
30 صص

مهاعد نيذلآ نينطآوملآ بعلم يف ةركلآ نإآ لاق
ءابولآ آذه ةهجآومل ةياقولآ ةفاقثب يلحتلآ ىلإآ

اهتدلاو ةباسصإاو ةلفط ةافو
ببسسب امهلزنم رادج رايهنا رثإا

نارهو يف ةريزغلا راطمألا
50صص
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ةافو لوح قيقحتلآ جئاتن ىلع ًءانب
ةسسيدوب ءافو ةبيبطلآ

زاجنإلآ تاكرسشو مهتعباتم ةيناكمإآ
آدج ةدرآو ايئاسضق

فسسوي دوغيز ىنبمب آدغ وأآ مويلآ رظتنم ةيوآر ريزولآ
دوقولآ ةريعسست يف تآدايزلآ لوح بقترم يوق صشاقنو

ةــيلاملا نؤــناق عورــسشم
ةـــلواط ىــلع يـليمكتلا

ناملربلاب ةيلاملا ةنجل
30 صص

ةددهم ىرخأآو ةيلولآ يف ندم ةدعب قرغت لزانملآ تآرسشع
ةيوجلآ تابلقتلآ ببسسب ةلولسشم قرطو ةبرتلآ فآرجنإآ رطخب

يلام داسسف اياسضق يف آوطروت دÓبلآ برغب جلاعم فيك راطنق نم ديزأآ زجحو تآردخم يرجات فيقوت

تاعامجلل أابخم ريمدتو فسشك
ىــــلفدلا نـــيعب ةــــيباهرإلا

50صص

ةينطولآ ةلاكولل ماعلآ ريدملآ ىهنأآ
،«لدع» هريوطتو نك˘سسلآ ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
ر˘˘˘يد˘˘˘م ،يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لآ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لآ ما˘˘˘ه˘˘˘˘م
ةنيدمب عورسشم صسيئرو ،عيراسشملآ

بب˘˘سسب ،ترا˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘يلو ي˘˘˘ف ة˘˘˘لا˘˘˘مز
ىد˘حإآ ل˘ب˘ق ن˘م زا˘ج˘˘نإلآ ي˘˘ف صشغ˘˘لآ
عم ،ةلاكولآ عم ةدقاعتملآ تاكرسشلآ
.ايئاسضق مهتعباتم ةيناكمإآ

ءاسضقلا» : يناكرب طاقب
اــنورؤــك ىلع يـــئاهنلا
«لاــنملا دــيعب لازاـــم

50صص

يتامغزو ةاـسضقلا ةـباقن نيب ديدج مادسص
30 صصاهب ذخألآ مدعو يئاسضقلآ لمعلل يئزجلآ فانئتسسإلاب ةسصاخلآ ريزولآ ةركذم ىلع درمتلآ ىلإآ تعد

ماهم يهني ةحسصلا ريزو
يداؤلا شسأار ىفسشتسسم ريدم

30صص

لدـــع ةــلاكؤل ماــعلا ريدملا
ببسسب نيلوؤؤسسم3 ماــهم يـهني
تراـيتب تاـنكسس زاـجنإا يف ششغ

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحآوسضو ةمسصاـــــعلآ رئآزجلآ

54:30:كاــسسمإلا
55:91:راـطفإلا

40 صص

هارؤتكدلا ةبلط عيراسشمل ليؤمت ميتنسس نييÓم01
فرسشملآ ذاتسسألآ فرط نم ةعقوم ةيسصخسشلآ مهتآرامتسسإآ ميدقت لجأآ نم نيينعملل لجأآ رخآآ ةيليوج11

ةيلديسصلاب نؤلوؤؤسسم
ءاسضقلا مامأا ةيزكرملا

40صص



م.م.ذ.شش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.شش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإلا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراضش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. نؤئطخم نحن

ةيمومع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ف˘كع˘ت تقو ي˘ف
لج يف ثدحي ام رارغ ىلع اندÓب يف
ي˘ف تار˘ه˘ط˘م˘لا ضشر ى˘ل˘ع ،م˘لا˘˘ع˘˘لا لود
نم دحلل ميقعت تÓمح راطإا يف عراوسشلا

ة˘م˘ظ˘ن˘م تد˘كأا ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘˘بو ىود˘˘ع
نمسست ’ ةيلمعلا هذه نأا ،ةيملاعلا ةحسصلا

ريثأات يأا اهل ضسيلو عوج نم ينغت ’و
هريثأات دقفي ره˘ط˘م˘لا نأ’ ضسور˘ي˘ف˘لا ى˘ل˘ع
تزربأا كلذ نم رثكأاو ، ماكرلاو خاسسوأ’اب
.ةيحسص رطاخم ىلع يوطنت  اهنأا

لحارلل اميركت
ريديإا

تقلطأا .. ريديإا لحارلا نانفلل اميركت
ةقباسسم ،وزو يزيت ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم
اميركت ةينفلا تاسصسصختلا ديدع لمسشت
تحسضوأاو ،«افونيإا افافأا» ةعئار بحاسصل
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا

هذ˘ه نأا ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
ةي’ولا ينانف لكل ةحو˘ت˘ف˘م˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘لا
ضصخت «ةيح ةروطسسأا .. ريديإا» راعسش تحت
ةيرادج ةروسص وأا هيرتروب لسضفأا زاجنا

.ريديإ’

! .. «Ò– مهفت يجأا»

بت˘كم ضضر˘ع˘ت ن˘م ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘سس د˘ع˘˘ب
ة˘قر˘سسو و˘ط˘سسل˘ل ة˘يادر˘غ ة˘يد˘ل˘ب تا˘كل˘ت˘م˘˘م
يتلا ةيسضقلا فلم لازي ام ،هنم ةمهم تافلم
،ا˘ق˘ل˘غ˘م بت˘كم˘لا اذ˘ه لوؤو˘سسم ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت
ي˘قر لوؤو˘سسم˘˘لا اذ˘˘ه نأا ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘لا

ةدهعلا يف ةيادرغ ةيدلب ماع نيمأا حبسصأاو
يف يأا تاونسس لبق فسصوي ناكو ،ةقباسسلا

،ةيدلبلا يف «يوقلا لجرلا» ـب ةباسصعلا دهع
حتف تاونسس لبق هنأا عوسضوملا يف ريطخلا
لهف ،هنيح يف قلغأا هنكل فلملا يف قيقحت
رييغتلا رئازج يف ديدج نم فلملا حتف داعي
.؟ «ةديدجلا رئازجلا» وحن

بكار بادلا»
! ..«هلؤم

ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا تا˘ما˘م˘ح˘لا ق˘ل˘˘غ رار˘˘ق
اهسضعبف ،قرو ىلع ربح درجم يقب فيطسس
د˘عو˘م لÓ˘خ ن˘م وأا Ó˘ي˘ل ن˘ئا˘بز˘لا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسي
عم رركتي ويرانيسسلا ضسفن ،لاقنلا فتاهلاب
نوهو˘م˘ي ن˘يذ˘لا ة˘قÓ˘ح˘لا تÓ˘ح˘م با˘ح˘سصأا
نئابزلا هيلإا للسستي يذلا لحملا باب مهقلغب

ةيدأات دسصق ةيليللا تاعمجتلا كلذك ،ةسسلخ
ن˘م ر˘خاوأ’ا ر˘سشع˘لا لÓ˘خ ح˘˘يوار˘˘ت˘˘لا ةÓ˘˘سص
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا بر˘˘سض ل˘˘˘كلا ..نا˘˘˘سضمر
ضضرع «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘سشف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو
كاتفلا ءابولا اذه رطاخمب نيلابم ريغ ،طئاحلا
.انب ضصبرتي يذلا

qarsana@essalamonline.com
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ةبلطلا ملع ‘ نكيل
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا رر˘ق

ةداعإا ،ةيعماجلا تامدخلل
ةيعماج˘لا تا˘ما˘قإ’ا ح˘ت˘ف
مويلا نم ةيادب ايئانثتسسا
ةعاسسلا نم ةيادب نينثإ’ا
ىلإا احا˘ب˘سص00:90 ـ˘˘لا

،’اوز00:31 ـلا ة˘˘يا˘˘˘غ
ةبلطلا عاجرت˘سسا ضضر˘غ˘ب

هتدكأا ام وهو ،مهسضارغأ’
ة˘ير˘يد˘˘م ن˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ةحلسصمل ةهجوم ةديلبلاب
ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قإ’ا˘˘˘˘˘ب ناو˘˘˘˘˘˘عأ’ا
ةعمو˘سصلا» ـب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

7».

لعفلا ةدر

دعب ةحسصلا عاطق يبسستنم طسسو داسس يذلا لئاهلا طخسسلا دعب ةعقوتم تناك ةجرخ يف
لماك ةديقفلا هيف لمعت يذلا ىفسشتسسملا ريدم ليمحت لظ يفو ،«ةسسيدوب ءافو» ةبيبطلا ةافو
دحأا يأا مهتي مل ةيسصولا ةرازولاب ةسصتخملا حلاسصملا هتحتف يذلا قيقحتلا نأا مغر ،ةيلوؤوسسملا
ةفقو ،جيريرعوب جرب يف داولا ضسأارب ينانب ىفسشتسسمب ةبيبطلا ءÓمز مظن ،ةعاسسلا دحل
.نآ’ا دحل ءيسش هدسض تبثي مل يذلا ريدملا ليحرب نيبلاطم ةيجاجتحا

! .. «ايقن ًءاؤه ديرن»
ونطاوم اهسشيعي ةيئيبو ةيحسص ةثراك

ثع˘ب˘ن˘ت ثي˘ح ،ر˘كسسع˘م˘ب م˘سشح˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘ه˘˘ير˘˘ك ح˘˘˘ئاور
تازارفإا ةجيتن ،ةيراو˘ج˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا
ةعقاولا راجسشأ’اب تسشسشع يتلا رويطلا
راطمأ’ا طوقسس ءانثأا ةسصاخ ،ةدايعلا لخاد
نطاوملا حبسصأاو ،فيسصلا لسصف لولح وأا

بناجب رورملا دنع ضسفنتلا ىلع رداق ريغ
ى˘سضر˘م˘لا ن˘سسلا را˘ب˘ك ة˘سصا˘خ ،ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا

تاطلسسلا بلاطي لكلا هيلعو ،لافطأ’او
ةيدلبلا تزجع نأا دعب لخدتلاب ةيئ’ولا

لكسشملا لح نع اهحلاسصمو

؟.. ةنافلز ¤إا «لجنŸا» لسصي ىتم
تافلم حتفت مل مويلا ىلإا

ةنافلز ةيدلبب راقعلا بهن
طروت يتلا ،ةيادرغ ةي’وب
ةلودلا كÓ˘مأا ر˘يد˘م ،ا˘ه˘ي˘ف
ي˘ئ’و لوؤو˘سسمو ق˘˘با˘˘سسلا

،نويلحم نوبختنمو ر˘ي˘ب˘ك
رخأا˘ت˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل˘ه˘ف
ضضع˘˘˘˘˘ب نأا مأا ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت
اورفو ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
نيمهتملل ةلماكلا ةيامحلا
هذ˘ه دا˘˘سسف˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق ي˘˘ف
.؟ نيقاب دهعلا ىلع اولازام



watan@essalamonline.com
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يف ،ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا تح˘سضوأا
ضسمأا لوأا ءا˘˘سسم ا˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
،يمسسرلا اهعقوم ربع هترسشن
ةرداسصلا ةيرازولا ةركذملا نأا
0202 يا˘˘م31 خ˘يرا˘ت ي˘˘ف
،أا.ح.ع.و/0100 م˘˘˘˘قر تح˘˘˘˘ت
ةقلعتملا ميسسارم˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م
ضسوريف نم ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب
موسسرملا ا˘م˘ي˘سس’ «ا˘نورو˘ك»
07‐02 م˘˘قر يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
0202 ضسرام42 يف خرؤوملا
ةيليمكتلا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل دد˘ح˘م˘لا
ءابولا اذه راسشتنا نم ةياقولل
رار˘ق كلذ˘˘كو ،ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ةراسشتسسا دعب ،لوأ’ا ريزولا

قلعتملا ،ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب
61 نيب ام ةرتفلا يف ينطولا

ةر˘ي˘سشم ،يرا˘ج˘لا يا˘م92و
بترتت دق يتلا راطخأ’ا ىلإا

ىلع ةركذملا هذهب لمعلا نع
نيسضاقتم˘لا ة˘مÓ˘سسو ة˘ح˘سص
ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو ةا˘˘˘سضق˘˘˘لاو
ة˘لاد˘ع˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو
ع˘م ا˘م˘ي˘سس’ ،ن˘˘مأ’ا ناو˘˘عأاو
ةدكؤوملا ت’احلا ددع ةدايز
يف «91‐ديفوك» ـب ةباسصملا
مادعنإا ةدكؤوم ،ةريخأ’ا ةرتفلا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا طور˘˘سش ى˘˘ندأا
،ةيئاسضق˘لا تار˘ق˘م˘لا˘ب ءا˘بو˘لا

تار˘م˘˘م ضصو˘˘سصخ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةجرد ضصحف ةزهجأاو ،ميقعتلا
اذ˘˘˘ه ،ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قأ’او ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا

ردسصم˘لا ف˘ي˘سضي ‐ تزر˘بأاو
أاد˘ب˘م˘ل ةر˘كذ˘م˘لا قر˘خ ‐ ه˘تاذ

ءاسضقلا مامأا عيمجلا ةاواسسم
ق˘˘ي˘˘ثاو˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ضسر˘˘˘كم˘˘˘لا
نيناوقو روت˘سسد˘لاو ة˘ي˘لود˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةئفل ي˘سضا˘ق˘ت˘لا ق˘ح ا˘هر˘سصق
ةئف نامرحو نيسضاقتملا نم
.هنم ىرخأا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ةا˘˘˘˘˘سضق ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا تعد
رار˘م˘ت˘سسا ى˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ل ي˘ئا˘ق˘ل˘ت˘لا ل˘ي˘جأا˘ت˘˘لا
ة˘يرادإ’او ة˘ي˘ند˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا
دي˘ع د˘ع˘ب ا˘م˘ل ،ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا نود
˘ما˘كحأ’ا˘ب ق˘ط˘ن˘لاو ،ر˘˘ط˘˘ف˘˘لا
عم ،رظنلا ا˘يا˘سضق˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
تاهج˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا نأا ه˘يو˘ن˘ت˘لا
،كلذ ا˘ه˘ب م˘ت د˘ق ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةر˘كذ˘م˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا رار˘م˘ت˘سسا
أا.ح.ع.و/100 م˘قر ة˘˘يرازو˘˘لا
ضسرام61 ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘˘لا

نا˘˘م˘˘˘سض ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ’ ،0202
لو˘ث˘م˘لا ا˘يا˘سضق ي˘ف ل˘سصف˘لا
نيفوقوملا ا˘يا˘سضقو يرو˘ف˘لا

عم ،ةيلاجع˘ت˘سس’ا ا˘يا˘سضق˘لاو
لد˘ع˘لا ةرازو ح˘لا˘سصم ةو˘˘عد
نم ةياقولا لئاسسو ريفوت ىلإا
ى˘˘ل˘˘ع «ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
،ةيئاسضقلا تاه˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم
ةو˘˘عد ا˘˘هداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا تد˘˘كأاو
ةرو˘˘سصب ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ةرسشابم لمعلا ىلإا ةيجيردت
،كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘˘ع د˘˘ع˘˘ب
فور˘˘ظ˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت ة˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘سش
يقاب كارسشإاو ،كلذل ةمئÓملا
ة˘˘حا˘˘سسلا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا
.رارقلا ذاختا يف ةيئاسضقلا

تب˘˘˘˘هذ ،كلذ ع˘˘˘˘˘م ةازاو˘˘˘˘˘مو
يف ناسسملت ييماحم ةمظنم
ترر˘˘˘˘قو ،ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت’ا ضسف˘˘˘˘˘ن
،ةيندملا تاسسل˘ج˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م

ليجأات رار˘م˘ت˘سسا˘ب كسسم˘ت˘لاو
ةباج˘ت˘سسا ،ي˘ئا˘سضق˘لا ل˘م˘ع˘لا
مهداحتا ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل
تاميلعت عم ايسشامت ،ينطولا
.ىلوأ’ا ةرازولا

اهب ذخألآ مدعو يئاسضقلآ لمعلل يئزجلآ فانئتسسلاب ةسصاخلآ ريزولآ ةركذم ىلع درمتلآ ىلإآ تعد

يتامغزو ةاسضقلا ةباقن نيب ديدج مادسص
ةيندملا تاسسلجلا ةعطاقم ررقتو ةاسضقلا فقؤم معدت ناسسملت ييماحم ةمظنم ^
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فرط نم تردسص يتلآ ةركذملآ ىوتحمب ذخألآ مدع ىلإآ اهءآول تحت نيوسضنملآ ،ةاسضقلل ةينطولآ ةباقنلآ تعد
ىوتسسم ىلع ةيرآدإلآو ةيندملآ اياسضقلآ ةجلاعمل يروفلآ فانئتسسلاب ةسصاخلآ ،لدعلآ ريزو ،يتامغز مسساقلب

.ةيرآدإلآ مكاحملآو ةيئاسضقلآ صسلاجملآو مكاحملآ

تاحيرسصتلآ ىلإآ هلÓخ اقرطت
نآرهوب ةكلمملآ لسصنقل ةيئآدعلآ

نيدلبلآ نيب ةيئانثلآ تاقÓعلآو
لاسصتإا ىقلتي ةيجراخلا ريزو

يبرغملا هريظن نم ايفتاه
،ةطيروب رسصان صسمأآ ىرجأآ
،يبرغملآ ةيجراخلآ ريزو
هريظن عم ايفتاه لاسصتآ
،موداقوب يربسص يرئآزجلآ
لدجلآ نم هدÓب فقوم حرسشل
حيرسصتلآ لوح ريثأآ يذلآ
يف ةكلمملآ لسصنقل يئآدعلآ

راثأآ يذلآو ،نآرهو ةنيدم
هفسصو دعب ،اعسسآو ًلدج

اقفو ،«ودعلآ دلبلآ» ــب رئآزجلآ
رداسصم هنع تفسشك امل
،ةيبرغم ةيسسامولبدو ةيمÓعإآ
اقرطت نيفرطلآ نأآ تدكأآ
تاقÓعلآ قافآآو عقآو ىلإآ اسضيآ
.نيدلبلآ نيب ةيئانثلآ

رداسصملآ تسشاحتو آذه
آذه تجور يتلآ ةيبرغملآ
ريزو ناك نإآ ديكأاتلآ ،ربخلآ
مدق دق ،يبرغملآ ةيجراخلآ
ةطقسس نع ايمسسر آرآذتعآ
طابرلل ماعلآ لسصنقلآ

يربسص ىعدتسسآو.نآرهوب
نوؤوسشلآ ريزو ،موداقوب
ريفسس مايأآ3 ذنم ،ةيجراخلآ
،رئآزجلاب ةيبرغملآ ةكلممـلآ
لآوقألاب هتهجآوم تمت يذلآ
ماعلآ لسصنقلآ نع ةرداسصلآ
لÓخ ،نآرهوب برغملل
نيبو هنيب رآد يذلآ صشاقنلآ

ةدافإآ تمتو ،ةبراغم نينطآوم
يف ءاج امل اقفو ‐ ريفسسلآ

نأاب ‐ةيجراخلآ ةرآزول نايب
ماعلآ لسصنقلآ فيسصوت
،رئآزجلل نآرهو يف يبرغملآ
اهنأآ ىلع ،هلوسصح دكأات ام آذإآ
ريطخ لÓخإآ وه ،«ودع دلب»
ديلاقتلآو فآرعألاب
لاح يأاب نكمي ل ةيسسامولبدلآ

يف وهو ،هلوبق لآوحألآ نم
ةعيبطب صساسسم تقولآ صسفن
نيتراج نيتلود نيب تاقÓعلآ

امم ،نيقيقسش نيبعسشو
تاطلسسلآ ىلع بجوتسسي
ردسصملآ فيسضي ‐ ةيبرغملآ

ريبآدتلآ ذاختآ ‐ هتآذ
تايعآدت ةيأآ يدافتل ةبسسانملآ
تاقÓعلآ ىلع ثداحلآ آذهل
.نيدلبلآ نيب ةيئانثلآ

ح.ميلسس

ةيلا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ضسمأا تد˘ق˘ع
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لاو
لوأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ا˘م ة˘˘سسارد˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ه˘˘ن˘˘م˘˘˘سضت
ذإا ،0202 يليمكتلا ةيلاملا

لوأا نوكت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ءارزولل ةدنجأا عسضول ةسسلج
،ءار˘ب˘خ˘˘لاو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘˘سس ن˘˘يذ˘˘لا
،ف˘˘سسو˘˘ي دو˘˘غ˘˘يز ى˘˘ن˘˘ب˘˘م˘˘ب
ضصنلا هنمسضت ام ة˘سشقا˘ن˘م˘ل
لدعيل ءاج يذلا ،يعيرسشتلا

ةنسسل ةيلام˘لا نو˘نا˘ق م˘م˘ت˘يو
مويلا لزني نأا ىلع ،0202
،ةيوار نامحرلا دبع ادغ وأا

ة˘˘ب˘˘ق ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو
ضصن˘لا ضضر˘˘ع˘˘ل نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
 .حرتقملا يعيرسشتلا

ه˘ن˘م˘سضت ا˘م زر˘بأا ن˘ي˘ب ن˘مو
ة˘ع˘جار˘م ،نو˘نا˘ق˘لا عور˘˘سشم
رثإا ةيتاينازيم˘لا ت’Ó˘ت˘خ’ا
اهتفرع ي˘ت˘لا تا˘بار˘ط˘سض’ا
ةمزأا اذكو ،ةيطفنلا قوسسلا

لعج امم ،«91 ديفوك» ءابو
ر˘ع˘سسلا ع˘˘جار˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

،طفن˘لا ل˘ي˘مر˘ب˘ل ي˘ع˘جر˘م˘لا
ة˘˘نزاو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف دد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ر’ود05 ـب ة˘˘˘يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا
ىلإا هسضيفخت متو ،ليمربلل
بجومب ليمربلل ر’ود03
امك ،يليمكتلا ةيلاملا نوناق
،ضصن˘˘لا عور˘˘˘سشم ن˘˘˘م˘˘˘سضت
ةيز˘ي˘ف˘ح˘ت ة˘ي˘ئا˘ب˘ج تاءار˘جإا
،ةئسشانلا تاسسسسؤوملا ةدئافل

ىلع مسسرلا ضضيفخت اميسس’
اهب ضصاخلا ينهملا طاسشنلا
كيهان ،ةئام˘لا˘ب52 ةب˘سسن˘ب

ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع
ضصنلا نمسضتي اذه ،اهليومت
ي˘ف ة˘ب˘ق˘تر˘م تادا˘يز ،ا˘سضيأا
ا˘م˘ي˘سس’ ،دو˘قو˘لا ةر˘˘ي˘˘ع˘˘سست
رانيد3 ـب لازايدلاو نيزنبلا
يرئازج رانيد5و يرئازجلا

ةطقنلا يهو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
اسشاقن ةلاحم ’ رجفتسس يتلا
بع˘˘سشلا باو˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘يو˘˘˘ق
تادايز بناج ىلإا ،ريزولاو
دار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا مو˘˘˘˘˘سسر ي˘˘˘˘˘ف
ي˘ت˘لا ،ةد˘يد˘ج˘لا تارا˘˘ي˘˘سسلا

ءÓكولل ة˘مو˘كح˘لا تسصخر
نع اهيلخت دعب ،اهداريتسساب

،DKCوDKS ما˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
ةسساي˘سس ثع˘ب˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو
،تارايسسلل ةديدج ةي˘عا˘ن˘سص
ي˘ف غار˘ف˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل كلذو
.تارايسسلل ةينطولا قوسسلا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تحر˘˘ت˘˘قا ا˘˘م˘˘ك
،عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘˘ه بجو˘˘˘م˘˘˘ب
تاعاطق5 د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ا˘ه˘ي˘ف ق˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسا
15/94 را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ةد˘˘عا˘˘ق
يلختلا تحرتقا امك ،ةئاملاب

هلادبتسساو ،ةعفسشلا قح نع
ق˘˘˘ب˘˘˘سسم˘˘˘لا ضصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا ءا˘˘غ˘˘لإاو
تÓ˘يو˘م˘ت˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘˘لا˘˘ب
عفر رارقإا مت امك ،ةيلحملا

ردسصملا نم عاطتق’ا لدعم
ةلماعلا ةيبن˘جأ’ا تا˘كر˘سشل˘ل
ي˘ف تا˘مد˘خ ة˘يدأا˘ت دو˘˘ق˘˘ع˘˘ب
ىلإا ةئاملاب42 نم رئازجلا

اهعيجسشت فدهب ،ةئاملاب03
.رئازجلاب بتاكم حتف ىلع
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دوقولآ ةريعسست يف تآدايزلآ لوح هراظتنآ يف يوق صشاقنو فسسوي دوغيز ىنبمب آدغ وأآ مويلآ رظتنم ةيوآر ريزولآ

ناملربلاب ةيلاملا ةنجل ةلواط ىلع يليمكتلا ةيلاملا نؤناق عورسشم

،ديزوب نب نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ى˘ه˘نأا
نا˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو
ماهم ،تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
يداو˘˘لا ضسأار ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسإ’ا
حسضوأاو ،جيريرعوب جرب ةي’وب
ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا ر˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘سشن نا˘˘˘ي˘˘˘ب
،جيريرعوب جرب ةي’ول ةيمسسرلا
جئاتن ىلع ءانب ءاج رارقلا اذه نأا
،ريزولا ه˘ب ر˘مأا يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ءافو ةب˘ي˘ب˘ط˘لا ةا˘فو ضصو˘سصخ˘ب
.ةسسيدوب

تاحيرسصت يف ،ريزولا فسشك
ضشماه ىلع اهب ىلدأا ةيفحسص
هتداق يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز
ة˘˘˘˘ي’و ى˘˘˘˘˘لإا ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘سسم
ةلاح91 ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ،ة˘سسب˘˘ت
يف «انوروك» ءابو ببسسب ةافو
هبسشو ةيبطلا مقاوطلا فوفسص
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
هترايز ىدل نمثو اذه ،رئازجلاب
لفكتلل ةيع˘جر˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل
‐ديفوك» ضسوريفـب نيبا˘سصم˘لا˘ب
ةسسسسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع «91
ةرقوب» ةيئافسشتسس’ا ةيمو˘م˘ع˘لا
،ة˘يرا˘كب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب «ضسار˘˘ع˘˘لو˘˘ب
فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا رزآا˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
ادد˘سشم ،ة˘ح˘ئا˘ج˘ل˘˘ل يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل

ديقتلا ةرورسض ىلع ةبسسانملاب
،ةيروهمجلا ضسيئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سس’
 .لماوحلا ءاسسنلاب لفكتلاب
ن˘ب نا˘م˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع زر˘˘بأاو اذ˘˘ه
يف ايئزج مكحتلا مت هنأا ،ديزوب

ىوتسسملا ىلع «انوروك» ةحئاج
و˘˘ه م˘˘˘هأ’ا» لا˘˘˘قو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةنراقم تايفولا ددع ضضافخنا
ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا دد˘˘˘ع˘˘˘ب
.«ةلجسسملا

ةلاكولآ صسيسسأات عورسشم
يحسصلآ نمأÓل ةينطولآ

ابيرق رونلآ ىريسس
عاطق نع لوأ’ا لوؤوسسملا دكأا
ل˘م˘ع˘لا نأا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ح˘˘سصلا

عور˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ج
نمأÓل ةينطولا ةلاكولا ضسيسسأات
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘˘لا ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
عقاو ة˘سسارد˘ب ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب
رئازجلا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
هذه نأاب حسضوأاو ،قيقد لكسشب
ضصيخسشت ىلإا فدهتسس ةلاكولا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا

لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو
نيب نزاوت قلخ لجأا نم ةمزÓلا

.نطولا تاهج فلتخم
ح.نيدلآ رمق

ةسسيدوب ءافو ةبيبطلآ ةافو لوح قيقحتلآ جئاتن ىلع ًءانب

يداؤلا شسأار ىفسشتسسم ريدم ماهم يهني ةحسصلا ريزو
ةيبطلا هبسشو ةيبطلا مقاؤطلا فؤفسص يف «انورؤك» ببسسب ةافو ةلاح91 ^

«انورؤك ءابو يف ايئزج انمكحت» :ةحسصلا ريزو ^

ريزو ،دوجلب لامك ضسمأا ضسأارت
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

اعامتجا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت
ة’وب هعمج ،دعب نع رسضاحتلا
نم ةيبرغلا ةهجلل ةيروهمجلا
يبلاط تافلم ةسشقانمل ،نطولا
،لظلا ق˘طا˘ن˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت ،ن˘كسسلا

.لبقملا يسسردملا لوخدلاو
امل اق˘فو عا˘م˘ت˘ج’ا لوا˘ن˘ت ا˘م˘ك
زاجنإا فلم ،تامولعم نم رفوت

ماظنب ةيمومعلا ةرانإ’ا ديدجتو
DELةقا˘ط˘ل˘ل د˘سصت˘ق˘م˘لا،

،ةيل˘ح˘م˘لا ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا
،فايطسص’ا مسسوم تاريسضحت
،تاباغلا قئارح نم ةياقولا اذكو
ةلقن˘ت˘م˘لا ضضار˘مأ’ا ن˘ع Ó˘سضف
تÓ˘˘م˘˘ح اذ˘˘كو ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ءاسصحإ’ا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةلاسضلا
.ناكسسلل ماعلا

ر.نوراه

ةياقولآ ةيسضقو فايطسصلآ مسسوم تآريسضحت اسضيأآ صشقان
هايملآ ربع ةلقنتملآ صضآرمألآ فلمو تاباغلآ قئآرح نم

ةيمنتو نكسسلا يبلاط تافلم ةسساردل برغلا ةلؤب عمتجي دؤجلب
لبقملا يسسردملا لؤخدلاو لظلا قطانم

ةدامع ضسيئر ،يناكرب طاقب دكأا
د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل و˘سضعو ،ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
نأا ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ي˘سشف˘˘ت
ت’ا˘˘ح ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
يئاهن˘لا ءا˘سضق˘لا نأاو ،ي˘ن˘طو˘لا

لانملا ديعب لازام ءابولا ىلع
ددسش هيلعو ،ه˘ت˘مر˘ب م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
ه˘ع˘م ضشيا˘˘ع˘˘ت˘˘لا بو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع
.Óبقتسسم
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا نأا ،ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب ح˘˘˘سضوأا
ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ط˘˘عأا ي˘˘ح˘˘سصلا

ت’ا˘ح رار˘ق˘ت˘˘سسا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسو
،«91˘˘‐د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك» ـب ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا

ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘ح˘˘˘لا كلذ˘˘˘˘كو
،«نيكورولكلا» ءاود مادختسس’
ةيفحسص تاحيرسصت يف ربتعاو
ةفاسسم مارتحا نأا ،ضسمأا اهب ىلدأا
ءاد˘تراو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ةياقولا تاءارجا يقابو ةمامكلا
تقو يأا نم رثكأا ةرورسض تتاب
را˘سشت˘نا ي˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ى˘˘سضم
نطاوملا نأا ىلإا اريسشم ،ءابولا
يف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ي
نم كاتفلا ضسوريفلا اذه ةهجاوم

ةياقولا رييا˘ع˘م˘ب ماز˘ت˘ل’ا لÓ˘خ
.يحسصلا رجحلا اهتمدقم يفو
د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل و˘سضع دد˘سش ا˘م˘˘ك
ىلع ،«انوروك» ضسوريف يسشفت

ط˘م˘ن ضسف˘ن˘ب د˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
لÓخ يحسصلا رجحلاب مازتل’ا
اتف’ ،كرابملا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ما˘يأا
ةا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا نأا ى˘˘لإا
ىلإا ءوجل˘لا م˘ت˘ح˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ا˘˘ي˘˘عاد ،ة˘˘˘ي˘˘˘عدر˘˘˘لا تاءار˘˘˘ج’ا
نينطاوملاو تÓحملا باحسصأا
ةرور˘سضو ة’ا˘ب˘مÓ˘لا مد˘ع ى˘˘لإا
تاءار˘˘جإاو ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا
.ةياقولا

دد˘سش ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘بو
عارسسإ’ا ةيمهأا ىلع ثدحتملا
ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل ط˘ط˘خ˘م ي˘ن˘ب˘˘ت ي˘˘ف
ةر˘˘ظ˘˘ن كÓ˘˘ت˘˘˘م’ ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘ي˘سصق ة˘ي˘ئا˘قو ة˘˘ي˘˘فار˘˘سشت˘˘سسا
تاءار˘جإا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ل˘ب˘ق ىد˘م˘لا
داسصتق’ا ةلج˘ع ةدا˘عإ’ ر˘ج˘ح˘لا
ىلع ةظ˘فا˘ح˘م˘لاو نارود˘لا ى˘لإا
تقو˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا حاورأا
.هتاذ

 ح.نيدلآ رمق

يلحتلآ ىلإآ مهاعد نيذلآ نينطآوملآ بعلم يف ةركلآ نإآ لاق
ءابولآ آذه ةهجآومل ةياقولآ ةفاقثب

«لانملا ديعب لازام انورؤك ىلعيئاهنلا ءاسضقلا» :يناكرب طاقب



ام نإا ،«لدع» ةلاكو تحسضوأا
لسصاوتلا عقاوم ربع هل جور
ءزج طوقسس لوح ،يعامتج’ا
مقر ةرامع لخدم نم يتنمسسإا

لدع ن˘كسس0051 يح˘ب01
نم راع ،ترايت ةي’وب ةلامز
قلعتي رمأ’ا نأا ةدكؤوم ،ةحسصلا
مت ثيح ةلاكولا ناوعأا لاغسشأاب
ي˘ف تزر˘بأاو ،اد˘م˘ع ه˘طا˘˘ق˘˘سسإا
،ضسمأا ا˘ه˘ل ي˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت نا˘˘ي˘˘ب
نأا ،«مÓ˘سسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا
يراقعلا رييسستلا عرف تاراطإا

نيعبات˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لاو
ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف او˘˘نا˘˘ك ،ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
راد˘ج˘لا طا˘ق˘سسإا م˘تو ،نا˘كم˘˘لا

ضضع˘ب تعرا˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،اد˘م˘˘ع
ويديف ربع ج˘يور˘ت˘ل˘ل تا˘ه˘ج˘لا
لسصاوتلا عقاوم ضضعب يف ثب
ثداحلا نأا ى˘ل˘ع ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ف˘˘ل˘˘خ˘˘ي دا˘˘كو ة˘˘فد˘˘˘سص ع˘˘˘قو
.اياحسض
ام ةحسص ةلاكولا تدنفو اذه
،تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م ه˘ج˘˘يور˘˘ت م˘˘ت
لا˘سصت’ا˘ب تما˘ق ا˘ه˘نأا ةد˘كؤو˘م

،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم˘ب
ةباقرلل ةينطولا ةئيهلا حلاسصم
ة˘سسسسؤو˘مو ءا˘ن˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
اذ˘˘ه طا˘˘˘ق˘˘˘سسإا م˘˘˘تو زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
ل˘ك مار˘ت˘حا˘˘ب اد˘˘م˘˘ع ف˘˘ق˘˘سسلا
نا˘˘˘مأ’او ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
.ناكسسلل
ةدا˘˘عإا ي˘˘ف ،«لد˘˘ع» تعر˘˘˘سشو
لخادم عيمجل ةينقتلا ةبقارملا

هذه اه˘تز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا تارا˘م˘ع˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا
نو˘˘˘كت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نم ةزجنم ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

ةينطولا ةئيهلا حلاسصم فرط
CTC ءانبلل ةين˘ق˘ت˘لا ة˘با˘قر˘ل˘ل
،زاجنإ’ا ةسسسسؤوم قتاع ىلعو
ءاهنإا م˘ت ه˘نأا ة˘لا˘كو˘لا تن˘ل˘عأاو
ريدم ،يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا ما˘ه˘م

،عورسشملا ضسي˘ئرو ع˘يرا˘سشم˘لا
،ةيئاسضقلا ةعباتملا ةيناكمإا عم
ا˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ا˘˘ه˘˘نأا ةدد˘˘سشم
ادبأا لهاسستت نل ،ماعلا ريدملا

’ ي˘ت˘لا زا˘ج˘ن’ا تا˘كر˘سش ع˘م
اهنأاو ،ةيعونلاو ةدوجلا مرتحت
ذاختاو لخد˘ت˘لا ي˘ف ر˘خأا˘ت˘ت ن˘ل
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تاءار˘جإ’ا

.اهدسض

ثدحلا4 7472ددعلآ ^1441 ناسضمر52ـل قفآوملآ0202 يام81نينثإلآ

watan@essalamonline.com

آدج ةدرآو ايئاسضق زاجنإلآ تاكرسشو مهتعباتم ةيناكمإآ

ترايتب تانكسس زاجنإا يف ششغ ببسسب نيلوؤؤسسم3 ماهم يهني لدع ةلاكؤل ماعلا ريدملا

ح.نيدلآ رمق

،عيراسشملآ ريدم ،يوهجلآ ريدملآ ماهم ،«لدع» هريوطتو نكسسلآ نيسسحتل ةينطولآ ةلاكولل ماعلآ ريدملآ ىهنأآ
عم ةدقاعتملآ تاكرسشلآ ىدحإآ لبق نم زاجنإلآ يف صشغلآ ببسسب ،ترايت ةيلو يف ةلامز ةنيدمب عورسشم صسيئرو

.ايئاسضق مهتعباتم ةيناكمإآ عم ،ةلاكولآ

01و3 نيب ام حوآرتت
اهنم ديفتسسيو جد فلآآ

نطآوم فلأآ049 نم رثكأآ
ليرفأا رهسش ةسصلاخم لاجآا ديدمت

ىتح نماسضتلل ةيفازجلا ةحنملل
لبقملا ناؤج ةياهن

ةريزو ،وكيرك رثوك تنلعأآ
ةرسسألآو ينطولآ نماسضتلآ

ديدمت نع ،ةأآرملآ اياسضقو
ليرفأآ رهسش ةسصلاخم لاجآآ
نماسضتلل ةيفآزجلآ ةحنملل

نآوج رهسش ةياهن ىتح
. لبقملآ

هذه نأآ ةريزولآ تحسضوأآو
يتلآ ةيفآزجلآ ةحنملآ

01و فلآآ3 نيب حوآرتت
يرئآزج رانيد فلآآ

ىوتسسملآ ىلع اهنم ديفتسسي
فلأآ049 نم رثكأآ ينطولآ

رآرق نأآ ىلإآ ةريسشم ،نطآوم
ليهسستل ءاج ديدمتلآ

حنم بحسس ةيلمع
فيفختو نيديفتسسملآ
ديربلآ زكآرم ىلع طغسضلآ

ةيحيرأآ نامسضو
هذه نم نيديفتسسملل
اهدقفت ىدلو ،ةحنملآ
نينسسملآ صصاخسشألآ قفرمل
،صسآرهأآ قوسسب ةتآردسسب
نماسضتلآ نأاب ةريزولآ تراسشأآ

عمتجملآ يف رذجتم
ىلإآ ةيعآد يرئآزجلآ

هذهب لسضفأآ لفكت ةقفآرم
روزت نأآ لبق ةحيرسشلآ
يرمعلآ لآورز دهاجملآ
.هلزنمب كرابم وعدملآ

ةدع ىلع ةريزولآ تعلطآو
تدافتسسآ ةيومنت تايلمع
ةخابخبلآ ةتسشم اهنم
نم ،ناطلسس نيع ةيدلبب

برسش هايمو ءابرهكو زاغ
ديبعتو ريهطت ةكبسشو
نم ربتعتو ،تاقرطلل
تماقو ،لظلآ قطانم
نم6 عيزوتب ةبسسانملاب
ءاسسن ةدئافل ةطايخ تلآآ

.تيبلاب تاثكام
ز.لامج

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
ريبادتلا ديدمت نع ،بئارسضلل
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا م˘عد˘ل ة˘ي˘˘مار˘˘لا
تر˘ثأا˘ت ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا
ةيح˘سصلا ة˘مزأ’ا˘ب م˘ه˘تا˘طا˘سشن
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا

ل˘جأا نأا ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘˘سضوأاو
G ) ) يرهسشلا حيرسصتلا عاديإا

ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا˘˘˘ب ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا05
ماظنل نيعسضا˘خ˘لا ة˘ب˘ير˘سضلا˘ب
،ةرحلا نهملاو يقيقحلا حبرلا

ليرفاو ضسرامو يرفيف رهسشأ’
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ع˘˘فد اذ˘˘كو ،يا˘˘مو
مت دق ،اهب ةقلعتملا موسسرلاو
12 دحأ’ا موي ةياغ ىلإا هديدمت

.لبقملا ناوج
هنأا ،اهل نايب يف ةيريدملا دكأاو
ن˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
تاحير˘سصت عاد˘يإا ة˘ب˘ير˘سضلا˘ب
ليرفاو ضسرامو يرفيف رهسشأا

خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ب ،يا˘˘˘مو
قوقحلا عفدو ،هÓعأا روكذملا
نيفلكملا ا˘مأا ،ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةيريدمل نيع˘با˘ت˘لا ة˘ب˘ير˘سضلا˘ب

،تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك

مهتاحيرسصت عاديإا نولسصاويف
بئار˘˘سضلا ع˘˘فدو ة˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سشلا

،ة˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا مو˘˘˘سسر˘˘˘˘لاو
لجأا ديدمت مت امك ،اينورتكلا
G يل˘سصف˘لا ح˘ير˘سصت˘لا عاد˘يإا
ret05نيفلكملاب ضصاخلاو
ن˘˘ي˘˘ع˘˘سضا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سضلا˘˘˘ب
نم ةديحولا ةيفازجلا ةبيرسضلل
ىلع ةبيرسضلاب حيرسصتلا لجأا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘لا˘˘م˘˘جإ’ا ل˘˘خد˘˘لا

ن˘˘˘م لوأ’ا ل˘˘˘سصف˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘جأ’
˘مو˘ي ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا كلذو ،0202
’دب لبق˘م˘لا ناو˘ج12 د˘حأ’ا

قلعت˘ي م˘ي˘ف ا˘مأا ،يا˘م02 ن˘م
لوأ’ا باسسحلا ىلع قيبسستلاب
ل˘˘خد˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سضل˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘˘سضلاو ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا
ترر˘˘˘˘ق ،تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا حا˘˘˘˘برأا
ىلإا هعفد لجأا ديدمت ةيريدملا

ناوج12 د˘˘حأ’ا مو˘˘ي ة˘˘يا˘˘˘غ
.لبقملا

ةيريدملا ركذت ،ىرخأا ةهج نم
ل˘جأا نأا˘ب بئار˘˘سضل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
دق ،تارايسسلا ة˘م˘ي˘سسق ءا˘ن˘ت˘قا

˘مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘خآ’ا و˘ه دد˘م

،لب˘ق˘م˘لا ناو˘ج03 ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م
نودو˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سضلا˘˘˘ب
ديدسستو مهتاحيرسصت باتتكا
لبق اهنع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا قو˘ق˘ح˘لا
نوعيطت˘سسي ،ى˘م˘سسم˘لا ل˘جأ’ا
ةيئابجلا حلاسصملا نم برقتلا
يف ىقبت يتلاو اهل نيعباتلا
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا د˘˘˘سصق ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
ل˘ي˘سصح˘تو م˘˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب
اذ˘كو ة˘ق˘ح˘ت˘سسم˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
مهت’اغسشناو مهتابلطب لفكتلا
.مهطاسشن ةسسراممل ةيرورسضلا
ةماعلا ةيريدملا نإاف ،ريكذتلل
ديدمت نع تنلعأا دق بئارسضلل
يونسسلا حيرسصتلا عاديإا لجأا
(يقيقحلا حبرلا ماظن) جئاتنلل
يف كلذو ،ناوج03 موي ىلإا
تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن را˘˘˘طإا
ةيادب اهذاختا مت يتلا ةيئابجلا
ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم ضضر˘˘˘غ˘˘˘ب ل˘˘˘ير˘˘˘فأا
ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
.ةيلاحلا ةيحسصلا ةمزأ’ا

ز.لامج

 تآرايسسلآ ةميسسق ءانتقإل لجأآ رخآآ رهسشلآ صسفن نم03

ةررسضتملا تاسسسسؤؤملل ةهجؤملا ةيئابجلا ريبادتلا ديدمت
لبقملا ناؤج12 ـلا ىلإا «انورؤك» ةحئاج نم

ر˘يزو ،يرا˘م˘ع ف˘ير˘سش ف˘˘سشك
نع ،ةيفيرلا ةيمن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

ة˘ي˘مار˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
نجاودلا ةيبرت ةب˘ع˘سش م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
ةينطو ةيقاطب دادعإا اهنيب نم
.نيبرملل
نايب يف ةحÓفلا ةرازو حسضوأا
ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طإا ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل
ح˘سضوأا ،يرا˘م˘ع نأا ،«مÓ˘˘سسلا»
ه˘تر˘ئاد ر˘ق˘م˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ
م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل ضصسصخ ،ة˘˘يرازو˘˘˘لا

طبسضو ريوطت ةيلمع ةعباتمو
رو˘˘سضح˘˘ب ،ن˘˘جاود˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘سش
عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا تارا˘طإ’ا

ينطولا ضسلجملا نع نيلثممو
ة˘ب˘ع˘سشل كر˘ت˘˘سشم˘˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ي˘ف ر˘يزو˘لا قر˘ط˘تو ،ن˘جاود˘لا

ةلمج ذاختا ىلإا عامتج’ا اذه
ميظنتل ريبادتلاو تاءارجإ’ا نم
لÓخ نم ،اه˘ت˘ل˘كي˘هو ة˘ب˘ع˘سشلا
دادعإاو ةن˘م˘قر˘لا ما˘ظ˘ن ل˘ي˘ع˘ف˘ت
مكحتلا لجا نم ةينطو ةقاطب
ءاسصحإاو ،تايطعملا عيمج يف
ىلع نجاود˘لا ي˘بر˘م˘ل˘ل ل˘ما˘سش
كلذو ،تا˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
يف نيلعا˘ف˘لا ة˘فا˘ك ة˘م˘ها˘سسم˘ب
،يناديم ىوتسسم ىلع ةبعسشلا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘˘جو ا˘˘م˘˘ك
ةقلعت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ل˘ي˘ه˘سست˘ب
رامثتسس’او ،ة˘ب˘ع˘سشلا ر˘يو˘ط˘ت˘ب
ح˘باذ˘م˘لا ءا˘ن˘ب ا˘م˘˘ي˘˘سس’ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةيعر˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘تو
بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع ن˘جاود˘ل˘ل
.ينطولا

هعامتسسا دعب ،يرامع دكأا امك
يتلا ت’ا˘غ˘سشن’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل

ةرورسض ىلع ،نوينهملا اهحرط
نيب لاعفلا قيسسنتلاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
طبسضلا نيواودو ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
،(با˘نوأا و فÓ˘ي˘نوا) ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

ةفرغلاو ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لاو
نم ،نيحÓفلا داحتاو ةيحÓفلا
فاد˘˘˘˘هأ’ا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘جا
ىلع ةرطسسملا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا
،طسسو˘ت˘م˘لاو ر˘ي˘سصق˘لا ىد˘م˘لا

رارقتسساب قلع˘ت˘ي ا˘م ضصخأ’ا˘بو
.قوسسلا نزاوتو راعسسأ’ا
4 ضضرعتسسا ،هتاذ قايسسلا يف
،ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو ر˘ق˘˘م˘˘ب ،ءارزو
ةعرزملا» ثعبب اسصاخ اجمانرب
تاقاطلا ماد˘خ˘ت˘سساو ،«ة˘ي˘كذ˘لا
طا˘سشن˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ايجيردت ضصل˘خ˘ت˘لاو ،ي˘حÓ˘ف˘لا

ةيئاذغلا تاجتنملا داريتسسا نم
ةحÓفلا تاي˘نا˘كمإا لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب
فيرسش نلعأا ثيح ،ةيوارحسصلا

لÓخ ،ةحÓفلا ريزو ،يراموع
تاقاطلا مادختسسا لوح طاسشن
ةحÓفلا ريوط˘ت ي˘ف ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
با˘˘˘سضه˘˘˘لاو بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
لمع جوف ثادحتسسا نع،ايلعلا
ءاسصحإ’ ةقاطلاو ةحÓفلا نيب
،ءابرهكلاب اهديوزتو يسضارأ’ا

عا˘˘ط˘˘ق ج˘˘مد ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ن˘˘˘عو

بناج يف ة˘قا˘ط˘لا ع˘م ة˘حÓ˘ف˘لا
.ةددجتملا تاقاطلا

ءاسضعأا مامتها ،يراموع زربأاو
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
باسضهلاو بون˘ج˘لا˘ب ة˘حÓ˘ف˘لا
تاقاطلا رود ىلإا اتف’ ،ايلعلا
،ى˘ع˘سسم˘لا اذ˘ه ي˘ف ةدد˘ج˘ت˘م˘˘لا

ع˘سضو ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
ملعم˘لا ة˘ح˘سضاو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

ىلإا اريسشم ،ةءانب قيرط ةطخو
ن˘م˘سضت ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا نأا
ع˘م ي˘ئاذ˘غ˘˘لا ن˘˘مأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
بنا˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
:يراموع حرسصو .يجولوكي’ا
نيمأاتل ةرطاق هرابتعاب انعاطق»
قيرط نع هريوطت بجو ءاذغلا

اكرحم نوكيل ،ةددجتم تاقاط
بو˘ن˘ج˘لا˘ب ة˘سصا˘˘خ دا˘˘سصت˘˘ق’ا

مئاعد ءاسسرإ’ ايلعلا باسضهلاو
.«ةديدجلا رئازجلا

،باقرع دمـحم نلعأا هتهج نم
د˘˘يوز˘˘ت ن˘˘ع ،ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
باسضهلاب ةي˘حÓ˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
تا˘ط˘ح˘م˘ب ،بو˘ن˘ج˘لاو ا˘ي˘ل˘ع˘لا

فلأا51 ةو˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك
تاحاسسملا ةيطغ˘ت˘ل ،طاوا˘غ˘ي˘م
ط˘ط˘خ˘م را˘طإا ي˘ف ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
تاقاطلا مادخ˘ت˘سس’ ة˘مو˘كح˘لا
احسضوم .ةحÓفلا يف ةددجتملا
ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا
ارا˘م˘ث˘ت˘سسا د˘ج˘ي˘سس م˘ج˘سسن˘م˘˘لا

تثد˘ح˘ت ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو ،ا˘ي˘ن˘طو
،ةئيبلا ةريزو ،ثارح نب ةريسصن

حÓسصتسس’ حومط جمانرب نع
ربع نوكي ا˘ه˘ي˘ق˘سسو ي˘سضارأ’ا
ىلإا ةري˘سشم ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘لا ة˘قا˘ط˘لا
طاواغيم0001 ضصي˘˘سصخ˘˘ت
،ةلوزعملا قطانملل0302 قافأا

ةيمنت لجأا نم ةريزولا تعفارو
اهرابتعاب ،ةيوار˘ح˘سصلا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ناز˘˘خ
نوناق ه˘ن˘م˘سضت ا˘م ى˘لإا تت˘ف˘لو
نكمت داوم نم0202 ةيلاملا

ةددجتملا تاقاطلا ر˘يو˘ط˘ت ن˘م
.ةلودلا دوهج ضسكعي امب
ريزو ،ناديريج نيسساي دكأاو اذه
ة˘˘˘ئ˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ام نأا ،ةطسسوتملا تاسسسسؤوملاو
ةحÓف˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب ر˘خز˘ت
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘˘مو ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا

نع ءانغتسس’اب حمسسي تاجتنم
نيعب ذخأ’ا ىلإا ايعاد ،داريتسس’ا
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا نأا را˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
وهو ،ةدجتسسم ريغ ةيوارحسصلا

عراز˘م˘لا ل˘˘خد˘˘ت مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م
تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘ب ي˘˘ق˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘كذ˘˘لا

ة˘عارز ا˘ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح
اهيلإا ةمو˘كح˘لا و˘ب˘سصت ة˘ث˘يد˘ح
ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةدوجوملا اهنم ،ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
لÓخ نم بابسشلا ربعو ةلقروب
نع ةرابع ةر˘ي˘غ˘سص تا˘سسسسؤو˘م
.ةقاطلا ربع ةيكذ عرازم

ك.اسضر

«ةيكذلآ ةعرزملآ» عورسشم ديسسجتل مهجمآرب نوسضرعتسسي ءآرزو4

ةبعسشلا طبسض لجأا نم نجاودلا يبرمل ةينطو ةيقاطب دادعإا

ثحبلل ةماعلا ةيريدملا تهجو
يلاعلا ميل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ىلإا ةمي˘ل˘ع˘ت ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ن˘م م˘ه˘مز˘ل˘ت ر˘با˘خ˘˘م˘˘لا ءا˘˘سسؤور
ةبلطلا ةمئا˘ق د˘يد˘ح˘ت˘ب ،ا˘ه˘لÓ˘خ
ة˘ح˘ن˘م ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسي ن˘˘يذ˘˘لا
رارغ ىلع ،مه˘ع˘يرا˘سشم ل˘يو˘م˘ت

اذكو ،ءار˘جأ’ا هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ب˘ل˘ط
يف مهمعد دسصق  ءارجأ’ا ريغ
نوموقي يتلا ةيمل˘ع˘لا ثو˘ح˘ب˘لا
،اهتاذ ةقيثولا تزربأاو اذه.اهب

نأا ،«مÓسسلا» اهيلع تعلطإا يتلا
ن˘م م˘ه ن˘ي˘فر˘˘سشم˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا
ئ˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب نو˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ي
مهتبلطب ةسصاخلا  تارامتسس’ا

حوارتي ليومت نم اوديفتسسي يك
،رانيد فلأا001و فلأا05 نيب
نم ةرامتسس’ا عقوت نأا طرتسشيو
ربخم˘لا ر˘يد˘مو فر˘سشم˘لا فر˘ط
اهليوحتل مداقلا ةيليوج11 لبق
.ةيسصولا تاهجلا ىلإا

ح.نيدلآ رمق

ميدقت لجأآ نم نيينعملل لجأآ رخآآ ةيليوج11
فرسشملآ ذاتسسألآ فرط نم ةعقوم ةيسصخسشلآ مهتآرامتسسإآ

هارؤتكدلا ةبلط عيراسشمل ليؤمت ميتنسس نييÓم01 نيينهملا لامعلا ةئف تدسشان
عاطقل ة˘كر˘ت˘سشم˘لا كÓ˘سسأ’او
ضسي˘ئر ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
م˘ه˘ت˘لا˘ح ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘خد˘ت˘لا
لÓخ نم ،ةبعسصلا ةيعامتج’ا

ي˘ند˘ت ل˘ظ ي˘ف م˘هرو˘˘جأا ع˘˘فر
ءÓ˘˘˘غو ة˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سشلا ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا
«ةر˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا»و ،ة˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةليط اه’اط ناذللا ضشيمهتلاو
.ةيسضاملا تاونسسلا

ى˘لإا ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘فو
ديجملا دبع،ةيروهمجلا ضسيئر

لا˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘˘ف تب˘˘لا˘˘ط ،نو˘˘ب˘˘ت
ةكرتسشملا كÓسسأ’او نيينهملا
روجأ’ا عفرب ،ةي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ل
في˘ن˘سصت˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو
،ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘لا ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ل
نيدقاعتم˘لا لا˘م˘ع˘لا م˘ي˘سسر˘تو
رركم22و91 نيتداملا ءاغلإاب
،ةيمومعلا ةفيظولا نوناق نم
،هن˘م رر˘كم78 ةدا˘م˘لا اذ˘˘كو
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف تب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
كÓ˘˘˘سسأ’او ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ح˘ت˘ف˘ب ،ة˘كر˘ت˘سشم˘˘لا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نأ’او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأ’ا

ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
،61/082 ن˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
موسسر˘م˘ل˘ل م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا
موسسرملاو40/80 يذيفن˘ت˘لا
.50/80 يذيفنتلا

ا˘ه˘نأا ،ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه تزر˘بأا ا˘م˘˘ك
ضسيئرلا ىلع ةريبك ’امآا قلعت
اهبلاطم قيقحت لجا نم ،نوبت
ناي˘سسن˘لا ةر˘ئاد ن˘م ا˘ه˘جار˘خإاو
تسشم˘˘˘ه نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ر˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لاو
فر˘ط ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘سسل
.ةقباسسلا تاموكحلا

ع.لÓب

صشيمهتلآو «ةرقحلآ» نم مهسصيلختو مهفاسصنإل لخدتلآ لجأآ نم نوبت صسيئرلآ آولسسآر

مهرؤجأا عفرب نؤبلاطي ةيبرتلا عاطقل نؤينهملا لامعلاو ةكرتسشملا كÓسسألا



ةلفطلا ةثج ليوحت متو اذه
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘˘لإا
ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإ’ا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
روتكد˘لا» نار˘هو˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا
اهتدلاو ءÓجإاو ،«بجرز نبإا
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
ضسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سسإ’ا
.ىفسشتسسملا

دعوم لبقو ىرخأا ةهج نم
ةعاسسب موي˘لا ضسف˘ن˘ل را˘ط˘فإ’ا

عقو رورم ثداح لجسس ةدحاو
«ة˘ي˘ها˘ب˘لا» نارود˘لا رو˘˘ح˘˘م˘˘ب
لفط ةافو فلخ نارهو ةنيدمب
تاونسس4 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي
نيرخآا ضصا˘خ˘سشأا4 ة˘با˘سصإاو
ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘˘ب
7 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
نم مهليو˘ح˘ت م˘ت ،ة˘ن˘سس64و
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لبق
ة˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تاذ ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
.ةيئافسشتسسإ’ا

راطمأ’ا لطا˘ه˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘عو

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةر˘يز˘غ˘لا ة˘يد˘عر˘لا
تل˘ج˘سس ،نار˘هو ة˘ي’و ءا˘˘جرأا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ذ˘ن˘م تÓ˘خد˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ي˘خا˘ن˘م˘لا بل˘ق˘ت˘لا اذ˘ه ة˘ياد˘˘ب
م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘سسم
هايملل ضصاسصتما ةيلمع ذيفنت

تانكسسلا ضضعب˘ل ة˘بر˘سست˘م˘لا
ةلازإاو ،ريبكلا ىسسرم ةيدلبب

اذكو ،ةفرجنملا ة˘بر˘ت˘لا ر˘ط˘خ
مقر يئ’ولا ق˘ير˘ط˘لا ر˘ير˘ح˘ت
ضصاخسشأ’ا نم ددع ذاقنإاو48
تمتو ،ني˘ق˘لا˘ع او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا

ن˘م ل˘كب ة˘ل˘ثا˘م˘م تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

،يوارفاطو ،ر˘ف˘سسو˘ب تا˘يد˘ل˘ب
جارخإا بناج ىلإا ،كرتلا نيعو
هايملا طسسو ةروسصحم ةرايسس
ةيدلبب رسسج تحت ةمكارتملا
.ريجلا رئب

نويل˘ح˘م نو˘لوؤو˘سسم نا˘كو
رداقلا دبع ي˘لاو˘لا م˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي

ددع ى˘لإا او˘ل˘ق˘ن˘ت د˘ق ،يوÓ˘ج
نم ةررسضتم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م
ى˘لإا ا˘ه˘بر˘سستو ها˘ي˘م˘لا م˘كار˘˘ت
اوفقو ثيح ،نكاسسملا ضضعب

ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس ’ عا˘˘˘سضوأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىوتسسم ىلع ةكرحلا دادسسنا
اهترمغ يتلا تاقرطلا ضضعب
يلاولا لكسش هيلع و ،هايملا

ماعلا نيمأ’ا ىلوتي ةمزأا ةيلخ
مسضت اهلمع ق˘ي˘سسن˘ت ة˘ي’و˘ل˘ل

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م تا˘عا˘ط˘ق ةد˘˘ع
ةيامحلاو يئ’ولا نمأ’ا رارغ
ةيمومعلا لاغ˘سشأ’او ة˘ي˘ند˘م˘لا

دجاوتي ثيح ،ةيئاملا دراوملاو
دسصرل ناديملا ي˘ف ا˘هو˘ل˘ث˘م˘م
ئراط يأ’ ابسسحت ةيعسضولا

.لمتحم

watan@essalamonline.com

5 7472ددعلآ ^1441 ناسضمر52ـل قفآوملآ0202 يام81نينثإلآثدحلا

ةيوجلآ تابلقتلآ ببسسب ةلولسشم قرطو ةبرتلآ فآرجنإآ رطخب ةددهم ىرخأآو ةيلولآ يف ندم ةدعب قرغت لزانملآ تآرسشع

امهلزنم رادج رايهنا رثإا اهتدلاو ةباسصإاو ةلفط ةافو
نارهو يف ةريزغلا راطمألا ببسسب

ب.دلاخ

رآدج اهيلع راهنإآ امدعب حورجب اهتدلآو تبيسصأآو ،اهفتح فسصنو ةنسس رمعلآ نم غلبت ةلفط صسمأآ لوأآ ءاسسم تيقل
.ةقطنملاب راطمأÓل فيثك طقاسست ةيفلخ ىلع ،نآرهوب ريبكلآ ىسسرم ةيدلب يف ةجيدخ لل يحب نئاكلآ امهلزنمب

رسصانعل عيرسسلآ لخدتلآ
نود لاح ةيندملآ ةيامحلآ

ىلإآ بهللآ ةنسسلأآ دآدتمإآ
ةرواجم ةعرزم

قيرح يف تؤكتك0052 محفت
نجاودلا ةيبرتل يكيتسسÓب تيب

ةليم يف نانياب يعرتب
تيب ىلع ىتأآ قيرح ببسست

نجآودلآ ةيبرتل يكيتسسÓب
ىمسسملآ ناكملاب عقي
رآدلآ» ةتسشمب «ةليخدلآ»
يعرت ةيدلب ميلقإاب «ءآرمحلآ

محفت يف ،ةليم لامسش نانياب
ىلإآ ةفاسضإلاب ،توكتك0052
ةيذغت فÓعأآ نم آراطنق52
زاغل تآروراق5و نجآودلآ
يئابرهك كلسسو ،ناتوبلآ
.يلاع طغسضلل

ةيامحلآ رسصانع نكمتو آذه
مهلخدت لسضفب ةيندملآ
نيتيب ذاقنإآ نم ،عيرسسلآ

نيغراف نييكيتسسÓب
نآرينلآ دآدتمآ نود ةلوليحلآو
.ةرواجم ةعرزم ىلإآ

حلاسصملآ تحتف ،اهتهج نم
ايميلقإآ ةسصتخملآ ةينمألآ

بابسسأآ ديدحتل اقيقحت
 .قيرحلآ

فطآوع ميسسن

مومسسلآ هذهب ةرجاتملآ يف ةسصتخم صصاخسشأآ4 مسضت ةباسصعب ةحاطإلآ

ةنتاب يف اسسؤلهم اسصرق359و جلاعملا فيكلا نم غلك8.9زجح
ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم تز˘˘ج˘˘˘ح

نم غ˘ل˘ك8.9 ةن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
اسصرق359و ،جلاعملا فيكلا

يف ،ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م
اترفسسأا نيتقرفتم ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع
ضصاخسشأا4 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘˘ع
72 نيب ام مهرامعأا حوارتت
ةحفاكم ة˘قر˘ف.ةنسس53و
عور˘˘سشم˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ج˘˘˘تإ’ا
تار˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘م˘ك تز˘˘ج˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
9 ل˘˘كسش ي˘˘ف تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
3 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘˘ب بلاو˘˘˘˘ق
ام مهرامعأا حوارتت ضصاخسشأا
مهنيب نم ،ةنسس53و03 نيب
ةي’و نم ناردحني نيسصخسش
ىلع اوناك نيذلاو ،يقاوبلا مأا

ةي’و نم ةمداق ةبكرم نتم
زجح ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةركسسب
ضسمأا متو اذه ،جد027.19
ةثÓثلا مهب هب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
،ةيناث ةيلمع يفو.ةسصتخملا
ن˘م ا˘سصر˘ق359 ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت
عون نم ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

«غلم051 ‐ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب»
ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ي ضصخ˘˘سش ةزو˘˘ح˘˘ب
قو˘ب˘سسم ة˘ن˘سس72 ر˘م˘ع˘˘لا
ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سضق
نم هفيقوت مت ثيح ،ةبكرم
ة˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا فر˘˘ط
ي˘ح˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا لا˘ق˘˘عو˘˘ب
مامأا ينعملا مدق هيلعو ،ةنتاب
ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ر˘مأا يذ˘˘لا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م
هتمكاحم راظتنا يف هسسبحب

ضصارقأ’ا جيورت ةمهتب اقح’
.ةسسولهملا

يدنهلآ بنقلآ نم غلك4 زجح
نÓغتسسي نيسصخسش ةزوحب
هذه جيورتل رجحلآ ةرتف
تنسشوميت نيعب مومسسلآ
ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
نيع ةي’وب ،رج˘حو˘ب ما˘م˘ح˘ب
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،تن˘˘سشو˘˘م˘˘ي˘˘ت
رمعلا نم ناغل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش
عي˘ب˘ب نا˘مو˘ق˘ي03و12

طا˘˘سسوأا ن˘˘ي˘˘ب تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
رج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ با˘ب˘سشلا
نم غ˘ك4 زج˘حو ،ي˘ح˘سصلا

،يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘˘لا بن˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘م
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
نم ميتنسس نويلم07 ـب ردقي

هذ˘˘ه˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع
ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سسو ،مو˘م˘سسلا

يف اهلامعتسساب ناموقي اناك
ةحلسسأا ن˘ع Ó˘سضف ،ج˘يور˘ت˘لا
فو˘ي˘سس ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ءا˘سضي˘˘ب
ن˘م ر˘جا˘˘ن˘˘خو ،«يارو˘˘ما˘˘سس»
متيسس هيلعو.ريبكلا مجحلا
نيذللا ني˘فو˘قو˘م˘لا م˘ه˘يد˘ق˘ت
فوتنسش يتدلب نم ناردحني
،ناسسملتب يلد˘ب˘ع˘لا يد˘ي˘سسو
ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
ن˘يو˘كت ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘˘لا

جيورتو عيبو ،رارسشأا ةعامج
˘مد˘عو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو
مدعو ،يحسصلا رجحلا مارتحا
ميسسارملاو تارار˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ن˘˘م ةردا˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لاو
.ةيرادإ’ا ةطلسسلا

ع.صسجرن / أآ.يئامهم

كرد˘˘˘لا ح˘˘˘ل˘˘˘سصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
يف ضسمرك نيع ةيدلبل ينطولا
ة˘˘كب˘˘سش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘˘سسب˘˘˘ت
،يسشاوملا ة˘قر˘سس ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
د˘ع˘ب ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإا ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م ذا˘˘ق˘˘نإاو
نم اسسأار591 ةقرسسل امهسضرعت
نيتلسصفنم نيتيلم˘ع ي˘ف م˘ن˘غ˘لا

.يسشاوملا عيمج عاجرتسساو
ىلإا دوع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح

كردلل ةيمي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا ي˘ق˘ل˘ت
،ضسمرك ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ن˘طو˘لا
رسضخأ’ا مقرلا ربع ايفتاه ’اسصتا
ميقي لاوم ضضرعت نع غيلبتلل
،ةيفيرلا تÓيوطلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
منغلا نم اسسأار53 ةقرسس ةيلمعل
،نيلوهج˘م ضصا˘خ˘سشأا فر˘ط ن˘م
ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘بو
ى˘ل˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا م˘˘ت ،ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
نع ةديعب ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف ع˘ي˘ط˘ق˘لا

تنكمتو ،ةي˘ح˘سضلا ن˘كسس ر˘ق˘م
نأا د˘ع˘ب ،رار˘ف˘لا ن˘˘م ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا
ينطولا كردلا حلاسصم تلسشفأا

اوداعأا ا˘هدار˘فأا نأا ر˘ي˘غ ،ا˘ه˘ت˘ط˘خ
ن˘ي˘مو˘ي د˘ع˘ب ة˘قر˘سسلا ة˘لوا˘˘ح˘˘م
اومجاه ثيح ،ةقطنملا اوريغو
ةعباتلا ةدعقلا ةقطنم يف ايعار
ةعاسس يف ضسمرك ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل
هيلع اولاهناو ،ليللا نم ةرخأاتم
دعب ،لت˘ق˘لا˘ب هودد˘هو بر˘سضلا˘ب

’إا ،مهتهجاومو مهعنم هتلواحم
ةقرسس نم تنكمت ةباسصعلا نأا

تذ’و م˘ن˘غ˘لا ن˘˘م ا˘˘سسأار061
،ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ه˘جو ى˘لإا رار˘ف˘لا˘˘ب
كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع غÓ˘˘بإا رو˘˘˘فو
ةري˘خأ’ا هذ˘ه تعرا˘سس ،ي˘ن˘طو˘لا
ذ˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج قÓ˘˘غإا ى˘˘لإا

طيسشن˘ت ع˘م ،نا˘كم˘لا ق˘يو˘ط˘تو
رفسسأا ام ،تامÓعتسسإ’ا رسصنع
عم ،عيطقلا لماك عاجرتسسا نع
و˘ج˘ي˘ب» عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘سس ز˘˘ج˘˘ح
ىلع اهلخادب رثع يتلا »405
ف˘ي˘قو˘ت م˘تو ،ءا˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ي˘سسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا
مهنأا نيبت نيذلا هتلسشو ،ةقرسسلا

اميف ،اي˘ئا˘سضق ن˘ي˘قو˘ب˘سسم˘لا ن˘م
،رار˘ف˘لا ن˘م نار˘خآا نا˘ن˘ثإا ن˘كم˘ت
ا˘م˘ه˘ت˘يو˘ه ى˘ل˘ع فر˘ع˘˘ت˘˘لا م˘˘تو
.امهنع راج ثحبلاو

نأا تاقيقح˘ت˘لا تر˘ف˘سسأاو اذ˘ه
تما˘ق ي˘ت˘لا ي˘ه ة˘با˘سصع˘لا هذ˘˘ه
تهجو ثيح ،ىلوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
نيوكت ةيانج ةمهت اهدارفأا ىلإا

دادعإ’ا ضضر˘غ˘ل رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ة˘ح˘ن˘ج ع˘˘م ة˘˘قر˘˘سسلا با˘˘كترإ’
يد˘˘م˘˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘˘لا و بر˘˘˘سضلا
ةحنجو ،ضضيبأا حÓسس ةطسساوب
حÓسس ةزايحو لت˘ق˘لا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا
.ضسداسسلا فنسصلا نم ضضيبأا

صساسسع ناÁران

نينثآ نيلآوم نم منغلآ نم اسسأآر591 آوقرسس اهدآرفأآ
لتقلاب امهدحأآ آوددهو ةعاسس84 فرظ يف

ةسسبت يف شسمرك نيعب يسشاؤملا ةقرسس يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت

ةينلديسصلآ دآوملآ عيبل لحم ىلإآ «يناسسح رداقلآ دبع» ىفسشتسسم ةيلديسص نم اهتهجو ليوحت مت

شسابعلب يديسسب يبط زافق فلأا37 نم رثكأا تقرسس ةأارمإا اهدؤقت ةباسصع
ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت

،ضسابعلب يد˘ي˘سس ة˘ي’و ن˘مأا˘ب
اطروت نيسصخسش فيقوت نم
فلأا37 نم رثكأا ليوحت يف
ةهجو ىلإا م˘ق˘ع˘م ي˘ب˘ط زا˘ف˘ق
و˘˘ح˘˘ن ه˘˘جو˘˘ت نأا لد˘˘ب ىر˘˘˘خأا
ة˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘سصلا
دبع» يعماجلا ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
تءاج.«ي˘˘نا˘˘سسح ردا˘˘ق˘˘لا
ةقرف لÓغتسسإا د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
«IRB» ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
ةينمأ’ا ةهج˘لا تاذ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ا˘هدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
دد˘˘سصب ةأار˘˘ماو ل˘˘˘جر دو˘˘˘جو
ةيبطلا تازافقلا ةيمك ليوحت
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘˘لا
ة˘ه˘جو ى˘لإا ر˘˘كذ˘˘لا ف˘˘لا˘˘سسلا
ةلاح يف امهفيقوت متيل ،ىرخأا
ة˘ق˘ي˘قد ة˘ب˘قار˘م د˘˘ع˘˘ب ضسب˘˘ل˘˘ت
ىلع اناك ثيح ،امهتاكرحتل
ةيعفن ىلوأ’ا ني˘ترا˘ي˘سس ن˘ت˘م
اناك امهنأا امل ةيحايسس ةيناثلاو
ع˘ي˘ب˘ل ل˘ح˘م و˘ح˘ن ن˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘م
د˘سصق ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سصلا داو˘˘م˘˘لا

تازا˘ف˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘كب هد˘˘يوز˘˘ت
قيقحتلا دعبو.افنآا ةروكذملا

ناطسشني امهنأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘م˘ه˘ع˘م
متيسس نيرخآا ضصا˘خ˘سشأا ة˘ق˘فر
يف ،قح’ تقو يف مهعامسس
ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘با˘˘سصع را˘˘طإا
ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا داو˘م˘لا ج˘˘يور˘˘ت
ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘˘عو.ةقورسسملا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘˘ي˘˘سس ،هر˘˘كذ ق˘˘ب˘˘سس
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
.ةيئاسضقلا

 ودبع.صص

ةزر˘˘˘ف˘˘˘م ضسمأا لوأا تن˘˘˘كم˘˘˘ت
لÓخ ،يبعسشلا ينطولا ضشيجلل

ط˘ي˘سشم˘ت˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نيدز ة˘يد˘ل˘ب بر˘ق ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا
فسشك نم ،ىلفدلا نيع ةي’وب
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘˘ل أا˘˘ب˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘مد˘˘تو
ريطانق5 ىلع يوتحي ةيباهرإ’ا

داو˘م˘لا ن˘م مار˘غو˘˘ي˘˘ل˘˘ك37و
ةقاطلا ديلو˘ت˘ل ة˘حو˘ل ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ةيمك ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيسسمسشلا

ةسشرفأ’او ةسسبلأ’او ةيودأ’ا نم
.ةفلتخم ضضارغأاو

ةرازو تفسشك ،ىرخأا ةهج نم
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ةخسسن «مÓسسلا» تملسست ضسمأا

ينطولا ضشيجلل ةزرفم نأا ،هنم
،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘ب˘ب ،ي˘ب˘ع˘سشلا
تزج˘حو ضصا˘خ˘سشأا6 تف˘˘˘قوأا

،تيمانيدلا ةدام نم مارغ009

ليتفلا نم ارتم91 نع Óسضف
ةفاسضإ’اب ،ارجفم33 ،قعاسصلا
نع بيقنتلل ةفلتخم تادعم ىلإا
ىرخأا ةزرفم تفقوأا اميف ،بهذلا
كرامجلا حلاسصم عم قيسسنتلاب
تارد˘˘خ˘˘م ير˘˘˘جا˘˘˘ت ،نار˘˘˘هو˘˘˘ب
نم مارغول˘ي˘ك801 تز˘ج˘حو
ط˘ب˘سضو اذ˘ه.جلاعم˘لا ف˘ي˘كلا

3.13 ل˘˘˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘˘˘سسلا ضسار˘˘˘˘˘˘˘ح
،جلاعملا فيكلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
تن˘˘سشو˘˘م˘˘ي˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
ة˘لوا˘ح˘م او˘ط˘ب˘حأاو ،نا˘سسم˘˘ل˘˘تو
اسصخسش61 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه
يديلقت براق نتم ىلع اوناك
ن˘ي˘ح ي˘ف ،تاوز˘غ˘˘لا˘˘ب ع˘˘ن˘˘سصلا
76 ينطولا كردلا رسصانع فقوأا

ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘˘غ ار˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
.نارهوب ةفلتخم تايسسنج

ط.ةراسص

دÓبلآ برغب جلاعم فيك راطنق نم ديزأآ زجحو تآردخم يرجات فيقوت
ىلفدلا نيعب ةيباهرإلا تاعامجلل أابخم ريمدتو فسشك

نولوؤوسسم ضسمأا حابسص لثم
ةيلديسصلل ماعلا ريدملا مهنيب نم
،تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةيروهمجلا ليكو مامأا ،رئازجلاب
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاقو
يف مهطروت رثإا ،ءاسضيبلا رادلا
لك عباتيو.يلام داسسف اياسضق
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ريد˘مو ،ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘سصل˘ل

تايرتسشملاو ةبسساحملاو ةيلاملا
،اهمهأا ةدع مهتب ،تامزلتسسملاو
ح˘ن˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘˘مأا د˘˘يد˘˘ب˘˘ت
ةفلاخ˘م ،ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما
نيسصاخ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا
ىلإاو نم لاومأ’ا ضسوؤور ةكرحب
ح˘ير˘سصت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع جرا˘˘خ˘˘لا
.داريتسس’ا ريتاوف يف بذاكلا

ب.نيرسسن

يلام داسسف اياسضق يف آوطروت
ءاسضقلا مامأا ةيزكرملا ةيلديسصلاب نؤلوؤؤسسم

ىلع ،ضسمأا لوأا ءاسسم رثع
ةنسس52 رمعلا نم غلبت ةأارما

لخاد حاسشو ةطسساوب ةقونسشم
يلئا˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘كسسم˘ب ا˘ه˘تر˘ج˘ح
يد˘˘ي˘˘سس د’وأا راود˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا
ةيحسضلا ،ةيويدج ةيدلبب رمعأا
ةدماه ةثج اهليوحت مت (ح.ح)
ثثج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم و˘ح˘ن

تامدخلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘˘ع˘˘ل ة˘˘يو˘˘يد˘˘ج˘˘ب
د˘يد˘ح˘ت˘ل ي˘عر˘سشلا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
،ةعجافلل ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘سسأ’ا
كردلا حلاسصم ترسشاب اهرودب
فوقولل اهتاق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لا

.ةثداحلا تاسسبÓم ىلع
بويأآ.صس

اهقنع لوح افوفلم دجو حاسشو ةطسسآوب
نازيلغ يف ةيؤيدجب يلئاعلا اهنكسسم لخاد ةقؤنسشم ةديسس ىلع رؤثعلا
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ةIò̆ğ ىõ̆̆> تHÉÑ ة̆°6Ñ̆ نو6Ñ̆˘ğ˘å̆و نا˘k̆˘̆°˘̆.ا

DõÄÑÜ©9و نÑ©و ،ا§>ا-ÅÑرM7 دÑåg§او ا=kÇÑبا
نH ا§>ا~Ikاو ا̆§H̆t̆©̆Ü̆ ن̆> ا̆§6Ñ̆õ̆w̆و ،ا̆§9Ñ̆ر&ا

ةMgرèلا يIو©§ÇÑلا نا©òلا ةلود éر5و ،ا§9Ñ°kا0
D̆˘©̆˘§̆6ر̆=و ،اÑ̆§̆6د اÑ̆©ÄÑً̆ة D̆ي Ĕõ̆ğ§̆1̆و ،ا°̆qً̆ار
HÄÑومHًا Dي /ÄÑ6و ،ا§مÑا>5ً امDًا Eا-œ ًMw°ق
هرورÅÑ+ يIو©§ÇÑلا نا©òلا فد§6Ñkا دDï ،ا§0ور
فد̆§MÄÑ̆k̆ ن&ا لĔğ ،ة̆©6Ñ̆œH̆)’او ة̆©̆+رå̆˘لا ةH̆&’ا
DõÄÑÜ©او ن&Jõ§مل ذ)ا ،ا -kوEه>ام:&ا ف MوHا ً<õى
DõÄÑÜ©دود0 د°>و نJل+ ،ا Fلا5 ’و نا MkÜõع
ٍةلود يD لH&اMو ،اJاو6Ñ يD عمMÜو ،اJر©= ىل)ا
ى˘ل)ا ل̆©̆°˘لا نH̆ اJ̆دود0̆ نوò̆- ،ةر̆©F̆ğ دو̆§̆©õ̆˘ل
يD م§H’%او دو§©لا داHq&ا ا§+ د©MÄÑkå ،تارíلا

HÇÑ̆او ،ر&Ĭ©̆°̆§̆و مH̆å̆اĬم̆§̆-ا D̆لا يåو ،قارM{Fر
7Ñågلا ض9ر&’ا+ هk0ر يõاو Hن HÇÑو ،ا§©ل)ا ر-õك
J يkلا ُquلا ىل)ا اورåقار H°§ا� 

ةò̆ğ°˘لا ىõ̆̆> تHÉÑ ة̆°6Ñ̆ نو6Ñ̆ğå̆و ناk̆̆°˘̆.ا
ا̆§˘ل1̆œ ت.د0̆ ،ةر̆©ò̆ğلا ةÇÑ̆©̆ğم˘˘لاو ة˘˘م˘̆©˘˘ل&’ا
-Üٌتارو Fو ةر©ث-g1 ٌت’دÜ©ةر، Dلاò©ي}لا نا
IÅÑ9 &اÑå©í8ً اÑè©5و ً،ار يدMÄÑkq ً،اذا7Ñً اMgر=َ éرُ

<̆˘Ü̆لا لود˘لا فò̆ğو ،ىرM̆k̆Ü̆õ̆لود م̆>د ى˘ل)ا ع
ن> ًاثt+ً ةرMÄÑو ًة°مM تMkõíو ،ةرkÇÑ°ملا $اtõíلا
نH ًاDو1 ،ٍةMام0و ٍم>دو ،ٍراد/وٍ د°6Ñو ،ٍناH&او ٍنH&ا
+tلا رåملا برt©á لا ةرو.وÄÑòلا ناqgمل ،ةرا
Måد Fام F9 ناÑå©íا1ً ا)íو ً،ا’ H§~ا5و ًEõïل+ ً،ا
ٍةوï̆̆+ عk̆˘مœ،ً M̆k̆̆>اDً̆ ارداĔ ً،ا̆°ò̆مH̆kً̆ اM̆وĔ تا˘̆+

<ÄÑò̆˘رM̆˘ٍة H̆k̆í̆وĔا ٍة̆©̆°̆+و ،ٍةĔkÇÑ̆داM̆ة ٍF̆ğ©ٍ̆ةر،
،ٍةراg/ٍ ة©مõ> ٍتاردEو ،ٍة6Ñåاو ٍة©لود ٍتاœE>و
ٌةدMد/ٌ éام:&ا هMدل تمIو ،ة0وHík ة©6Ñا©6Ñ قاD%او
ه-دM&او ،ةMوEٌ ف0œ&ا هل تÅÑòõ-و ،ٌةMgر= ٌتاg=رو
ة©°èلا ا+ورو&ا لودو ة©MòرH&’ا ةدktملا تاM’ولا
 �ةMوïلا

،تHÉÑ يkلا ًة°6Ñ ن©6Ñ̆ğå̆و ن̆©k̆̆°̆.’ا ل1̆œو
-åلا ض9رÅÑåلا بíõÄÑÜ©°ل يõòر©ث Hلا نwÜبو
ٌتا$k̆œ̆+او ٌةدM̆د̆/ٌ تاIò̆ğ ه̆+ ت0̆õو ،نt̆˘م˘لاو
1Ü©تر.&ا ،ٌةر Dي EÉÑ©kم>و هïت F5&اً ار©ثHkه،
D̆ğå̆لا د˘kÅÑ̆رM̆لا دò̆ğ©لاو رõq8&ا ،لو§ملا $وÑ©ب
+°òÄÑٍة Hو/å6و ٍةÑïÜٍة Hٍةمل'و، Dï1 دœا§ل Hا
+̆ï̆ي H̆1و ،ن̆:و˘لا نÄÑ̆لا ر˘ï̆و ض6دH̆ï̆6دÑ̆ا̆§̆-ا،
ن©©8Ñõ&’ا ناÄÑòلا نH ه©D يï+ نH بõ=&ا درÅÑ-و
،تEíو- اHو تاòÄÑ°لا ه©õ> تلاو- م. ،ن©œ/cلاو
،م§-ا7Ñk يD ه'وا°+&ا مل&ا-و ه(وqل يD بÅÑåلا ىIا>و
ا§+ا8Ñ&اD ،ل©kÉÑõلاو هMوõkÅÑل م§E©kد°+ ت9Ñرå-و
ن> ًا°©0 تDرItاو ،جوåلاو بåÜلا نH ر©ثòلا

HÄÑراJ9و ،اÑõت Dkن> ًةر JدD§1او ،اkõá <õ©§ا
نم. اوDåدو ،$ا7Ñï&’او ةو1&’او $اد>&’او موwÇÑلا
6Ñ̆˘©̆6اÑ̆ا1̆ ٍتا:̆c̆و ٍة-̆t̆لا˘í̆ر̆©̆= ٍتا H̆6وردÑ̆ة،ٍ
تر9Ñ&او بÅÑåلا ىõ> ة©ÄÑõgلا اJرا.%ا تIåòÄÑا
 �ة©ïÉÑلا+

،ف©Iو ٌة6Ñgå ٌدوï> يJو ا§IíÄÑ ةرíkلا ل1œو
-̆˘ï̆˘õ̆˘gلا ا̆°˘˘لود ت˘å̆و ة̆©̆+ر-̆ğتر̆©̆=و ،تلد D̆ي

<̆ï̆©̆و ا̆§̆-د-̆w̆õاو ،ت<̆k̆رDت +̆åÉÑ̆§̆لا̆+ اò©نا
هHå تEåوو ،هtkلا8Ñو هHå تIواå-و ،ه9ÑkواDو
ٌةر©Fgٌ لود ٌت/ر1 ا}+و ،هIkداJو مõÄÑœلً اEاí-ا

ن> ا§íÄÑ°+ ٌةمIâ&ا ت&اIو ،ٌةMوE ٌض7و©/ تدu©0ُو
ودõåل ةMïد8Ñ ا§I&ا+ ف°ÇÑ- ن&ا تEgõو ،éارÇÑلا

ه©õ> تDâا0و ،هHå ا§-ا©Eاí-ا ت>رD ،هل ةدJاHåو
ه©õ> ض9رk>ا نH لF تEgا>و ت6Ñgا0و ،هFíõkو
هEار1kا ت6Ñ§õو ،هHå ا§œEk> تgå:و ،ه+را0و
،ه(اï+ ىل)ا ت>دو هدو/و ن> تDåادو ،اJر©èلو ا§ل
،هلاو5و هÅÑÜg+ ةõ(اïلا تاو>دلا لF تر6Ñk°òاو
 �هلاEkو ه+رt+ و&ا

تلدg- يkلا اJد0و تÄÑ©ل ة©+رåلا لودلا نòل
ر©=ً ا>اEÜ ن)ا ل+ ،ا§IíÄÑ ةرíkلا ل1œ تر©è-و

+ÄÑ̆©̆á ٍH̆لا ن˘í̆õÄÑ̆Ü̆©̆°̆©̆©̆ا ن&ĬíÄÑ̆§̆م Ĕاور©= د
ذ)ا ،اوå/ار-و اوIوا§-و ،اول5ا°-و او:رDو ،اولد+و
نا©òلا+ ة©°©íõÄÑÜلا رM̆رk̆t̆˘لا ة˘مH̆°̆â̆ تDرk̆̆>ا
،ى°˘مM̆k̆ ناF̆ ا˘مH̆ ر˘ثF̆&ا هH̆°̆t̆k̆و ،يĬو̆©̆§ÇÑ̆لا

،هHاH&اً HÄÑkt©œ ناF امH ٍر©ثF ن> هل تل5ا°-و
،ا̆°F̆ğõ̆k̆ ًةدJ̆اH̆å̆و ،ا̆°˘لذ&ا ًاĔاí̆˘̆-ا ه˘H̆˘å̆ تĔ˘åوو
،ا°H̆د6Ñ̆k̆w̆ا ًاÄÑ̆©̆ï̆°̆-و ،ا̆°̆-د̆©Ĕ ٍت’وF̆و̆-ور̆+و
ن˘H̆ تå̆˘õ˘̆/و ،ا˘̆°˘˘ل نا˘F̆ ا˘H̆ ل˘F̆ ا˘̆°˘H̆ ت}˘˘1̆&او
،ا§+ اوDرk>او ا§Hå اوEåو نM}لا ن̆©̆©̆°̆©í̆õÄÑ̆Ü̆˘لا

هHå نوM°ÄÑï ،هلً ةام0و يIو©§ÇÑلا نا©õòل ًا6Ñار0
نوMÉÑ̆t̆و ،ه6Ñ̆œH̆k̆ ق̆©t̆ï̆̆-و ه˘̆°˘H̆&ا نا˘˘م˘ÉÑ̆ل
+ÅÑåg§م Hا ن&/õو ،هMk°0 ن> نول5اïوE§9ر)ا مÑا$ً ًاH°å م§Jõ&ا نوذ'وMو م§7Ñåg ىõ> نوMïÄÑو ،هل
،قMktï ’ ي}˘لا ها9Ñ̆ر ىõ̆̆> ًا8Ñ̆ر0̆و ،هèÉÑ̆ğ˘ل
- ’ يkلا ةÄÑkt©õملا هFkراHgو ُkَوEع� 

،ٌر̆©F̆ğ ٌروH̆t̆â̆ عĔو ا̆§ĬíÄÑ̆ ةد˘˘م˘˘لا لœ˘1̆و
ٌل©/ ا§©D ر§; ذ)ا ،عEوk- نò- مل اH ةH&’ا با8Ñ&او
ن&ا+ لوMï ،تاHوtòلا ه-دM&او تاÄÑõÜلا هkم>د
D̆˘õÄÑ̆˘Ü̆©̆ل ن˘©ÄÑت EÉÑ̆©̆k̆او ،ي(6Ñ̆ار)̆©̆ل ل˘©ÄÑت
فراqلا را©kلا ا}J ىل)ا نوkÄÑg°ملا }1&او ،ي-ود>
ة̆©̆>ا˘مk̆̆/’ا تاÜ̆ğï̆˘لا فH̆w̆k̆õ̆ نH̆ ،رw̆˘Ü̆˘˘لا

،ة©˘م6Ñ̆ر˘لاو ة̆©ÅÑ̆å̆ğلا ،ة̆©˘مå̆õ̆˘لا تاM̆وÄÑ̆k̆م˘لاو
Mل نو/ورõò©لا ناÇÑ§©وIو يMل نو>دœ<kفار
نواkåلاو ًاMòر7Ñ ه+ لوïgلاو ،هHå ضMÅاkåلاو ه+
H̆˘å̆˘6’او ً،ارا˘̆/ هÑ̆˘k̆˘í̆ةدا H̆ن Ĕلا ه̆-ارد˘å̆õ̆ة̆©˘م
يD هH̆å نواk̆å̆˘لاو ،ة̆©̆/و˘لو̆°kò̆˘لا ه̆-ا̆©ĬاHò̆)او
ر©ثòلا هMدل ذ)ا ،ة©+رåلا تاMداEkÇÑ’ا+ ض9و§°لا

Hام MïدHملاو ،هí©د Hام Mgهلدا� 
برåلا ن©°:اوملا ضåÉ+ ن&اً $و6Ñ رH&’ا دا5و

<œ 8Ñو م§-وE ُgُu،َ ا/وJاوم+ اورEí§ملا مå©gة
ة̆©ïÉÑ̆˘لا او8Ñ̆í̆وD̆ ،ة̆°̆©ÅÑ̆م˘لا م̆§̆-اM̆˘t̆ر˘ÇÑ̆-و
،تاòg°لا ض6ا6Ñ&او م(ا~§لا ب6Ñg ا§I&ا+ ة©°©íõÄÑÜلا

م§I&ا او&ارو ،اJودIا6Ñو اJوم>د ذ)ا م§IíÄÑ&ا او&ا1Üو
-ÉÑ̆اورر F̆ار̆©˘ث ًĬk̆©̆q̆ول ًةEوD§م Hå§ا-و ا&M©دJم
،ل©(ار6Ñ)’ م§-اداåم+ ر©˘ثò̆لا اور1ÄÑ̆و ،ا̆§ÅÑ̆å̆ğل
،مMرòلا ن%ارïلا يD تدرو ا§I&ا م§åÉÑ+ ى&ار يkلا

 �ة°cمÜملا ة°H%’ا ةا©tلا قÄÑkt- ،ه°Hٌ $~/ ا§I&او
ىدل لH&’ا م;اå- ،ا§IíÄÑ ةرíkلا ه}J ل1œ نòل

اد=و ،م§+وEõ يD ن©ï©لا ض6رò-و ،ن©©°©íõÄÑÜلا
<ï©ًةد Fام F0و ،ناï©ïة Fام Mqا ن&ا+ ،ب(6Ñار)©ل
ا§íòò- تEوو ،ن%ا دE ا§Iا5H ن&او ،ةلاHt ’ ةõ(ا5
ي§D تمâ> ام§H ا§-وE ن&او ،برEkا دE ا§لاو5و
نH ا§I&او ،ة©Jاو ي§D ترFg ام§H ا§-اردEو ،ٌةí(ا5
تIاF يkلا ا§kمJ~M ن&او ،ة(رH§k ة9Ñå©í ا§1õاد
EدMام ًHÄÑkt©õمو©لا ت-ا+ ة Hمò°ا ل+ ة&F©ةد، Dïد
ا§لا/رو ،اg~J- ة©°©íõÄÑÜ˘لا ةH̆واï̆˘م˘لا ت8Ñ̆ğt&ا
M̆ğو5راĬ§̆و اM̆k̆í̆وĔنو <̆õ̆©̆§̆و ،مMÉÑ̆åً̆اد0 نو
ÅÑل ا̆§̆©õ̆̆> نو9Ñ̆رM̆í̆و ،اJ̆ر7Ñ̆ نودMÇÑ̆و ا̆§Jَِ̆ر˘˘َ
Håد/ ٍت’داM5او-و ٍةدIد ٍتاE©ïٍة� 

،ةò̆ğ°˘لا ىõ̆̆> تHÉÑ ٌة̆°6Ñ̆ نو6Ñ̆ğå̆و ناk̆̆°̆.ا
1õï1 تœ7 ا§لÑågا ً/gارا ًEوMًا، <~M~ا ً<ÇÑ©ا ً<õى
’ً اMوE ،مMÄÑkÄÑõ ’ً اد©°> ،ناو§لا ىõ> ًا©+&ا ،ل}لا
MÉÑåاو ،ف.ïًا ’ M§k~، MÇÑر <õلا ق0 ىåةدو
،ا§õ/&ا نH ل-اMïو ا§©Dä <õاMtو ،ا§+ كÄÑمMkو
ىkgïل ،مJدا0í&’ داد/&’او م§(ا°+&’ $ا+%’ا ا§.روMو
Dي Eõم§+و <ï©ًةد HÇÑوI0و ًةïا ً’ M°ÄÑى، H§ام
-ïلا م§+ مدåو ،رم-åلا م§+ ترثwÜو ،ى<âتم
’ ،ًاk+ا. ًا6ÑدHï ًا0ï ى6Ñkgï ا§I)اD ،باÇÑåلا م§HاH&ا
Míو ا§+ نو:ر’ Mk°و ،ا§°> نول5ا’ Mí9واÑنو

<õ©§و&ا ا Mïgõنو +kåوMÉا§°>ٍ ض، JوMو&ا ًة /°ÄÑ©ًة،
،ن©DõÄÑÜ ر©= م§©9ÑرM ن:و ’ ذ)ا ،ًةHاE)ا و&اً ا°:و
،ىرÄÑملاو ىEÇÑ&’او ض6دïلا م§©ÄÑ°- ًة©ÄÑ°/ ’و
 �ن©DõÄÑÜ لFو ةHا©ïلاو د§ملا و&ا

-̆˘˘kÇÑ̆˘˘0̆’ا م˘̆(ار˘˘̆/ د˘˘̆>ا˘k̆˘œا ل’(6Ñ̆˘ار)̆˘©̆˘õ̆˘ي
نا6Ñ̆k̆©̆Ü’ا ف̆©˘ثkò̆˘ل ة̆©Ĭاودå̆˘لا تا6Ñ̆را˘م˘م˘لاو
ق:ا°ملاو ىرïلاو ندملا ع©م/ يD يرام6Ñkå’ا
ا§kم8Ñا> ا§©D ام+ ة©°©í̆õÄÑ̆Ü̆˘لا ة˘لودõ̆˘ل ةå̆̆+اk̆˘لا
ة6Ñا©ÄÑلا ه}J لثمk-و ةt̆k̆õ˘م˘لا ة̆©ĔرÅÑ̆لا ض6دï̆˘لا
ي9Ñار&’ا ةرداHÇÑو تو̆©ğ˘لا مدJ̆و ةM̆د̆©kÇÑ̆å̆˘لا
˘مرt̆˘لا نH̆ $ا~˘̆/&ا م˘9Ñ̆ ت’وا˘H̆˘t̆ ى˘˘ل)ا ة˘D̆ا˘9Ñ̆)ا
اHو نم0رلا ل©1õ ة°MدH يD فMرÅÑلا يم©Jار+)’ا
M̆ï̆وH̆ه̆+ نو H̆ن H̆6را˘مÑ̆تا HÅÑ̆©̆°̆ة D̆ي H̆دĬ©ة
ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلا $ا°+&ا ع°o H©0 ةtkõملا ض6دïلا

Hملا تا$ار/)’ا }1&ا نïا ا©لود ةرر-gمل ا§>اòاDtة
ىõ> ة©(ا}èلا دورÜ̆˘لا ع5M̆و̆-و اĬوروò̆لا ةt̆̆(ا̆/
لاk̆ï̆̆>او $ا̆>د6Ñ̆k̆ا مM̆k̆و ة̆/اt̆k̆˘م˘لا تœ̆(اå̆˘˘لا
ا°7Ñåg $ا°+&او ة©°©íõÄÑÜلا تادا©ïلا نH تارåÅÑلا
D̆د˘م˘لا يM̆°̆م˘لا ة˘ï̆6دÑ̆ة D̆ل̆; ي H̆8اوÑõم>دلا ة
ة8Ñ̆اw̆˘لا تاM̆t̆رkÇÑ̆˘لا كõ̆- نœ̆>)او يMò̆رH̆’ا
برtلا م(ارqل هم>دو ناHدMرD يMòرH&’ا ر©ÄÑíلا+
ىõ> هد©F&ا-و  ل0kœ’ا ةHو0ò ا§+ موï- يkلا
6Ñة>ر -°í©{ HwÜÜلا تاÉÑا مIÄÑqاHا ًHع HاوEف
اH رMرم- لواt- يkلاو ةMداåملا ة©MòرH’ا ةراد)’ا

MÄÑ̆8 ى˘مÑ̆í̆ï̆لا ة˘ï̆م˘لا نرÅÑ̆و'وH̆ر˘م˘لاو ةD9وÑة
ع©م/ يD ي°©í̆õÄÑÜ˘لا بÅÑ̆åلاو ةدا̆©ï̆˘لا éا˘م̆/)ا̆+
ة˘0̆ا˘Ĕو ل˘ò̆+و vر˘MÇÑ̆ ا˘MÉÑ̆&او هد˘̆/او˘̆- ن˘F̆ا˘H̆ا

لوïلا+ ةMرå°ÇÑلا ه-اMtرÇÑ- لkÇÑلو ة©Iاود>و
لاثم- ن> ل5ا°kلا ع©ÄÑkÜ- ’ اMòرH&ا نا امF هIا
ل©wõلا ن> ل5ا°kلا ع©ÄÑkÜ- ’ ل©(ار6Ñ)ا ناD ةMرtلا

را:)ا يD كلذو لMا ت©+ ةMرام6Ñkå’ا ة°:وÄÑkملاو
ت©gثkل فدا§لا يMòرH̆’ا يĬو̆©̆§ÇÑ̆لا ف˘لاk̆t̆˘لا
ي˘9Ñ̆ار’ا ة˘Ĕر˘6Ñ̆ ي˘D̆ رار˘˘م˘6Ñ̆˘k̆’او ع˘̆(ا˘˘Ĕو˘˘˘لا
ةراtÉÑلاو pر)’او Mxراkلا رMو~-و ة©°©íõÄÑÜلا
 � ة©6ÑœH’ا

ر5M̆و ه̆+ موM̆ï̆ ي}˘لا ناودå̆˘لاو د̆©˘kÇÑ̆˘å̆˘˘لا نا
تاد0ولا ف’%ا $ا°+ ن> هœI>)او يõ©(ار6Ñ’ا برtلا
مtل ت©+ ة°MدH برE ةMرام6Ñkå’ا ة©Iا6Ñk©Ü’ا
Dرا:)ا ي -Üg©ق Hا MÄÑ8 ىمÑíïلا ةïا نر’HرMò©ة
د©kÇÑåلا ة6Ñا©6Ñ رارم6Ñkا ىõ> دF'وM ي}لا رH&’ا

م(ار/ دMqÄÑ ام+و ا°7Ñåg د9Ñ ناودåلاو م(ارqلاو
رH&’ا ل0kœ’ا تاوE لEg نH ةرمÄÑkملا برtلا
ي˘لود˘لا ع˘مq̆k̆˘م˘لا ل1̆د̆- ة̆>ر6Ñ̆ بM̆k̆Ü̆õ ي}˘لا

م(ارqلا ه}J ىõ> ل0kœ’ا ةمFاHtو ه-ا6ÑÄÑ'وHو

ماH&ا يرام6Ñ̆kå’ا نا6Ñ̆k̆©̆Ü̆’ا ة˘مM̆ر̆/ ا̆§̆©D̆ ا˘م̆+
ة©(ا°q˘لا ة˘مtò̆˘م˘لا ة8Ñ̆ا1̆و ة̆©˘لود˘لا مF̆اt̆˘م˘لا
ة©مJ&او كلذ رارم6Ñkا ىõ> قMرÜلا عïÜل ة©لودلا

H8اوÑõلا ةq§ل دوkوD©لا رtامMل ة©لودلا ةÅÑåg°ا
تا6ÑÄÑ'وملا ما©Eو يH̆ار̆/’ا د̆©kÇÑ̆å̆˘لا ا}J̆ ماH̆&ا
ل0̆k̆œ’ا ما~˘ل)او اJ̆رود̆+ 9Ñ̆Ü̆œé’ا̆+ ة̆©˘˘لود˘˘لا
ة8Ñا1و ةدkt˘م˘لا مH̆&’ا ن̆> ةرداÇÑ̆لا تارارï̆˘لا̆+
ناF ي}لاو يرام6Ñkå’ا نا6Ñ̆k̆©Ü’ا̆+ ةk̆å̆õ̆ï̆˘م˘لا
4332 مĔر ي˘لود˘لا نH̆&’ا ضH̆˘q̆õÄ رار˘Ĕ ا˘J̆ر˘1̆%ا

ن̆> ةرداÇÑ̆لا ىر1̆&’ا تارارï̆˘˘لا ن˘H̆ تا˘c̆˘˘م˘˘لاو
HqõÄا ض’&Hلاو نqمå©لا ةåاHة� 

ةرور9Ñ بMkÜõ ناودåلا ا}Jو م(ارqلا كõ- نا
ة©°:ولا ةد0ولا 5اIqا ىõ> ع©مqلا نH ض8رtلا
يkلا ةو>دلا ردĬï̆ لاq̆˘م˘لا ا}̆§̆+و ة̆©̆°̆©í̆õÄÑ̆Ü̆˘لا
ن©H’ا تاد6Ñå دم0ا ل9Ñا̆°˘م˘لا ر̆©6Ñ̆’ا ا̆§õ̆ï̆̆:ا
بلا: يkلاو ن©DõÄÑÜ رMرktل ة©ÅÑågلا ةõqgل ماåلا

1̆˘˘œو˘̆+ ا˘˘̆§˘˘˘لĔ˘1̆ ي&ا ف˘œD̆˘تا <̆˘õ̆˘لا ىÄÑ̆˘ة˘0̆ا
ةد0ولا ةرداHg قœ:ا يلا ىÄÑåلاو ة©°©íõÄÑÜلا
ة©°©íõÄÑÜلا رMرktلا ة˘مH̆°̆â̆ را̆:ا يD̆ ة̆©̆°̆:و˘لا
يõ©(ار6Ñ’ا ل0kœ’او راH̆د˘لا ر̆:اH̆w̆ ة̆§̆/او˘م˘ل

نا6Ñ̆k̆©Ü’او ل0̆k̆œ’ا ةH̆و0ò̆ ا̆§6Ñ̆را˘م̆- يk̆˘لا
ماIïÄÑ’ا $ا§I)ا+ اH̆دĔ يÉÑ̆م˘لا ةرور9Ñ̆و ة̆©˘مJ̆&او
ب&ارو ة©°©í̆õÄÑ̆Ü̆˘لا ة̆©̆°̆:و˘لا ةد0̆و˘لا ةدا6Ñ̆k̆å̆او
يD̆ د0̆وk̆˘لاو ماĬïÄÑ̆’او ةĔرí̆˘لا }˘Ĭ˘ğو éد˘ÇÑ̆لا

Hة§/او HwÜÜ0’ا تاkœملا هم(ار/و لk8اوÑõة
ض9ر&’ا ىõ> ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلا دومå~M~ 8Ñ-و
اJرود يD ةHوtòلا ن©òم- بMkÜõ ي}لا رH&’ا

قاí-’ا }©k°íلً ا}©í°- ا§HاH&ا ل©Eارåلا ع9Ñو مد>و
ة©مJ&او7102 ما̆> ةرJ̆اï̆˘لا يD̆ عĔو˘م˘لا ر̆©1̆’ا
 � ض6دïلا يD ة8Ñا1و تا+اIkw’ا $ار/)ا+ كÄÑمkلا

ه6ÑرامM اHو ع(اEولا كõ- ل; يD م§ملا نH تا+
ىõ> لمåلا ملا; ناود> نH يõ©(ار6Ñ’ا ل0kœ’ا

9Ñةرور -íå©لا لwÜلا تاوqاثلاو ةدا+kمل ةwkõف
لمåلا+ ة©°©íõÄÑÜلا قوõtïل ةم>ادلا ملاåلا لود
<̆˘õ̆˘ر ىDÉض H̆˘w̆˘Ü̆˘Ü̆˘لا تاÉÑ̆˘6’او مÑ̆k̆©̆Ü̆نا
اJارkg>او ل0̆kœ’ا ا̆§̆+ موM̆ï̆ يk̆˘لا دM̆ا̆§̆-ر̆+’او
رMو~-و ةEر ض6و ةMرgÅÑلا د9Ñ بر0 م(ار/ ة+اثم+
 � Mxراõkل

6Ñí©او°لا رMلا اtÄÑ°ة Dي DõÄÑÜ©ن
ة©°©íõÄÑÜلا vاÇÑgلا ةدMر/ رMرt- ضÄ©(ر

ةيلصصألا تاطاصشنلا ىلإا ةفاصضإلاب ةكرصشلا عوصضوم عيصسوت مت ،0202 يام11 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
ةطبترملا تاجتنملل ةلمجلاب ةراجت- /.تاناويحلا ةيذغتل تاجتنم ةعانصص- /.لافطألا ةيذغت ةعانصص- :ةيتآلا ةيراجتلا تاطاصشنلا

عورزلل ةلمجلاب ةراجت- /.عصضرلل ةفلتخم تاودأا و لافطألا ةيذغتل ةهجوملا تاجتنملا و داوملل ةلمجلاب ةراجت- /.ناصسنإلا ةيذغتب
ةطبترملا داوملا داريتصسا- /.تاناويحلا داريتصسا-.اهقحاول و اهرايغ عطق ةحÓفلا ناديمب ةطبترملا تادعملا و ةزهجألا ، تاجتنملا داريتصسا- /.ةيصشاملا ءاذغ و
ةيذغتل ةهجوم تاجوتنم و تاودأا داريتصسا- /.عصضرلل ةددعتم مزاول ولافطألا ةيذغتل ةهجوملا تاجتنملا و ةيئاذغلا داوملا داريتصسا- /.ةيرصشبلا ةيذغتلاب
تازيهجتلا ، تادعملا عنصص- /.ةيرصشبلا ةيذغتلل ةهجوملا تاجتن˘م˘لا ل˘كو ة˘جزا˘ط˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ع˘يزو˘ت˘لا و ن˘يو˘م˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م- /.لا˘ف˘طألا

ةعانصص- /.كامصسألا و موحللا نم تاربصصملا داريتصسا- /.ةيحلا تاناويحلل ةلمجلاب ةراجت- /.ةفيلألا تاناويحلاب ةيانعلا وةيبرتلا يف ةلمعتصسملا ضضارغألاو
ةراجت- /.يندبلا فيظنتلا و ليمجتلا داومل ةلمجلاب ةراجت- /.يندبلا فيظنتلا و ليمجتلا داوم ةعانصص- /.تاعانصصلا فلتخمل ةيصساصسألا ةيئايميكلا داوملا

داوم داريتصسا- /.تلامعتصسلا لكل ةهجوملا ةيئايميكلا تارصضحتصسملاو اهعاونأا لكب ةيئايميكلا داوملا داريتصسا- /.ليمجتلا و ةقÓحلا مزاول و تادعمل ةلمجلاب
و ةزهجألا داريتصسا- /.ةيدصسجلا ةفاظنلا و ةراطعلا و ليمجتلا داوم ةعانصصل ةهجوملا ةيصساصسألا تويزلا و ةيلوألا داوملا داريتصسا- /.يندبلا فيظنتلا و ليمجتلا
ةيئايميكلا تاجتنملا فيلغتو بيصضوت- /.ةجصسنأÓل ةيلوألا داوملا فيلغتو بيصضوت- /.ةيئاذغلا داوملاو تاجتنملا فيلغتو بيصضوت- /.ليمجتلا و ةقÓحلا تاودأا

/.يرـطيبلا لامعتصسÓلةـينلديـصصلا تاـجوتـنملا عنـصص- /.ةينلديصصلا تاجتنملا ةعانصص- /.(أا.م.ف.م.غ) ىرخألا ةفلتخملا تاجتنملا بيصضوت - .ةدمصسألاو
داوملل ةلمجلاب ةراجت- /.ةيرطيبلا و ةينلديصصلا تاجتنملل ةلمجلاب ةراجت- /.ةيحارج ةيبط تاودأا و ةزهجأا ، تادعم ، ةينلديصصلا هبصش تاجوتنملا عنصص-
تادعملا و داوملا داريتصسا- /.تاكلهتصسملا و اهرايغ عطق و اهقحاول ،ةيحارجلا ةيبطلا تاودألاو  داتعلا ،ةينلديصصلا هبصش داوملل ةلمجلاب ةراجت- /.ةينلديصصلا
لك وتاكلهتصسمو رايغ عطق ةيحارجلا ةيبطلا تازيهجتلاو تادعملا ،ةينلديصصلا هبصش داوملا داريتصسا- /.ةينلديصصلا داوملا داريتصسا- .ةيرطيبلا و ةينلديصصلا

داوملا ةــئــبعت- /.تاكلهتصسملا و رايغلا عطقاهقحاول ،ةيحارجلا ةيبطلا تاودألاو تادعملا ،ةينلديصصلا هبصش داوملل ةئزجتلاب ةراجت- /.ةيبط تاكلهتصسم و زاهج
بصشخلا نم ثيثأاتلا تاعومجمل يعانصصلا جاتنإلا- /.يندعملا ثاثألا عنصص-.تاعامجلل بصشخلا نم ثاثألا عنصص- /.ةينلديصصلا داوملا ريدصصت- /.ةينلديصصلا
ةـعانصص-/.يبتكملا و يلزنملا لامعتصسÓل ثيثأاتلا تاودأا و ثاثأÓل ةلمجلاب ةراجت- /.كيتصسÓبلا نم ثيثأاتلا تاودأا ةعانصص- /.يقدنفلا وأا يلزنملا لامعتصسÓل
ريدصصت- /.ةيبطلا تامزلتصسملا داريتصسا-/.ةيبطلا تامزلت˘صسم˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ع˘يزو˘ت˘لا- /.ة˘ي˘حار˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جأÓ˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت- .داو˘م˘لا ل˘ك ن˘م ثاـثألا
- /.ةيرانلا تاجاردلاو تاجاردلا قحاولو رايغلا عطق ةعانصص- /.تارايصسلا رايغلا عطق و قحاول ، تازيهجت تابكرم بيكرت و ةعانصص- /.ةيبطلا تامزلتصسملا
قحاول و رايغلا عطقل ةلمجلاب ةراجت- /.لقنلا لئاصسو فلتخمل رايغلا عطق داريتصسا- /.كيناكيملا ناديمب ةطبترملا قحاوللاو رايغلا عطق ،تادعملا داريتصسا
/.لباقمب تاقرطلا ىلع تارايصسلا فقوت ناديمب طبترملا داتعلا لك داريتصسا- /.ةيطاطملا تاراطإلا داريتصسا- /.ةيطاطملا تÓجعلل ةلمجلاب ةراجت-/.تارايصسلا

ةفلتخملا علقملا تاجتنم ريصضحتو جارختصسا- /.تارايصسلا قحاول بيكرت و زيهجت-/.تارايصسلا نوهد لامعتصساو ريصضحتب ةطبترملا تاجتنملا و تادعملا داريتصسا-

و داوملا ، تازيهجتلا داريتصسا-.حطصسملا جاجزلا و يحصصلا فزخلا ، ءانبلا داومل ةلمجلاب ةراجت-/.ةيكيتصسÓبلا ءانبلا داوم ةعانصص- /.ءانبلا داومل ةهجوم ريغ
يعانصصلا جاتنإلا-/.ةيمومعلا لاغصشألا و يرلا ،ءانبلا تاطاصشن عورف لك زاجنإا و تاصساردلا ةصسصسؤوم- /.ةيمومعلا لاغصشألا و ءانبلا عاطقب ةطبترملا تادعملا
يعانصصلا زاجنإلا- /.لامعتصسÓل ةزهاجلا ةناصسرخلا ريصضحت و ةناصسرخلا نم زهاجلا ءانبلا ءازجأا جاتنإا-/.ءانبلاو ةعانصصلل ، ةيحصصلا ريغ ةيفزخلا تاجتنملل
و داوملا داريتصسا- /.كابصشلا و طويخلا ، ةصشمقأÓل ةلمجلاب ةراجت- /.فودنملا نطقلا و ةجوصسنملا ريغ ةصشمقألاو تايدبلل يعانصص جاتنإا- /.ةصضايبلاو ضسبÓملل
ي˘عا˘ن˘صصلا جا˘ت˘نإلا- /.ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا عاو˘نأا ل˘ك˘ل ة˘صشم˘قألا و مÓ˘فألا دار˘ي˘ت˘صسا- /.كÓ˘صسألا و طو˘ي˘خ˘لا ،ة˘صشم˘قلا دار˘ي˘ت˘صسا-/.ة˘ج˘صسنألا ناد˘ي˘م˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا تاد˘ع˘م˘˘لا
ةعانصصل ةهجوملا داوملا و تاجتنملل ةلمجلاب ةراجت- /.ةيذحأÓل ةلمجلاب ةراجت-/..)أا.م.ف.م.غ) مييختلا و ةصضايرلا تاودأل يعانصصلا جاتنإلا-/.ةيذحأÓل
تاودأا داريتصسا- /.ةيذحألا داريتصسا- /.دولجلا ناديمب ةطبترملا تاجوتنملا و تادعملا داريتصسا- /.(ءاصسنلا و لاجرلل ) لمعلل ضسبÓم داريتصسا- /.ةيذحألا
ةطبترملا تادعملا و تاجتنملا داريتصسا- /.تلامعتصسلا لكل ةهجوم ةهباصشم ىرخأا تاودأاو رفصسلا تاودأا ، ةتاخصسلل يعانصصلا جاتنإلا- /.ةيصضايرلاو ةيلصستلا

.معطم ةنيفصس- /.ديصصلا ةحلصسأا داريتصسا-.اهرايغلا عطق و اهقحاول ،اهؤوازجأا ،ةيرهنلاو ةيرحبلا ةحÓملل تادعملا لك داريتصسا-.كامصسألا ةيبرت و ديصصلا عاطقب
و ةيحÓفلا تانيكاملا ةعانصص-.ةيحصصلا ةيتابنلا تاجلاعملا و ةيحÓفلا لاغصشألا ةصسصسؤوم- /.ءارصضخلا تاحاصسملا ةئيهت- /.يحايصسلا يرحبلا ديصصلا طاصشن-
داريتصسا- /.اهقحاول و اهرايغ عطق ، ةحÓفلا ناديمب ةطبترملا تادعملاو ةزهجألا ، تاجتنملا داريتصسا-/.تايئاملا ةيبرت و يرحبلا ديصصلل ةهجوملا تازيهجتلا
ناديمب ةطبترملا قحاوللاو رايغلا عط˘ق ،تاد˘ع˘م˘لا دار˘ي˘ت˘صسا- /.ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا ويئاذغلا ، يحÓفلا ريهط˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا داو˘م˘لا و ةز˘ه˘جألا
ةيلزنملا ةنايصصلاو ةفاظنلا داوم و ريقاقعلل ةلمجلاب ةراجت- /.تايافنلا ةجلاعمو ةلازإا- /.اهرايغ عطق و اهقحاول وةيحÓفلا تادعملا لك داريتصسا- /.كيناكيملا

ةنايصصلا و ةفاظنلا تاودأا لك و ةيلزنملا تاودألاو  ريقاقعلا ،تاودرخلا ناديمب ةطبترملا داوملا و داتعلا داريتصسا- /.ةلثامملا داوملا نم اهريغو ةينهملاو
نمألا تازيهجت ةعانصص- /.ةيامحلا و نمألا مزاول و داتع ، تازيهجت عنصص- .ةئفدتلا و ةماحللا مزاول و تاودرخلل ةلمجلاب ةراجت- /.ةينهملا و ةيلزنملا
ةراجت- /.ةيامحلاو نمألا تاديروت و تادعم ، ةزهجأÓل ةلمجلاب ةراجت- /.زيمرتلل ةيتامولعملا جماربلاو تازيهجتلا ةعانصص- /.ةينقتلا ةبقارملل ةصصصصخملا

نم ةيامحلا ونمألا تادعم حيلصصت و بيكرت- /.ةيامحلاو نمألا مزاولو تادعم و تازيهجت داريتصسا- /.قرطلا ةراصشإاو نمألا تاجتنم و داوملا ، تألأÓل ةلمجلاب
ةراجتلا- /.ةينقتلا ةبقارملل ةصصصصخملا ا نمألا تازيهجت حيلصصتو ةنايصص ،بيكرت- /.ماظنلا ظفحو لخدتلا تازيهجت ةنايصص و حيلصصت ،بيكرت- /.ةقرصسلا
ةيصسردملا مزاوللاو تاودأÓل يعانصص جاتنإا- /.ماظنلا ظفح و لخدتلا تازيهجت داريتصسا- /.ةينقتلا ةبقارملل ةصصصصخملا  نمألا تازيهجت داريتصسا- /.ةينورتكلإلا

نونفلا تاطاصشن تاودأا و تاديروتلل ةقارولا و ةبتكملل ةلمجلاب ةراجت- /.اهتامزلتصسمو اهقحاول ،بتكملا تلآا و يلآلا مÓعإلا داتعل ةلمجلاب ةراجت- /.ةيبتكملا و
ةيملعلا تÓجملا ،تافلؤوملا ،ةزيجولا بتكلا ،بتكلا داريتصسا-/.يبتكملاو يلآلا مÓعإلا ناديمب ةطبترملا داوملا و تادعملاداريتصسا-/.ةليمجلا

.ةليمجلا نونفلا تاودأا و ةيصسردملا تاودألا و مزاوللا ،ةقارولا داريتصسا- /.ةيفاقثلاو
        نÓعإÓل

ٌةدارإاو ٌدهعو ٌدعوو ٌشسدقم ٌقح ُةدؤعلا

 ةيمÓسسإلا ةراسض◊او خيراتلا ريوزتو يسضارألا ةقرسس

يوادللا فصسوي ىفطصصم .د ملقب

يوادللا فصسوي ىفطصصم .د ملقب

.نيدلا لامج دمحم ينابيسش :ديسسلا اهريسسم00/61 ‐2323000 ب89 :مقر يراجتلا لجسسلاجد00,000.000.972 :اهلامسسأار.(رئازجلا) يقارب  تاريمعلا طاسشنلا ةقطنم :اهرقم «كـــينورتكلإا لاتنؤنيتنؤــك » :ةامسسملا م م ذ ةكرسشلا
ةكرسشلا عؤسضؤم عيسسؤت
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:» مÓسسلا»ـل يلكاب ماركإا ةبتاكلا

ةفلؤؤمو ةبتاك فيطسس ةيلو نم اعيبر81 رمعلا نم غلبت ةبلاط ماركإا
رسشبلا ديب تسسيلو هللا ديب :ةلؤقمب نمؤؤت تاغللا ملعتل ةبحم ،ةحؤمط

مهنع Íغلا عفر لجأا نم

نؤبلاطي ةليسسŸاب تنؤمرات ‘ يسشاؤسشلا مأا ناكسس
ةيؤي◊او ةيؤمنتلا عيراسشŸا ديدع ليعفتب

سسابعلب يديسس يف لظلا قطانم زربأا نم ةدحاو دعت

مؤحرم يف ةرؤجهملا اهقطانم ىلإا ةدؤعلل ةيرؤهمجلا شسيئر خرسصتسست ةلئاع05
نطقت ةلئاع05 وحن تهجو

ةيدلب˘ب قو˘سسلا ضضي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘ي’و بو˘ن˘ج ى˘سصقأا˘ب مو˘حر˘˘م
ةثاغت˘سسا ءاد˘ن ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
ل˘جا ن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل
ةدا˘عإا د˘سصق يرو˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ىلإا عوجرلاو اهيراجم ىلإا هايملا

اهورجه يتلا ةيفيرلا مهتقطنم
˘˘ما˘˘ق ن˘˘يأا ،ة˘˘مزأ’ا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘˘م
بعرلا عرزب يجمهلا باهرإ’ا
ن˘م م˘ه˘ل˘ي˘حر˘تو م˘ه˘سسو˘ف˘˘ن ي˘˘ف
ندملا وحن اهدعب اوحزنو فيرلا
بقا˘ع˘ت د˘ع˘ب ن˘كل رار˘ق˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
دحأا ’و ةيدلبلا ىلع نيلوؤوسسملا

نيجتحم˘لا بسسح ن˘كم˘ت م˘ه˘ن˘م
ةياهن تبلاط.مهتلكسشم لح نم
يف ةل˘ئا˘ع05 و˘ح˘ن عو˘ب˘˘سسأ’ا

ةرئادلا رقم مامأا ةيجاجتحا ةوطخ

ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
يذلا ندم˘ت˘لا ح˘ب˘سش ن˘م ا˘هذا˘ق˘نإا

هعاونأا لكب نبغلا ضشيعت اهلعج
79 ماع ةيعامج˘لا ةر˘ج˘ه˘لا د˘ع˘ب
فلتخم ليحرتو باهرإ’ا ببسسب
ضسرا˘م˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

هذ˘ه˘ب ة˘ي˘حÓ˘˘ف تا˘˘طا˘˘سشن ةد˘˘ع
ضضارأا˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

تاونسسلا ةليط اهت˘ل˘ع˘ج ة˘ب˘سصخ
فلتخم يف ةيباجيإا جئاتن مدقت
اهترجه دعبو نكل ،ليسصاحملا

نامرحلا ضشيع˘ت ا˘ه˘سسف˘ن تد˘جو
ةلاطبلا ةسصاخ هعاونأا فلتخمب
قايسسلا ضسفن يفو ،مهتقهرأا يتلا

ءاملا ريفوتب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط
د˘ي˘ب˘ع˘تو ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
ةدوعلا ةيغب كلاسسملاو تاقرطلا
ة˘سسرد˘م ن˘ع كي˘ها˘ن ،كا˘ن˘ه ى˘لإا

تابلطتم نم ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ئاد˘ت˘با
مهنأا نوجتحملا دكأا ثيح ،ةايحلا
ع˘سضو˘لا رار˘ق˘ت˘سسا د˘ع˘بو مو˘ي˘˘لا
م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي ي˘˘ن˘˘مأ’ا
يدايأا ا˘ه˘ت˘بر˘خ ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كسس
كانه ىلإا ةدوعلا دسصق مارجإ’ا

،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا م˘ه˘ي˘˘سضارأا ة˘˘مد˘˘خو
ةروكذملا تÓئاعلا نإاف ةراسشإÓل
ترطسضا ةيعامجلا ةرجهلا دعبو
اهيلإا أاجلت ةنكمأا نع ثحبلا ىلإا
ببسسب ةرات ةيبهسسلا قطانملا يف
بب˘˘سسب ىر˘˘خأا ةرا˘˘تو فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا
فرط نم اهيلع قانخلا قييسضت
اوبهن ام اوبهن نيذلا ضصوسصللا

.ةيسشاملا ضسوؤور نم
ودبع.سص

فاسشتكا ” ىتم
كتدعاسس لهو ،كتبهوم
‘ كب ةطيÙا فورظلا

؟اهتيمنت
ضسمخ لبق يتبهوم تفسشتكا

م˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘طو نآ’ا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘سس
يف اق˘ل˘ط˘م فور˘ظ˘لا ند˘عا˘سست
ظافحلا تلواح ينكل ،اهتيمنت

تقولا عمو لقأ’ا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع
اهريوطتل اقيرط تدجو

،ملقلا لم– ةبتاك لكك
ءاوسس ةيسضق هعم لم–

وأا ةيعامتجا وأا ةيناسسنإا
ةيسضقلا يهام ،اهÒغ
؟كملق اه÷اعي يتلا
يملق اهجلاعي يتلا ةيسضقلا

رمأ’ا يمسسأا ام امئاد لمأا ةيسضق
هيف لخدت لمأ’او ،لمأا يملق :ـب

انب ةقلعتم اهلكف اياسضقلا عيمج
.ادبأاو امئاد لمأ’ا اندوقو نحنو

ءابدألاو باتكلا مه نم
‘ مهبتك ترثأا نيذلا

؟كÒكفتو كركف
اورثأا نيذ˘لا ءا˘بدأ’او با˘ت˘كلا
د˘ج˘ن ة˘ي˘قار˘لا م˘ه˘فور˘ح˘ب ي˘ل˘ع
؛يريقسشلا دمحا ،يقفلا ميهاربإا

؛يطولفنملا ي˘ف˘ط˘ل ي˘ف˘ط˘سصم
م˘هدأاو نار˘˘ب˘˘ج ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ نار˘˘ب˘˘ج
يناعم لمحت مهبتك يواقرسشلا

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘نا˘سسناو ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
كلذب حلسستي اهأارقي نمو اهتايط
.يقارلا بدأ’ا

Ÿاعل كجولو ناك اذا⁄
،رطاوÿا باب نم ةباتكلا

باتكلا نم Òثك سسكع
نوجلي نيذلا بابسشلا
؟ةياورلا نم مهتايادب
ةرطاخلل لوأ’ا يجولو ناك

ديرأا تنك ينأ’ نيرخآ’ا ضسكع
عوسضوم ايناثو ’وأا فÓتخإ’ا

رثكأا رطاوخلا عم مءÓتي يباتك
.ةياورلا نم

كرادسصا نع انيثدح

فيكو ،حوبلا ن◊
امو ،ةركفلا كتءاج

تقرطت يتلا تاعوسضوŸا
؟اهيلإا

لمحي «حوبلا ن˘ح˘ل» ي˘با˘ت˘ك
يف نينجلا ةلحر هتاحفسص نيب
كلذ ى˘ق˘ب˘ي ثي˘˘ح˘˘ب ه˘˘مأا ن˘˘ط˘˘ب
ةقيرطب هتل˘حر ف˘سصي ن˘ي˘ن˘ج˘لا
ة˘ع˘سست˘لا ر˘ه˘سشأ’ا لÓ˘خ ة˘ق˘ي˘قد
بلاغ يف همأاب هتطبار فسصيف
تعمج يننأا لوقلا نكمي ،رمأ’ا
نا˘˘˘كو بدأ’او م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ينتءاج ،باتكلا اذه امهتجيتن
ةيئاوسشع ةبيرغ ةقيرطب هتركف
ملف ةأاجف يسسأار تقرتخا طقف
.اهتيلغتسساو ءابه بهذت اهكرتأا

كتهجاو يتلا تابقعلا ام
رسشن رود نع كثحب ءانثأا

؟كباتكل
فرعأا نكأا مل انأا ’وأا ..ريثكلا

اذه نع ءيسش ’و رسشن راد ةيأا
ةر˘م لوأ’ ه˘ل˘خدأا يذ˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
نيف˘لؤو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تلأا˘سسف
مل نم كانهو يلع در نم كانه
تنكو ،هتلبق ةدحاو ترتخا ،دري

نكلو اهعم عيقوتلا كسشو ىلع
ن˘ع تع˘جار˘ت ة˘ظ˘ح˘˘ل ر˘˘خآا ي˘˘ف
اد˘˘ج ف˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘سس بب˘˘˘سسب ر˘˘˘مأ’ا
ا˘هد˘ع˘ب ن˘كل ر˘مأÓ˘˘ل تمد˘˘سصنا

نم يباتك لبق هللا نم قيفوتبو
ترتخاو رسشن رود ةثÓث فرط
.ينبسسانت يتلا اهنيب نم

تابوعسصلا ام ،كيأار ‘
باتكلا هجاوت يتلا
امو ،ًارخؤوم بابسشلا

نأا بجي يتلا تاوطÿا
؟اهتهجاوŸ اهوذختي

ه˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا
با˘ب˘سشلا با˘ت˘كلا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا

فرعي ’ باتكلا نأا يه ارخؤوم
تيبلا يف ىقبتف اديج اجيورت
تابتكملا يف وأا خسسنلا مظعم
ريغلا دقنلا نم فوخلا كلذكو
مهل يتحيسصن اذل ،ةسصاخ ءانبلا

ملاع ىلإا لوخدلا اودارأا اذإا يه
نأا او˘فر˘˘ع˘˘ي نأا بج˘˘ي ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا
باتك فيلأاتب ضسيل هيف حاجنلا

ا˘هد˘˘ن˘˘ع ضسا˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘فإا˘˘ب ا˘˘م˘˘نإاو
.ديكأا مهل قيرطلا لهسسيسس

لكل ماركا ةلاسسر يه ام
؟بدألاب متهي نم

قارو عسساو ريبك ملاع بدأ’ا
بتكي نمب ضساقي ’ وهو ادج
وه ىرحأ’اب ،مهددعبو مهرمعبو
ا˘م˘ت˘ه˘م ا˘ق˘ح تن˘ك اذا ضسا˘ق˘ي ’
ناك اذإاو هرئب قمع ىلإا لسصتسسف
باتكلاب ءاوسس باجعإ’ا درجمب

.انسسح ارئاز نكف ديلقتلا وأا
تامامتها كيدل له

بدأا Òغ ىرخأا ةيبدأا
،ةياورلا لثم رطاوÿا

؟..ةسصقلا
تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها يد˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘كأا

ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كو تا˘˘ياور˘˘لا˘˘ب
.ةريسصقلا ضصسصقلاو ةيرسشبلا

ةيبدألا كعيراسشم يه ام
؟ةيلبقتسسŸا

ةيلبقتسسملا ةيبدأ’ا يعيراسشم
ا˘نأاو ة˘يو˘م˘ن˘˘ت ة˘˘ياور نو˘˘كت˘˘سس
ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘˘سس ه˘˘˘نأا ةد˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘م
.هقيفوتو هللا نذإاب ىوتسسملا

ةديرجلل ةÒخأا ةملك
ءارقللو

تحمسس يتلا ةديرجلل اركسش
اهحطسس ى˘ل˘ع ي˘ت˘م˘ل˘ك أا˘ط˘ت نأا

ن˘ب ي˘ف˘ح˘سصل˘ل ضصا˘˘خ ر˘˘كسشو
لكل ينانت˘ماو ر˘سضخ˘ل ف˘سسو˘ي
هدازو ي˘˘ل ا˘˘فر˘˘ح أار˘˘ق ضصخ˘˘˘سش
ي˘ت˘لا ي˘مو˘ج˘ن م˘ت˘نأا ا˘˘ع˘˘سضاو˘˘ت
.يتايحت...عسشت يتاباتك لعجت

مأا ةير˘ق نا˘كسس ،ل˘ج˘ع˘ت˘سسي
تنومرا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘سشاو˘سشلا
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف
ةرورسض ،ةيل˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘ئ’و˘لا
ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
لجا نم ةيوي˘ح˘لاو ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

ةقطنم ناكسس نع نبغلا عفر
،ةمسسن0005 ةبارق يسصحت
مأا ناكسس نع لثمم بسسحو
،» ضص ، ةسشوسشد » يسشاوسشلا
نأا ه˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف ف˘˘سشك د˘˘ق˘˘ف
ةدور˘ب˘ب ة˘فور˘ع˘م ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ةرعولا اهسسيراسضتو اهسسقط
ناكسسلا لك ةايح ىلع رثا ام
طبر عورسشم رخأات دعب اميسس
006 ى˘˘˘˘لإا054 ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م
،زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشب ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصو˘˘˘ت
دعبت ’ ةانق برقا نأا حسضوأاو
ةيرق نم تارتموليكب ىوسس
،ةغونو ةيدلبب ىسسيع يديسس
تا˘ع˘م˘ج˘ت ل˘ك ط˘بر˘ي يذ˘لاو
تاديهملاك ةيلامسشلا ةيدلبلا

ولحلا رئبو ريسصاوبلا عارذو
عورسشملا لخديو ،... حتاوفلاو
امدعب3102 جما˘نر˘ب ن˘م˘سض
قÓطن’ا ةراسشإا اهتقو تحنم
نكل كاذنآا ةطحملا رايتخا دعب
مهاسسو هتلعف ل˘ع˘ف د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
ي˘لا˘هأا ةا˘نا˘ع˘م ة˘ل˘سصاو˘˘م ي˘˘ف
ضسعاقت نأا فخي ملو ،ةقطنملا
اطخسس ببسس تارادإ’ا ضضعب
يتلا ،تÓئاعلا تائم طسسو
ع˘م ا˘ي˘مو˘˘ي بعا˘˘ت˘˘م د˘˘ب˘˘كت˘˘ت
ةريعسستب ناتوبلا زاغ ةروراق
بناجلا نع كيهان جد022
افورظ ضشيعت تÓئاعل يداملا

انثدح˘م ا˘ن˘ه بلا˘طو ،ة˘ب˘ع˘سص
ةكبسشب ةقطنملا طبر ةجمربب
با˘سضه˘لا ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف زا˘غ˘˘لا
ديمجتلا عفر لا˘ح ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا
،م˘ل˘ح˘لا عور˘سشم˘لا ن˘ع لو˘ق˘ي

002 ن˘˘م د˘˘يزأا تع˘˘فر ا˘˘م˘˘˘ك
نكسسلا نم تدا˘ف˘ت˘سسا ة˘ل˘ئا˘ع
ا˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس ط˘˘بر ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا
’ ثي˘ح ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
ط˘بر˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت لاز˘˘ت
ة˘ط˘ق˘ن بر˘قا ن˘م ي˘ئاو˘سشع˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘ي فوا˘خ˘م ط˘سسو
ذيمÓت ءايلوأا ،مهئانبأا ةمÓسس
د˘ب˘ع د˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘سشو˘˘سشد نا˘˘م˘˘حر˘˘˘لا
،ذيملت003 ة˘بار˘ق ي˘˘سصح˘˘ت

نم ةسسسسؤوملا ةيامحب اوبلاط
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م بب˘˘سسب را˘˘ي˘˘ه˘˘ن’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘˘سس ط˘˘˘˘سسو بع˘˘˘˘سصلا

تسضر˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ،ة˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشو
تاونسس01 لب˘ق تا˘ق˘ق˘سشت˘ل
ةداعإا عم اهميمرت ةجمرب متو
ها˘ي˘م بسصم ىر˘ج˘م ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
اهط˘برو ة˘بر˘سست˘م˘لا را˘ط˘مأ’ا
نم ،يحسصلا فرسصلا تاونقب
ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح ل˘˘جا

مت اهتقو نكل رايهن’ا رطخ
ثيح ،ةبرتأ’ا ماوكأاب اهتيامح
لخداو رطاخملا نم فعاسض
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ط˘˘سسو فوا˘˘خ˘˘˘م
م˘سسو˘م ل˘ك يرادإ’ا م˘قا˘ط˘لاو
تاذ را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشأاو ،ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسارد
لجسسملا زجعلا ىلإا ثدحتملا
تامزلتسسم نم جÓعلا ةعاقب

ناو اميسس ،يبط مقاطو ةيبط
لو˘ل˘ح ع˘م ل˘ج˘سست ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ن˘˘م ت’ا˘˘ح را˘˘ح˘˘لا ل˘˘سصف˘˘لا

،مئاد لكسشب يبر˘ق˘ع˘لا ع˘سسل˘لا
ىلع نيباسصملا يلاهأا ربجي ام
تادا˘ي˘ع ى˘لإا م˘ها˘سضر˘م ل˘ق˘˘ن
ة˘ع˘ل˘سضلا ما˘˘م˘˘حو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ىرخأا بعاتم طسسو ةليسسمو
. قيرطلاو لقنلا عم

ديسس ىرق ناكسسو..
نوبلاطي ىسسيع
Ãةيومنت عيراسش

ىلع مهعجسشت
يديسسب رارقتسسلا

ىسسيع
رسشادمو ىرق ناكسس ، طبر

،ةليسسملا ي˘ف ى˘سسي˘ع يد˘ي˘سس
د’وأا ،ز˘يزا˘ب˘ع˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ن˘بو را˘ه˘ن د’وأا ،ي˘˘سشي˘˘ع˘˘لا

مهتدو˘ع ،..تار˘ي˘بز˘لاو د˘ي˘م˘ح
ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب م˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو
مهرسشادمو ةيحÓفلا مهيسضارا
ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم ل˘ي˘ج˘سست˘˘ب
ذنم ةلج˘سسم ىر˘خأا د˘ي˘سسج˘تو
عيراسشملا نيف˘سصاو ،تاو˘ن˘سس
عجسشت يتلا ة˘عر˘ج˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب
رار˘ق˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘سضارأا ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب

قازر˘ت˘سس’او ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’
ءابرهكلا ميمعتب ة˘ياد˘ب ،ا˘ه˘ن˘م
كلا˘˘سسم˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا
ضسراد˘م˘لا م˘ي˘مر˘ت ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
تاقرط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘˘لا
نيأا ،04و06 مقر نيينطولا

ناكسس مسساب نوثدحتم فسشك
ميلقإاب رسشادملاو ىرقلا ضضعب
ناجل كانه ناب ،ىسسيع يديسس
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘سضت
،ير˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
تراز ،ة˘حÓ˘ف˘˘لاو بو˘˘ه˘˘سسلا
عيرا˘سشم ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةدوعلا ى˘ل˘ع نا˘كسسلا ع˘ج˘سشت
ىلع طغسضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ه˘ن˘مو
م˘ه˘˘لا˘˘مآا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ديسسجت مدع ةج˘ي˘ت˘ن تر˘خ˘ب˘ت
نيحسضو˘م ،ة˘ق˘با˘سسلا دو˘عو˘لا
نم ةطيسسب عيراسشم كانه نأاب
حور˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت نأا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش
ة˘ياد˘ب ،ي˘نا˘كسسلا م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت˘ل
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘˘لا كف˘˘˘˘ب
د˘يوز˘ت ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا كلا˘˘سسم˘˘لا
ع˘م بر˘سشلا ها˘ي˘م˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ىلإا ةفاسضإا ،يئام نازخ زاجنا
يقسسلا هايمب ةقطنملا ديوزت
د˘ب˘ع يد˘ي˘سس د˘سس ن˘م ير˘˘لاو
ط˘˘بر˘˘لا ،روا˘˘ج˘˘م˘˘لا با˘˘هو˘˘لا
ا˘ف˘سصاو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب

يف مهنأاب ةقطنملا ينطاق ةايح
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ير˘ج˘ح˘لا رو˘˘سصع˘˘لا
تا˘˘يرور˘˘سض ط˘˘سسبأا ماد˘˘ع˘˘˘نا
ضسو˘ف˘ن ي˘ف ز˘ه ا˘مو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ي˘ف نو˘ب˘غر˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا نا˘˘كسسلا
او˘نا˘ع ا˘مد˘ع˘ب ادد˘ج˘م ةدو˘ع˘˘لا

لÓ˘˘˘˘˘˘خ با˘˘˘˘˘˘هرإ’ا تÓ˘˘˘˘˘˘يو
نأا Ó˘˘مأا ،ءادو˘˘سسلا ة˘˘ير˘˘سشع˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت
ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم د˘ي˘سسج˘˘ت˘˘ل
لكاسشملا ةرؤوب ن˘م م˘ه˘جر˘خ˘ت
.ةيمويلا

ع. دلاخ
mahali@essalamonline.com

ةلعافلا تايعمجلا ةردابمب
تائيهلا عم قيسسنتلابو
،نمألا حلاسصمو ةلوؤوسسملا
ةيندملا ةيامحلاو كردلا

تÓمح لسصاؤت
لؤح شسيسسحتلا

شسوريف ةرؤطخ
ناسسملتب انورؤك
ةيلو تلازل يذلا تقولا يف
ددع لجسست ةيدودحلا ناسسملت
ةباسصإلا تلاح نم ريبك
ديدعلا لمعت ،انوروك سسوريفب
ةلعافلا تايعمجلا نم
تائيهلا عم قيسسنتلابو
،نمألا حلاسصمو ةلوؤوسسملا
ىلع ةيندملا ةيامحلاو كردلا
كاتفلا ءابولا يسشفت نم دحلا

35 اهتايدلبو ةيلولا ميلقإاب
ةيسسيسسحتلا تÓمحلاب
ةسشرو تماق دقو ةيوعوتلاو
ناطرسسلا ءاد ةيعمجل لمألا

ةمامك006 عيزوتب تاوزغلاب
يهجو يف ةمامك -راعسش تلمح
امك- يمسسج يف سسوريفلو
تائم ةيفسشكلا جاوفألا تعزو
ناسسملت ةنيدم طسسوب تامامكلا

،راتسسم ينبو نوميملا دلوأابو
تلجسس قطانملا هذه نأاو املع

تاباسصإلا نم ددع ربكأا
ةجاحب ىقبي يذلا91ديفوكب
دحلل عيمجلا دوهج رفاسضت ىلإا

نهيسشفتو هتروطخ نم
ةايحلا ىلإا ةدوعلا يلاتلابو
ادادعأا نأاو اميسسل ةيعيبطلا

ترثأات نينطاوملا نم ةريبك
لاثملا ليبسس ىلعو ةحئاجلاب
مويلاب نولمعي نيذلا كئلوأا

ةسسبلألا راجت ىتحو
تارايسس باحسصأاو نيقÓحلاو
نيذلا نيلاوملا اذكو ةرجألا

يف نوعراسصي مهسسفنأا اودجو
اهنم ،ىسصحتلو دعتل لكاسشم

فÓعألا ءÓغو قاوسسألا قلغ
ةياقولا ىقبت كاذو اذه نيبو
تقولا يف ديحولا ليبسسلا
دق سسوريف نم ةيامحل يلاحلا

ةحسصلا ةمظنم بسسح لوطي
.ةيملاعلا

سشاتيلتوب. ع
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ه˘ب دا˘ج ا˘م ن˘ي˘ب ن˘˘م نا˘˘كو
ر˘˘سضخ˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا

يف اهعيزوت مت يتلاو هكاوفلاو
ةي˘ع˘م˘ج˘لا تما˘ق ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ن˘ي˘ح
نينسسحملا هب عربت ام لاسصيإاب
كلذو مزاول نم زوجعلا ةأارملل
ةينماسضتلا تايلمعلا لÓخ نم
تناكو اذه ،اهيلإا اوعدت يتلا
لهأا ن˘م ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا تعد د˘ق
ة˘ف˘ق ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا

عمجأا ) :راعسش تحت ،ناسضمر
نيمئاسصلا راطفإاو ةقدسصلا نيب
تق˘ل˘طأاو ،(ما˘˘ت˘˘يأاو ل˘˘مارأا ن˘˘م
ديعلا ضسابل عورسشم ةيعمجلا
) :راعسش تحت ،ةلمرأ’او ميتيلل
ضسن˘˘ت ’ كئا˘˘ن˘˘بأا و˘˘سسكت تنأاو
ي˘˘هو ،( ل˘˘مارأ’او ى˘˘ما˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لا
نينسسحملا هب دوج˘يا˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ى˘˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘عزو˘˘ت˘˘˘ل
ي˘ف ه˘ب او˘حر˘ف˘ي ي˘ك ل˘مارأ’او
              .ديعلا موي

تعد ،ر˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ضضع˘˘ب
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ةمزأا ةعبا˘ت˘م ة˘ي˘ل˘خو ة˘ي’و˘لا˘ب
،راردأا ةي’وب انوروك ضسوريف
ق˘˘ي˘˘˘قد ءا˘˘˘سصحإا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا ى˘˘˘لإا
نوينعملا بلاط ثيح ،ةيلمعلل
ةرورسضب ةي˘سصو˘لا ة˘ه˘ج˘لا ن˘م
نكامأ’اب قلعتت تامولعم رسشن
ة˘يد˘ل˘ب˘لاو ي˘ح˘˘لا وأا ر˘˘سصق˘˘لا )

ا˘ه˘ب تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا ،( ةر˘˘ئاد˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا ءا˘˘˘بو˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح
ت’ا˘˘ح˘˘لا اذ˘˘كو تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لاو
ركذب كلذو ا˘ه˘ي˘ف كو˘كسشم˘لاو
يتلا ءامسسأ’ا ركذ نود ددعلا
يف امل اهركذب ضضعبلا بلاطي
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشتو جر˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م كلذ

ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا˘˘ب
تاطايت˘ح’ا ذ˘خأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
م˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
مث نمو اهباسصأا يتلا نكامأÓل

،ا˘˘ه˘˘نا˘˘كسسب طÓ˘˘ت˘˘˘خ’ا مد˘˘˘ع
يف تاحفسصلا ضضعب بسسحو
ضضعب يف مت ام اذه كوب ضسيفلا

تر˘˘˘˘سشن ثي˘˘˘˘˘ح ،تا˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
قلعتت ءابولا اذه نع تامولعم
ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’او ت’ا˘˘ح˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ت’ا˘ح ،ا˘ه˘˘ب تد˘˘جو
تم˘تو ا˘ه˘ي˘ف كو˘كسشم ىر˘خأاو
زارتحا كلذ نوكيل ،تايفو اهب
اذهب ةباسصإ’ا نم ةياقولل رثكأا
ديدعلا د˘سصح يذ˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا حاورأ’ا ن˘˘م
لازت ’ يتلاو ،ملاعلا ىوتسسم
ي˘ف ،مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي د˘ياز˘ت ي˘ف
ىر˘خأا تاو˘سصأا بلا˘ط˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح
مايأا يل˘كلا ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب
ي˘ف ة˘مرا˘سص تاءار˘جإاو د˘ي˘ع˘لا
 .كلذ
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ةفق عزؤت كؤكÔيتب ةلؤفطلا ةيامحو ميتيلا لفاك ةيعمج
ديعلا شسابل عورسشم قلطتو ناسضمر

باب هباحصصأا قد اريطخ اصسوقان لكصشي ىحصضأا
نييلحملا نيلوؤوصسملا

يمحي يلحم ططخم عسضؤب بلاطم
رطخ نم ةيلامسشلا تايدلبلا ناكسس

تليسسمسسيت يف ةبرتلا قلزنا

ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘كسس بلا˘˘˘ط˘˘˘ي
مناغتسسم ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘سشا˘ع˘سشع
ةرور˘سض ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا

ءاوسس ةينكسسلا ضصسصح ةدايز
،م˘˘عد˘˘م˘˘لا يو˘˘قر˘˘ت˘˘˘لا تنا˘˘˘ك
ي˘ف˘ير˘لا اذ˘˘كو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةقطنملل يفيرلا عباطلا مكحب
او˘ثد˘ح˘ت ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا بسسح˘ف
ضصسصح˘لا هذ˘ه نأا ا˘ن˘تد˘ير˘ج˘ل
ةيدلبلل ةحون˘م˘م˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا
ة˘نرا˘ق˘م د˘˘ج ة˘˘ل˘˘ي˘˘ئ˘˘سض د˘˘ع˘˘ت
دد˘˘ع˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا عا˘˘ف˘˘˘تر’ا˘˘˘ب
04 ـلا بر˘˘˘ق يذ˘˘˘لا نا˘˘˘كسسلا
،با˘ب˘سش م˘ه˘ب˘ل˘غأا ة˘م˘سسن ف˘لا
ةرورسض ىلا نورخآا اعد اميف
ةينكسسلا ضصسصحلا ةفعاسضم
لظ يف ةيراجي’ا ةيعامتج’ا

ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا بو˘˘ي˘˘ج˘˘لا ةر˘˘فو
امأا ،ةديد˘ج تا˘ن˘كسس ءاو˘ت˘ح’
ىر˘˘ق˘˘لاو ر˘˘يواود˘˘لا و˘˘ن˘˘طا˘˘˘ق
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ر˘˘سشاد˘˘م˘˘لاو
تبلاط دقف فارك’ا ةيهانتم
ا˘ه˘ح˘ن˘م تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا تار˘˘سشع
يذلا مل˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ير تا˘ن˘كسس

تاونسس ذنم هب ملحت تلاز’
حلأا اميف ،اهتاناعمل دح عسضول
تاعمجم ءانب ةرورسض نورخا

ةيق˘ب˘ل ح˘م˘سست ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ف˘ير

نم ةداف˘ت˘سس’ا ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘لا
،ن˘˘˘كسسلا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
كل˘م˘ت ’ ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘˘سس’
ة˘ي˘فا˘كلا ة˘˘ي˘˘سضر’ا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه نأا ا˘م˘ك ،كلذ˘ل
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م
نم ة˘يرور˘سضلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا
ل˘ه˘˘سسي اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير ةرا˘˘نإا

تاكبسشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘ه˘ط˘بر
ضصسصح ةداي ،ءاملاو ريهطتلا
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘كسس
ة˘مزأا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ه˘˘نأا˘˘سش
نأاو ةسصاخ ةيد˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘كسسلا
هذه ناكسس نم ةريبك ةبسسن
نم رثكأاب نوزكرمتي ةريخأ’ا

،ةدلÓب رارغ ىلع اراود53
.اهريغو وتع د’وا ةيدياغب

بيلح ةمزأا ةدوعو..
ملاغوب د’وأاب سسايكأ’ا

معدملا بيلحلا ةمزا فرعت
ةعقاولا ملاغو˘ب د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘ي’و قر˘˘سش لا˘˘م˘˘سش ى˘˘سصقأا

ءارج اريبك امقا˘ف˘ت م˘نا˘غ˘ت˘سسم
ةد˘ع˘ل بي˘ل˘ح˘لا ضسا˘ي˘كأا ةرد˘˘ن
ضضفر ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘˘خ ،ما˘˘يأا
ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ع˘˘ئا˘˘بو را˘˘ج˘˘ت
ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘ي˘م˘كلا مÓ˘ت˘سسا

ةيفاك ريغ اهايإا نيربتعم ،مهل
نم اهيلع ديازتملا بلطلا عم
رهسشلا اذه يف نينطاوملا لبق
ةر˘ت˘ف رار˘م˘˘ت˘˘سساو ل˘˘ي˘˘سضف˘˘لا
ا˘˘م و˘˘هو ،ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

تا˘بو˘ع˘سص نود˘ج˘ي م˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج
ةج˘ي˘ت˘ن ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك
˘ما˘مأا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط˘˘لا

هذ˘ه .ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م
ضسا˘ي˘كأ’ا بي˘ل˘ح ي˘ف ةرد˘˘ن˘˘لا

انتديرج˘ل او˘ثد˘ح˘ت ن˘م بسسح
ر˘ه˘˘سش ي˘˘ف دد˘˘ج˘˘ت تح˘˘ب˘˘سصأا

و˘هو ،ما˘˘ع ل˘˘ك ن˘˘م نا˘˘سضمر
بابرأا رمذتو ءايتسسا يف دازام
ىلع اوربجأا نيذ˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
يموي لكسشب اركاب ضضوهنلا
عم اميسس ،بيلح ضسيكب رفظلل
را˘ع˘سسأ’ ئ˘جا˘ف˘م˘لا عا˘ف˘تر’ا

دهسش يذلا بيلحلا قوحسسم
يف جد05 نم رثكأاب ةدايز
ف˘˘ي˘˘سضي ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
هذهب راجتلاو ناكسس .نورخآا
ةرور˘˘سض او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

بيلح نم ة˘سصح˘لا ة˘ف˘عا˘سضم
ةمز’ا هذه نم دحلل ضسايكأ’ا
يف ة˘سصا˘خ.ا˘هد˘مأا لا˘ط ي˘ت˘لا

.بعسصلا فرظلا اذه
نيدلارون.ب

يفيرلا نكصسلا اهتمدقم ‘

ةينكسسلا شصسص◊ا ةدايزب نؤبلاطي ÂاغتسسÃ ةسشاعسشع بابسش

كوكرنيتب ةلوفطلا ةيامحو ميتيلا لفاك ةيعمج تماق ،لمرأ’او ىماتيلا حلاصصل لصصاوتملا ينماصضتلا اهلمع راطإا يف
ىلع نينصسحملا سضعب هب داج ام وهو ،ىماتيلاو لمارأ’ا ىلع ليصضفلا ناصضمر رهصش ةيادب هب اهل عربتلا مت ام عيزوتب
اهقلطت يتلا تاوعدلا لÓخ نم كلذو ماتيأ’او لمارأÓل نينصسحملا نم تاناعإ’ا لقنل طيصسوك ربتعت يتلا ةيعمجلا

ةقطنملا ينصسحم نم ريخلا لهأا اهل بيجتصسيو

تÓئاعلا نم تارسشعلا تدبأا
ةيلام˘سشلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا
تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
،ةبرتلا ق’زنا رطخ نم مهفوخت

ةيوتسشلا ةلحرملا عم اسصوسصخ
ددهي ق’زن’ا رطخ حبسصأا ثيح
لكسشي ىحسضأا يذلاو مهلزانم
هباحسصأا قد دق اريطخ اسسوقان
يف نييلحملا نيلوؤوسسملا باب
نولازي ’ نيذلاو ةرم نم رثكأا
راقعلا ريفوت ةيفيك نع نوثحبي
ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ مزÓ˘˘˘لا
اهتامازت˘لا˘ب ءا˘ف˘يإ’او ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
تان˘كسسلا ج˘مار˘ب ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
بلا˘˘ط ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ةيسصولا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م نا˘كسسلا
نم يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب
لكسشم˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جأا
ع˘˘سضو لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ضصيو˘˘˘ع˘˘˘لا

يمحي هنأاسش نم يلحم ططخم
هذ˘ه ر˘ط˘خ ن˘م نا˘˘كسسلا ء’ؤو˘˘ه
ةلحرملا يف ةسصاخ تاق’زن’ا
طقا˘سست فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ت˘سشلا
بسسحو اذ˘ه .ةر˘يز˘غ˘لا را˘ط˘مأ’ا

هذ˘ه نإا˘ف ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا ا˘˘ن˘˘تارا˘˘يز
ة˘بو˘ع˘سصب ة˘فور˘ع˘م تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا
ةلزع قلخ ام وهو اهسسيراسضت
ماتلا مادعن’ا لظ يف اهيدل ةمات
ةح˘لا˘سصلا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا بو˘ي˘ج˘ل˘ل
ل˘كسشم˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ر˘ط˘خ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ضصيو˘ع˘لا
ىتأا يذلا ةيسضرأ’ا تاق’زن’ا

ةسشهلا لزانملا نم ريثكلا ىلع
د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘سصو˘سصخ
نم نآ’ا دح ىلإا دفتسست مل يتلاو
ءا˘ق˘ب ل˘ع˘ف˘ب ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ن˘˘كسس
002 زاجنإا مغر راقعلا لكسشم
ة˘غ˘ي˘سصلا تاذ ة˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو
طسسوتت ةقط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

يذلا لكسشملا وهو تاردحنم
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘قر˘˘ع˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا
ف˘قو˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م لا˘˘غ˘˘سشأا
عقوملا ةروعو ببسسب ةيرهزأ’ا
ةيرخ˘سص ي˘سضارأا يو˘ح˘ي يذ˘لا

لبق تانكسس70 رايهنا اذكو
ةماعنو˘ب جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب تاو˘ن˘سس
ي˘هو ،ة˘ي˘سضرأ’ا ق’ز˘نا بب˘سسب
م˘ل˘سست م˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘كسس

ضضر˘ع˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘با˘ح˘˘سصأ’
يراو˘ج˘لا ي˘سضا˘ير˘لا بكر˘˘م˘˘لا
ةدد˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘ق ن˘˘م نو˘˘كم˘˘لا
بعÓملا نم ددعو تاسضايرلا
هزاجنا ف˘ل˘ك يذ˘لاو ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لا

رطخ ى˘لإا م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م5.3
،تاونسس80 لبق اذهو ق’زن’ا

نم رثكأا حرط يذلا رمأ’ا وهو
ىد˘م لو˘ح ما˘ه˘ف˘˘ت˘˘سسا ة˘˘مÓ˘˘ع
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
نأا هنأاسش ن˘م ي˘ل˘ح˘م ط˘ط˘خ˘م˘ل
رطخ نم قطانملا هذه يمحي
ل˘كسشي ح˘ب˘سصأا يذ˘˘لا ق’ز˘˘ن’ا
هذه ناكسس ىلع ايقيقح اديدهت
هنأا انملع ام اذإا ةسصاخ تايدلبلا

ةبرتلل ق’زنا ببسستي ةرم لك
هايملل ةيسسيئرلا ةانقلا ةباسصإا يف
ةدجاوتملا ةفسصر˘لا ة˘يد˘ك د˘سسب
م˘ت˘ي ن˘يأا بي˘ع˘سش ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب

ءا˘م˘لا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب41 نا˘مر˘˘ح
ق’زنا ر˘ط˘خ ى˘ق˘ب˘ي˘ل بور˘سشلا
ايقي˘ق˘ح ا˘سسجا˘ه ل˘كسشي ة˘بر˘ت˘لا
يف تايدلبلا هذه ناكسس ىدل
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا

رطاخملا هذه لثمل دح عسضوو
ا˘ه˘ن˘م فو˘خ˘˘ت˘˘ي لاز˘˘ي ’ ي˘˘ت˘˘لا
.مسسوم لك نطاوملا

تÓئاعلا تارصشعو..
¤إا اهليحÎب بلاطت
يحب ةديدج تانكصس
د◊ا ةينثب ةرمعوب

ن˘˘˘م تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط
ةرمعوب يحب ةنطاقلا تÓئاعلا

ةيدلبب ةبارقلا يحب فورعملاو
تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت˘˘ب د˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ث
ةرور˘سضب ،ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
يتلا ليحرتلا ةيلمع يف عارسسإ’ا

يذ˘لاو ي˘ح˘لا اذ˘ه ا˘ه˘˘ب تد˘˘عو
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ي˘˘ف يو˘˘ح˘˘ي
،ةرم نم رثكأا يف ةسشه تانكسس
ماهفتسسا ةمÓع ء’ؤوه مسسر نيأا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ها˘˘ج˘˘˘تا ة˘˘˘سضما˘˘˘غ
مهقح نم مهتمرح يتلا ةيلحملا
لظ يف يعامتج’ا نكسسلا يف
يناعي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ضصئا˘ق˘ن˘لا

رو˘˘هد˘˘ت˘˘ك ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
ضسكع ة˘˘ف˘˘سصرأ’او تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’ا ي˘˘قا˘˘ب
ةيرسضحلا ةئيهتلا نم تدافتسسا
ةديد˘ع˘لا يوا˘كسشلا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بتاكم ىلإا اهادسص تلسصو يتلا
اذ˘ه .ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

يذلاو يحلا اذه ناكسس بسسحو
ةيدلبلا ءايحأا مدقأا نيب نم دعي
رم يعامتجا عقاو نوسشيعي مهف
فرسصلا تاونق مادعنا لظ يف
اذه ناكسس دمتعي نيأا يحسصلا
ام وهو ،ريما˘ط˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘ح˘لا
ىلع ايحسصو ايئيب ارطخ لكسشي
رو˘هد˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
مادعناو يحلل ةيلخادلا تاقرطلا
تحبسصأا يتلا ةيمومعلا ةرانإ’ا
ناكسسلل ايقيقح اسسجاه لكسشت
ضضوهنلا نوبنجتي اوحسضأا نيذلا
ةقرسسلل مهسضرعت نم افوخ اركاب
ه˘ي˘ف ي˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘كسشم ن˘˘˘م نا˘˘˘كسسلا
دمتع˘ي ن˘يأا ،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا
جيراهسصلا ىلع يحلا اذه يلاهأا
،مهلهاك تلق˘ثأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

ناكسس نم لعج يذلا رمأ’ا وهو
ن˘م ر˘ث˘كأا نو˘حر˘ط˘ي ي˘ح˘لا اذ˘ه
ل˘ح˘م لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘˘سسا ة˘˘مÓ˘˘ع
ةيمنت˘لا ع˘قاو ن˘م ي˘ح˘لا بار˘عإا
يحلا اذه نأا نم مغرلاب ةيلحملا

ىوسس ةيدلبلا رقم نع دعبي ’
بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘˘ك ،را˘˘˘ت˘˘˘مأ’ا ضضع˘˘˘ب
نيلوؤوسسملا نم ي˘ح˘لا و˘ن˘طاو˘م
نم يح˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ح˘ب˘سصأا يذ˘لا ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
˘ماد˘ع˘نا ل˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ب قد˘˘ح˘˘ي
رسصاحت نيأا ةيمومعلا غرافملا
نم خاسسوأ’او تامام˘ق˘لا ي˘ح˘لا

ةثراكب رذني ام وهو بناج لك
ا˘ه˘ب˘قاو˘˘ع نو˘˘كت د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ةيلحملا تاطلسسلا ىلع ةميخو
لبق نم ةيدج ةتافتلا راظتنا يف
تدعو يتلاو ةيلحملا تاطلسسلا
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سس تقو ي˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘كسسلا
اذه لكاسشمب لفكتلا ةرورسضب
تقو بر˘قأا ي˘ف ا˘ه˘ل˘˘حو ي˘˘ح˘˘لا

يحلا ةئ˘ي˘ه˘ت لÓ˘خ ن˘م ن˘كم˘م
ىلإا هليحرت وأا هتانكسس ةيوسستو
نأا ريغ ،ةقئ’ ةيعامتجا تانكسس
رذ در˘ج˘˘م تنا˘˘ك دو˘˘عو˘˘لا هذ˘˘ه
لازي ’ ثيح نويعلا يف دامرلل
يف نوطبختي يحلا اذه ناكسس
ط˘ل˘سسم˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘ب˘˘غ˘˘لا

.تاونسس ذنم مهيلع
ز.دمحأا

ةرهطمو ةمقعم داوم عيزوتب ماق
ناجملاب لوحكلا نم ةيلاخ

اهبحاسص ةنسسح ةردابم
ةيودألا ةعانسصل ربخم
ةدئافل شسابعلب يديسسب
ةياجب ةيلو تايفسشتسسم
«يدامح ميكح» روتكدلا رداب
ةيود’ا ةعانصصل ربخم بحاصص
ميظنت ىلإا سسابعلب يديصس ةي’وب

لثمتت ةينماصضت ةيريخ ةلمح
ةرهطمو ةمقعم داوم عيزوت يف

ىلإا ناجملاب لوحكلا نم ةيلاخ
ةي’وب ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا

تطح ةلفاقلا هذه ،ةياجب
عوبصسأ’ا ةياهن يف اهلاحر
ةنيدمب نوناف زنارف ىفصشتصسمب
نيمئاقلل مّلصس ثيح ، ةياجب
ةين’ديصصلا داوملا هذه نم ةيمك
هجولا ميقعتو ريهطتل ةهجوملا

يأا نأا نود مفلاو نويعلاو فنأ’او
، درفلا ةحصص ىلع ةيبلصس راثآا

يئايميك بكرمب رمأ’ا قلعتيو
نيديصسكو رولكلا ةدام نم عونصصم
، ةئاملاب ةئم ينطو جوتنم وهو
مودي هلوعفمو ةريبك ةيلاعف هلو

ام بصسح تاعاصس عبرأا نم رثكأ’
يدامح ميكح روتكدلا هدكأا

اذه يفو ،ةردابملا هذه بحاصص
ةبهلا هذه سصوصصخبو نأاصشلا

تغيزامتوأا «ةروتكدلا ترّبع
ةيلمعلا هذهل اهركصش نع»
مقاطلل ةهجوملا ةينماصضتلا
نيلماعلا يبطلا هبصشو يبطلا

ةديفم اهنأا ةدكؤوم تايفصشتصسملاب
اهنوك نيمثتلا قحتصستو ادج

اهببصسي ينلا راطخأ’ا نم للقت
بكرملا اذهو ،انوروك سسوريف
ناصسن’ا يمحي ديدجلا يئاودلا

تعصسوت امك ،راصشتن’ا ىودع نم
نم ديدعلا تصسمو ةردابملا هذه
رارغ ىلع ةي’ولا تايفصشتصسم
،نينث’ا قوصسو سساقوأا ،ةياجب
ميلصست ّمت هتاذ قايصسلا يفو

رهطملا ءاودلا اذه نم ةصصح
زاغلنوصس ةصسصسؤومل مقعملاو
ةوطخلا هذهو ،ةنيقرد ةيدلبب
لعفلا سسيركت ىلإا فدهت
ت’ذبلا باحصصأا عم ينماصضتلا
يف نودجاوتملا ءاصضيبلا
ةهجاوم يف ىلوأ’ا فوفصصلا
اهصضرفت يتلا ةيحصصلا تايدحتلا

ىرخأا ةرمو ،انوروك ةحئاج
مهتدحو ىلع نويرئازجلا تبثي
ىلع نورداق مهناو مهكصسامتو
فلتخم يف يدحتلا عنصص

ىقبيو ،.. نحملاو فورظلا
ميصشو ميق نم نماصضتلا
.نييرئازجلا

ت .ميرك



pub@essalamonline.com

راهصشإا7472ددعلأ ^1441 ناسضمر52ـل قفأوملأ0202 يام81نينثإ’أ

حأرـج ضشابب قثوملأ يناقر مجان ذاتسسأ’أ بتكم
(6372) (رـئأزجلأ)

تأذو ديحولأ ضصخسشلأ تأذ ةسسسسؤوم ضسيسسأات
ةدودحم ةيلوؤوسسم

مت ،0202 يام31 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
تأذ و د˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لأ ضصخ˘˘˘˘سشلأ تأذ ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘˘ت
:ةيلاتلأ تافسصوملأ لمحت ةدودحملأ ةيلوؤوسسملأ
.» لاكديم ضسبنيسس » :ةامسسملأ

ي˘نا˘م˘سس د˘م˘ح˘م عرا˘˘سش31 ىم˘سسم˘لأ نا˘ك˘م˘˘لأ :ا˘˘هر˘˘ق˘˘م
.(رئأزجلأ) لوأ’أ قباطلأ ، ةرديح
جد00,000.001 :اهلامسسأأر
-/.يراــجـت لـيـكو-/.لا˘˘م˘˘عأأ بت˘˘ك˘˘˘م- :ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘م
لو˘ح ي˘م˘ل˘ع˘لأو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ مÓ˘˘عإ’أو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘كر˘˘سش
.ةين’ديسصلأ تاجوتنملأ

ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لأ لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لأو ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ-
ن˘ي˘سسح˘تو را˘ك˘˘ت˘˘ب’أ ،ثح˘˘ب˘˘لأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م-/.ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ
.ليلاحتلأ ربخم-/.ءأدأ’أ

.عئاسضبلأ لقن-
ةر˘ي˘سسم ىر˘سص ن˘ي˘ت˘سسر˘ي˘ت :ةد˘ي˘سسلأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت :ر˘˘ي˘˘سسم˘˘لأ
 .ةدودحم ريغ ةدمل ةسسسسؤوملل
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(6372) (رـئأزجلأ) حأرـج ضشابب قثوملأ يناقر مجان ذاتسسأ’أ بتكم
قلعتملأ60-21 نوناقلأ نم اهيلي امو94 ةداملأ ماكحأ’ اقبط ةسسسسؤوم ضسيسسأات

تايعمجلاب
حأر˘ف (1 :ةدا˘˘˘˘سسلأ ضسسسأأ ،0202 يا˘م41و31 يف بتك˘م˘لا˘ب رر˘ح د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
رهزل دمحم فيرسش (2 ،يحتف
نع مئاقلأ فسسوي يليم (6و ديدج يفرسش (5 ، لامج يرمعم (4،ريمسس قاقب (3

:قح يف Óيكو هتفسصبو ةلاسصأأ هقح
قلعتملأ60-21 نوناقلأ نم اهيلي امو94 ةداملأ ماكحأ’ اقبط ميلحلأ دبع يحياسس
 :ةيلاتلأ تافسصأوملأ لمحت ةسسسسؤوم تايعمجلاب
-leved dna tnemtsevnI تاسسسسؤوملأ ريوطتو رامثتسس’أ ىدتنم » :ةامسسملأ *
murof sesirpretne fo tnempo

.«FEDI زمرلأ
ةي’و) ءاسضيبلأ رأدلأ ، نكسسمPENC 252 يح50 مقر38 ةرامع :اهرقم*
.(رئأزجلأ

.رامثتسس’أ ةيقرت لاجم يف :اهعوسضوم *
ةيداسصتقأ ةكبسش ليكسشتو ىدتنملأ ءاسضعأأ نيب تاقÓعلأ ةيوقت- :اهفأدهأأ *
.ةيوق
.ىدتنملأ ءاسضعأأ تاسسسسؤوم ةيقرتو ريوطت-
.ةيداسصتق’أ ةيلاعفلأ فلتخمو ةيملاعو ةينطو تايدتنم عم تاقÓع طبر-
.ىدتنملأ ءاسضعأأ نيب نماسضتلأو لفاكتلأ حور قلخ-
.ىدتنملأ ءاسضعأ’ ةينيوكت تأرود ميظنت- :اهلئاسسو *
.ةيلودلأ تايقتلملأ يف ةكراسشملأو ةيداسصتقأ تايقتلم ميظنت-
.نطولأ جراخو لخأد لمع تأرايزو تÓحر ميظنت-
.ىدتنملأ ءاسضعأأ نيب ةيرامثتسسأ قيدانسص ضسيسسأات-
 تامدخلأ تاسسسسؤوم فلتخم عم ةيليهسست تايقافتأ دقع-
.يرحبلأو يربلأو يوجلأ لقنلأو نيمأاتلأ تاكرسش لثم
.ةيداسصتقأ ةينويزفلت ةانقو ةيرود ةلجم ضسيسسأات-
.ةيجذومن تاطاسشن ةقطنم ضسيسسأات-
ريغ ةد˘م˘ل ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سسم ه˘ت˘ف˘سصب  ف˘سسو˘ي ي˘ل˘ي˘م :د˘ي˘سسلأ ن˘ي˘ع˘ي :ر˘ي˘ي˘سست˘لأ *
 .ةدودحم

.نÓعإÓل

حأرـج ضشابب قثوملأ يناقر مجان ذاتسسأ’أ بتكم
(6372) (رـئأزجلأ)

ةينقتلأ تاقيبطتلأ ةكرسش » :ةامسسملأ   م م ذ و و ضش م
.»ITAS ضص ت ت ضش» ميخرتلابو «ةيعانسصلأ

.(رئأزجلأ) يأد نيسسح ، حأرج ضشابب :اهرقم
.جد00,083.393.574 :اهلامسسأأر

00/61-1655000 ب89 :مقر يراجتلأ لجسسلأ
 ةيداعلأ ريغ ةماعلأ ةيعمجلأ رسضحم عأديإأ

عأديإأ مت ،0202 يام41 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
 ةماعلأ ةيعمجلأ عامتجأ رسضحم نم ةخسسن بتكملاب

،0202 ل˘˘ير˘˘˘فأأ22 خ˘يرا˘ت˘ب ةد˘ق˘ع˘ن˘˘م˘˘لأو ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ
:ةيلاتلأ تأرأرقلأ ةنمسضتملأو
عم ريسسمك هبسصنم نم خيدروج نسسحأ :ديسسلأ ةلاقتسسأ (1
.هرييسست ةرتف نع ظفحت نودو لماكلأ ءأرب’أ هحنم
ةدمل ريسسم هتفسصب يلوكلك نيسساي دمحم :ديسسلأ نييعت (2
.ةدودحم ريغ
رئأزجلأ زكرم :يلاتلأ نأونعلأ ىلأ ةكرسشلأ رقم ليوحت (3
9 قباطلأ ، ةيدمحملأ ، يرحبلأ ربونسصلأ لامعأÓل
.(رئأزجلأ)CBA جرب
.ةكرسشلل يسساسسأ’أ نوناقلأ ليدعت (4
ةذاتسسأ’أ وأأ لÓعسش ةميرك :ةذاتسسأÓل تاطلسسلأ لك حنم (5
ماي˘ق˘لأ ل˘جأأ ن˘م ن˘ي˘ت˘ل˘سصف˘ن˘م وأأ ا˘ع˘م فر˘سصت˘ل˘ل ن˘ير˘سسن ةر˘سش
.انوناق ةددحملأ تأءأرجإ’أ عيمجب

نÓعإÓل

حأرـج ضشابب قثوملأ يناقر مجان ذاتسسأ’أ بتكم
(6372) (رـئأزجلأ)

تاقيبطتلأ ةكرسش » :ةامسسملأ   م م ذ و و ضش م
ITAS ضص ت ت ضش» ميخرتلابو «ةيعانسصلأ ةينقتلأ

«.
.(رئأزجلأ) يأد نيسسح ، حأرج ضشابب :اهرقم

.جد00,083.393.574 :اهلامسسأأر
00/61-1655000 ب89 :مقر يراجتلأ لجسسلأ

يسساسسأأ نوناق ليدعت
مت ،0202 يام41 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
:ةيلاتلأ ةيفيكلاب ةسسسسؤوملل يسساسسأ’أ نوناقلأ ليدعت
، حأرج ضشاب :نأونعلأ نم ةسسسسؤوملأ رقم ليوحت (1

.(رئأزجلأ) يأد نيسسح
جرب لام˘عأÓ˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ ز˘كر˘م :د˘يد˘ج˘لأ نأو˘ن˘ع˘لأ ىلإأ
CBA9 قباطلأ ، ةيد˘م˘ح˘م˘لأ ، ير˘ح˘ب˘لأ ر˘بو˘ن˘سصلأ
.(رئأزجلأ)
دم˘ح˘م ي˘لو˘ك˘ل˘ك :د˘ي˘سسلأ د˘يد˘ج˘لأ ر˘ي˘سسم˘لأ ن˘ي˘ي˘ع˘ت (2
ةدمل ةسسسسؤوملل (كيرسش ريغ) ريسسم هتفسصب نيسساي

ةدودحم ريغ
نم ل˘ي˘ق˘ت˘سسم˘لأ ن˘سسحأ خ˘يدرو˘ج د˘ي˘سسل˘ل ا˘ف˘ل˘خ كلذو
 .هبسصنم

نÓعإÓل

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :10 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(ضسيداب نب ديمحلأ دبع خيسشلأ ةعطق052) ةدوب ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :20 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نيريرويت ضشيسشم دمحأأ ةعطق05) هتنك ةيوأز ةيدلب:عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :30 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(ديكم ضشيسشم نب ةعطق001) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :40 مقر ةسصحلأ ةعباتم
ولجأز ي˘م˘ل˘ع˘لأ د˘م˘ح˘م خ˘ي˘سشلأ ة˘ع˘ط˘ق051) ه˘ت˘ن˘ك ة˘يوأز ة˘يد˘ل˘ب :ع˘قو˘˘م˘˘لأ
(نيطبأرملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :50 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(ىوظأأ ريبكلأ يديسس خيسشلأ ةعطق201) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :60 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(تناكربت يناقرلأ فيرسشلأ ةعطق001) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :70 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(فيفخات ةمطاف ةل’ ةعطق27) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :80 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(جاحلأ د’وأأ ةرهزلأ ةل’ ةعطق331) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :90 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(يلعوب يمح يسسلأ ةعطق09) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :01 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(ريسصانمل نموملأ دبع يديسس ةعطق88) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :11 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(رمدأأ نامحرلأ دبع يديسس ةعطق001) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :21 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(دأزقزوب ناسسحلأ جاحلأ يديسس ةعطق56) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :31 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(تناكربت ةعطق001) هتنك ةيوأز ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :41 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(يفأرقلأ دمحم يديسس ةعطق24) ريمجزنأ ةيدلب :عقوملأ

(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ) ةكبسش :51 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(يريزغولأ دمحم يديسس ةعطق06) ريمجزنأ ةيدلب :عقوملأ

ةتقؤوملأ ةناسسرخلاب ةيسسكتلأ :61 مقر ةسصحلأ ةعباتم
ةعطق003 - ضسدقلأ ةعطق003 - رونلأ ةعطق003) نوزياب رأردأأ ةيدلب :عقوملأ
(ناجرملأ ةعطق003 - ةمجن
ةتقؤوملأ ةناسسرخلاب ةيسسكتلأ :71 مقر ةسصحلأ ةعباتم
003 + ةير˘ح˘لأ ة˘ع˘ط˘ق003 + ل˘مأ’أ ة˘ع˘ط˘˘ق001) نوزيا˘ب رأردأأ ة˘يد˘ل˘ب :ع˘قو˘م˘لأ

(ريمأ’أ ةعطق642 + روهزلأ ةعطق003 + حأرفأ’أ ةعطق882 + تأوت ةعطق
ةتقؤوملأ ةناسسرخلاب ةيسسكتلأ :81 مقر ةسصحلأ ةعباتم
يديسس ةعطق012 +10 نيسسام فيرسشلأ يديسس052) نوميميت ةيدلب :عقوملأ
(20 نيسسام فسسوي نب دمحأأ

(ةرغسصملأ تاسسسسؤوملل) ةيمومعلأ ةرانإ’أ :91 مقر ةسصحلأ ةعباتم
ةعطق003 - ضسدقلأ ةعطق003 - رونلأ ةعطق003) نوزياب رأردأأ ةيدلب :عقوملأ
003 + ةيرحلأ ةعطق003 + لمأ’أ ةعطق001 + ناجرملأ ةعطق003 - ةمجن

( ريمأ’أ ةعطق462 + روهزلأ ةعطق003 + حأرفأ’أ ةعطق882 + تأوت ةعطق
(ةرغسصملأ تاسسسسؤوملل) ةيمومعلأ ةرانإ’أ :02 مقر ةسصحلأ ةعباتم
ةعطق012 +10 نيسسام ف˘ير˘سشلأ يد˘ي˘سس ة˘ع˘ط˘ق052) نويميت ةيد˘ل˘ب :ع˘قو˘م˘لأ
(20 نيسسام فسسوي نب دمحأأ يديسس
(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإأ :12 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإأ :22 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإأ :32 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإأ :42 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإأ :52 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإأ :62 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ60 زاجنإأ :72 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2502) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

نييئابرهك نيلوحم20 زيهجتو زاجنإأ :82 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2572) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

نييئابرهك نيلوحم20 زيهجتو زاجنإأ :92 مقر ةسصحلأ ةعباتم
(نوزياب ةعطق2572) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

تائزجت طبرل˘ل بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلأ ها˘ي˘م˘لأ ة˘ك˘ب˘سش زا˘ج˘نإأ :03 مقر ة˘سصح˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م
(نوزياب
(نوزياب ةعطق2572) رأردأأ ةيدلب :عقوملأ

:مهيدل نيذلأ تاسسأردلأ بتاكم تاعمجت وأأ تاسسأردلأ بتاكم نيسضراعلأ ناكمإاب
فرسصلأ يتكبسش :ضصسصحلأ ةعباتم) نييرامعملأ نيسسدنهملل ينطولأ لودجلاب نيلجسسمو ،ةيحÓسصلأ روط يف يرامعم ضسدنهم ةنهم ةسسراممل دامتعأ ةداهسش -
.(ةيمومع ةرانإأ ،ةيئابرهك ت’وحم زيهجتو زاجنإأ ،(ةيندم ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ زاجنإأ ،برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ

ةسسدنه) ةيئابرهك ت’وحم فرغ زاجنإأ :ضصسصحلأ ةعباتم) ةيحÓسصلأ روط يف (ةلاحلأ بسسح ةيمومع لاغسشأأ وأأ ءانبلأ) ةيندملأ ةسسدنهلأ يف يرأزو دامتعأ -
.(ةتفزملأ ةناسسرخلاب قرطلأ ةيسسكت ،ةيئابرهك ت’وحم زيهجتو زاجنإأ ،(ةيندم
.(برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ +يحسصلأ فرسصلأ يتكبسش:ضصسصحلأ ةعباتم) .ةيحÓسصلأ روط يف يرلأ ةسسدنه يف يرأزو دامتعأ -
،ةيمومع ةرانإأ ،برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ + يحسصلأ فرسصلأ يتكبسش :ضصسصحلأ ةعباتم) .ةيحÓسصلأ روط يف ةفلتخم قرطو ةيرسضحلأ ةئيهتلأ يف يرأزو دامتعأ-
.(ةتقؤوملأ ةناسسرخلاب قرطلأ ةيسسكت
رقملأ لباقم (ةيمومعلأ تاقفسصلأ ةعباتم ةحلسصم) رأردأأ ةي’ول ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأ ،ريمعتلأ ةيريدم نم طورسشلأ رتفد بحسس ةكراسشملأ يف نيبغأرلأو
88.24.63/940 :فتاه رأردأأ60 مقر ينطولأ قيرطلأ-CND  ميدقلأ

:يلاتلأ وحنلأ ىلع ةلسصفم ةفرظأأ ةثÓث يف ضضورعلأ لمحت
:ةيلاتلأقئاثولأ نم نوكتملأ :حسشرتملأ فلم لمحي :لوأ’أ فرظلأ (1
،موتخمو يسضمم ،خرؤوم ،ءولمم ،حسشرتلأ حيرسصت .1
،موتخمو يسضمم ،خرؤوم ،ءولمم ةهأزنلاب حيرسصت .2
،ةكرسش ةلاح يف ضضراعلل يسساسسأ’أ نوناقلأ نم ةخسسن .3
،فسصلأ ةسسيئر ةسسسسؤوم ديدحت عم تاسسسسؤوم تاعمجتل لوكوتورب نم ةخسسن .4
،(ليثمتلأ ةلاح يف) ءاسضمإ’اب ضضيوفت نم ةخسسن .5
:(رسصحلأ ’ لاثملأ ليبسس ىلع) ةيلاتلأ قئاثولأ يف ةلثمملأو ضضراعلأ مييقتب حمسست ىرخأأ ةقيثو لك .6
(ةفلتخم تاكبسشو قرط ةيرسضح ةئيهت ضسدنهم ،يرلأ يف ضسدنهم ،يندم ضسدنهم ،يرامعم ضسدنهم) دهعتملأ دامتعأ ةداهسش نم ةخسسن :ةينهملأ تايناكمإ’أ - أأ

.لاغسشأ’أ ةعيبط بسسح ةيحÓسصلأ روط يف
.طاسشنلأ ةداهسش وأأ (9102 -8102 -7102) ةريخأ’أ تأونسس ثÓثلل ةيفرسصملأ عجأرملأو ةيلاملأ لئاسصحلاب ةرربم ةيلام لئاسسو :ةيلام تأردق - ب
:يف ةلثمتم :ةينقتلأ تايناكمإ’أ - ت

SANC ىدل ليجسستلأ مقرو ضصسصختلأ ،بقللأو مسسإ’أ ىلإأ ةراسشإ’أ عم ةيرسشبلأ درأوملأ ةمئاق -
.ضضراعلأ مييقتب حمسست ىرخأأ ةقيثو لك-
.ليهأاتلأ طورسش يبلت يتلأ ةينقتلأو ةينهلأ تأردقلأ ضصخلت حسشرتملأ ةركذم -
:هيلع لجسسم قلغم فرظ يف عسضوت هÓعأأ اهيلإأ راسشملأ قئاثولأ هذه لمجم

0202/...... :مقر ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ ضضورعلأ بلط
«حسشرتملأ فلم»
:ةيلاتلأ قئاثولأ نم نوكتملأ :ينقتلأ ضضرعلأ لمحي :يناثلأ فرظلأ (2
،موتخمو يسضمم ،خرؤوم ،ءولمم باتتك’اب حيرسصتلأ -1
«لبقو ئرق» :ديلأ طخب ةرابع ليجسست عم ءاسضمإ’أ نكامأاب موتخمو يسضمم ،هتاحفسص ةموتخم ،هيف ام ىلع علطم يلاحلأ طورسشلأ رتفد -2
.قفرملأ جذومنلأ بسسح ةيريربتلأ ةينقتلأ ةركذملأ -3
.(ةيحÓسصلأ روط يفSANC ىدل ةيمسس’أ باسستن’أ ةداهسش + حاجنلأ تأداهسشب ايرابجإأ ةقفرم) ةيرسشبلأ درأوملأ ةمئاق -4
رسضحم + ءأرسشلأ ةروتافو كرحتملأ داتعلل ةيحÓسصلأ روط يف تانيمأاتلأو ةيدامرلأ تاقاطبلاب ايرابجإأ قفرم ةعباتملأ يف لمعتسسيسس يذلأ داتعلأ ةمئاق -5
.كرحتملأ ريغلأ داتعلل ةيلاحلأ ةنسسلأ لÓخ  خرؤوم يئاسضق
،ةدقاعتملأ حلاسصملأ فرط نم ةاسضمم ةعباتملأ نسسح ةداهسشب ةقفرم (ةعباتملأ) ةريخأ’أ تأونسسلأ رسشعلأ لÓخ ةزجنملأ عيراسشملل ةينهملأ عجأرملأ ةمئاق -6
:هيلع لجسسم قلغم فرظ يف عسضوت هÓعأأ اهيلإأ راسشملأ قئاثولأ هذه لمجم

0202/.......:مقر ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ ضضورعلأ بلط
«ينقتلأ ضضرعلأ»
:ةيلاتلأ قئاثولأ نم نوكتملأ :يلاملأ ضضرعلأ لمحي :ثلاثلأ فرظلأ (3
.،ةموتخمو ةيسضمم ،ةخرؤوم ،ةءولمم دهعتلأ ةلاسسر .1
:(يلاملأ ضضرعلأ) يلاملأ حأرتق’أ .2
(ةسصح لكل رهسش/ضصخسش ضساسسأ ىلع ةعباتملأ مييقت) ةموتخمو ةيسضمم ،ةخرؤوم ةءولمم03 ىلإأ10 نم قحÓملأ :ةيودحولأ راعسس’أ لودج -أأ

(ةسصح لكل رهسش /ضصخسش ضساسسأ ىلع ةعباتملأ مييقت) ةموتخمو ةيسضمم ،ةخرؤومو ةءولمم06 ىلإأ13 نم قحÓملأ :يريدقتلأو يمكلأ ليسصفتلأ -ب
:هيلع لجسسم قلغم فرظ يف عسضوت هÓعأأ اهيلإأ راسشملأ قئاثولأ هذه لمجم

0202/.......:مقر ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ ضضورعلأ بلط
«يلاملأ ضضرعلأ»

:هيلع لجسسمو قلغمو ةيوهلأ لفغم يجراخ فرظ يف ةثÓثلأ ةفرظ’أ هذه عدوت
0202/.......:مقر ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ ضضورعلأ بلط

(اهمييقتو ضضورعلأ حتف ةنجل فرط نم ’إأ حتفي ’ فرظ )
(ةنامأ’أ) رأردأأ ةي’ول ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأ ،ريمعتلأ ريدم ديسسلأ ىلإأ

-رأردأأ -60 مقر ينطولأ قيرطلأ،CND ميدقلأ رقملأ لباقم
882463940 :مقر فتاه

 :ةيلمعلأ
.بونجلأ تاي’و يف يمومعلأ يراقعلأ ءاعولأ ةيمنت راطإأ يف ةأاسشنملأ تائزجتلل ةفلتخملأ تاكبسشلأو قرطلأ لاغسشأأ

:عورسشملأ
.ةسصح03 ىلإأ ةمسسقم رأردأأ ةي’و يف يمومعلأ يراقعلأ ءاعولأ ةيمنت راطإأ يف ةأاسشنملأ تائزجتلل ةفلتخملأ تاكبسشلأو قرطلأ لاغسشأأ زاجنإأ ةعباتم
.رأردأأ ةي’ول ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأ ،ريمعتلأ ةيريدم ةنامأأ ىدل ضضورعلأ عدوت

يمومعلأ لماعتملل ةيمسسرلأ ةرسشنلأ وأأ ةيمويلأ دئأرجلأ يف نÓعإÓل رسشن لوأأ خيرات نم ءأدتبأ موي (12) نورسشعو دحأوب ضضورعلأ ريسضحت ةدم تددح
POMOB.

يمومعلأ لماعتملل ةيمسسرلأ ةرسشنلأ يف وأأ ةينطولأ ةيمويلأ دئأرجلأ يف نÓعإ’أ رسشن موي نم ءأدتبأ (12) نورسشعلأو دحأولأ مويلاب ضضورعلأ عأديإأ خيرات ددح
POMOBمويلأ ضسفنب (00:21) راهنلأ فسصتنم ىلإأ احابسص (00:8) ةنماثلأ ةعاسسلأ نم ءأدتبأ.
:ضضورعلأ حتف

تاعامتج’أ ةعاقب ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأ ،ريمعتلأ ةيريدم رقمب ضضورعلأ عأديإ’ موي رخآأ نم اسس03:41 ةعاسسلأ ىلع نوكت ضضورعلل حاتتف’أ ةسسلج
.ةلطع موي مويلأ أذه فداسص أذإأ تيقوتلأ ضسفنب يلأوملأ لمعلأ موي ىلإأ لجؤويو
.ضضورعلأ حتف تاسسلج روسضحل ةسصقانملأ يف نيكراسشملل ةوعد ةباثمب نÓعإ’أ أذه ربتعيو
.ضضورعلأ عأديإ’ موي رخآأ نم ءأدتبأ ضضورعلأ ريسضحت ةدم ىلإأ ةفاسضإأ موي09 ةدمل مهسضورعب نيمزلم نودهعتملأ ىقبي امك

رأردأأ ةي’و
ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأ ،ريمعتلأ ةيريدم

0202 /70 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حؤتفملا شضورعلا بلط
274500510102000 :يئابجلأ مقرلأ

BSPD/AW/SRDSF/400/8102 :ةيلمعلأ نأونع
(SRDSF 8102 )بونجلأ تاي’و يف يمومعلأ يراقعلأ ءاعولأ ةيمنت راطإأ يف ةأاسشنملأ تائزجتلل ةفلتخملأ تاكبسشلأو قرطلأ لاغسشأأ :ةيلمعلأ
ىلإأ ةمسسقم رأردأأ ةي’و يف يمومعلأ يراقعلأ ءاعولأ ةيمنت راطإأ يف ةأاسشنملأ تائزجتلل ةفلتخملأ تاكبسشلأو قرطلأ لاغسشأأ زاجنإأ ةعباتم :عورسشملأ
.ةسصح03

نلعت ،بونجلأ تاي’و يمومعلأ يراقعلأ ءاعولأ ةيمنت راطإأ يف ةأاسشنملأ تائزجتلل ةفلتخملأ تاكبسشلأو قرطلأ لاغسشأأ زاجنإأ ةعباتم ةيلمع راطإأ يف
لاغسشأأ زاجنأ ةعباتم :ـب مايقلأ دسصق ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ ضضورعلأ بلط نع رأردأأ ةي’ول ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأ ،ريمعتلأ ةيريدم
:يلاتلاك ةسصح03 ىلإأ ةمسسقم رأردأأ ةي’و يف يمومعلأ يراقعلأ ءاعولأ ةيمنت راطإأ يف ةأاسشنملأ تائزجتلل ةفلتخملأ تاكبسشلأو قرطلأ



يطعت ايلاطيإا ..ًايمسسر
تابيردتلل رسضخألا ءؤسضلا

ىلوأ’ا ةجردلا يرود ةيدنأا فنأاتسست
،ادغ ،ةيعامجلا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ةر˘م˘ل˘ل كلذ˘ب ة˘مو˘كح˘لا حا˘م˘˘سس د˘˘ع˘˘ب
،ةيلحملا تاسسفانملا قيلعت ذنم ىلوأ’ا
يفو ،يسضاملا ضسرام نم عسساتلا يف
،يتنوك يبيزوج لاق ،يفحسص رمتؤوم
81 نم اءدب» يلاطيإ’ا ءارزولا ضسيئر
ز˘كار˘مو ،ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ر˘جا˘ت˘م نإا˘ف  ،يا˘˘م
،ليم˘ج˘ت˘لا ز˘كار˘مو ،ر˘ع˘سشلا ف˘ي˘ف˘سصت
قرف تابيردتو ،معاطملاو ،تاناحلاو
ن˘م دو˘ع˘ت˘سس ،ف˘حا˘ت˘م˘لاو ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك
ا˘م˘ئاد ر˘مأ’ا ن˘˘كل» :فا˘˘سضأاو ،«د˘˘يد˘˘ج
،حئاوللا ع˘م ق˘فاو˘ت˘لا˘ب م˘ت˘ي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي
،«ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا فار˘سشإا تح˘تو
يرود فانئتسسا دعوم ديدحت متي ملو
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ن˘كل ،د˘ع˘ب ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا
ىلع ةمهم ةوطخ ةيعامجلا تابيردتلا
يف ةيدنأ’ا ةبغر قيقحت وحن ،قيرطلا
ناوج31 مو˘ي ،م˘سسو˘م˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
.لبقملا

دعتسسي نؤسس يرؤكلا
«غيلÈÁÒلا» بر◊

نيم غنوي˘ه ي˘بو˘ن˘ج˘لا يرو˘كلا دا˘ع
ىلإا ،ريب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت بع’ ،نو˘سس
تا˘بو ، ند˘ن˘ل ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا
اذ˘ه تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ه˘نا˘كمإا˘ب
ةينطولا ةمدخلا ءا˘ه˘نإا د˘ع˘ب ،عو˘ب˘سسأ’ا
نم غلابلا بعÓلا ىسضقو ،هدÓب يف
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا ،ا˘ًما˘ع72 ر˘م˘ع˘˘لا
ثيح ،يروكلا ضشيجلا يف ةيرابجإ’ا
،اهل نييدؤوم ،لسضفأا نيب هتمدخ ىهنأا

يا˘˘˘˘˘˘˘˘كسس» ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسح كلذو
ى˘لإا نو˘سس جا˘ت˘ح˘˘ي ن˘˘لو ،«ضسترو˘˘ب˘˘سس
ج˘ئا˘ت˘ن ن˘م ى˘نا˘ع اذإا ’إا ي˘تاذ˘لا لز˘ع˘لا
ضسوريفب ضصا˘خ˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا

تابيردت ىلإا دوعيسس يلاتلابو ،انوروك
،لب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يدر˘ف˘لا ما˘ه˘ن˘تو˘ت
تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘بو
غيلريميرب˘لا ح˘م˘سسي ا˘م˘ن˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
،انوروك ضسوريف يسشفت نأا ركذي ،كلذب
ن˘م ل˘ما˘كلا ي˘فا˘ع˘ت˘لا˘ب نو˘سسل ح˘م˘˘سس
تدب يتلاو ،عارذلا يف رسسكلا ةباسصإا
اًسضيأا هل حمسس امك ،همسسوم تهنأا اهنأا
رثؤوي نأا نود ةينطولا ةمدخلا ةيدأاتب
.ةيوركلا هتريسسم ىلع كلذ

نم اًعؤبسسأا يهني ايسسنلاف
ادادعتسسا تاÒسضحتلا

«اغيللا» ةدؤعل
اسصاخ اعوبسسأا ايسسنلاف قيرف ىهنأا

ةيقب لثم تاريسضحتلاو تابيردتلا نم
،ةلمتحملا اغيللا ةدوعل ادادعتسسا قرفلا

ببسسب نيرهسشل ماد فقوت دعب كلذو
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
ةدايق تحت قيرفلا داعو ،(91‐ديفوك)
تابيردت˘ل˘ل ضسيدÓ˘ي˘سس تر˘ب˘لأا ه˘برد˘م
يام9 قفاوملا يسضاملا تبسسلا موي
هترقأا يذلا يحسصلا لوكوتوربلل اقفو
ضسلجملا عم نواعتلاب «اغيل’» ةطبار
،ة˘ح˘سصلا ةرازوو ة˘سضا˘ير˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا

لمعلا ماظنو لوكوتوربلا اذهل اقفوو
ثÓثل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا م˘ي˘سسق˘ت م˘ت د˘يد˘ج˘لا

يف تاعمجت دجاوت بنجتل تاعومجم
فسشكي ملو ،يدانلاب ةيسضايرلا ةنيدملا
لÓخ هيبعÓل ةيندبلا ةلاحلا نع يدانلا

يفاعت ديكأاتب طقف ىفتكاو مايأ’ا هذه
يتلا ةباسصإ’ا نم وخيياب ونام همجاهم
ذنم ةكراسشملا نع هتدعبأاو هب تقحل
ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ي˘سضا˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
ةلوطبب ةيقبتملا ةلوج11ـلا فانئتسسا
كلذو ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج21 ي˘ف ا˘ج˘ي˘ل˘لا
حامسسو ءابولا رو˘ط˘ت ى˘ل˘ع ف˘قو˘ت˘ي˘سس
.رمأ’ا اذهب ةموكحلا
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Êابسسإلا يرودلا ةدؤعل يسسيئرلا طرسشلا ددحي وÒميسساك

«رطخ ‘ ÚبعÓلا حاورأا» :حرسصي درؤفتاو بردم

انورؤك ببسسب فادهألاب ÚبعÓلا لافتحا عنم نم بجعتي واكلاف

بع’ ،وريميسساك يليزاربلا ربع
ن˘ع ،ي˘نا˘ب˘سسإ’ا د˘يرد˘م لا˘ير ق˘˘ير˘˘ف
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘˘كمإا نأا˘˘سشب ه˘˘لؤوا˘˘ف˘˘ت
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا يرود تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م
،ةلبق˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسأ’ا لÓ˘خ ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

ةطبار ضسيئر ،ضسابيت رييفاخ ىدبأاو
يف هتبغر ،ينابسسإ’ا يرودلا ةيدنأا
ريدقت ىسصقأا ىلع ةسسفانملا فانئتسسا
ناو˘ج ر˘ه˘سش ن˘م ر˘˘سشع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ،ع˘سضو اذ˘ل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا

ىلع بج˘ي ا˘ًلو˘كو˘تور˘ب ،ة˘مو˘كح˘لاو
ةدو˘˘ع نا˘˘م˘˘سضل ه˘˘عا˘˘ب˘˘تإا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ضضرعت بنجتو نمآا ٍلكسشب ةسسفانملا
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةز˘ه˘جأ’او ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م يأا

ةفلت˘خ˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ي˘ف˘ظو˘م كلذ˘كو

ىرجأاو ،انوروك ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل
عم ةلباقم يليزاربلا طسسولا بع’
نع اهلÓخ ربع ديردم لاير نويزفيلت
،طاسشنلا ةدوع ةيناكمإا نأاسشب هلؤوافت
ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا طر˘˘سشلا نأا ى˘˘لإا اًر˘˘ي˘˘سشم
ع˘ي˘م˘ج˘لا لا˘ث˘ت˘˘ما و˘˘ه كلذ ثود˘˘ح˘˘ل
ي˘ف ةدراو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإÓ˘˘ل
ءاجو ،داح˘ت’او ة˘ط˘بار˘لا لو˘كو˘تور˘ب
تابيردتلا فانئتسسا»:هتاحيرسصت يف
مدقلا ةر˘كل ضسي˘ل اًد˘ج ة˘م˘ه˘م ةو˘ط˘خ
ةوطخ ،اًسضيأا عمت˘ج˘م˘ل˘ل ا˘م˘نإاو ط˘ق˘ف
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘كمإا را˘ه˘ظإ’ ة˘م˘˘ه˘˘م
،«ي˘ع˘ي˘ب˘ط ٍل˘كسشب م˘ه˘تا˘˘ي˘˘ح ضسا˘˘ن˘˘لا

مدق˘لا ةر˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ’»:ع˘با˘تو
ي˘˘ف ضسا˘˘ن˘˘لا دو˘˘جو˘˘ب ا˘˘م˘˘نإاو ،ط˘˘ق˘˘˘ف
ا˘ن˘ل˘ث˘ت˘ما اذإا ا˘˘ن˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ،عراو˘˘سشلا

نكمتنسسف انيلع ةبجاولا تاءارجإÓل
.«ىرخأا ةرم ةدوعلا نم

،دروفتاو بردم ،نوسسريب لجيان رذح
،رطخ يف نوكت دق نيبعÓلا ةايح نأا نم
تقو ي˘ف ،يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا دا˘˘ع اذإا
،«91 ديفوك» ءابو لÓخ ،هناوأ’ قباسس
،«نوسسريب نع «زميات» ةفيحسص تلقنو
نكل ،يرودلا فانئتسسا دون معن» :هلوق
نأا بجيو ،ةنمآا فورظلا نوكت نأا بجي
ل˘ها˘ج˘ت رو˘ه˘ت˘لا ن˘مو ،رذ˘ح˘لا ى˘خو˘˘ت˘˘ن
ةحسصو ةمÓسسب قلعتي رمأ’ا .ت’امتح’ا
ةفاقثلا ريزو ندواد رفيلوأا نلعأاو ،«ضسانلا

،يسضاملا ضسيمخلا ،يناطيربلا ةسضايرلاو
مدقلا ةرك مامأا بابلا حتفت ةموكحلا نأا
ي˘ف م˘سسو˘م˘لا لا˘م˘كإاو ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا

نو˘ب˘عÓ˘لا ضشقا˘ن˘˘ت˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ بعÓ˘˘م
نامأ’ا تاءارجإا نأاسشب ةموكحلاو ةيدنأ’او
يرودلا فانئ˘ت˘سسا عور˘سشم˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

دنع رخآا عامتجا دقعني نأا ررقملا نمو
اد˘غ ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’و˘كو˘تور˘ب˘لا ة˘سشقا˘ن˘˘م
ةورذ ىلإا انلسصو» :نوسسريب دازو ،نينث’ا
نم ةلئاه دادعأا كانه لازت ’ نكل ءابولا

.م˘ه˘تا˘ي˘ح نود˘ق˘ف˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
فلأا83و33 نيب ايناطيرب يف تايفولا
71 زكرملا يف دروفتاو عبقيو ،ضصخسش
ن˘ع د˘حاو ز˘˘كر˘˘م قرا˘˘ف˘˘ب يرود˘˘لا ي˘˘ف
هنأا حسضوأا نوسسريب نكل ،طوبهلا ةقطنم
دوقي ناك اذإا فواخملا ضسفن يف ركفيسس
نأا ركذتن نأا بجي» :عباتو ،رخآا قيرف يأا
نيبعÓلا ة˘ح˘سصب ط˘ق˘ف ق˘ل˘ع˘ت˘ي ’ ر˘مأ’ا

مهب نيطيحملا ضصاخسشأ’اب لب ،مقاطلاو
.«اسضيأا

ليمادار مرسضخملا يبمولوكلا دقتنا
مدع يكرتلا يارسس ةطلغ مجاهم ،واكلاف
’ا˘ف˘ت˘حا قا˘ن˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا
تا˘ه˘جاو˘م˘ل ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ءا˘ن˘ثأا فاد˘˘هأ’ا˘˘ب
يتلا «اعيلسسد˘نو˘ب˘لا» ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا
نيرهسش وحن فقوت دعب مويلا تفنؤوتسسا
،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘سسب
نارودلل اغ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا ة˘ل˘ج˘ع تدا˘عو
تاهجاومب ،ريهامج نودب نكلو اددجم
اهي˘ف ح˘سست˘كا ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘هزر˘بأا ةد˘يد˘ع
ه˘كلا˘سش ه˘ف˘ي˘سض د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘˘سسورو˘˘ب

يتلاو ،«رورلا» يبريد يف ةفيظن ةيعابرب
مهفادهأاب نيبعÓلا لافتحا مدع تدهسش
ءادبإا˘ب او˘ف˘ت˘كا ثي˘ح ،ةدا˘ع˘لا تر˘ج ا˘م˘ك
فاد˘˘ه˘˘لا د˘˘كأاو د˘˘ع˘ُ̆ب ن˘˘ع م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘حر˘˘˘ف
ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘كلا
ةرك ةدهاسشم دنع لءاسستأا» يعامتج’ا
ينف ببسس دجوي له :دوعت يهو مدقلا
ليجسست دعب قانعلا نم نيبعÓلا عنمي
لÓ˘˘خ م˘˘ئاد ضسمÓ˘˘ت كا˘˘˘ن˘˘˘ه ؟فاد˘˘˘هأ’ا
دجت ةينكرلا تÓ˘كر˘لا ءا˘ن˘ثأاو .ةارا˘ب˘م˘لا
نيب ة˘ب˘ير˘ق ة˘فا˘سسم˘لاو ،كقو˘ف ع˘فاد˘م˘لا

اماع43ـلا بحا˘سص دا˘عو ،«ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
موي يكرتلا هقيرف نارم يف ةكراسشملل
ةدو˘ع˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
،لبقملا ناوج21 يف يكرتلا يرودلا
ببسسب ره˘سشأا3 ة˘بار˘ق ماد ف˘قو˘ت د˘ع˘˘ب

ة˘سصح˘لا هذ˘ه د˘ع˘تو ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
،ةدوعلا ذنم ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘بار˘لا ة˘ي˘برد˘ت˘لا

يف بردتلا اهزربأا ةددحم دعاوقب نكلو
ن˘ي˘ب تا˘فا˘سسم˘بو ،ة˘يدر˘ف تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م
ريبادتلا ضضعبل ةفاسضإ’اب اذه ،نيبعÓلا
.ىودعلل لاقتنا يأا بنجتل ةيزارتح’ا

يسساسسأآ اهنم4 طقف ءاقل3 يف يكلملآ عم كراسش

ؤكيتلتأا ىلإا ديردم لاير نم ليحرلا نأاسشب شسيماخل ةحيسصن هجؤي ؤبيرتسسير
نومعدي نيريثكلا كانه نأا ودبي

امدق يسضمل˘ل ز˘ي˘غ˘يردور ضسي˘ما˘خ
وكيتلتأا ىلإا حرتقملا لاقتن’ا يف
ذوبنملا بعÓلا ىقلت ثيح ،ديردم
هل˘ي˘مز ة˘ح˘ي˘سصن د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف
نأاب وبيرتسسير رييفاخ يبمولوكلا
بردملا نوكيسس ينويميسس وغييد
نم ديد˘ع˘لا ثد˘ح˘تو ،ه˘ل ي˘لا˘ث˘م˘لا
˘ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
بعÓ˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
82 رمعلا نم غ˘لا˘ب˘لا ي˘ب˘مو˘لو˘كلا

ديردم لاير ن˘م ل˘ي˘حر˘لا ي˘فا˘ًما˘ع
قوسس لÓخ ،ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ى˘لإا
دعب ،لبقملا ةيف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

يف ويبانرب وغايتناسس ىلإا هتدوع
ةراعإا ةرتف دعب9102 ماع فيسص
مل ،خينويم نرياب يف نيماع ةدمل
ىلع لوسصحلا نم ضسيماخ نكمتي
عم رمتسسم لكسشب بعللا ةسصرف
ىلإا كلذ ىدأا دقو ،يكلملا قيرفلا
ليوحت ءارجإا نع ثيدحلا ديدجت
نم وكيتيلتأاو ،رخآا ناكم يف مئاد
م˘˘ه˘˘نأا لا˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا ن˘˘ي˘˘˘ب

هنوفرعي بع’ مسض ىلع نوسصيرح
لثم نأا وب˘ير˘ت˘سسير ر˘ع˘سشيو ،اًد˘ي˘ج
ثيح ،اًيقطنم نوكيسس ليدبتلا اذه
ٍدا˘ن دا˘ج˘˘يإا ى˘˘لإا ضسي˘˘ما˘˘خ جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
بعÓ˘لا لا˘قو ،ه˘ب ن˘مؤو˘˘ي برد˘˘مو

ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا
هجاو عئار بع’ ضسيماخ»:قباسسلا

ه˘نو˘لو˘ق˘ي ا˘مو ،كلذ ي˘ف ة˘بو˘˘ع˘˘سص
ءيسش و˘ه ه˘ب نو˘ن˘ه˘كت˘ي ا˘مو ،ه˘ن˘ع
هتبهوم نكلو ،ةياغلل يباجيإا ريغ
بهذ اذإا» :فاسضأاو،«ةرسضاح ةمئاد
،هب قثيو هب قثي بردم عم ناكو
فر˘سصت˘لا ى˘˘ل˘˘عً اردا˘˘ق نو˘˘كي˘˘سسف
اًدوجوم ناك دقل ،يعيبط لكسشب
وه ام فرعيو ةديدع تاونسس ذنم
نا˘ك اذإا» :ل˘م˘كأاو ،«كح˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
وأا ،هل تحيتأا يتلا ةسصرفلا ردقي
لاز˘ي ’ ه˘نإا˘ف ،ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ر˘م˘ت˘سسا

قÓطإا ةلسصاومل يفكي امب اًباسش
ي˘ت˘لا تا˘نا˘كمإ’ا ع˘ي˘م˘ج˘ل نا˘ن˘ع˘˘لا
ي˘˘ف هارأا نأا دوأا» :فدرأاو ،«,ه˘˘˘يد˘˘˘ل
فر˘سصب  ،و˘˘كي˘˘ت˘˘ي˘˘تأا يدا˘˘ن˘˘لا كلذ
،ق˘ير˘ف˘ك ه˘ي˘ل˘ع م˘ه ا˘م ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا
حجانو بلطتم بردم عم نوكيسس
ي˘ت˘لا ضصئا˘سصخ˘لا ز˘يز˘ع˘ت ه˘ن˘كم˘˘ي
دقل»:لسصاوو ،«ضسيما˘خ ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ي

ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘سسل ا˘بوروأا ي˘ف نا˘˘ك
وكيتلتأا ى˘لإا ما˘م˘سضن’ا نو˘كي˘سسو
،بعللا وه هجاتحي ام .اًمهم اًرمأا

ريثكلا ةئدهتو ،ىرخأا ةرم ةقثلاو
جرا˘˘خ لا˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘سشأ’ا ن˘˘م

بع˘ل˘ل ه˘سسف˘ن ضسير˘˘كتو بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
معد كيدل ناك اذإا» :متتخاو ،«طقف
،باوبأ’ا كل حتفي دان وأا ،بردم
وهو ،بعلل ةسصرفلا كحنمي اذهف
ضسيل ةسسفانم Óب بع’ .هجاتحت ام
لغتسساو اذه ثدح اذإا .هسسفن وه
ة˘م˘ه˘م نو˘كت د˘ق˘ف ،ة˘سصر˘ف˘لا هذ˘˘ه
31 ضسيماخ بعلو » ةبسسنلاب ةياغلل
يف د˘يرد˘م لا˘ير ع˘م ط˘ق˘ف ةارا˘ب˘م
بع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لو ،02‐9102 م˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘م
طقف تايرابم عبرأا يف يسساسسأاك
.ينابسسإ’ا قيرفلا عم

تابيردت
كبرت Úنثإلا
ةنؤلسشرب قيرف

هنار˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ىدأا
لسصحتو ، يسضاملا  تبسسلا
ضسما ةحار ى˘ل˘ع نو˘ب˘عÓ˘لا
مويلا اودوعي نأا ىلع ،دحأ’ا
بسسح˘˘˘ب ن˘˘˘كل ،ن˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثإ’ا

«ترو˘˘˘ب˘˘˘سس» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص
و˘ب˘˘ع’ نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا
ىتح نو˘فر˘ع˘ي ’ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
موي نوبردتيسس فيك ،نآ’ا
يف مأا يدرف لكسشب ،نينث’ا

تفا˘˘˘˘سضأاو ،ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ا˘˘سصرا˘˘ب˘˘لا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا
ةط˘بار ن˘م ارا˘ط˘خإا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
نا˘ك اذإا ا˘م لو˘˘ح ، ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا
هذ˘˘˘ه زوا˘˘˘ج˘˘˘ت ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا˘˘˘˘ب
ة˘ط˘بار تنا˘˘كو ،ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ا˘هرود˘ب تلأا˘سس د˘ق ا˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا
نا˘˘ك اذإا ا˘˘م˘˘ع ،ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
يسضملا قرف˘لا ة˘عا˘ط˘ت˘سسا˘ب
ةلحرم ي˘ف لو˘خد˘لاو ،ا˘ًمد˘ق
مغر ،ةيعامجلا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م نأا

ر˘ي˘˘غ ’از˘˘ت ’ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘بو
و˘ب˘ع’ ل˘م˘˘ع˘˘يو ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘مآا
ذنم ،يدرف لكسشب ةنولسشرب
عوبسسأ’ا تاب˘يرد˘ت˘لا ة˘ياد˘ب
نو˘ل˘سصاو˘ي˘˘سسو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ضسفنب نين˘ث’ا مو˘ي م˘ه˘ل˘م˘ع
كانه نكت مل اذإا ،ةقيرطلا
ا˘ًسضيأاو ،ةد˘˘يد˘˘ج را˘˘ب˘˘خأا يأا
،لو˘ي˘نا˘ب˘سسإا ة˘يد˘نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ،ضسي˘˘نا˘˘غ˘˘ي˘˘ل
اذه ،يفاتيخ ،ديردم وكيتلتأا
.ةطبارلا نم ديكأاتلا
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ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا ثد˘˘ح˘˘ت
عقوم اهلقن تاحيرسصت يف يسسيم
د˘يد˘ع ن˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
قيرف˘لا برد˘م نإا ا˘ًل˘ئا˘ق ،تا˘ف˘ل˘م˘لا
ءاسسأا ،ن˘ي˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك ي˘نو˘لا˘ت˘كلا
نع هتاحيرسصتب قلعتي اميف همهف
بقلب جيو˘ت˘ت˘لا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرد˘ق
يسسي˘م نا˘كو،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
جوتي نأا بعسصلا نم هنإا لاق دق
زربأ’ا ةيبوروأ’ا ةلوطبلاب قيرفلا
،لاونملا ضسفن ىلع هءادأا لسصاو اذإا

وراتو’ مسض ىلإا يسسيم قرطت امك
ةرملا هذه قوسسل»:لا˘ق˘ف ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
نأا اهلبق بجيو ،ا˘ًف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘كي˘سس
’ ،هلعف عي˘ط˘ت˘سسن ا˘م ل˘كل˘ل تب˘ث˘ن

تاسضوافم كانه تناك اذإا ام يردأا
نأا عيطتسسأا يننكلو ،وراتو’ مسضل
عيطتسسي ،لماكتم مجاهم هنإا لوقأا
ه˘ن˘ي˘عو ،د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب ة˘˘غوار˘˘م˘˘لا

عيطتسسيو ،ى˘مر˘م˘لا ى˘ل˘ع ةزا˘ت˘م˘م
نكلو ،زاتمم لكسشب ةركلا ةيامح
ه˘˘ي˘˘˘لإا ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سس ا˘˘˘م ىر˘˘˘ن˘˘˘سس
نيبعÓ˘لا ع˘مو ه˘ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
حسضوأاو،«مهعم نوملكت˘ي˘سس ن˘يذ˘لا

يرود لو˘ح ه˘ح˘ير˘سصت˘ب هد˘سصق ا˘م
ل˘˘ك نآ’ا» :لا˘˘ق˘˘ف ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا
ءارأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو ه˘˘يأار ه˘˘˘ل ضصخ˘˘˘سش
دمتعي انا هارأا ام .مارتح’اب ةريدج
ظ˘˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا˘˘ح د˘˘ق ه˘˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يرود يف مسساوملا لك تكراسشو

نأا ن˘˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نأا كردأاو لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا
،اهب بعلن يتلا ةقيرطلاب هب زوفن
هتلق ام .يمهف بردملا ءاسسأا امبر
اذإا لاطبأ’ا يرودب زوفن نل اننأا وه
اهب بعلن يتلا ةقيرطلا ضسفنب انبعل
Óئاق هيلع نيتيسس در امدعب كلذو
ةلوهسسب زوفلا هنكمي» ةنولسشرب نإا
ةيندبلا هتلاح لوحو ،«زنويبماسشلاب
ةديج ةيندب ةلاح يف انأا»:يسسيم لاق
لز˘ن˘م˘لا ي˘ف برد˘تا تن˘ك ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
يتقايل ىلع تظفاح يننأا دقتعأاو
لزنملا يف بيردتلا نأا مغر ةيندبلا
تحت ةيسضايرلا ةنيدملا لثم ضسيل
.«نيسصسصختملا فارسشإا

،دن’اه غنيلريإا يجيورنلا فرتعا
رثأاتب ،دنومترود اي˘سسورو˘ب م˘جا˘ه˘م
يتلا ،فقوت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ هاو˘ت˘سسم
ءا˘بو بب˘سسب ؛ن˘ير˘ه˘˘سش و˘˘ح˘˘ن تماد
تاسسفانم تداعو ،انوروك ضسوريف
6 ة˘˘ما˘˘˘قإا˘˘˘ب ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا يرود˘˘˘لا

،دنومترود ح˘ج˘ن˘ي ثي˘ح ؛تا˘يرا˘ب˘م
(0‐4) ه˘˘كلا˘˘سش هرا˘˘ج ق˘˘ح˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ن˘م˘سض م˘ي˘قأا يذ˘لا ،رور˘لا ي˘بر˘يد˘ب
تاح˘ير˘سصت لÓ˘خو ،62ـلا ةلوج˘لا

لاق ، اغيلسسدنوبلا يمسسرلا عقوملل
ل˘˘˘سضفأا˘˘˘ب ر˘˘˘ه˘˘˘˘ظأا م˘˘˘˘ل» :د˘˘˘˘ن’ا˘˘˘˘ه
ضضخأا مل يننأ’ ؛عبطلاب يتايوتسسم
،عيباسسأا7 و˘ح˘˘ن ذ˘˘ن˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م يأا

ىرا˘˘سصق تلذ˘˘ب ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل» :فدرأاو
،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا لاو˘˘ط يد˘˘ه˘˘ج
فده يليجسست نم اًئجافتم تسسلو
نأا دن’اه عاطتسساو ،«ةارابملا يف
اغيلسسدنوب˘لا فاد˘هأا ط˘ير˘سش ضصق˘ي
فده لوأا حبسصيل ،انوروك نمز يف

تايرودلا بعÓم ةفاك يف لجسسُي
فقوت ذنم ىربكلا5ـلا ةيبوروأ’ا
امك ،يسضاملا ضسرام يف طاسشنلا
رخآا فده ةعانسص نم دن’اه نكمت
،وريريج لييافار يلاغتربلا هليمزل
ةرتف لوطب هرثأات مدع اًيلمع دكؤويل
sنأا ر˘كذ˘ي ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘ع با˘˘ي˘˘غ˘˘لا
45 ى˘لإا هد˘ي˘سصر ع˘فر ،د˘نو˘م˘˘ترود
ردسصت˘م˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضي˘ل ،ة˘ط˘ق˘ن
.خنويم نرياب

ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا ن˘ير يدا˘ن لذ˘˘ب˘˘ي
عانقإ’ هدهج هراسصق يلاحلا تقولا
اغن˘ي˘فا˘ما˘ك ودراودإا با˘سشلا ه˘م˘ج˘ن
لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ة˘ق˘فر رار˘م˘ت˘˘سس’ا˘˘ب
اًنمازت كلذ يتأاي ،يسضاملا مسسوملا يدا˘ن ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ما˘م˘ت˘ها دو˘جو ع˘م

لوسصحلا يف ينابسسإ’ا ديردم لاير
ةرتفلا لÓخ بعÓلا تامدخ ىلع
انرداسصم تدافأا امبسسحو ،ةلبقملا
ن˘˘ير يدا˘˘ن كلا˘˘م نإا˘˘ف ؛ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
لمعلا˘ب ه˘ترادإ’ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأا

رارمتسس’اب اغنيفا˘ما˘ك عا˘ن˘قإا ى˘ل˘ع
لهاجتو لبقملا مسسوملا قيرفلا عم

لسصاو˘ت يذ˘لا ،د˘يرد˘م لا˘ير ة˘ب˘غر
بعÓ˘لا ف˘قو˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ن˘ير ع˘˘م
ا˘˘سسنر˘˘ف ن˘˘ع ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإاو
يفو ،ديردم ريبك ىلإا مامسضن’او
كÓم لاقأا يسضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش
رفيلوأا ق˘با˘سسلا ضسي˘ئر˘لا ن˘ير يدا˘ن
تاسضوافم يف هلوخد د˘ع˘ب غ˘نا˘ت˘ي˘ل
اغني˘فا˘ما˘ك نأا˘سشب د˘يرد˘م لا˘ير ع˘م
،ثد˘ح˘ي ا˘م˘˘ب كÓ˘˘م˘˘لا عÓ˘˘طإا نود
،نير بردم ،نافيتسس نيلوج ناكو
عا˘ن˘قإا ة˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘ف عر˘˘سش ن˘˘م لوأا
اًدكؤوم ،قيرفلا عم ءاقبلاب ودراودإا
ةقفر رارمتسس’ا هل لسضفأ’ا نم هنأا

ى˘ل˘ع ر˘خآا ما˘ع˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘ير برد˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘لدأاو ،ل˘˘˘˘˘˘˘قأ’ا
هحسصنأاسس»:اهي˘ف لا˘ق تا˘ح˘ير˘سصت˘ب
مسسومل نير عم رارمتسس’اب اًمئاد
،هتقفر أاسشن يذلا يدانلا هنأ’ رخآا
وأا ةلحرم هيدل تلاز ’ هنأا دقتعأا

ةو˘ط˘خ او˘ط˘خ˘ي نأا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘م
ناكو ،«ةيدنأ’ا ربكأا دحأا وحن ىرخأا
ن˘ير ضسي˘ئر ،كي˘ف˘لو˘˘ه ضس’و˘˘كي˘˘ن
عانقإا ىلع لمع نم يناث ،يلاحلا

با˘سشلا ي˘سسنر˘ف˘˘لا ط˘˘سسو˘˘لا بع’
.نير ةقفر ءاقبلاب

ي˘سسنر˘ف˘لا مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك م˘˘ج˘˘ن دا˘˘سشأا
فانئتسساب وزارازي˘ل ي˘ت˘ن˘سسي˘ب ق˘با˘سسلا
يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل ي˘لا˘ح˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ماد فقوت دعب (اجيلسسدنوب) يناملأ’ا
ي˘سشف˘ت ة˘مزأا بب˘سسب ن˘ير˘˘ه˘˘سش ةد˘˘م˘˘ل
«ا˘˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
ناك رارقلا نأا ىلإا اريسشم ،دجتسسملا
يرود˘لا ءا˘غ˘لإا د˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ي˘ف ا˘ي˘جذو˘م˘ن
يف (اماع05) وزارازيل لاق ،يسسنرفلا
«بيكيل» ةفيحسص اهترسشن تاحيرسصت
اومدق ناملأ’ا» :دحأ’ا ضسمأا ةيسسنرفلا
’ انك اميف عيرسس لكسشب ’اعف اماظن

:Óئاق وزاراز˘ي˘ل ق˘ل˘عو ،.«لدا˘ج˘ن لاز˘ن
ز˘˘˘˘جا˘˘˘˘حو ..لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا»
هطاسشن اغيلسسدنوبلا تفنأاتسساو،«طقسس
يرود ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب لوأا نو˘˘كي˘˘ل تب˘˘سسلا

ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب ا˘ه˘طا˘سشن د˘ي˘ع˘ت˘سست ةر˘ي˘ب˘ك
،انوروك ءابو ببسسب عيباسسأ’ فقوتلا

وه اسسنرف يف رارقلا ناك ،لباقملا يفو
يف كلذو اركبم يلاحلا مسسوملا ءاهنإا
ضسيراب جيوتت عم يسضاملا ليرفأا ةياهن
را˘ثأا ا˘م يرود˘لا بق˘ل˘ب نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
ى˘لوأا وزاراز˘ي˘ل ف˘˘سصوو ،ادا˘˘ح ’د˘˘ج
فانئتسسا عم اغ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م

،ةحجان اه˘نأا˘ب تب˘سسلا ضسمأا ة˘ق˘با˘سسم˘لا
ترا˘سس ،ير˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ه˘˘جو ن˘˘م» :لا˘˘قو
راسشأاو ،«د˘ي˘ج و˘ح˘ن ى˘ل˘ع تا˘يرا˘ب˘م˘لا
يناملأ’ا خنويم نريابل قباسسلا عفادملا
ن˘˘م د˘˘ب’ نا˘˘ك ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا
:فاسضأاو ،يلمع لكسشب هعم لماعتلا
هيلع بترت˘ي م˘سسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا نأا م˘ل˘ع˘ن»
ن˘ع ثد˘ح˘تأا ’و .ة˘يدا˘سصت˘˘قا بقاو˘˘ع
ع˘ي˘م˘ج ن˘ع ا˘م˘نإاو ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا بتاور
ةرك نم اهقزر بسسكت يتلا تÓئاعلا
.«اهنم ريثكلا كانهو ،مدقلا

«كلاسش كابسش زه نم اًئجافتم تسسل »:دنلاه

اغيفاماك ببسسلاو ..ديردم لاير لهاجتل هترادإا هجؤي نير يدان كلام

يجذؤ‰ رارق «اغيلسسدنؤبلا» فانئتسسا دكؤؤي وزارازيل

نزؤكرفيل م‚ مسض قابسسل دؤعي يغنÒم
ياك باسشلا يناملأ’ا بعÓلا عم دقاعتلا قابسس ىلإا ديردم لاير داع

اًقفوو ،لبقملا يفيسصلا وتاكريملا لÓخ ،نزوكرفيل رياب مجن ،زتريفاه
دحأا زتريفاه ربتعي ديردم لاير نإاف ،ينابسسإ’ا «لارتنسس اسسنفيد» عقومل
ةمزأا لبق ةوقب هعباتي يجنريملا ناكو ،ايناملأا يف بابسشلا نيبعÓلا لسضفأا
،ديردم لاير ضسيئر ،زيريب ونيتنرولف نأا ىلإا راسشأاو ،انوروك ضسوريف
بعÓلا ىلع ةديازم دوجو ببسسب ،انوروك ةمزأا لبق ةقفسصلا نم بحسسنا

ضضرعو اًرخؤوم داع زتريفاه ليكو نأا حسضوأاو ،خنويم نرياب لبق نم
ةروسصلا نم نرياب ىفتخا امدعب ،ديردم لاير ةرادإا ىلع اًددجم بعÓلا
اًيلاح ةمزأ’ا نأا ينابسسإ’ا عقوملا ركذو ،ةقفسصلل ةيلاعلا ةفلكتلا ببسسب لاير يوني ’ ثيح ،وروي نويلم001 غلابلا بعÓلا رعسس يف لثمتت
متهم ريغ ةنولسشرب نأا تدكأا ةينابسسإا ريراقت تناكو ،مقرلا اذه عفد ديردم
.لبقملا فيسصلا يف زتريفاه مسضب

«اغيلسسدنؤبلا«هسسفن طبري ششتيفؤميهاربإا
اًرخؤوم هسسفن ،نÓيم مجاهم ،ضشتيفوميهاربإا نات’ز يديوسسلا طبر

ةدوعب ناملأ’ا ةئنهت ىلع ضصرح ضشتيفوميهاربإا ناكو ،يناملأ’ا يرودلاب
ضسوريف ببسسب ؛نير˘ه˘سش و˘ح˘ن ماد ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م
ملعلل ةروسص ،«مارغتسسنإا» ىلع يمسسرلا هباسسح ربع رسشن ثيح ،انوروك
يمسسرلا باسسحلا لعافتو ،«نولعف˘ي ،نو˘لو˘ق˘ي» :ه˘ي˘ل˘ع بت˘كو ،ي˘نا˘م˘لأ’ا
ىلع ناطلسسلا درو  ،«كب بحرم تنأا» :اًلئاق ،اربإا ةديرغت عم اغيلسسدنوبلل

اربإا نأا ىلإا ريراقتلا مظعم ريسشتو ،«اًبيرق مكارأا» :يناملأ’ا يرودلا ةوافح
ةهجو نع ثحبيو ،يلاحلا مسسوملا ةياهنب نÓيم ةرداغم باتعأا ىلع
رورلا يبريد اهزربأا ،يناملأ’ا يرودلاب ضسمأا تايرابم6 تميقأاو ،.ةديدج
خابدÓغنسشنوم ايسسوروب نيب ةهجاومو ،هكلاسشو دنومترود ايسسوروب نيب
.تروفكنارف تخارتنيآاو

«انارغؤلبلا» م‚ دراطي يÒنؤسسورلا
،لبقملا يفيسصلا وتاكريملا لÓخ هفوفسص ميعدت يف ،نÓيم بغري

تدكأا.ثيحو،ةينابسسإا ةيفحسص ريراقتل اًقفو ،ةنولسشرب يبع’ دحأا مسضب
عم دقاعتلل ىعسسي نÓيم sنإا ،ةي˘نا˘ب˘سسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
دق ،ينولاتكلا قيرفلا sنأا ىلإا ةريسشم ،ةنولسشرب ضسراح ،وتين يليزاربلا
،لاومأ’ا ضضعب عمجل يدانلا ةجاح ببسسب ؛ليحرلل وتين ىلع طغسضي
ليحر ةبسسن دايدزا عم اميسس’ ،وتين مسضل كرحتيسس نÓيم sنأا تحسضوأاو
مدع ببسسب ؛لبقملا فيسصلا يف يرينوسسورلا نع امورانود يجيولنايج
ليحر ةلاح يف هsنأا ،ةفيحسصلا تفاسضأاو ،ديدجتلا نأاسشب قافتا ىلإا لسصوتلا
وه ،انيب يكانيإا حبسصيسس لب ،اًديدج اًسسراح يرتسشي نل ةنولسشرب sنإاف ،وتين
يف ،ةفيحسصلا تراسشأاو ،لبقملا مسسوملا لÓخ ،نجيتسش ريت هيردنأا ليدب
.ةيليبسشإاو ،ديردم وكيتلتأا مامتهاب اًسضيأا ىظحي وتين sنأا ىلإا اهريرقت ةياهن

ديردم لاير ‘ دهسشŸا ةرادسصل دؤعي درازاه
ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك

نع ،ينابسسإا يفحسص
نأا˘سشب د˘˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘ت

نيديإا يكيجلبلا ةلاح
لا˘˘ير م˘˘ج˘˘˘ن ،درازا˘˘˘ه
درازاه نا˘كو ,د˘يرد˘م
ةباسصإ’ا ن˘م ى˘فا˘ع˘ت˘ي
يف اه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
ا˘هر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘سضخو
يف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
,ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
«وفي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
درازاه نإاف ،ةينابسسإ’ا

ةيندبلا هتلاح ىلإا داع
ةريخأ’ا تابيردتلا يف هئÓمز عاقيإا ضسفنب بردتي نآ’ا تابو ،ةديجلا
ةحلسسأا مهأا دحأا هلعجت ةيلاحلا درازاه ةلاح نأا ىلإا تراسشأاو ,ديردم لايرل
نأا تحسضوأاو ,اغيللا فانئتسسا دنع ،ديردم لاير بردم ،ناديز نيدلا نيز
نكل ،ء’دبلا دعاقم ىلع ضسلجي روينوج ضسويسسينيف لعجتسس درازاه ةدوع
تارييغتلا ماظن قيبطت ببسسب ،ةدوجوم لازت ’ ةكراسشملا يف هتسصرف
ديردم لاير ىلإا يسسليسشت نم لقتنا درازاه نأا ركذي ,اغيللا يف ةسسمخلا
مل هنأا ’إا ،وروي نويلم001 تطخت ةقفسص لÓخ ،يسضاملا فيسصلا يف
.تاباسصإ’ا ببسسب اًريثك كراسشي

لاؤط تايرابŸا ..Êابسسإلا يرودلا ةدؤع
شسيلايبورو شسابيت قافتا دعب عؤبسسألا

تاونسس دعب ىلوأا ةيقافتا ىلإا اغيللا ةطبارو ينابسسإ’ا داحت’ا لسصوت
ةداملا قيبطتب ضسابيت رييفاخو ضسيلايبور ضسيول ماق ثيح ،تاسضقانتلا نم
ضسلجم ةسسيئر ونازول نيريإا مامأا اهيلع اوعقو يتلا ةيقافت’ا نم ةسسماخلا
يرودلا ةلوطب فانئتسس’ ينمزلا لودجلا اومسسحو ،ينابسسإ’ا ةسضايرلا
موي لك تايرابم كانه نوكتسسو ناوج يف مدقلا ةرك دوعتسس ،ينابسسإ’ا

نمو ،قيرف لكل ةعاسس27 ضشماهب ،اًسضيأا نينث’ا مايأاو ،عوبسسأ’ا مايأا نم
لقأ’ا قطانملا يف ًءاسسم8 ةعاسسلا يف تايرابمل مداقلا ناوج نأا نكمملا

.اًئفد رثكأ’ا قطانملا يف ًءاسسم11 ةعاسسلا يفو دلبلا يف ةرارح

ةيندبلأ هتقايل ىلع هتظفاحم دكأأ
دأرفنأ ىلع بردتلأ لÓخ نم

نيتيسس :يسسيم لينؤيل
..يتاحيرسصت مهف ءاسسأا

لماكتم مجاهم وراتولو



عم بردتلاب ىفتكآو ةيدولآ تايرابملآ يف كراسش
 ةعومجملآ

هتبرجت لسشف بابسسأا فسشكي ةخود
 لاغتربلا يف ةيفارتحلا

دئارلا يدانو ينطولا بختنملا ضسراح ةخود نيدلا زع داع
يف اهسضاخ يتلا ةيفارتح’ا ةبرجتلا نع ثيدحلل يدوعسسلا
بابسسأ’ا زربأا ازربم ،لابوتيسس يدان ةقفر يلاغتربلا يرودلا
لاغتربلا يف هترماغم ةلسصاوم مدعو هلسشف ءارو تناك يتلا
.9002 ةنسس

ىلع رسشابملا ثبلا يف قباسسلا لئابقلا ةبيبسش ضسراح دكأاو
عوسضو˘م˘لا ضصو˘سصخ˘ب «مار˘غ˘ت˘سسنإ’ا» ي˘ف ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح
يذلا يرفسس زاوج وه لاغتربلا يف يتبرجت لسشف ببسس »:Óئاق
ةطبارلا »: عباتيل ،«(ءيسش’) ةنهملا ةناخ يف هيلع ابوتكم ناك
ةنهملا نوكت نأا طرتسشت ا˘ه˘نأ’ ي˘ل˘ي˘هأا˘ت تسضفر ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
تايرابملا يف كراسشأاو طقف بردتأا تيقبف (فرتحم بع’)
.ةيمسسرلا تايرابملا يف ةكراسشملا عطتسسأا مل امنيب ةيدولا

مدقي قباسسلا ياد نيسسح رسصن بع’ نأا ركذلاب ريدجلا
همسسوم بعلي يذلا يدوع˘سسلا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘ت˘سسم
لسضفأا نم دعي حبسصأا يذلا ،يدوعسسلا يرودلا يف ثلاثلا
باهو ضسيار ةقفر ةلوطبلا يف نيطسشانلا بناجأ’ا ضسارحلا

يرئازجلا ينطولا بختنم˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مزو ه˘ن˘طاو˘م ي˘ح˘لو˘ب˘م
 .قافتإ’ا يدان نيرع ضسراح

طيمز .ع
 ةمسصاعلآ داحتإآ

 ىرخألآ فآدهألآ يف ريكفتلآ لبق نيوكتلآ ىلع ددسش

ةيلخ نؤكنو ةيفافسشب لمعنسس :ىيحي رتنع
نل اناجم نيبعÓلا ليحرو..مادقتسسا

 Óبقتسسم نؤكي

يسضايرلا ريدملا ،قباسسلا يلودلا بعÓلا ىيحي رتنع دكأا
هنأا ،قيرفلل يمسسرلا قطانلاو ةمسصاعلا داحتإا يدانل ديدجلا
لاقو ،همدقيسس يذلا عورسشملا لÓخ نم ةيفافسشب لمعيسس
:«مارغتسسن’ا» ربع هل رسشابم ثب لÓخ نامرد مأا ةمحلم لطب
ةيلخ نوكنسس..ةمسصاعلا داحتإا يف ةريبك ةيفافسشب لمعنسس»
.«ةريبكلا ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا يف ثدحي ام لثم ،مادقتسسا

،يسسنرفلا نويليروأا قيرفل قباسسلا ماعلا ريجانملا قرطت امك
هنأا احسضوم مهدقع ةياهن دعب اناجم نيبعÓلا ليحر ةيسضق ىلإا
ةريثك تايرابم تدهاسش »:درطتسساو ،ةرهاظلا فاقيإ’ لمعيسس
ليحرل دح عسضو˘ل ل˘م˘عأا˘سسو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل
دوعت ةيكذ ةقيرطب مهدوقع ديدجت لÓخ نم ،اناجم نيبعÓلا
.«يدانلا ىلع ةيسضايرلاو ةيداسصتق’ا ةدئافلاب

نيوكتب ةبلسص ةيوق ةدعاق ءانب ةرورسض ىلع رتنع ددسش امك
فادهأ’ا نع ثيدحلا لبق ةفاسضإ’ا ميدقت ىلع نيرداق نيبع’
 .لاطبأ’ا ةطبارب جيوتتلا اهزربأاو

ب.م.يرسسيإآ
 يآد نيسسح رسصن

 وروأآ فلأآ003 تغلب ةقفسصلآ

ىلإا ءؤجللاب يلحاسسلا مجنلا ددهت ةيرسصنلا
 ةقلاعلا مودرز تاقحتسسم ببسسب «افيفلا»

لبق ،مايأا01 اهتدم ةلهم ياد نيسسح رسصن ةرادإا تحنم
ضصخي اميف يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلا قح يف ىوكسش ميدقت
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘لا لو˘سصح مد˘˘ع بب˘˘سسب ،مودرز ناو˘˘سضر ة˘˘ي˘˘سضق
.ةيلاملا هتاقحتسسم

ةلسسارم ىقلت يدانلا نأا ةيسسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ىلإا ءوجل˘لا˘ب اد˘يد˘ه˘ت ن˘م˘سضت˘ي ،ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
.وروأا فلأا003ـب ةردقملا اهديدسست مدع لاح يف «افيفلا»

ثيح «ةيرسصنلا» ىوكسش ىلع يلحاسسلا مجنلا در ،هبناج نم
ببسس ءابولا مدقلا ةرك عرف ضسيئر ،يريمعلا يركسش حسضوأا

.«مودرز فلم قلغ مدع
 ب.م.يرسسيإآ

7472ددعلآ ^1441 ناسضمر52ـل قفآوملآ0202 يام81نينثإلآةصضايرلا

 نآديز يسسنرفلآ بردملآ نم بلطب

 ديردم لاير ‘اسشك نم بقارم ينيعبسس نب

 درآو مدقملآ صضرعلآ عفر

وروأا نؤيلم02 لباقم لاطع حيرسست شضفري شسين
 رتنلا ىلإا

 «انوروك» ةحئاج ببسسب ةيدنألآ اهب ر“ يتلآ ةيلاŸآ ةمزألآ كفل

ةسسفانŸا ‘ ةكراسشŸا حنم فرسص عرسست «فاكلا»
 «كابلا»و «يرانكلا»و «ةراطسسؤسس»ـل ةيراقلا
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ي˘ن˘ع˘ب˘˘سس ن˘˘ب ي˘˘مار تا˘˘ب
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘˘لا
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسيرو˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘سشنو˘˘م
ديردم لاير قيرف نم اعباتم
.ينابسسإ’ا

«نولاب نود» عقوم رجفو
رايعلا نم ةأاجا˘ف˘م ي˘نا˘ب˘سس’ا
لط˘ب نأا د˘كأا ا˘مد˘ع˘ب ل˘ي˘ق˘ث˘لا
ةركفم ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
نيدلا نيز يسسنرفلا بردملا

تايناكما فرعي يذلا ،ناديز
اديج «كاب˘لا» ة˘سسرد˘م ج˘ير˘خ
نا˘˘ك نأا ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ع˘˘با˘˘ت ثي˘˘˘ح
يسسنرفلا يرودلا يف طسشني
.«1غيللا»

نأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو
عم جوتملا يسسنرفلا ينقتلا
ابوروأا لاطبأا ةطبارب يكلملا

،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع تار˘م ثÓ˘ث
بهاوم˘لا يا˘ف˘سشك ن˘م بل˘ط
ةعباتمب ،ينابسس’ا يدانلا يف
ن˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ن˘يد˘˘م ن˘˘با
ةيناملأ’ا ةلوطبلا يف ،برق
تب˘سسلا مو˘ي تف˘نأا˘ت˘سسا ي˘ت˘لا
ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
 .هتايناكمإا

خابدÓغ ريهامج
ىوتسسملاـب ديسشت
لطب نم مدقملآ

9102 ايقيرفإآ
ا˘ي˘سسور˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج تن˘ثأا

ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘سشنو˘˘م

ناك يذلا يرئازجلا عفادملاب
قو˘ف ر˘سصا˘ن˘ع˘˘لا ن˘˘سسحأا ن˘˘م
ءارو نا˘ك نا د˘ع˘˘ب ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا را˘˘˘سصت˘˘˘ن’ا
،ترو˘˘ف˘˘كنار˘˘˘ف تخر˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يإا

يدا˘˘ن ج˘˘ير˘˘خ نأا ن˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ذ˘ن˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك رو˘˘ط˘˘ت ودارا˘˘ب
ابع’ حبسصأاو يدانلل همودق
نسشدو ،ةليكسشتلا يف ارثؤوم
ع˘فاد˘م ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘˘مار
يدانو ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘سشنو˘˘م ا˘˘ي˘˘˘سسور˘˘˘ب
ة˘يو˘˘ق˘˘لا ه˘˘تدو˘˘ع ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
يذلا ،اغيلسسدنوبلا ةسسفانمل
ةدايق يف ريبك لكسشب مهاسس
يف ريبك زوف قيقحتل ةقيرف

يدا˘ن˘ب ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ى˘لوأا ن˘م˘˘سض ترو˘˘ف˘˘كنار˘˘ف
يذ˘لاو ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.1‐3 عقاوب يهتنإا

يسسنرفلا نير بع’ لخدو
لوأا يف ةوقب ةارابملا قباسسلا

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘ب ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ءارو ناك يذ˘لاو ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
هميدق˘ت د˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا
ماروت هليمزل ةمسساح ةريرمتل
دوعيل كابسشلا اهنكسسأا يذلا
ىل˘ع م˘سصب˘يو ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب
ق˘ير˘ط ن˘ع ثلا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا

37 ةقيقدلا يف ءازج ةبرسض
فادهأا ةسسمخل هديسصر اعفار
.مسسوملا اذه

ىلإآ لاقتنلآ صضفر
 «يج.صسأآ.يبلآ»

زؤفلا ديرأا :رسصان نب
نÓيم عم ءيسش لكب

 اربإا دؤجؤب ديعسسو
رسصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ما˘ق

ط˘سسوو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
درلاب يلا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ناد˘ي˘م
ناسس ضسيراب يدان ةبغر ىلع
،ضصا˘خ˘لا ه˘بو˘˘ل˘˘سسأا˘˘ب نا˘˘مر˘˘ج
يت˘لا را˘ب˘خأ’ا د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ
ديدجت مغر نأاسشلا اذهب تجار
ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا قÓ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرادإا

يرئازجلا مجن˘لا ع˘ي˘ب ا˘ه˘سضفر
ضضر˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق تنا˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م
.مدقملا يلاملا

قبا˘سسلا ي˘لو˘ب˘مأا م˘ج˘ن دارأاو
ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘لا˘˘˘سسر لا˘˘˘سصيإا
ه˘ت˘ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘لا
»:Óئا˘ق حر˘سص ن˘ي˘ح ة˘سصا˘خ˘لا

نÓيم ضصي˘م˘ق يد˘ترأا ا˘مد˘ن˘ع
يدا˘ن˘لا اذ˘ه خ˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘كفأا
ل˘ك مد˘قأا»: ع˘با˘ت˘ي˘ل ،«ق˘ير˘ع˘˘لا
ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا قو˘ف ءي˘˘سش
ل˘كب زو˘˘ف˘˘لا د˘˘يرأا ة˘˘حار˘˘سصو
در ي˘˘ف «نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ع˘˘˘م ءي˘˘˘سش

ةر˘˘هو˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر˘˘ب ح˘˘ير˘˘˘سص
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسإا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

.«يرينوسسورلا» ةقفر هراوسشم
رسصان نب دكأا رخآا قايسس يف
بنا˘ج ى˘لإا بع˘ل˘لا˘ب ه˘تدا˘˘ع˘˘سس
ادكؤوم ،ضشتيفوميهاربإا نات’ز
ةبغرلا كحنمي ريخأ’ا اذه نا
دكا نيح ،لسضفأ’ا ميدقت يف
ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ه˘تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
ةيلاثملا بحي نات’ز »:لوقلاب
ءادأا ا˘˘م˘˘ئاد بح˘˘˘يو ءادأ’ا ي˘˘˘ف
نأا بجي ’ »: فيسضيل ،«لسضفأا
ام اذ˘هو ،نا˘ت’ز ما˘مأا ئ˘ط˘خ˘ت
مدقتل كمعدي وه˘ف ي˘ن˘ب˘ج˘ع˘ي
Óئاق عباتيل ،«كيدل ام لسضفأا
فرغ يف يمامأا ضسلجي اربإا»:
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف كلذ˘˘ل ضسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا
رخسسيسس ةطقل يأا يف تأاطخأا

لواحأا يننأ’ ضسأاب’ نكل ،ينم
متخيل ،«لسضفأ’ا ميدقت امئاد
بع’ دوجو عئارلا نم »:هثيدح
ي˘ف ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا م˘ج˘˘ح˘˘ب
.«قيرفلا

ع.طيمز

رتن’ا لبق نم ايلوأا اسضرع ضسين يدان ضضفر
نميأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ل˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
يف ةرهظأ’ا لسضفأا نيب نم دحاوو ،يرئازجلا
.ابوروأاو يسسنرفلا يرودلا

ةرادإا نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ىلإا وروأا نويلم02 ةميقب اسضرع تمدق رتن’ا
لطب عم دقاعتلل يلاطيإ’ا بونجلا يدان ةرادإا

رارسصإا لظ يف ضضفرلاب لبوق هنأا ’إا ،ايقيرفإا
.اهبعÓب ظافتح’ا ىلع ةرادإ’ا

لمعت دق ضسين يدان ةرادإا ضضفر لظ يفو
ضضر˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق ن˘م ع˘فر˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘ت˘˘ن’ا ةرادإا
ميعدتل ،ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف مدقملا
.عافدلا نم ىنميلا ةهجلا

ب.م.يرسسيإآ

«فاكلا» مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا فز
داحتا ،لئابقلا ةبيبسش نم لكل ةراسس ارابخأا
حنم فرسص ررق امدعب وداراب يدانو ةمسصاعلا
.ةيراقلا ةسسفانملا يف ةكراسشملا

يمسسرلا هعقوم ىلع انايب «فاكلا» رسشنو
ةمهاسسملل ،ةيدنأ’ا حنم فرسص عيرسست هيف دكأا
فورظلا لظ يف ةيلاملا تامزأ’ا يطخت يف
ةحئاج ببسسب ملاع˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا

ةبيبسش ل˘سصح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،«ا˘نورو˘ك

يرود غولب دعب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تاو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
رييÓم9 ىل˘ع لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار تا˘عو˘م˘ج˘م
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،ر’ود ف˘˘˘لأا055 يأا ،م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
يرود غ˘ل˘ب يذ˘˘لا ودارا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘سصح˘˘ي˘˘سس
هل ةكراسشم لوأا يف فاكلا ضسأاك تاعومجم
رييÓم5 يلاوح يأا ر’ود فلأا572 ىلع
 .ميتنسس

ب.م.يرسسيإآ

 ةقفسصلآ قلغب ةليفك وروأآ نويلم8

 شسراف دمحم عم تاسضوافملا باب حتفي ؤنيرؤت
با˘˘ب ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت يدا˘˘ن ح˘˘ت˘˘˘ف

يلودلا بعÓلا ضسراف دمحم عم تاسضوافملا
يف ةقفسصلا مامتإ’ ،لابسس يدان مجن يرئازجلا
.ت’اقتن’ا قوسس

قوسس يف ريبخلا ،’وديب وديرفلأا فسشكو
رسصت :وروتلا» ةرادإا نأا ،ةيفيسصلا ت’اقتن’ا

ىرسسيلا ةهبجلا ميعدتل ةقفسصلا ءاهنإا ىلع
ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا نأاو ا˘م˘ي˘سس’ عا˘فد˘˘لا ن˘˘م
نا˘ك يذ˘لا ىر˘سسي˘لا مد˘ق˘لا بحا˘سصب بج˘˘ع˘˘م
،يسضاملا فيسصلا رتن’ا يف عيقوتلا نم ابيرق

ىوتسسم ىلع اهل ضضرعت يتلا ةباسصإ’ا ’ول
دق ةقفسصلا نأا ،هتاذ ردسصملا فاسضأاو.ةبكرلا
عم ،وروأا نويلم8و7 نيب ام ونيروت فلكت
ايقيرفإا لطب رعسس عجارت ينعي ام ،ةأافاكملا
هرعسس ناك ثيح ،اهل ضضرعت يتلا ةباسصإ’ا دعب
.وروأا نويلم21ـب ردقي
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ر˘ه˘سش ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا ضشي˘˘ع˘˘ن
«انوروك» ضسوريف لظ يفو ناسضمر
 ؟همايأا يسضقت فيك

ةقيقح ماسشه يخأا مكناسضمر حسص
مسساوملا لكك ضسي˘ل ا˘م˘سسو˘م ضشي˘ع˘ن
لك ريغت ثيح ةيسضاملا ةيناسضمرلا
˘ماز˘ت˘ل’ا ضشي˘ع˘ن مو˘ي˘لا ن˘ح˘ن˘ف ءي˘سش
قيقحتل ى˘ع˘سسنو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب
كلذو انوروك ضسوريف ببسسب دعابتلا

امومع انتÓئاعو انسسفنأا يمحن ىتح

ي˘ف˘سشي ي˘برو ا˘˘نا˘˘تو˘˘م م˘˘حر˘˘ي ي˘˘بر
 .اناسضرم

ةلاحو ريبك ديآزت يف ماقرألآ
بعسشلآ نع ةبئاغ يعوÓلآ

يه امو ؟لوقت آذام يرئآزجلآ
 ؟كحئاسصن

يف ماقرأ’اف فسسؤوم ءيسش هللاو
اما˘م˘ت ي˘عاو ر˘ي˘غ بع˘سشلاو د˘عا˘سصت
ريبادتلا ذاختا تاط˘ل˘سسلا ن˘م ى˘ن˘م˘ت˘ن
نزاوتلا ةداعتسساب حمسست يتلا ةمزÓلا
نم ىنمتاف حئاسصنلا ضصوسصخب اما
يف هسشيعن ام ةبوعسص يعي نا بعسشلا

لÓخ نم كلذو ضسوريفلا اذه لظ
يحسصلا رجحلاب مازتل’ا ىلع لمعلا

ىودج ’ يتلا تاجرخلا نم ليلقتلاو
ةماع˘لا قاو˘سسأ’ا ةرا˘يز ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ن˘م
 .اهنم ليلقتلا ءاجرلا ءاجرلاف

ايلعلآ تآرآرقلآو ةفقوتم ةركلآ
ام راظتنآ ةرورسض ىلع تدكأآ

لهف ةلبقملآ مايألآ هنع رفسستسس
نم ةدوعلآ ةيناكمإآ ىرتسس

 ؟ديدج
اذإا ة˘سصا˘خ اد˘ج ة˘ن˘كم˘م ةدو˘˘ع˘˘لا

يف دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا تحجن
ةماعلا ةيحسصلا ةلاحلا ىلع فوقولا

ةيناملأ’ا ةلوطب˘لا كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي Ó˘ف
لكل اديج اعابطنا حنم ام وهو تداع
ةدو˘ع˘لا ل˘جا ن˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ت’و˘˘ط˘˘ب
 .نيدايملا ىلإا ةعيرسسلا

ةلسصآوم ةاعد نم تنأآ له
 ؟ةلوطبلآ فيقوت مأآ مسسوملآ

ةلوطبلا ةدوع عم انأا لاحلا ةعيبطب
ديرنو مسسوملا اذه اريثك انيحسض دقف
انفادهأا قيقحت لجا نم مسسوملا لامكإا

يناسسنإ’ا بناجلا ةاعارم ةرورسض عم
مهأا ىقبت دارف’ا ةايح كيلع ىفخي Óف
تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا˘˘ب ن˘˘كلو ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م
 .ةدوعلا انناكمإاب ةيباجيإا تاظفحتو

بورخلآ ةيعمج قيرفك
آذه دوعسصلآ ةقرو ىلع نوسسفانت
آريثك نوررسضتتسس ديكآ مسسوملآ

 ؟مسسوملآ ءاهنإآ نÓعإآ متي ول

ىفخي Óف رثؤوت يخأا كسش نود نم
رخآا يف ةسصاخ اريثك انيحسض كيلع
ن˘كم˘يو ةو˘ق˘ب ا˘ند˘ع ن˘˘يا ت’و˘˘ج˘˘لا
لجا نم اريبك اطوسش انعطق اننا لوقلا
ت’وج ينامث ءاقبف دوعسصلا قيقحت
انناديم ةيسضرأا لخاد عبرأا اهنيب نم
اهيلع ديجلا ضضوافتلاب انل حمسسيسس
انل حمسسيسس ام رايدلا جراخ ىتحو
ىلوأ’ا عبرأ’ا بتارملا ىدحإا لÓتحاب

اندحول انسصخي ’ رم’ا اذه نا امك
ل˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف

تفرسص يتلا ة˘يد˘نأ’ا د˘يد˘ع ضسم˘ي˘سس
قيقحت لجا نم لاومأ’ا نم ريثكلا
 .ىرخأ’ا يه اهفادهأا

جمانرب قيبطت ىلع لمعت له
 ؟هريفآذحب ينفلآ مقاطلآ
جمانربلا ىلع لمعن انك ةيادبلا يف

يئÓمز نم ضضعب ةقفرب ةعئار ةريتوب
لكسشب لقنت˘ن ا˘ن˘ك ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف
عم نكلو ةيوارعبلا ةباغ ىلإا يموي
فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘فو تقو˘˘لا رور˘˘˘م
دقف ةي’ولا اهب رمت يتلا ةيئانثتسس’ا

يحلا ءاقدسصأا ةق˘فر˘ب ل˘م˘ع˘لا تز˘كر
فلتخم يف كلذك مه نوبعلي نيذلاو
اهرواج امو ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘ن˘يد˘م ة˘يد˘نا

بواجتا ينا لوقلا نكمي هلل دمحلاو
قراوف مغر ديج لكسشب لمعلا عم
 .يعامجلا لمعلا

دحل قيرفلآ راسسم ميقت فيك
 ؟رطسسألآ هذه ةباتك

ةبعسص ةل˘حر˘م˘ب ا˘نرر˘م ح˘ي˘ح˘سص
ن˘يا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘سصت˘ن˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ
ا˘ن˘ي˘ل˘ع تر˘ثاو ج˘ئا˘ت˘ن ’ ةر˘ت˘ف ا˘ن˘سشع
ريسسملا مقاط˘لا تل˘ع˘ج ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
عم هنا ’ا نيبردملا رييغت ىلع لمعي
مامز يف اديج انمكحت تقولا رورم

يذلا رم’ا اريثك انرمثتسساو رومأ’ا
مومعلا ىلع انتاف ام كرادتب انل حمسس
لجا نم حيحسصلا قيرطلا يف نحن
 . دوعسصلا ةقرو لين

ةدوعلآ ةلحرم يف ةوقب متدع
 ؟كلذ يف رسسلآ ام

ةدايق تح˘ت تنا˘ك ا˘ن˘تدو˘ع ة˘ياد˘ب
ة˘طار˘عو˘ب د˘ي˘سشر ر˘يد˘ق˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

تلعج ةيباجيإا ةيع˘فاد ا˘ن˘ح˘ن˘م يذ˘لاو
ى˘ع˘سستو ا˘ن˘ب˘˘نا˘˘ج ى˘˘لا ف˘˘ق˘˘ت ةرادإ’ا
ةسصاخ ةبسسانملا فورظلا لك ريفوتل
انل حيتت يتلاو حنملا ميدقت ةيحان نم
ىلع ةسسفان˘م˘لا و˘ح˘ن ةدو˘ع˘لا ة˘سصر˘ف
اسشاب بردملا ىتح امومع دوعسصلا
يتلاو ةمزÓلا ةفاسضإ’ا اسضيأا وه مدق
تارا˘سصت˘ن’ا ةو˘سشن ضشي˘ع˘ن ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج
نم انتبرق ي˘ت˘لاو ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ةر˘ي˘خأ’ا
 .نيدعاسصلا مويدوب

دعتو ةمظتنم ةفسصب كراسشت
تيب يف زئاكرلآ مهأآ نم آدحآو

 ؟«اكسسيل»
ةرباثم˘لا˘ب ي˘تأا˘ي ءي˘سش ل˘ك ه˘ل˘لاو

معدلا عم ة˘سصا˘خ ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ج˘لاو
ينفلا مقاطلا فرط نم مدقملا ريبكلا

ىلا ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ى˘ت˘حو
ا˘م و˘هو ر˘خآ’ ن˘ي˘ح ن˘م ي˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت

نا ىلا ةرم لك يف ىعسسا ينلعج
ماظتناب كراسشأا هلل دمحلا ىوقا نوكأا

ىلع يقيرف ةدعاسسمل امئاد ىعسساو
 . لسضفأ’ا قيقحت

يسضاملآ مسسوملآ نع ثدحتن ول
مسسقلآ ىلآ يخيراتلآ دوعسصلآو

 ؟هتسشع فيك يناثلآ
ةب˘ي˘سصع ا˘تا˘قوأا ا˘ن˘سشع ح˘ي˘ح˘سص

ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘سصق ي˘سضا˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
يتلا ةريخأ’ا ةلوجلا ةسصاخ دوعسصلا
انيمر ثيح نوركف نيع يف اهانبعل
ملسستسسي مل ضسفانم ماما انلقث لكب
لجا نم هيدل ام لك ميدقت لواحو
ةياهن˘لا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ة˘هاز˘ن˘لا د˘ي˘كأا˘ت

راسصنأا ةقفرب اهانسشع ةديعسس تناك
 .ةيعمجلا

قÓطإآ فآرطأآ دمعت نع انثدح
عيقوتلآ لبق باسصم كنآ ةعاسشإآ

اهريثأات ناك فيكو بورخلل
 ؟كيلع

دعب ةرسشابمو ثيح كلذ ثدح معن
ةيعم˘ج ي˘ف ي˘ع˘ي˘قو˘ت ر˘ب˘خ ر˘سشت˘نا نا
فار˘طأ’ا ضضع˘˘ب تعرا˘˘سس بور˘˘خ˘˘لا
ةميدق˘لا ي˘ت˘با˘سصإا ة˘ي˘سضق م˘ي˘خ˘سضت˘ل
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت˘سس ا˘ه˘نا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لاو
ح˘سضوأا ي˘ن˘ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو يراو˘˘سشم
دعب مسساوم ةثÓث تبعل ينأاب ةرادإÓل
ىسضرلا لك هلل دمحلاو ةباسصإ’ا كلت

ةسصاخ ريسسملا مقاطلا فرط نم ناك
اهتقو ضسامخ وقح ماعلا ريجانملا ناو
ي˘ف ا˘نا ن’ا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ي˘ن˘ع ع˘فاد
يدقع فيرسشت ىلع لمعاو ةيعمجلا

فار˘طأ’ا كل˘˘ت نأا˘˘ب كل د˘˘كؤوأا ن˘˘كلو
ا˘م˘ناو لا˘برد ر˘ي˘ما ضسي˘ل ا˘ه˘سضر˘˘غ
بلجو هدقع خسسف لجا نم ههيوسشت

 .قيرفلا ىلا مهيبع’
يف01 مقرلل كلمح رسس ام

 ؟بورخلآ
01 مقرلاب بعلا اناو رغسصلا ذنم

كلعجي مقرلاف زيمتلا قسشعا ةقيقح
وهو كتوق ديكأاتل كلمت ام لكب يمرت
لحرا امنيأا هلمحا ينلعجي يذلا رم’ا
. 

اكسسيل يف كديدجت لبق
كوملآ نم ايمسسر اسضرع تيقلت

تعقو كنآ لآ ةملك مهتحنمو
 ؟آذامل ةيعمجلآ يف

بورخلا عم مسسوملا ةياهن دعب
ةيدو˘لو˘م ضسي˘ئر ن˘م ’ا˘سصتا تي˘ق˘ل˘ت
هلل دمحلاو بانو˘ب كاذ˘نآا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ضسانلا مارتحا مدع يتداع نم ضسيل
ق˘ير˘ف˘لا بت˘كم ة˘يا˘غ ى˘لا تل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ف
ع˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘كسشب تسضوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو
ضصوسصخب انثدحتو كانه لوؤوسسملا
لو˘ق˘لا ن˘كم˘يو طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

مدقملا ضضرعلا نوكل نيبو نيب تناك

هنا دكؤوي هلعج يذلا رم’ا ينعنقي مل
تيقلت اهدع˘ب ي˘ب لا˘سصت’ا دوا˘ع˘ي˘سس
بورخلا يلوؤوسسم نم رخا ’اسصتا

يدقع ديد˘ج˘ت ى˘ل˘ع اور˘سصا ن˘يذ˘لاو
ةسصاخ ةياهنلا يف هب تمق ام وهو
ضضعب تنمسض دق تناك ةرادإ’ا ناو
فده ىلع تدكاو ةديجلا رسصانعلا
ر˘كفا ي˘ن˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا دو˘ع˘سصلا

ةسصاخ ديدجتلا ررقا نا لبق اريثك
ةيلمع دعب رسشابت مل اهتقو كوملا ناو
رو˘ه˘ظ ع˘م ة˘سصا˘خ تا˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا

 .لكاسشملا ضضعب اهتقو
صضرعتت كلعج رمألآ آذه
فرط نم ةسسرسش ةلمحل

 ؟تسسيكوميل
’ ةسسرسش ةلمح ’ ماسشه اي هللاو

نيرسصانم هابسشا درجم مه نونزحي مه
عقاوم ىوتسسم ىلع يهيوسشت اولواح
مه كل لوقأاو يعامتج’ا لسصاوتلا
يوركلا طسسولا يف ةفورعم ةمذرسش
وه ام لك باقع امئاد» ينيطنسسقلا
نو˘كل ه˘ل˘لا د˘م˘حا ا˘نا «ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
يناو ةسصاخ اقفوم هر˘ب˘ت˘عا يرا˘ي˘ت˘خا
ء’ؤو˘ه كر˘تاو از˘ي˘م˘م ا˘˘م˘˘سسو˘˘م تيدا
ة˘يدو˘لو˘م ا˘نا˘ف م˘˘هر˘˘ي˘˘م˘˘سضل ضسا˘˘ن˘˘لا
قيرف هنوكل اريثك همرتحا ةنيطنسسق
 .ريبك

نآولأآ لمحت تنأآو مسسآوم ةثÓث
ديدجتلآ يونت له ،اكسسيل

 ؟مداقلآ مسسوملآ
ة˘ع˘ئار تاو˘ن˘˘سس ثÓ˘˘ث تي˘˘سضق

مهعم تسشع «اكسسي’» راسصنأا ةقفرب
ادوعسص تسشع هلل دمحلا رملاو ولحلا

ضضار ةقيقح يناثلا قيقحت رظتنا انأاو
د˘ق˘ف ا˘ن˘ه حا˘تر˘م ا˘نأاو يراو˘˘سشم ن˘˘ع
قير˘ف˘لا ن˘با ي˘سسف˘ن ر˘ب˘ت˘عا تي˘ح˘سضأا

ءيسش لك امومع يل ريبك رخف اذهو
 .هلعف نكمي ام ىرنسسو بوتكملاب

ملاع عم كتايآدب ىلإآ دوعن
اهتسضخ يتلآو ةريدتسسملآ

 ؟يسس صسآ يسسلآ ةقفرب
ىلا ةسسردملا نم تاونسس8 تبعل

عم فسصنو امسسوم تيقب مث رباك’ا
تماق ةرادإ’ا نا اهموي ركذتأاو رباك’ا
يئÓمز نم ضضعبلا ةقفرب يتيقرتب

تلواح هلل دمحلاو حيتسش رارغ ىلع
يدل ام لك ميدقتو يدقع فيرسشت

نم ريثكلا ى˘ق˘ل˘ت˘ن ا˘ن˘ك ا˘ن˘ناو ة˘سصا˘خ
ةنيطنسسق ءانبأا ن˘م ة˘سصا˘خ ح˘ئا˘سصن˘لا
ىتحو ضسيادملوبو جوجم ةروسص يف
يملح نا لوقلا نكمي ويدياو يليحن
 . رباك’ا فنسص يف بعللاب ققحت

قيرفلآ دوعسص يف ىتح تكراسش
 ؟0102/1102 مسسوم

رباكأ’ا عم يناثلا يمسسوم يف معن
بلقلا قيرف عم دوعسصلا ةقرو تققح
تÓباقملا نم ديدعلا يف تكراسشو
ة˘ير˘سصن˘˘لا د˘˘سض نا˘˘ك ا˘˘هزر˘˘با ل˘˘ع˘˘ل
تن˘سشو˘م˘ي˘ت ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘ت˘˘حو با˘˘كلاو
ع˘˘م يرا˘˘سسم ل˘˘سصاوا نا تي˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تو
ةنيط˘ن˘سسق لا˘ح ن˘كلو ر˘ث˘كا ق˘ير˘ف˘لا

لاسشفإ’ ىعسسي نم كانه امئادف دحاو
مسسوملا يفف ينيطنسسق وه ام لك
اهتقو قيرفلا ريجانم انل دكا يلاوملا

ةسصاخ لام’ا فنسص ىلا دوعنسس اننا
 .ةيعون تابادتناب موقتسس ةرادإ’ا ناو

يف تعقوو ترداغ اهدعب
دعب ةباسصإلآ نكلو كوملآ

امسسوم يسضقت كتلعج نيمسسوم
 ؟صضيبآ

ر˘با˘ك’ا ع˘م ف˘سصنو ما˘ع بع˘ل˘ت
مسسوملا كل لوقي ريجانملا دجت اهدعب
اذه رم’ا فيدرلا عم بعلتسس مداقلا

ادي˘ج ر˘كذ˘تأا ةردا˘غ˘م˘لا رر˘قا ي˘ن˘ل˘ع˘ج
كوملا نم لوأ’ا ضضورع ةثÓث تيقلت
نم ثلاثلاو ةديلبلا داحتا نم يناثلاو
نا˘ك يرا˘ي˘˘ت˘˘خا ن˘˘كلو ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا د˘˘ئار
يراد نم ةبيرق اه˘نو˘كل ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل
ايرولاكبلا ضسردا تنك ينوكل اذكو
يرا˘ي˘ت˘خا ى˘ل˘ع ه˘ل˘لا د˘م˘حا ا˘مو˘˘م˘˘ع
مهلازنا مت نيذلا يئÓمز ناو اميسس’
اهدعب ءيسش يأا اومدقي مل فيدرلا ىلا

نيب ام يف براجتلا ضضعبب اوفتكاو
ائطاخ ارايتخا هربتعا ام وهو تاطبارلا

نيمسسوم كو˘م˘لا ي˘ف تب˘ع˘ل ا˘مو˘م˘ع

ة˘با˘سصإا ى˘لا تسضر˘ع˘ت ثلا˘˘ث˘˘لا ي˘˘فو
ضضي˘با ا˘م˘سسو˘م ي˘˘سضقا ي˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج
 ؟ءيسش كل فيسضاو

 ؟ لسضفت
ةيدولوملا عم يناثلا يمسسوم يف

قير˘ف ي˘لوؤو˘سسم ن˘م ’ا˘سصتا تي˘ق˘ل˘ت
تسضوافتو تلقنت ثيح ةياجب ةبيبسش
ضسا يسسلل يلا˘ح˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘م
ىلع انقفتا ثيح جارجر ديسشر يسس
ةرورسضب يفيلكت عم ليسصافتلا لك
ينلعج ام وهو يسسفنب يقئاثو بلج
ةغيمد ضسيئرلا عانقإا يف اهموي لسشفا

نم ربتعا ينأاب اهتقو ينعنقا يذلاو
كوم˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘م˘لا نا˘ب˘سشلا
يدانلا يف ىقبا ينلعج يذلا رم’ا

ءي˘ج˘م ع˘م ة˘سصا˘خ كلذ ى˘ل˘ع مد˘ناو
 .اهدعب ةباسصإ’ا

تبعل ىسسوم جÓيف ىلإآ تلقتنآ
6 ةيبوبلآ ىلإآ مث نمو امسسوم

ةيواسشلآ يف فسصنو مسسومو رهسشأآ
 ؟ براجتلآ هذه ىلع قلعت فيك

اريثك يلع ترثا يتلا ةباسصإ’ا
جرعنم تناك اهنأاب لوقلا نكمي يتلاو
ة˘جرد˘لا ن˘˘م تد˘˘ع ثي˘˘ح يراو˘˘سشم
جÓ˘ي˘ف ي˘˘لوؤو˘˘سسم ر˘˘كسشاو ر˘˘ف˘˘سصلا

ثيح ةقثلا يحنم ىلع اهتقو ىسسوم
تلقتنا مث كانه يتاناكما تعجرتسسا
6 لوا يف تقلأاتو ةنتاب ةيدولوم ىلا
بو˘سص ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘غا نا ل˘ب˘ق ر˘ه˘سشا
يليجسست مغر فسسأÓل نكلو ةيواسشلا
نا ’ا اهتقو فادها ةسسمخ وا ةعبرا
ي˘حا˘ي ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ط˘ق˘سس ق˘ير˘ف˘لا
ثيح ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م ن˘م ي˘ن˘مر˘ح˘ي

ىلا مسسوملا لامكا ةرورسضب ينبلاط
ضشركني ام دبعلاو  يدقع ةياهن ةياغ
كا˘ن˘ه ن˘م ثي˘ح ة˘يوا˘سشلا ر˘ي˘خ ا˘سضيأا
كيلع ىفخي Ó˘ف ي˘م˘سسا تع˘جر˘ت˘سسا
لعج نم وهو اديج ةركلا فرعي يحاي

باو˘˘بأا قر˘˘ط˘˘تو زر˘˘˘ب˘˘˘ت قاروأا ةد˘˘˘ع
طوب نب ةروسص يف لوأ’ا فرتحملا

 .يتسشو

ةدوعلاب ملحت له ةحآرسص لكب
 ؟ديدج نم يسس صسآ يسسلآ ىلإآ

بع’ ن’ا ي˘نا م˘غر ي˘˘ن˘˘قد˘˘سص
لكو بورخلا ةي˘ع˘م˘ج ي˘ف فر˘ت˘ح˘م
ضسا يسسلا يف بعللا ملح نا ’ا ءيسش
انأاف ققحتي ’ املو يندواري ىقبي يسس
لجا نم يقيرف ةقفرب دهتجاو لمعا
بح اديج نقيت كلما ام لك راهظا
يقورع يف يرسسي امئاد ىقبي قيرفلا
’ مويللف اهيلع انيبرت «بلاغ هللا»
تا˘جرد˘م˘لا ي˘ف ه˘تاءا˘˘ق˘˘ل ع˘˘با˘˘تأا لازأا

ءاسش نا هنزحل نزحاو هحرفل حرفاو
ه˘ي˘ف دو˘عا يذ˘لا مو˘ي˘لا ي˘تأا˘ي˘سس ه˘˘ل˘˘لا
 . ينايكل

 ؟ ةريخأآ ةملك
ل˘˘يز˘˘ج كر˘˘كسشا كل ا˘˘˘ه˘˘˘سصسصخا

كل ىنمتأاو ةتافتل’ا هذه ىلع ركسشلا
امايسص ىنمتأا امك قيفوتلا ةديرجللو
مهئنهاو ةملسسملا ةم’ا لكل كرابم
لك ييحا امك ديعلا لولحب اقبسسم
يقيدسص اياكوب » رامع ةسشيرح ضسان
.لافونلا ضسان ىتحو » ضسكيرتامو

 يوركلآ هرآوسشم تبلقو هيلع ترثأآ ةباسصإلآ

لامتكا ىن“أاو يسس شسا يسسلا ¤ا ةدؤعلا يملح»:لابرد Òمأا
 «بورÿا ةيعمج عم دؤعسصلا قيقحتل ةلؤطبلا
هيف هبلق حتف «مويلآ مÓسسلآ» ةديرجل آرآوح لابرد ريمآ بورخلآ ةيعمج فوفسص يف قلأاتملآ بعÓلآ ىرجأآ

هل تحمسس يتلآو اهل بعل يتلآ قرفلآ فلتخمو ينيطنسسقلآ يسضايرلآ يدانلآ عم ديعسسلآ يسضاملآ ىلآ ةدوعلآ لواحو
همسسوم قيرفلآ يهني نآو ةلوطبلآ لمكت ناب هينمت بعÓلآ فخي مل امك هبعك ولع ىلع ديكأاتلآو هتآردق زآربإاب

.كلذ لجآ نم ةيتآوم فورظلآ لك نآ امب دوعسصلاب

صشامر ماسشه هرواح
ينعمط ،ةياجب ةبيبسش ¤إا لاقتنلا نم ينمرح ةغيمد»

«اهمؤي ءاقبلا ىلع تمدنو يدانلا لبقتسسم Êؤك ‘

«Œيحايو ةديج تناك ةيبؤبلا ‘ يتبر
«ةركلا ‘ رمثتسسي فرعي

لعفأاسس يسس شسا يسسلا نم اسضرع ىقلتأا ؤل»
«ديدج نم هيلإا ةدؤعلل ليحتسسŸا

ىلعو هتنيدم يف رؤقحم ينيطنسسقلا بعÓلا»
«نابسشلا ةسسايسس رييغت ةيلاحلا ةرادإلا

«دؤعسصلا عايسض لبقت ادج بعسصلا نم هنأل ديدج نم ةلؤطبلا ةدؤع طبسضل Ìكأا داهتجلا رئاز÷ا ‘ ةركلا ›وؤؤسسم ىلع»



ةــــنصصرق

تيبلا نم جرخي رارج اÒخأاو
با˘˘ب˘˘˘سش بع’ ل˘˘˘سضف

نم Óيل˘ق جور˘خ˘لا دادزو˘ل˘ب
دعبو ثي˘ح لز˘ن˘م˘لا ن˘ي˘تور
ر˘ج˘ح˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ه˘˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘كا
وه اه تيبلا مازتلاب يحسصلا
ضضعب عم ل˘سصاو˘ت˘ي ر˘ي˘خأ’ا
مهتقفرب جر˘خ˘يو ه˘ئا˘قد˘سصأا
لجا نم ضسلد ئطاوسش ىلإا
هسسفن ىل˘ع Ó˘ي˘ل˘ق ه˘ي˘فر˘ت˘لا

يتلا ةبعسصلا ةرتفلا نايسسنو
«91 ديفوك» ببسسب اهسشياع
كل˘ت˘م˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
يف ةسضايرلاب ةسصاخ ةعاق
يمو˘ي ل˘كسشب ل˘م˘ع˘ي ه˘ت˘ي˘ب
. تابيردتلا يف اهيف

ةناورŸ اماÎحا
اهاقلت ةريثك ت’اسصتا

ةناورم لمأا ضسيئر نوديم
ةدا˘ي˘ق ل˘جا ن˘م ،ق˘˘با˘˘سسلا
يف ةقيرعلا قرفلا ضضعب

يسضايرلا يدا˘ن˘لا ةرو˘سص
اذ˘˘كو ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق˘˘˘لا

ى˘ت˘حو ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
نأا ادكؤوم لئابقلا ةبيبسش
ناو ة˘˘يد˘˘˘ج ت’ا˘˘˘سصت’ا

ن˘م ي˘ه ه˘ق˘˘ير˘˘ف فور˘˘ظ
ه˘تدا˘ي˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع تب˘ع˘سص
يف اينمت˘م ة˘يد˘نأ’ا هذ˘ه˘ل
رر˘كت˘ت نأا˘ب تقو˘لا ضسف˘ن
ي˘˘ت˘˘لاو تاءا˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
لجا نم ا˘ه˘ي˘ب˘ل˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ت
. هتاربخ لك ميدقت

ديري يراطيق
قيرطلا عطق

لغسشلا تاب دادح بعÓلا دقع ديدجت
،يراطيق ةدكيكسس ةبيبسش ضسيئرل لغاسشلا

ضضعب فرط نم بقارم ريخأ’ا ناو ةسصاخ
هتامدخب رفظلا يف ةبغارلا ةيلحملا ةيدنأ’ا

نيذللا نييباجي’ا نيمسسوملا دعب ةسصاخ
اذه «اداكيسسور» ءانبأا عم ينعملا امهمدق
ناو ةسصاخ مهللدم ديدجت راسصنأ’ا لمأايو
«يسس.ضسا.يسسلا» ةروسص يف ةيدنأ’ا ضضعب
«ةوارمحلا» ىتحو يبرايسسلاو ةيدولوملاو
. هتقفسص نامسض نوديري

حيري شسابع
«تسسيبابيل»

ةملعلا ةيدولوم قيرفل ةريسسملا ةئيهلا
مل يذلاو ضسابع بعÓلا عانقا يف تحجن
دق «افيف˘لا» تنا˘ك ي˘ت˘لا هرو˘جا د˘ع˘ب ق˘ل˘ت˘ي

دقو اذه اهديدسست ةرورسضب ةرادإ’ا تبلاط
ناوج11 موي ةياغ ىلإا ةيلمعلا ريخأات مت

اذهبو يسضاملا يام نم41 نع اسضوع
ن˘م نا˘˘مر˘˘ح˘˘لا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع ةرادإ’ا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ةمكحملا نأاو ةسصاخ يفيسصلا وتاكريملا
يذلاو بعÓ˘لا در ر˘ظ˘ت˘ن˘ت تنا˘ك ة˘ي˘لود˘لا
.«ةيبابلا» ةرادإ’ ىرخأا ةلهم حنم لسضف

لاغسشألا مدقت
ريزؤلا حيرت

يف اظوحلم ا˘مد˘ق˘ت ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا د˘ه˘سشت
،ديدج˘لا ةر˘يود˘لا بع˘ل˘م ي˘ف لا˘غ˘سشأ’ا ةر˘ي˘تو
ةليلقلا رهسشأ’ا لÓخ ازهاج نوكيسس يذلاو
لكسشب لمعت يتلا تاسشرولا لظ يف ةمداقلا

بعلملا م˘ي˘ل˘سست ل˘جأا ن˘م ف˘ث˘كمو ل˘سصاو˘ت˘م
داحتإ’ا ناكو اذه ،لاجآ’ا برقأا يف ديدجلا
بعلملل روسص رسشن دق مدقلا ةركل يرئازجلا

يذلاو لاغسشأ’ا يف ريبكلا مدقتلا رهظي يذلاو
فلأا04 هباعيتسسا ةردق غلبت نأا رظتنملا نم
ريزو يدلاخ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،د˘ع˘ق˘م
تبسسلا ةيدقفت ةرايزب ماق ةسضايرلاو بابسشلا
ةيراجلا لاغ˘سشأ’ا د˘ق˘ف˘تو فو˘قو˘ل˘ل ي˘سضا˘م˘لا
.بعلملاب

رئازجلا» :زرحم
«بلقلا يف برغملاو

هايملا يف دايطسص’ا ضضعبلا لواح امدعب
برغملاو رئازجلا ني˘ب ة˘ن˘ت˘ف˘لا ةرا˘ثإاو ةر˘كع˘لا
تاحيرسصت ةيفلخ ىلع نيق˘ي˘ق˘سشلا ن˘ي˘ب˘ع˘سشلا

رتسسسشنام مجنو رسضخلا دئاق زرحم ضضاير
ءاهنإا نم ايقيرفإا لطب نكمت ،يزيلجن’ا يتيسس
ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘هر˘سشن ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف لد˘˘ج˘˘لا
اركسش »: لاقو ،«رتيوتلا» عقوم ىلع ةسصاخلا
مأا نم انأاف ،ةديدج ةلكسشم يأا دجوي ’ ،كيرتاب
.«بلقلا يف امئاد برغملاو رئازجلاو ،ةيبرغم

qarsana@essalamonline.com
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«انورؤكلا» نمز ‘ ةركلا
تعنسص ةري˘ث˘ك رو˘سص

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح˘˘لا
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘˘لأ’ا يرود˘˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا
نا˘ك ا˘هزر˘بأا ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا لو˘˘خد
لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا مد˘˘ع ،دار˘˘ف˘˘نا
،فاد˘˘هأ’ا˘˘ب ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلع دعا˘ب˘ت˘م˘لا ضسو˘ل˘ج˘لا
ءاد˘˘˘تراو ء’د˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كد
هنأا امك ،ةمامكلا نيبعÓلا
ميقعت متي ناك ةرم لك يف
اهيعماج لبق نم تاركلا
.اهيلع دتعن مل ةروث يف

15

اهلهأا نم دهاسش دهسش
ممأا ناكب ر˘ئاز˘ج˘لا ج˘يو˘ت˘ت

اهتمظن ي˘ت˘لا9102 ايق˘ير˘فإا
ةراد˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘˘سصم
تاحيرسصت بسسح قاقحتسساو
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا غ˘نا˘ي˘ن يا˘ب˘م
ن˘ير يدا˘ن م˘ج˘˘ن ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلا
ة˘ي˘ق˘حأا د˘كأا يذ˘لا ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
زوفلا يف ،يرئازجلا بختنملا
بختنم مامأا ةيئاهنلا ةارابملاب
ضسأاكب مه˘ج˘يو˘ت˘تو ،لا˘غ˘ن˘سسلا
يف ،غناين حرسصو ،ايقيرفإا ممأا

:«مار˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسنا» ر˘˘˘ب˘˘˘ع راو˘˘˘ح
ةليط ىوتسسم لسضفأا مدق هنكل ،ةيئاهنلا ةارابملا يف ارطيسسم نكي مل يرئازجلا بختنملا»
ترسسخ لءاسستت ريخأ’ا يف »:متخو ،«رئازجلا نم لسضفأا انك اننأا لوقن نأا بجي ’و ،ةلوطبلا
.«زوفلا اوقحتسسا اقح مهنأا كردت اهنيح ؟نم مامأا
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رتنلا ىلإا وروأا نؤيلم02 لباقم لاطع حيرسست شضفري شسين^
اربإا دؤجؤب ديعسسو نÓيم عم ءيسش لكب زؤفلا ديرأا :رسصان نب^

لطب نم مدقملا ىؤتسسملاـب ديسشت خابدÓغ ريهامج^
9102 ايقيرفإا

افده لجسسو ةمسساح ةريرمت حنم..ريبك ءادأا ىلع مسصب^

حتفي ؤنيرؤت
تاسضوافملا باب
شسراف دمحم عم

وروأآ فلأآ003 تغلب ةقفسصلآ

يلحاسسلا مجنلا ددهت ةيرسصنلا
ببسسب «افيفلا» ىلإا ءؤجللاب

ةقلاعلا مودرز تاقحتسسم

ىرخألآ فآدهألآ ‘ Òكفتلآ لبق نيوكتلآ ىلع ددسش

ةيفافسشب لمعنسس:ىيحي Îنع
ليحرو..مادقتسسا ةيلخ نؤكنو
Óبقتسسم نؤكي نل انا‹ ÚبعÓلا

ببسسب ةيدنألآ اهب ر“ يتلآ ةيلاŸآ ةمزألآ كفل
«انوروك» ةحئاج

ةكراسشŸا حنم فرسص عرسست «فاكلا»
«ةراطسسؤسس»ـل ةيراقلا ةسسفانŸا ‘

«كابلا»و «يرانكلا»و

ةقفسصلآ قلغب ةليفك وروأآ نويلم8

7472ددعلآ ^1441 ناسضمر52ـل قفآوملآ0202 يام81نينثإلآ

نآديز يسسنرفلآ بردملآ نم بلطب

 بـــقارم يـــنيعبسس نـــب
ديردم لاير يفاسشك نم

يآد Úسسح رسصن ةمسصاعلآ دا–إآ


