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عور˘سشم ،كإر˘طا˘˘نو˘˘سس ع˘˘م˘˘ج˘˘م م˘˘ل˘˘ت˘˘سسإ
،رإردأإ ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ع˘قإو˘لإ ،زا˘غ تإو˘˘ت
ع˘˘م ة˘˘كإر˘˘سشلا˘˘ب ه˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت م˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لإ
ygrenE emutpeN » يجرنإإ موتبين
ن˘م عور˘سشم˘لإ إذ˘ه زا˘ج˘نإ م˘ت ثي˘ح،»

» صسإد˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ير صسا˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ت فر˘˘˘ط
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
مإزتللإ

اهتعطق يتلا اهدوعوب ةلودلا نم امازتلإا
اه˘ي˘ل˘ث˘م˘م نا˘صسل ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
نيباصصملا لكب يحصصلا لفكتلا نامصضب
ةح˘صصلا ةرازو د˘ع˘ت˘صست ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو˘ب

فصشك تادعم نم ةلجاع ةيبلط مÓتصسل
اهئانتقل دقاعتلا مت ثيح ،«91‐ديفوك»
اوج اهلقن يرجيصسو نيصصلا نم لعفلاب
رداصصم ريصشت امك نيعوبصسأا نوصضغ يف
قداصص ةوطخلا هذه نأاو ةصصاخ ،ةيمصسر
ديجملا دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.اهديصسجتل رصضخألا ءوصضلا ىطعأاو ،نوبت

ةقيدصص ةيناملألإ
رئإزجلإ

تا˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘لا˘˘ح
ابوروأا يف ،ةينفلاو ،ةيصضايرلا ،ةيصسايصسلا

هنع اوعفادو يرئازجلا بعصشلا اوبحأا نمم
،هتقيرطب لك ،ةيرا˘م˘ع˘ت˘صسإلا ةر˘ت˘ف˘لا نا˘بإا

نيير˘ئاز˘ج˘ل˘ل م˘عد ن˘م ه˘ت˘مد˘ق ا˘م ر˘ي˘ظ˘نو
رون مرك ،يقارلا ينفلا اهصسحو اهتصشيرب
،ن˘ي˘لر˘ب˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘˘ف˘˘صس ،ماو˘˘ع ن˘˘يد˘˘لا
،سشايع نانياه انيتيب ،ة˘ي˘نا˘م˘لألا ة˘ما˘صسر˘لا
نع يراجلا ناوج7 ـلا يف تيفوت يتلا

ةلحارلاب داصشأا ثيح ،ةنصس28 ـلا زهان رمع
يوقلا طابترلا ىلع اهلمع دهصشي يتلا
ةجردل اهبعصشو رئازجلا عم هتماقأا يذلا
سشيعلل لاقتنإلا3691 ةنصس تررق اهنأا
.اهجوز سسأار طقصسم ،ةملاق ةيلو يف

 «قإرصسلإ» ديعصسلإ يديصس

SME ح˘ت˘ف˘لا ة˘كر˘صش ل˘ح م˘˘ت ر˘˘ه˘˘صشأا ل˘˘ب˘˘ق
ماعلا داحتÓل ةكولمملا ةيطفنلا تامدخلل
ر˘ي˘صست تنا˘ك ي˘ت˘لاو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘˘ل
،ديعصس يديصس ديجملا دبع فرط نم ةرصشابم
ةد˘˘ع مار˘˘بإا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش فر˘˘صشأا يذ˘˘˘لا

،ةنصس51 ةليط «كارطا˘نو˘صس» ع˘م تا˘ق˘ف˘صص
دوقع ءاطغ تحت ةلئاط لاومأا نم اديفتصسم
،تارايلملا تائم لب تارصشع ةميقب تامدخ
،ةقدنفو ماعطإاو داتع ريجأات دوقع رارغ ىلع
عيبو اهلح مت ةكرصشلا نأا ،اذه لك يف ريثملا

ي˘صسا˘ح ي˘ف را˘ق˘ع رار˘غ ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
نأا مغر ميتنصس نويلم002 ـب عيب دوعصسم
ايمصسر نلعي نأا لبق ،رايلم5.1 ىدعتت هتميق
قيقحت يأا رصشابي نأا نود اهلحو اهصسÓفإا نع
.اهلاومأا ريصصم يف

 ةلبق5433
رئإزجلإو قصشمد نيب

بحلاو قوصشلا ةفاصسم يه .. ًارتم وليك5433
نيقيقصشلا ن˘ي˘ب˘ع˘صشلا ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘ح˘لاو
رئازجلاو قصشمد عمجي ام ،يرئازجلا‐يروصسلا
مدلا ةدحو يه لب ،طقف ةينآا حلاصصم سسيل
ه˘لا˘ق ا˘م اذ˘ه ،كر˘ت˘صشم˘لا ر˘ي˘صصم˘لاو فد˘ه˘˘لاو
ىلإا اعد يذلا ،يبعزلا مايخ يروصسلا بتاكلا
ةيلاح˘لا فور˘ظ˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا

يف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل  رار˘ق˘ت˘صسلاو نزاو˘ت˘لا ةدا˘عإل
اهيف طبختت يتلا ةبرطصضملا ةلحرملا مصضخ
يف ةزراب تايصصخصش لاح هلاح ادكؤوم ،ايلاح
أاجلم ىق˘ب˘ت ا˘ندÓ˘ب ّنأا ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا د˘يد˘ع
.ةدهطصضملا لودلا ديدع بوعصشل

qarsana@essalamonline.com

1872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ9ـل قفاوملا0202 ناوج03ءاثÓثلا

لصضفلإ وبأإ ىلع «نحاصش» ينإدعصس
ـل ةيلاحلا ةدا˘ي˘ق˘لا ه˘ت˘ل˘م˘ح ا˘مد˘ع˘ب
ى˘صضو˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم «نÓ˘˘فألا»
يئانثتصسلا عامتجلا اهفرع يتلا
يام03 مو˘ي ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل
لصضفلا وبأا ىكز يذلا ،يصضاملا
رصسأا ،بز˘ح˘ل˘ل ما˘ع ا˘ن˘ي˘مأا ،ي˘ج˘ع˘ب
نيمألا ،ينادعصس رامع نم نوبرقم
هنأا ،ديتعلا بزحلل قبصسألا ماعلا
سسأار ىلع ديدجلا دفاولا كرتي نل

«ىنهتي» ،ينطولا ريرح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
قرطلا لكب تبثيصس هنأاو ،هبصصنمب
سسولجلا˘ب ه˘ت˘ي˘ق˘حأا مد˘ع ة˘حا˘ت˘م˘لا

ل˘ب ة˘ما˘ع˘لا ة˘نا˘مألا ي˘صسر˘ك ى˘ل˘ع
رارحألا ةتصسلا رقم لوخد ىتحو
 .ةمصصاعلا يلاعأاب ةرديح يف

 بقÎلإ
سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘˘جا د˘˘ع˘˘ب
يذلا ،سسمأا لوأا ءارزولا
سسي˘ئر˘˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ دد˘˘صش
ةرور˘صض ى˘˘ل˘˘ع ،نو˘˘ب˘˘ت
ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘˘صسارد
ي˘ف ا˘هذا˘خ˘تا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي
نم ّدحلل ةمداقلا مايألا
،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ي˘˘˘صشف˘˘˘˘ت
نو˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بقر˘˘ت˘˘ي
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
ر˘ي˘صصم ي˘˘ف ل˘˘صصف˘˘ل˘˘ل
ةصصاخ ،يحصصلا رجحلا
را˘˘ب˘˘خأا جاور ل˘˘ظ ي˘˘˘ف
ةدا˘عإا ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب لو˘ق˘ت
ه˘ت˘˘ي˘˘قو˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ليجصست لظ يف يلاحلا
ةي˘صسا˘ي˘ق ا˘ما˘قرأا ا˘ندÓ˘ب

ددع يف ةقوبصسم ريغ
.تاباصصإلا

! .. بئاغلإ رصضاحلإ
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب را˘˘ي˘˘مأا بل˘˘غأا بتا˘˘˘كم تتا˘˘˘ب
،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘مر˘ح˘م ة˘م˘صصا˘ع˘لا
او˘ج˘ج˘ح˘ت تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘صسؤور سضع˘˘ب˘˘ف
يأا اولبقتصسي ملو «انوروك» ءابو يصشفتب
اذهو ،ر˘ه˘صشأا4 ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ن˘طاو˘˘م
رثكألا ،ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو ن˘ي˘ف˘ظو˘م ةدا˘ه˘صشب

او˘˘تا˘˘ب را˘˘ي˘˘مألا سضع˘˘˘ب نأا و˘˘˘ه ة˘˘˘بار˘˘˘غ
،ةباقر يأا راطإا جراخ مهنأاكو نوفرصصتي
ا˘م˘ك ة˘يد˘ل˘ب˘لا نوؤو˘صش ي˘˘ف نو˘˘فر˘˘صصت˘˘ي
ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ة˘ل˘با˘ق˘م˘ف ،نوؤوا˘صشي
ةلباقم نم ريثكب لهصسأا تتاب ايصصخصش
.ةمصصاعلا يف ةيدلب سسيئر

! .. ةثراك
نم ددع دجاوت دهاصشم تحبصصأا
مامأا ،«انوروك» ـب نيباصصملا يلاهأا
فلتخم يف نيريخألا فرغ ذفاون
ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
مازتلا يأا نود ،مه˘ي˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طلا
ل نيينعملا لجف ،ةياقولا ريبادتب
نوبرتقيو ،ةيقاولا ةعنقألا نوعصضي

ل˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا ن˘˘˘م ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘ك ي˘˘ف م˘˘ه˘˘نو˘˘ح˘˘فا˘˘صصيو
د˘ها˘صشم ن˘م د˘ه˘صشم ي˘ف ،نا˘˘ي˘˘حألا

را˘ت˘ه˘˘ت˘˘صسإا ىد˘˘م سسكع˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
.كاتفلا ءابولا اذهب نطاوملا
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ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصم تف˘˘˘صشك
روصشنم يف ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م
يف ةيمصسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع
تارا˘ب˘ت˘خا نأا ،«كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا»
31 نم ىرجتصس يتلا «كابلا»
،لبقملا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس71 ى˘˘˘˘˘لإا
ةيبرعلا ةغللا ةدام˘ب ل˘ه˘ت˘صست˘صس
،بعصشلا عيمجل ةبصسنلاب اهبادآاو
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا سصصصخ˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
˘مو˘ي˘لا سسف˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صسم˘˘لا
،ة˘ي˘مÓ˘صسإلا مو˘ل˘ع˘لا ي˘تدا˘˘م˘˘ل
ة˘ب˘ع˘صشل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
مويلا يف امأا ،داصصتقاو رييصست
ةر˘ت˘ف˘لا سصصصخ˘ت˘صسف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
تايصضاير˘لا ةدا˘م˘ل ة˘ي˘حا˘ب˘صصلا
ة˘غ˘ل˘لاو ،بع˘صشلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف
،ةيئاصسملا ةرتفلا يف ةيزيلجنلا

ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘ح˘ت˘م˘ي نأا ى˘ل˘ع
˘مو˘ل˘ع ةدا˘م ي˘ف ثلا˘ث˘لا مو˘ي˘˘لا
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةا˘ي˘ح˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
مولعلا يتبعصش يف نيحصشرتملل
يف ،تايصضاير˘لاو ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا

يف نوحصشرت˘م˘لا ير˘ج˘ي ن˘ي˘ح
اذ˘كو ة˘ف˘صسل˘˘فو بادآا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صش
ةدا˘م نا˘ح˘ت˘ما ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأا تا˘غ˘˘ل
ةيحابصصلا ةرتفلا يف ةفصسلفلا

ة˘ب˘ع˘صش ا˘ما ،ثلا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ن˘˘م
ير˘˘ج˘˘ي˘˘ف ي˘˘صضا˘˘˘ير ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
ةدا˘م نا˘ح˘˘ت˘˘ما ا˘˘هو˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م
ةبعصشو ،احابصص ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
ير˘˘ج˘˘ي دا˘˘صصت˘˘˘قاو ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صست
ةدام يف رابتخلا ا˘هو˘ح˘صشر˘ت˘م
يبصساحملاو ي˘لا˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لا
نأا ى˘˘ل˘˘˘ع ،تقو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
نم ةيئاصسملا ةرتفلا سصصصخت
ةدام رابتخا ءارجإل مويلا سسفن
لكل ةبصسنلاب ةيصسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا
.بعصشلا

نم عبارلا مويلا سصصصخيو
˘مو˘ي˘ل فدا˘صصم˘لا ،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
،مداقلا ربمت˘ب˘صس61 ءا˘ع˘برألا

ايفارغجلاو خيراتلا ةدام ءارجإل
ةبصسنلاب ةيحاب˘صصلا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
سصصصخت امنيب ،بعصشلا عيمجل
ناحتما ءارجإل ةيئاصسملا ةرتفلا
˘مو˘ي˘لا ا˘مأا ،ة˘ي˘غ˘يزا˘ملا ة˘غ˘ل˘لا
نحت˘م˘ي˘صسف ر˘ي˘خألاو سسما˘خ˘لا
تا˘غ˘ل ة˘ب˘ع˘صش و˘ح˘صشر˘ت˘م ه˘ي˘ف
ةثلاث ةيبنجأا ةغل ةدام يف ةيبنجأا
،(ةيناملأا وأا ةيلاطيا وأا ةينابصسا)
،ة˘ي˘حا˘ب˘صصلا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف اذ˘˘هو
يف نوحصشرتملا نحتمي امنيب
ةدام يف داصصتقاو رييصست ةبعصش
ا˘مأا ،تن˘م˘جا˘ن˘م˘لاو دا˘˘صصت˘˘قلا
ة˘ي˘ب˘ير˘˘ج˘˘ت˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا بع˘˘صش
،يصضاير ينقتو تاي˘صضا˘ير˘لاو

ةدا˘م ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘ل˘ط ن˘ح˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ف
زا˘ت˘ج˘يو ،ا˘حا˘ب˘صص ة˘˘ف˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
بعصشلا عيمج يف نوحصشرتملا
،ةينقتلاو ةيصضاير˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةرتفلا يف ةفصسلفلا ةدام ناحتما
.ةيئاصسملا

زا˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘ي ،م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةداهصش ناحتما يف نوحصشرتملا
مهتاناحتما ،طصسوتملا ميل˘ع˘ت˘لا
ىلا7 نم اذهو مايأا ةثÓث ةدمل
سصصصختو ،لبقملا ربمتبصس9
˘مو˘ي˘لا ن˘م ة˘ي˘حا˘ب˘صصلا ةر˘ت˘ف˘لا
ي˘تدا˘م نا˘ح˘ت˘˘ما ءار˘˘جإل لوألا
ةيئايزيفلا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا

سصصصخت امنيب ،ةيجولونكتلاو
ناحتمإا ءارجإل ةيئاصسملا ةرتفلا

ةيبرتلاو ةيمÓصسإلا ةيبرتلا ةدام
ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ي˘فو ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
را˘ب˘ت˘خا نو˘ح˘صشر˘ت˘م˘لا زا˘ت˘ج˘˘ي
ة˘غ˘ل˘لاو تا˘ي˘صضا˘ير˘˘لا ي˘˘تدا˘˘م
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نلا
سصصصخت نأا ىلع ،ة˘ي˘حا˘ب˘صصلا
رابتخا زايتجل ةيئاصسملا ةرتفلا

يف ،ايفار˘غ˘ج˘لاو خ˘يرا˘ت˘لا ةدا˘م
نم ريخألا مويلا سصصصخي نيح
ة˘غ˘ل˘لا ي˘تدا˘˘م˘˘ل تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خلا
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘عو ة˘ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا

،ةيحابصصلا ةرتفلا ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لاو
ةرتفلا يف ة˘ي˘غ˘يزا˘ملا ة˘غ˘ل˘لاو
.ةيئاصسملا

ذيمÓتلإ لقتني إذكه
لدعم ىلع نولسصحتملإ
ىلوأ’إ ىلإإ02/9 نم لقأإ

يوناث
ة˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو تقر˘˘˘˘بأا

،نييئلولا ا˘ه˘ئارد˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اهلÓخ ن˘م تف˘صشك ة˘ل˘صسار˘م˘ب
ةصصاخلا ةيئانثتصسلا تابيترتلا
ةنصسلا ذيمÓت لا˘ق˘ت˘ناو لو˘ب˘ق˘ب
نولصصحتملا طصسوتم ة˘ع˘بار˘لا

02 نم9 نم لقأا لدعم ىلع
ثيح ،يوناث ىلوألا ةنصسلا ىلإا
ناحتما زايتجا م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي

،ط˘صسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘˘صش
.هيف حاجنلاو

ةنصسلا يف اصضيأا لبقيو اذه
ذ˘ي˘م˘˘ل˘˘ت ل˘˘ك ،يو˘˘نا˘˘ث ى˘˘لوألا
وأا يواصسي لدعم ىلع لصصحت
بصسحي ثيح ،02 نم9 قوفي
لدعم ميصسق˘ت˘ب لو˘ب˘ق˘لا لد˘ع˘م
،ط˘صسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘˘صش
ةنصسلل رمتصسملا ميوقتلا لدعمو
،نينثا ىل˘ع ط˘صسو˘ت˘م ة˘ع˘بار˘لا

مي˘صسق˘ت˘ب ر˘ي˘خألا اذ˘ه بصسح˘يو
ن˘ي˘ل˘صصف˘لا ي˘لد˘ع˘م عو˘م˘ج˘˘م
.نينثا ىلع يناثلاو لوألا

لوبقلا سسلا˘ج˘م د˘ق˘ع˘ت ا˘م˘ك
دعب ةرصشابم ايئانثتصسا هيجوتلاو
نا˘ح˘ت˘ما ج˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا
ةلوادملل ،0202 ةرود «مايبلا»
ماكحأا بصسح تارارقلا ذاختاو
مقر كرتصشملا يرازولا رارقلا

سسلجم ءا˘صشنإا ن˘م˘صضت˘م˘لا ،50
ام روطلا ىلإا هيجوتلاو لوبقلا
،هريصسو هميظنتو يمازلإلا دعب

ي˘ف سسل˘ج˘م˘لا د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تلواد˘˘˘م
ىو˘ت˘صسم ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل تا˘ب˘˘غر˘˘لا
قئاثولا ىلعو طصسوتم ةعبارلا
ة˘ي˘صضرألا ن˘م ة˘جر˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
،ةينطولا ةيبرتلا عاطقل ةيمقرلا

ةلصسارملا فيصضت ‐ ةلثمتملاو
ةعباتم˘لا تا˘قا˘ط˘ب ي˘ف ‐ ا˘ه˘تاذ
ىو˘ت˘صسم ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
لوبق رصضحم ،طصسوتم ةعبارلا

ةعبارلا ةنصسلا ذيمÓت هيجوتو
ى˘لوألا ة˘ن˘صسلا ى˘لإا ،ط˘صسو˘ت˘˘م
ذيمÓت هيجوت رصضحمو ،يوناث
ىلإا ،ط˘صسو˘ت˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘ن˘صسلا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

دامتعلا متي ،هتاذ قايصسلا يف
ةعبارلا ةنصسلا ذيمÓت هيجوت يف
تا˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع ،ط˘صسو˘ت˘˘م
با˘صست˘حا لÓ˘خ ن˘م ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا
ة˘ن˘صسل˘ل ة˘يو˘ن˘صسلا تلد˘ع˘˘م˘˘لا
لد˘ع˘مو ،ط˘صسو˘˘ت˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
ي˘نا˘ث˘لاو ن˘ي˘لوألا ن˘ي˘˘ل˘˘صصف˘˘لا

داوملل طصسوتم ةعبارلا ةنصسلل
عذج لك بصسح اهل ةلكصشملا

.كرتصشم
نو˘ع˘ط˘لا سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا

مهئا˘ي˘لوأاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ن˘كم˘ي˘ف
سسلجم تارار˘ق ي˘ف ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
ام روطلا ىلإا هيجوتلاو لوبقلا
8 هاصصقأا لجا يف ،يمازلإلا دعب
نأا ىلع ،غيلبتلا خيرات نم مايأا
يف ثبلل ةيئلولا ةنجللا دقعت
ةلوقعم لاجآا يف نوعطلا هذه
.ةينعملا فارطأÓل اهغيلبتو

ةيئاسسŸإو ةيحابسصلإ ÚتÎفلإو مويلاب دإوŸإ لك تإرابتخإ ديعإوم هيف تطبسض

«مايبلإ»و «كابلإ» Êاحتمإ Òصس لودج إذه

ر.نوراه

طسسوتملإ ميلعتلإو ،ايرولاكبلإ يتداهسش يناحتمإ ريسس لودج نع ماثللإ ،ةينطولإ ةيبرتلإ ةرإزو صسمأإ تطامأإ
عم ،ةيئاسسملإو ةيحابسصلإ نيترتفلإو مويلاب دإوملإ لك تإرابتخإ ديعإوم هيف تطبسض يذلإ ،0202 ةنسس ةرودل

.«كابلإ» يحسشرتمل ةبسسنلاب ةبعسش لكب صصاخ بيترت

هريفوتب ةلودلإ مإزتلإ ددج
:ديزوب نب ،هنمث اهفلك امهم

دحل انوروكل جÓع ل»
دق هفاصشتكإو نآلإ
«إرهصش03 بلطتي

،ديزوب نب نامحرلإ دبع دكأإ
حÓسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ريزو
مل نآ’إ دحل هنإ ،تايفسشتسسملإ

فاسشتكإ نم ةلود يأإ نكمتت
هفاسشتكإ ةلاح يفو حاقللإ
اهتإدوهجم لك ةلودلإ لذبتسس
ىلإإ إريسشم ،نطإوملل هريفوتل
ةدع نيب ةسسفانم كانه نأإ

بلطتيسس امبرو هفاسشتك’ لود
.إرهسش03 ىلإإ81 نم رمأ’إ
حيرسصت يف ،ريزولإ زربأإ
هترايز صشماه ىلع ةفاحسصلل

ةسصسصخملإ حلاسصملإ ىدحإ’
91 ‐ديفوك ىسضرمل
صسنإرف يعماجلإ ىفسشتسسملاب
ةلودلإ نأإ ،ةديلبلاب نوناف
امهم حاقللإ ريفوتب لفكتتسس
.هداجيإإ ةلاح يف هنمث اهفلك
نب ددسش ،ىرخأإ ةهج نمو
ةبراحم ةرورسض ىلع ،ديزوب
صضعب نأ’ ةطولغملإ رابخأ’إ
،ءابولإ تلمعتسسإ فإرطأ’إ

انقلقي ام» نأإ قايسسلإ يف Óئاق
نم لك ةطولغملإ رابخأ’إ وه
‐ديفوك لمعتسسي لكسشم هيدل
هاسضر مدع نع ريبعتلل91
ىوتسسملإ ىلع ءإوسس
ىوتسسم ىلع وأإ يعامتج’إ
رسشن مت هنأإ فدرأإو .«رخآإ
لوح تاعاسشإ’إ نم ريثكلإ
مقطأÓل ةيعامج ت’اقتسسإ
تايفسشتسسملإ دحأاب ةيبطلإ

نم ديدعلإ ترسشن امك
ىسضرمل روسصلإو تاهويديفلإ

بجوتي إذهلو نودجنتسسي
رابخأ’إ هذه ةبراحم انيلع

امك لئاسسولإ ةفاكب ةطولغملإ
لسصإوتلإ تاكبسش نأإ
عقإولإ صسكعت ’ يعامتج’إ

.ناك يأ’ ةحاتم اهنأإ امب
ح.نيدلإ رمق

،ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز بي˘˘ط˘˘لا دد˘˘صش
نأا سسمأا ،نيد˘ها˘ج˘م˘لا ر˘يزو
دعي ةين˘طو˘لا ةر˘كاذ˘لا ف˘ل˘م
رئازج˘لا تلا˘غ˘صشنا م˘هأا ن˘م
نل ةموكحلا نأاو ،ةديدجلا
ا˘ه˘ت˘صسا˘ي˘صس ي˘ف ه˘ي˘ف طر˘ف˘˘ت
.ةيجراخلا

هصضرع لÓخ ،ريزولا دكأا
عور˘˘صشم˘˘لا حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م سسمأا
8 خيرات دامت˘عا ن˘م˘صضت˘م˘لا

سسل˘ج˘م˘ب ا˘ي˘ن˘طو ا˘مو˘ي يا˘م
هذ˘ه ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا نأا ،ة˘˘مألا
ة˘ل˘صص ن˘ي˘ت˘م˘ت و˘ه ةو˘ط˘خ˘˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘خ˘يرا˘ت˘ب ة˘˘مألا

هذ˘˘˘˘ه ءاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش م˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كتو
اذه نأا ىلإا اريصشم ،رزاجملا
لÓ˘خ ن˘م د˘ل˘˘خ˘˘ي˘˘صس مو˘˘ي˘˘لا
لك ماقتصس يتلا تايلافتحلا
ي˘˘قا˘˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘˘ن˘˘˘صس
.ةينطولا دايعألا

ح.نيدلإ رمق

سسايلإا روصسيفوربلا فصشك
ينطولا دهعملا ريدم ،لاحر
وصضعو ،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘صصل˘ل
سسوريف ةعباتمو دصصر ةنجل
ءارجإا مت هنأا سسمأا ،«انوروك»
ىلع يئابو قيقحت فلأا06
لو˘ح ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ر˘ب˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت
ىلإا اريصشم ،تايلولا فلتخم
ن˘˘م ي˘˘صسا˘˘˘صسألا فد˘˘˘ه˘˘˘لا نأا
جارخإا وه ةيئابولا تاقيقحتلا
.تايفصشتصسملا نم سسوريفلا

رهصش لÓخ هنأا ،لاحر دكأا
از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نا د˘˘جو˘˘˘ت ل ناو˘˘˘ج
ىلع نيع˘ت˘ي ه˘نأاو ،ة˘ي˘م˘صسو˘م
ه˘ي˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت سصخ˘˘صش ل˘˘ك
ةر˘صشا˘ب˘م ه˘جو˘ت˘˘لا سضار˘˘عألا
ءار˘˘˘˘جإاو سصي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ي˘˘ف ادد˘˘صشم ،تا˘˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
سصاخصشألا ءافخإا نأا قايصسلا

سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإل
Ó˘˘كصشم د˘˘˘ع˘˘˘ي ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
ىلإا هجوتلل مهايإا ايعاد ،اريبك
.ةحلصصم برقأا

ة˘ن˘ج˘ل و˘صضع ح˘صضوأا ا˘م˘˘ك
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘˘صصر
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،«ا˘نورو˘˘ك»

نأا ،سسمأا اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص
ـب تا˘˘با˘˘صصإلا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘˘ترا
ةريخألا مايألا يف «انوروك»
د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘˘جإا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ي˘˘˘خار˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
˘ماز˘ت˘˘للا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لاو تاءار˘˘˘˘جإلا˘˘˘˘ب
عجار˘ت ى˘لإا را˘صشأاو ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
لÓ˘˘خ تا˘˘ي˘˘فو˘˘˘لا دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
يف لاقو ،ةيصضاملا عيباصسألا

نار˘˘صشؤو˘˘م˘˘˘لا» ،دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه
ةبصسنلاب نامهملاو نايقيقحلا
يف تايفولا ددع نأا وه ةنجلل
نودوجوملا ىصضرملاو عجارت
ماد˘خ˘ت˘صسا نود سشا˘ع˘نإلا ي˘ف
ازربم ،«كلذك سسفنتلا ةزهجأا
94و52 نيب ةيرمعلا ةئفلا نأا
ا˘صضر˘ع˘˘ت ر˘˘ث˘˘كألا ي˘˘ه ة˘˘ن˘˘صس
«91˘‐د˘ي˘فو˘ك» ـب ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل

ر˘ث˘كألا ا˘ه˘˘نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
نصسلا رابك ىقبي امنيب اطاصشن
سضارمأا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لاو
ة˘صضر˘ع ر˘ث˘كألا م˘˘ه ة˘˘ن˘˘مز˘˘م
.ةافولل

ـه.دإوج

قيلعت ،ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب رر˘ق
نم لاومألا بحصس تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا بتا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا
ن˘ي˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا سصا˘˘خ˘˘صشأÓ˘˘ل
تا˘با˘صسح ى˘ل˘˘ع ن˘˘يز˘˘ئا˘˘ح˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘يرا˘˘ج ة˘˘يد˘˘˘ير˘˘˘ب
بح˘صس تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست
تا˘˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإلاو رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘جألا

فر˘˘ط ن˘˘˘م تا˘˘˘صشا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ةيبلت كلذو ،ةيديربلا ةكبصشلا

نم نين˘طاو˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حل
ل˘ظ ي˘ف ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘لو˘˘ي˘˘صسلا

اقيب˘ط˘تو ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
،ةيروهمجلا سسيئر ةمي˘ل˘ع˘ت˘ل

تحصضوأا.نوبت ديجملا دبع
تÓصصاو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا ةرازو
يف ،ة˘ي˘كل˘صسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘صسلا
هيلع تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب
ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘صسلا»
ن˘ي˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا سصا˘˘خ˘˘صشأÓ˘˘ل
لظ يف (تاكرصشلا باحصصأا)
،ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه
عفدلا لئاصسو نم ةدافتصسلا
ةطصساو˘ب ة˘حا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘با˘ت˘كلا

قداصصملا كوكصصلا لامعتصسا
ن˘م تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا وأا ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ميدقت وأا ،باصسح ىلإا باصسح
نم ليصصح˘ت˘ل˘ل يد˘ير˘ب كصص
ة˘˘صصا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ
ةموظن˘م˘لا ع˘م ة˘ي˘نور˘ت˘كللا
تد˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘ه.ةيفرصصملا

م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ةلويصسلا رفوت نامصض ،رازموب

بتاكملا ةفاك ىوتصسم ىلع
لÓخ نم ام˘ي˘صسل ،ة˘يد˘ير˘ب˘لا
نيلثمم مصضت ةيلخ بيصصنت

،رئاز˘ج˘لا كن˘بو عا˘ط˘ق˘لا ن˘ع
ةيمويلا ةعباتملا ىلع رهصست
ةيدقن˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل

بتا˘˘كم˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هذ˘ه نأا تزر˘بأاو ،ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا
لكصشت ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا ةر˘ت˘ف˘لا
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘صصر˘˘ف
ع˘فد˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
نم ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلاو ة˘ي˘با˘ت˘كلا
بحصس تايلمع د˘ي˘صشر˘ت ل˘جأا
.ةيدقنلا ةلويصسلا

ح.نيدلإ رمق

ةيبرتلا ةرازو مو˘ي˘لا ن˘ل˘ع˘ت
ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ةيقرتلل ةينهملا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا
ي˘صسي˘ئر ذا˘ت˘صسأا ي˘ت˘ب˘˘تر ى˘˘لإا

ل˘حار˘˘م˘˘ل˘˘ل ،نو˘˘كم ذا˘˘ت˘˘صسأاو
ناون˘ع˘ب ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

مئاوقلا رهصشت نأا ىلع ،9102
ىوتصسم ىلع مويلا سسفن يف
،تايلولاب ةيبرتلا تا˘ير˘يد˘م
حلا˘صصم ق˘ي˘قد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
.اهيف ةيمومعلا ةفيظولا

ـه.دإوج

ÚنطإوŸإ تاسشاعمو روجأإ بحسس ليهسستل

لإومأÓل تاكرصشلإ بحصس تايلمع قيلعت
ةيديÈلإ بتاكŸإ نم
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نوكم ذاتسسأإو يسسيئر ذاتسسأإ يتبترب قلعتي رمأ’إ
ةثÓثلإ ةيميلعتلإ لحإرملل

تاناحتملإ جئاتن نع مويلإ نÓعإلإ
ةيبÎلإ عاطق ‘ ةيقÎلل ةينهŸإ

نووعدم ةيمسسوملإ إزنولفنأ’اب نوباسصملإ
يروفلإ صصيخسشتلل

لوح يئابو قيقحت فلأإ06 ءإرجإإ
«انوروك» يصشفت



يف ،«لدع» ةلاكو تحصضوأا
اهتحفصص ىلع سسمأا رصشن ويديف
اهنأا ،«كوبصسيافلا» يف ةيمصسرلا

نع يرحتلل ةصصاخ اقرف تدنج
لاح يفو ،ليدعتلا لحم ققصشلا
ةمÓصس ددهت لاغصشألا نأاب توبث
اهبحاصص رجتصس ةرامعلا ناكصس
نأا ةدكؤوم ،مكاحملا ةقورأا ىلإا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘عدر˘لا تاءار˘˘جإلا هذ˘˘ه
ىل˘عو «لد˘ع» ة˘لا˘كو ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

ببصسب تناك ،ماعلا ريدملا اهصسأار
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا دد˘ع د˘ياز˘ت

تاصشرو ىلإا م˘ه˘تا˘ن˘كصس او˘لو˘ح
،ةمÓ˘صسلا تاءار˘جإا ةا˘عار˘م نود
لمع ةلقرع يف نوببصستي نيذلا
رارغ ىلع يراقعلا رييصستلا عرف
اذل ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘نا˘ي˘صصلا لا˘م˘ع
ة˘ع˘با˘ت˘م «لد˘ع» ة˘لا˘˘كو ترر˘˘ق
عا˘جر˘ت˘صسا ع˘م ا˘ي˘˘ئا˘˘صضق ءلؤو˘˘ه
هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كصسلا
.تازواجتلا

دبع ةف˘قو˘ب را˘صشأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ري˘ي˘صست˘لا عر˘ف ر˘يد˘م ،ظ˘ي˘ف˘ح˘لا
نأا ىلإا ،قرصش رئازجلا يراقعلا

ديدحت يف تعرصش «لدع» ةلاكو
هذهب نيفلا˘خ˘م˘لا ن˘ير˘جأا˘ت˘صسم˘لا
ة˘ي˘كل˘م˘لا د˘عاو˘ق˘ل ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
لاخدإاب اوماق نيذلاو ،ةكرتصشملا
يتلاو ،مهنكاصسم ىلع تÓيدعت
تارا˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘ب سسم˘˘ت
تاراذعإا لاصسرإا مت نيأا ،ءايحألاو
تاءار˘جإلا˘ب ة˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
عصضو لجأا نم ةمزÓلا ةينوناقلا

هوصشت يتلا تافلاخملا هذهل دح
.ءايحأÓل يلامجلا رظنملا

تايلمع فانئتسسإ
عقوملإ حتفو صصيسصختلإ

صصسصخملإ ينورتكل’إ
مويلإ نم إًءدب ةيلمعلل
ريدملا ،يبير˘ع˘ل قرا˘ط ن˘ل˘عأا

حتف ن˘ع ،«لد˘ع» ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لا
سصصصخملا ينورتكللا عقوملا
سصيصصختلا فان˘ئ˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ي˘ف ا˘˘ف˘˘صشا˘˘ك ،مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م اءد˘˘ب
اهب ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ةداهصش فلأا99  ميلصست نع سسمأا
اذه ةيلمعلا ةيادب ذنم سصيصصخت
051 تعصضو ةلاكولا نأاو ،ماعلا
هذ˘ه˘ل فد˘ه˘ك سصي˘صصخ˘˘ت ف˘˘لأا
ة˘لا˘كو˘لا نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،ة˘˘ن˘˘صسلا
ل˘ب˘ق ا˘م ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا تف˘˘قوأا
سصني نوناقلا نأاو ،سصيصصختلا
سصيصصختلا تاداهصش ىلع طقف
نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب07 ءا˘ه˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب
ثدحتملا تاذ راصشأاو ،عورصشملا
لكصشب تراصس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ى˘لإا

ءا˘˘بو رو˘˘ه˘˘ظ ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا د˘˘ي˘˘ج
ةيلمعلا ىلع رثا يذلا ،«انوروك»
ار˘˘˘ظ˘˘˘ن ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت ى˘˘˘˘لا ىدأاو
زكارملا هتفرع يذلا ظاظتكÓل
دحل ققحت دقو ،ةلاكولل ةعباتلا
فد˘ه˘لا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب38 نآلا
.دوصشنملا

فلأإ74 عيراسشم قÓطنإ
نطولإ ربع ةينكسس ةدحو

0202 ةياهن لبق
ةلاكول ماعلا ريدملا فصشك

ع˘يرا˘صشم قÓ˘ط˘نا ن˘ع ،«لد˘˘ع»
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘˘حو ف˘˘لأا74
ازربم ،0202 ةياهن لبق نطولا
07 زاجنا ىلا فدهت ةلاكولا نأا
،ماعلا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘حو ف˘لأا

˘ماز˘ت˘للا ةرور˘صض ى˘ل˘˘ع دد˘˘صشو
اد˘عو˘ت˘م زا˘ج˘نلا ي˘ف ةدو˘ج˘لا˘˘ب
،ةمراصص تابوقعب تاصسصسؤوملا

هفصسأا نع ددصصلا اذه يف اربعم
ن˘ي˘ما˘ع˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
حوصضف˘م سشغ ن˘م ن˘ي˘ي˘صضا˘م˘لا
افصصاو ،ةزجنملا تانكصسلا يف
نع افصشاك ،«ةثراكلا» ـب رمألا
ةلاكولاب ةديدج ةئيه ثادحتصسا
،زاجنلا ةيعون ة˘ب˘قار˘م˘ب ى˘ن˘ع˘ت
ى˘ل˘ع نا˘˘ج˘˘ل ن˘˘يو˘˘كت م˘˘ت ه˘˘ناو
قيصسنتلاب يز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

ةبقارملل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ع˘م
ع˘يرا˘صشم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا
رو˘ط ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘لاو ةز˘ج˘ن˘م˘لا
ىلإا نيب˘ت˘ت˘كم˘لا ا˘ي˘عاد ،زا˘ج˘نلا
ةبقارملا ةيلم˘ع ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا
يف هنا يبيرعلب دكأاو ،ةيرودلا

ناكمإاب سصئاقن يأا ليجصست لاح
ه˘تا˘ظ˘ف˘ح˘ت ل˘ي˘ج˘صست بت˘ت˘كم˘لا

اهلقنت يتلا ،ةلاكولا ىلا اهلقنو
ةزجنملا ةصسصسؤوملا ىلا اهرودب
تلÓتخلا حÓ˘صصإا˘ب ا˘ه˘ماز˘لإاو

.طورصشلا رتفدو ىصشامتت ل يتلا
قراط دكأا ،هتاذ قايصسلا يفو

ى˘لإا طا˘صشن˘لا ةدو˘ع ،ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل
ناو تف˘قو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘صشرو˘˘لا
ثÓ˘˘ث˘˘ب ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘صشت ا˘˘˘ه˘˘˘صضع˘˘˘ب
يذلا رخأا˘ت˘لا كراد˘ت˘ل تا˘مواد˘م
،«ا˘نورو˘ك» ءا˘˘بو بب˘˘صسب ثد˘˘ح
يناع˘ت ل ة˘صسصسؤو˘م˘لا نأا ا˘ف˘صشا˘ك
تاكرصش  نأاو ،يلام زجع يأا نم
تا˘ق˘ح˘ت˘صسم تم˘ل˘ت˘صسا زا˘ج˘نلا
رهصش لبق اهب ةقلعتملا زاجنلا

.ناوج
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زاغلإ نم3م نويلم8.21 جتني
عيبلل هجوملإ

ملتصست «كإرطانوصس»
رإردأاب «زاغ تإوت» عورصشم

عورسشم ،كإرطانوسس عمجم ملتسسإ
ةقطنم يف عقإولإ ،زاغ تإوت
ةكإرسشلاب هليغسشت متي يذلإ ،رإردأإ

emutpeN » يجرنإإ موتبين عم
ygrenE«،إذه زاجنإ مت ثيح
صساكينكيت فرط نم عورسشملإ

sadinueR sacinceT » صسإدينوير
8.21 ايلاح عورسشملإ إذه جتنيو،
هجوملإ زاغلإ نم اموي3 م نويلم
ايونسس3 م رايلم5.4 يأإ ،عيبلل
تافثكملإ نم ايموي ليمرب008.1و
.ةرقتسسملإ

اهل نايب يف كإرطانوسس تحسضوأإو
رفح يف لثمتي عورسشملإ نأإ ،صسمأإ
ءانب يفو زاغلل ةجتنم إرئب81
لسصت ةردقب زاغلإ ةجلاعمل ةدحو
إذكو ،ايموي3 م نويلم3.41 ىلإ

زاغلإ لاسسرإو عمجل ةكبسش يف
هلقن متي يذلإو عيبلل هجوملإ

لك ىلإإ ةفاسضإإ،5RG بوبنأإ ربع
امك ،ةايحلإ ةدعاقو تاقرطلإ نم
ةريخأ’إ ةلحرملإ هذه لثمت
اهكيرسشو كإرطانوسس نم لك مكحت
emutpeN » يجرنإإ نوتبن
« ygrenEليغسشتل تايلمعلإ يف
.زاغلإ ةجلاعمل ةدحو
،زاغ تإوت عمجم أإدب دقف ةراسشإÓل
نيب ةكإرسشلاب لمعي يذلإ
» يجرنإإ نوتبنو كإرطانوسس
« ygrenE emutpeNريدسصت يف
ربمتبسس يف عيبلل هجوملإ زاغلإ
ايلاح عورسشملإ إذه جتنيو ،9102
زاغلإ نم اموي3 م نويلم8.21
3 م رايلم5.4 يأإ ،عيبلل هجوملإ
نم ايموي ليمرب008.1و ايونسس
لكسشيو ،ةرقتسسملإ تافثكملإ
يعانسصلإ بطقلإ إذه مÓتسسإ
يف ايسسيئر املعم ماهلإ يزاغلإ

ةيجاتنإ’إ تإردقلإ ةيمنت
تاجتنملإو زاغلإ نم كإرطانوسسل
.ةقتسشملإ

ع.لÓب

،نامحرلا دبع نب نميأا نلعأا
لاجآا ديدمت نع ،ةيلاملا ريزو
ىلإا تاراي˘صسلا ة˘م˘ي˘صسق ءا˘ن˘ت˘قا

يف ،لبقملا ةيليوج51 ةياغ
ةحفاكمل ةذختملا ريبادتلا راطإا
.«انوروك» ةحئاج يصشفت

،ريزولا دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ى˘لإا أا˘ج˘ل˘ت ن˘لو م˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا
لمعتصسو ،ةيجراخلا ةينويدملا

ا˘ه˘تارار˘ق ة˘ي˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع
رئاودلا لك نأا افيصضم ،ةيلاملا
ة˘˘˘صسارد˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘يرازو˘˘˘˘لا
ةصصاخلا ةيعاطقلا تايناز˘ي˘م˘لا
،هحلا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ب
ة˘ي˘لا˘م˘لا عا˘ط˘ق رو˘ط˘˘ت ا˘˘ن˘˘هار
تارا˘م˘ث˘ت˘صسلا لا˘ج˘م رو˘ط˘ت˘ب
لا˘˘جر ا˘˘ي˘˘˘عاد ،ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا

هترازو عم اعم لمعلل مÓعإلا
سصئا˘ق˘ن˘لا ل˘ك ن˘˘ع ف˘˘صشكلاو
.ناديملا يف م˘ه˘صضر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا

،نامحرلا دبع نب نميأا زربأا امك
تلاط يتلا تاحÓصصإلا مهأا نأا
راطإا عصضو تنمصضت ةينازيملا

تاءار˘˘جإا ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘مز
ىلإا ةفاصضإا ،تاقفنلا باصستحا
ةيرازولا رئاودلل ماهملا ليهصست
عبتت ةيفارصشتصسإا ةينازيم عصضول
يف كلذو ،ةيمومعلا تاقفنلا
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صشلا را˘˘طإا
ة˘يو˘لوأا نأا اد˘كؤو˘م ،تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ي˘˘ف ن˘˘م˘˘˘كت مو˘˘˘ي˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا
اههيجوتو تاقفنلا يف مكحتلا
.ةجتنملا تارامثتصسلا وحن

ز.لامج

مداقلإ ةيليوج51 ةياغ ىلإإ تإرايسسلإ ةميسسق ءانتقإ لاجآإ ديدمت نع نلعأإ

أاجلت نلو مل رئإزجلإ » : ةيلاملإ ريزو
«ةيجراخلإ ةنإدتصسلإ ىلإإ

«انوروك» نم ةيئاقولإ تإءإرجإ’اب مإزتل’إ ¤إإ نطإوŸإ ةوعد تددج

يدعتلإ» : ىوتفلل ةيرإزولإ ةنجللإ
«رئابكلإ نم ماعلإ قفرŸإ ةمرح ىلع

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ف˘˘˘صشك
لد˘˘ع˘˘م˘˘لا نأا ،تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصحإÓ˘˘˘ل
ي˘ف م˘خ˘صضت˘لا ة˘ب˘صسن˘ل يو˘ن˘صسلا
ةياهن ةئام˘لا˘ب9.1 غل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
روطت نأاو ،يصضاملا يام رهصش
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسلا د˘˘ن˘˘˘ع را˘˘˘ع˘˘˘صسألا
0202 يام ىلإا ةيونصسلا ةريتولاب
مخصضتل˘ل يو˘ن˘صسلا لد˘ع˘م˘لا و˘ه
،ارهصش21 سساصسأا ىلع بوصسحم
ىلا9102 ناوج رهصش نم يأا

سسف˘ن˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م ،0202 يا˘˘˘م
ىلا8102 ناوج رهصش نم ةرتفلا

ناويد˘لا ح˘صضوأاو.9102 يا˘˘م
نايب يف ،تايئاصصحإÓل ينطولا
ير˘ه˘صشلا ر˘ُ̆ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا نأا ،سسمأا ه˘˘ل
يذلا ،كÓهتصسلا دنع راعصسأÓل
رهصش رعصس رصشؤوم روطت ربتعي
رعصس رصشؤومب ةنراقم0202 يام
د˘ه˘صش ،ي˘صضا˘م˘لا ل˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘صش
نأاو ،ةئام˘لا˘ب1 ةبصسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترا

تلجصس ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا را˘ع˘صسأا
يف ةئا˘م˘لا1.2 ةبصسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا داو˘م˘لا تفر˘ع ن˘˘ي˘˘ح
4 يلاوح ةبصسنب اعافترا ةجزاطلا
اذ˘˘ه نأا ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘صشم ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا داو˘م˘لا ي˘ف عا˘ف˘ترلا
يصساصسأا ل˘كصشب ع˘جار ة˘جزا˘ط˘لا
+) جاجدلا محل راعصسأا عافترا ىلإا
6.32 +) اطاطبلاو (ةئاملاب7.33
2.6+) ةجزاطلا هكاوفلاو (ةئاملاب
داو˘˘م نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم /(ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تل˘ج˘˘صس ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسا
8.8‐) سضيبلا اميصس ل اصضافخنا
1.0‐) ةجزاطلا رصضخلاو (ةئاملاب
داو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘بو ،(ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
تفرع دقف ةيعا˘ن˘صصلا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ةبصسنب لدتعم اعا˘ف˘ترا را˘ع˘صسألا
يام ر˘ه˘صش لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب2.0
ليرفأا رهصشب ةنرا˘ق˘مو ي˘صضا˘م˘لا
داو˘م˘لا را˘ع˘˘صسأا تفر˘˘عو ،0202

2.0+ ب ا˘عا˘˘ف˘˘ترا ة˘˘ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لا
راعصسأا تفرع نيح يف ،ةئاملاب
ناويدلا راصشأاو.ادوكر تامدخلا
هنأا ىلا ،تاي˘ئا˘صصحإÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ىلوألا رهصشأا (5) ةصسمخلا لÓخ
رصشؤوم د˘ه˘صش0202 ة˘ن˘صس ن˘˘م
اعافترا كÓهتصسلا دنع راعصسألا
نم مغرلا ىلع ،ةئاملاب31.2 ـب
ـب ةيئاذغلا داوملا راعصسأا سضافخنا
عجارت نع مجا˘ن˘لا ة˘ئا˘م˘لا˘ب5.0
راعصسأل ةئا˘م˘لا˘ب4.1 ي˘لاو˘ح˘ب
ادكؤوم ،ةجزاطلا ةيحÓفلا داوملا
لÓخ لجصسملا عافترلا اذه نأا
ن˘م ى˘لوألا ة˘صسم˘˘خ˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشألا
عافتراب ر˘صسف˘ي ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا
3.0 +ـب ةعنصصملا ةيئاذغلا داوملا
+ ـب ةعن˘صصم˘لا ع˘ل˘صسلاو ة˘ئا˘م˘لا˘ب
9.2 + تامدخ˘لاو ة˘ئا˘م˘لا˘ب9.4
.ةئاملاب

ع.لÓب

ةجزاطلإ ةيحÓفلإ دإوملإو ةيئإذغلإ دإوملإ راعسسأإ يف عافترإ ليجسست

0202 يام ةياهن يونصس صساصسأإ ىلع مخصضتلإ ةبصسن ةئاملاب9.1

نكسسلإ ىلع ءاسضقلإ جمانرب لامكتسسإ راطإإ يف
ةيعامتج’إ تانكسسلإ عيزوتو صشهلإ

0202 ةياهن لبقAPL عيراصشم قÓطنإإ
ن˘˘˘˘كصسلا ةرازو ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت

قÓطإل ،ةن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
ن˘˘˘كصسلا زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم
هتغيصص يف معدملا يمومعلا
فلتخم ربع ،(APL) ةديدجلا

ة˘ن˘صسلا ر˘خاوأا ن˘طو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج
لا˘م˘كت˘صسا را˘طإا ي˘ف ،ة˘يرا˘ج˘لا
نكصسلا ىلع ءاصضقلا  جمانرب
عيزوتو ناكصسإلا ةداعإاو سشهلا
حصضوأا.ةيعامتجلا تان˘كصسلا
ةمصصاعلا يلاو ،ةفرصش فصسوي
يف سسمأا هتكراصشم لÓخ ،سسمأا
سسلجملل ةيداعلا ةرودلا لاغصشأا
ةقداصصم˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا

ة˘ي˘فا˘صضإلا ة˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نأا ،0202 ة˘˘ن˘˘˘صس طا˘˘˘صشن˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘كع˘˘˘ت ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ة˘ن˘˘صسلا ر˘˘خاوأا ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلا
ع˘يرا˘صشم زا˘ج˘نإا ي˘ف ة˘يرا˘˘ج˘˘لا
يف معدملا يمومعلا نكصسلا

،(APL) ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘ت˘˘غ˘˘ي˘˘صص
تدافتصسا ةيلامجإا ةصصح نمصض
ـب رد˘˘ق˘˘م˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
م˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو30201
را˘ي˘ت˘خاو ا˘ه˘˘ع˘˘قاو˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
يف ،اهل ةلبقتصسملا تايصضرألا
ءاصضقلا جمانرب لامكتصسا راطإا

ةدا˘˘عإاو سشه˘˘لا ن˘˘كصسلا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ن˘كصسلا ع˘يزو˘˘تو نا˘˘كصسإلا
هذه  نأا ىلإا اريصشم ،ةيعامتجلا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا فر˘ع˘ت˘˘صس ة˘˘ن˘˘صسلا

ن˘˘˘كصسلا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
جماربلا لÓخ نم يعامتجلا
نآلا د˘ح˘ل م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
اعقوم164 ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا
35 نم رثكأا ليحرتو ايريدصصق
ةداعإا رواحم لك يف ةلئاع فلأا
.ناكصسإلا

د˘˘كأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘فو
ة˘ه˘ج˘لا و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا ،ة˘˘فر˘˘صش
عيصسوت˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘صشلا

نم ،تارامع˘لا م˘ي˘مر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
قطانم لك ربع نزاوت قلخ لجأا
تزكرت ا˘مد˘ع˘ب كلذو ،ة˘يلو˘لا
ة˘ي˘صسا˘صسأا ة˘ف˘صصب تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ط˘˘صسو˘˘ب ةرور˘˘صضلا م˘˘˘كح˘˘˘بو
رارغ ىل˘ع ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا بر˘غو
ى˘ط˘صسو˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
،يداولا بابو دـمحمأا يديصسو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘صشم
ءايحألا لك لمصشتل لصصاوتتصس
،ة˘فر˘صش ط˘بر ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
ي˘نا˘كصسإلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ىد˘˘م˘˘ب ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسلا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةمصصا˘ع˘لا ة˘نر˘صصعو ر˘يو˘ط˘ت˘ل
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل كلذ نأاو ،5302 قا˘˘˘فآا
فلت˘خ˘م ة˘ق˘فار˘م˘ب لإا ق˘ق˘ح˘ت˘ي
تاعامجلاو ةيعاط˘ق˘لا ر˘ئاود˘لا
.ةيلحملا

ز.لامج

ة˘يرازو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تلا˘˘ق
يدعتلا ناك اذإا هنإا ،ىوتفلل

نم ة˘صصا˘خ˘لا قو˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا نإا˘ف ،ر˘ئا˘ب˘˘كلا
نأل مظعأاو دصشأا ماعلا قفرملا
،ةمألا عيمجل ةموصصخ اهيف
عرا˘˘˘˘صشلا نأا ى˘˘˘˘لإا ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشم
هذ˘˘ه ل˘˘˘ك بتر˘˘˘ي م˘˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ىد˘˘ع˘˘ت اذإا تا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ي˘مر بب˘صسب ما˘ع˘لا ق˘فر˘˘م˘˘لا
فيكف ،خاصسوألاو تاروذاقلا
سسوريف راصشتنا ىلإا يدؤوي امب
ىود˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو «ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك»
ءاير˘بألا تو˘م ي˘ف بب˘صست˘لاو
.مو˘˘˘ي˘˘˘لا لا˘˘˘ح˘˘˘لا و˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ك

ةيرازولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تح˘صضوأاو
نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ،ىو˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ق˘˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لاو عراو˘˘˘˘˘˘صشلا

قاو˘˘˘˘صسألاو تا˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
قفارم ،اهر˘ي˘غو تارا˘ط˘م˘لاو
اه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا بجو ة˘ما˘ع
بار˘خ˘ل˘ل ا˘ه˘صضير˘˘ع˘˘ت مد˘˘عو
ردا˘˘صصم كلذ˘˘˘كو دا˘˘˘صسفإلاو
ةيعاد ،هايملا دراومو ةقاطلا
ءابولا اذه لظ يف نينطاوملا
تاءارجإلاب ايلك مازتللا ىلإا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘˘ف˘˘˘ح «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
.ةماعلا ةحلصصملا

ع.لÓب



ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ي˘˘صضق˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ل˘ب˘ق ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ببصسب ةي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

˘˘مد˘˘ع˘˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘صضحإا
ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
،ةلمتحم ىودع نم مهتيامحل
تاءارجإا عافدلا سضفري اميف
.دعب نع ةمكاحملا

ة˘˘با˘˘ي˘˘ن نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
دق تنا˘ك ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م
يصضاق ى˘ل˘ع ة˘ي˘صضق˘لا تلا˘حأا
11 مو˘ي ر˘مأا يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
،وباط عاديإاب يصضاملا ربمتبصس
دعبو ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘هر
رارق عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
ةفرغ تررق ،قيقحتلا يصضاق
ةزابيت ءاصضق سسلجمب ماهتلا
،رهصشلا سسفن نم52 ـلا يف
،و˘با˘ط م˘ير˘ك م˘ه˘ت˘م˘˘لا ع˘˘صضو
ةيئاصضقلا ةباقرلا ماظن تحت

.هحارصس قلطأاو
مهتم ،وباط ميرك ةراصشإÓل

ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
ف˘ن˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا˘ب سسا˘صسم˘لاو
،ي˘ن˘طو˘لا بار˘˘ت˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صسو
ةادغ هيلع سضبقلا يقلا هيلعو

62 مو˘ي يأا ،ه˘˘حار˘˘صس قÓ˘˘طإا
نهر عصضوو ،9102 ربمتبصس
ة˘م˘كح˘م فر˘ط ن˘م سسب˘˘ح˘˘لا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘صس
يف تردصصأا يتلا ،ةمصصاعلا

يصضاملا سسرام42 موي هقح
6 اه˘ن˘م ا˘ن˘ج˘صس ة˘ن˘صسب ا˘م˘كح

.ذيفنتلا فقو عم رهصشأا

watan@essalamonline.com
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دعب نع ةمكاحملأ ءأرجإأ تشضفر يتلأ مهتملأ عافد ةئيه نم بلطب

يلإوتلإ ىلع ةعبإرلإ ةرملل وباط ةمكاحم ليجأات
مداقلإ ربمتبصس41 ـلإىلإإ

ب.نيرشسن

صسيئر ،وباط ميرك ةمكاحم ،يلأوتلأ ىلع ةعبأرلأ ةرمللو ،ةزابيتب ةعيلقلأ ةمكحم ةئيه صسمأأ تلجأأ
ةئيه نم بلطب كلذو ،مداقلأ ربمتبشس41 ـلأ ىلإأ ،(صسيشسأاتلأ ديق) يعامتجلأ يطأرقميدلأ بزحلأ

.صشيجلأ تايونعم فاعشضإأ ةمهتب عباتملأ مهتملأ عافد

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
84 ـلا لÓخ مناغتصسمل يئلولا
ة˘حا˘طإلا ن˘˘م ،ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘صس
ةصصتخم ةمظنم ةيلود ةكبصشب
ميظنتو سصاخصشألا بيرهت يف
ةيعرصشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لا تÓ˘حر
.رحبلا قيرط نع

ءانب ةيعونلا ةيلمعلا هذه تمت
ى˘لإا تدرو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
اهدافم ،ي˘ئلو˘لا ن˘مألا ح˘لا˘صصم
سصاخصشألا نم ةعومجم دوجو
داد˘˘عإلاو ر˘˘ي˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا دد˘˘˘صصب
لحاوصسلا وحن ير˘صسلا را˘ح˘بإÓ˘ل
ةقطنم ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا
(روجيب ةنحطم) «روجيب نلوم»
دعبو ،مناغت˘صسم ة˘ن˘يد˘م ل˘حا˘صسب
نيب عقت يتلا ةقطنملا طيصشمت
ءا˘ن˘ي˘م˘لاو «ة˘بر˘ط˘م˘لا» ئ˘˘طا˘˘صش
ةلجار ةينمأا تايرودب يراجتلا

ح˘لا˘صصم تن˘كم˘˘ت ة˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘مو
يصضاملا تب˘صسلا ة˘ل˘ي˘ل ة˘طر˘صشلا

سصاخصشأا7 فيقوتو دصصر نم
ى˘ل˘ع «ة˘قر˘ح˘لا» ـل ن˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘م
نكمتتل ،هتاذ ئطاصشلا ىوتصسم
لحاوصسلا سسارح تادحو اهدعب
حابصص نم ىلوألا تاعاصسلا يف
دارفأا يقاب فيقوت نم ،سسمأا لوأا

61 م˘هدد˘عو ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ىلع رحبلا سضرع يف اصصخصش
03) ا˘ير˘˘ح˘˘ب Ó˘˘ي˘˘م61 د˘˘ع˘˘ب

،ءانيملا برغ لامصش (ارت˘مو˘ل˘ي˘ك
«مÓصسلا» ه˘ي˘لإا تقر˘ط˘ت ا˘م و˘هو
تر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ظأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه ،سسمأا لوأا
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت تا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
سصا˘خ˘صشأا ع˘م ن˘ي˘ت˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةكبصشلا سسفن˘ل نو˘م˘ت˘ن˘ي ن˘ير˘خآا
رخآاو يقيرفإا دلب يف نودجاوتي
م˘˘ي˘˘ل˘˘˘صست م˘˘˘تو اذ˘˘˘ه.يبوروأا
ةي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘ل˘ل ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

هذ˘ه˘ل ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا دد˘ع ل˘˘صصي˘˘ل
اصصخصش32 ى˘لإا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
53و81 نيب مهرامعأا حوارتت
ةيبنجأا ةيعر81 مهنيب نم ةنصس
يف ةيعرصش ريغ ةفصصب نوميقم
حلاصصم تزجحو ،نطولا سضرأا
براق ةيلمعلا هذه لÓخ نمألا

،كرحمو عنصصلا يدي˘ل˘ق˘ت د˘ي˘صص
ةرتصسو نيزنبلا ةدام نم ءلد9و
ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘نوؤو˘˘مو ،ذا˘˘ق˘˘˘نإا
ةلمعلاب ةي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘مو ،ة˘ير˘صسلا
،وروأا557.2 اهرد˘ق ة˘ي˘ب˘ن˘جألا

لوخدلا ةمهتبو.جد004.42و
ريغ ةماقإلاو ينطولا بارتلا ىلإا
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو داد˘˘عإلاو ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا
قيرط نع ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا
ربع سصاخصشألا بيرهتو رحبلا
زاجنإا مت ،ةمظنم ةيلود ةكبصش
،نيفوقوملا د˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م
تقو يف مهميدقت متيصس نيذلا

ةي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ق˘حل
.ةصصتخملا

نوطبحي لحأوشسلأ صسأرح
ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم

ةدكيكشسب اشصخشش71ـ ل
سسر˘˘˘˘˘ح تاو˘˘˘˘˘ق تن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت

فيقوت نم ،ةدكيكصسب لحاوصسلا
حوارتت يعرصش ريغ ارجاهم71
،ةنصس04و91 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا
ن˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لا ل˘حاو˘صسلا ة˘˘لا˘˘ب˘˘ق
تايلو نم نورد˘ح˘ن˘ي ،ة˘يلو˘لا
،ةلصشنخ ةركصسب ةبانع ،ةدكيكصس
زجح م˘ت د˘قو اذ˘ه ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسقو
ىلع ناك يذلا ريغصصلا براقلا

ءاهنإا عم ـ«ةقارحلا» ءلؤوه هنتم
ة˘˘ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ل˘˘˘ك
.مهلايح اهب لومعملا

ـه.فيرشش / صش.يراهزل

ةيلوب ةطرصشلا تاوق تفقوأا
ثحبلا ةقرف يف ةلثمم ةيدملا

تاوقو،IRB ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لاو
ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘˘صشلا
هي˘ف ا˘ه˘ب˘ت˘صشم61 ،ثلا˘˘ث˘˘˘لا

ةحلصسألا نم ةناصسرت تزجحو
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ،ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘˘لا

ةحاطإلا نع اترفصسأا نيتقرفتم
ا˘ت˘نا˘ك ن˘ي˘ت˘ي˘مار˘جإا ن˘ي˘ت˘كب˘صشب
ة˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كصسو ن˘˘˘˘مأا نادد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت
ىلوألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا.نينطاوملا
،IRB تاو˘ق ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘˘ت˘˘لا
تامولعم لÓغتصسا دعب تمت
نوموقي سصاخصشأا دجاوتب ديفت
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘˘ت˘˘ب
متيل ،ةيدملا ةنيدم ءايحأا طصسو
ثح˘ب˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
دار˘فأل د˘صصر˘˘ت˘˘لاو ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
لامعتصساب ة˘ي˘مار˘جإلا ة˘كب˘صشلا

،ةرو˘ط˘ت˘م د˘ج ة˘ي˘ن˘ق˘ت ل˘ئا˘˘صسو
5ـب ةحاطإلا نع ترفصسأا يتلاو
راجتلا نوفرتحي ،مهيف هبتصشم
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ح˘ل˘صسأا ز˘ج˘ح ع˘م ،ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
نم ةي˘م˘كو ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘صضي˘ب
،ن˘ق˘حو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
ربتعم يلام غلبم ىلإا ةفاصضإلاب

هذ˘ه ي˘ف را˘ج˘تلا تاد˘ئا˘ع ن˘م
،ةيناثلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘مأا.مومصسلا
ةطرصشلا تاوق اهب تماق يتلا
ير˘صضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ترفصسأا دق˘ف ،ة˘يد˘م˘لا˘ب ثلا˘ث˘لا

،هيف اهبت˘صشم11 في˘قو˘ت ن˘ع
او˘عرز ،ا˘ي˘ئا˘صضق ن˘˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘صسم
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو بعر˘˘لا
تاقوأا يف مه˘ي˘ل˘ع م˘ه˘ئاد˘ت˘عا˘ب
ز˘ج˘ح ع˘م ،ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
لثمتت ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا
ريبكلا مجحلا نم فويصس يف
.ماجحألا فلتخم˘ب ن˘ي˘كا˘كصسو
مت ،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
د˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘˘نا
مامأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كو
ا˘يا˘صضق ن˘ع ،ة˘يد˘م˘لا ة˘م˘كح˘م
تاردخملا يف راجتلاو ةزايح
نيوكتو ،ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
بعر˘لا تعرز رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
مهتاءادتعاب نينطاو˘م˘لا ط˘صسو
ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
ماظ˘ن˘لا˘ب لÓ˘خإلاو ،ةرو˘ظ˘ح˘م
.ةماعلا ةنيكصسلاو

خ.ماشصع

رمأا ،سسمأا لوأا ءاصسم ردصص
ةيريد˘م˘ب ف˘ظو˘م د˘صض عاد˘يإا
سسبحلا لجيج ةيلول ةراجتلا

ةيزم بلط يتحنج هباكترل
لÓ˘غ˘ت˘صساو ،ة˘ق˘ح˘ت˘صسم ر˘ي˘˘غ
نيلماعتملا دحأا قح يف ذوفنلا
.نييداصصتقلا

ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ح˘صضوأا
نايب يف ،لجيج ةمكحم ىدل
،«مÓصسلا» هيلع تعلطإا سسمأا
مدقت ىوكصش ىلع ءانبو هنأا
ر˘ي˘˘صسم (ع.ل) و˘˘عد˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب

ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘صسكا˘˘ت ة˘˘كر˘˘˘صش
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ىد˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

فظوم (ع.سس) وعدملا دصض
ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب

زازت˘بلا سصو˘صصخ˘ب ،ل˘ج˘ي˘ج
˘مد˘ع ل˘با˘˘ق˘˘م ةو˘˘صشر بل˘˘طو
ق˘˘˘ل˘˘˘غ تاءار˘˘˘جإا ذ˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
،ةيحصضلاب سصاخلا عدوتصسملا
يف يئادت˘با ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت
ةط˘خ ع˘صضو د˘ع˘بو ،ة˘ي˘صضق˘لا

هبتصشملا فيقو˘ت م˘ت ة˘م˘كح˘م

لثمتملا مر˘ج˘لا˘ب ا˘صسب˘ل˘ت˘م ه˘ب
ـب ردقي يلام غلبم مÓتصسا يف
.جد فلأا003

تاءار˘جإا ءا˘ف˘ي˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘بو
ميدقت مت ،يئادتبلا قيقحتلا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ة˘ي˘صضق˘لا فار˘طأا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

ة˘ي˘صضق˘لا تل˘˘ي˘˘حأاو ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
تاءارجإا بجومب ةمكا˘ح˘م˘ل˘ل
رمأا ردصصيل يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا
هتيصضق ليجأاتو مهتملا عاديإا
.هعافد نم بلطب

ب.نيدلأ رون

يبوروأأ رخآأو يقيرفإأ دلب ‘ نودجأوتي اهتداق

صصاخصشألإ بيرهتل ةيلود ةكبصشب ةحاطإلإ
ÂاغتصسÃ «ةقر◊إ» تÓحر ميظنتو

أوددهو نينطأوملأ طاشسوأأ يف بعرلأ أوعرز اهدأرفأأ
مهتمÓشسو مهنمأأ

ةيدملإ يف نيتريطخ نيتيمإرجإإ نيتكبصشب ةحاطإلإ
ءاصضيبلإ ةحلصسألإ نم ةناصسرتو تإردخم زجحو

ءابرهكلأ ديلوت ةدحوب بششن
«يأدنويه» ةكرششل ةعباتلأ زاغلأو
ةرÓب ةقطنمب

ةيامح نوع ةافو
دامخإإ ءانثأإ ةيندم

لجيج يف قيرح
ةيندملأ ةيامحلل نوع صسمأأ يفوت
،ناخدلاب اقانتخأ ةيليملأ ةدحوب

دامخإأ ةيلمع يف هلخدت لÓخ
ديلوت ةدحوب بشش ،لوهم قيرح

ةكرششل ةعباتلأ زاغلأو ءابرهكلأ
ةرÓب ةقطنمب «يأدنويه»
علدنأ لوهملأ قيرحلأ.ةيعانشصلأ

تايافنلأ عيمجت زكرم ىوتشسم  ىلع
ديلوتل ةيعانشصلأ ةدحولاب
تلخدت دقو ،زاغلأو ءابرهكلأ

،هدامخإل ةيندملأ ةيامحلأ تأدحو
غلابلأ فيرعلأ ةافو يف ببشست امم
ىوتشسم ىلع ،ةنشس84 رمعلأ نم
«يروتنم ريششبلأ» ىفششتشسم
بابشسأأ ىقبتو أذه.ةيليملاب
ىلإأ ةلوهجم قيرحلأ أذه علدنأ

راظتنأ يف رطشسألأ هذه ةباتك ةياغ
يف تاقيقحتلأ هنع رفشستشس ام
.ةمداقلأ تاعاشسلأ
ب.نيدلأ رون
يف نيطروتم نيشصخشش فيقوت
ةيرانلأ ةحلشسألاب ةرجاتملأ

973و قدانب5 زجح
ةريخذو ةأابعم ةصشوطرخ
ةملاق يف ةيبرح

قدانب5 زجح ةملاقب صسمأأ مت
ةيبنجأأ ةأابعم ةششوطرخ973و
ةريخذلأ نم ىرخأأ تايمكو ،عنشصلأ
نيشصخشش فيقوتو ةيبرحلأ

ةحلشسألاب ةرجاتملأ يف نيطروتم
.ةيرانلأ
تاقÓعلأو لاشصتلأ ةيلخ تحشضوأأ
اهل نايب يف ،ةيلولأ نمأاب ةماعلأ
،هنم ةخشسن «مÓشسلأ» تملشست صسمأأ
اهب تماق يتلأ ةيلمعلأ هذه نأأ
ةطرششلل ةلقنتملأ ةقرفلأ
طبشض نم تنكم ،ةملاقب ةيئاشضقلأ

(ملم21) رايع ديشص قدانب4 زجحو
ةيرحب ديشص ةيقدنبو ،(ملم61)و
نع Óشضف ،يركشسع يمشسر صسابلو
ـب فورعملأ صشرلأ نم غلك16.5
ةدام نم امأرغ563و ،«مششاشصلأ»
ةأايهم ةغراف صشيطأرخو دورابلأ
صشيطأرخ ىلإأ ةفاشضإأ ،ةئبعتلل
غلابمو ينأديم راظنمو ،ةءولمم
ةيبنجألأو ةينطولأ ةلمعلاب ةيلام

راجتلأ تأدئاع نع ةرابع
نينيكشسو تأرايشس3و ةحلشسألاب
امهب هبتششملأ ميدقت مت ثيح،
ةيئاشضقلأ تاهجلأ مامأأ صسمأأ
.ةملاق ةمكحم ىدل ةشصتخملأ

دوعشسم.م

قلغلأ تأءأرجإأ ذيفنت مدع لباقم نويلم03 هنم بلطو ةيندعملأ هايملل عدوتشسم بحاشص زتبإأ

ذوفنلإ لÓغتصسإو ةوصشرلإ مهتب صسبحلإ لجيجب ةراجتلإ ةيريدمب فظوم عإديإإ

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تح˘˘ج˘˘˘ن
IRB ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةيئلولا ةحلصصملل ني˘ع˘با˘ت˘لا
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
دح عصضو يف ،سسارهأا قوصس
ة˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘با˘˘صصع طا˘˘صشن˘˘ل
ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘تو
3 ن˘م نو˘كت˘ت ،تارد˘خ˘م˘˘لاو
نم ثلاثلا دقعلا يف سصاخصشأا

اصصرق976 زجح عم ،مهرمع
،عاونألا فلتخم نم اصسولهم
تاردخملا نم ةريغصص عطقو
م˘˘˘ت تي˘˘˘ح ،(يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه بن˘˘˘˘ق)
دعب قيقحتلا ىلع م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
.ةيئاصضقلا تاهجلا راطخإا

ر˘ثا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تم˘˘ت
ةق˘ي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا

،IRB ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل تل˘˘˘صصو
سصا˘˘خ˘˘صشأا دو˘˘˘جو ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م
تارثؤوم˘لا ج˘يور˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي
د˘حأا˘ب تارد˘خ˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
قو˘صس ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘صسو ءا˘˘ي˘˘حأا

ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،سسار˘˘˘هأا
نذإا راد˘˘صصت˘˘صساو تاءار˘˘˘جإلا
دار˘فأا د˘حأا لز˘˘ن˘˘م سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب
ىلع روثعلا مت نيأا ةباصصعلا

ةيلقعلا تارثؤوم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
بن˘ق˘لا ن˘م ةر˘ي˘غ˘˘صص ع˘˘ط˘˘قو
ىلع مهليوحت مت˘ي˘ل ،يد˘ن˘ه˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مألا ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ريرحت مت دقو اذه،ةصصتخملا

ق˘˘ح ي˘˘ف عا˘˘م˘˘صس ر˘˘صضا˘˘ح˘˘˘م
مهميدقت لجأا نم نيفوقوملا
ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
ءاهتنلا دعب ايميلقإا ةصصتخملا

يف رظنلل تاءارجإلا ةفاك نم
م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا

نيوكت˘ب ا˘صسا˘صسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
،ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج
لق˘نو ع˘يزو˘ت ،ع˘ي˘بو ن˘يز˘خ˘ت
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيلقعلا

رصصانع نكمت مهتهج نم
ةعوم˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
زجح نم ،ةم˘لا˘ق˘ب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

تابورصشملا نم ةدحو0052
عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا

5 فيقوت مت امك ،ماجحألاو
ام مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا
تذختإا ،ةن˘صس36و23 ني˘ب

ة˘يرادإلا تاءار˘˘جإلا م˘˘هد˘˘صض
را˘˘ط˘˘خإا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
بصسحو.ةيئاصضقلا تاه˘ج˘لا
هذه نإاف ،ةرفوتملا تامولعملا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
ىوتصسم ىلع ةبكرمل سشيتفت

نع ترفصسأا ،ةر˘ه˘مو˘ب ق˘ير˘ط
ةي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘صشم ط˘ب˘صض
ةقيرطب عيبل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك
تما˘ق ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ب ،ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ
ق˘˘ح ي˘˘ف عا˘˘م˘˘صس ر˘˘صضا˘˘ح˘˘˘م
مهميدقت سضرغل ،نيفوقوملا
ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
يف رظنلل ،ايميلقإا ةصصتخملا
.مهيلإا ةهجوملا مهتلا

يوأرمع ماششه / صش.ليعامشسإأ

ةملاق يف ةرهموبب صصاخششأأ5 فيقوتو رمخ ةروراق0052 زجح

صسإرهأإ قوصس يف تإردخملإو ةيلقعلإ تإرثؤوملإ جيورت يف ةصصتخم ةيمإرجإإ ةعامج كيكفت
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Hاد اHت <ïا ةد¶Hن KملاÇÑحلا
ةMرåÄÑòلا ةïßلا ة˘°˘م˘©˘KJ ة˘©˘°˘H¶ا
ى˘õ˘> ةر˘ÄÑ˘©˘Üم˘لا ي˘J لœ0˘˘k˘˘œ˘˘ل

عا°8Ñ دÄÑœ† 0©o Måkïلا ة©õم>
ةر˘H˘°˘{ D˘k نMò˘©˘ßر˘H&¶ا ة˘6Ñا˘©˘ÄÑلا

:˘ßM˘õ˘ة KH˘å˘§˘لا مkòkلا لå°ÇÑير
ةÇÑõtم˘لا تر˘6Ñ˘©˘Ü ي˘õ˘©˘(ار˘6Ñ¶ا
رkgõß- اNم(اد تIاF املا:K ة©°H¶ا

J{ملا هÇÑملا حلاÅÑkرFة Dي F©í©ة
0˘˘˘˘í˘˘˘˘ä ا&H˘˘˘˘د نK0¶ا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘k˘˘˘˘œل
تاõíملا iا0ÄÑ ىõ> يõ©(ار6Ñ¶ا

Kلا˘˘ïÉÑ˘˘اM˘˘ر˘˘1¶ا اL Kم˘˘لاÇÑ˘˘ح˘˘لا
دå+ اH تا6Ñ°ß لK1œ ة©°©íõÄÑÜلا
ةدا˘©˘ï˘لا تH˘õا˘˘K6Ñ˘˘õ˘˘ß -˘˘åا قا˘˘í˘˘-ا
رMرk˘t˘لا ة˘م˘KH˘°˘â ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
فßEملا عH ةï. لò+ ة©°©íõÄÑÜلا
ة©õم˘å˘ل ي˘6Ñا˘6Ñا ٍعار˘F ي˘Mòر˘H¶ا
قÜõملا نKاkåلا+ ت>رÄÑœ† K7Ñلا

Kلاò˘˘˘˘اH˘˘˘˘ل H˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ß'6ÑÄÑ˘˘˘تا
تFر- ةïثلا ه}J لåلK ة©MòرH¶ا

H˘˘ا M˘˘مò˘˘نا ن IÄÑ˘©˘ن¶ا ه˘م D˘q˘ßة
تIا˘Dò ة˘ï˘â˘©˘لا †œ˘˘0ا Kا ع˘˘Eاß˘˘لا
ا©لا0 ةõثمkملاK ةدktملا تاß¶Mلا
ى˘õ˘> سÄ©˘ل بHار˘- سÄ©˘(ر˘لا ةراد)ا˘˘+
Eرد Hن J{ثلا هïة Dòل H6رامÑا§-ا
Eدلا ل0 ىلا تداKلا ةلßةد0ا +å©اد
ن˘H¶ا تر˘KKD ن˘©˘k˘لKد˘لا ل˘0 ن˘>
ي˘D ت>ر˘K7Ñ لœ0˘k˘œ˘ل ق˘Ü˘õ˘م˘˘لا
ن˘©˘+ سÄ©˘ل ة˘ï˘ث˘لا ر˘8Ñا˘°˘> ر˘©˘Hد˘˘-
D˘õÄÑ˘Ü˘©˘ن D˘tÄÑا§°©˘+ ل˘+ ب K+©ن
ت7Ñòõ يkلا ة©+رåلا لKدلا بõ=ا
-ÇÑ˘رD˘ر˘لا تا)˘©Äار˘- سH8 بÑ˘دHة

0˘˘ï˘˘©˘ï˘©˘ة Kتد˘ل H˘6&اÑ˘ةا ¶ M˘مò˘ن

-qاK5Jا.
ي˘D ت>ر˘7Ñ ةد˘k˘˘t˘˘م˘˘لا تا˘˘ß¶M˘˘لا
D˘0 س9ر˘õ˘ßر˘©˘= ل H˘°˘Üï©ة Kل©Äس
H˘œ)˘ل ة˘م˘Ü˘g˘©åلا ةßاEع KلاâرKف
ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلا ا§Må©ÅÑ يkلا

K-˘˘k˘˘°˘˘اD˘˘ى H˘˘م˘˘> ع˘˘õ˘˘©˘˘لا ةÄÑ˘œ†˘
K-Üg©ï§ا K7Ñا+ ت>ر+k~5ا H°âةم
ق©kÜgل لMد+ ن> gtoلاK رMرktلا

H˘w˘Ü˘Ü˘§˘ا KJ˘{6 اÑ˘اJ˘م Dي -ßEف
F˘˘اH˘˘ل ل˘˘õ˘˘å˘œE˘تا H˘ع K7اÑ˘°˘Ü˘ن
KاI§©را Fل <ßاHثلا لïة K-دH©ر
ةDqß ةFرا- ا§Hkر+ †ÄÑœلا ة©õم>
هFراد- نòمM ¶ لKHÄÑkïg ةï©م>
K<˘˘ßاH˘˘ل H˘˘لا نÇÑ˘˘åا ب/˘k˘©˘5اJ˘ا

D˘˘لا˘˘t˘˘ï˘˘©˘˘ï˘˘نا ة <˘˘ßاH˘˘لا ل˘°ò˘g˘ة
ةر˘م˘HÄÑ˘k تلا5 ا˘H ة˘©˘°˘©˘í˘˘õÄÑ˘Ü˘˘لا

KKاEلا عkÅÑملا درß'مل Hلا5 ا Eم(ا
K0¶ا˘k˘œل M˘å˘©˘ا دI˘k˘جا I˘íÄÑ˘ه Hن
ة©°©íõÄÑÜلا ة©ïÉÑلا ر©Hدkل دMد/
K1˘õ˘ق H˘6&اÑ˘د˘/ ةاM˘ا ةدF˘ر˘ث -åï©اد
+˘˘tò˘˘ل¶ا م˘˘k˘˘í˘˘6¶ا فاÑ˘˘k˘˘©˘Ü˘اI˘ي
Kلا˘˘k˘˘ي}˘˘لا دد˘˘م M˘g˘k˘õ˘9ار¶ا عÑ˘ي
ا§°H ىgï- اH ح°مKM ة©°©íõÄÑÜلا
ه˘°˘Hا ى˘D˘ä <˘õا˘t˘˘©˘˘ل لœ0˘˘k˘˘œ˘˘ل
K6اÑ˘˘k˘˘ï˘˘هرار Kد˘˘©˘˘لH˘˘ر D˘ل˘0 س9ر
ع+رH ىلا ةÜï°ملا د©KMå ن©k©لKدلا
.لHاòلاK لHاÅÑلا راHدلا
ةÉÑíلا ح°مß† M©لا م(اïلا عEاßلا نا

ى°KMå د+¶ا يلا ا§مÉÑل لœ0kœل
لK-tßM ة©˘°˘©˘D˘õÄÑ˘Ü ة˘لKد ¶ كل3
E˘˘˘˘˘Ü˘˘˘˘˘9ا˘˘˘˘0 ي˘˘˘˘لا ة~˘˘˘˘= عاÑ˘˘˘˘°˘˘˘˘ة
ةHwkõí تا©مÄÑم+ ن©©°©˘õ˘í˘õÄÑ˘Ü˘ل
D6ا ل; يÑkرارم Dلا س9رtÇÑرا
K7اÑkد/ تا:ارMةد KلاkåاHل Hع Hا
-˘˘g˘˘ï˘˘ى H˘˘6 نÑò˘˘نا D˘9ار¶ا يÑ˘ي
ة˘©˘لHÄÑ˘ß'K يا نKد ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘˘لا

KH˘°˘t˘§˘م˘لا مÄÑ˘ا تاد˘>ا¶IÄÑ˘اI˘©ة
فارk>ا Kا ةMدا©6Ñ ق0ïß يا نKد
Dد يKةل DõÄÑÜ©°©م§ل ة.
J˘{لا ا˘ßاE˘لا ع˘ï˘م˘(ا M˘ß'/˘r لاèÉÑب
KM˘˘~M˘˘د H˘˘7 نÑ˘˘å˘˘õ˘˘ا ة¶I˘˘k˘˘í˘9اÑ˘ة
Kلا˘˘åÇÑ˘©˘د˘م˘لا ناI˘لا يÅÑ˘اH˘ل D˘ي

K/0¶ا هkœل KHwÜÜلا ه-اkا%HرMة
KMå©د Dkلا حÄÑqßن Kملاåkïœت
بÅÑ˘åلا لا˘k˘˘ï˘˘>¶ ة˘˘©˘˘õ˘˘©˘˘(ار˘˘6Ñ¶ا
س9رKD ي>ام/ لÅÑò+ ي°©íõÄÑÜلا

0ÇÑ˘را <˘õ˘لا ند˘م˘لا ى˘í˘õÄÑ˘Ü˘©°©ة
0©o Mkßلا د/اÄÑòنا Dلا يÉÑíة
Kا(I˘§˘يا ءا -˘t˘رö 6Ñ˘©˘6اÑ˘ي M˘§فد
نH ة©°©íõÄÑÜلا ةلKدلا نœ>ا يلا

1˘˘œ6ا لÑ˘˘k˘˘رار˘˘م D˘لا س9ر˘tÇÑ˘را
ىõ> ي°H&¶اK ي˘لا˘م˘لاK ي˘6Ñا˘©˘ÄÑلا
E©ةدا H°âلا ةمktرMلا رíõÄÑÜ©°©ة
K+˘م˘=ر˘لا H˘لا ن˘kÇÑرMtل تاgåÉس
ل0ß ن˘©˘©˘õ˘©˘(ار˘6Ñ¶ا ن˘©˘لÄÑ˘ß'Kم˘لا
ملاHå نòلK هõ©/&ا- Kا مÉÑلا ءاèلا

1˘Ü˘á 0¶ا˘k˘œل Kا&J˘ادD§لا اwg©ةث
ملاõåل ةKDرKHå ة9ÑtاK ت8Ñgtا
مõÉÑل ل©/&ا- Kا ءاèلا يا ناK عم/ا

يلKد ي6Ñا©ö 6Ñرt- هMkgå نا د+ ¶
K+˘ا˘>رM˘د ةKل ة˘©˘ل˘å˘م˘õ˘©˘لا ةÄÑ˘œ†˘
Kا<˘˘k˘g˘1 را˘Ü˘لا ة˘ï˘ا نر¶H˘رMò˘©˘ة
F˘˘ا&I˘˘§˘˘ر˘©˘= ا H˘ß/˘ßةد K¶ -ÇÑ˘õ˘ح
تاK9ÑاHí حÄÑ˘œ† KD˘kلا ة˘©˘õ˘م˘å˘ل
7ÑاHõة <õلا ىß9Ñي(ا§°لا ع -ÅÑلم
نا˘˘6Ñ˘˘k˘˘©˘˘Ü¶اK ن˘˘˘H&¶اK دKد˘˘˘t˘˘˘لا

Kلا˘ï˘س6د Kلا˘œ/˘c˘©˘ن K-ò˘ßن J˘{ه
س6ا˘˘6Ñ¶ا ن˘˘م˘˘9Ñ تا˘˘K9Ñا˘˘í˘˘˘م˘˘˘لا
ةلKد+ يلKد˘لا فار˘k˘>¶اK ي˘لKد˘لا
D˘õÄÑ˘Ü˘©˘ن <˘õ˘د˘0 ىKع˘+ار˘لا د H˘ن
0˘˘˘˘~M˘˘˘˘7691 †ا˘˘˘> نارK9Ñنام
ة˘˘˘لKد˘˘˘لا م˘˘˘لا˘˘˘å˘˘˘لا لKد فار˘˘˘k˘˘˘˘>ا
لHاòلا م>دلا ر©K-ßD ة©°©íõÄÑÜلا
ةم(اE ةلKدF اJدß˘م˘8Ñ تا˘ï˘ßH˘م˘ل
Dملا ي°Üïة.

نيتلودلإ لح رايخو ةينمألإ ةديقعلإ

Mwجر Hqادد -qلا راíkن K8Ñ°ل0ارملا عا
D˘ي H˘t˘اKا˘+ ة˘ل)ÄÑ˘ل ة˘õ˘°˘©˘ل Hملا نÅÑرKع
نõßمKMå ة©°©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ة˘لKد˘لاK ي˘°˘:ß˘لا

<õى +o لاÅÑا)åتا Kا¶&F3اMب KMtgòßن
KM˘˘íÄÑ˘˘رK1¶ا ن˘˘g˘˘م˘لا را˘í˘g˘رF˘ة H˘ل˘/ا ن
9Ñ˘˘˘رi K0˘˘˘لا ةدÅÑ˘˘˘åلا ب˘˘˘í˘˘˘õÄÑ˘˘Ü˘˘©˘˘°˘˘ي
K8Ñمßهد KHßاEíلا ه°ÉÑلا ة©لاßا.ïة -qها
ناK0 ة©kÇÑ˘í˘لا تار˘Hا'H˘ß ل˘òل يد˘kÇÑ˘لا
ا˘§˘-ا˘©˘م˘ÄÑم˘+ ءا˘©˘˘7Ñ¶ا ي˘˘م˘˘IÄÑ نا تßE˘˘لا

KFÅÑلا فï°ن> عا Jß'¶لا ء{Mن Mkر+ÇÑßن
نKر/اMk ةEkõ م§I)اD ة©°©íõÄÑÜلا ةلKدلا+
+˘õ˘ï˘لا ة˘م˘å˘©Åس KM˘رK/˘ßم˘ل ن˘w˘Ü˘Ü˘م˘§˘-ا
لHÄÑkïg نKH ةدß0لا نH ل©°õل ة7Ñõاíلا
EÉÑ˘©˘k˘°˘لا ا˘ß:˘°˘©لا ةíõÄÑÜ©°©ة KMÜ0رßن
ر˘Mر˘k˘t˘لا ة˘م˘H˘°˘â ن˘> ل˘Mد˘g˘لا˘+ م˘§˘I˘íÄÑا
د©ß0لاK ي>رÅÑلا ل˘ث˘م˘م˘لا ة˘©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا
تاK1Üß ةï. لK+ò ي°©íõÄÑÜلا بõÅÑåل
ةدا˘©˘ï˘لا ي˘ÉÑم˘- ة˘Dر˘HÅÑ ف˘EاKH˘ß ة˘k˘+ا˘˘.
ل/ا نH ي°©íõÄÑÜلا بÅÑåلاK ة©°©íõÄÑÜلا

9Ñ˘˘0 نا˘˘مÅÑ˘˘م˘˘لا د˘˘ßE˘˘د˘لا فKم˘>اد˘لا ي˘ل
لœ0kœل يدkÇÑلاK ي°©íõÄÑÜلا لاõ°ÉÑل
Kلا˘˘kò˘˘k˘لا ل˘å˘°ÇÑ˘د˘لا يرKا ي˘ل¶H˘رMò˘ي
ىõ˘> ه˘IاKد˘> ل˘8ÑاM˘ß ي}˘لا ي˘õ˘©˘(ار˘6Ñ¶ا
م˘(ار˘q˘لا بò-ر˘KM ي˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘˘لا بÅÑ˘˘åلا

KMß8اÑم> لõ©6¶ا تاÑk©Üنا KMåلم <õى
-°í©{ Hا MÄÑ8 ىمÑíïلا ةïنر Dي -tيد
K9اÑل حòلا لïßاI©دلا نKة©ل.
هIاKد>K هMkرK<°ÇÑ ل0kœ¶ا ة6Ñا©6Ñ ن)ا
ي°©íõÄÑÜلا بÅÑ˘åلا ى˘õ˘> د˘Mد˘q˘لا˘+ سÄ©˘ل
K6 ناÑ˘©˘6اÑ˘لا ةÉÑ˘م -˘q˘ير -˘°˘í˘©˘{Jا <õى
اJراkg>ا+ تا©°©ÄÑ˘g˘åلا }˘°˘H ع˘Eاß˘لا س9را

/˘˘ßJ˘˘م˘˘لا رÅÑ˘˘رKلا عÇÑ˘˘§˘˘©˘˘ßI˘ي D˘د˘لاKل
ةلKد س6Ñ©Ä&ا- ي˘D تم˘Jا˘6Ñ ة˘Mرا˘م˘6Ñ˘k˘å¶ا
يIا6Ñk©Üا يرام6Ñkåا عKرÅÑمF ل0kœ¶ا
D˘˘ي E˘õب D˘õÄÑ˘Ü˘©˘ن Kم˘لا˘°˘Ü˘ï˘لا ة˘å˘ة˘©˘+ر
K6اÑ˘k˘è˘õلا ت˘å˘م˘õ˘©˘لا ةÄÑ˘õ˘ة©م KلاÄÑ°ßتا

ئداgملا نœ>ا ة©õم> ن> Ikr اKH ةï+اÄÑلا
م˘tò˘لا6Ñ˘õ˘ß Kا تا˘©˘Eا˘í˘-ا˘+ تDر˘˘> ي˘˘k˘˘لا
ة˘˘ÄÑ˘˘õ˘˘Üلا I˘˘k˘˘rا ي}˘˘لا تß'E˘˘م˘˘لا ي˘˘-ا}˘˘˘لا
نH م=رلا+ فد§لا ا}J ق©ktïل ة©°©íõÄÑÜلا
ةدا©ïلا ا§Hkد˘E ي˘k˘لا ة˘ÇÑ˘å˘gلا ت¶5ا˘°˘k˘لا

KلاÅÑåلا بíõÄÑÜ©°ي.
يõ©(ار6Ñ)¶ا يرåÄÑòلا ل0kœ¶ا ة0òßH ن)ا
ة©kß6ÑåلاK ةMرå˘°ÇÑ˘لا تا˘§˘/k˘ß˘لا ل˘ث˘م˘-
KIqtت Dد- يH©7 ي&ا رÑòل H7&ا نÑòلا
يõ©˘(ار˘6Ñ¶ا ع˘م˘q˘k˘م˘لا ل˘1اد ة˘9Ñرا˘å˘م˘لا

K-ïß† <gر -tلاí§لا اtيلا +kÄÑرMلا عÉÑم

+ÅÑòل <õ°ي KHg7اÑ1 رœDاN امل Fنا <õ©ه
ي9Ñار&¶ا ةEرK6Ñ ه°>ر7Ñ لKاK-t ق+اÄÑلا+

ىõ> يõ©(ار6Ñ)¶ا نIßاïلا س9رD قMر: ن>
مÉÑلا+ ةDد§ÄÑkملا ة©°©íõÄÑÜلا ي9Ñار&¶ا

K-ÄÑ˘˘k˘˘è˘˘لا ع˘©˘م˘˘/ ل˘â˘رKا˘م˘+ ف D˘كل3 ي
م˘لا˘å˘لا لKد ~˘K<˘q ي˘˘Mòر˘˘H&¶ا 'ß˘˘:اk˘˘ß˘˘لا

1ÇÑ˘˘ß8Ñ˘˘اN ا¶-˘˘t˘˘ا دا¶&KرK+˘˘ل ن˘˘> ي˘˘q˘م
ىõ> ةدktملا مH&¶ا ةردE †د>K ا§-اFا§Ikا

H˘t˘6اÑ˘g˘k˘§˘ا K-˘°˘í˘©˘{ K<˘ßدJ˘ا KE˘ا˘§˘-ارار
ي˘˘k˘˘íÅÑ˘˘˘ل ا˘˘˘§˘˘˘ل6Ñ˘˘˘k˘˘˘è˘˘˘œا ى˘˘˘لا ة˘˘˘Dا˘˘˘9Ñ)ا
D˘˘˘اM˘˘رK6س F˘˘ßرKI˘˘ل ا˘˘í˘˘س9ر HÅÑ˘˘رK<˘˘§˘˘ا

.يل0kœ)¶ا يرام6Ñkå¶ا
KHدلا م>د- نا م§ملا نKلا لåة©+ر K-íåل
7Ñ˘˘gò˘˘ا ة&H˘˘نا H˘ل ة˘©˘لا˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘ن F˘ï˘س9ر
H˘0ر˘õ˘ي +˘ï˘©˘ة˘م H˘c˘ة H˘õ©ßد نK¶7 رÑ§رMا
0˘k˘ى -ÄÑ˘k˘Ü˘©˘لا ع˘tò˘ßH˘لا ة˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘°˘©ة
H˘˘ßلا ة˘˘§˘˘/ا˘˘k˘t˘دM˘ار˘لا تاJ˘°˘ة K6Ñ˘©˘6اÑ˘ة
ة0òßH ا˘§˘9Ñ˘kر˘D ي˘k˘لا ي˘لا˘م˘لا را˘tÇÑ˘لا
ل6Ñ˘k˘ï˘œ¶ا م˘©˘>د˘˘- ل˘˘/ا ن˘˘KH لk˘˘œ˘˘0¶ا
داt-¶ا نH د+ ¶ تßEلا سK+°íÄ ي°:ßلا
لK+ÅÑò ح9ÑاK فßEم+ جKرwلا ي+KرK¶ا

ىõ> تا+ïß> س9رí+ ءدgلا دß'F©ل يم6Ñر
0ò˘˘ßH˘˘0¶ا ة˘˘k˘˘œل ل˘˘k˘°˘í˘©˘{ 1˘Ü˘لا ةÉÑ˘م
Kا¶<˘k˘د˘لا˘+ فارKلا ة˘ل˘í˘õÄÑ˘Ü˘©˘°˘©˘ة KاEåة
-t0¶ا تkœل K-ßD©6¶ا م>دلا رÑkار-©qي
ة˘õ˘0ر˘H لœ˘1 ة˘لKد˘لا تا˘˘H˘˘ß'6ÑÄÑ ءا˘˘°˘˘g˘˘ل
نا راkg>ا+ ةلKدلا يلا ةÄÑõÜلا نH لktßلا

Hن MرMدلا ل0 دKلk©ن Dن)ا <õ©ا ه¶<kفار
ه}KJ فارk˘>¶ا ا}˘J ناK ن˘©˘D˘õÄÑ˘Ü ة˘لKد˘+
يلKدلا نIßاõ˘ï˘ل ا˘Ü˘g˘©˘ï˘- د˘å˘- تاw˘Ü˘ß˘لا

K18اÑة Eا تارار¶Hملا مktلا ةدkي -ß'Fد
<õدلا ل0 ىKلk©ن.
ل8ÑاK-ß ة˘©˘م˘ÄÑ˘õلا ة˘©˘õ˘م˘õ˘å˘ل قا˘Dا يا ن&ا
يD لا7Ñò¶ا نH ل7Ñò ي&ا+ تاK9Ñاíملا
ةد˘>ا˘E ى˘õ˘> نò˘ß- نا بM˘q ل˘ÄÑ˘˘k˘˘ï˘gم˘˘لا
ةEåاßلا ة©˘°˘©˘í˘õÄÑ˘Ü˘لا ة˘لKد˘لا˘+ فار˘k˘>¶ا
-t0¶ا تkœل K9Ñ0 نامÇÑßل DõÄÑÜ©ن

<˘õ˘ى <ÉÑ˘ßM˘ة F˘اH˘õ˘ة D˘ا ي¶H˘م˘لا مktةد
Kلا˘˘˘å˘˘˘ل˘˘˘م H˘˘˘د عKا ل¶-˘˘˘t˘˘˘ا دا¶KرK+˘˘˘ي
يلاملا ~åqلا ة©èÜ- يD ةد>اÄÑملا ر©kßDل
ن˘˘©˘˘œ/˘˘c˘˘لا ل˘˘©˘˘ßp K-ÅÑ˘˘è˘˘˘= ة˘˘˘لا˘˘˘ßF˘˘˘ل
ن˘˘˘> اد˘˘˘©˘˘˘å˘˘˘˘+ كل3 نMò˘˘˘˘ß ناK اKر˘˘˘˘KI&¶ا
يلKد فkœ˘(ا ن˘م˘K9Ñ ي˘Mòر˘H¶ا دار˘I˘í¶ا
ءا˘§˘I)¶ ي˘õÄÑ˘˘œ† M˘íÉÑ˘˘ل ر˘˘م˘˘-'H˘˘ß د˘˘å˘˘ï˘˘ل
قœ:)اK ن©˘œ/˘c˘لا ة˘©˘EÉÑ ل˘K0 لk˘œ˘0¶ا
6Ñ˘˘˘ارv 6¶اÑ˘˘˘رL Kا¶<˘˘˘k˘˘˘د˘˘˘لا˘˘˘+ فارKة˘˘˘ل
.ةÄÑkïõملا ة©°©íõÄÑÜلا

... ققحتي ينيطصسلفلإ ملحلإ
ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر /نيطسسلف يف ةنسسحلإ ايإونلإ ريفسس / ةودقلإ  يرسس  : ملقب ^
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ةنسسلإ هذه هتجمرب مت عورسشم882 لسصأإ نم ةيومنت ةيلمع652 ليجسست

مناغتصسمب لظ ةقطنم025 ـــب لفكتلل ميتنصس رايلم006 ةبإرق
ناكسسل ىربكلإ ت’اغسشن’اب لثمأ’إو يقيقحلإ لفكتلإ ،مناغتسسم ةي’وب ةيلحملإ تاطلسسلإ مايأ’إ هذه رسشابت
ميتنسس رايلم475 هتميق ام تدسصر ثيح ،ةمزÓلإ ةيلاملإ درإوملإ صصيسصخت لÓخ نم ،ةيئانلإو لظلإ قطانم

.ةي’ولإ عوبرب لظ ةقطنم025 صسميسس

هترايز روحم نإردسصتي ةحسصلإو نكسسلإ عاطق
ددصشيو ةيئامنإلإ عيراصشملإ نياعي ناصسملت يلإو

 لاغصشألإ ةريتو يف عإرصسإلإ ةرورصض ىلع
ةيومنت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا تل˘كصش
،يرلا تاعا˘ط˘ق˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تازيهجتلا ،ةحصصلا ،نكصسلا
ةيرصضحلا ةئيهتلا ،ةيمومعلا

روحم ،ةصضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلاو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشا ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا

ناصسم˘ل˘ت ة˘يلو ي˘لاو ار˘خؤو˘م
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ق˘˘˘˘فر
ن˘ي˘مألا ،ي˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ءارد˘˘م˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
يلاولا لهتصسا .ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ى˘لإا ه˘جو˘ت˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه
نكصسم0001 زاجنإا عورصشم
فرعي يذلا يراجيإا يمومع
يتلا ةيجراخلا ةئيهتلا ةيلمع
ثيح ،زاجنإلا روط يف يه
نيم˘ئا˘ق˘لا ها˘ج˘تا ي˘لاو˘لا د˘كأا

ى˘ل˘ع عور˘˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ةري˘تو ي˘ف عار˘صسإلا ةرور˘صض
ع˘˘يزو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘صشألا
روف اهيديفت˘صسم˘ل تا˘ن˘كصسلا
.اهنم ءاهتنإلا

تنا˘ك ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه د˘˘ع˘˘ب
ةرا˘˘يز˘˘ل ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا

(APL) نكصس051 عورصشم
لاغصشألا ةر˘ي˘تو فر˘ع˘ي يذ˘لا
ةددحملا لاجألا عم ىصشامتت

ناكملا نيعب يلاولا راز امك
فنصص ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإلا ة˘صسرد˘م˘لا
(1D) ارخؤوم اهزاجنإا مت يتلا
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘ت فو˘˘صسو
م˘صسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
.0202/1202 يصساردلا

لوؤوصسملا راز ،رخآا قايصس يف
عورصشم ة˘يلو˘لا ى˘ل˘ع لوألا
ثيح ،يدلبلا بعلملا زاجنإا

ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘˘لا ن˘˘م بل˘˘ط
ةينقت ةقاطب دادعإا ةرورصضب

لجأا نم اهتصسارد متي ةديدج
دعب  .ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ي˘ج˘صست
ي˘لاو˘˘لا راز ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ي˘ع˘ما˘ج˘لا بط˘ق˘˘لا عور˘˘صشم
ة˘˘صصا˘˘خ ناو˘˘˘ت˘˘˘صشب ن˘˘˘ئا˘˘˘كلا

دعقم0001 عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشم
0002 عورصشمو يجوغاديب
ثي˘ح ، ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب د˘˘ع˘˘ق˘˘م
ى˘˘لإا تا˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘ط˘˘˘عأا
اذهب نيين˘ع˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
هميلصست ةرور˘صضب عور˘صشم˘لا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
سسفن ىوتصسم ىلع .ةلبقملا
ةيتاوم ةصصرفلا تناك ةيدلبلا
رو˘صضح˘ل لوألا لوؤو˘˘صسم˘˘ل˘˘ل

ةقا˘ط˘ب˘لا سصخ˘ي لا˘ح سضر˘ع
ل˘غ˘صش ط˘ط˘خ˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
عيراصشمو51bu ي˘˘صضارألا
سصوصصخب ةحرتقملا ةيدلبلا

ةرايزب ماق اهدعب ،فلملا اذه
يصسدنهمل ةينطولا ةصسردملا
ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ط ن˘˘يأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

فر˘ع˘تو ا˘ه˘˘ئا˘˘جرا ىو˘˘ت˘˘صسم
،ا˘ه˘ما˘ه˘م ى˘ل˘ع ل˘ي˘صصف˘ت˘لا˘˘ب
ةرايزل ةصصرفلا هذه Óغتصسم
ةر˘ئاد˘˘لا ن˘˘مأا ر˘˘ق˘˘م عور˘˘صشم
ة˘ح˘فا˘كم ز˘كر˘˘م و د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ىلإا ع˘م˘ت˘صسا ا˘م˘ك ،نا˘طر˘صسلا

تÓ˘هؤو˘م لو˘ح لا˘˘ح سضر˘˘ع
نأا لبق يحصصلا قفرملا اذه
ةز˘ه˘ج˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘جأا روز˘˘ي
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ئا˘˘صسو˘˘لا ثد˘˘حأا˘˘ب
زاهج رار˘غ ى˘ل˘ع ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘نر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لا
ةز˘˘ه˘˘جأاو ،ي˘˘صسي˘˘طا˘˘ن˘˘غ˘˘م˘˘˘لا

ريوصصتلل ىرخأاو ،ايفارغوكيإا
ر˘با˘خ˘م˘لا دا˘ت˘عو ي˘عا˘ع˘صشإلا

تاذ ل˘ئا˘صسو˘لا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو
نامصضل ةيلاعلا تافصصاوملا
.ىصضرملاب نصسحأا لفكت

ع˘م˘ت˘صسا قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘فو
ثيح ءابطألا كلصس عم يلاولا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك ءلؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه سضر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
اهنوهجاوي يتلا تلاغصشنإلا
ى˘ل˘عو م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف

حارتقاب يلاولا مدقت اهئوصض
لوانتت ةركذم دادعإا لجأا نم
م˘ت˘ي ى˘ت˘ح تلا˘غ˘˘صشنإلا ل˘˘ك
تاهجلا عم عاصضوألا ةيوصست
.ةينعملا

تنا˘ك ،ةز˘ف ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
يئلولا دفولل ةيناثلا ةطحملا
زاجنإا ةرايزب اه˘ل˘ه˘ت˘صسا يذ˘لا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب يراو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م
سضرع ىلإا عمتصساو ةبصشوع
يد˘˘ل˘˘ب ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب لو˘˘ح لا˘˘˘ح
ع˘م˘ت˘صسي نأا ل˘ب˘ق ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل

يتلاو نينطاوملا تلاغصشنإل
لو˘ح ا˘ه˘ل˘ج ي˘ف ترو˘˘ح˘˘م˘˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ،ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘كصسلا
،تاقرطلا تيفزت ،ةي˘نار˘م˘ع˘لا
خلا ...،يعيبطلا زاغلا ةكبصش

حر˘ط˘لا اذ˘ه ءو˘˘صض ى˘˘ل˘˘عو
هذ˘ه ي˘لاو˘لا د˘يأا ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
ا˘˘˘ه˘˘˘نأا د˘˘˘كأاو تلا˘˘˘غ˘˘˘˘صشنإلا
ةفصصب ةجلاعم لحم نوكتصس
تا˘يو˘لوألا بصسح ة˘ي˘ج˘يرد˘ت
.ةحاتملا تايناكمإلاو

ف˘قو ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه د˘˘ع˘˘ب
زاج˘نإا عور˘صشم ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا

ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘كصس ةد˘˘حو08
نياع ثيح ،ةزف نيعب يفيرلا

لبق عورصشملا اذه ناكرأا لك
تلا˘غ˘صشنا ى˘لإا ع˘˘م˘˘ت˘˘صسي نأا
يتلا و ةق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘لا˘هأا
مهتلاغ˘صشنا لو˘ح ترو˘ح˘م˘ت
يف يلاولا دكأا ثيح ،ةيمويلا

لذب مت˘ي˘صس ه˘نأا نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
لجأا نم ةمزÓلا تادوهجملا
لمعلاو راطإلا اذ˘ه ن˘ي˘صسح˘ت

ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.ةيلحملا

ه˘جو˘ت ةرا˘يز˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
دعب هل قفارملا دفولاو يلاولا
ن˘يأا ،يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘ير˘˘ق ى˘˘لإا كلذ
تي˘˘˘فز˘˘˘˘ت عور˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘ع
ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘قر˘ط˘˘لا

هذه دعب  .ةيرقلا هذه ىوتصسم
يئلولا دفولا ه˘جو˘ت ة˘ف˘قو˘لا
لغتصسا نيأا ريمع ةيدلب ىلإا
ةئيهت ةرايزل ةصصرفلا يلاولا
نأا ل˘ب˘ق ، يد˘ل˘˘ب˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘ي˘صصف˘ت˘لا˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
.ةيدلبلا ةيمنت جمانرب

ن˘يا˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف
عور˘˘صشم ة˘˘ي˘˘صضرأا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع زا˘˘˘ج˘˘˘نإا
داو ىر˘˘˘ج˘˘˘مو تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لا
نم ةيرقلا ةيا˘م˘ح˘ل «ة˘ن˘فا˘ت»
يلاولا متتخاو .تا˘نا˘صضي˘ف˘لا

ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه
زاجنإا عورصشم ةرايز عقوم
ةيلمع عم يفير نكصس05
عمتصسا امك ةيجراخلا ةئيهت
ى˘˘˘لإا نا˘˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف
لو˘ح ة˘ل˘صصف˘م تا˘ح˘ي˘صضو˘ت
 .عورصشملا اذه

صشاتيلتوب .ع

ىلإا تاطلصسلا تاذ تدمع دقو
ءادوصس ة˘ط˘ق˘ن6181 ءا˘˘˘صصحإا
سصئا˘ق˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت
095 ربع ةزكرمتم ،ةيرورصضلا
عومجم نم%45 ةبصسنب راود
ليجصست مت ثيح ،ةيلولا ناكصس
لصصأا نم ةيومن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع652
هذه هت˘ج˘مر˘ب م˘ت عور˘صشم882
88 ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا م˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘˘صسلا

رو˘ط ي˘˘ف ر˘˘خآا57و عور˘˘صشم
621 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب زا˘˘ج˘˘نإلا

لاغصشلا هب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس عور˘صشم
هانصسمل ام وهو ،لاجآلا برقأا يف
يتلا ةيناديملا تاجرخلا لك يف
عيمصسلا دبع مناغتصسم يلاو موقي
ةرورصض ىلع ددصش نيأا نوديعصس
عيراصشملا فلتخ˘م ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا
ةددحم˘لا ا˘ه˘لا˘جآا ي˘ف ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
ة˘يدا˘˘م تا˘˘ي˘˘نا˘˘كما ر˘˘ي˘˘خ˘˘صست˘˘ب
لÓخ كلذ ناك ،ةيفاصضإا ةيرصشبو
نم لكب ةيوبرتلا لكايهلل هدقفت
هترايز ىدل وأا ةرصسامو مناغتصسم
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ير˘لا عا˘ط˘ق ع˘يرا˘صشم˘ل
.ةيئانلا ةيلفاوصسلا

ة˘لوؤو˘صسم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ز˘˘كر˘˘تو
ةماهلا تاعاطقلا ىلع ةيلولاب
بلاط˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ح˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ةيئاملا دراوملا عاطقك ،ناكصسلا
ربكأا ىلع لصصحي لازل يذلا

ةيو˘م˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م دد˘ع
ن˘يو˘م˘ت˘ل ،ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
ىر˘ق˘لاو ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م نا˘˘كصس
ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب ر˘˘صشاد˘˘م˘˘لاو
تا˘كب˘˘صشب ط˘˘بر˘˘لا وأا بر˘˘صشل˘˘ل
تنا˘ك يذ˘لا ،ي˘ح˘صصلا فر˘˘صصلا
ر˘˘˘خاوأا ى˘˘˘لإا فر˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
ةفيعصض طبر ةبصسن تاينيفللا

،ةرواجملا تايلولاب ةنراقم ادج
ةفورعملا ةيقرصشلا ةهجلاب اميصس
ةيدلبب ةصصاخ ،ةرهظلا ةق˘ط˘ن˘م˘ب
ا˘ه˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لا م˘˘لا˘˘غو˘˘ب دلوأا
ريهطتلا تاو˘ن˘ق˘ب ط˘بر˘لا ة˘ب˘صسن
لا˘م˘˘كت˘˘صساو ة˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘م ه˘˘ب˘˘صش
هذ˘ه ى˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا ى˘˘ع˘˘صسم˘˘ل
˘ما˘ع˘لا اذ˘ه م˘ت ،ءادو˘صسلا طا˘ق˘ن˘لا
تÓيومتب عورصشم89 هجمرب
ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘نلا ع˘˘م ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،ا˘˘عور˘˘صشم83
ةيلاج˘ع˘ت˘صسا ة˘يو˘م˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
عيزوت ةكبصش زيزعت عورصشمك

41 ــب برصشلل ةحلاصصلا هايملا
ةيلفاوصسلا يتيدلب نم لكب اراود
ةيبونجلا ةهج˘لا˘ب فا˘صصف˘صصلاو
32 ـــب ترد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘˘ل˘˘كت˘˘ب
ايئام انازخ مصضي ،مي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م
،بع˘كم ر˘ت˘˘م0002 ة˘˘ع˘˘صسب
تاو˘ن˘قو ها˘ي˘م˘لا خ˘صض ة˘خ˘˘صضم
4.01 هردق يلامجإا لوطب طبرلا

 .مك
اد˘يد˘ح˘تو ة˘ي˘قر˘صشلا ة˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘بو
ةيلمع لصصاوتت ،ةرصضخ ةيدلبب
ن˘م˘صضي˘صس ي˘ئا˘˘م ناز˘˘خ زا˘˘ج˘˘نإا
ةيئان ريواود60 ينطاوم ديوزت
ل˘ثا˘م˘م عور˘صشمو ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ف˘يار˘صشلا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب

يلام فÓغ هل دصصر ةصشاعصشع
نوميصس ميتنصس رييÓم60 ةميقب
تÓ˘ئا˘ع˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
.ةرواجملا ريواودلاب

ةينعملا تاهجلا كلت يلوت امك
لاغصشألا عاطقل ىو˘صصق ة˘ي˘م˘هأا
حتفو تاقرطلا ةئيهتل ةيمومعلا

ةديعبلا قطانملاب ةديدج كلاصسم
يلاولل نا˘ك ثي˘ح ،ة˘لز˘ع˘لا كف˘ل

ةيدقفت ةرايز عوبصسألا اذه لÓخ
ني˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا عور˘صشم˘ل
ذفنمب باطخ˘لا يد˘ي˘صسو ورا˘ن˘ي
نيأا ،برغ قرصش رايصسلا قيرطلا

نأا ةقطنملا كلتب ناكصسلا نأامط
مك61 لو˘ط˘ب ر˘ي˘خألا ر˘ط˘˘صشلا
ةيليوجلا رهصش فصصتنم ملصسيصس
فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘لو .ل˘˘خاد˘˘لا
كل˘ت˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا ىد˘˘ل سشي˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

41 طبر ارخؤوم مت ةلوزعملاو

يعيبط˘لا زا˘غ˘لا تا˘كب˘صشب اراود
نب ةيدلبب ىتصشم راود رارغ ىلع
راظتنا يف .ناصضمر كلاملا دبع
ةر˘˘ئاد˘˘ب ار˘˘˘خا اراود04 ط˘˘˘بر
ةرواجملا تايدلب˘لاو ة˘صشا˘ع˘صشع
عاطق .ةيرامكنلاو ةرصضخك اهل
ل˘ظ يذ˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ن˘˘كصسلا
ربحلا نم ريثكلا ليصسي تاونصسل
تاجاجتحلا نم ريثكلل اببصسو
لك يف ،ةيلولا تايدلب فلتخمب

تاطلصسلا لواحت ،عيزوت ةيلمع
ن˘كصسلا ة˘مزأا ءاو˘ت˘حا ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
يف عارصسلا لÓخ نم ةيلولاب
،ةديدج تانكصس عيزوتو ءاهتنلا

ر˘ه˘˘صش ع˘˘ل˘˘ط˘˘م عزو˘˘ت˘˘صس ثي˘˘ح
0311 ةصصح ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
،غ˘˘ي˘˘صصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘كصس
ي˘ف˘ير˘لا ،ي˘مو˘م˘ع˘لا يرا˘ج˘˘يلا

ةدحو004 ة˘˘˘˘˘˘صصح اذ˘˘˘˘˘˘˘كو
ةرئادب ةز˘ها˘ج˘لا لد˘ع تا˘ن˘كصسل
473 عيزوت عم ،رصضخل يديصس
اهنم %09 تقؤوم ةدافتصسا رارق
م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك .ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب
ناكصسل ىرخأا بلاطمب لفكتلا
زاجنإا لÓ˘خ ن˘م ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت
يف ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ةئيهتو
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ءان˘بأل ن˘صسحأا سسرد˘م˘ت نا˘م˘صضل
ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،ءلؤو˘˘˘ه
ةيئافصشتصسلا لكايهل˘ل را˘ب˘ت˘علا
اهب ةيحصصلا تامدخلا نيصسحتل
ىصضر˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘ل د˘ح ع˘صضو˘ل
لو˘˘خد را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،م˘˘ه˘˘يوذو
ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ةرصسامو تار˘ي˘قو˘ب ،ة˘صشا˘غ˘صسع˘ب

ريرصس042 ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسمو
ةمدخلا لاجم ةيلولا ةمصصاعب
.لجاعلا بيرقلا يف

نيدلإرون.ب

ةيلعافت ةسصنم ءاسشنإ لÓخ نم
اهريوطتب عاطقلإ ماق

ةلمح قلطت ةملاق «صصانك»
لوح ةيصسيصسحتو ةيمÓعإ
«مكئإرأإ» ةيمقرلإ ةيصضرألإ
ةلمح ،ةملاق «صصانك» حلاسصم تقلطأإ
ةيسضرأ’إ لوح ةيسسي˘سسح˘تو ة˘ي˘مÓ˘عإ
ءاسشنإ لÓخ نم ، ،«مكئإرأإ » ةيمقرلإ

عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لإ ما˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م
ىد˘م ة˘فر˘˘ع˘˘م ل˘˘جأإ ن˘˘م ا˘˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب
تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ نا˘˘سسح˘˘ت˘˘سسإ

ةفرعمل ةسصرفو ،ةمدقملإ تإءإد’إو
ي˘ت˘لإ تا˘مد˘خ˘لإ صصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ل˘˘ل˘˘خ˘˘لإ

فد˘˘ه˘˘ب ،ن˘˘طإو˘˘˘م˘˘˘لإ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سشي
،اهينطإومل لسضفأ’إ ميدقتو اهنيسسحت
ةر˘فو˘ت˘م˘لإ ة˘سصن˘م˘لإ هذ˘ه ح˘م˘سست ا˘م˘˘ك
،نينطإوملل ينورتكل’إ عقوملإ ربع
،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لإ ،ءإر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لإ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’

،ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن˘لإ ،ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لإ ،ةذ˘˘تا˘˘سسأ’إ
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لإ ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط

مه˘ئإرآإ ءإد˘بإا˘ب ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ك ي˘ند˘م˘لإ
تإذ اياسضقلإو لئاسسملإ فلتخم لوح

.عاطقلإ تاطاسشنبو مهتايمويب ةلسصلإ
ىل˘˘ع ة˘˘سصن˘˘م˘˘لإ هذ˘˘ه يو˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ةرإزو˘˘˘لإ ما˘˘˘ه˘˘˘م بسسح ما˘˘˘سسقأإ ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
لك (يعامتجإ نامسض ،ليغسشت ،لمع)
،ن˘˘˘يرا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خإ ىل˘˘˘ع يو˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي م˘˘˘˘سسق
ة˘با˘ج’إ م˘ه˘ل ح˘ي˘ت˘ي لوأ’إ را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’إ

حمسسي ،ينورتكلإ نايبتسسإ ةلئسسأإ ىلع
تامدخلإ ةعاجن ىدم مييقتو صسايقب
لل˘خ˘لإ ن˘م˘ك˘ي ن˘يأإ ة˘فر˘ع˘م ،ة˘مد˘ق˘م˘لإ

،ة˘˘˘˘ي’و يأإ ي˘˘˘˘˘فو ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم يأإ ىل˘˘˘˘˘ع
نينطإوملإ يأإر ةفرعم ىلإ ةفاسضإ’اب
ةنهإرلإ ا˘يا˘سضق˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م صصو˘سصخ˘ب
صصسصخ ا˘م˘ي˘ف ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لإ صصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ
ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘با˘˘˘˘جإÓ˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لإ م˘˘˘˘سسق˘˘˘˘˘لإ
صشا˘ق˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لإ تا˘˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘سش’إ

نيسصتخملإ ،ءإربخلإ فرط نم اميسس’
ةسصنملإ هذه حمسست امك ،نيثحابلإو
هإر˘˘ي ا˘˘˘م ة˘˘˘كرا˘˘˘سشمو لا˘˘˘سسرإ ن˘˘˘م ا˘˘˘سضيأإ
تا˘˘م˘˘ها˘˘سسم ن˘˘م ا˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘طإو˘˘˘م˘˘˘لإ

ج˘˘مإر˘˘ب ءإر˘˘ثإ صضر˘˘غ˘˘ب تا˘˘حإر˘˘˘ت˘˘˘قإو
هذ˘ه نإ ةرا˘سشإÓ˘ل ،عا˘ط˘ق˘˘لإ تا˘˘طا˘˘سشنو
موي03 ةليط ةرفوتم نوكتسس ةسصنملإ
ىلإ نإوج61 ءاثÓثلإ موي نم ءإدتبإ

تامولعملإو ،0202 ةيليوج51 ةياغ
تا˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسل ع˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ
إذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘˘لإ ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ˘˘لإ
ي˘ف ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لإ

،ةرإزولاب ةسصا˘خ˘لإ تا˘نا˘ي˘ب˘لإ د˘عإو˘ق
لسصحتملإ تاحرتقملإو تايطعملإو

ة˘˘سصن˘˘م˘˘لإ هذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
نيسصتخ˘م فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ت˘سسإرد م˘ت˘ي˘سس
ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت˘˘سس ذإ ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لإ ي˘˘ف ءإر˘˘ب˘˘˘خو
ةيؤور ةرولب نم ةيمومعلإ تاطلسسلل
نكم˘ي ي˘ت˘لإ ر˘ي˘بإد˘ت˘لإ ن˘ع ة˘كر˘ت˘سشم
ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأإ ن˘م Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ا˘هذا˘خ˘˘تإ

بيجتسست تإءإدأإو ةيمومع تامدخ
.نينطإوملإ تاعلطتل

م.م

صضرأ’إ ةيكلم لوح بانك’و ييجبول نيب مئاقلإ عإزنلإ ببسسب
يقإوبلإ مأإ يف مهتانكصس دوقع نم نومرحم ةلصشنخ قيرط انكصس051 يح ناكصس
نكصس051 يح ناكصس بلاط
ءاصضيبلا نيعب ة˘ل˘صشن˘خ ق˘ير˘ط
ن˘˘م ،ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘يلو ي˘˘˘ف
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ىلع لوألا لوؤوصسملا مهصسأار
اذكو ةيلولل يذيفنتلا زاهجلا
نوؤوصش رييصست ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
ر˘ي˘ي˘˘صست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد
قودنصص ريدم اذكو يراقعلا
طاي˘ت˘حلاو ر˘ي˘فو˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘˘يرادإلا رو˘˘˘مألا ة˘˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘ب
ثيح انكصس051 وحنل ةقلاعلا

اذه نم نوديفتصسملا لازي ل
ذ˘˘ن˘˘م دو˘˘ق˘˘ع نود تا˘˘ن˘˘كصسلا

عاز˘ن˘˘لا بب˘˘صسب اذ˘˘هو4991
بانكلو ييجبول ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا

ي˘˘ت˘˘لا سضرألا ة˘˘ي˘˘كل˘˘م لو˘˘ح
،تانكصسلا هذه اهيلع تديصش
نأا نود˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا ذإا

ر˘ي˘فو˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘صص
يي˘ج˘ي˘بو˘ل بلا˘ط طا˘ي˘ت˘حلاو
ي˘ت˘لا سضرألا ن˘م˘ث د˘˘يد˘˘صست˘˘ب
تانكصسلا هذه اه˘ي˘ل˘ع تد˘ي˘صش
امهنيب عصستت ةوهلا لعج امم
هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘صصأا ل˘˘˘ج نأا م˘˘˘غر
ا˘˘˘م اودد˘˘˘صس د˘˘˘ق تا˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا
قو˘ق˘ح˘ك لاو˘مأا ن˘م م˘ه˘ت˘مذ˘ب
ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘صسلا م˘˘ه˘˘ل لو˘˘خ˘˘ت

ل ةعاصسلا دحل نكل ،دوقعلا
مغر ةقلاع ةيصضقلا هذه لازت
ن˘م ن˘يد˘ق˘ع ن˘م ر˘ث˘˘كأا رور˘˘م
اهق˘ير˘ط د˘ج˘ت م˘ل ن˘كل ن˘مز˘لا
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ،ل˘ح˘لا ى˘˘لإا
ل˘خد˘ت˘˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي نا˘˘كصسلا
لولح داجيإل رمألاب نيينعملا
هذه ذخأات نأا لبق دوقعلا ةيصضق
ناو اميصس رخآا اجرعنم ةيصضقلا

اودد˘ه د˘ق ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءلؤو˘ه
ةيجاجتحلا مهتكرح ديعصصتب
يتلا ةيصضقلا هذه لحت مل ام
.مزÓلا نم رثكأا اهلح رخأات
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187209ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ9ـل قفإوملإ0202 نإوج03ءاثÓثلإيلحم
ناكسسلل يسشيعملإ راطإ’إ نيسسحتو ةيلحملإ ةيمنتلإ عقإوب صضوهنلل

 ةددحملإ اهلاجآإ يف ةيومنتلإو ةينكصسلإ عيراصشملإ نم ءاهتنلاب هيلوؤوصسم رمأاي تليصسمصسيت يلإو
مإرتحإ ةرورسضب نييذيفنتلإ ءإردملإو نييلحملإ نيلوؤوسسملإ ‐ ظوفحم ةفيركز ‐ تليسسمسسيت ةي’و يلإو بلاط
صضوهنلل ةيسساسسأ’إ نطإوملإ ت’اغسشناب ماتلإ لفكتلإو ةددحملإ اهلاجآإ يف ةينكسسلإو ةيومنتلإ عيراسشملإ ءاهتنإ

.ناكسسلل يسشيعملإ راطإ’إ نيسسحتو ةيلحملإ ةيمنتلإ عقإوب

ةرا˘˘يز˘˘لا لÓ˘˘خ ي˘˘˘لاو˘˘˘لا دد˘˘˘صش
ديدعلا ىلإا هتداق يتلا ةيدقفتلا

ةمصصاعب ةيومنتلا عيراصشملا نم
تاصسصسؤوم عم ة˘ج˘ه˘ل˘لا ة˘يلو˘لا
تا˘˘صسارد˘˘لا بتا˘˘كمو زا˘˘ج˘˘نإلا
م˘ها˘يإا ا˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ،ة˘˘صسعا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءا˘ه˘ت˘نا لا˘جآا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صضب
د˘قو اذ˘ه ،ة˘ي˘ن˘كصسلا ع˘يرا˘صشم˘˘لا

تاصشرولا فلتخم يلاولا نياع
ارخأا˘ت فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لاو
د˘ق˘ت˘نا ن˘يأا زا˘ج˘نإلا ي˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
لا˘غ˘صشألا ةر˘ي˘تو ةد˘صشبو ي˘لاو˘لا
ءانب عورصشم اهيلع يرجت يتلا

نيأا يراجيإا يمومع نكصس003
يلث˘م˘م˘ب نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ى˘ق˘ت˘لا
تانكصسلا هذه نم نيديفتصسملا
ل˘˘ما˘˘ك ن˘˘ع ءلؤو˘˘ه ر˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يأا
ميلصست ةيلمعرخأات نم مهئايتصسا
ي˘لاو˘لا دد˘صش ثي˘ح ،ح˘ي˘تا˘ف˘˘م˘˘لا
عا˘ط˘ق ي˘لوؤو˘صسم ع˘م ة˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘لا
زا˘ج˘˘نإلا تا˘˘صسصسؤو˘˘مو ن˘˘كصسلا

مارت˘حا ةرور˘صضب م˘ها˘يإا ا˘ب˘لا˘ط˘م
ميلصست يف اهيلع قفتملا لاجآلا

تقو بر˘قأا ي˘ف عور˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه
نم نيديفتصسملا نيكمتو نكمم
ةحيرم دج فورظ يف نكصسلا
ىلإا ةيناديم ةرايزب اهدعب موقيل
يموم˘ع ن˘كصس009 عور˘˘صشم

عيزوت˘ل˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لاو يرا˘ج˘يإا
اذكو ةمداقلا ةليلقلا مايألا لÓخ
يحب نكصس005 زاجنإا عورصشم
تلواق˘م بلا˘ط ثي˘ح ،و˘ل˘ي˘لا˘ح
ةلماعلا ديلا فيثكت ىلإا زاجنإلا
ةر˘˘˘ي˘˘˘تو ي˘˘˘ف عار˘˘˘˘صسإلا د˘˘˘˘صصق
اذ˘˘ه ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلاو لا˘˘غ˘˘صشألا
لاجآلا يف هيملصستو عورصشملا
ىطعأا يذلا تقولا يف ةددحملا
ةمراصص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘لاو˘لا ه˘ي˘ف
تافلم ةصسارد ةيلم˘ع ةر˘صشا˘ب˘م˘ب

اذهو ،يعامتجلا نكصسلا يبلاط

عورصشم ىلإا هترايز لÓخ نم
يتلاو نكصس005 زاجنإا لاغصشأا

ءاصضقلل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت رر˘ق˘م˘لا ن˘م
يوصضوفلاو سشهلا نكصسلا ىلع
ي˘˘لإا ي˘˘لاو˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسا ثي˘˘˘ح
نب يح ناكصس يلثمم تلاغصشنا
عم قيصسنتلا ىلإا مهايإا ايعاد ،ةرمت
ةرئاد˘لا سسي˘ئرو ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر
مهليحرت ةيلمع تاءارجإا طبصضل
ةمئاقلا ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م
قفو ليحرتلاب ةينعملا ةينكصسلا
اهب لوم˘ع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘طألا

ىلع ري˘خألا ي˘ف ي˘لاو˘لا د˘كؤو˘ي˘ل
تلا˘غ˘صشنا˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا ةرور˘˘صض
نيصسح˘تو ة˘ي˘صسا˘صسألا ن˘طاو˘م˘لا
نا˘˘كصسل˘˘ل ي˘˘صشي˘˘ع˘˘م˘˘لا را˘˘˘طإلا

ة˘ي˘ن˘كصسلا ع˘يرا˘˘صشم˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإاو
.ددحملا اهتقو يف ةيومنتلاو

ءاملا ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم تر˘صشا˘ب
ديدج عورصشم لاغصشأا سضيبألا

،ةر˘ير˘غ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب يو˘˘ي˘˘حو
خصض ةانق ديد˘ج˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م
ةفاصسم ى˘ل˘ع ة˘م˘يد˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا

ناز˘خ ن˘م ءاد˘˘ت˘˘بإا م˘˘ل˘˘ك5,3
ةياغ ىلإا ةيد˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ةفلكتب ،ةرير˘غ˘لا ة˘ت˘صشم ناز˘خ
ةئا˘مو را˘ي˘ل˘م ـب ترد˘ق ة˘ي˘لا˘م
ةا˘نا˘ع˘م د˘ع˘ب ،م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
تماد ها˘ي˘م˘لا سصق˘ن˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘كصس ،تاو˘˘ن˘˘صسل
مهتداعصس مهحايترا نع اوبرعأا
ن˘م يذ˘˘لاو عور˘˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ففخيو نبغلا عفري نأا هنأاصش
،ةقطنملاب ةليوطلا ةاناعملا نم
ي˘قا˘ب د˘ي˘˘صسج˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
ىلع ىرخألا ةيومنتلا جماربلا

ءابرهكلاب لزانملا طبر رارغ
ةيفيرلا كلاصسملا حتف ،ةيفيرلا
ر˘˘˘صشاد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘يدؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

نيصشدت ،ةرواجملا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
ن˘م ،جÓ˘ع˘ل˘ل ة˘عا˘قو ة˘صسرد˘م
ةيدلب ح˘لا˘صصم تن˘م˘ث ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ر˘ي˘ب˘كلا رود˘لا سضي˘بألا ءا˘م˘˘لا
ىلع ةريرغلا ةت˘صشم ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
ةدا˘ج˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ق˘فار˘˘م˘˘لا

عور˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
،هتيادب ذنم ةيويحلاو يومنتلا
ايعام˘ت˘جإا ا˘كير˘صش ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
يومنت وها˘م ل˘كب سضو˘ه˘ن˘ل˘ل
ةريرغلا ةتصشم نأاو ،ةقطنملاب
ىر˘خأا ج˘مار˘ب ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صست˘صس
اه˘ي˘ن˘طا˘ق ح˘ن˘مو ة˘لز˘ع˘لا كف˘ل
.ميركلا سشيعلا قوقح طصسبأا

ينطولإ قودنسصلإ
ةلاطبلإ نع نيمأاتلل

ةيسسيسسحت ةلمح قلطي
ةسصنملاب فيرعتلل
 «مكئإرآإ » ةيمقرلإ

ي˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا ق˘˘ل˘˘طأا
ةلاكو ةلا˘ط˘ب˘لا ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
ةدئافل ةيصسيصسحت ةلمح ةصسبت
،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لا
ف˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح رو˘˘ح˘˘م˘˘ت˘˘ت
‐ مكئارآا » ةيمقرلا ةصصنملاب

mocaara» تمد˘˘˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘˘˘يأا
هذ˘ه ة˘ع˘ي˘ب˘ط ن˘ع تا˘˘حور˘˘صش
ةيلعاف˘ت˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘صصن˘م˘لا

ن˘˘˘م ةو˘˘˘جر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فاد˘˘˘˘هألاو
اهل ةهجوملا تائفلا و اهئاصشنإا

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ها˘˘مو
م˘˘هرود˘˘ب ن˘˘يذ˘˘˘لا ،ا˘˘˘ه˘˘˘صسم˘˘˘ت
ة˘صصن˘م˘لا تا˘مد˘خ˘ب نو˘ِفر˘ع˘ُي
امي˘صسل قود˘ن˘صصلا يدا˘تر˘م˘ل

لمعلاو اهيلإا جو˘لو˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
حمصستو .لماك رهصش ةليط اهب
لكو نينطاوملا ةصصنملا هذه
ا˘م˘ي˘صسل ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ئار˘˘صش
،ةذاتصسألا ،نييعماجلا ،ءاربخلا
يلثممو ،نييباقنلا ،ني˘ث˘حا˘ب˘لا
،تايعمجلاك يندملا عمتجملا
ف˘ل˘ت˘خ˘م لو˘ح م˘ه˘ئارأا ءاد˘بإا˘ب
تاذ ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لاو ل˘˘˘ئا˘˘˘صسم˘˘˘لا
تاطاصشنبو مهتايمويب ةلصصلا
هذهل جولولا حيتي ذإا ،عاطقلا
ىلع ةباجإلا ةيناكمإا ،ةصصنملا
ينورتكلإا نا˘ي˘ب˘ت˘صسلا ة˘ل˘ئ˘صسأا

اذكو ،ةمدقملا تامدخلا لوح

ر˘ي˘ثأا˘تو ة˘عا˘ج˘ن ىد˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت
ي˘ت˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لاو تاءادألا
لوح اميصسل ،عاطقلا اهحيتي
مه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ا˘هر˘ي˘ثأا˘ت ىد˘م
اذه حمصسي امك ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كللا ءا˘˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘لا
نكر لÓخ نم ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘ل˘ل
،«م˘كتا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م ا˘˘نو˘˘كرا˘˘صش»
تا˘˘ي˘˘لا˘˘كصشإلا ة˘˘˘صشقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م ءاو˘صس ة˘حور˘ط˘م˘لا
ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘لاو م˘˘هءارآا ءاد˘˘بإا

ر˘˘ب˘˘ع وأا ،م˘˘هر˘˘ظ˘˘ن تا˘˘ه˘˘˘جو
ل˘ي˘لا˘ح˘ت وأا تا˘صسارد لا˘˘صسرإا
اذ˘ه ي˘˘ف ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب او˘˘ما˘˘˘ق
ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘لا
نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ع˘˘صسيو.ىر˘˘خأا
ةصصنم لÓخ نم قودنصصلاب
ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘˘لإا «م˘˘˘˘˘˘˘كئارآا»
يصساصسألا لعافلا ،نينطاوملا

نيصسحت يف برقألا ةلداعملاو
تاءادألاو تا˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘˘ن
ن˘˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘جو ،ة˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةادأا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘حار˘˘ت˘˘قلا
ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صست
ريدج.تامدخ˘لا هذ˘ه ة˘مو˘م˘يد
ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ةرازو نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب
نا˘˘˘م˘˘˘صضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لاو
هذ˘˘ه تع˘˘صضو ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ةمدخلا زيح ةيمقرلا ةصصنملا
،0202 ناوج فصصتنم خيراتب

ةليط ةحوتفم نوكت نأا ىلع
˘مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘ما˘˘ك ر˘˘ه˘˘صش
ن˘م ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘صشع سسما˘خ˘˘لا
 .ةيراجلا ةنصسلا

نوراه يحابسصم

ميركلإ صشيعلإ تابلطتم مهأإ بايغ نم نوناعي هناكسس
صسابعلب يديصسب تميلاغيتب قلطلإ ءإوهلإ يح

نيلوؤوصسملإ تامامتهإ نع ديعب
سسؤو˘˘ب˘˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ى˘˘ل˘˘ج˘˘ت˘˘ت
ناكصس هيناعي يذلا خراصصلا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ق˘ل˘ط˘لا ءاو˘ه˘˘لا ي˘˘ح
ة˘يلو بو˘˘ن˘˘ج تم˘˘ي˘˘لا˘˘غ˘˘ي˘˘ت
ةلهولا ذنم ،سسابع˘ل˘ب يد˘ي˘صس
م˘˘هأا با˘˘ي˘˘غ بب˘˘صسب ى˘˘˘لوألا

م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
نم يحلا ناكصس يناعي ثيح،

زع يف بورصشلا ءاملا بايغ
ةئيهتلا بايغ اذكو فيصصلا
لغصشلا تتاب يتلا ةيرصضحلا
،ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘هأل ل˘˘غا˘˘صشلا

ن˘ع تف˘صشك ي˘ح˘ل˘ل ا˘ن˘ترا˘يز
ن˘م ل˘كا˘صشم˘لا د˘يد˘˘ع دو˘˘جو
يتلا ةصشهلا تانكصسلا اهنيب

ةرور˘˘صضب ا˘˘هو˘˘ن˘˘طا˘˘ق بلا˘˘ط
لحل ايلعلا تاطلصسلا لخدت
اذ˘˘ه ي˘˘فو ذإا ،م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘كصشم
نو˘ن˘طاو˘م˘لا د˘صشا˘ن قا˘˘ي˘˘صسلا

رظنلا ةيغب ةيلولا يلاو كانه
يتلا ةيصشيعملا مهفورظ يف
ة˘ح˘ئا˘ج ع˘م ارو˘˘هد˘˘ت تدادزا

عارصسإلاب نيبلا˘ط˘م ،ا˘نورو˘ك
سصيو˘ع˘لا ل˘كصشم˘لا ل˘ح ي˘˘ف
ها˘ي˘˘م ةرد˘˘ن ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
نوثهلي مهتلعج يتلا برصشلا
ج˘˘˘يرا˘˘˘ه˘˘˘صص ءارو ا˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي
ز˘˘ع ي˘˘ف ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تارورا˘˘قو
هيف ر˘ث˘كي يذ˘لا ر˘ح˘لا ل˘صصف
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘˘ط˘˘˘لا
ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو اذ˘˘ه ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسألا

مهأا نيب نم نكصسلا لكصشم

ي˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق بلا˘˘˘ط˘˘˘م
احوزن فر˘ع يذ˘لا رو˘كذ˘م˘لا

رمجلا تاو˘ن˘صس لÓ˘خ ا˘ي˘ف˘ير
ن˘كل دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘صش ي˘ت˘˘لا
ر˘ي˘خألا ي˘ف تنا˘ك ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لا
تار˘˘صشع ة˘˘صشي˘˘ع˘˘م رو˘˘هد˘˘˘ت
نم نوذخ˘ت˘ي ن˘يذ˘لا نا˘كصسلا
حئاف˘صصب ةا˘ط˘غ˘م˘لا ي˘نا˘ب˘م˘لا
طصسو سشي˘ع˘ل˘ل ا˘نا˘كم كنز˘لا

اهنا اهنع لاقي ام لقأا فورظ
كلذ ى˘ل˘ع دز ،ة˘م˘ئÓ˘م ر˘ي˘˘غ
ةفصصرألاو تاقرط˘لا رو˘هد˘ت
ةرا˘صضلا تار˘صشح˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
،ا˘ه˘ل اذÓ˘م د˘˘ج˘˘ت ي˘˘عا˘˘فألاو
نم دصشان يتلا ةاناعملا يهو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م نا˘˘كصسلا ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘جأا
لكصشب اهيف رظنلل تاطلصسلا

نم ،ناوآلا تاوف لبق يدج
هدر يفو ةيدلبلا سسيئر هتهج
دكأا ناكصسلا تلاغصشنا ىلع
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ل ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا نأا
زاجنإل مزÓلا يراقعلا ءاعولا
هحلاصصم نأا ادكؤوم ،تانكصسلا
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب بل˘ط ف˘لأا ي˘˘صصح˘˘ت
سصخت ىرخأا فلأاو تانكصسلل
ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘صضارألا

،ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘كصس001 ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هنأا فاصضأا ةئيهتلا سصوصصخبو
10 قو˘ف˘˘ي ا˘˘م سصي˘˘صصخ˘˘ت م˘˘ت
يحلاب سضوهنلل ميتن˘صس را˘ي˘ل˘م
.هنع نبغلا عفرو

ودبع.صص

 مهرمذتو مهئايتسسإ ىدم نع إوربع
 تايرورسضلإ طسسبأإ بايغ ببسسب

صسيرأإ يتاصشمب ةيفيرلإ تانكصسلإ ونطاق
ةينعملإ تاطلصسلإ لخدتب نوبلاطي ةنتابب

تإونسسل تمإد هايملإ صصقنل ةريبك ةاناعم دعب
 هايملل خصض ةانق ديدجت عورصشم نم ديفتصست ةصسبتب صضيبألإ ءاملاب ةريرغلإ ةتصشم

ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ثد˘ح˘˘ت
يتاصشمب ةيفيرلا تانكصسلا
فور˘˘خزو˘˘بو ن˘˘ث˘˘ي˘˘لوز˘˘ي˘˘˘ت
ة˘˘يلو ي˘˘ف سسيرأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
يت˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ن˘ع،ة˘ن˘تا˘ب
ةكبصش بايغ ءازإا اهنوصشيعي
تمر˘˘ح ي˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
لÓغتصسا نم مهنم سضعبلا
او˘˘ه˘˘نأا ي˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘صسم˘˘˘لا
.ةليوط ةاناعم دعب اهدييصشت
ىد˘م ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع نا˘˘كصسلا
ببصسب مهرمذتو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا

تايرور˘صضلا ط˘صسبا با˘ي˘غ
م˘˘˘غر ،م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصس ن˘˘˘˘ع
ىوا˘˘˘˘كصشلاو ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسر˘˘˘˘˘لا
ةينعملا تاهج˘ل˘ل ة˘عدو˘م˘لا
ةيغاصص ناذأا قلت مل اهنأا لإا

نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘صسح
لكاصشملا هذه عم مهتاناعم
اءد˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘م لاز˘˘˘تل
نع ءابرهكلا بايغ لكصشمب
اهبايغ ر˘ثأا ي˘ت˘لا تا˘ن˘كصسلا
،ةيمويلا مهتايح ىلع ابلصس
ى˘لإا ن˘يرر˘صضت˘م˘˘لا ع˘˘فد ا˘˘م
ةيصصولا تاطلصسلا ةدصشانم
يف ةلكصشملا لحل لخدتلل
كلذو ،ل˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا بير˘˘˘ق˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
دمل اورطصضا مهنوك رطخلل

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك طو˘˘ي˘˘خ
ةفصصبو ،ةدعابت˘م تا˘فا˘صسم
ق˘طا˘ن˘م ن˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘˘ي˘˘غ
ةقاطلا هذ˘ه˘ب دوز˘ت˘ل˘ل ىر˘خأا
ا˘م˘ك ،ةا˘ي˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرور˘˘صضلا

ة˘كب˘صشب م˘ه˘ط˘بر˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط

لكصش يتلا يعيبطلا زاغلا
Óكصشم ىرخألا يه اهبايغ
.ناكصسلل
ثد˘ح˘ت ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘˘لا

ن˘ع ة˘فا˘ع˘م ة˘يد˘ل˘ب ي˘تا˘صشم
ةيومنت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا با˘ي˘غ
ة˘صضور˘ف˘م˘لا ة˘لز˘ع˘˘لا اذ˘˘كو
اصصو˘صصخ م˘ه˘ق˘طا˘ن˘م ى˘ل˘ع
د˘ه˘صشت ةر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘تا˘˘ه ناو
يلاجم يف اظوحلم اعجارت
.ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرورصضب اوبلاط نوثدحتملا
م˘˘˘ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘صضوأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت
،م˘˘ه˘˘ت˘˘صشي˘˘ع˘˘م ن˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘تو
ة˘ي˘م˘ن˘ت ج˘مار˘ب سصي˘صصخ˘ت˘ب
ة˘˘مور˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘تا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلا اوراصشأا ام˘ك ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

ن˘˘م˘˘صض ا˘˘ه˘˘جاردإا ةرور˘˘˘صض
ةد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا
دا˘م˘ت˘علا ى˘لإا ا˘ه˘با˘ي˘˘غ ىدأا
ةدا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘˘ك ل˘˘˘كصشب
،ا˘يدا˘م ة˘ف˘ل˘كم˘لا توزا˘م˘˘لا

نيب بلاطم˘لا تدد˘ع˘ت ا˘م˘ك
ةيطغتل ةي˘حÓ˘ف را˘بآا زا˘ج˘نا
دوزتلا يف لجصسملا زجعلا
لئاصسو ريفوت اذكو هايملاب
سضع˘ب بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ىوتصسم ىلع تايرورصضلا

اهنأاصش نم يتلاو ،مهتقطنم
رارقتصسلا ىلع مهتدعاصسم
حوز˘ن˘لا تلا˘ح ن˘م د˘ح˘˘لاو
.ةرواجملا ندملا وحن

م.ءامسسأإ

افورظ يناعي مهبلغأإ
ةبعسص ةيسشيعمو ةيعامتجإ

نوبلاطي نونطإوم
نكصسلإ صصصصح عيزوتب

يفيرلإو يعامتجلإ
ةيصضرألإ عطقلإو

ةليصسملإ يف ةنابخلاب
ةنابخلإ ةيدلبب نونطإوم ،بلاط
،ةليسسملإ ةي’ولإ ةمسصاع بونج

ة˘ي˘ئ’و˘لإو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلإ
،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لإ ير˘˘يد˘˘مو
تا˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘سسلإ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ي˘˘˘ف عإر˘˘˘سسإ’إ
ةردقملإو ةزجنملإ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’إ

ة˘غ˘ي˘سص ة˘ي˘ن˘˘ك˘˘سس ةد˘˘حو051 ـ˘˘˘˘˘ب
عإر˘سسإ’إ ع˘م ،يرا˘ج˘ي’إ ي˘مو˘م˘ع˘˘لإ

يتلإو ةينكسس ةدحو05 زاجنإ يف
،رهسشأإ لب˘ق لا˘غ˘سشأ’إ ا˘ه˘ب تق˘ل˘ط˘نإ

م˘ه˘ب˘˘ل˘˘غإ نأإ ىلإإ نو˘˘ن˘˘طإو˘˘م را˘˘سشأإو
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ ا˘˘˘فور˘˘˘ظ ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘ي˘˘سشي˘˘ع˘˘˘مو
دنع تانكسسلإ راجيإإ راعسسأإ عافترإ
ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لإ ز˘˘ج˘˘عا˘˘˘م صصإو˘˘˘خ˘˘˘لإ

با˘ح˘سصأ’ ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو ا˘˘هر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
تاهجلإ لجعتسست نأإ نيلمآإ ،ققسشلإ
نكسسلإ تإدحو عيزوت يف ةيسصولإ
تإذ و˘هو ،ةز˘ها˘ج˘لإ ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ
يفيرلإ نك˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ءا˘جر˘لإ
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ةد˘حو04 ب رد˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ
لوقي ريخأ’إ إذه ،اهنع جإرفإ’إ

تيقب اهنأإ ة˘نا˘ب˘خ˘لإ ن˘م نو˘ن˘طإو˘م
9102 ليرفإ ذنم جإردأ’إ ةسسيبح
لدجلإ نم ريثكلإ تراثإ بابسسأ’
ة˘ي˘سضرأ’إ ع˘ط˘ق˘˘لإ ىلإإ ،لؤوا˘˘سست˘˘لإو
051 ب ةرد˘ق˘م˘لإو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ

ا˘ه˘ن˘م تعزو ن˘يأإ ،ة˘ي˘بإر˘ت ة˘ع˘ط˘˘ق
ةيلمعلإ فقوتتل طقف ةدحو31
ق˘˘با˘˘سس نود ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘˘ف ذ˘˘˘ن˘˘˘م
نأإ نور˘˘˘˘خآإ ف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘لو ،رإذ˘˘˘˘˘نإإ
ي˘عا˘م˘ت˘ج’إ ن˘ك˘سسلإ ىل˘ع بل˘˘ط˘˘لإ

ءا˘ن˘ب˘˘لإو ة˘˘ي˘˘بإر˘˘ت˘˘لإ تا˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لإو
نم إريبك اعافترإ دهسشي ،يفيرلإ

تإونسسلاب ةنراقم تا˘ب˘ل˘ط˘لإ ثي˘ح
ةنوآ’إ يف براق ثيح ،ةيسضاملإ
بلط0054 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأإ ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’إ
يعامتج’إ نكسسلل ةهجوم اهبلغأإ

تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإإ ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ب
ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ع˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لإ دو˘˘˘كرو ة˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لإ
.ةنابخلإ ةرئإد ميلقإاب تاطاسشنلإ

ع.دلاخ

ز.دمحأإ
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رجحلاب مكح
يف ريسسلإ ةداعإإ لوبق :لكسشلإ يف .ايروسضح ايئإدتبإ اينلع ةرسس’إ نوؤوسش اياسضق يف Óسصف ةمكحملإ تمكح

7384 مقر صسرهف9102_70_20 خيراتب لاحلإ ةمكحم نع رداسصلإ مكحلل اغإرفإإ :عوسضوملإ يف .Óكسش ةوعدلإ
41/80/9102 خيراتب ةمكحملإ طبسض ةباتك ىدل عدوملإ ةميرك يدهملب ةريبخلإ ةربخ ريرقت ىلع ةقداسصملإ

حابسص يعإرت اهمأإو يسسيمخل اهيبأ’ ةيآإ نودعسس اهدسض عجرملإ ىلع رجحلاب مكحلإ ةجيتنلابو664 مقر تحت
اهنوؤوسش يلوتو اهتياعرل اهيلع امدقم يسسيمخل نودعسس عجرملإ نييعتو ةليمجب10/10/0002 يف ةدولوملإ

رمأ’إ .فلاخم رمأإ وأإ مكح رودسص وأإ مدقتلإ طوقسس ةياغ ىلإإ كلذو ،صصاخسشأ’إو تائيهلإ عيمج مامأإ اهليثمتو
دÓيم دقع صشماه ىلع مكحلإ إذهب ريسشأاتلإو ةمكحملاب تانÓعإ’إ حولب هنم ةخسسن قيلعتو مكحلإ إذه رسشنب
.ةيئاسضقلإ فيراسصملإ عجرملإ ليمحت .ةباينلإ نم يعسسب كلذو اهدسض عجرملإ

مسسإ لعجب كلذو5862/02 : صسرهف80/60/0202: يف رداسصلإ مكحلإ بجومب مكحلإ إذه قوطنم حيحسصت مت
.ةيآإ نودعسس نم ’دب ناير نودعسس إوه اهيلع روجحملإ
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Óيدب زهجي ةنولصشرب
نيتيصس بردملل

ةين نع ،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
ينفلا ريدملاب ةحاطإلا ةنولصشرب ةرادإا

انارغولبلا رصسخ لاح ،نيتيصس يكيك
ة˘˘كب˘˘صش بصسح˘˘بو ،«ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا» بق˘˘˘ل
لبقتصسم نإاف ،ةيملاعلا «نإا.يب.سسأا.وأا»
6ـلا تايرابملا جئاتنب طبترم نيتيصس
:ةكبصشلا تفاصضأاو ،اغيللا يف ةيقبتملا
نيي˘ع˘تو ،ن˘ي˘ت˘ي˘صس ة˘لا˘قإل ة˘ي˘ن كا˘ن˘ه»
بابصشلا قيرف بردم اتنيميب ايصسراغ
ةلوطب يف قيرفلا دوقيل ،ةنولصشرب يف
م˘ت˘ي˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
درجمب ،لبقم˘لا توأا ي˘ف ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
د˘ق ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نا˘كو ،«ا˘غ˘ي˘ل˘لا ءا˘ه˘ت˘نا
يرود يئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘هذ ي˘ف لدا˘ع˘ت
ةارابم ماقتصسو ،يلوبان مامأا لاطبألا
اصصرابلا لقعم يف توأا يف بايإلا
نأا ىلإا ،ريرقتلا راصشأاو ،«ون بماك»
اذه ةنولصشرب عم يهتني اتنيميب دقع
هديدجت ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م ن˘كل ،ف˘ي˘صصلا
رثعتو ،يراجلا ناوج رهصش ةياهن لبق
ما˘مأا ي˘صضا˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن ر˘صسخ ثي˘ح ،و˘غ˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘صس
.ةطقن96 ىلإا هديصصر عفرو ،نيتنيمث

صضفري نامريج ناصس
ةنولصشرب صضرع

سضرع يصسنرف يفحصص ريرقت فصشك
سسيراب ى˘ل˘ع ه˘ي˘ب˘عل د˘حأا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
اذه هعم دقاعتلا لجأا نم ،نامريج ناصس
ريفوت نع ةنولصشرب ثحبيو ،فيصصلا
هتاقفصص مصسح لجأا نم ،ةيلام ةلويصس
يتلا ةيلاملا ةمزألا لظ يف ،ةيفيصصلا
،دجت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ا˘ه˘ثد˘حأا

«تروبصس01 و˘ل» ع˘˘قو˘˘م بصسح˘˘بو
سضر˘ع ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب نإا˘˘ف ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ى˘ل˘ع سشت˘ي˘ت˘ي˘كار نا˘˘ف˘˘يإا ي˘˘تاور˘˘كلا
عقوملا حصضوأاو ،نامريج ناصس سسيراب
ع˘م هد˘ق˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي سشت˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كار نأا
،لبقملا مصسوملا ةياهن يف ةنولصشرب
ينولات˘كلا يدا˘ن˘لا ى˘ع˘صسي ي˘لا˘ت˘لا˘بو
قيقحت لجأا نم ،فيصصلا اذه هعيبل

سسيراب ةرادإا ةبغر مغرو ،يدام دئاع
بعل عم دقا˘ع˘ت˘لا ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس
مل اهنأا لإا ،فيصصلا اذه ديدج طصسو
برتقاو ،ةنولصشر˘ب حار˘ت˘قل بج˘ت˘صست
ينصسوبلا عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
ط˘صسو بعل ،سشت˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب م˘˘ي˘˘لار˘˘ي˘˘م
ةيلدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘صص ن˘م˘صض ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
وليم رثرآا يليزاربلا اهرثإا ىلع لقتني
.يرينوكنايبلا ىلإا

 هزاجنإإ رركي نÓيملإ
يتوليصشنأإ عم

هفيصض ىلع اًمهم اًزوف نÓيم ققح
ةارابملا يف ،در نود نيفدهب ،امور
يف ،وريصس ناصس بعلمب امهتعمج يتلا
نم82 ة˘لو˘ج˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م را˘˘طإا
ة˘كب˘صش بصسح˘بو ،ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا
نÓ˘ي˘م نإا˘ف ،تا˘ي˘ئا˘صصحإÓ˘˘ل «ا˘˘ت˘˘بوأا»
نيتارابم يف زوفلا قيقحت نم نكمت
لوأل ،امور دصض هبعلم ىلع نيتيلاتتم
نأا تفا˘˘˘˘صضأاو ،4002 ما˘ع ذ˘ن˘˘م ةر˘˘م
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘تو˘ل˘˘ي˘˘صشنأا و˘˘لرا˘˘ك
رخآا ناك ،يزيلجنإلا نوترفيإل يلاحلا

،امور مامأا نÓيمل مقرلا اذه ققح نم
،يرينوصسورلل اًينف اًريدم ناك امدنع
نا˘صس ي˘˘ف ا˘˘مور ى˘˘ل˘˘ع نÓ˘˘ي˘˘م زا˘˘فو
،1‐2 يصضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ،ور˘ي˘صس
عفرو ،0‐2 ةجيتنب ةليللا قوفت امنيب
زكرملاب ةطقن24 ىلإا هديصصر نÓيم
ة˘ق˘با˘صسم بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘ف ع˘˘با˘˘صسلا
امور ديصصر دمجت اميف ،ويصشتلاكلا

.سسماخلا زكرملاب ةطقن84 دنع

لاقتنإ لوح كوكصش
نÓيم Îنإإ ¤إإ يميكح

نع،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
ةقفصص مصسح لوح كوكصشلا سضعب
،يميكح فر˘صشأا ي˘بر˘غ˘م˘لا لا˘ق˘ت˘نا

،نÓيم رتنإا ىلإا ،ديردم لاير ريهظ
نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تم˘˘عزو
ةقفصصلا مصسح ىلع اقفتا نييدانلا
ةفاصضإلاب ،وروأا نو˘ي˘ل˘م04 ريظ˘ن
ع˘قو˘م˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو ،تآا˘˘فا˘˘كم˘˘لا ى˘˘لإا
نإاف ،ينابصسإلا «لار˘ت˘ن˘صس ا˘صسن˘ف˘يد»
نآلا ى˘ت˘ح ق˘ل˘ت˘ي م˘ل د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ر˘ت˘نإا بنا˘ج ن˘م ي˘م˘صسر˘لا سضر˘ع˘لا

نأا ىلإا راصشأاو ،يميكح مصضل نÓيم
نع ءا˘ن˘غ˘ت˘صسلا ىر˘ي د˘يرد˘م لا˘ير
وروأا نوي˘ل˘م04 ري˘ظ˘ن ي˘م˘ي˘كح
بصستكا بعÓلا نأل ،اًئيصس اًصضرع
لÓ˘˘˘خ كلذ ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
نأا حصضوأاو ،نيريخألا ن˘ي˘م˘صسو˘م˘لا

ى˘ل˘ع ق˘فاو˘˘ي ل د˘˘ق د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
لغتصسيو ،هلوصصو روف رتنإا سضرع
ي˘˘ف ىر˘˘خأا ىر˘˘ب˘˘ك ة˘˘يد˘˘˘نأا دو˘˘˘جو
نرياب لث˘م ر˘ع˘صسلا ع˘فر˘ل ة˘ق˘ف˘صصلا

ركذو ،يتي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘مو خ˘نو˘ي˘م
ديردم لاير نأا ي˘نا˘ب˘صسإلا ع˘قو˘م˘لا

راثت يتلا ءابنألا لك نأاصشب ئداه
ةملكلا نأل ،يميكح ريصصم لوح
يكلملا يدا˘ن˘ل˘ل نو˘كت˘صس ةر˘ي˘خألا
دقعب يبرغملا ريهظلا طبري يذلا
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ةروطصسأا ،زيدنانريه يفاصشت فرتعا
يلاحلا ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لاو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
قيرفلا بيردت نأاب يرطقلا دصسلل
ةبصسنلاب ملح ربكأا وه «ينولاتكلا»
هتاح˘ير˘صصت ي˘ف ،ي˘فا˘صشت لا˘قو ،ه˘ل
«ترو˘ب˘صس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن
وه نآلا يل ملح ربكأا» :ةينولاتكلا
دوعأاو ،ةنولصشربل اًبردم نوكأا نأا
مقاطلا ..حاجنلا قيقحتل كانه ىلإا
دع˘ت˘صسي ي˘ع˘م ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا

م˘ل˘ح˘يو ،ا˘صسرا˘ب˘لا بيرد˘ت˘ل اًر˘ي˘˘ث˘˘ك
ي˘ف ةدو˘ع˘لا د˘يرأا» :ع˘˘با˘˘تو ،«كلذ˘˘ب
نم عورصشم ءد˘ب˘ل ،دد˘ح˘م˘لا تقو˘لا
كلذ تلق دقل ..ةنولصشرب يف رفصصلا

نم نكمتأا نأا دوأا ينكل ،تارم ةدع
ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك تارار˘˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘تا
نم» :لصصاوو ،«يصسفن˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
دعب ةنو˘ل˘صشر˘ب بيرد˘ت نأا ح˘صضاو˘لا

،اًيلاثم اًرمأا نو˘كي˘صس تا˘با˘خ˘ت˘نلا
:متأاو ،«ءيصش يأا دعبتصسأا ل انأاو
يعم دقاعتلا ةنولصشرب بلط دقل»
،يصضاملا (نا˘ث نو˘نا˘ك) ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف
فور˘ظ˘لا نأا˘ب م˘˘ه˘˘تر˘˘ب˘˘خأا ي˘˘ن˘˘كل

ينأا ديب ..نيبصسانم ريغ تيقوتلاو
ةر˘م ة˘صصر˘ف˘لا ي˘˘ل حا˘˘ت˘˘ت نأا ل˘˘مآا
ة˘ما˘قإا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو ،«ىر˘˘خأا
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
.1202 فيصص يف ،ةنولصشربل

لاطبلا يرود نم ءاصصقإلا بقع هجاعزنا نع ربع

رامين ةيرخصس ىلع قلعي دنلاه

ةنولصشرب ةدايق ملصستل بصسانملإ دعوملإ ددحي يفاصشت

نإا يب» تاونق ةعومجم رارق راثأا
يرود˘˘لا ثب ةدو˘˘ع˘˘ب ،«سسترو˘˘ب˘˘˘صس
ةر˘م ن˘ي˘كر˘ت˘صشم˘لا ى˘لإا ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا
لوح تلؤواصستلا نم ديدعلا ،ىرخأا

نع ءابنأا لظ يف ، ةكبصشلا لبقتصسم
ةدوع روفو ،ةيلام ةمزأل اهصضرعت
ة˘مزأا بق˘ع ةر˘صشا˘ب˘م تا˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا
نإا ي˘ب» تن˘ل˘عأا ،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
تا˘يرا˘ب˘م˘ل ا˘ه˘ث˘ب مد˘ع «سسترو˘ب˘صس
مغر ،ةينوناق باب˘صسأل و˘ي˘صشت˘لا˘كلا

ها˘ج˘ت ة˘˘كب˘˘صشلا ن˘˘م ماز˘˘ت˘˘لا دو˘˘جو
يرودلا تاصسفانم ثبب اهيكرتصشم
اًنايب ةكبصشلا تردصصأاو ،يلاطيإلا

،ة˘ي˘نو˘نا˘ق با˘ب˘صسأل» :ه˘لÓ˘خ لو˘ق˘ت
مدعب رارق ذاختا ىلع فصسأان نحن
.ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م ثب
اذه هببصسي دق جاعزإا يأا نع رذتعن
نإا يب» وكرتصشم لبقي ملو ،«رارقلا
لصشفو ،ةكبصشلا راذتعا «سستروبصس
بصضغ ءاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ءزج درب اوبلاط نيذلا ،نيكرتصشملا

ا˘˘ًق˘˘فوو ،م˘˘ه˘˘كار˘˘ت˘˘صشا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م
دجوت ،ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصصل

نإا ي˘˘ب» ن˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ
قو˘˘ق˘˘ح با˘˘ح˘˘˘صصأاو «سسترو˘˘˘ب˘˘˘صس
بل˘˘ط بق˘˘ع ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘˘لا

وروأا نويلم054 عفد مدع تاونقلا
نكل ،ثبلا قوقح طاصسقأا دحأا ةميق
،كلذ تصضفر و˘ي˘صشت˘لا˘كلا ة˘˘ط˘˘بار
«سسترو˘ب˘صس نإا ي˘˘ب» ة˘˘مزأا ر˘˘ي˘˘ث˘˘تو
لب˘ق˘ت˘صسم لو˘ح ا˘ًصضو˘م˘غ ة˘ي˘لا˘ح˘لا

مصسوملا يف ة˘ق˘با˘صسم˘لا ثب قو˘ق˘ح
ناكو ،ةيبرعلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘صشن
رادم ىلع اولوادت دق ،يعامتجلا
«غاتصشا˘ه» ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘عو˘ب˘صسألا
«سستروبصس نإا يب تاونق سسÓفإا»
ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا ثب ة˘˘مزأا د˘˘ع˘˘ب
.ةريخألا

تلؤواصستلإ ريثت ويصشتلاكلإ ثب ةدوع

،سشتينايب ميلاريمو وليم رثرآا لمكأا
ىلع سسوتنفوجو ةنو˘ل˘صشر˘ب ا˘ب˘عل
يتلا ةيبطلا تاصصوحفلا ،بيترتلا
لبق ،يصضاملا دحألا موي تيرجأا
ن˘ي˘ب ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا ما˘˘م˘˘تإا
و˘تو˘ت» ع˘˘قو˘˘م ر˘˘كذو ،ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا

بعل و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآا نأا ،«و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
تاصصوحفل عصضخ ةنولصشرب طصسو
يبطلا سسوتنفوج زكرم يف ةيبط

يمصسر لكصشب مامصضنÓل اًديهمت
،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘˘ي˘˘صسلا فو˘˘ف˘˘صص ى˘˘لإا

طصسو مجن ،سشتينايب نأا فاصضأاو
ا˘˘˘˘ًصضيأا ع˘˘˘˘صضخ ،سسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ج
فارصشإا تحت ةيبطلا تاصصوحفلل
نأا ررقملا ن˘مو ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ءا˘ب˘طأا
فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘صص ى˘˘˘˘لإا ر˘˘˘˘ثرآا م˘˘˘˘صضن˘˘˘˘˘ي

سشتينايب ليحر لباقم سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
01 ىلإا ةفا˘صضإلا˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘لإا

رد˘˘ُق ثي˘˘ح ،اًد˘˘ق˘˘ن وروأا ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
،وروأا نويلم07 غلبمب يليزاربلا
06 ينصسوب˘لا ة˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ا˘م˘ن˘ي˘ب
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ر˘˘ي˘˘صشتو ،وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
ىلع عقويصس رثرآا نأا ىلإا ةيفحصص
،يفويلا عم تاونصس5 ةدمل دقع
وروأا نييÓم7 ىلع لصصحيصسو
تآا˘فا˘كم˘لا كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ا˘ًيو˘ن˘˘صس
.ءادألاب ةقلعتملا

ةيلدابتلإ ةقفصصلل إًديهمت يبطلإ فصشكلإ نايهني صشتينايبو رثرآإ

غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ي˘ج˘يور˘ن˘لا م˘ج˘ن˘لا ق˘ل˘ع
ا˘˘˘ي˘˘˘صسورو˘˘˘ب م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ،د˘˘˘˘نلا˘˘˘˘ه
يب˘عل فر˘صصت ى˘ل˘ع ،د˘نو˘م˘ترود
د˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس سسيرا˘˘ب
مهقيرف لهأات بقع ريهصشلا هلافتحا
يرود˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘لا ى˘˘لإا
ناصس سسيراب لهأاتو ،ابوروأا لاطبأا

يرود ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ى˘لإا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
دنوم˘ترود ي˘ط˘خ˘ت د˘ع˘ب ،لا˘ط˘بألا
عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ،2‐3 ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ب
دنومترود نأاب اًم˘ل˘ع ،ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا
زاف ام˘ن˘ي˘ب ،1‐2 هبع˘ل˘م ى˘ل˘ع زا˘ف
،0‐2 ةجي˘ت˘ن˘ب ا˘صسنر˘ف ي˘ف سسيرا˘ب
نامريج ناصس سسيراب وبعل رخصسو
د˘نلا˘ه لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا ن˘˘م تار˘˘م ةد˘˘ع
ثيح ،باهذلا ةارابم يف ريهصشلا
هفده دعب دنلاه ديلقتب رامين ماق
ام وهو ،بايإلا ةارابم يف لوألا
ةياهن بقع هلمكأا˘ب ق˘ير˘ف˘لا ه˘ل˘ع˘ف
هنم ةيرخصسلا اولصصاو مث ،ةارابملا
دنلاه قلعو ،سسبÓملا ةفرغ يف
ول» عقوم اه˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
تنك» :ي˘صسنر˘ف˘لا «ترو˘ب˘صس01
نم جورخلا ببصسب طقف اًجعزنم

ن˘˘˘˘كلو ،ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأا يرود
تصسل يلاف˘ت˘حا د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ا˘نأا» :فا˘صضأاو ،«م˘ه˘ن˘م ا˘˘ًج˘˘عز˘˘ن˘˘م

عنامأا ل ،كلذ اولعف مهنأل ديعصس
نو˘˘˘كأا نأا ي˘˘˘˘ف قÓ˘˘˘˘طإلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
دنلاه نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،«ا˘ًقدا˘صص

يفناج ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ى˘لإا م˘صضنا
لو˘ب د˘˘ير ن˘˘م ا˘˘ًمدا˘˘ق ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
.يواصسمنلا غروبزلاصس
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لصضفأإ يكصسفودنافيل»
«ملاعلإ يف مجاهم

يرود˘لا فاد˘ه بق˘ل˘ب ه˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
د˘˘صصحو ،م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘نا˘˘م˘˘˘لألا
فاد˘˘˘ه ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج ي˘˘˘كصسفود˘˘˘نا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
43 ديصصرب ،مصسوملا اذه «اغيلصسدنوبلا»
يناملألا مجاهملا ى˘ل˘ع ا˘ًقو˘ف˘ت˘م ،ا˘فد˘ه
لجصس يذلا ،غيزبيل مجن ،رنريف وميت
ىلع يكصسفودنافيل لصصحو ،اًفده82
ةرم˘ل˘ل ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا فاد˘ه ةز˘ئا˘ج
هلوصصح دع˘ب ،ه˘تر˘ي˘صسم ي˘ف ة˘صسما˘خ˘لا

قوفتي لو ،ةقباصس تارم4 يف اهيلع
د˘صصح يذ˘لا ر˘لو˘م در˘ي˘ج ىو˘صس ه˘ي˘ل˘ع
يدنلوبلا مجنلا لانو ،تارم7 ةزئاجلا
41‐3102 م˘˘˘صساو˘˘˘م ي˘˘˘ف ةز˘˘˘ئا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،اًفده03ب61‐5102 ،اًفده02لجصس
02‐9102 ،اًفده92 لجصس81‐7102

ي˘ف ه˘غ˘ي˘ن˘ي˘˘مور لا˘˘قو ،ا˘˘ًفد˘˘ه43ب
:نريابل يمصسرلا ع˘قو˘م˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت
يف م˘صسو˘م لÓ˘خ ا˘ًفد˘ه43 ليج˘صست»
،اًل˘هذ˘م اًزا˘ج˘نإا د˘ع˘ي ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ل˘ج˘صس ر˘لو˘م در˘ي˘ج ط˘ق˘ف
:فا˘صضأاو ،«د˘حاو م˘صسو˘م ي˘˘ف فاد˘˘هألا
ل˘˘يز˘˘ج˘˘لا ر˘˘كصشلاو ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا ه˘˘جوأا»
ل˘صضفأا ه˘نإا ،ي˘كصسفود˘نا˘ف˘ي˘ل تر˘بور˘˘ل
،يكصسفودنافيل امأا ،«ملاعلا يف مجاهم
43 يليجصست نع اًدج ِسضار انأا» :لاقف
يف يئÓمز ركصشأا عبطلاب نكلو ،اًفده
لوصصولا ىلع ينودعاصس نيذلا قيرفلا
ح˘ج˘نو ،«فاد˘هألا ن˘م دد˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لإا
52 لÓخ ليجصستلا يف يكصسفودنافيل
يف م˘ه˘ب كرا˘صش13 ل˘صصأا ن˘م ةارا˘ب˘˘م
فاصضأا امك ،مصسوملا اذه ا˘ج˘ي˘ل˘صسد˘نو˘لا

امدعب ،ه˘ل˘ج˘صس ى˘لإا ر˘خآا ا˘ًي˘صسا˘ي˘ق ا˘ًم˘قر
زكرملا مهب لتحي اًفده632 ىلإا لصصو
يرود˘لا ي˘˘فاد˘˘ه ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف ثلا˘˘ث˘˘لا
فاده لصضفأا وهو ،خيراتلا ربع يناملألا
.ةقباصسملا خيرات يف يبنجأا

 عفإدي دنومترود
ةبيخ دعب رفاف نع

«اغيلصسدنوبلإ»
سسي˘ئر˘لا ،ه˘كز˘تا˘ف م˘ي˘خاو˘ي ز˘˘نا˘˘ه ع˘˘فاد
نع ،دنومترود ا˘ي˘صسورو˘ب˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
،قيرفلا بردم ،رفاف نايصسول بردملا
مياهنفوه مامأا0‐4 ةليقثلا ةميزهلا دعب
نم ةريخألا ةلحرملا يف ،تبصسلا سسمأا
ي˘ف ،ه˘كز˘تا˘ف لا˘قو ،ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا
موي˘لا «1 تروبصس» ةان˘ق˘ل تا˘ح˘ير˘صصت
هذه لبق هتاردق رهظأا قيرفلا» :دحألا
زوفلا لÓخ طقف دحاو عوبصسأاب ةارابملا

،«ثلاثلا زكرملا بحاصص جيزبيل ىلع
نم ناك ملاعلا يف بردم لك» :فاصضأاو
:دازو ،«ةارابملا هذه رصسخي نأا نكمملا
..بردملا سسفنب غيزبيل ةارابم انصضخ»
سضع˘ب˘ل تدأا غ˘يز˘ب˘يل ةارا˘ب˘م نأا ود˘ب˘˘ي
ددرت ام ىلع ادرو ،«قيرفلا يف كابترلا
رداقلا بردملا نوكي ل امبر رفاف نأاب

:ه˘كز˘تا˘ف ق˘ل˘ع ،با˘ق˘لألا د˘˘صصح ى˘˘ل˘˘ع
ةقبصسملا ماكحألا هذه سضفر هنكمي»
.«لبقملا مصسوملا يف

هتلاصض دجي درابمل
«غيلريميربلإ» يف ةيعافدلإ

فو˘ف˘سص ز˘يز˘ع˘ت˘ل ه˘ي˘عا˘سسم ي˘سسل˘ي˘سشت ل˘سصإو˘˘ي
ريسشتو ،لبقملإ مسسوملإ قÓطنإ لبق ،قيرفلإ
يف هتبغر ىلإإ ةريخأ’إ ةيفحسصلإ ريراقتلإ

«نسص إذ» ةفيحسص تدكأإو ،ديدج عفإدم مسض
نأإ ،د˘حأ’إ ءا˘سسم ي˘نور˘ت˘ك˘لإ’إ ا˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع
مسضل ىعسسي ،درابم’ كنإرف يسسليسشت بردم

يزيلجنإ’إ بختنملإو ماه تسسو طسسو بع’
تفاسضأإو ،عفإدم ىلإإ هليوحتو ،صسيإر نÓكيد
ىلع هتإردق نم قثإو يسسليسشت نأإ ،ةفيحسصلإ

هين˘ج نو˘ي˘ل˘م54 و˘˘ح˘˘ن ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م صسيإر م˘˘˘سض
نع ىلختي ’ دق ماه تسسو نأإ ديب ،ينيلرتسسإإ

ه˘ت˘م˘ي˘ق رد˘ق˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ل˘با˘ق˘م˘لإ إذ˘ه˘ب ه˘ب˘ع’
ةميق دمتعتسسو ،ينيلرتسسإإ نويلم07 يلإوحب
يرودلإ ةياهنب ماه تسسو عقوم ىلع ،ةقفسصلإ
ةاجنلإ ىلع صسفاني هنأإو اميسس’ ،يزيلجنإ’إ

ا˘˘˘ق˘˘˘فوو ىلوأ’إ ة˘˘˘جرد˘˘˘لإ ىلإإ طو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ه˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘م
لاقتن’إ عنامي نل صسيإر نإاف ،اهتإذ ةفيحسصلل
ءإدأإ مد˘˘ق ه˘˘نأإو ا˘˘سصو˘˘˘سصخ ،عا˘˘˘فد˘˘˘لإ ط˘˘˘خ ىلإإ

ماه تسسو ةإرابم لÓخ زكرملإ إذه يف إديج
يسسليسشت ناكو ،نوتبماهرفلوو مامأإ ةريخأ’إ

يبرغملإ يلودلإ مجنلإ عم اقبسسم دقاعت دق
ي˘نا˘م˘لأ’إ ي˘لود˘لإ م˘جا˘ه˘م˘لإو ،صشا˘يز م˘˘ي˘˘ك˘˘ح

ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل كلذ˘ك ىع˘سسيو ،ر˘نر˘ي˘ف و˘م˘ي˘ت
.ليوليسشت نب يتيسس رتسسيل ريهظ عيقوت

هبع’ عيبل وروأإ نويلم52 طرتسشي يكلملإ

ديردم لاير مجن زيكصساف مصض ديري وينيروم

،بولك نغرو˘ي ي˘نا˘م˘لألا بر˘عأا
نع ،لوبرفيل يدانل ينفلا ريدملا
يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا نأا˘ب هدا˘ق˘ت˘عا
هقير˘ف زو˘ف ي˘ف م˘ه˘صسأا ي˘نا˘م˘لألا
اذ˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا بق˘˘ل˘˘ب
تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘˘فو ،م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
«غا˘ت˘نوز مآا د˘ل˘˘ي˘˘ب» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل
،دحألا مويلا ةردا˘صصلا ة˘ي˘نا˘م˘لألا
يرودلا فانئتصسا نإا بولك لاق
نايتصسيرك ةداي˘ق تح˘ت ي˘نا˘م˘لألا

يرودلا ة˘ط˘بار سسي˘ئر ،تر˘ف˘ياز
ة˘مÓ˘ع» ل˘ث˘م˘ي نا˘˘ك ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا

ةلاصسر تثعب» :فاصضأاو ،«ةمهم
ناي˘ت˘صسير˘ك ى˘لإا ةر˘ي˘صصق ة˘ي˘صصن
اذ˘˘˘˘ه نأل ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘كصش تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ياز
،«هنودب انكمم نكي مل راصصتنلا

د˘˘ق يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا نا˘˘˘ك
ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ه˘تا˘يرا˘ب˘م ف˘نأا˘ت˘˘صسا

ظوحلم لكصشب ارخأاتم ،انوروك
ق˘ب˘صسو ،ي˘نا˘م˘˘لألا يرود˘˘لا ن˘˘ع
نكم˘م˘لا ن˘م نأا˘ب تا˘ن˘ه˘كت كلذ
لوبرفيل ناكو ،ة˘ق˘با˘صسم˘لا ءا˘غ˘لإا

لودجلا بيترت يف امدقتم كاذنآا
د˘ق ن˘كي م˘ل ن˘كل ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب

نكمتو ،عردلاب زوفلا دعب نمصض
عرد˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ن˘˘˘م لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل

سسي˘م˘خ˘لا مو˘˘ي غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا
،اماع03 ذنم ةرم لوأل يصضاملا

تمظ˘ن ار˘ت˘ل˘ج˘نإا» :بو˘ل˘ك ع˘با˘تو
نكل ،امامت عئار وحن ىلع رمألا
ىطعأا نم وه يناملألا يرودلا
:بو˘˘˘ل˘˘˘ك ح˘˘˘صضوأاو ،«لا˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
رو˘˘ه˘˘م˘˘ج نود˘˘ب تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا»
،ديج ءي˘صش ى˘ل˘ع ا˘صضيأا يو˘ط˘ن˘ت
نأا ىلع ةمهم ةمÓع اصضيأا يهف
ىلع مدقلا ةرك ريصس نكمملا نم
ي˘ف ة˘ع˘ت˘م ي˘ط˘ع˘تو و˘ح˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
يغبني امك سسيل نكل ،اهتدهاصشم
ردق ةديج اهنكل ،لاحلا ةعيبطب
نأا يغبني ل» :متتخاو ,«ناكمإلا
يف اهن˘كل ،اذ˘كه ع˘صضو˘لا ى˘ق˘ب˘ي
ل نم لصضفأا يه يلاحلا تقولا
ل ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ل˘صضفأا ل˘˘ب ،ءي˘˘صش
.«ءيصش

«غيلريميربلإ»ـب انزوف يف تمهاصس ايناملأإ :بولك

،ن˘˘˘ي˘˘˘ك يور يد˘˘˘ن˘˘˘لر˘˘˘يألا رذ˘˘˘ح
،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ةرو˘˘ط˘˘صسأا
يف هصصر˘ف نأا˘صشب ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف
رتصسصشنامو لوبرفيل ةنميه رصسك
يزيلج˘نإلا يرود˘لا ى˘ل˘ع ي˘ت˘ي˘صس
،بيرقلا لبقت˘صسم˘لا ي˘ف زا˘ت˘م˘م˘لا

ق˘با˘صسلا برد˘م˘لا لاز˘ت˘˘عا ذ˘˘ن˘˘مو
،3102 ما˘ع نو˘صسغر˘˘ي˘˘ف سسكي˘˘لأا
وهو دتيانوي رتصسصشنام نيك دهاصش
يرودلا جيوتت ةصصنم نع بيغي

زرب تقو يف ،ماوعأا ةعبصس لاوط
ةو˘ق˘ك ي˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ه˘˘ي˘˘ف
ه˘ي˘لإا م˘صضن˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه˘˘م

،نيريخألا نيما˘ع˘لا ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل
رتصسصشنام لصصاوي نأا نيك عقوتيو
ةعبرألا نيب ءاقبلل هحافك دتيانوي
ن˘˘م لد˘˘ب ،يرود˘˘لا ي˘˘ف را˘˘˘ب˘˘˘كلا
لÓ˘خ ،بق˘ل˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نيك لاقو ،نيلبقم˘لا ن˘ي˘م˘صسو˘م˘لا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف
:ةيدنلريإلا اهتخصسنب «تندنبدنإا»
سضع˘˘˘ب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘صصق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي لاز˘˘˘˘ي ل»
م˘ه˘نأا ح˘˘صضاو˘˘لا ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

بيتر˘ت ن˘كل ،ق˘ير˘ف˘لا ةو˘ق اوزز˘ع
ى˘˘لإا ر˘˘˘ظ˘˘˘نا ،بذ˘˘˘كي ل يرود˘˘˘لا

فرعأا» :فاصضأاو ،«مهطاقن ديصصر

هيدل قيرفلا نإا نولوقي سضعبلا نأا
نيتنثا وأا ةمرتح˘م ةد˘حاو ة˘ج˘ي˘ت˘ن
،لوبرفيلو يتيصس رتصسصشنام مامأا
،طاقنلاب قل˘ع˘ت˘م ه˘ل˘ك ر˘مألا ن˘كل
ىلع سسفاني دتيانوي ىرأا ل كلذل
يذلا وأا لبقملا ماعلا يف يرودلا
نو˘كت˘صس د˘ق˘ت˘عأا» :ع˘با˘تو ،«ه˘ي˘ل˘˘ي
نم نونكمتيصسو ،تانيصسحت كانه
سضعب كانه نكل ،ةوجفلا سصيلقت
يلوأا ى˘ل˘ع بجو˘ت˘ي يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو يا˘كصسلو˘˘صس را˘˘نو˘˘غ
،ام ءيصشل نودقتفي مهنإا ،هب مايقلا
.«يفاكلا زيكرتلاب اوظحي مل

«بيرقلإ لبقتصسملاب غيلريميربلإ ىلع صسفاني نل دتيانوي» :نيك يور

ن˘ي˘لر˘ب نو˘ي˘نو˘ي يدا˘ن و˘لوؤو˘صسم ر˘كذ
ريهامجلا ةدوع نوديري مهنأا يناملألا
ل˘˘ح˘˘لا ي˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘تو ل˘˘˘ما˘˘˘ك ل˘˘˘كصشب
حا˘م˘صسلا ةدا˘عإا در˘ج˘م˘ب ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
لاقو ،بعÓملل روصضحلاب ريهامجلل

يمصسرلا ثدحتملا تيبرأا نايتصسيرك
بعلن نأا ديرن ل» :نيلرب نوينوي مصساب
مامأا نكلو ،جرفتم فلآا ةصسمخ مامأا

اذه يف ريكفتلا ديرن .جرفتم فلأا22
تا˘صسفا˘ن˘م تل˘˘م˘˘كت˘˘صساو ،«ها˘˘ج˘˘تلا
تبصسلا ىهتنا يذلا ، يناملألا يرودلا
رو˘ه˘م˘ج رو˘˘صضح نود˘˘ب ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

لمأايو ،انوروك سسوريف ءابو ببصسب
ريهامجلا دوعت نأا مدقلا ةرك ولوؤوصسم
ي˘˘ف ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘كصشب بعÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل
رفيلوأا اصضيأا لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا

نوينوي يدانل ماعلا ريدملا ،ترينور
لبقت لأا يغ˘ب˘ن˘ي ة˘يد˘نألا نإا ،ن˘ي˘لر˘ب
ام˘بر ا˘ه˘نأل رو˘ه˘م˘ج نود˘ب بع˘ل˘لا˘ب

لا˘قو ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف ل˘˘ه˘˘صسأا تنا˘˘ك
نأا بج˘ي ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘˘نو˘˘ب˘˘لا نإا تي˘˘برأا
ةبصسنب بعÓملا ءلم ةيفيك سسردت
عبتتلا تارايخ لÓخ نم ةئملاب ةئم
ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا تا˘˘نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘جو

رلغنيز كريد برعأاو ،ن˘ي˘جر˘ف˘ت˘م˘ل˘ل
هلمآا نع تبصسلا سسمأا يدانلا سسيئر
ة˘يدا˘صشرإا د˘عاو˘ق كا˘ن˘ه نو˘كي» نأا˘˘ب
سسا˘ن˘لا ةدا˘عإل ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
د˘عاو˘˘ق نود˘˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا ثاد˘˘حأÓ˘˘ل
ع˘ن˘م˘˘تو ،«ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ىربكلا ثادحألا ةيناملألا ةموكحلا

تنا˘ك اذإا لإا ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ى˘ت˘ح
ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا ل˘كب تا˘نا˘ي˘ب˘لا ة˘فا˘ك
تءاج اذإا مهعبت˘ت ن˘كم˘يو ة˘فور˘ع˘م
ن˘ع ف˘صشكل˘ل سصو˘ح˘ف˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
.ةيباجيإا انوروك سسوريف

ريهامجلل ةلماك ةدوع لجأإ نم طغصضي نيلرب نوينوي

هيزوج يلاغ˘تر˘ب˘لا بغر˘ي
ينفلا ريد˘م˘لا ،و˘ي˘ن˘يرو˘م
د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت˘˘ل
لا˘˘ير ي˘˘˘ب˘˘˘عل د˘˘˘حأا ع˘˘˘م
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ،د˘يرد˘˘م
بصسح˘˘˘˘بو ،ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصلا

«ترو˘˘ب˘˘صس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
وينيروم نإاف ،ةينولاتكلا
زي˘كصسا˘ف سسا˘كو˘ل بقار˘ي

يذ˘˘لا ،ي˘˘كل˘˘م˘˘لا حا˘˘˘ن˘˘˘ج
فيصص يف هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي
ترا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشأاو ،1202
نأا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا

ل ديردم لاير يلوؤوصسم
يف زيكصساف عيب نوعنامي

ه˘ت˘كرا˘صشم ة˘بو˘ع˘صص ل˘ظ
،«ي˘˘˘غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘م˘˘˘˘لا» ع˘˘˘˘م
سصر˘˘˘˘˘˘ف نأا تح˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
ةكرا˘صشم˘لا ي˘ف ز˘ي˘كصسا˘ف
يف ،تصشÓت تايراب˘م˘لا˘ب

ن˘يد˘لا ن˘يز دا˘م˘ت˘˘عا ل˘˘ظ
ىلع لايرلا بردم ناديز

رو˘ي˘نو˘ج سسو˘˘ي˘˘صسي˘˘ن˘˘ي˘˘ف
و˘كرا˘مو درازا˘ه ن˘يد˘يإاو

بنا˘ج ى˘˘لإا ،و˘˘ي˘˘صسن˘˘ي˘˘صسأا
و˘غ˘يردورو ل˘ي˘˘ب ثيرا˘˘غ

نأا تد˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو ،سسيو˘˘˘˘˘˘˘˘ج
ا˘ًب˘ج˘ع˘م نا˘ك و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م
لÓخ ينابصسإلا بعÓلاب
لا˘ير ي˘ف هد˘˘جاو˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف
نإا˘ف ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،د˘˘يرد˘˘م
ي˘ف ه˘ع˘م بع˘ل˘ل هرا˘صضحإا
ه˘ل ن˘م˘صضي د˘ق ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصب ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
نأا تفا˘˘صضأاو ،ة˘˘ي˘˘صسا˘˘˘صسأا

52 دد˘˘˘ح د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
ع˘ي˘ب ر˘ي˘ظ˘ن وروأا نو˘ي˘ل˘˘م
ماه˘ن˘تو˘ت ن˘كل ،ز˘ي˘كصسا˘ف
ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل ط˘˘غ˘˘˘صضي د˘˘˘ق
نأا ةصصاخ ،ةيداملا ةيمقلا

ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي هد˘˘ق˘˘ع
،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

˘ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت نأا تم˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
سضر˘ع˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا يو˘˘ن˘˘ي
،وروي نويل˘م91 هتمي˘ق
سضع˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘صضإا
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘م˘لا
.تاكراصشملاو فادهألاب



01ـلإ زكرملإ لتحإ روليد
يقيرفإإ بعل نصسحأإ يناث يناميلصس

 يصسنرفلإ يرودلإ يف
يناميلصس مÓصسإا اقباصس يصسنرفلا وكانومو ينطولا بختنملا مجاهم جوت

نيبعÓلا لصضفأل حنمت يتلا «يوف نايفيف كرام» ةزئاجل يناثلا زكرملاب
يريجينلا دعب ةطقن59 ىلع Óصصحتم يصسنرفلا يرودلا يف ةقرافألا
دعي يذلاو ةطقن482 ىلع لصصح يذلا ليل مجاهم ناهميصسوأا روتكيف
امدعب جيوتتلا اذه ءاجو12 نصس يف ةزئاجلا ىلع لصصحتي بعل رغصصا
رتصسيل ىلإا دئاعلا لجصس اميف ،ةصصرف72 قلخو4 عنصصو افده41 لجصس
يف ةلباقم81 ـب ةينامث عنصصو فادهأا ةعصست يناميلصس يرئازجلا يتيصس
ةبترملا يف روليد يدنا هيلوبنوم بعل هنطاوم ءاجو اذه يصسنرفلا يرودلا
سضفر يصسنرفلا وكانوم يدان نإاف ةراصشإÓل.ةطقن31 دصصح امدعب ةرصشاعلا
قباصسلا مصسوملا ةيصسنرفلا ةلوطبلا يف هزيمت مغر رصضخلا مجاهمب ظافتحلا
 .يتيصس رتصسيل يزيلجنلا هقيرف ىلا دوعيل

م.ةلوخ
 هتيزهاج مدع ببسسب ءاقللإ نع باغ رسضخلإ حانج

 ينانويلإ يرودلإ بقل دصصحي ينإدوصس
سسوكايبملوأا مجاهمو يرئازجلا يلودلا ينادوصس يبرعلا لÓه فاصضأا

بقلب هيدان جيوتت دعب كلذو هراوصشم يف اديدج ابقل ينانويلا سسوياريب
يف ينادوصس ءاقفر زافو.ةباصصإلا يعادب بيغي يذلاو ينانويلا يرودلا
افيصض لزن يذلا انيثأا كيأا يديلقتلا ميرغلاب هيدان تعمج يتلا ةهجاوملا
اهيف زاف يتلاو ،ينانويلا يرودلا نم03 ةلوجلا تايرابم ةمق يف Óيقث
فاده ءÓمز تجوت يتلا ةجيتنلا يهو دحاو فدهل نيفده ةجيتنب «ايبملوأا»
 .ةباصصإلا يعادب بئاغلا يرئازجلا بختنملا

طيمز.ع
 «موب ميسسلإ» ـل ةيوق ةبرسض نوكيسس هليحر

 كإرتألإ ةداصشإلإ ىقلتي يلوغيف
لداعتب يكرتلا يارصس ةطلغ مجنو يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفصس داع

نم˘صض ةراد˘صصلا بحا˘صص ر˘ي˘ه˘صش كا˘صشا˘ب لو˘ب˘ن˘ط˘صسإا ف˘ي˘صضلا ما˘مأا ن˘ي˘م˘ث
.هلثمل فده ع˘قاو˘ب زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘كر˘ت˘لا يرود˘لا ن˘م92 ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م
مجنل ريبكلا قلأاتلاب ةيكرتلا فحصصلاو مÓعإلا لئاصسو فلتخم تداصشأاو
يذلا زيمملا ءادألا ىلع اوعمجأا نيذلا لوبنطصسإا ةهجاوم يف «رصضخلا»
ثيح ،ميريت بردملا ةليكصشت يف هبعلي يذلا لاعفلا رودلاو يلوغيف همدق
نع هليحر نأا نيريصشم قباصسلا ايصسنلاف مجنب ريبكلا مهباجعإا نوعباتملا دكأا
داجيإا يف ةبوعصص دجيصس يذلا يدانلل ةريبك ةراصسخ نوكي «موب ميصسلا»

رم˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا ةرادإا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا تا˘ف˘صصاو˘م˘ب بعل
 .قيرفلا يف يلوغيف لبقتصسم سصوصصخب جرح فقوم يف رفصصألاو

طيمز.ع
 صسيتيب لاير يبردم ططخ جراخ تاب

 ليحرلإ ىلع رصصم يدنام
فوفصص نع ليحرلا ىلع اممصصم يرئازجلا يلودلا يدنام ىصسيع تاب

رداصصم تفصشكويلاحلا مصسوملا ةياهن روف ينابصسإلا سسيتيب لاير هقيرف
ةياهن رظتني ينطولا بختنملا عفادم يدنام ىصسيع نأا ةينابصسا ةيفحصص
،ءاوجألا رييغتو سسيتيب لاير تيب نم ليحرلا لجأا نم يراجلا مصسوملا
اذه ءاجو ،ةريخألا ةرتفلا يف هيلع نودمتعي ل قيرفلا وبردم حبصصأا امدعب
سسيصسكيلأا  هنع ىلختي نأا لبق ،لوأا «يبور» قباصسلا هبردم دهع يف لعفلا
ةريخألا ةارابملا يف ديدج نم «سسوكنÓب يدرافلل»  يلاحلا ينفلا ريدملا
تصضرع نأا سسيتيب لاير يدان ةرادإل قبصسو.يتنافيل يدانب هتعمج يتلا

نيماعل1202 فيصص يف يهتني يذلا هدقع ديدمت ءارحصصلا براحم ىلع
ىلع يدنام تامدخب ةمتهم ةيبوروأا ةيدنأا ةدع نإاف ةراصشإÓل.نييفاصضإا

ىلإا ةفاصضإا يزيلجنإلا لصساكوينو ينابصسإلا ديردم وكيتيلتا يدان رارغ
 .يصسنرفلا نويل قيرف

صس.اسضر
خيراتلإ يف يبرع بع’ لسضفأإ رسضخلإ دئاق ربتعإ

 صشايزو حÓسص ةقفر

 زرحم تايناكمإإ ىلع ينثي ريبكلإ رذنم
رذنم ةداصشإا يتيصس رتصسصشنام مجنو يرئازجلا يلودلا زرحم سضاير ىقلت

ةقفر خيراتلا يف يبرع بعل لصضفأا هايإا اربتعم يصسنوتلا بردملا ريبكلا
ةلباقم يف ريبكلا رذنم لاقو.سشايز يبرغملاو حÓصص دمحم يرصصملا

ةبهوم كلمي زرحم سضاير نأا ةيتارامإلا «نيعلا» ةفيحصص اهتلقن ةيفحصص
.ملاعلا يف هترادج تابثإا نم اهلÓخ نم نكمت ةريبك تاردقو ةيلاع
لب اهدحو ةبهوملاب هئافتكا مدع وه رصضخلا دئاق قلأات يف رصسلا»: حصضوأاو
لازي لو اهقيقحت ىلع هراوصشم يف لمعو ةيادبلا ذنم هفادهأل اديج ططخ
يئانثلا ةقفر زرحم »: ريبكلا رذنم متخو.«ةلبقملا مايألا يف لصضفألا مدقي

امل رظنلاب ةيبرعلا ةركلا مهتفرع نيذلا نيبعÓلا لصضفأا سشايزو حÓصص
اهيف ةيدنأا يف ةرادجب مهصسفنأا سضرف اوعاطتصساو ،تاحاجن نم هوققح
 .«بصصانملا ىلع ةريبك ةصسفانم

صس.اسضر
 جربلإ يلهأإ

 نمأ’إ حلاسصم ىدل ىوكسش عدوأإ

 لايتغإ ةلواحمل صضرعتي Óصسيإ
جيريرعوب جرب يلها يدانل يلاغنصسلا بعÓلا يدواد Óصسيا سضرعت

.فيطصس ةيلوب هلزنم نم ةبرقمب نيلوهجم لبق نم لايتغا ةلواحمل
حانج ىل˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل ،سسمأا يدواد Ó˘صسيا ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا بعÓ˘لا ل˘ق˘ن

نم ةداح ةادأا ةطصساوب يدصسج ءادتعل هصضرعت رثا جÓعلا يقلتل  ةعرصسلا
نما رقم ىلإا جÓعلا هيقلت دعب ةرصشابم بعÓلا هجوت دقو نيلوهجم لبق
.اهتاقيقحت ةينعملا حلاصصملا رصشابتل لوهجم دصض ىوكصش عدوأا نيأا ةيلولا
دعب  ءادتعÓل بناجأا نوبعل اهيف سضرعتي يتلا ةيناثلا يه ةثداحلا نا ركذي
ةفوذقمب هتباصصإا دعب يصسوبيا تربلا ينوريماكلا ةايحب تقلأا يتلا كلت

 .سسأارلا ىوتصسم ىلع
م.ةلوخ
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ط˘˘صسو˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا تصضفر
لوألا مصسق˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

ةر˘˘كف ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لاو
قيبطتو ةصسفانملا ىلإا ةدوعلا
يذ˘لا ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تر˘ب˘˘لا

دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا ه˘˘˘ع˘˘˘˘صضو
.مدقلا ةركل يرئازجلا

راودم ميركلا دبع عمتجاو
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘مو
ع˘˘م ،مد˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

،سسمأا طصسولا ةيدنأا ءاصسؤور
ثيدحلل «كيبملوألا» قدنفب

يلاحلا مصسو˘م˘لا ر˘ي˘صصم ن˘ع
ىلع يداونلا ةرد˘ق ة˘فر˘ع˘مو
يحصصلا لوكوترب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ثيح ،ةصسفانملا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل
ةر˘صضا˘ح˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا تع˘˘م˘˘جأا
لوكوتربلا قيبطت ة˘لا˘ح˘ت˘صسا
نأا ن˘˘ي˘˘ح˘˘صضو˘˘م ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

مقطألاو نيب˘عÓ˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
لبق لكك نييرئازجلاو ةينفلا

.ءيصش لك
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأا ل˘˘˘˘ك تكرا˘˘˘˘˘صشو

ي˘ف عا˘م˘ت˘جلا ي˘ف ط˘˘صسو˘˘لا
مغر وداراب يدان باغ نيح
ةرادإÓل ةوعد ةطبارلا لاصسرإا

لكك مهعم اهلاصصتا تطبرو
.ةينطولا ةيدنألا

ط˘صسو˘لا ة˘يد˘˘نأا تم˘˘صضناو
قر˘صشلاو بر˘غ˘لا ة˘يد˘˘نأا ى˘˘لإا
نع اوربع نأاو اوقبصس نيذلا

فانئتصسا ىلع م˘ه˘ترد˘ق مد˘ع

طورصشلا لظ يف ة˘ق˘با˘صسم˘لا
ن˘م ة˘عو˘صضو˘م˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا
 .ةيداحتلا ءابطأا

›إرديفلإ بتكŸإ
‘ مويلإ لسصفي

 ةيدنأ’إ تاحإÎقإ
13ـلا ة˘˘يد˘˘نألا تمد˘˘˘قو

تاعامت˘جلا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا
ةط˘بار˘لا ع˘م ا˘ه˘ت˘صضا˘خ ي˘ت˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
اهمدقتصس يتلاو تا˘حار˘ت˘قلا

عامتجا لÓخ مويلا ةطبارلا
لجأا نم يلارديفلا بتكملا
يف لصصفت نأا ىلع اهتصسارد
˘˘ما˘˘يألا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خألا رار˘˘ق˘˘لا
يف ة˘يد˘نألا ل˘مأا˘تو ،ة˘مدا˘ق˘لا

نم مصسو˘م˘لا ر˘ي˘صصم ة˘فر˘ع˘م
وأا ،هئاهنإا نع نÓعإلا لÓخ
طوقصسلا ءاغلإا ،ه˘ئا˘غ˘لإا ى˘ت˘ح
ى˘˘ت˘˘ح وأا قر˘˘ف˘˘لا دو˘˘˘ع˘˘˘صصو
ي˘لا˘ح˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا دا˘˘م˘˘ت˘˘عا
دو˘˘ع˘˘صصو قر˘˘ف˘˘لا طو˘˘ق˘˘صسب
 .ةردصصتملا قرفلا

ميركلا د˘ب˘ع د˘كأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص راود˘˘م
لغصشلا نأا ا˘ح˘صضو˘م ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
ة˘مÓ˘صس و˘ه قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل ل˘˘غا˘˘صشلا
ى˘ف˘ن ا˘م˘ك ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘صشلا
«غيلل» سسأار ىلع لوألا لجرلا

ةرتفلا يف ريثأا يذلا مÓكلا لك
ةلم˘ح˘ب ه˘ما˘ي˘ق لو˘ح ة˘ي˘صضا˘م˘لا
عام˘ت˘جلا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا
قر˘صشلا ،بر˘غ˘لا ة˘يد˘نأا ءا˘صسؤور˘ب
 .طصسولاو

يف إوكراسش اقيرف13»
إودكأإو تاعامتج’إ

قيبطت ةلاحتسسإ
 «يحسصلإ لوكوتربلإ
بقع ،راودم دكأا ةيادبلا يف

ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا ة˘يا˘ه˘ن
13ـلا ةيدنألا نأا ،طصسولا قرفب
ةدوعلا ةركف تصضفر ةكراصشملا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص ل˘˘ظ ي˘˘ف
:درطتصساو ،يحصصلا لوكوتربلا
لصصأا نم اقيرف13 كراصش دقل»
باغ ثيح ،ا˘فر˘ت˘ح˘م ا˘يدا˘ن23
يلاصصتا مغر طقف وداراب يدان

دكأا عيمجلاو ،يدانلا يلوؤوصسمب
لوكوتورب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘بو˘ع˘صص
ل˘ب˘ق ن˘م عو˘صضو˘م˘لا ي˘ح˘صصلا
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا ءابطأا
 .«مدقلا

نع ثدحت دحأإ ’»
عيمجلإو ةيراقلإ ةكراسشملإ

 «ةماعلإ ةحلسصملإ ديري
بقللاب جوتملا سصخي اميفو

ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ز˘كار˘م˘لا با˘˘ح˘˘صصأاو
،ةيراق ةصسفانم ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
يف نيكراصشملا نأا راودم ددصش
اذ˘ه˘ل او˘قر˘ط˘ت˘ي م˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
عيمجلا نأا احصضوم عوصضوملا
،ةماعلا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ي
ن˘ع ثيد˘ح˘لا ن˘كم˘ي ل »:لا˘˘قو
ديدحت دعبو ،ايلاح بقللا حنم
ثدا˘ح ل˘كل م˘صسو˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘صصم
قر˘ط˘ت˘ن م˘ل ا˘˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك..ثيد˘˘ح
ةيراق˘لا ة˘كرا˘صشم˘لا عو˘صضو˘م˘ل
قا˘˘فو ل˘˘ث˘˘م قر˘˘ف دو˘˘جو م˘˘غر
ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
عيمجلا نأا لإا ،رئازجلا ةيدولومو
 .«ةماعلا ةحلصصملا ديري

ىدحتن نأإ نكمي ’»
ريخأ’إ رإرقلإو فافلإ
 «يلإرديفلإ بتكملإ ديب

ثيدحلا ةرثك سصخي اميفو
عارصص يف ةطبارلا لوخد نع
«فافلا»و يلارديفلا بتكملا عم
ىفن ،مصسوملا ءاهنإا ةيفيك لوح
قيرفل قباصسلا يمصسرلا قطانلا

ل˘ي˘ق ا˘م ل˘ك ف˘ل˘صشلا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ديب ر˘ي˘خألا رار˘ق˘لا نأا ا˘ح˘صضو˘م
حر˘صصو ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ن˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘ن »:Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
ىلع عيمجلاو ةماعلا ةحلصصملا
ر˘ي˘غ م˘صسو˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا نأا ة˘˘يارد
ىقبتو فافلا دحتن ملو نكمم
يلارديفلا بتكم˘لاو ة˘يدا˘ح˘تلا

.«ريخألاو لوألا رارقلا ابحاصص
ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر ى˘˘ف˘˘نو اذ˘˘ه

لÓخ نم ةيباختنا ةلمحب همايق
قر˘˘ف˘˘لا ءا˘˘صسؤور˘˘˘ب عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ل˘ح ن˘ع ثح˘ب˘ي ه˘نا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م
لظ يف يلاحلا مصسوملا ءاهنإل
 .«انوروك» ةحئاج

ب.م.يرسسيإإ

رصصان ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا ق˘ق˘ح
ناديم طصسوو يرئازجلا مجنلا

يف اديدج ازوف يلاطيإلا نÓيم
نم82 ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م ة˘م˘ق
د˘صض «و˘ي˘صشت˘لا˘كلا» تا˘صسفا˘ن˘م
» بعل˘م ا˘ه˘ن˘صضت˘حا ي˘ت˘لا ا˘مور
عقاوب تهتنا يتلاو «وريصسناصس
.رفصصل نيفده

قبصسألا ي˘لو˘ب˘مأا م˘ج˘ن ل˘خدو
ي˘ف كرا˘صشو ا˘ي˘صسا˘صسأا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا

Ó˘صصاو˘م ءا˘ق˘ل˘لا راو˘طأا ع˘ي˘م˘˘ج
يتلاو ةيوق˘لا سضور˘ع˘لا م˘يد˘ق˘ت

ةيصساصسألا رصصانعلا دحأا هتلعج
ي˘لو˘ي˘ب برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف
ثلاثلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ءا˘ج يذ˘لاو
ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف بعل ن˘˘صسحأا˘˘ك
ناكاهو لوألا سشتيبير دعب امور
،روهمجلا تيوصصت بصسح ايناث
ةدا˘صشإا لا˘ن˘صسرأا ج˘ير˘خ ى˘˘ق˘˘ل˘˘تو
ىنثأا ثيح ةارابملا دعب ةعصساو
نÓيم دئاق ينيزوربمأا وميصسام
«ر˘صضخ˘لا» م˘ج˘ن ى˘ل˘ع ق˘˘با˘˘صسلا
قيرفلا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم هر˘ب˘ت˘عأا يذ˘لا

ةكبصشل هتاحيرصصت يف افيصضم

»:Ó˘˘ئا˘˘ق «سسترو˘˘ب˘˘صس يا˘˘كصس»
كر˘ح˘م ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسإا
،نادي˘م˘لا ة˘ي˘صضرأا قو˘ف ق˘ير˘ف˘لا

ريثكلاو ريثكلا ميدقت هنكميو
،«هصسفن تابثإا يف حجنو ،يدانلل
سشتيب˘يرو ر˘صصا˘ن ن˘ب نأا اد˘كؤو˘م
ىلع نولمحي زيد˘نا˘نر˘ي˘ه و˘ي˘ثو
ةدا˘˘ي˘˘ق ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم م˘˘ه˘˘ق˘˘˘تا˘˘˘ع
باقلألا قيقحتل «يرينوصسورلا»
 .Óبقتصسم
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رايهن’إ لسصإوي صسراف
 لابسس هقفر

راصصتنلاب ديعصس ملوغ
ىلع هزيكرت دكؤويو

 مداقلإ ءاقللإ
حانجلا ملوغ يزوف لجصس

ي˘˘لو˘˘با˘˘ن م˘˘ج˘˘نو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةهجاوم يف هروصضح يلاطيإلا
يذلا لابصس فيصضلا مامأا هقيرف
ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا د˘جاو˘ت فر˘ع
نم˘صض ا˘ي˘صسا˘صسأا سسرا˘ف د˘م˘ح˘م
تاصسفانم نم ةلوجلا تايرابم
زوفب تهتنا يتلاو »آا ايريصسلا»
لباقم فادهأا ةثÓثب «يروزألا»
ي˘˘ف ملو˘˘˘غ كرا˘˘˘صشو.دحاو
هتدوع دعب ايلاوت ةيناثلا ةارابملا

يور هليمزل ليدبك ةباصصإلا نم
،ءاقللا رمع نم18 ةقيقدلا يف
يلودلا لخد رخآلا بناجلا يف
ايصساصسأا سسراف دمحم يرئازجلا

بعل ثي˘ح ،لا˘ب˘صس ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر
ي˘ق˘ل˘تو ةارا˘ب˘م˘لا راو˘طأا ل˘ما˘ك
لجصسيل ءاقللا يف ءارفصص ةقاطب
.اي˘لاو˘ت ه˘ل ةرا˘صسخ ي˘نا˘ث لا˘ب˘صس
ه˘˘تدا˘˘ع˘˘صس ن˘˘ع ملو˘˘غ ر˘˘ب˘˘˘عو
ىلع راصصتنلا اذه دعب ةريبكلا
ي˘ف أاد˘ب ه˘نا د˘كأا يذ˘˘لاو لا˘˘ب˘˘صس
ةبقترملا ةهجاوملا يف ريكفتلا
نو˘كت˘صس ي˘ت˘˘لاو ا˘˘ت˘˘نÓ˘˘تأا ما˘˘مأا

ر˘˘ب˘˘ع ملو˘˘غ ر˘˘صشنو ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘˘صسح
«رتيوتلا» يعامتجلا لصصاوتلا
بجي نا˘ك »:ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج ةد˘ير˘غ˘ت

نآلا ،هانققح ام وهو زوفلا انيلع
ةارابم˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
عفترا راصصتنلا اذهبو.«ةلبقملا

يف54 ةطقنلل يلوبان ديصصر
ىعصسي يذلاو سسداصسلا زكرملا
با˘ح˘صصأا ن˘م ر˘ث˘كأا بار˘ت˘قÓ˘˘ل
دحأا ىلع ةصسفان˘م˘لاو ة˘مد˘ق˘م˘لا
تاصسفانم˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا د˘عا˘ق˘م˘لا

م˘صسو˘م˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار
لا˘ب˘صس ل˘صصاو˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ،مدا˘˘ق˘˘لا
ف˘قو˘ت د˘ع˘ب م˘ئاز˘ه˘لا ة˘ل˘˘صسل˘˘صس
عاق يف81 ةطقنلا دنع هديصصر
لكصشب طق˘صس يذ˘لاو بي˘تر˘ت˘لا

ةيناثلا ةجردلا يرودل يمصسر
 .«يب يريصسلا»

طيمز.ع

 ›إرديفلإ بتكŸإ ديب Òخأ’إ رإرقلإ نأإ دكأإ

ثد– دحأإ ل..احصضإو إرإرق نوديري يدإونلإ ءاصسؤور :رإودم
 «فافلإ» دحتت ⁄ ةطبإرلإو ةيراقلإ ةكراصشŸإ نع

 امور مامأإ نÓيملإ يبع’ نسسحأاك3ـلإ زكرملإ يف ءاج

 قبصسألإ نÓيملإ دئاق نم ةداصشإلإ ىقلتيو قلأاتلإ لصصإوي رصصان نب

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

 يحصصلإ لوكوتÈلإ قيبطت ةلاحتصسإ نودكؤوي طصسولإ ةيدنأإ ءاصسؤور



ةصضايرلا 1872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ9ـل قفاوملا0202 ناوج03ءاثÓثلا

داحتل ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ا˘عد
ةيصصولا تا˘ه˘ج˘لا ةر˘كصسب
م˘˘˘˘صسح˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘لإا
مصسوملا ريصصم يف يئاهنلا
ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإلاو يور˘˘˘˘كلا

فورظلا نأل سضيبأا مصسوم
ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صست ل ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
اود˘كأا ا˘م˘ك ة˘ل˘صصاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةد˘˘يد˘˘صشلا م˘˘ه˘˘ت˘˘صضرا˘˘ع˘˘م
ي˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسلا ةر˘˘كف˘˘ل
يتلا قرفلا سضعب اهل تعد
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ن˘˘م كل˘˘م˘˘ت
ا˘ه˘ل ح˘˘م˘˘صسي ا˘˘م ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘تو ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘فاد˘˘˘˘هأا
قيرف نم فلتخت ةيعصضولا

ايلا˘ح كا˘ن˘ه نأا ى˘ت˘ح ر˘خآل
سصوصصخب ةمزأا سشيعي نم
.ةيلاملا هيبعل ةيعصضو

‘ ماقرألا عافترا
عيم÷ا لعج ةركصسب

اهلقنت نم فوختي
ÚبعÓل

˘˘˘ما˘˘˘قرألا نأا ود˘˘˘ب˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘ف˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘˘نوآلا

حاورألا ا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي د˘˘˘صصح˘˘˘ت
ىلع اريبك ارطخ لكصشتو
نينطاوملل ةماع˘لا ة˘ح˘صصلا

ي˘ف فو˘خ˘ت˘م ل˘كلا تل˘ع˘ج
نأا ى˘ت˘ح نا˘ب˘˘يز˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘جإلا ف˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘م˘صسر˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
يئانثتصسلا فر˘ظ˘لا بب˘صسب

نيبعÓلا نم ري˘ث˘كلا ل˘ع˘ج

ةدو˘˘ع˘˘لا مد˘˘ع نو˘˘ل˘˘˘صضف˘˘˘ي
ىلإا رظنلاب نيدايملل اددجم
تاطاقصسإاو ةمزألا تاريثأات
ىلع يحصصلا رجحلا ةرتف
.مهتايونعم
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ي˘˘طاورز د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م رر˘˘˘ق
ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘صش سسي˘˘ئر
ةر˘ك م˘لا˘ع ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلا
ن˘م بع˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا
يور˘كلا ط˘صسو˘لا ن˘ف˘˘ع˘˘ت
ة˘صضا˘ير˘لا ه˘صشي˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
.رئازجلا يف ةيبعصش رثكألا

ي˘طاورز د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘صشك
ه˘˘نا «مÓ˘˘صسلا» ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘ل
مدقلا ةرك ايئاهن لزتعيصس
عقاولا هقهرأا امدعب كلذو
ةر˘ك ه˘صشي˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ر˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ر˘ي˘ي˘صست ءو˘صسو تاوزا˘ج˘˘ت
غر˘˘ف˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘˘نا ا˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘م
ي˘ت˘لا ه˘ت˘ح˘صصب ما˘م˘ت˘هÓ˘ل
بب˘صسب ار˘خؤو˘˘م ترو˘˘هد˘˘ت

ل˘˘˘صشفو تا˘˘˘˘طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘صضلا
يفو.ةيور˘كلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت لو˘˘˘˘ح لاؤو˘˘˘˘صس
يف مهاصس يذلا يدانلا نع
لاعفلا وصضعلا دكأا هصسيصسأات
هنأا «بونجلا روصسن» ةرادإا يف
هدعاصسيو قيرفلا معدي ىقبيصس
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘صسي نأا ى˘˘لإا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘˘ع
.حيحصصلا قيرطلا
لح داجيإاب بلاطت ةرادإلا

›ا◊ا يصضايرلا مصسوملل
تردصصأا رخآا قايصس يفو

انايب ةرواصسلا ةبيبصش ةرادا
ةيمصسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع
بلا˘ط˘ت «كو˘ب سسيا˘˘ف˘˘لا»ـب
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘يدا˘ح˘تا ه˘ي˘˘ف

يلحتلاب ةينطولا ةطبارلاو
رارقلا ذاخ˘تاو ة˘عا˘ج˘صشلا˘ب
فقوم ذخا يف عارصسلاو
ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإلا˘˘˘ب
ذاءاوصس يصضايرلا مصسوملا
رد˘صصت˘م˘ل˘ل بق˘ل˘لا ح˘ن˘م˘ب
هنÓعاب وا دادزولب بابصش
دعب ةصصاخ اصضيبا امصسوم
تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصحا عا˘˘˘ف˘˘˘˘تراذ
،«ا˘نورو˘ك» ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘نا
رفوت مدعو «91 ‐ديفوك»
ةمزلا ةيبطلا تايناكملا
لاح يف هراصشتنا ةهجاومل
ام و و ةلوطبلا فانئتصسا
نييصضاير˘لا ةا˘ي˘ح سضر˘ع˘ي
.رطخلل نيريصسملاو

م.ةلوخ

ةليلم نيع ةيعمج يبعل سضعب نأاب كصشلا اهيلإا ىقري ل رداصصم تفصشك
ىلع لوصصح˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ي˘ف نور˘كف˘ي
ةبارق تاقحتصسمب بيد ورتصسياملا ءاقفر نيدي ثيح ةقلاعلا مهتاقحتصسم
لكل ةثÓث ىلإا نيبتار «ماصصل» ةرادإا لبق نم تخصض نأا دعب رهصشأا ةينامث

ىلع رذعت نويرق ءانبأا اهيف طبختي يتلا ةيلاملا ةمزألا لظ يف نكل بعل
.تاقحتصسملا نم رخآا ءزج ولو ةيوصست ينارمع كيلامو ديصص نب دادصش نم لك

خيرات نÓعإا راظتناو ÚبعÓلا فقوم مهفتأا» :ديصص نب
«يتلاقتصسا عصضول ةماعلا ةيعم÷ا

نم هفوخت ىدبأا ثيح ديصص نب دادصش سسيئرلا عم ثيدح انعمجو اذه
ةليح ديلاب ام نكل نيبعÓلا فقوم مهفتأا» :راطإلا اذه يف لاقو ةيعصضولا

رظتنأا ثيح كلذ مكل تدكأا نأاو قبصسو ةبعصص ةيلام ةيعصضو سشيعن نحنو
ل يتلاقتصسا مدقأا ىتح ةماعلا ةيعمجلا دقعب انل حامصسلا دعوم طقف
ىلع رداق وه نم لكب ابحرمو فورظلا هذه لثم يف ةلصصاوملا يننكمي
.يدانلا رييصستو ةفاصضإلا ميدقت

سشامر ماصشه

دقعل ريصضحتلا يف نيريخألا نيمويلا يف فيطصس قافو ةرادإا تعرصش
ريرقتلا مÓتصسا دعب اهدعوم ديدحت متيصس يتلا ةكرصشلل ةماعلا ةيعمجلا
نل يبدألا ر˘ير˘ق˘ت˘لا نأا تقو ي˘ف تا˘با˘صسح˘لا ظ˘فا˘ح˘م فر˘ط ن˘م ي˘لا˘م˘لا
اهفقوتو ةهج نم ةصسفانملا ةرتف رصصقل ارظن هدادعإل Óيوط اتقو قرغتصسي
قافولا ةكرصشل ةماعلا ةيعمجلا دقعل نيريصسملل ةثيثحلا يعاصسملا يتأاتو
يتلا ةقباصسلا ةرتفلا نع ةفلتخم نوكت ةديدج رييصست دعاوق ءاصسرإا دصصق
.ةرادإلا نوؤوصش يف ةمكحتملا فارطألا ددعتو ىصضوفلا اهتزيم

لصصاوتيصس نابصشلا دوقع ميصسرت
نيبعÓلا سضعبل ةيفار˘ت˘حا دو˘ق˘ع م˘ي˘صسر˘ت قا˘فو˘لا ةرادإا ل˘صصاو˘ت˘صسو اذ˘ه
نيفرصشملاو ةينابصشلا تائفلا يبردم عم دقعنا عامتجا ىلع ءانب نابصشلا

ءاوصس ةلبقملا مايألا لÓخ ءامصسألا نم ديدعلا سسمتصسو مهريطأات ىلع
ةئفلل مهتيقرتل ابصسحت نابصشلا وأا فيدرلا قيرفلا ىوتصسم ىلع نوطصشني
ىطعأا هنأل ةيباجيإا تءاج يكوكلا ليبن ةراصشتصسا نأا اصصوصصخ ىلعألا
ةيعامجلا تابيردتلا يف نابصشلا سضعب جامدإا ىلع ةيئدبملا ةقفاوملا
.ديدج نم ةلوطبلا فانئتصسا لاح يف رباكأÓل
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«بون÷إ روصسن» ةصسائر نم ةلاقتصسلإ ررقيو ملصستصسي يطوإرز

ةرواصسلا ةبيبصش

ةيدولوم ةرادا سسلجم دقع
د˘˘˘˘حألا مو˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
سصصصخ اعامتجا يصضاملا
يلاملا نيريرقتلا ةصشقانمل
.9102 ةنصسل يبدألاو
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘˘صصن ح˘˘˘˘صضوأاو
يف انقرطت» :Óئاق سساملا
ةيداعلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةليصصحلا ةصساردل ديمعلل
ثيح ،9102 ةنصسل ةيلاملا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصم˘˘لا تم˘˘˘ت
ةيعمجلا »:عباتو ،«ريرقتلا

5 ة˘˘˘˘بار˘˘˘˘ق تماد ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةدئاف˘لا ا˘ه˘ل نا˘ك تا˘عا˘صس
بناوج ةدعل انقرطت ثيح
يتلا سصئاقن ةدع انصسردو
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر˘˘ب مو˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘صس
،«ل˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘صش نأا اد˘˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘ِم
تد˘˘˘عو «كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘˘صس»
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا فو˘˘˘قو˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو ةرادإلا
ةداعإا لجأا ن˘م ةد˘عا˘صسم˘لا

اهعصضوو ةيدولوملا ةبيه

.ةحيحصصلا ةكصسلا يف
سساملا رصصانلا دبع دنفو
لوقت يتلا تاعاصشإلا لك
عم تقفتا دق ةرادإلا نأاب
ءار˘جإل ة˘يدو˘ع˘صس ة˘كر˘صش
ةبصسانمب ةيلافتحا ةارابم
،ةيدنألا ديمع دÓيم ديع
ن˘ير˘˘صصا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘صصوأاو
هذ˘˘˘˘˘ه عا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘تا مد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
سساصسأا ل يتلا تاعئاصشلا
.اهل

سس.اصضر

يبدألإو ›اŸإ ريرقتلإ ىلع إوقداصص ءاصضعألإ :صساŸأإ
تقو برقأإ ‘ صصئاقنلإ ىلع ءاصضقلإ انفدهو

ديمعلا سسيصسأاتل001ـلا ىركذلاب لافتحÓل يدوعصس قيرف عم هقافتا ىفن

يوركلا مصسوŸا Òصصم ‘ «فافلا» لصصف رظتنت ةرادإلا

يرودلإ فيقوت لجعتصسي «نابيزلإ» ءإرصضÿ ينفلإ مقاطلإ

ةركصسب دا–ا
ءابولا نم افوخ ةركصسبب قاحتللا اوصضفر نوبعÓلا

تاعزانŸإ ةن÷ بإوبأإ قرط ىلع نومزاع » ماصصل » وبعل

ةكرصشلل ةماعلإ ةيعمجلإ دقعل ابصسحت اهرومأإ طبصض يف عرصشت قافولإ ةرإدإإ

ةليلم Úع ةيعمج

فيطصس قافو

فرتحملا نمصض هتناكم قيرفلا نامصضب اهلؤوافت نع ةرقم مجن ةرادإا تبرعأا
تارارقلا ىلع ريبك اهناهر نأا رصصان نب سسيئرلا ناصسل ىلع ةدكؤوم لوألا
لبقتصسم لو˘ح م˘ئا˘ق˘لا لد˘ج˘لا ءا˘ه˘نإل ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
نأاب رصصان نب ربتعا كلذ ىلإا ةنصضحلا لثمم ةرصسأا ةحارإاو ةصسفانملا
دحاو رايخ مامأا مويلا اهصسفن تدجو اندÓبب ةركلا ىلع ةفرصشملا تائيهلا

.سضيبألا مصسوملا دامتعاو ةلوطبلا ءاغلإا وهو
«سضيبألا مصسوملا رارقإا يف نيلوؤوصسملا نم ةريبك ةبغر تصسمل» :رصصان نب
يف عورصشلاو تيبلا بيترت نم ةرادإلا تارارقلا هذه نكمتصسو اذه
تربك ةحارصص» :لوقي سسيئرلا حار دقو لبقملا مصسوملل تاريصضحتلا

لÓ˘خ ن˘م تصسم˘ل ي˘ن˘نأل را˘ب˘كلا م˘صسق ن˘م˘صض ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف ا˘ن˘تا˘حو˘م˘ط
تابغر ةيبلت يف ةقداصص ةين دوجو اندÓبب ةركلا يلوؤوصسمب يكاكتحا

ةدوعلا ةلاحتصساو ةلوطبلا قيلعتب يصضاقلا اهبلط قيقحتو قرفلا لج
نيباصصملل ةيمويلا ةل˘ي˘صصح˘لا عا˘ف˘ترا ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ن˘يدا˘ي˘م˘لا ى˘لإا

.انوروك ءادب تايفولاو
سشامر ماصشه

ءاقبلإ نامصضو مصسوŸإ ءاغلإاب ةلئافتم مجنلإ ةرإدإإ
ةرقم مجن

sport@essalamonline.com

داحتا روهمج ةمصصاعلا داحتا يدانل ماعلا ريدملا يناغلا دبع يداه نأامط
.تلامتحلا عيمجل زهاج قيرفلا نأا مهل حصضوأاو ةمصصاعلا

مصسوملا نأاب يحوت تارصشؤوملا لك نا »:ةينطولا ةعاذإÓل يناغلا دبع لاقو
نع يرئازجلا برغلاو قرصشلا ةيدنأا بلغأا تفصشك امدعب ةصصاخ ،ىغليصس
تاءارجإا لمحي يذلا يحصصلا لوكوتوربلا قيبطت ىلع اهتردق مدع
دقل . قرفلا لك اهصشيعت يتلا ةيلاملا ةمزألا لظ يف ،ةياغلل ةبعصص
رارق ذاختا يف ةعاجصشلاب ىلحتن نأا انيلع بجيو طوطخلا لك انزواجت
.«همدع نم مصسوملا فانئتصسا

نا نكمي يتلا تلامتحلا لكل ةزهاج ةمصصاعلا داحتا ةرادإا حصضوأاو
طيحم لخاد حيحصص لكصشب ريصست رومألا لك نا دكؤوأاو ،قيرفلا هجاوت
نيبعÓلا ةمئاق انزهج يصضايرلا ريدملا ىيحي رتنع عم لصصاوتلابو قيرفلا
.بصسانملا تقولا يف تامادقتصسإلا ىلع نلعنصسو نيفدهتصسملا

سس.اصضر

رئاز÷ا نأا تدكأا
ةÒبك ءامصسأا كل“
دلقتت نأا قحتصست

ةيماصس بصصانم
ةءاتصسم يدإوعل

ماهم ءاهنإإ نم
يلصسرم

يداوع˘ل ة˘م˘ي˘ع˘ن تر˘ب˘ع
ةقباصسلا ةيلودلا ةبعÓلا
ن˘˘˘˘˘ع مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘˘كل
ماهم ءاهنإا دعب اهئايتصسا
رو˘ن ي˘ب˘م˘لوألا ل˘ط˘˘ب˘˘لا
ر˘يزو˘ك ي˘ل˘صسر˘م ن˘يد˘لا

ةصضايرب فلكم بدتنم
.ةبخنلا

ي˘ف يداو˘˘ع˘˘ل تح˘˘صضوأاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصا˘˘˘خ رو˘˘˘صشن˘˘˘م
ع˘˘قاو˘˘م˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صص
ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
با˘˘˘خ»:«كو˘˘˘ب سسيا˘˘˘ف˘˘˘لا»
ةديدجلا رئازجلا يف يلما
ا˘˘م˘˘ئاد ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘صسأÓ˘˘ل
دلب يف روقحمو اصشمهم
.«ةماركلاو ةزعلا

اهراختفا ىلع تربع امك
لوأاب ةري˘ب˘كلا ا˘ه˘تدا˘ع˘صسو
لبق نم هب ىظحت ميركت
دي ىلع ناك يذلا ةرازولا

فصصن˘لا تا˘قا˘ب˘صسلا كل˘م
ن˘˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
تدا˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ك ي˘˘ل˘˘صسر˘˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع لا˘˘˘ط˘˘˘بأا˘˘˘ب
ةريصشم نيرخا نييبملواو
ءام˘صسا ا˘ه˘يد˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا نا

دلقتت نأا ق˘ح˘ت˘صست ةر˘ي˘ب˘ك
.بصصانم

م.ةلوخ

رئاز÷ا ةيدولوم

ةمصصاعلا دا–ا
دا–إلإ Òهامج نئمطي «ةراطصسوصس»ـل ماعلإ ريدŸإ Êاغلإ دبع



ةــــنصصرق

يفاصضإإ عفإد ءاطعإل
˘ما˘ق ،ه˘ل بصسح˘ت ةو˘ط˘˘خ ي˘˘ف
ر˘˘يزو يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘˘صس
ة˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلا
ينيصصلا ريفصسلا باحطصصاب
ل˘جأا ن˘م ي˘قار˘ب بع˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا
لا˘˘غ˘˘˘صشألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لا

اقافتا ني˘فر˘ط˘لا نأاو ا˘م˘ي˘صسل
ي˘ف بعÓ˘م˘لا م˘ي˘ل˘صست ى˘˘ل˘˘ع
ةرازولا ةوطخ يتأاتو ،1202
ةكرصشلل يفاصضإا عفاد ءاطعإل
عورصشملاب ةفلكملا ةينيصصلا
ميلصستو ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب ءا˘فو˘ل˘ل
ةددحملا لاجآلا يف عورصشملا
.اقباصس اهيلع قفتملا

يركإوصس ةربخ ىلع نهإري  نوبت صسيئرلإ
لفكتلل ديدج ططخم يف
بهاوملاو ةبخنلا ةصضايرب
ديجملا دبع دكأا ،ةباصشلا
ةيروهمج˘لا سسي˘ئر نو˘ب˘ت

لÓ˘غ˘ت˘صسا ةرور˘صض ى˘ل˘ع
ةديدجلا ةريزولا ة˘م˘ي˘ل˘صس
ةصضايرب ةفلكملا ةبدتنملا
اهتربخو اهتبرجت ةب˘خ˘ن˘لا

ةصضايرلا ريوطت لجأا نم
نأاو اصصوصصخ ،ةيرئازجلا
ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
باعلأا ةصسفا˘ن˘م نا˘صضت˘حا
ةنيدمب طصسوتم˘لا ر˘ح˘ب˘لا

يتلا2202 ةنصس نارهو
ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نلا نو˘˘˘كت˘˘˘˘صس
ة˘صضا˘ير˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
.ةيرئازجلا

عافدلإ يبعل ىلع نأامطإ يوإز

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘˘ع نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘طلا ل˘˘جأا ن˘˘م
تنانجا˘ت عا˘فد برد˘م ل˘صصتا ،م˘هد˘ق˘ف˘تو
،ه˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘عل ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب يواز م˘˘ير˘˘ك
تابيردتلا ريصس ةقيرطو مهديدج ةفرعمل
تاهيجوتلا سضعب م˘يد˘ق˘ت ع˘م ة˘يدار˘ف˘نلا

تلدعم ىلع ظافحلل لمعلا ةقيرط لوح
لغتصسا ام˘ك ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ةد˘ي˘ج
رب˘صصلا ى˘لإا م˘ه˘تو˘عد ل˘جأا ن˘م ة˘صصر˘ف˘لا
تاق˘ح˘ت˘صسم˘لا ي˘ق˘ل˘ت د˘عو˘م لو˘ح Ó˘ي˘ل˘ق
ةيراجلا ةنصسلا ةيادب نم ةقلاعلا ةيلاملا

ةيدنأا ل˘ك ه˘صشي˘ع˘ت ل˘كصشم˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
.يناثلاو لوألا اهيمصسقب ةلوطبلا

زيموغ لإزتعإ

بعÓ˘لا ز˘ي˘مو˘غ و˘يرا˘م م˘ها˘˘صس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةدا˘ي˘ق ي˘ف ق˘با˘˘صسلا ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ي˘˘لود˘˘لا
دو˘ع˘صصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ترا˘غ˘تو˘ت˘صش ه˘يدا˘ن
ريخألا ررق ،ءاوصضألا يرود ىلإا ةدوعلاو
،43ـلا نصس يف وهو ،مدقلا ةرك لازتعا

يناملألا يلودلا مجاهملا نأا ليمجلاو
ه˘˘يدا˘˘ن دو˘˘ق˘˘ي˘˘ل ا˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘صس ق˘˘با˘˘˘صسلا
ي˘ف م˘صسو˘م˘لا ى˘ه˘نأا ا˘مد˘˘ع˘˘ب دو˘˘ع˘˘صصل˘˘ل
دليفيليب اين˘ي˘مرأا ف˘ل˘خ ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
.ةيناثلا ةجردلا لطب

لحلإ وه إذه

ببصسب رئازجلا يف يوجلا لاجملا قلغ دعب
يفولخم قيفوت رصشن ،انوروك سسوريف راصشتنا
سسيافلا» ىلع ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ءاد˘ع˘لا
راصسملا هيلع ددحو ايقيرفإا ةراق ةطيرخ «كوب
ى˘لإا  ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج ي˘ف هد˘جاو˘ت نا˘كم ن˘˘م
ة˘ي˘صصخ˘صشلا ه˘ترو˘صص ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘صضو ر˘ئاز˘ج˘لا
ادصصاق لحلا وه اذه لاقو ،ةيصضايرلا ةلذبلاب
نطولا سضرأا ىلإا ةدوعلا هيلع نوكيصس كلذب

.ودعلا قيرط نع
جاهتنإ ررقت يلهألإ ةرإدإإ

نابصشلإ مإدقتصسإ

ة˘ط˘خ ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ةرادإا
تامولعملا بصسحو ثيح نيبعÓلا مادقتصسا
ى˘ل˘ع نو˘كي˘صس ةر˘م˘لا هذ˘˘ه دا˘˘م˘˘ت˘˘علا نا˘˘ف
ةريب˘كلا تا˘نا˘كمإلا با˘ح˘صصأا ن˘م نا˘ب˘صشلا

راركت نود ةلوق˘ع˘م ة˘ير˘ه˘صش رو˘جأا ل˘با˘ق˘م
د˘قا˘ع˘ت ا˘مد˘ن˘ع ي˘صضا˘م˘لا ف˘ي˘صصلا ة˘بر˘ج˘˘ت
ةعفترم روجأاب نيفورعم نيبعل عم يدانلا
جئاتن ىلع باجيإلاب كلذ سسكعني نأا نود
يدا˘ن˘لا نأاو ة˘صصا˘خ ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا
نوك نم مغرلاب طقف ءاقبلا نامصضب ىفتكا

.بعللا يف لازي ل سسأاكلا راوصشم

qarsana@essalamonline.com

1872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ9ـل قفإوملإ0202 نإوج03ءاثÓثلإ

! روهمجلإ روصضح نود ابوروأإ ممأإ يرود
ةبعصصلا ةيعصضولا لظ يف
زوجعلا ةراقلا اهفرعت يتلا
ءا˘˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘˘˘صشف˘˘˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘˘˘صسب
ر˘يا˘م م˘ي˘ت ح˘م˘لأا ،«ا˘نورو˘ك»
يف ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر
ةر˘˘˘كل ي˘˘˘بوروألا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م نأا ى˘˘لإا ،مد˘˘ق˘˘˘لا
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بوروا م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ما يرود
ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لاو
،مداقلا فيرخلا لÓخ ماقتصس
نود˘˘˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘˘˘كت نأا بج˘˘˘˘˘˘ي

ا˘يدا˘ف˘ت ،ير˘ي˘ها˘م˘ج رو˘صضح
راصصنألا نيب ءابولا يصشفتل
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ع˘˘ج˘˘صشمو
.ةيبوروألا

15

ءابولإ نم نوفئاخ ةركصسب وبعل
يف ةلجصسملا ةيئابو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘صصا˘˘خ ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

نم تداز ةركصسب ةيلو ىوتصسم
ةدو˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا فوا˘˘خ˘˘م
رط˘خ ن˘م م˘ه˘حاورأا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
او˘˘˘عرا˘˘˘صس ثي˘˘˘ح ه˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘˘صصإلا
ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ب لا˘˘صصتÓ˘˘ل
لولح داجيإا ةرورصضب مهتبلاطمل
ناو ةصصاخ ةيلاملا مهتاقحتصسمل
لÓ˘˘خ مود˘˘ق˘˘لا تنا˘˘ك م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ن
ة˘ن˘يد˘م ى˘لا ة˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘صسلا
اذه اهل لح داجيإا دصصق نابيزلا

جارفنا يف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ج ل˘مأا˘يو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘˘مزأÓ˘˘ل ع˘˘ير˘˘صس
.لاجآلا برقأا يف دÓبلا حاتجت
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رسصعلإ

03:33

رهظـلإرجفلإ

12:5016:41

برغŸإ

20:10

ءاسشعلإ

21:40

ةÓصصلإ تيقإوم

يصسنرفلإ يرودلإ يف يقيرفإإ بعل نصسحأإ يناث  يناميلصس^
زرحم تايناكمإإ ىلع ينثي ريبكلإ رذنم^

يدإونلإ ءاصسؤور:رإودم
ل..احصضإو إرإرق نوديري
ةكراصشملإ نع ثدحت دحأإ

ةطبإرلإو ةيراقلإ
«فافلإ» دحتت مل

 يوركلإ مسسوŸإ Òسصم ‘ «فافلإ» لسصف رظتنت ةرإدإ’إ

ةلاقتصسلإ ررقيو ملصستصسي يطإورز
«بون÷إ روصسن» ةصسائر نم

 ءابولإ نم افوخ ةركسسبب قاحتل’إ إوسضفر نوبعÓلإ

ءإرصضÿ ينفلإ مقاطلإ
لجعتصسي «نابيزلإ»

يرودلإ فيقوت

 ›إرديفلإ بتكŸإ ديب Òخأ’إ رإرقلإ نأإ دكأإ

1872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ9ـل قفإوملإ0202 نإوج03ءاثÓثلإ

 ءيسش لك لبق ةماعلإ ةحلسصملإ نأإ ىلع إوعمجأإ

يحصصلإ لوكوتÈلإ قيبطت ةلاحتصسإ نودكؤوي طصسولإ ةيدنأإ ءاصسؤور
ةيدنألإ تاحإÎقإ ‘ مويلإ لصصفي ›إرديفلإ بتكŸإ

 جÈلإ يلهأإ ةركسسب دا–إ ةرواسسلإ ةبيبسش

 نمأ’إ حلاسصم ىدل ىوكسش عدوأإ

لايتغإ ةلواÙ صضرعتي Óصسيإ


