˘يذ˘لا ’إا م˘˘ظ˘˘ع˘˘ي ’و ،نا˘˘ع˘˘ج˘˘سشلا

اورب˘سصو او˘ل˘تا˘قو او˘ت˘ب˘ثو اود˘م˘سص
نور˘سصي ن˘يذ˘لا ،او˘ط˘عأاو او˘ح˘سضو
نم ًافوقو نوتوميو ،مهقوقح ىلع
.مهنطو ليبسس يفو مهبوعسش لجأا
تل˘˘تا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘ب˘˘لا˘˘ط ة˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ف
ن˘م ن˘يد˘ق˘˘ع لاو˘˘ط ن˘˘ي˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
،طق˘ف ن˘ي˘ت˘ن˘سس م˘ه˘ت˘سضوا˘ف ،ن˘مز˘لا

،د˘ير˘ت ا˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘لÓ˘˘خ تل˘˘سصح
ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ت تنا˘˘ك ا˘˘م ل˘˘ك تق˘˘ق˘˘حو

اهسضرأا تداعتسسا ذإا ،هيلإا ةيقدنبلاب
ن˘ع ا˘كير˘مأ’ لزا˘ن˘ت˘ت م˘˘لو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك
ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘سصت˘ب ل˘ب˘ق˘ت م˘لو ،ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
ٍيدنج ءاقبب ضضرت ملو ،اهئيزجتو
هحنمت ملو ،اهسضرأا ىلع ٍيكيرمأا

ٍعسضو ىلع هسضياقت وأا ىرخأا ًةفسص
ىلع ًةيسصو نوكت نأا تسضفرو ،رخآا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘تاراو˘ح ي˘˘ف نا˘˘غ˘˘فأ’ا

ىلع ترسصأاو ،ةيلخادلا مهتافÓخو
لاتقلا ىلإا ةدوعلا اهقح نم نوكي نأا
طور˘˘سشب ا˘˘كير˘˘مأا تل˘˘خأا لا˘˘ح ي˘˘ف
.تريغو اهيف تلدب وأا ،قافت’ا
’ ودعلا نأا انل دكؤوت نابلاط ةبرجت
عسضخ˘ي ’و ،ءا˘يو˘قأ’ا ر˘ي˘غ مر˘ت˘ح˘ي
،هنوملؤويو ه˘نو˘ع˘جو˘ي ن˘يذ˘لا ر˘ي˘غ˘ل
وهو ،مدنلاو ءاكبلا ىلع هنوربجيو
نمل لزانتي ’و ،ءافعسضلا مرتحي ’
نأا او˘ل˘˘ب˘˘قو ،حÓ˘˘سسلا ن˘˘ع او˘˘ل˘˘خ˘˘ت
،ًاسسار˘ح ه˘ن˘مأ’و ًا˘نو˘ي˘ع ه˘ل او˘نو˘كي
نأاو هد˘˘ن˘˘ع او˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نأا او˘˘سضتراو
اوقثي نأاو ،هوقدسصيو هيلإا اونئمطي
نأا دارأا ن˘م˘ف ،ه˘ي˘ل˘ع اود˘م˘ت˘ع˘يو ه˘˘ب
،ٍفع˘سض ن˘ع ضضوا˘ف˘ي Ó˘ف ضضوا˘ف˘ي
ى˘ل˘خ˘ت˘ي ’و ،ٍطور˘سشل ع˘سضخ˘ي ’و
بايثلا علخب لجعي ’و ،ٍحÓسس نع
ىلع هدي ىلع يقبي لب ،ةزبلا عزنو
ضضب˘ق˘يو ،دارأا نإا ضضوا˘ف˘يو دا˘˘نز˘˘لا

مغر ،ءاسش نإا رواحيو ةيقدنبلا ىلع
،يدجم ريغ ودعلا راوح نأا انتعانق
ضسولجلاو ،ةعفان ري˘غ ه˘ت˘سضوا˘ف˘مو
هطورسشل عوسضخلاو ،ةراسسخ هعم
.ةنايخو ٌطيرفت

اهُدرطتو ِدانزلأ ىلع ُطغشضتو اهُرششحتو اكيرمأأ ُضضوافت نابلاط
يوإدللإ فصسوي ىفطصصم .د :ملقب
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ةينطولإو ةيلحملإ تائيهلإ فلتخم فرط نم ةقفإوملاب يظح عورصشملإ

 تيغاتب ابيرق ةينطو ةيعيبط ةريظح ثادحتسسا
انوروك شسوريف ىودع راصشتن’ يئاقو ءإرجإاك
لايتغا ىركذل ةدلخملا تاطاسشنلا ليجأات

 ليربأا61 ىلإا وزو يزيتب نوعرف دولوم
ةريظحلإ عورصشم ثإدحتصسإ نع ةيرئإزجلإ ةيروهمجلل ةيمصسرلإ ةديرجلاب ايمصسر نÓعإ’إ بيرقلإ يف متيصس

.ةي’ولاب تاباغلإ ةظفاحم تدافأإ امبصسح ،(راصشب) تيغات ةقطنمب ةينطولإ ةيفاقثلإو ةيعيبطلإ
تاطاسشنلا عومجم تلجأا
85ـلا ىر˘كذ˘ل˘ل ةد˘ل˘خ˘م˘˘لا

دو˘لو˘م بتا˘كلا لا˘˘ي˘˘ت˘˘غ’
ةررقم تناك يتلا نوعرف
ةير˘ق˘ب ه˘سسأار ط˘ق˘سسم ي˘ف
يزيت بونج) لبيه يزيت
لبقملا ليربا61 ـل ،(وزو
را˘سشت˘ن’ ي˘ئا˘قو ءار˘˘جإا˘˘ك
ضسور˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ىود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
،(91 د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك)ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةيعمجلا نم ملع امبسسح
.همسسا لمحت يتلا

نار˘˘ق˘˘م حا˘˘˘سصن ح˘˘˘سضوأاو
دو˘˘لو˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ضسي˘˘ئر
˘مو˘ي˘لا ا˘ن˘ي˘ف˘ت˘كا» نو˘عر˘˘ف
اذه ركذتل دودحم لافتحاب
ببسسب كلذو ،طقف مويلا

ا˘˘˘نرر˘˘˘قو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
تاطاسشنلا عومجم ليجأات
يذلا لبقم˘لا ل˘ير˘با61ـل
˘مو˘ي˘ب لا˘ف˘ت˘˘ح’ا فدا˘˘سصي
.«ملعلا

ت’افتح’ا جما˘نر˘ب نا˘كو
تا˘ق˘˘با˘˘سسم ةد˘˘ع ل˘˘م˘˘سشي
نيب ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت تا˘طا˘سشنو
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا راو˘˘˘˘طأ’ا
ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لاو ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب يو˘نا˘ث˘لاو
.ةيبرتلل ةيلحملا ةيريدملا
بتا˘كلا د˘˘لو ،ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
8 ي˘˘˘ف نو˘˘˘عر˘˘˘ف دو˘˘˘لو˘˘˘م
يف ليتغاو3191 ضسرام
51 يف ةمسصاعلا رئازجلا

فر˘ط ن˘م2691 ضسرا˘˘م
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
تنا˘˘˘ك ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سسلا

،رئازجلا لÓقتسسا ضضراعت
نÓعإا نم مايأا لبق كلذو
ن˘ي˘˘ب را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا ف˘˘قو
ة˘˘˘ت˘˘˘قؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘˘ل
لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كحو
.يسسنرفلا

هتسساردل ه˘ما˘م˘تإا بق˘عو
ة˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
هراو˘سشم أاد˘ب ،ة˘ع˘يرزو˘˘ب˘˘ب
ي˘˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ك ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا
مث5391 ة˘ن˘سس ه˘˘ت˘˘ير˘˘ق
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
7591 ة˘ن˘˘سس ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

.ةسسردم ريدمك
عرسش9391 ة˘ن˘سس ي˘فو

ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ياور ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف
«ر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘با» ى˘˘˘لوأ’ا
ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا˘˘ب تزا˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل ىر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كلا
ة˘ن˘˘سس تر˘˘سشنو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

0591.
دو˘˘لو˘˘م ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب بت˘˘˘كو
لام˘عأ’ا ن˘م دد˘ع نو˘عر˘ف
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لا
،3591 «مد˘˘˘˘˘لاو ضضرأ’ا»
يف «لئابقلا ةقطنم مايأا»
«ةرعولا بوردلا» ،4591
ىلإا ةفاسضإ’اب ،7591 يف
ي˘سس را˘ع˘˘سشأا» ل ة˘˘م˘˘جر˘˘ت
دعب لامعأا ةثÓثو «دنحم
«هئاقدسصأ’ لئاسسر» هتافو
9691 ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘سشن يذ˘˘˘˘لا

ة˘˘ن˘˘سس «دÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ع»و
يف «دورولا يح»و2791
7002.

ك.لامك

ةنايصصو ةفاظن لماع003 ءاهز اهل شصصصخ
 ءاسضقلل ةيلمع يف ابيرق قÓطنلا
ةديعسسب ةيكيتسسÓبلا تايافنلا ىلع

«ابيرق» قلطنت نأا بقتري
ىلع ءاسضقلل ةفاظن ةيلمع
ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ةدا˘عإ’ ةد˘ي˘ع˘سس ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ة˘م˘سصا˘ع˘ل ق˘ئÓ˘لا ه˘˘جو˘˘لا
ىدل ملع امبسسح ،ةي’ولا

.ةي’ولا يلاو
ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ح˘م˘سست˘سسو
ءا˘هز ا˘˘ه˘˘ل ضصسصخ ي˘˘ت˘˘لا

ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن ل˘˘ما˘˘ع003
ل˘كسشب ة˘لازإا˘ب ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصو
تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا هذ˘ه˘ل ي˘ئا˘ه˘ن
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ار˘ظ˘ن˘م ي˘ط˘ع˘ت تح˘ب˘˘سصأا
،ةي’ولا ةمسصا˘ع˘ل ا˘ي˘ب˘ل˘سس
ديعسس ه˘ح˘سضوأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
ىلع هفارسشإا لÓخ دويعسس
ع˘˘˘م ر˘˘˘غ˘˘˘سصم عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا
ن˘˘ي˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا

ر˘˘˘˘˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسؤورو
عسضو˘لا لو˘ح تا˘يد˘ل˘ب˘لاو
.ةي’ولاب يئيبلا

عيمج ةيلمع˘لا ل˘م˘سشت˘سسو
ىلإا ةفاسضإا ،ةنيدملا ءايحأا

اهجراخمو اهلخادم عيمج
اريبك اراسشتنا فرعت يتلا
تا˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ادا˘ن˘ت˘سسا ،ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘˘ب˘˘لا
يذ˘˘لا لوؤو˘˘سسم˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘ل

اذ˘ه˘ل ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع
.يئيبلا عسضولا

دنج˘ت˘لا ى˘لإا ي˘لاو˘لا ا˘عدو
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سستو
هذ˘˘ه ع˘˘فر˘˘ل تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا
ايئاهن اه˘ت˘لازإاو تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ق˘˘˘ئÓ˘˘˘لا ه˘˘˘جو˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإاو
.ةي’ولا ةمسصاعل
هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘سشي˘˘˘˘˘سسو
فده˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ة˘ن˘يد˘م ءا˘˘ي˘˘حأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ير˘يد˘م لا˘˘م˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ةيدلبو ةيمومعلا لاغسشأ’ا
ن˘ي˘ت˘سسسسؤو˘م˘لاو ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس
مدرلا زكارمل ن˘ي˘ت˘ي˘ئ’و˘لا
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
.يرسضحلا

عسسو˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
«ا˘ق˘˘ح’» ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
تايدلبلا فلتخم لمسشتل
ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
،ةرهاظلا ضسفن نم يناعت
امك.ردسصملا ضسفن قفو
ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘م ي˘ف م˘ت˘ي˘سس
ءاسضقلل لمع ةطخ دادعإا

ةب˘ل˘سصلا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ن˘يد˘م ر˘ب˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
د˘ي˘سسج˘˘ت بب˘˘سسب ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ةيومنتلا عيراسشملا فلتخم
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ن˘˘كسسلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ا˘م˘ك ،ءا˘ي˘حأÓ˘ل ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا
.هيلإا ةراسشإ’ا تمت

شس.نيريصس

ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘م لÓ˘˘˘ج ح˘˘˘سضوأاو
عور˘سشم˘لا اذ˘ه نأا ه˘ل ح˘ير˘˘سصت
فرط نم ةقفاوملاب يظح يذلا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ا˘ق˘ب˘طو ح˘م˘سسي˘سس ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لاو
عو˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘ل
ل˘ه˘سس ة˘يا˘م˘ح˘ب ي˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
.ةرواسسلا

عور˘˘˘˘سشم ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سشيو
ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسا
اهرييسست ططخ˘مو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ذنم هتسسارد تلمكتسسا يذلاو
عاطق فرط نم دقع نم رثكأا
تايعمجلا ةكراسشمبو تاباغلا
ةئيبلا ةيامحب ةمتهملا ةيلحملا

راتكه000.58 اهماوق ةحاسسم
000.002 ىلإا عيسسوتلل ةلباق
ةظفاحملا ىلإا فدهيو ،راتكه
ة˘ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘تور˘˘ث˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اهب زيمتي ني˘ت˘ل˘لا ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لاو
ةرواسسلا ةقطنم نم ريبك ءزج
ضضار˘˘ق˘˘ن’ا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘مو
ظفاحم حرسش املثم ،بيرختلاو
.تاباغلا

عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه ح˘˘˘م˘˘˘سسي˘˘˘سسو
لسضفأا ةيامح ليهسستب يئيبلا
ةيناويحلاو ةيتابن˘لا ن˘ي˘تور˘ث˘ل˘ل
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ع˘قاو˘م˘لا د˘يد˘ع˘˘لو
ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو
ناك يتلا ةريظحلا هذه ةحاسسم
هترظتنا دق اهثادحتسسا بلطم
ةيفاقثلاو ةيئ˘ي˘ب˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةد˘˘م˘˘ل

امك ،ها˘ج˘ت’ا اذ˘ه ي˘ف ل˘سضا˘ن˘ت
كل˘˘˘˘˘ت و˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم ح˘˘˘˘˘˘سضوأا
ةظفاحمل ةبسسنلابو .تايعمجلا
ايمسسر ثادحتسسا نإاف تاباغلا
ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا هذ˘ه˘ل
دوز˘ي» نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م بير˘˘ق˘˘لا
ةيامحل ةينوناق ةادأاب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ماه ءزجو يجولويب˘لا ا˘ه˘عو˘ن˘ت
. «يفاقثلا اهثارت نم
هذ˘˘ه ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةيمهأ’ا ةياغ يف ةادأا ةريظحلا
عو˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
نم دتمت ةقطنم˘ب ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا
،ةلدابعلا ةياغ ىلإا فينو ينب
ق˘طا˘ن˘م ا˘ه˘ب ى˘˘سصح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
يبرغلا بونج˘لا˘ب ةردا˘ن ة˘ب˘طر

ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘ل
فرج» دسس ةريحبب ضصوسصخلاب
،«رو˘ي˘ط˘لا ة˘يا˘˘سض»و «ة˘˘بر˘˘ت˘˘لا

بسسح ،تيغا˘ت˘ب ىر˘خأا˘ب ارور˘م
.ةئيبلا عاطق يلوؤوسسم
ةي’ولاو تيغات قطانم زيمتتو
ملك042) ضسابع ينب ةديدجلا

هذه اهيطغت يتلا (راسشب بونج
راسشتناب ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا

ة˘˘˘ير˘˘˘ثأ’ا ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع
تاذ ةيع˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو
روط˘ت ة˘سسارد˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا
ىرج املث˘م ،ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا خ˘يرا˘ت
.هحيسضوت
ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ثاد˘ح˘ت˘سسا ي˘˘تأا˘˘يو
ميعدتل اسضيأا ةينطولا ةيعيبطلا

تا˘ط˘˘ح˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
تي˘غا˘ت˘ب ة˘ير˘خ˘سصلا ضشو˘ق˘ن˘˘لا

اهنأاسشب تنلعأا دق تناك يتلاو
ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو
اهل ةريخأ’ا لمعلا ةرايز لÓخ
اهماز˘ت˘لا ن˘ع را˘سشب ة˘ي’و ى˘لإا
نيمثتو ةيامح فدهب هذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب
ينطو˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا اذ˘ه
.يناسسنإ’او

ك.لامك

ءاصسنلإ ةدئافل
ةطعبب تايفيرلإ

يف ةينيوكت ةسشرو
ةيدملاب راخفلا ةعانسص

قرصش لامصش ةطعب ةيدلبب تقلطأإ
ةعانصصل ةينيوكت ةصشرو ،ةيدملإ
ةعومجم ةدئافل يديلقتلإ راخفلإ

ي˘ف كلذو ،تا˘ي˘ف˘ير˘لإ ءا˘صسن˘˘لإ ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لإ م˘˘˘عد ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب را˘˘˘طإإ
تاطاصشنلإو ةمإدتصسم˘لإ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ
بر˘˘غ لا˘˘م˘˘صش ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’إ
ريدملإ نم ملع امبصسح ،رئإزجلإ
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ طا˘˘صشن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ

.نماصضتلإو
هذ˘˘ه نأإ ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘صضوأإو
91 ة˘يا˘غ ىلإإ د˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لإ ة˘صشرو˘لإ

ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صشلإ ن˘˘˘˘˘م
ةأإرمإ51 ي˘˘˘لإو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘ب
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لإ هذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘م ةرد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ة˘˘صشرو˘˘لإ نأإ ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لإ

ثإد˘˘ح˘˘ت˘˘صسإ ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘ل» ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م
يف ةمهاصسملإ اهنأاصش نم تاطاصشن

هذه ةدئافل ةيلام ليخإدم قلخ
إذه ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لإو ة˘ح˘ير˘صشلإ
ششي˘ع ة˘ل˘ي˘صسو د˘ع˘ي يذ˘لإ طا˘صشن˘˘لإ

يف تÓئاعلإ نم ديدعلل ةبصسنلاب
.«يفيرلإ طصسولإ

ةصشرو˘لإ هذ˘ه م˘ها˘صست نأإ ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
تإرودلإ نم ةلصسلصس نمصض ىلوأ’إ
ةد˘ئا˘ف˘ل ،ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘˘لإ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘صشه˘˘˘˘لإ تا˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لإ

اهنمؤوي يتلإ ةينق˘ت˘لإ ةد˘عا˘صسم˘لا˘ب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإ م˘عد ج˘ما˘نر˘ب
تا˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘لإو ة˘˘˘˘˘˘مإد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘لإ
بر˘˘غ لا˘˘م˘˘صش ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’إ
تإرد˘˘ق م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ي˘˘ف«،ر˘˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ
ىل˘ع م˘ه˘ت˘ق˘فإر˘مو ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لإ
ي˘ف ءإو˘صس شصا˘خ˘لإ م˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘صشنإإ

وأإ ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لإ فر˘˘˘ح˘˘˘لإ لا˘˘˘ج˘˘˘م
ة˘ي˘بر˘˘تو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لإ تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لإ
ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لإ ي˘˘˘ف وأإ تا˘˘˘نإو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لإ
.«ةرغصصملإ

ة˘˘ن˘˘صسلإ لÓ˘˘خ ة˘˘ج˘˘مر˘˘˘ب م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ىر˘خأإ ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت تإرود ة˘يرا˘ج˘لإ
اهل يتلإ ت’اجملإ فلتخم شسمتصس
ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ىل˘˘ع ر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ثأا˘˘˘ت»

تا˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘˘˘صشي˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م فور˘˘˘˘˘˘˘ظ
بصصانم ق˘ل˘خ م˘عدو ة˘فد˘ه˘ت˘صسم˘لإ
تايدلبلإ هذه ىوتصسم ىلع لغصشلإ

،«ل˘خد˘لإ ردا˘صصم ع˘يو˘ن˘˘ت نا˘˘م˘˘صضو
.ثدحتملإ تإذل اقفو

م .ح

يداصصتق’إو يعامتج’إ نيديعصصلإ ىلع هتيمهأإ ¤إإ رظنلاب
ةنيطنسسق ‐ترڤت ةيديد◊ا ةكسسلا طخ حتف ةداعإل تاطلسسلا نودسشاني نونطاوم

ل˘ق˘ن طا˘سشن ءا˘غ˘لإا رار˘ق ف˘˘ل˘˘خ
ةيديدحلا ككسسلاب نيرفاسسملا

يتنيدم نيب طبارلا طخلا ربع
(ةلقرو لامسش ملك061) ترقت
ءا˘ي˘ت˘سسا ة˘˘لا˘˘ح ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسقو
طا˘˘˘˘˘سسوأا ي˘˘˘˘˘ف ""ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سساو""
نول˘سصاو˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ةد˘سشا˘ن˘م
طخلا اذه حتف ةداعإا لجأا نم
هتيم˘هأا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،يو˘ي˘ح˘لا

يعام˘ت˘ج’ا ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع
د˘يد˘ع دا˘فأا ا˘م˘ك ،يدا˘سصت˘ق’او
.نينطاوملا

يغلأا يذلا طخلا اذه لكسشو
41 دعب مرسصنملا ربمفون رهسش
ابسسكم» ،لÓغتسس’ا نم ارهسش
ءا˘ط˘˘عإا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ةد˘ع ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘˘يد
،دÓبلا قرسشو بونجب تاي’و
لقن ةليسسو نامسض نع Óسضف
حسضوأا ا˘م˘ك ،""ة˘ن˘مآاو ة˘ير˘سصع
.(يرادإا فظوم) ديمحلا دبع
هنمسضي يذلا طخلا اذه مهاسسو
ثÓثب عير˘سسلا ا˘يدارو˘ك را˘ط˘ق
ترقت نيب (ابايإاو اباهذ) تÓحر
ا˘م˘ي˘˘سس ارور˘˘م ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسقو
يزر˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ةر˘˘كسسب˘˘˘ب
ز˘ي˘ح ه˘لو˘خد ذ˘ن˘˘م ،بور˘˘خ˘˘لاو
بلا˘ط) م˘ي˘ل˘سس بسسح‐ة˘مد˘خ˘لا
ي˘˘˘˘˘ف ‐(1‐ةنيطن˘سسق ة˘ع˘ما˘ج˘ب
ةمدقملا ةمدخلا ةيعون ةيقرت""
ةطحم نم اقÓطنا نيرفاسسملل

لجسسملا بذبذتلا مغر ،ترقت
.""تÓحر ةدع يف
ةكرسشلا تنلعأا ،نأاسشلا اذه يفو
ككسسلا˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ذاختا نأا ،اهل نايب يف ةيديدحلا
˘˘‐تر˘˘˘ق˘˘˘ت ط˘˘˘خ ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا رار˘˘˘ق
بابسسأ’ اسساسسأا دوعي ةنيطنسسق
ضصقنب ةلسصلا تاذ ةيداسصتقا
يتلا ةققحملا ةيلاملا ليخادملا

ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘˘لإا ى˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ت ’
ة˘كر˘سشلا ترد˘قو .تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا

ى˘ل˘ع ي˘مو˘ي˘لا لا˘ب˘قإ’ا لد˘˘ع˘˘م
يذ˘لا ع˘ير˘سسلا ا˘يدارو˘ك را˘ط˘˘ق
تر˘ق˘ت ي˘ت˘ن˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘ي
رفاسسم001 وحنب ةنيطنسسقو
ةرتفلا لÓخ كلذو ،ةلحرلا يف
8102 ربمتبسس01 نيب ةدتمملا

ب˘سس˘˘ح ،9102 رب˘م˘فو˘ن52و
تج˘مر˘ب ا˘م˘˘ك .رد˘˘سصم˘˘لا تاذ
ةروكذملا ةرتفلا لÓخ ةكرسشلا

تيغلأا ةلحر893 نع لقي ’ ام
لقن ىلإا ةفاسضإ’اب ،731 اهنم
لابقإا ةب˘سسن˘ب ،ار˘فا˘سسم992.4
لك يف ارفاسسم11 ب ةردقم
املثم ،ترقت نم اقÓطنا ةلحر
.هحيسضوت ىرج
ىقبتي مل ،طخلا اذه ءاغلإا دعبو
طخ ’إا اي˘لا˘ح تر˘ق˘ت ة˘ط˘ح˘م˘ل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ي د˘˘ي˘˘˘حو
،تاطحم ةدعب ارورم ةمسصاعلا

ةركسسبو ريغملاو ةعماج يهو
ن˘ي˘عو ةر˘ط˘ن˘˘ق˘˘لاو ة˘˘يا˘˘طو˘˘لو

جربو ةليسسملاو ةكيربو ةتوتلا
ةرو˘سصن˘م ي˘ن˘بو ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ضسادرمو˘بو ة˘ي˘ن˘ث˘لاو ةر˘يو˘ب˘لاو
.اغآا ةطحم ىلإا ’وسصو
نأا ى˘˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تو
ن˘م ق˘ل˘ط˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لا

˘ما˘يأا ة˘ج˘مر˘ب˘م تر˘ق˘ت ة˘ط˘ح˘˘م
ىلع ضسيمخلاو ءاثÓثلاو دحأ’ا
ف˘سصن˘لاو ة˘سسما˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا

ن˘م قÓ˘ط˘ن’ا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ءا˘˘سسم
تب˘سسلا ما˘يأا ج˘مر˘ب˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ل˘ك ن˘م ءا˘ع˘˘برأ’او ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’او
ط˘خ˘لا اذ˘ه جرد˘ن˘˘يو .عو˘˘ب˘˘سسأا
دوز˘˘م را˘˘ط˘˘ق ه˘˘ن˘˘م˘˘سضي يذ˘˘لا
،مونلل ةسصسصخم تارو˘ط˘ق˘م˘ب
لقنلا عاطق ططخم راطإا يف
ن˘ي˘سسح˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لاو
ة˘ه˘جو˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن
لقن˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ن˘ئا˘بز˘ل˘ل
دكأا ا˘م˘ك ،ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككسسلا˘ب
ةطحم ع˘بر˘ت˘تو .رد˘سصم˘لا تاذ
ةي˘لا˘م˘جإا ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع تر˘ق˘ت
،تارا˘ت˘˘كه (6) تسس ا˘˘ه˘˘ماو˘˘˘ق
ككسس طو˘˘˘ط˘˘˘خ م˘˘˘سضت ثي˘˘˘ح
ىرخأا61و ةي˘سسي˘ئر ة˘يد˘يد˘ح
ع˘ئا˘سضب˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م
اهنيب نم ة˘يدا˘سصت˘قا تا˘كر˘سشل
تاقورحملل ةين˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا
بيبانأا ةسسسسؤومو (كارطانوسس)
""تا˘˘˘˘حاو˘˘˘˘لا"" ن˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘مو
 .تنمسسإ’ا ةسسسسؤومو

ج.دمحم
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«91 -ديفوك» سسوريف يششفت بنجتل يزآرتحآ ءآرجإاك

فيطسسب تÓئاعلا مامأا «لوكيوك» يرثألا عقوملا قلغ
 سسوريفلآ يششفت نم افوخ

يعامجلآ جآوزلآ تÓفح ميظنت ءانثأآ
 ةنطاوم ةلمح قلطت تايعمج

ةيادرغب «انوروك» لوح شسيسسحتو تÓئاعلآ مامأآ (فيطشس قرشش) ةليمج ةنيدمب هل عباتلآ فحتملآو «لوكيوك» يرث’آ عقوملآ قلغ ررقت
ةفاقثلآ ريدم نم ملع ام بشسح ،(91 -ديفوك) انوروك سسوريف يششفت بنجتل يزآرتحآ ءآرجإاك كلذو

.يبلاعثلآ ريمشس ةي’ولاب
تايعمج ءاسسؤور ديدع قلطأا

،ة˘يادر˘غ˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘يدو ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ
ضسيسسحتو ةنطاو˘م تÓ˘م˘ح
لوح نينطاوملا طاسسوأا يف
بجوتي يتلا ةيئاقولا ريبادتلا
ي˘سشف˘ت ر˘ط˘خ د˘سض ا˘هذا˘خ˘تا
˘‐د˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
تÓ˘ف˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا (91
.يعامجلا جاوزلا

هذه مظنت ةداعلا ترج امكو
لÓ˘خ ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا حار˘˘فأ’ا
روسضحب ةي˘ع˘ي˘بر˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا

تاي’ولا ىتسش نم فويسض
فر˘ع˘ت ثي˘ح ،حا˘ي˘سسلا اذ˘كو
نيو˘عد˘م˘لا تا˘ئ˘م ة˘كرا˘سشم
ةقيرعلا روسصقلا فلتخم يف
ديدع عفد ام وهو ،ةي’ولاب
يف لؤواسستلا ىلإا تايعمجلا

ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا فر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
ضصو˘˘سصخ˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسإ’ا
هذه د˘ي˘عاو˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
.اهليجأات وأا ةبسسانملا

انوروك ضسوريف يسشفت مامأاو
تايعمجلا ديدع ءاسضعأا ررق
فطعلا ندم نم لكب ةينيدلا

ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘مو نا˘ير˘بو ة˘يادر˘غو
ضسارعأ’ا هذه ءاغلإا ةعينملاو
نورخآا لسضف اميف ،ةيعامجلا

براقأ’ا يف روسضحلا رسصح
.طقف ةرسسأ’ا دارفأاو
تÓف˘ح ةر˘ها˘ظ تذ˘خأا د˘قو
متي يتلا يعا˘م˘ج˘لا فا˘فز˘لا
ةدع لبق ةداع اهل دادعإ’ا
تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ادا˘ع˘بأا ،ةر˘ي˘خأ’ا

.ةقطنملاب ةيحورو ةيفاقثو
ضسار˘عأ’ا هذ˘ه بط˘ق˘˘ت˘˘سستو
م˘ظ˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ج˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘لا ن˘˘˘م ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ب
ءايحأ’ا تايعمج ) يوعمجلا

لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا (ة˘ي˘ن˘يد ىر˘خأاو
هذه حا˘ج˘نإ’ ةر˘ي˘ب˘ك ادو˘ه˘ج
ديدع ةيعامتجإ’ا ةبسسانملا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا برا˘˘˘˘˘قأا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلاو
حا˘ي˘سسلا ى˘ت˘حو ن˘ير˘ئاز˘˘لاو
ةلمح تقلطأا ضضرغلا اذهلو
ن˘م ة˘ي˘ئا˘قوو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
ل˘˘˘خاد ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ةظقيلا زاهج ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عإا

ءا˘سشنإاو ي˘˘ح˘˘سصلا راذ˘˘نإ’او
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘مزأا ة˘ي˘ل˘˘خ
ى˘˘لاو ا˘˘ه˘˘سسأار˘˘ت˘˘ي ة˘˘ي’و˘˘˘لا

.ةيادرغ
يلاو دكأا  ،هل حيرسصت يفو
هنأا ينارمع مÓعوب ةيادرغ
 تايلآا ةفاك عسضو مت
ت’اح ضصيخسشتو لفكتلا
ىلع هيف هبتسشملا ىسضرملا

ة˘ي’و˘لا يرا˘ط˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
امي˘سس (ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لاو ة˘يادر˘غ)
ن˘˘˘مآ’ا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو
اقفو اهيف هبتسشملا ت’احلل
ةبقارملل ةيلودلا رييا˘ع˘م˘ل˘ل
.ةعباتملاو
تاذ ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘سضيأا ح˘˘˘˘˘سضوأاو
تادحو ءاسشنإا مت هنأا نأاسشلا

ت’ا˘ح˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو لز˘˘ع
تايفسشتسسملا يف ةهوبسشملا
نأا افيسضم ،ةي’ولاب ةعبرأ’ا

ضصا˘خ˘˘سشأ’او ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا
تامدخ يفظومو ن˘ير˘با˘ع˘لا
نم نيمداقلا ةيوجلا ةحÓملا
«تارئاطلا يين˘ق˘تو جرا˘خ˘لا
ة˘ي˘ب˘ط ة˘ب˘قار˘م˘ل نو˘ع˘سضخ˘ي

.«ةمراسص
تل˘˘جأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ينطولا ديعلل15 ـلأا ةعبطلا
ارر˘ق˘م نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘برز˘˘ل˘˘ل
ضسرام62 و12 نيب هميظنت
تاميلعت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،يرا˘ج˘لا

.ةيروهمجلا ضسيئر
د˘˘يد˘˘ع ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘˘لا

تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ق˘طا˘ن˘م ةد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م
ديدع قلغ مت امك ،ةي’ولاب
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘ح˘˘لا

ةنافلز ةيومحلا ةطحملابو
ي˘سشف˘ت يأ’ ا˘يدا˘˘ف˘˘ت كلذو
.«91‐ ديفوك» ضسوريفل
ح˘لا˘سصم ته˘جو ا˘هرود˘˘بو
ناكسسلاو ةحسصلا ة˘ير˘يد˘م
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
ضصاوخ) ءابطأÓل تاميلعت
م˘˘هو˘˘عد˘˘ت (ن˘˘ي˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘عو
ت’احلاب غÓبإ’او ةظقيلل
نيوكت عم اهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
تا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل قر˘˘˘˘ف
ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا تاد˘حو˘لا˘ب
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لاو ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘بو
بناجلا اذه يفو .يحسصلا
نب رماع عاطقلا ريدم دكأا

ة˘ب˘قار˘م كا˘ن˘ه» نأا ى˘سسي˘ع
ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسمو ة˘˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘سص
ة˘ي’و ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب

ة˘˘فا˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يادر˘˘˘غ
لجأا نم ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا

ه˘ب˘ت˘سشم ت’ا˘˘ح يأا د˘˘سصر
تاذ ي˘˘ف ا˘˘بر˘˘ع˘˘م ،«ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
هرا˘كن˘ت˘سسا» ن˘˘ع قا˘˘ي˘˘سسلا
ضسا˘سسأا ’ تا˘ع˘ئا˘سش ر˘سشن˘ل
ي˘ت˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل
فو˘خ˘لا ر˘سشن ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
لÓخ نم نين˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب
و˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ثب
.«ةبذاك تاداهسشو
ر˘˘ي˘˘غ د˘˘ها˘˘سشم تظ˘˘˘حو˘˘˘لو
قفدتل ةينÓقع ريغو ةرربم
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
داو˘م˘لا تÓ˘ح˘مو ر˘جا˘ت˘م˘لا
دوز˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
،اب˘سسح˘ت ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا˘ب

يأا ةهجاومل ،نومهوتي امك
ءار˘˘˘ج ل˘˘˘سصح˘˘˘ت د˘˘˘ق ةرد˘˘˘ن
ضسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت

تاطلسسلا لمعتو .انوروك
ريفوت لجأا ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةيرورسضلا لئاسسو˘لا ة˘فا˘ك
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘˘ل
اهديوزت لÓخ نم ةيحسصلا
ف˘˘سشكلا ل˘˘ئا˘˘سسو ة˘˘فا˘˘˘كب
د˘˘سض ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو يرو˘˘ف˘˘˘لا
ةيبط تاما˘م˘ك) ضسور˘ي˘ف˘لا

.(اهريغو تازافقو ةيقاو
تÓ˘˘˘م˘˘˘ح م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ناكسسلا ةدئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت

يتلا ةيئاقولا ر˘ي˘باد˘ت˘لا لو˘ح
ةفاظنلا اميسس اهذاختا نيعتي

˘ماد˘خ˘ت˘سساو يد˘يأ’ا ل˘سسغ˘ك
 .ةيقاو ةعنقأا

سس.مدأآ

نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا ضسف˘ن حر˘سصو
يرثأ’ا عقوملا اذه قلغ رارق
تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘ي»
ةهجاومل ةذختملا ةيزارتح’ا
قلعتملا يئانث˘ت˘سس’ا ع˘سضو˘لا
انوروك ةحئاج يسشفت رطخب
ا˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت اذ˘˘كو (91‐ديفوك)
ةيسصولا ةرازو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
.«نأاسشلا اذه يف
ةرداغم دعب عقوملا قلغأا دقو
ن˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا هراوز ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ام بسسح لافطأ’او تÓئاعلا
ىلإا راسشأا يذلا يبلاعثلا هركذ
يذ˘لا ير˘ثأ’ا ع˘قو˘م˘لا اذ˘ه نأا
ةينامور˘لا ة˘ب˘ق˘ح˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ي

ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع لÓ˘˘خ فر˘˘ع
«ا˘ي˘سسا˘ي˘ق» اد˘فاو˘˘ت عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
ا˘م بنا˘جأا م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب راوز˘˘ل˘˘ل
يرو˘ف˘لا ق˘ل˘غ˘˘لا» ى˘˘عد˘˘ت˘˘سسا
ي˘سشف˘˘ت˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ع˘˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل
.«ضسوريفلا

ق˘˘فار˘˘م ةد˘˘ع تق˘˘ل˘˘˘غأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
يمومعلا ي˘ن˘طو˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لا
ة˘˘ف˘˘سصب ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
و ا˘˘˘هراوز ما˘˘˘مأا «ة˘˘˘ت˘˘˘قؤو˘˘˘˘م»
ةبتكملا رارغ ىلع اهيطرخنم
و تار˘˘سضا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ق و
و ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا تا˘˘سشرو˘˘لا
ى˘لإا ا˘ه˘ب تا˘طا˘سشن˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح ،ق˘˘ح’ ل˘˘جأا»

ام بسسح ،«نينطاوملا ةحسص
هتريدم اهته˘ج ن˘م ه˘ت˘ح˘سضوأا
.هللا فلخ ةيداسش
ة˘ي˘ئا˘قو ر˘ي˘باد˘ت تذ˘خ˘تا ا˘م˘ك
لابقتسسا لاجم يف «ةمراسص»

اميسس’ ضضرعلا تاعاق راوز
ضضار˘عأا ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م لا˘˘ح ي˘˘ف
ام بسسح ،ءادلا اذهب ةباسصإ’ا
.ةلوؤوسسملا تاذ هتركذ
˘˘ما˘˘ظ˘˘˘ن ع˘˘˘سضو را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف و
ضصاخلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم˘˘ب
بي˘˘˘سصن˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت ،(91‐ديفوك)

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘مزأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
ةنجل نع ةرابع يهو ةي’ولا

تاعاطقلا ديدع مسضت ةيئ’و
ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع
لد˘˘ع˘˘لاو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’او
كرامجلاو ناكسسلاو ةحسصلاو
ن˘م ه˘ب تدا˘فأا ا˘م˘ك ،ا˘هر˘ي˘˘غو
.ةي’ولا حلاسصم اهتهج
د˘ي˘كأا˘ت˘لا نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف م˘˘تو
جمانرب دادعإا ةرورسض» ىلع

يم˘ي˘ظ˘ن˘تو يو˘عو˘تو ي˘ئا˘قو
ف˘ي˘ظ˘ن˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي
تارادإ’او تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو رو˘ه˘م˘ج˘˘ل˘˘ل
لÓ˘خ ن˘م ،ي˘ئا˘قو˘لا بنا˘ج˘˘لا

اذه رطخب ضسيسسحتلا تÓمح
ةمÓسسلا تاءارجإاو ضسوريفلا
.«هنم ةياقولل

ميقعتل تاميلعت ءادسسإا مت امك
نم يموم˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو
ةو˘عد و ياو˘مار˘تو تÓ˘˘فا˘˘ح
نع داعتب’ا» ىلإا نينطاوملا

،«تاعمجتلاو رهمجتلا قطانم
.ردسصملا تاذ هركذ بسسح
ضصو˘˘سصخ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف م˘˘˘تو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘سست ،كلذ˘˘˘ك
ةئيهت لجأ’ ةي’ولا تاناكمإا

ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ز˘˘كار˘˘م
مهتباسصإاب هبتسشملاب ةسصاخلا
ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘ت ع˘م ىود˘ع˘˘لا˘˘ب
تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘˘لاو ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا
ة˘˘حار نا˘˘م˘˘سضل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
.اهب ء’زنلا

ع.ىفطشصم

انوروك سسوريف نم ةياقولل
 ةيلخ بيسصنت
ةددعتم ةمزأا

 يزيليإاب تاعاطقلا
ةددع˘ت˘م ة˘مزأآ ة˘ي˘ل˘خ بي˘شصن˘ت م˘ت
ليعفتل يزيليإآ ةي’وب تاعاطقلآ
بن˘ج˘ت˘ل ة˘يا˘˘قوو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ما˘˘ظ˘˘ن
-ديفو˘ك) ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت
ح˘لا˘شصم ىد˘ل م˘ل˘˘ع ا˘˘م بشسح ،(91
ةنجللآ هذ˘ه ل˘ك˘ششت˘تو.ةي’ولآ
ىل˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘ششأآ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لآ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘لآ

ىفطشصم ة˘ي’و˘لآ ي˘لآو ا˘ه˘ب˘ي˘شصن˘ت
تاعاطق ةدع يلثمم نم ريماغأآ

رآر˘˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مأآ كÓ˘˘˘˘˘˘شسأآو
نا˘˘˘ك˘˘˘شسلآو ة˘˘˘ح˘˘˘شصلآو كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لآ

ةراجت˘لآو تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لآ حÓ˘شصإآو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لآو ن˘يو˘ك˘ت˘˘لآو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لآو
و ةشضا˘ير˘لآو با˘ب˘ششلآو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لآ
تآذ بشسح ،ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لآو لا˘˘˘شصتإ’آ
ىدشسأآ راطإ’آ آذه يفو.ردشصملآ

ءاشضعأآ ىلإآ تاميلعت ةي’ولآ يلآو
ةلاح يف ءاقبلا˘ب ي˘شضق˘ت ة˘ي˘ل˘خ˘لآ

د˘˘˘ن˘˘˘ع ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ىو˘˘˘شصق بهأا˘˘˘ت
ذيفنت ىلع سصرحلآو ،ءاشضتقإ’آ

يتلآ ريبآد˘ت˘لآو تآءآر˘جإ’آ ة˘فا˘ك
د˘ح˘لآو ة˘يا˘قو˘لآ را˘طإآ ي˘ف جرد˘ن˘˘ت
ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘نآ ن˘˘˘˘م
ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘شسو ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شضو
آذ˘ه ي˘ف تذ˘˘خ˘˘تآو.نينطآوملآ
ن˘م ،ر˘ي˘بآد˘ت˘لآ ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج دد˘˘شصلآ

مايأآ ةليط ةموآدملآ نامشض اهنيب
قيشسنت ةطق˘ن ن˘ي˘ي˘ع˘تو ،عو˘ب˘شسأ’آ

،ةي’ولآ يلآو نآويد ىوتشسم ىلع
تآرد˘˘ق ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ىلإآ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
يششفت نم دحلل يقابتشسإ’آ لمعلآ
سضع˘ب ع˘ن˘م لÓ˘خ ن˘˘م سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لآ
ة˘ي˘فا˘ق˘ث ) ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لآ ة˘˘ط˘˘ششنأ’آ

سصرحلآو (ةي˘ه˘ي˘فر˘تو ة˘ي˘شضا˘يرو
تآءآر˘جإ’آ ة˘˘فا˘˘ك ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ىل˘˘ع

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لآ
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لآ لÓ˘˘خ ن˘˘م تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لآ

ةيرود فيظنتو ميقعت تايلمعب
ن˘˘˘كا˘˘˘مأآو تآر˘˘˘ق˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ىل˘˘˘˘ع

ةي˘ل˘خ˘لآ هذ˘ه ىق˘ب˘ت˘شسو.لمعلآ
يأاب نينطآوملآ عÓطإ’ ةدنجم
تآرآرقلاب مهغÓبإآو تآدجتشسم
اظافح نأاششلآ آذه يف ةذختملآ

ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لآ ة˘˘˘ح˘˘˘شصلآ ىل˘˘˘ع
ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لآ ىلإآ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لآ ةو˘˘˘عد
ر˘ي˘بآد˘ت˘لآ مآر˘ت˘˘حإآو ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘شضت˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لآ ة˘˘يزآر˘˘ت˘˘حإ’آ
.ردشصملآ تآذل اقفو ،عشضولآ

ب.نيمأآ

ءانبلل ةيشضرأآ تائزجت ةئيهت لاغششأآ ءآرج
 ةليم لامسش ةلامح ةيدلبب ينامور يرثأا عقوم بيرخت

تائزجت ةئيهت لاغسشأا تببسست
تانكسس ءانبل ةهجوم ةيسضرأا
(ةليم لامسش) ة˘لا˘م˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘ب
دوعي يرثأا عقوم بيرخت يف
ام بسسح ،ةي˘نا˘مور˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ه˘˘˘ب دا˘˘˘فأا
تاذ˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ر˘ي˘هز ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
.بيارزلاب
اذ˘˘ه نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ضضرأا˘ب ع˘ق˘ي ير˘ثأ’ا ع˘قو˘م˘˘لا
ضصاوخلا دحأ’ اهتيكلم دوعت
تائزجت ىلإا اه˘م˘ي˘سسق˘ت˘ب ما˘ق
ترفسسأا ثيح ،ءانبلل ةهجوم
رو˘ه˘ظ ن˘ع ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا
،ة˘˘يرا˘˘خ˘˘فو ة˘˘ير˘˘ج˘˘ح ع˘˘ط˘˘˘ق
ءاز˘˘˘˘جأا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘˘ب
.ءاسسفيسسفل
˘ما˘ي˘ق˘لا كلذ ى˘عد˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو
،ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم تاءار˘جإا ةد˘˘ع˘˘ب
لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
كردلا نم لك عم قيسسنتلاب
ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصمو ي˘ن˘طو˘˘لا
تعرسش يتلا ةي’ولاب ةفاقثلا
نئاكلا عقوملا اذه ةنياعم يف
ا˘ق˘فو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ز˘كر˘˘م˘˘ب
.ردسصملا تاذل
62 خ˘يرا˘ت˘ب م˘˘ت ه˘˘نأا فا˘˘سضأاو
˘ما˘ي˘ق˘لا ي˘سضق˘ن˘م˘˘لا ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف

ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘˘جر˘˘خ˘˘ب
فارطأ’ا عيمج ةيعمب ناكملا
ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
يتلا ةي’ولل ةفاقثلا ةيريدمب
ف˘قو ةرور˘سض» ى˘ل˘ع تد˘˘كأا
.«ةرسشابم لاغسشأ’ا

تاذ ضسي˘˘ئر ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘˘سساو
دقف ،دغزل ةبايسش ةحلسصملا
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب تب˘˘˘ث
هنأا عقوملل ةماعلا ةيعسضولا
ل˘ع˘ف˘˘ب بير˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
ى˘ل˘ع تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا

ه˘نأا ى˘لإا را˘سشأا ا˘م˘ك ،هاو˘ت˘سسم
ءاسصحإ’ا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ل˘ج˘سسم
ةيفاقث˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ي˘ف هر˘كذ م˘تو ة˘ل˘ي˘م ة˘˘ي’و˘˘ل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ير˘˘ثأ’ا ضسل˘˘˘طأ’ا
نافيتسس هبتاكل1191 ةنسسل
.لازق
ير˘ثأ’ا ع˘قو˘م˘لا اذ˘ه ع˘بر˘ت˘يو
ةميدقلا ةرتفلا ىلإا دوعي يذلا

ةينامور˘لا ة˘ب˘ق˘ح˘لا اد˘يد˘ح˘تو
9ـلا ىد˘ع˘ت˘˘ت ة˘˘حا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
هر˘˘كذ ا˘˘م بسسح ،تارا˘˘ت˘˘˘كه
ظ˘حو˘ل د˘قو .رد˘سصم˘لا ضسف˘ن
ه˘ب را˘ثآ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا دو˘˘جو
تا˘يا˘ن˘ب˘ل ا˘يا˘ق˘ب ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ت
ة˘لو˘ق˘سصمو را˘ج˘حأاو ة˘م˘يد˘˘ق

لاكسشأ’ا ةعبرمو ةل˘ي˘ط˘ت˘سسم
˘˘ما˘˘ج˘˘حأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘مو
عطق بناج ى˘لإا تا˘سسا˘ق˘م˘لاو
ديمرقلاو رجآ’او راخفلا نم
ءازجأا ع˘م ع˘قو˘م˘لا˘ب ةر˘سشت˘ن˘م
م˘سضت ة˘ي˘ئا˘سسف˘ي˘سسف ة˘˘حو˘˘ل˘˘ل
.ةيتابنو ةيسسدنه فراخز
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم ضسي˘˘˘˘ئر بسسحو
ة˘ير˘يد˘م˘ب ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لا
دعب مت دقف ،ةي’ولاب ةفاقثلا
ن˘˘ع ل˘˘سصف˘˘م ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت داد˘˘عإا
ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
عقومل˘ل ي˘فار˘غو˘تو˘ف ح˘سسم˘ب
ح˘لا˘سصم˘لا مÓ˘عإاو بر˘خ˘م˘لا
بلط ميدقت ةينع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
ةقرف دافيإ’ ةيسصولا ةرازولل
را˘˘ثآ’ا م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘˘م
عقوملا ةيعسضو ىلع فوقولل

.بثك نع
ةرور˘سض» ى˘لإا ة˘با˘˘ي˘˘سش ا˘˘عدو
ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘سصم كار˘˘˘سشإا
تاططخم ةسسارد يف ةفاقثلا
ينارمعلا هيجوت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

ل˘˘غ˘˘سش تا˘˘ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م اذ˘˘˘كو
تاءادت˘عا بن˘ج˘ت˘ل ي˘سضارأ’ا

لبقتسسملا يف عونلا اذه نم
ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ثورو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.«ةي’ولاب يداملا

م.لامآآ
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يداؤلا ةيلو
يداؤلا ةرئاد
يداؤلا ةيدلب

يداؤلا ةيدلب قاؤسسأا لÓغتسسا قؤقح بسسكل ةديازم ءارجإا نع نÓعإا
ةينلع ةديازم ءارجإا نع يداؤلا ةيدلبل يدلبلا يبعششلا ضسلجملا ضسيئر ديشسلا نلعي
كلذو يداؤلا ةيدلب قاؤشسأل ضسايقلاو نزؤلاو فؤقؤلاو ناكملا لÓغتشسا قؤقح بشسكل
ة˘عا˘شسلا ىل˘ع ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا د˘ئار˘ج˘لا˘ب نÓ˘عإلا رود˘شص خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م ما˘˘يأا ةر˘˘ششع (01) د˘ع˘ب
ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ر˘ع˘شسلا رد˘ق˘ي ثي˘ح ،يداؤ˘لا ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م˘ب لاوز˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا (00:41)
.جد00.000.45583 :غلبمب يؤنشسلا

ةيدلبب ةيدلبلا كÓ˘مأا ة˘ح˘ل˘شصم ىد˘ل م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا ة˘كرا˘ششم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ىل˘ع˘ف
مؤي وأا لجأا رخآاك ةعاشس (42) نورششعو ةعبرأاب ةديازملا ءارجإا خيرات لبق يداؤلا
:ةيلاتلا قئاثؤلا نمشضتي يذلاو ةلطع مؤي ريخألا اذه ناك اذإا يلاؤملا لمعلا

يراجتلا ناؤنعلا عم بقللاو مشسإلا لمحي مؤتخم قرو ىلع ررحم ةكراششم بلط -1
.فتاهلا مقرو يشصخششلاو
.(طاششنلا لمحي يؤناث وأا يشسيئر ديق) يراجتلا لجشسلا نم ةخشسن -2
.ةينطؤلا فيرعتلا ةقاطب نم ةخشسن -3
قبشس يتلا تايدلبلا نمو ةماقإلا ةيدلب نم ةمذلا ةءاربو ةريشسلا نشسح تاداهشش -4
.لؤعفملا ةيراشس لاجملا اذه يف اهعم لماعتلا

ة˘يرا˘شس ع˘فد ة˘ما˘نزر لود˘ج وأا ىف˘ع˘م ة˘ب˘ير˘شضلا لود˘ج ن˘م ضصل˘خ˘ت˘شسم ن˘م ة˘خ˘˘شسن -5
.لؤعفملا

ضصاخششأÓل ةبشسنلاب يداؤلا ةيدلب ةنيزخ نيمأا فرط نم ةيلاملا ةمذلا ةءارب -6
.لؤعفملا ةيراشس لاجملا اذه يف ةيدلبلا عم اؤلماعت نيذلا

.(ةيلشصأا) لؤعفملا ةيراشس30 مقر ةيلدعلا قباؤشسلا ةداهشش -7
.رهششأا (60) اهتيحÓشص ىدعتت ل (ةيلشصأا) ةماقإا ةداهشش -8
SONSAC - SANC يعامتجلا نامشضلا قودنشص تاقحتشسم ءادأا ةداهشش نم ةخشسن -9
.لؤعفملا ةيراشس
.يئابجلا ميقرتلا ةقاطب نم ةخشسن -01
.جد00.000.5 :غلبمب ةديازملا يف ةكراششملا قؤقح لشصو -11
.كراششملا فرط نم هتاحفشص عيمج ىلع مؤتخمو رششؤؤم نؤكي طورششلا رتفد -21
كشصب ةديازملل يلوألا رعشسلا نم%05 ةبشسنب ردقملا تقؤؤملا نامشضلا ةميق -31
.تقؤؤم نامشض ةميقك كنبلا فرط نم رششؤؤم
د˘شصق ل˘م˘ع˘لا تا˘قوأا ءا˘ن˘ثأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا كÓ˘مأا ة˘ح˘ل˘شصم˘ب لا˘شصتلا ر˘مألا ه˘م˘ه˘ي ن˘م ل˘˘ك*
.طورششلا رتفد ىلع عÓطإلا

:ةظحÓم
هبحاشص مرحيو يغلم ربتعي ةرؤكذملا قئاثؤلاو طورششلا يفؤتشسم ريغ فلم لك نإا*
.ةكراششملا نم
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راششب ةيلو
ةشسدانقلا ةرئاد
ةشسدانقلا ةيدلب

تقؤؤملا حنملا نع نÓعإلا
ضسيئر يهني ضضورعلا مييقتو حتف ةنجل رشضحمل اقبط

ةكراششملا تاشسشسؤؤملا ةفاك ىلإا يدلبلا يبعششلا ضسلجملا
نلعملا عورششملل تقؤؤملا حنملا مت هنأا ةراششتشسلا يف
:يلاتلا ؤحنلا ىلع ضضورعلا ليلحت دعب هنع

عفري نأا هناكمإاب رايتخلا اذه ىلع جتحي دهعتم لك
ةشسدانقلا ةيدلبل ةيمؤمعلا تاقفشصلا ةنجل مامأا انعط
اذ˘˘ه رود˘˘شص خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با ما˘˘˘يأا (01) ل˘˘˘جأا ي˘˘˘˘ف
.نÓعإلا

عورششملا نييعت

قرطلا ديبعت
فلتخمب ةيرشضحلا
تائزجتلاو ءايحألا

ةــــــفلتخملا
،توأا02 يـــــــح
،لبقتشسملا يح

رشصنلا يح

لواقملا

لاغششأا ةشسشسؤؤم
يرلاو ءانبلا

لاغششألاو
ةيمؤمعلا
جاحلا ريغشص

يلاملا ضضرعلا

جد00.068.589.34

ةدم
زاجنإلا

نيرهشش

رايعم
رايتخإلا

ضضرع ىندأا
يلام



تابيردتلل هتدوع دعوم نلعُي يلوبان
ةدوع دعوم ،يلاطيإ’ا يلوبان يدان نلعأا
ينفلا ريدملا ةدايق تحت تابيردتلل قيرفلا

لا˘م˘كت˘سس’ اًداد˘ع˘ت˘سسا ،وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج
«اكرام» ةفيح˘سص بسسح˘بو .تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
ةدو˘ع˘لا ن˘ل˘عأا ي˘لو˘با˘ن نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
لبقملا نينثإ’ا موي ةيعامجلا تابيردتلل
ةسسلج يف ،يراجلا ضسرام32 قفاوملا

قيرفلا دوعي نأا ررقُملا نم ناكو .ةيحابسص
تأار يدانلا ةرادإا نكل ،مويلا تابيردتلل
،لبقملا عوبسسأÓل ليجأاتلا بسسانملا نم هنأا
يلوبان نأا ركذي .نيبعÓلا ةمÓسس نامسضل

نÓتكلا لقعم يف ،ةنولسشرب هجاويسس ناك
نمث بايإا يف عوبسسأ’ا اذه «ون بماك»
ةارابملا نكل ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
ملو .انوروك ضسوريف يسشفت ببسسب تلجأات
دعوم ،مدقلا ةركل يلاطيإ’ا داحت’ا نلعُي

.نآ’ا ىتح ويسشتلاكلا تاسسفانم ةدوع
رابك ردسصتي لوبرفيل
شصاخ قابسس يف ابوروأا

نأا ’إا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف ه˘˘ح˘˘نر˘˘ت م˘˘غر
ضسأار ىلع هقنورب ظفتحي لازي ام لوبرفيل
اقفوو .مسسوملا اذه ةيبوروأ’ا ةراقلا ةيدنأا
،مدقلا ةركل «ضسإا يإا يآا يسس» دسصرمل
ةميقلا يزيلجنإ’ا لوبر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن كل˘ت˘م˘ي
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘سسلا
ةيدنأ’ا عيمج ىلع لوبرفيل قوفتو.ملاعلا
ةسسمخلا ةيبوروأ’ا تايرودلا يف ىرخأ’ا
يتيسس رتسسسشنام اهتمدقم يفو ىربكلا

ةميقلا تغلبو .ديردم لايرو ةنولسشربو
504و ارايلم لوبرفيل يبعÓل ةيقوسسلا

رت˘سسسشنا˘م ءا˘ج ن˘ي˘ح ي˘ف ،ورو˘ي ن˘ي˘يÓ˘م
ةيقوسس ةميقب يناث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس
لحو .وروي نويلم163و رايلمب تردق
ةيقوسس ةميقب ا˘ث˘لا˘ث ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
نويلم071و ارايلم تغلب هيبعÓل ةيلامجإا
ديردم لاير ءاج عبارلا زكرملا يفو .وروي
يسسليسشت مث ،(وروي نويلم001و رايلم)

.وروي نييÓم8و رايلم ةميقب اسسماخ
هزيكرت لوحي يسسليسشت

يلبميد ىسسوم مسضل

م˘سضل هز˘ي˘كر˘ت ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت يدا˘˘ن لّو˘˘ح
يلبميد ىسسوم يسسنرفلا يلودلا مجاهملا

نويل يدان فوفسص نم ماع32لا بحاسص
يدان مامأا ه˘ت˘م˘يز˘ه د˘ع˘ب كلذو ي˘سسنر˘ف˘لا
مجاهملا عم دقاعت˘لا قا˘ب˘سس ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل
اذ» ةفيحسص بسسحو .رنريف وميت يناملأ’ا
يدان نإاف ةريهسشلا ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «كي˘ت˘ي˘ل˘تا
مجاهم˘لا م˘سضل عار˘سصلا ر˘سسخ ي˘سسل˘ي˘سشت
ىلإا ليحرلل برقأ’ا رنريف وميت يناملأ’ا
بعÓ˘لا عا˘ن˘ت˘قا بب˘سسب لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن
ي˘نا˘م˘لأ’ا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت بع˘ل˘لا˘˘ب
اذه يلبم˘يد ل˘ج˘سس د˘قو .بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي
يدان عم روهظ72 يف اًفده61 مسسوملا
ىلإا ةفاسضإ’اب ت’وطبلا ةفاك يف نويل
ءاو˘جأا ي˘ف ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ه˘˘ل تنا˘˘ك ه˘˘نإا˘˘ف كلذ
امدنع زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلل ةهباسشم
.يدنلتكسسأ’ا كت˘ل˘ي˘سس يدا˘ن˘ل اً̆ب˘ع’ نا˘ك
يلاحلا هبردم عم يسسليسشت يدان يناعيو
ة˘با˘˘سصإا بب˘˘سسب اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك درا˘˘ب˘˘م’ كنار˘˘ف
قلأات مدعو ماهاربأا يمات يسساسسأ’ا همجاهم
اًريثك هبردم طبحأا يذلا ياوسشتاب يسشتيم
هييفيلوأا ىو˘سس اً̆ي˘لا˘ح ق˘ير˘ف˘لا كل˘م˘ي ’و
.نسسلا يف مدقتملا مجاهملا وريج

دقع ددجي نÓيم رتنإا
ششتيفونادناه هسسراح

نع ،وتاكريم ويسشتلاك عقوم رسشن
هسسراح دقعل نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا د˘يد˘ج˘ت
،ضشتيفونادناه ريمسس ين˘ي˘فو˘ل˘سسلا
دقع يهتني .يفاسضإا مسسوم ةدمل
ناوج يف رت˘نإا ع˘م ضشت˘ي˘فو˘ناد˘نا˘ه
هترسشن امل ًاقفو نكلو ،1202 ماع
،تروبسس ولليد اتيزاغ’ ةفيحسص
دقع ديد˘ج˘ت˘ب ر˘ت˘نإا ي˘لوؤو˘سسم ما˘ق
،ي˘فا˘سضإا م˘سسو˘م ةد˘م˘ل ضسرا˘˘ح˘˘لا
ر˘ت˘نإا مو˘ق˘يو .2202 يف يه˘ت˘ن˘ي˘ل
ضشتيفونادناهل لئادب نع ثحبلاب
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘ه˘م˘سضل
ءادأ’ا لظ يف ،ةلبقملا ةيفيسصلا
ي˘ل˘ي˘ي˘ناد ه˘مد˘ق يذ˘لا ف˘ي˘˘ع˘˘سضلا
،يناثلا رتنإا ىمرم ضسراح يليداب
ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘غ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
عم ةكراسشملا نع ضشت˘ي˘فو˘ناد˘نا˘ه
.ةباسصإ’ا ببسسب قيرفلا
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،ةيدنلوهلا ةركلا ةروطسسأا بلاط
ي˘نا˘م˘لأ’ا ،م˘ي˘غ˘نا˘ه نا˘˘ف م˘˘ي˘˘ل˘˘يو
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا بو˘ل˘ك ن˘˘غرو˘˘ي
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
جورخلا ىلع ءاكبلا نع فكلاب
ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب نم
˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كل
لوبرفيل عدوو.«غيلزنوي˘ب˘ما˘سشت»
ةميزهلا دعب ابوروأا لاطبأا يرود
وكتيتلتأا ينا˘ب˘سسإ’ا هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأا

عومجمب2‐4 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب د˘يرد˘م
رسشع ةتسسلا رود يف نيتارابملا

لوأ’ا ةميزه دعب ،ةقباسسملا نم
بايإ’ا ةارا˘ب˘م ي˘ف2‐3 ةجيتن˘ب
ءا˘˘ع˘˘برأ’ا ءا˘˘سسم تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘˘لا
املع ،دليفنأا بعلم ىلع يسضاملا
د˘ق تنا˘˘ك با˘˘هذ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م نأا˘˘ب
ينابسسإ’ا قيرفلا ةميزهب تهتنا
يف بولك رقأاو  .در نود فدهب
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘˘تأا نأا ق˘˘ح’ تقو
رود ىلإا لهأاتلا لعفلاب قحتسسا
ككسش هنكل ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م8ـلا
حيرسصلا يعافدلا بولسسأ’ا يف
،ضسوكنÓب يخورلا هب بعل يذلا
.«همهفي ’ هنإا» هلوقب
ن˘م˘سض نا˘ك يذ˘لا م˘ي˘غ˘نا˘ه ن˘˘كل

رسسخ يذلا ادنلوه بختنم يبع’
د˘سض م˘لا˘ع˘˘لا ضسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
،4791 ماع يف ةي˘بر˘غ˘لا ا˘ي˘نا˘م˘لأا
ى˘ل˘ع نار˘ي˘ن˘لا ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإا عرا˘˘سس

ل˘ع˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘نأا» :ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب ،بو˘˘ل˘˘ك
ن˘يذ˘لا ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا ن˘˘م بسضا˘˘غ
عيمجلا ىلع يغبني هنأا نودقتعي
لثم بعلملا ضضرأا يف مجاهي نأا

ريغ ةروسصب ثدحت يذلا بولك
ي˘نو˘ي˘م˘ي˘سس و˘غ˘˘ي˘˘يد ن˘˘ع ة˘˘ق˘˘ئ’
ح˘˘سضوأاو .«د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘˘تأاو
درونيف قيرف عم زاف يذلا ميغناه
ضسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب بق˘ل˘ب يد˘ن˘لو˘ه˘˘لا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘بوروأ’ا ر˘˘بو˘˘˘سسلا
لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل د˘˘يرد˘˘م ي˘˘ف» :0791
اوجر˘خو و˘كي˘ت˘ل˘تأا ما˘مأا او˘مز˘ه˘نا
كلتمي لوبرفيلو ،ةديدع رئاسسخب
،ارت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف اًد˘ج ةر˘ي˘ث˘ك ا˘طا˘ق˘ن
يرودلا بقلب جيوتتلا عيطتسسيو
يف بعلت كلذ دعب مث ،يزيلجنإ’ا
ن˘˘˘م جر˘˘˘خ˘˘˘تو لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأ’ا يرود
ة˘م˘جا˘ه˘م ي˘ف أاد˘˘ب˘˘تو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

:عباتو.«ينويمي˘سس بع˘ل بو˘ل˘سسأا
ي˘ف د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ه˘ل˘ع˘˘ف ا˘˘م»
ديردم وكيتلتأا .اعئار ناك دليفنأا
دعب ةارابملا ىلإا ةدوعلا يف حجن
م˘تأاو .«ن˘ي˘فد˘ه˘ب ار˘خأا˘ت˘م نا˘˘ك نأا

:بولك اب˘طا˘خ˘م ه˘مÓ˘ك م˘ي˘غ˘نا˘ه
بجي هيلعو ،كتئيطخ يهف اذل»
ىوكسشلاو ءاكبلا نع فقوتت نأا

.«نابسسإÓل ةئنهتلا مدقتو
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،ة˘ل˘يد˘ب ة˘ط˘خ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘˘سضو
عم دقاعتلا ي˘ف ه˘ل˘سشف˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
،زينيترام ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

ةر˘ت˘ف ي˘ف ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘˘ه˘˘م
.ةلبقم˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

لوأا اًرا˘˘ي˘˘خ ورا˘˘تو’ ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
بلق زكرم م˘ي˘عد˘ت˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
،ينولاتكلا قيرفلا يف موجهلا
ضسيو˘ل ي˘نا˘يو˘˘غروأ’ا ة˘˘فÓ˘˘خ˘˘ل
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو .ز˘˘يراو˘˘سس
نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا «ترو˘˘ب˘˘سس»
كرحتلا ىل˘ع ر˘ق˘ت˘سسا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

كيريميإا رييب ينوباجلا بوسص
يف ،لانسسرآا مجاه˘م ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا

˘˘مد˘˘عو رو˘˘مأ’ا د˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح
نÓيم رتنإا عم قافت’ لسصوتلا

.وراتو’ مسض لوح
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب لوا˘˘حو
ت’اقتن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا
دعب اًديدحتو ،ةيسضاملا ةيوتسشلا
ثي˘ح ،ز˘يراو˘˘سس ضسيو˘˘ل ة˘˘با˘˘سصإا
،ينوباجلا مجاهملا عم لسصاوت
،لعفلاب هت˘ق˘فاو˘م ى˘ل˘ع ل˘سصحو
هل حامسسلا ضضفر لانسسرآا نكل
.مسسوملا فسصتنم يف ليحرلاب
غنايمابوأا نأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو
ن˘˘م مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ضضر˘˘˘ع˘˘˘لا ضضفر
يذ˘لا هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘˘ل لا˘˘ن˘˘سسرآا

،لبقملا مسسوملا ةياهن˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي
يدا˘ن˘˘لا ع˘˘فد˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
ي˘ف بعÓ˘لا حر˘ط˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
،ةلبقم˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

نم يدام حبر قيقحت لجأا نم
 .هعيب ءارو
ىلع وراتو’ ةنولسشرب لسضفيو
ه˘ن˘سس ر˘غ˘سص بب˘سسب ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا
ه˘ل ح˘ي˘ت˘ي ا˘م و˘˘هو ،(ا˘˘ًما˘˘ع32)
،ةليوط تاونسسل قيرفلا ليثمت
لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا م˘˘˘ج˘˘˘ن ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس نأا ’إا

ةر˘مد˘م˘لا ة˘ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا ه˘تارد˘˘قو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب ي˘ق˘˘ل˘˘ت تلازا˘˘م
.اسسرابلا يلوؤوسسم ريكفت

وراتول ةقفسص لسشفل اًبسسحت غيلريميربلا ىلإا هجتي ةنولسشرب

مجن ضسورك ينوت يناملأ’ا نأامط
هتلاح ىلع ريهامجلا ديردم لاير
ةيأا نم هتانا˘ع˘م مد˘عو ة˘ي˘ح˘سصلا
ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘˘سشت ضضار˘˘˘عأا
يذلا91˘‐د˘ي˘فو˘ك ضسور˘ي˘ف˘˘ب
عسضو متو .انوروك مسساب رهتسشي

رجحلا تحت ديردم لاير يبع’
ةد˘م˘ل م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا
دحأا ةباسصإا دعب كلذو ،نيعوبسسأا

ضسور˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘ل˘˘سسلا ةر˘˘ك ي˘˘ب˘˘ع’
ةرك يقيرف نأا ًاملع ،91 ديفوك
يدا˘ن˘لا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘كو ة˘˘ل˘˘سسلا
ضسف˘˘ن˘˘ب نا˘˘كرا˘˘سشت˘˘ي ي˘˘كل˘˘˘م˘˘˘لا

ينوت لاقو .ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ق˘فار˘م˘لا
’ ،ر˘ي˘خ˘ب ي˘ت˘ل˘ئا˘عو ا˘نأا» ضسور˘ك
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ،ضضار˘˘عأا ة˘˘يأا يد˘˘جو˘˘ت
فيك ،للملاب رعسشأا ’ ؟يحسصلا
يف لافطأا3 انيدلو اذه ثدحيسس
رمأ’ا نوكي نأا نكمي ’ ،لزنملا

نميلا ىلإا ترظن اذإا نكل ،Óًمم
ًا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘نأا د˘ج˘˘ت˘˘سس ،را˘˘سسي˘˘لاو
،يلافطا لسضفب» فاسضأاو  .«ريخب
يدل ،موي لك ةنوركعملا لكأان
تي˘˘لاو˘˘ت˘˘˘لا قرو ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
يناملأ’ا مجنلا دكأاو  .«(كحسضي)

يف نين˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘سس نأا ى˘ل˘ع

يف مهأ’ا رمأ’ا وه نادلبلا عيمج
را˘˘سشت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘˘لا
ع˘سساو ل˘كسشب ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ةركف ع˘نا˘م˘ي ’ كلذ˘لو ،قا˘ط˘ن˘لا
يتلا0202 وروي ةلوطب ليجأات

فيسصلا يف اهتماقإا ًاررقم ناك
.ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن بق˘˘ع
ةرم بعلل ةدوعلا» ضسورك لاقو
،نآ’ا ةيمهأا لقأ’ا رمأ’ا وه ىرخأا
اذ˘ه در˘ط و˘ه ي˘سسي˘ئر˘لا فد˘˘ه˘˘لا
ضسور˘ي˘ف) ي˘ئر˘م˘لا ر˘ي˘غ˘لا ود˘ع˘˘لا

رمأ’ا ه˘ب˘ل˘ط˘ت˘ي ا˘م اذ˘ه ،(ا˘نورو˘ك
.«يعيبطلا عسضولا ىلإا ةدوعلل

مدقلا ةرك نم مهأا «يفخلا ودعلا» ةبراحم :شسورك

،ةينابسسإا ةيفاحسص ريراقت تفسشك
ط˘˘ط˘˘خ˘˘ي ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب يدا˘˘˘ن نأا
يسسنرفلا هع˘فاد˘م ن˘م ضصل˘خ˘ت˘ل˘ل

ةرتف لÓ˘خ ،ي˘ت˘ي˘ت˘موأا ل˘يو˘ما˘سص
،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

نم ديدعلا مامتها لظ يف ةسصاخ
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا

تروبسس ةفي˘ح˘سص لا˘ق .ه˘تا˘مد˘خ
ىعسسي ةنول˘سشر˘ب» :ة˘ي˘نو˘لا˘تا˘كلا
ي˘˘ت˘˘ي˘˘ت˘˘موأا ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل
ريبك يلام غلبم ىلع لوسصحلل
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب ر˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن
ى˘ل˘عأا ن˘˘م د˘˘حاو ن˘˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ىنو˘لا˘تا˘كلا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف بتاور˘لا

˘ما˘ع ى˘ت˘˘ح هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
فوفسصل يتيتموأا مسضناو .«3202
52 لبا˘ق˘م6102 ماع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
اهدعب هدقاعت ددج مث ،وروي نويلم
ثÓ˘ث ف˘عا˘سضم بتار˘ب ن˘ي˘ما˘˘ع˘˘ب
لسصت دقعرسسك ةميق عم ،تارم
.وروي نويلم005 ىلإا

يفيسصلا «وتاكريملا» يف يتيتموأا عيبل ططخي ةنولسشرب
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لح نع ثحبي «افيفلا»

ÚبعÓلا دوقع قزأام
ةعجارم نع ،يفحسص ريرقت فسشك
«افيف» مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا
بب˘سسب تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ر˘ي˘ثأا˘ت˘ل
دو˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ياكسس» ةكبسش بسسحبو .نيبعÓلا
ا˘ف˘ي˘ف نإا˘ف ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا «ضسترو˘˘ب˘˘سس
تايعاد˘ت˘لا لو˘ح تا˘ثدا˘ح˘م ير˘ج˘ي
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا كلذ ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
لا˘م˘˘كإا م˘˘ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ُي د˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا
مربُملا دقعلا جراخ يلحملا مسسوملا
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سستو .ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
يفو ابوروأا ربع يرودلا تاقباسسم
رذني ام ،ملاعلا نم ةقرفتم قطانم
فانئتسسا لاح تا˘يرا˘ب˘م˘لا ضسد˘كت˘ب
اذ˘ه ق˘ح’ تقو ي˘˘ف تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘ف .ما˘˘ع˘˘لا
ىتح مهتيدنأا عم دوق˘ع˘ب نو˘ط˘ب˘تر˘ي
ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأا را˘˘ثأا ا˘˘م ،ناو˘˘ج03
قرفلا اهب لمكتسستسس يتلا ةيفيكلا
.ة˘ي˘لا˘ح˘لا تÓ˘ي˘كسشت˘لا˘ب م˘سسو˘˘م˘˘لا

:ةكبسشلل افيف مسساب ثدحتم لاقو
ر˘ي˘ثأا˘ت˘لاو ي˘لا˘ح˘لا ع˘سضو˘لا ل˘ل˘ح˘ن»
ةرك ت’اجم عيمج ىلع لمتحملا
،نيبعÓلا دوقع كلذ يف امب ،مدقلا

تامولعملا ن˘م د˘يز˘م˘لا ر˘ه˘ظ˘ت˘سسو
ر˘ثأا˘ت˘ت د˘قو .«بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا ي˘ف
ىعسسي يذلا ،ي˘سسل˘ي˘سشت ل˘ث˘م قر˘ف
لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف بع˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘ل
دوقع يهتنت ثيح ،لبقملا مسسوملا

وريج هيفيلوأا لثم نيزراب نيبع’
.ناوج03 يف نايليوو

بوسص ىعسسي ديردم لاير
رركم بولسسأاب وسشناسس

،ةيسسنرف ةي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
راركت يوني ديردم لاير نأا ضسمأا
يلودلا عم دقاعتلل قباسس ويرانيسس
،وسشناسس نوداج باسشلا يزيلجنإ’ا
مدقيو .د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب م˘ج˘ن
ةلئاه تايوتسسم (اًماع91) وسشناسس
راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،د˘˘˘˘نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ترود ع˘˘˘˘م
ام ،يلاحلاو يسضا˘م˘لا ن˘ي˘م˘سسو˘م˘لا

ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا را˘˘˘ب˘˘˘كل ا˘˘˘ًفد˘˘˘ه ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج
01 ول» عقوم بسسحبو .ةيبوروأ’ا
لا˘˘ير نإا˘˘ف ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا «ترو˘˘ب˘˘سس
مسسوملا ة˘يا˘ه˘ن˘ل ر˘ظ˘ت˘ن˘ي˘سس د˘يرد˘م
ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
مت يذلا ويرانيسسلا ضسفنب ،وسشناسس
.درازاه عم دقاعتلا هلÓخ نم

ر˘˘ع˘˘سسلا نأا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ىر˘˘يو
عيبب ،دنو˘م˘ترود ل˘ب˘ق ن˘م دد˘ح˘م˘لا
،وروي نويلم041 لباقم وسشناسس
قيرف يأا عدي نلو ،ةياغلل اعفترم
ةقفسصلا م˘سسح˘ل مد˘ق˘ت˘ي ا˘بوروأا ي˘ف
.لبقملا فيسصلا يف

يلوؤوسسم نأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح نور˘ظ˘ت˘ن˘ي˘˘سس لا˘˘ير˘˘لا

دقع ةياهن لبق يأا ،1202 فيسص
ن˘م ،ط˘ق˘ف د˘حاو م˘سسو˘م˘ب و˘سشنا˘˘سس
ي˘لا˘م ل˘با˘ق˘م˘ب ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘˘جأا

دنومترود رطسضيسس ثيح ،دودحم
يف اًناجم لحري ’ ىتح هعيبل اهتقو
نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج .ي˘لا˘ت˘لا ف˘ي˘سصلا

عم دقاعتلا نم نكمت ديردم لاير
اذ˘ه ل˘ث˘م˘ب ي˘سسل˘ي˘˘سشت ن˘˘م درازا˘˘ه
يسسل˘ي˘سشت بل˘ط ثي˘ح ،و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا
راد˘م ى˘ل˘ع ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ًما˘˘قرأا
،هعيب لجأا نم ة˘ي˘سضا˘م˘لا م˘سساو˘م˘لا

نمثب همسض نم ديردم لاير نكمتو
مسسومب هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق بسسا˘ن˘م
.طقف دحاو

ليجأاتلا باتعأا ىلع ورويلا

،ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ر˘ي˘˘سصم˘˘لا ن˘˘ع ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
م˘مأ’ا ضسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م˘˘لا
ضسوريف يسشفت لظ يف ،ةيبوروأ’ا

.ةراقلا ءاحنأا عيمج يف انوروك
دعب ةيبوروأ’ا تايرودلا تفقوتو
ر˘مأ’ا ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
ورويلا قÓطنا ىلع رثؤوي دق يذلا
.لبقملا ناوج يف
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
لك نإاف ،ةي˘نا˘ب˘سسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
لي˘جأا˘ت ةرور˘سض ى˘لإا ر˘ي˘سشي ءي˘سش
فيسص ىلإا ةيبوروأ’ا ممأ’ا ضسأاك
03 لبق تايرودلا ءاهنإ’1202
.لبقملا ناوج
(افيو˘ي) ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا د˘ق˘عو
هماتخ يفو ،ضسمأا امسساح اًعامتجا
خيرات ريي˘غ˘ت ن˘ع نÓ˘عإ’ا ن˘كم˘ي
.حجرأ’ا ىلع ةلوطبلا قÓطنا

ق˘ئا˘ع˘لا نأا ى˘لإا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا را˘˘سشأاو
ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع نÓ˘عإÓ˘ل ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
وه ،لبقملا فيسصلا ىلإا ةلوطبلا
هتخسسنب ةيدنأÓل ملاعلا ضسأاك ةماقإا
.1202 فيسص يف ةديدجلا

ضسيئر ،ونيتنافنإا ينايج ديري ’و
،«افيف» مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا
دا˘ح˘ت’ا ع˘م بور˘ح ي˘ف لو˘˘خد˘˘لا
يف لعفلاب ركفي كلذو ،يبوروأ’ا

خيراتلا يف ةخسسنلا كلت ءدب مدع
يتلا عا˘سضوأ’ا ل˘ظ ي˘ف ،دد˘ح˘م˘لا
.ابوروأا يف مدقلا ةرك اهب رمت

يلودلإ داحتلإ ددحي يصضاملإ صضيوعتلإ

رامين عم دقاعتلا ةيجيتارتسسإا رّيغي ةنولسشرب

،ةينابسسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأا
عسضو ةنولسشرب نأاب ،ءاثÓثلا مويلا

اد را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ةدا˘عإا ة˘˘ط˘˘خ
،نامريج ناسس ضسيراب مجن ،افليسس
م˘سسو˘م˘لا ن˘م اًءد˘ب ه˘فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘لإا
لÓخ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب لوا˘حو .ل˘ب˘ق˘م˘لا

نم رامين ةداعتسسا9102 فيسص
لسصوتلا يف حجني مل هنأا ’إا ،ديدج
.نامري˘ج نا˘سس ضسيرا˘ب ع˘م قا˘ف˘ت’
ود˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
مادختسساب رامين مسضي نل ةنولسشرب
يوني نا˘ك ي˘ت˘لا ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ح˘ئاو˘ل
ثيح ،لبقملا فيسصلا يف اهعابتا
ناسس ضسيراب عم ضضوافتلا لسضفي

.ةقفسصلا مسسحل ةرسشا˘ب˘م نا˘مر˘ي˘ج
يذ˘لا بعÓ˘لا «ا˘ف˘ي˘ف˘˘لا» ح˘˘ن˘˘م˘˘يو
3 ترمو ،اًماع82 هرمع زواجتي
نود هيدان عم هدقع ىلع مسساوم
هدقاعت خسسف ىلع ةردقلا ،ديدجت
لباقم ،رخآا ٍدان يأا ىلإا لاقتن’او
داحت’ا ددحي يدام ضضيوعت عفد
ةم˘ي˘قو ه˘ب˘تار ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،ي˘لود˘لا

،ةنولسشرب رظن ةهجو نمو  .همسض
د˘˘ع˘˘ي بو˘˘ل˘˘سسأ’ا اذ˘˘ه عا˘˘ب˘˘تا نإا˘˘ف
مسضنيسس رامينف ،رطاخملاب اًفوفحم
يأا نود ةرسشابم كراسشيسسو قيرفلل
وأا ىتم ةفرعم نود نكل ،لكاسشم

ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘فد˘˘˘ي نأا بج˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ك
.كلذ لباقم ينولاتكلا
ىلإا ءوجللا نإاف ،كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب
ىلع بع’ عم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
ن˘ي˘ب ة˘ق˘با˘سس نو˘كي˘سس ه˘يدا˘˘ن ة˘˘مذ
رر˘كت˘ي ا˘م˘برو ،ةر˘ي˘ب˘˘كلا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
د˘˘˘سض ن˘˘˘كلو ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ضسف˘˘˘˘ن

ضسيراب كردي ،هبناج نم  .ةنولسشرب
يف ةنولسشرب ةبغر نامريج ناسس
اهلباقي يتلاو ،را˘م˘ي˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
،اسسرابلل ةدوعلل بعÓلا نم علطت
ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدان لعج ام
نأاو ةسصاخ ،ايلم رمأ’ا يف ركفي
هد˘ق˘ع ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ي ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا

.طقف نيمسسوم
ةقفاوملل نامريج ناسس هجتي كلذل

ةدافتسس’ا لباقم ،رامين ليحر ىلع
ثيح ،ا˘سسرا˘ب˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ م˘سضب
و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف ي˘ثÓ˘ث˘لا ر˘ي˘ث˘˘ي
نو˘سسل˘ي˘˘نو ضشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار نا˘˘ف˘˘يإاو
.نييسسيرابلا مامتها وديميسس

ر .ق^

ضسمأا ةينا˘با˘ي˘لا ة˘مو˘كح˘لا تدد˘سش
باعلأ’ا ةرود ةماقإا اهمازتعا ىلع
يف0202 وي˘كو˘ط ة˘ي˘ب˘م˘ي˘لوأ’ا

لكسشبو»و افلسس ددحملا اهدعوم
ضسيئر ناسسل ىلع اذه ءاج.«لماك
ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘بآا وز˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سش ءارزو˘˘˘˘˘لا
يتلا ةثداحم˘لا نأا˘سشب ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
ءامعز عم ةيسضاملا ةليللا اهارجأا
ع˘ب˘˘سسلا لود˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ة˘˘م˘˘ق
فقوملا اذه ىلع ددسشو  .(7يج)
،ةموكحلا مسساب ثدحتملا ريزولا
رمتؤوم لÓخ ،اجوسس يد˘ي˘ه˘ي˘سشو˘ي

تاحيرسصت يف يبآا لاقو .يفحسص
ى˘ل˘ع ل˘سصح ه˘نأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
(7يج) ءا˘م˘عز ي˘قا˘ب ن˘م ة˘ق˘فاو˘م
ةيبملوأ’ا تاسسفانم˘لا ة˘ما˘قإا ى˘ل˘ع
كلذ نأا اد˘كؤو˘م ،«ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘كسشب»
«زوا˘ج˘ت» ى˘ل˘ع م˘لا˘ع˘لا د˘عا˘سسي˘سس
انوروك ضسوريف ةح˘ئا˘ج تا˘ي˘عاد˘ت
يذ˘لا ا˘م ح˘سضو˘ي م˘لو .د˘ج˘ت˘سسم˘لا
،«ل˘ما˘ك ل˘كسشب» ةرا˘ب˘ع ه˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت
بق˘ع ي˘تأا˘ي ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا اذ˘˘ه ن˘˘كلو
ي˘كير˘مأ’ا ضسي˘ئر˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘˘سصت

ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي بمار˘˘ت د˘˘˘لا˘˘˘نود
ويكوط ةرود نإا هيف لاق يسضاملا

بعÓمب» ماقت دق ةيبملوأ’ا0202
اه˘ل˘ي˘جأا˘ت حر˘ت˘قا م˘ث ن˘مو ،«ة˘ي˘لا˘خ
هنأا حسضوأا يبآا نأا ’إا .ماع ةدمل

تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ثيدحلا مت˘ي م˘ل ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘لا

،ةيب˘م˘لوأ’ا با˘ع˘لأ’ا ل˘ي˘جأا˘ت لو˘ح
نم42ـلا يف ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا رر˘ق˘م˘لا

يأارلل عÓطتسسا ر˘ه˘ظأاو .ة˘ي˘ل˘يو˘ج

ةينا˘با˘ي˘لا (ودو˘ي˘ك) ة˘لا˘كو ه˘تر˘سشن
نيينابايلا نم %9.96 نأا نينث’ا
ويكوط باعلأ’ا ةرود نأا نودقتعي
ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘˘ت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’0202
ةيبملوأ’ا ةنجللا يقبتو .اهدعوم
وي˘كو˘ط ةرود و˘م˘ظ˘ن˘مو ة˘ي˘لود˘لا

دد˘ح˘م˘لا د˘عو˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع0202
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘نأا ’إا ،ا˘˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘˘م
ا˘هرد˘سصت˘سس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا

.ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم

اهدعوم يف ويكوط دايبملوأا :ىدحتت نابايلا

زديل يدان ضسيئر رينيك ضسوجنأا لاق
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا بج˘ي ه˘نإا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
نم ،ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘هاز˘ن

طسسو ،يلاحلا مسسوملا لامكإا لÓخ
ءاغلإا لوح نيلوؤوسسملا نيب تافÓخ
،قوبسسم ريغ وح˘ن ى˘ل˘ع ،م˘سسو˘م˘لا
.انوروك ضسوريف فواخم ببسسب
يرودلل ةدوعلا نم ابيرق زديل ادبو
يف هطوبه ذنم ةرم لوأ’ زاتمملا

وحن هتريسسم تلطعت نكل ،4002
ةجردلا يرود فقوت دعب دوعسصلا
بقع ،يسضام˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
علطم ىتح مسسوملا ليطعتب رارق
.لقأ’ا ىلع ليرفأا

ةيناثلا ةجردلا لودج زديل ردسصتيو
تسسو ن˘˘ع ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن قرا˘˘ف˘˘ب

نع طاقن عبسسو نويبلأا ضشتيمورب
لبق ،ثلاثلا زكرملا بحاسص ماهلوف
لهأاتيو.ةياهنلا ىل˘ع تا˘يرا˘ب˘م9
يرود ى˘لإا ةر˘سشا˘ب˘م ي˘نا˘ث˘لاو لوأ’ا
تا˘ع˘قو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘فو.ءاوسضأ’ا

ةمزأا ببسسب فقو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘ت˘ب
اهنم تاحرتقم ةدع ترهظ ،انوروك
د˘ت˘يا˘نو˘ي ما˘ه تسسو ضسي˘ئر ة˘ب˘ئا˘ن˘˘ل

نكل ،مسسوملا ءاغلإاب يدارب نيراك
لاقو.لامكإ’ا ةركف م˘عد˘ي ر˘ي˘ن˘ي˘ك
يا˘˘كسس» ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ل زد˘˘ي˘˘ل ضسي˘˘˘ئر
نم انرظن ةهجو نم» :«ضستروبسس
ةيؤور دجوتو ،مسسوملا لامتكا مهملا

دقتعت مدقلا ةرك ةرسسأا يف ةديازتم
.«حيحسصلا رايخلا وه اذه نأا

ن˘ه˘˘كت˘˘لا بع˘˘سصلا ن˘˘م» :فا˘˘سضأاو
،ر˘ب˘سصل˘ل جا˘ت˘ح˘نو ي˘ن˘مز لود˘˘ج˘˘ب
ةرك ةموظنم ةهازن لجأا نم نكلو
ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ن˘˘مأ’ا نا˘˘م˘˘سضلو مد˘˘ق˘˘لا
باو˘سصلا ن˘م يرود˘ل˘لو ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل
.«مسسوملا لامكإا

ةيزيلجنإلا ةركلا ةهازن نمسضي مسسوملا لامكإا :دتيانوي زديل



ينيلرتصسإإ هينج نويلم08 طرتصشت ةرإدإلإ نأإ دكأإ
رصضخلإ مجن حيرصستل

ريكفتلا زرحم قح نم : ثيمسس
يتيسسلا نامرح ببسسب ليحرلا يف

لاطبألا يرود يف ةكراسشملا نم
با˘ب˘سسأ’ا ن˘ع ،ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا ثي˘م˘سس نا˘˘ثا˘˘نو˘˘ج ف˘˘سشك

ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضاير تعفد يتلا ةيسسيئرلا
احسضوم ،مداقلا وتاكريملا يف يتيسسلا نع ليحرلا يف ريكفتلل
ةبقاعم ببسسب ليحرلا بلط يف قحلا كلمي رسضخلا مجن نأا
.لاطبأ’ا يرود يف ةكراسشملا نم نامرحلاب هيدان

ةرداغملا ديري زرحم» :ةيفحسص تاحيرسصت يف ثيمسس لاقو
اذهو ،لاطبأ’ا ةطبار يف ةكراسشملا نم يتيسسلا نامرح ببسسب

،«اسضيأا همهفت نأا ةرادإ’ا ىلعو ،هلبقتسسم يف ركفي هنأ’ هقح
ديري بع’ يأا ىلع يقبيسس ’ويدراوغ نأا دقتعأا ’» :فاسضأاو
زرحمف ،اناجم نوكي نل كلذ نكل ،هعم لمعلا ضضفريو ليحرلا
يقطنم رمأا وهو ،ينيلرتسسإا هينج نويلم08 نم لقأاب رداغي نل
.«هينج نويلم46 نم رثكأاب رتسسيل نم هعم دقاعتلا مت امدعب

ب.م.يرصسيإإ
هعم دقاعتلإ يف بغرت ةيدنألإ لعج مجنلإ عم هؤوإدأإ

ةبرجت شضوخل هجتي يبيرع
جيلخلا يف ةديدج

مجنلا يف طسشانلا ،يرئازجلا بعÓلا يبيرع ميرك هجتي
ت’وطب ىدحإا يف ةديدج ةبرجت ضضوخل ،يسسنوتلا يلحاسسلا
.مداقلا فيسصلا وتاكريم نم ةيادب جيلخلا

باق تاب يبيرع ّنأا ،ضسمأا ةيسسنوتلا ةفاحسصلا تفسشكو
ةيدنأ’ا دحأا ىلإا لاقتن’او هيدان نع ليحرلا نم ىندأا وأا نيسسوق
م˘ج˘ن˘لا ع˘م ي˘قار˘لا ه˘ئادأا˘ب را˘ظ˘نأ’ا تف˘ل ا˘مد˘ع˘ب ج˘ي˘ل˘خ˘لا ي˘˘ف
ضشرع ىلع ع˘بر˘ت ثي˘ح ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف ا˘سصو˘سصخ
بردملا ةبيتك يف ناكم زجحي هلعج ام افده11ـب ةرادسصلا

مايأ’ا يف ضصبرت يف لخدت نأا ارظتنم ناك يتلا يسضاملب لامج
نأا لبق يوبابميز مامأا ةجودزملا ةهجاوملل ابسسحت ،ةمداقلا
.ىغلت

،ضسنوت يف راظنأ’ا فطخ يبيرع نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
عم همدقي يذلا ديجلا ىوتسسملا نع ملكتي عيمجلا تابو
يف هعم دقاعتلل ىعسست قرفلا ديدع لعج ام ،يلحاسسلا مجنلا
.ةمداقلا ةرتفلا

ب.م.يرصسيإإ
يصسلدنألإ يدانلإ عم1202 نإوج رهصش يهتني هدقع

يدنام مسض ىلع رسصي ةنولسشرب
يفلخلا هطخ ميمرتل

،يرئازجلا ينطولا بختنملا عافد ريزو يدنام ىسسيع هجتي
قوسس يف هيدان ةرداغمل ينابسسإ’ا ضسيتيب لاير يدان بع’
.ةمداقلا تÓيوحتلا

ي˘لود˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ط˘بر˘ت˘ل ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘فا˘ح˘سصلا تدا˘˘عو
ىلع ،يناب˘سسإ’ا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن˘ب يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا

بع’ لاقتنا برق ىلإا تقرطت يتلا «ضسأا» ةفيحسص مهسسأار
ي˘ف «ي˘نو˘لا˘ت˘كلا» قÓ˘م˘ع˘لا ى˘لإا ق˘با˘سسلا ي˘سسنر˘ف˘˘لا ضسم˘˘ير
ثحبي يذلا ،يكيك قبسسأ’ا هبردم نم بلطب مداقلا وتاكريملا

«انارغولبلا» اهيناعي يتلا ةريثكلا ةيعافدلا لكاسشملل لولح نع
.يتيتموأاو هيكيب ىوتسسم بذبذت ببسسب

ةنو˘ل˘سشر˘ب˘ل ي˘نا˘ب˘سس’ا برد˘م˘لا نأا رد˘سصم˘لا تاذ فا˘سضأاو
هلعج يذلا رمأ’ا ،يدنام يرئازجلا عفادملا تاردق اديج فرعي
.مداقلا وتاكريملا يف هعم دقاعتلا ىلع رسصي

مامأا هلعجي ام ،1202 ناوج رهسش يدنام دقع يهتنيو اذه
يدانلا عم دقعلا ديدجت لÓخ نم هلبقتسسم يف لسصفلا ةيمتح
ة˘ب˘غر ل˘ظ ي˘ف ،ءاو˘جأ’ا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا وأا ،ي˘˘سسلد˘˘نأ’ا
يئازجلا طرسشلا عفد لÓ˘خ ن˘م ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.وروأا نويلم03 ـب ددحملا

ب.م.يرصسيإإ

5962ددعلإ ^1441 بجر32ـل قفإوملإ0202 صسرام81ءاعبرألإةصضايرلا

هعم دقاعتلإ يف ةبغإرلإ قرفلإ عم ةيوق نوكتصس ةصسفانملإ

 تÓيوحتلا قوسس ‘ ÚبولطŸا شسأار ىلع لاطع عسضت نÓيم ةرادإا

دإرفنإ ىلع بردتلل لمع جمانرب ىلع Óصصحت

تابيردتلا ءاوجأا ىلإا شسرام42ـلا يف نادوعي ةيلوبو اجديكوأا
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نÓيم يدان ةرادإا تعرسش
ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
تقو ي˘ف د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘˘ل
قيرف زيهجت لجأا نم ركبم
ةداعإاو ةسسفان˘م˘لا ى˘ل˘ع ردا˘ق
دهعلا ديدجتب يسضاملا داجمأا

.جيوتتلا ةسصنم عم
ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

ةرادإا نأا ،ضسمأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يا
فسسوي مسسا تعسضو نÓيملا

ن˘˘م˘˘يأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘˘لا لا˘˘˘ط˘˘˘ع
ضسين يدان بع’ ،يرئازجلا
ةبولطملا ءامسسأ’ا ةمئاق يف
مداقلا فيسصلا وتاكريم يف
ىنميلا ةهجلا معد لجا نم
.«يدرابمللا» يدانلا عافد نم

ي˘ف نÓ˘ي˘م ق˘ير˘ف ى˘نا˘˘عو
بذبذت نم ةيسضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

ام نم˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ىو˘ت˘سسم
ءامسسأ’ا ديدع بر˘ج˘ي ه˘ل˘ع˘ج
ميد˘ق˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘ت م˘ل ي˘ت˘لا
هلعج ام ،ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘سضإ’ا
ج˘˘ير˘˘خ لا˘˘ط˘˘ع م˘˘˘سسا ع˘˘˘سضي
ضسأار ىل˘ع ودارا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا
قيرفلا ميعدت˘ل ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

ةسسفانملا ىلع ارداق هلعجو
ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘ط˘˘يا ل˘˘خاد
مسسوملا يف ةيراقلا ةسسفانملا
.ديدجلا

ة˘˘م˘˘ه˘˘م نو˘˘كت ن˘˘لو اذ˘˘˘ه
لاطع عم دقاعتلا يف نÓيم
يذلا عارسصلا لظ يف ةلهسس
ةيد˘نأ’ا د˘يد˘ع ن˘ي˘ب د˘ت˘سشي˘سس
عم دقاع˘ت˘لا ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘لا

ينطولا بختنملا نميأا ريهظ
تÓ˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا قو˘˘˘سس ي˘˘˘ف
.ةمداقلا

نÓ˘˘˘ي˘˘˘م م˘˘˘تأا لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘فو
عم لاطع بعل˘ي˘سس ة˘ق˘ف˘سصلا

ليعامسسإا بختنملا يف هليمز
.رسصان نب

بعل نصسحأإ عباصس رصصان نب
مصسوŸإ إذه نÓيم ‘

رسصان نب ليعامسسإا نكمت
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
يأا نÓيم ناديم طسسو مجن
دجاو˘ت˘لا ن˘م ي˘لا˘ط˘ي’ا ي˘سس
«نا˘˘ت بو˘˘ت˘˘لا» ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘˘ف

قيرفلا يف نيبعÓلا لسضفأ’
.يلاحلا مسسوملا ةيادب ذنم

ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تف˘˘˘˘˘سشكو
«ترو˘ب˘سس و˘ل˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘غ’»
ءاج ر˘سصا˘ن ن˘ب نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا
نسسحأاك7ـلا ز˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
لطب تبثي˘ل ،م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب
ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا
يسضاملا في˘سصلا ير˘ئاز˘ج˘لا
زر˘˘˘بأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م د˘˘˘حاو ه˘˘˘نا
يدان˘لا ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا
.مسسوملا اذه «يدرابمللا»

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ضسأا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘˘˘سضفأا
ى˘ل˘ع ل˘سصح ،9102 ايقير˘فإا

لحيل50.6 مييقت طسسوتم
ني˘ح ي˘ف7ـلا ف˘˘سصلا ي˘˘˘ف
نا˘˘˘˘ت’ز ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘مز ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا

م˘جا˘ه˘م˘لا ضشت˘ي˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘با
يدان ىلإا مسضنملا يديوسسلا

ءاتسشلا و˘تا˘كر˘ي˘م ي˘ف نÓ˘ي˘م
.01 نم05.6ـب ةرادسصلا

ن˘˘م ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ن˘˘كم˘˘˘تو
ةياغلل د˘ي˘ج ىو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘ت
ضضغبف نÓيملل هعيقوت ذنم
عم ةبعسصلا ةيادبلا نع رظنلا
نأا ’إا ،يلوا˘ب˘ما˘ي˘ج برد˘م˘لا
يلوبم˘يا ناد˘ي˘م ط˘سسو م˘ج˘ن
ضضر˘ف ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت ق˘˘با˘˘سسلا
برد˘م˘لا ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م ه˘˘سسف˘˘ن
بيرد˘ت ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم ي˘˘لو˘˘ي˘˘ب
ةيسساسسأا ةعطق تابو يدانلا
.نÓيملا ةبيكرت يف

طصسوتم دامتعإ
رصصان نب ملظ مييقتلإ

يف رسصان نب دجاوت مغرو
22 ل˘˘سصأا ن˘˘م7ـلا زكر˘م˘لا

اذه نأا ’إا ،مهمييقت مت ابع’
يذلا زيمملا ءادأ’ا يفني ’
ةهجاوم نم رسصان نب همدقي

لك يف هدجاوت ليلدب ىرخأ’
ناك يتلا ادع ام تايرابملا

مييقتلا نأا امك ،اهيف ابقاعم
يتلا تايرابملا ددع لمسشي
نيبع’ لعج ام ،اهيف تبعل
ضشت˘ي˘فو˘غ˘ي˘ب ضسرا˘ح˘لا ل˘˘ث˘˘م
اكراسش نيذللا ايباغ عفادملاو
نادجاوتي ،طقف نيتارابم يف

ةفسصا˘ن˘م لوأ’ا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف
وخ˘ي˘ت˘سسا˘ك نأا ا˘م˘ك ،ار˘با ع˘م
مل6ـلا زكرملا يف ءاج يذلا
ن˘م ن˘كم˘تو ار˘ي˘ث˘˘ك كرا˘˘سشي

ذ˘ن˘م ي˘˘سسا˘˘سسأا نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح
ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف و˘˘سسو˘˘سس ل˘˘ي˘˘˘حر
نأا امك ،ةيسضاملا تÓيوحتلا
قو˘˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘˘قو ار˘˘˘˘˘˘˘بإا
ا˘م ،ة˘يو˘ت˘سشلا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
لقأا تايرابم ضضاخ هنا ينعي
نب نإاف هيلعو ،رسصان نب نم
نا˘كم ق˘ح˘ت˘سسي نا˘ك ر˘˘سصا˘˘ن
ل˘˘سضفأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف ل˘˘سضفأا

.مسسوملا اذه نÓيملا يبع’
ردإوكلإ ديدع ىلع قوفت
ن˘˘كم˘˘ت ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م

قباسسلا لانسسرأا فيدر بع’
د˘˘يد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع قو˘˘ف˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘م˘˘سسأ’ا

اوناك ن˘يذ˘لا ،لوأ’ا ه˘م˘سسو˘م
ةيسسا˘سسأ’ا رداو˘كلا ن˘ي˘ب ن˘م
مسسوم˘لا ي˘ف ،ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا ي˘ف
دئاقلا رارغ ىلع يسضقنملا

،راو˘ت˘ن˘فا˘نو˘ب ،ي˘˘لو˘˘ي˘˘نا˘˘مور
،نا˘˘كهو ،ا˘˘ت˘˘ي˘˘كا˘˘ب ،ي˘˘سسي˘˘ك
ضسأاك يف بع’ لسضفأا تبثيل
زربأا ه˘نا9102 ايق˘ير˘فإا م˘مأا

اذ˘˘ه نÓ˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سص
.مسسوملا

قيلع˘ت ،ي˘سسنر˘ف˘لا ز˘ت˘ي˘م يدا˘ن ةرادإا ترر˘ق
،يراجلا ضسرا˘م42ـلا ةياغ ى˘لإا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
يبع’ نيب «انوروك» ضسوريف راسشتن’ ايدافت
.قيرفلا

يدانلا ةرادإا هتذختا يذلا رارقلا لÓخ نمو
اجديكوأا ردنسسكلأا يئانثلا نوكيسس يسسنرفلا
د˘ير˘ف ه˘ل˘ي˘مزو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ضسرا˘˘ح˘˘لا
تابيردتلا نع فقوتلا عم دعوم ىلع ةي’وب
ن˘ي˘ب ضسور˘ي˘ف˘لا ل˘ق˘ن˘ت يدا˘ف˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.نيبعÓلا
دق ،يسسنرفلا قيرفلل ينفلا مقاطلا نأا ،ضسمأا

تابيردتلا ىلإا ةدوعلل ضسرام42ـلا خيرات ددح

ةيناكمإا نأا ’إا ،00:01ـلا ةعاسسلا نم ةيادب
داجيإا مدع لاح يف ةمئاق ىقبت دعوملا رييغت

.لكك ملاعلا برسض يذلا ضسوريفلل لح
دإرفنإ ىلع بردتلل صصاخ جمانرب ىلع Óصصح

يذلا زتيم يدانل ينفلا مقاطلا نم ايعسسو
حنم ،ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف ديج ىوتسسم مدقي
مهيف نمب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ا˘سصا˘خ ا˘ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘خأ’ا
دارفنا ىلع لمعلا لجأا نم ةي’وبو اجديكوأا

ةيزهاجلا ىلع ظافحلل ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ
.قح’ تقو يف تايرابملا فانئتسس’ ،ةيندبلا

ب.م.يرصسيإإ

ب.م.يرصسيإإ
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عم طقسسي نافز
نهريو هيدان
‘ ءاقبلا ظوظح
يسسورلا يرودلا
بعÓلا نافز يدهم داقنا

ى˘˘لإا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ه˘يدا˘ن ع˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق ةرا˘˘سسخ
قيرف مامأا فوتيفوسس ايليرك
يف ةفيظن ةيثÓ˘ث˘ب فو˘ب˘ما˘ت
نم22ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘طإا
ن˘هر˘ي˘ل ،ي˘˘سسور˘˘لا يرود˘˘لا

ق˘˘با˘˘˘سسلا ن˘˘˘ير يدا˘˘˘ن بع’
ءاقب˘لا نا˘م˘سض ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘ح
.يراجلا مسسوملا ةياهن

ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف نا˘فز كرا˘˘سشو
عم هعيقوت ذنم ايلاوت ثلاثلا
مدق ثي˘ح ،ي˘سسور˘لا يدا˘ن˘لا
مغر ،اديج ءادأا رسضخلا مجن
بسصن˘˘˘م ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم
نع هبايغو ،رسسيأ’ا ريهظلا
˘˘مد˘˘ع بب˘˘سسب ة˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف يدا˘ن يأا ي˘ف ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘سصلا و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘ط˘˘ب دا˘˘ق ن˘˘يأا ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
ة˘ن˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا

تا˘م˘ج˘ه˘لا د˘يد˘˘ع9102
ي˘ف م˘ها˘سس ا˘م˘ك ،ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا
يف تاركلا ضضعب ةداعتسسا
.عافدلا

ب.م.يرصسيإإ

دتصشت ةصسفانŸإ لعجي ÚباصصŸإ ةداعتصسإ

نايتإا تناسس عم هناكم ىلع ظافحلل Èكأا دوهجÃ بلاطم زوبدوب
لذبب ابلاطم يسسنرفلا نايتإا تناسس يدان مجن ينطولا بختنملا بع’ زوبدوب ضضاير تاب

ضضاير نكمتو.ةمداقلا ةرتفلا يف ةسصرفلا هحنمب هبردم عانقإ’ تابيردتلا يف ربكأا دوهجم
ت’وطبلا فقوت لبق ةريخأ’ا تايرابملا يف هقيرب ةداعتسسا نم قباسسلا ضسيتيب لاير يدان بع’
يف ةلهسس نوكت نل ةمهملا نا ’ا ،يناثلا فدهلا نود ثيح اسسنرف ضسأاك يئاهنل هيدان داق امدعب

ريراقت تفسشك ثيح ،«انوروك» ضسوريف يطخت دعب ،ةمداقلا ةرتفلا يف ،تايرابملا فانئتسسا لاح
،ةيلاحلا ةرتفلا يف نيباسصملا ةداعتسس’ ىعسسي نايتإا تناسس يدان نأا ،ضسمأا ةيسسنرف ةيمÓعإا

للدم ةمهم نم بعسصي ام ،نيرب كيولو يرزخلا باهوو ةمومح نامور نم لكب رمأ’ا قلعتيو
.ضضيبأ’او رسضخأ’ا نينوللا باحسصأا ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةناكمب رفظلا يف قباسسلا رسضخلا

ب.م.يرصسيإإ
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في˘ط˘سس قا˘فو ةرادإا تعرا˘سس
ضصو˘سصخ˘ب ن˘ع˘ط داد˘عا ى˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘سسم˘لا تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا
بق˘ع تءا˘ج ي˘ت˘لاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةهجاوم اهتفرع يتلا ثادح’ا
يتلاو ضسأاكلا راطا يف جربلا
قافو˘لا نا˘مر˘ح ي˘ف تسصخ˘ل˘ت
تاءاقل6 ـل هر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج ن˘˘م
ءاقل ضضوخ ةيناكمإا عم ةلماك
نود ن˘م ضسأا˘كلا ي˘˘ف ةدو˘˘ع˘˘لا

ةقفاوملا متي نا دعب روهمج
مت امك ضسأاكلا ةنجل فرط نم
لمعتسس ة˘سصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل ع˘سضو
ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ˘˘˘لا ة˘˘˘˘سسارد ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةرادإا لمعتسس يتلاو اهمييقتو
ل˘˘ك د˘˘يد˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘فو˘˘˘لا
ل˘كلا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
فده˘ت˘سسم قا˘فو˘لا نأا˘ب د˘كؤو˘ي

ةر˘سشا˘˘ب˘˘م ما˘˘ه˘˘ت’ا حار ثي˘˘ح
نيدلا ري˘خ ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسي˘ئر˘ل
.يسشطز

ءاقلب بقاعي يكوكلإ
يفياطصسلإ عراصشلإو رخآإ

ريبك نايلغ يف
لسصاوت˘ي˘سس ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
ةمداقلا ةهجاوملا نع يكوكلا
ضسأاكلا وا ةلوطبلا يف ءاوسس

ن˘م ه˘ت˘بو˘ق˘ع ةدا˘يز ر˘˘ثا كلذو
رومأ’ا يهو نيءاقل ىلا ءاقل
دد˘˘ن˘˘ي ل˘˘˘كلا تل˘˘˘ع˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا
طاب˘سضن’ا ة˘ن˘ج˘ل تا˘فر˘سصت˘ب
يذلاو حاب˘سصم ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا
ةريطخ تاماهتا هقح يف تنسش
نيذلا ةراوفلا ءانبأا فرط نم
رماوأا ىقلت ينعملا نا اودكا
ى˘˘˘سصقا ضضر˘˘˘ف˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ف
عرا˘سشلا ى˘ق˘ب˘ي˘ل تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
.ريبك نايلغ يف يفياطسسلا

ىلع تكصسن نل»:بإرعإ
ىنمتنو قيرفلإ قح
«تإرإرقلإ ةعجإرم

ضسل˘˘ج˘˘˘م ضسي˘˘˘ئر نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
نا ىلع دكا بارعا ةرادإ’ا
قح نع تكسست نل ةرادإ’ا
ع˘ي˘م˘ج قر˘ط˘ت˘˘سسو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ضصي˘ل˘ق˘ت ل˘˘جا ن˘˘م باو˘˘بأ’ا
» : لا˘˘ق ثي˘˘ح تا˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ةلباقملا عم اولماعت انراسصنا

م˘˘لو ة˘˘مزÓ˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
امل˘ث˘م تا˘فر˘سصت˘ب فر˘سصت˘ت
ا˘مو˘˘م˘˘ع جر˘˘ب˘˘لا ةرادإا تعدا
ل˘˘ك ع˘˘سضن˘˘سسو ن˘˘ع˘˘ط˘˘ن˘˘˘سس
نأا˘ب ح˘سضو˘ت ي˘ت˘لا ق˘ئا˘˘ثو˘˘لا
هذ˘˘ه ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسي ’ قا˘˘˘فو˘˘˘لا
ي˘ن˘م˘ن ة˘ي˘سسا˘ق˘لا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةنجللا لماعتت نا يف ضسفنلا

نأ’ تا˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ يأا نود ن˘˘م
ةر˘˘˘˘˘كلا˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘سضي˘˘˘˘˘˘سس كلذ
.ةماع ةيرئازجلا

صشامر ماصشه

اهسصيلقت ةرورسض ىلع رسصيو ةبوقعلا يف نعطي قافولا

فيطصس قافو
نخاصس حيفصص ىلع يفياطصسلإ يصضايرلإ عراصشلإ

ةنيطنصسق بابصش

ضصوسصخب رودي ريبك ثيدح
هلاقتنا نعو ةدايع نب عفادملا
ةسصاخ يرسصملا كلامزلا ىلا

ة˘˘ير˘˘سصم˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘˘سصلا ناو
يم˘سسر قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع تع˘م˘جأا
نيبو نارهو ةيهابلا نبا نيب
وهو روسصنم ىسضترم ةرادإا
امامت بعÓلا هافن يذلا رم’ا

ثد˘ح˘ت˘ي م˘ل ه˘نا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كاو
كلامزلا يلوؤوسسم عم اقÓطا
ناو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘˘نوآ’ا ي˘˘˘˘˘ف
عوبسسأا ذنم مت مدقملا ضضرعلا
ي˘ن˘ع˘م˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
د˘˘ق˘˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘˘ي

ديدجتلا ىلع رسصت ةرادإ’او
لمعت نا رظتنملا نم ثيح هل

ةدايزلا لÓخ نم هعانقإا ىلع
ضضع˘˘ب ع˘˘˘سضوو ه˘˘˘ب˘˘˘تار ي˘˘˘ف
ناو ةسصاخ هحلاسص يف ايازملا
ع˘م هءا˘ق˘ب نو˘ن˘م˘ت˘ي ر˘فا˘ن˘˘سسلا
.لبقملا مسسوملا ةليكسشتلا

نيبعÓلإ حنم ةذوخ
ىلع رصصيو لمعلإ جمانرب

هيلع لمعلإو هحاجنإإ
ةذو˘˘خ ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘ن˘˘مو اذ˘˘ه
يذلا لمعلا جمانرب هرسصانعل
ن˘ي˘عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘ط د˘ت˘م˘ي˘سس

ى˘ل˘ع ر˘سصا ثي˘ح ن˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
لجا نم هيلع لمعلا ةرورسض
ةسصاخ مهتيزهاج ىلع ءاقبإ’ا

ةسسفانملل ةلوطبلا ةدوع ناو
لعجي يذلا رم’ا ادج ةنكمم
ةرور˘˘سضب بلا˘˘ط˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
يف دجاوت˘لاو ة˘يد˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لا
فقوتلا ةلحرم دع˘ب ة˘مرو˘ف˘لا
ي˘˘ف تد˘˘كا ةرادإ’ا نا ر˘˘كذ˘˘ي
نا ىلع نيبعÓلا عم اهلسصاوت
اعوبسسأا نوكتسس ةحارلا ةرتف
ام ىلا قرطتلا متيسس اهدعبو
.ديدج نم أارطي دق

صشامر ماصشه

ةرداغملاو ءاقبلا نيب اددرتم ىقبيو كلامزلا عم يمسسرلا هقافتا يفني ةدايع نب

فادهتسسا ءارج رطخلا ضسوقان رسصان نب ةرقم مجن ضسيئر قد
ىلع ارسصم هطاقسسإ’ لاق امك لمعت تراسص تاهج نم هقيرف

ةلسصاوم ىلإا نيبعÓلا ايعاد ءاقبلا ظوظحب ناميإ’ا ةرورسض
ةيلاكسشإا ي˘ف م˘سسح˘لا˘ب مز˘ت˘لا ا˘م˘ك م˘ج˘ن˘لا ة˘ع˘م˘سس ن˘ع عا˘فد˘لا
داعبتسسا نود ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا لÓخ ةينفلا ةسضراعلا
ضضعبل ةمه˘م˘لا ل˘كوا ه˘ناو ة˘سصا˘خ ه˘ف˘قو˘م ن˘ع ن˘ير˘م ع˘جار˘ت
ريثكلا مدق يذلا ينقتلا عانقا ىلع هتدعاسسم دسصق فارطأ’ا
.همودق ذنم قيرفلل

 ةلوطبلإ فيقوت نونمتي راصصنألإ
صضيبأإ امصسوم هرابتعإو

اي˘ئا˘ه˘ن ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت ةر˘ق˘م م˘ج˘ن قا˘سشع ى˘ن˘م˘ت˘يو اذ˘ه
مسسومل ءاقبلاب قيرفلل حمسسي ىتح ضضيبا امسسوم هرابتعاو
قيرفلا ولوؤوسسم هلÓخ نم لمعي رابكلا ةريظح يف رخا

اهيف اوعقو يتلا ءاطخأ’او راسسملا حيحسصت ةرورسض ىلع
مادقتسسا ةقيرط د˘ق˘ت˘نا ر˘ي˘ث˘كلا ناو ا˘م˘ي˘سس’ م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه
يثراكلاب مجنلا قاسشع نم ريثكلا هربتعا ام وهو نيبعÓلا
جمانرب تحنم يندبلا رسضحملا قيرط نعو ةرادإ’ا نا ركذي

.ايدارفنا لمعلل ةعومجملل لمع
صشامر ماصشه

ةرڤم مجن
 رسصيو ءودهلا ¤ا وعدي رسصان نب

قيرفلل تاطلسسلا ةدعاسسم ىلع

هتداعسس نع لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ضسي˘ئر لÓ˘م ف˘ير˘سش ر˘ب˘ع
قافو قيرف ىلع هلابسشأا هسضرف يذلا لداعتلا بقع ةريبكلا
ناو اميسس’ ،ةينطولا ةلوطبلا نم ةيسضاملا ةلوجلا يف فيطسس
ةزيمم جئاتن هدسصح لÓخ نم ةيهاز ةرتف يف دجاوتي ضسفانملا
.ةريسصقلاب تسسيل ةرتف ذنم ةياغلل
هنا قيرفلا ضسيئر نم ةبيرقلا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
يسسنوتلا بردملا لابسشأا اهب داع يتلا ةجيتنلاب ادج ديعسس
يدان˘لا دا˘ع ثي˘ح ،«دو˘سسأ’ا ر˘سسن˘لا» ما˘مأا ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي
ةدوعلا نم ىندأا وأا نيسسوق باق ناكو يبلسسلا لداعتلاب
نم ريبك ددع ىلع قيرفلا لوسصح لظ يف Óماك دازلاب
ضصقنو ةيلاعفلا بايغ نأا ’إا ليجسستلل ،ةحناسسلا ضصرفلا
.يبلسس لداعتب يفتكي قيرفلا لعج زيكرتلا

هيبعل ةأافاكŸ هجتي
ةبيبسش قيرف ضسأار ىلع لوأ’ا لجرلا هجتي ،رخآا بناج نم
يتلا ةديجلا ةجيتنلا ةيفلخ ىلع هيبع’ ةأافاكمل لئابقلا

رفظلا قابسس يف ءاقبلاب تحمسس يتلاو قيرفلا اهب داع
.يراجلا مسسوملا ةياهن بقللاب
يوني لÓ˘م ضسي˘ئر˘لا نأا ،ة˘سصا˘خ˘لا ا˘نردا˘سصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘عو
لÓخ نم ةنيطنسسق بابسش ةارابم لبق ،ايلام هيبع’ ةأافاكم
 .تاقحتسسملا لك ةيوسست
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لئابقلإ ةبيبصش
 فيطسس عم لداعتلاب ديعسس لÓم

هيبعل ةأافاكمل هجتيو

هقيرف نا ىلع دادسش ديسص نب ةليلم نيع ةيعمج ضسيئر دكا
قاروأا ىدحا ثحب لجا نم ةيدج لكب لمعلا لسصاويسس
يتلا ةقناخلا ةمز’او ةيلاملا لكاسشملا نم مغرلاب ةمدقملا
فثاكت ةرورسضب هسسفن تقولا يف ابلاطم قيرفلا اهسشيعي
هبسسح ةب˘لا˘ط˘م˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م دو˘ه˘ج˘لا
ري˘فو˘ت لÓ˘خ ن˘م ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ي˘م˘ث˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سضب
جئاتن نم قيرفلا هب موق˘ي ا˘م م˘ج˘ح˘ب ق˘ي˘ل˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘لو˘ي˘سس

بعل ىلا ءاقبلا بعل نم ريغتت قيرفلا فادها تلعج ةبيط
.ىلوأ’ا راودأ’ا

Èصصلإ غرافب ةدوعلإ دعوم نورظتني راصصنألإ
ناو ةسصاخ ةسسفانملا ةدوع براقعلا قاسشع رظتنيو اذه
نم برقلاب ىحسضا قيرفلا نا امب اريثك تديازت مهتاحومط
بلطي ةرارغوب نيمايل ضشتوكلا لعج ام وهو ةمدقملا قرف
نم ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ يدانلا يلوؤوسسم ةقفرب اعامتجا
ىتح ةبيتكلل ةبسسانملا فورظلا لك ريفوت ىلع لمعلا لجا
حمسست جئاتن طبسضو رثكا راسسملا حيحسصت ىلع لمعت
. ايراق «ماسص’» لهؤوت دق ةبترم نامسضب قيرفلل

صشامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج

لاومألا Òفوت ىلع رسصي ديسص نب
«ماسصل» مسسوم حا‚ل

اهفاسصنإا ىلع رسصتو ةطبارلا تابوقع يف مويلا نعطت ةرادإلا
ةرادإا موقت نا رظتنملا نم
مو˘ي˘لا ن˘ع˘ط˘ب جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
ةيسضق ضصوسصخب ةينطولا
ة˘سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ىر˘ت ثي˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ضصو˘˘˘˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘˘˘˘لا نا ةرادإ’ا
ةبوقعلاو ار˘ي˘ث˘ك ضضرا˘ع˘ت˘ت
دار˘ج˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ط˘ل˘سسم˘لا
ل˘˘ك ناو ة˘˘سصا˘˘خ ر˘˘ف˘˘سصأ’ا
ءاج ام نع دعتبت ضصوسصنلا
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل و˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘سسم ه˘˘˘˘˘ب
حارو اذ˘˘˘˘˘˘ه طا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سضن’ا
ةيسضقلا يف اد˘ي˘ع˘ب ضسي˘ئر˘لا

ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسي ’ ه˘˘نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘˘م
امب هل هجوملا خيبوتلا اقÓطا
ةيسضاير تناك هتاحيرسصت نا

.فرط يأا ضسمت ملو

ناك» :يدامح نب
ةنجل يلوؤوصسم ىلع

يئاعدتصسإ طابصضنلإ
ةبوقع صضرف لبق

«يخيبوت
يلها ضسيئر ربع هتهج نم

ن˘˘م ه˘˘ب˘˘˘سضغ ن˘˘˘ع جر˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘لوؤو˘سسم ل˘ما˘ع˘ت ة˘ق˘˘ير˘˘ط
ع˘˘˘م طا˘˘˘ب˘˘˘سضن’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ل
: لوقي دكا ثيح تابوقعلا
ة˘ي˘˘سسا˘˘ق تنا˘˘ك ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا »
تايثيح لك اديج ضسردنسسو
اهيلع ضصوسصنم˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

قرط ىل˘ع مو˘ي˘لا ل˘م˘ع˘ن˘سسو
ةيداحت’او ة˘ط˘بار˘لا باو˘بأا

ا˘ن˘قو˘ق˘ح دادر˘ت˘سسا ل˘جا ن˘م
بب˘˘سس م˘˘ه˘˘فا م˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كو ي˘˘ت˘˘ب˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘م
يئاعدتسسا ةنجللا يلوؤوسسم
ىلع تابوقعلا ضضرف لبق
ى˘ن˘م˘تأا ا˘مو˘م˘˘ع ي˘˘سصخ˘˘سش
ق˘ح ي˘˘ف رو˘˘مأ’ا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
.انريهامج

صشامر ماصشه

جربلإ يلهأإ يإد Úصسح رصصن
ةلوطبلا فقوت
Áاتقو يلعوب حن

لول◊ا داجيل
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘ت بسصي
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم ي˘˘˘ف ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
يذلا يلعوب داؤوف بردملا
ني˘سسح ر˘سصن بيرد˘ت ى˘لو˘ت
لبق ةيسضاملا مايأ’ا يف ياد
ه˘˘ل ةرا˘˘سسخ لوأا قوذ˘˘ت˘˘ي نأا

تقولا يف يدانلا ضسأار ىلع
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ع˘ئا˘˘سضلا لد˘˘ب

.ةليلم نيع ةيعمج
ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘غرو
ق˘ل˘غ بب˘سسب تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ل˘جر˘لا نأا ’إا ،تآا˘سشن˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا ضسأار ى˘ل˘˘ع لوأ’ا
ةيلاحلا ةرتفلا يف لمعيسس
نم تقولا لÓغتسسا ىلع
ى˘ل˘ع لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا ل˘جأا

ةدايقل تايوتسسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سس’ا
ةد˘˘ي˘˘ج ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن د˘˘˘سصح˘˘˘ل
مسسقل˘ل طو˘ق˘سسلا يدا˘ف˘تو
.فرتحم يناثلا

ةلوطبلا فقوت حنميسس امك
نيب˘عÓ˘لا ضضع˘ب˘ل ة˘سصر˘ف˘لا

ل˘˘ب˘˘ق ضسا˘˘ف˘˘نأ’ا طا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل’
ةهج نم ةلوطبلا فانئتسسا

Ó˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ك نو˘˘˘كي˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ك
ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
لعج يذلا رمأ’ا نيباسصملا
بايغ نم ينا˘ع˘ت ة˘ير˘سصن˘لا
.ةيسضاملا ةرتفلا يف جئاتنلا
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ةــــنصصرق

ةباسشلا تائفلا تايئاهن لجؤوت «فافلا»
يف دئاسسلا عسضولا لظ يف
ضسوريف ي˘سشف˘تو ،ر˘ئاز˘ج˘لا
دا˘˘ح˘˘ت’ا رر˘˘ق «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
ةباسشلا تاc̆˘ف˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

ةيادب ةجمربم تناك يتلاو
ليرفأا5ـلاو4ـلا ،3ـلا نم
،ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب مدا˘˘˘ق˘˘˘لا

يرئازجلا دا˘ح˘ت’ا ف˘سشكو
رسشن نايب يف مدقلا ةركل

نع يمسسرلا ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع
ةيئاهنلا تايرابم˘لا ل˘ي˘جأا˘ت
ديدحت نود ،قح’ xيراتل
.ديدجلا xيراتلا

ةفيظنلا يدايألا ةلمح
ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سست ةردا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
رتنع داق ،رسشنلاو عيجسشتلا
ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي
ةلمحلا ،قبا˘سسلا ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘م˘â˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا
ةهجاومل ةحسصلل ةيملاعلا

،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ر˘ط˘˘خ
اعسساو اراسشتنا فرعي يذلا

نم لك رسشنو ،ملاعلا ربع
،يفياسص قيفر ،ىيحي رتنع
ةميلسسو ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس
جيورتلل ،ويد˘ي˘ف ير˘كاو˘سس
ة˘ف˘يâ̆˘ن˘لا يدا˘يأ’ا ة˘ل˘م˘ح˘ل
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا ثح˘˘ل

لسسغ ىلع يبرعلاو ةماع
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لاو يدا˘˘˘يأ’ا
.«انوروك» ضسوريف راسشتنا

ةريح يف ةدايع نب

يف اددرتم ةدايع نب نيسسح بعÓلا ىقبي
يف نو˘كي يذ˘لاو بسسا˘ن˘م˘لا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا

هلعج رفانسسلاب هقلعت ناو ةسصاخ هحلاسص
يدان ت’اسصتا يف لسصفلاو درلا لجؤوي
ه˘سسي˘ئر د˘ير˘ي يذ˘لاو ير˘سصم˘˘لا كلا˘˘مز˘˘لا

ل˘ب˘ق ة˘ق˘ف˘سصلا á˘ب˘سض رو˘سصن˘م ى˘سضتر˘م
ةبغر اديج يعي هناو ةسصاخ مسسوملا ةياهن
ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا قر˘ف˘لا ي˘لوؤو˘سسم ضضع˘˘ب
هتامدخ نم ةدافتسس’ا يف يجرتلا اهسسأار
ىلع رسصت يسس ضسا يسسلا ةرادإا نا ركذي

.هئاقب ةرورسض

هجوي ديسص نب
نيبعÓل هتايحت

ديسص نب ةليلم نيع ةيعمج ضسيئر لسضف
ى˘ل˘ع ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘تار˘˘كسشت ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ر˘˘كسشلا ل˘˘ك » : لا˘˘ق ثي˘˘ح ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت
تا˘ي˘ح˘سضت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
يوركلا مسسوم˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا

باعسصلاو تابقعلا ةفاك ىلع اوقوفت ثيح
ةرادإ’ا ى˘مر˘م ي˘˘ف ةر˘˘كلا كلذ˘˘ب او˘˘مر˘˘ي˘˘ل
ديلاب ام نكلو قلأاتلا اذه ىلع مهتأافاكمل

اهيف áب˘خ˘ت˘ن ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ي˘ح
يف انتدناسسم عيمجلا ىلع بجو يلاتلابو
ةدوسشنملا فادهأ’ا وحن قيرفلا ةدايق ليبسس
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ر˘ط˘سسم˘لا فد˘ه˘لا نأا و˘˘لو
.ادج ةريبك ةبسسنب ققحت دق ءاقبلا نامسض

ةينابسسلا ةركلا
ةمدسصلا تحت

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ا˘ه˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘مد˘˘سص
دعب ،ماع لكسشب ةيملاعلاو ةسصاخ ةينابسس’ا

وكيتيلتأا برد˘م ا˘ي˘سسرا˘غ و˘كسسي˘سسنار˘ف ةا˘فو
ي˘ف ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘˘ف˘˘ب ار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م ،ادا˘˘ترو˘˘ب
ريراقت تفسشكو ،ةيسضاملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا
نم نكمتي م˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسا ة˘ي˘مÓ˘عإا
،ايميكوللا ضضرمب اباسصم ناك ثيح ،دومسصلا
.ةنسس12ـلا رمع يف هتايح يهتنتل

«بعلن هاب ششاندنع ام»
مويدوبلا

يتلا رابخ’ا لك عطق ينازولا فيرسش لسضف
ي˘ف نار˘هو ة˘يدو˘لو˘˘م ة˘˘ب˘˘غر ار˘˘خؤو˘˘م تد˘˘كأا
كلذ نأا د˘كأا ثي˘ح مو˘يدو˘ب˘لا ى˘ل˘ع ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
هيلع رفوتي ’ ام وهو ةريبك ’اومأا بلطتي
ماعلا ريدملا حار دقو نهارلا تقولا يف يدانلا
يسشمي قيرفلا نأاب لاق ثيح ةيسضقلا يف اديعب
.تاناكمإا نم هكلتمي ام قفو

qarsana@essalamonline.com
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نيلايكمب ليكلا ةسسايسس
طابسضن’ا ةنجل تد˘م˘ت˘عا
يدوعسسلا داحتÓل ةعباتلا
ليكلا ةسسايسس مدقلا ةركل
ة˘ي˘سضق ي˘ف ،ن˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘كم˘˘ب
ةخود نيدلا زع نييرئازجلا

ا˘ب˘ع’ ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘سسو˘˘يو
يلهأ’او يدو˘ع˘سسلا د˘ئار˘لا

ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هللا دمح ةبقاعم تسضفر
ه˘ئاد˘ت˘عا بق˘ع ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا

ضسرا˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘خود ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نيح يف ،يرئازجلا يلودلا

6ـب ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘˘ب بقو˘˘˘˘˘ع
ىلع قسصب امدعب تايرابم
.ايلام هميرغت عم ضسفانملا
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«ولكيولا» تابوقع عم ريبك لعافت
تابوقعلا تعنسص
ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا

ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل فر˘˘˘˘˘ط
قح يف طابسضن’ا
جربلا يلها يقيرف
ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فوو
لوا ةرهسس ثدحلا
ناو ة˘˘سصا˘˘خ ضسما
تنا˘ك تا˘بو˘ق˘ع˘˘لا
قح يف ادج ةيسساق
ن˘ي˘يدا˘ن˘˘لا را˘˘سصنا

ر˘˘˘ب˘˘˘كا ة˘˘˘جرد˘˘˘بو
يف اديعب حار ضضعبلاو ’ فيك ريâنلا عطقنم انماسضت نافرطلا يقل دقو اذه فيطسس قافول
ةلوطبلا ةحلسصم باسسح ىلع اهحلاسصم ةمدخل ةدهاج تعسس افارطا نا ىلع ادكؤوم ةيسضقلا
.يسشطز نيدلا ريخ ةيداحت’ا ضسيئر ناك نيمهتملا زربا لعلو ةينطولا
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رصصعلإ

05:32

رهظـلإرجفلإ

12:5816:16

برغŸإ

18:51

ءاصشعلإ

20:14

ةÓسصلا تيقاوم

نايتإا تناسس عم هناكم ىلع ظافحلل ربكأا دوهجمب بلاطم زوبدوب^
جيلخلا يف ةديدج ةبرجت شضوخل هجتي يبيرع^

ىلع رسصي ةنولسشرب
ميمÎل يدنام مسض

يفلÿا هطخ

نخاصس حيفصص ىلع يفياطصسلإ يصضايرلإ عراصشلإ

ةبوقعلا ‘ نعطي قافولا
اهسصيلقت ةرورسض ىلع رسصيو

يإد Úصسح رصصن لئابقلإ ةبيبصشفيطصس قافو

عم لداعتلاب ديعسس لÓم
هيبعل ةأافاكŸ هجتيو فيطسس

يلعوب حنÁ ةلوطبلا فقوت
لول◊ا داجيإل اتقو

1202 نإوج رهصش يهتني هدقع
يصسلدنألإ يدانلإ عم

5962ددعلإ ^1441 بجر32ـل قفإوملإ0202 صسرام81ءاعبرألإ

 يصسنرفلإ صسين يدان مجنب رفظلإ لوح دتصشت ةصسفانملإ

 تÓيوحتلا قوسس يف نيبولطملا شسأار ىلع لاطع عسضت نÓيم ةرادإا
مسسوملا اذه نÓيم يف بعل نسسحأا7 رسصان نب^


