
30 صص

مداقلا تبسسلا ةمأ’ا صسل‹ ¤إا لزني

تلواح ةديشس ىلع صضبقلا
ىفششتشسم نمعيشضر ةقرشس

50 صصةديلبلا ‘ كيرافوب
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ةقحلم مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن
مهبلاطمب مهكسسمت نع اريبعت ةرازولا

ثحبلاو فاسشكتسس’ا دوهج فيثكت نلعأا
ةديدج لوقحب لورتبلاو زاغلا نع

فلتخم ىلع هتدوسسم عيزوت دكأا
اهئارثإا دسصق نيلعافلا

نوبت صسيئرلا» :باقعل
يقفاوت روتشسدل ىعشسي

30 صص«ةلحرم روتشسدل ’

ةلوانملا بعسش يقرُيو ينطولا جامدن’ا لدعم عفري لكسشب فيكُت

اهتيب نم ةيلام غلابم ةقرسس دسصقةباقرلا بايغ ةلغتسسم  ةبيبط ةفسص تلحتنإا

غلك4 نم ديزأا زجح
 نيياكوك

نارهوو ناشسملتب

ىلفدلا نيعب ةيباهرإ’ا تاعامجلل أابخم ريمدتو فسشك

50 صص

،ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو ،با˘قر˘ع د˘م˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
دوهج في˘ث˘ك˘ت ىل˘ع ه˘ح˘لا˘سصم صصر˘ح

زا˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘˘لاو فا˘˘˘˘سشك˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
ع˘˘˘م ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج لو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب لور˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لاو
ىلإا ،ةيليوحتلا تاعانسصلاب مامته’ا

نم ريركتلا تاردق نم عفرلا بناج
نويلم53 ىلإا ،ايونسس نط نويلم72

.4202 قافآا نط

ةموك◊ا لمع ةششقانم
ناÈŸلا ‘مويلا

دغ دعب هيلع تيوشصتلاو
40 صص

ءابعأ’او ىسشامتي ’ ايلاح هب لومعملا نأا اودكأا
1002 ذنم ريغتي مل هنوك اهنولمحتي يتلا

نوبلاطي بيلحلا وعزوم
ىلإا مهحبر صشماه عفرب
دحاولا صسيكلا يف جد5

هتدج لتقي باشش
صسادرموب يف ةقرطمب

50 صص

نونحو قاطرط وقيفوتوديعشسلا قح يف اذفان اشسبح ةنشس02 صسامتلا
30 صصهتلكوم ةئربتب لئافتم ةزيول عافدو ةسسلجلا نع اددجم باغ قاطرط

يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاشسأا
اددجم نوجرخي

عراششلا ىلإا

40 صص

عفر ىلعنوشصيرح»: باقرع
نويلم53 ىلإا ريركتلا تاردق

«4202 قافآا ايونشس نط

40 صص

40 صص

ةيميظنتلا صصوشصنلا ةعجارم يف عورششلا
ابيرق«DKC» ماظن مكحت يتلا



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
كنبلا فظوم
توكحط طروي

عيباسسأ’ اولمع نيذلا نوققحملا دكأات
ي˘ح˘م لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ف˘ل˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘يو˘ط
ل˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت بل˘˘غأا ّنأا ،تو˘˘كح˘˘ط ن˘˘يد˘˘لا
ر˘ي˘غو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لا
،لجرلا اذه تاكرسشب ةسصا˘خ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
كنب فظوم اهليسصافت قدأابو اهيلع فرسشي
رينويلم ىلإا لوحت ،ةمسصاعلا يف لمعي
دحأا ناك ثيح ،ةليلق تاونسس نوسضغ يف
يف توكحط اوطرو نيذلا دوهسشلا رثكأا
.اهببسسب نجسسلا عدوأا يتلا داسسفلا اياسضق

فيطشس ‘ فششقتلا

ةي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا نأا م˘كح˘ب
دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م ن˘مز˘لا ق˘با˘˘سست ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ةيمنتلا ةريتوب عفدلل ةديدج ةيلام ليخادم
،ةفقوتملا عيراسشملا نم تارسشعلا ذاقنإاو
0202 ةنسس ةي’ولاب ةيدلب06 تلبقتسسا
ةنراقم اهيلإا ةهجوملا تاينازيملا يف حسشب
بلط يلاولا نأا املع ،ةيسضاملا تاونسسلاب
،نيفر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ءا˘ق˘ل ر˘خآا ي˘ف را˘ي˘مأ’ا ن˘م
نيسسحتل مهتايدلب تايناكمإا ىلع دامتع’ا

يدافتو اهب ةيمنتلا ةلجع عفدو ،اهليخادم
.ةلودلا تاينازيم ىلع دامتع’ا

يديشس اي كتاكرب»
! .. «خيششلا

تيهنأا قباسس يلاو مدقأا ،ةحاقوو ةأارج لكب
ضسيئر اهرقأا يتلا ةريخأ’ا ةكرحلا يف هماهم
ةيواز خيسش نم ةطاسسو بلط ىلع ،ةيروهمجلا
نم ،نوبت ديجملا دبع نم برقم بونجلا يف
هيلع دريل ،ةي˘ما˘سس ة˘ف˘ي˘ظو ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأا
ح˘م˘سسي ’ ضسي˘ئر˘لا» لو˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘يواز˘˘لا خ˘˘ي˘˘سش
.«هتايحÓسص يف لخدتلاب

ردشصم نطاوŸا
يتامغزل يمشسر

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق ضسلا˘˘ج˘˘م ةد˘˘ع تد˘˘˘ه˘˘˘سش
تاقيقحتلا نم ددع ح˘ت˘ف ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

تاقفسصب بعÓت اياسضقو راقع اياسضق لوح
ءانب ةيموم˘ع تا˘ئ˘ي˘هو تارادإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نأا وه اذه نم مهأ’ا ،نينطاوم ىواكسش ىلع
هيدعاسسمو هيراسشتسسم فلك ،يتامغز ريزولا
ميدقتب ،مÓعإ’ا لئاسسو ةعباتم يف نيسصتخملا
،رسشنت يتلا اياسضقلا رطخأا لوح ةيموي ريراقت
.اهلوح تاقيقحت حتف لجأا نم اذهو

qarsana@essalamonline.com
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؟ ةفرشش لخدتي له
انعراوسش اهنم تلخ امدعب

يسضاملا ير˘ف˘ي˘ف22 ذ˘ن˘˘م
كار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ع’د˘˘˘˘نإا خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ةرهاظ ارخؤوم تداع ،يبعسشلا

ةيئاوسشعلا تارايسسلا فقاوم
عراوسش ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب
اهتايعادت تداعو ،ةم˘سصا˘ع˘لا
ن˘طاو˘م˘لا قرؤو˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘سسلا
هتبكر˘م˘ب ف˘قو˘ت ا˘م˘ن˘يأا يذ˘لا
ى˘˘˘هدأ’او ،لاو˘˘˘˘مأ’ا ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘ي
«غنيكرابلا» غلابم نأا رمأ’او
لسصت ثيح ةعفترم دج هذه
رارغ ىلع قطانملا ضضعب يف
فسسوي ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع نونطاوم ثاغتسسإا هيلعو ،جد003 ىلإا ةمسصاعلا
.ةيبلسسلا ةرهاظلا هذهل دح عسضوو لخدتلا لجأا نم ،ةمسصاعلا يلاو ،ةفرسش

! .. ةفاحشصلل مهترظن هذه
وأا ،ما˘˘يأ’ا ر˘˘ئا˘˘سس ي˘˘ف

’ ،ءا˘˘خر˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ت˘˘˘˘ح نودر˘˘˘˘ي
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا ت’ا˘˘˘˘سصتا

امدنعو ،بعاتملا ةنهم
وأا م˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘ه˘˘ن بر˘˘ت˘˘ق˘˘ت
ة˘˘˘طرو ي˘˘˘ف نو˘˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘˘ي
وه اذه ،مهب نودجنتسسي

ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ما˘ع ر˘يد˘˘م لا˘˘ح
مايأ’ا يف ةريبك ةيمومع
را˘ب˘خأا ه˘˘تدرو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ءاهنإا رارق رودسص برقب
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ف ،ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م
ىلع مÓعإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ع˘˘م ه˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ل بي˘˘تر˘˘ت˘˘ب

رسشنب مهعانقإا ةلواحم دسصق ،يرسصبلا يعمسسلا لاجم يف نيطسشانلا مهنم ةسصاخ نييفحسص
ةركف نع رارقلا باحسصأا لدعي نأا ،ىسسعو لع ،هتاحاجنو هتازاجنإا لوح ةروسصم تاجاتوبور
.لوؤوسسملا اذه ماهم ءاهنإا

نونزحي مه ’و ب◊ا ديع ’
ة˘ب˘ل˘ط ن˘ي˘ب را˘ب˘خأا را˘سشت˘نا د˘ع˘˘ب

لو˘ق˘ت ن˘طو˘لا تا˘ع˘ما˘ج ف˘ل˘ت˘خ˘م
ل˘خاد ي˘نو˘ن˘ج ل˘ف˘ح˘ل ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘˘ب
يرفيف41 موي ي˘ع˘ما˘ج˘لا مر˘ح˘لا
لواد˘تو ،بح˘لا د˘ي˘ع˘˘ل فدا˘˘سصم˘˘لا
لسصاوتلا طئاسسو ىلع تاهويديف
،ضصو˘سصخ˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
تاعماجلا يريدم نم ددع عراسس
راد˘سصإا˘ب ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘ما˘˘قإ’او
ديعلا اذهب ةيلافتحا يأا عنم تارارق
اودد˘˘هو ،ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا مر˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
.ةيسساق تابوقعب نيفلاخملا

؟.. قباشسلا ةماعنلا ›او ىفتخا نيأا
ةي’و يلاو براقأا ئجوف

ضضع˘بو ،ق˘با˘سسلا ة˘ما˘ع˘˘ن˘˘لا
ن˘ع ه˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘خإا˘˘ب ،ه˘˘فرا˘˘ع˘˘م
تف˘˘سصع نأا د˘˘ع˘˘ب را˘˘ظ˘˘نأ’ا
اهارجأا يتلا ةريخأ’ا ةكرحلا
ة’و˘لا كل˘˘سس ي˘˘ف ضسي˘˘ئر˘˘لا
˘ما˘قرأا ر˘˘ي˘˘غ ثي˘˘ح ،ه˘˘سسأار˘˘ب
يلئاعلا هلزنم رداغو ،هفتاه
ىتح ا˘ه˘ل˘ه˘ج˘ي ة˘ه˘جو و˘ح˘ن
لجرلا بغري لهف .. هؤوانبأا
ه˘ب مأا ة˘حار˘ل˘ل دو˘ل˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف
.؟ ام بطخ



،ين˘ي˘ط˘ن˘سسق قورا˘ف ح˘سضوأا
ي˘ف ،ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا د˘حأا ي˘ما˘ح˘م
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
نم ةيحابسصلا ةرتفلا نأا ،ضسمأا
ةسسلج نم ريخأ’او يناثلا مويلا
تفرع يتلا ةمكاحملا فانئتسسا

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج رو˘˘سضح
نا˘م˘ث˘ع م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

عا˘م˘ت˘سس’ا تد˘ه˘سش ،قا˘˘طر˘˘ط
يتلا ةماع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ضسا˘م˘ت˘ل’
02 ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘سست˘ب تب˘لا˘ط
ق˘ح ي˘ف ةذ˘فا˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس ة˘˘ن˘˘سس
يف˘لا˘سسلا ة˘ع˘برأ’ا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
.ركذلا

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
عافد ىلإا عامت˘سس’ا ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا
ةرتفلا نأا ملعلا ع˘م ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
عامتسس’ا تده˘سش ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا
،نونح ةزيول ةمهتملا عافد ىلإا
يف ا˘ه˘ي˘ما˘ح˘م د˘حأا ىد˘بأا ي˘ت˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ة˘م˘كح˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م ما˘˘مأا ضسمأا
هلؤوافت ،ةديلبلا ي˘ف ة˘ير˘كسسع˘لا
.هتلكوم ةئربتب

ةمكح˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
تردسصأا ،ةديلب˘لا˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا
يسضاملا ربمت˘ب˘سس52 ـلا ي˘˘˘˘ف
مكحلاو ةنادإاب ايروسضح امكح
،ديعسسلا ةقيلفتوب نم لك ىلع
،نامثع قاطرط ،دمحم نيدمو
ةنسس51 ةبوقعب ،نونح ةزيولو
لجأا نم مهتعبات˘م د˘ع˘ب ا˘ن˘ج˘سس
ةيانب لخاد اهباكترا مت لاعفأا

نوناقلل اقبط لمحت ةيركسسع
لجأا نم ر˘مآا˘ت˘لا ة˘يا˘ن˘ج ف˘سصو

ضشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسب ضسا˘˘سسم˘˘لا
،ة˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘سس د˘سض ر˘مآا˘ت˘˘لاو
ضصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا لا˘˘ع˘˘فأ’ا ي˘˘هو
يلاوتلا ىلع اهيلع بقاعملاو
ءاسضقلا نوناق نم482 ةداملاب
87و77 نيتداملاو ،يركسسعلا

.تابوقعلا نوناق نم
رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإاو

يئاهنلا مكحلاب قطنلا متي مل
ة˘ع˘برأ’ا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
.ركذلا يفلاسسلا

ي˘˘ف ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ضصر˘˘˘ح˘˘˘ت
يذلا ،اهلمع ططخم عورسشم
ضسلجملا ىلع مويلا ضضرعيسس
زيزعت ىلع ،ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
،ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لاو ن˘˘مأ’ا
اياقب ةحفاكمل لمعلا فيثكتب
دود˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘˘تو ،با˘˘˘هرإ’ا
يجراخ ديد˘ه˘ت يأ’ يد˘سصت˘ل˘ل
.لمتحم

ل˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ح˘˘˘سضوأا
تم˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا
ضسيمخلا موي هيلع ةقداسصملا
يئانثتسسا عامتجا يف يسضاملا
ضشي˘ج˘لا نأا ،ءارزو˘لا ضسل˘ج˘˘م˘˘ل
ع˘ل˘ط˘سضي ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
قلعتي امي˘ف هدو˘ه˘ج ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
،هتانوكم ةيفار˘ت˘حاو ة˘نر˘سصع˘ب
ه˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘م را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف كلذو
ةدايسسلاو عا˘فد˘ل˘ل ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
ىلع ظافحلا اذكو ،نيينطولا

تح˘ت ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ة˘مر˘ح
دئاقلا ،ةيروهمجلا ضسيئر ةرادإا
ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعأ’ا
ىلإا رظنلا˘بو ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ضضع˘ب˘ب تم˘لأا ي˘˘ت˘˘لا ثاد˘˘حأ’ا
ة˘مو˘كح˘˘لا نإا˘˘ف ،راو˘˘ج˘˘لا لود
ن˘ي˘مأا˘ت ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ة˘سصير˘˘ح
اميسس’ اندل˘ب˘ل ة˘ير˘ب˘لا دود˘ح˘لا
ةيبونج˘لاو ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا دود˘ح˘لا
ت’ا˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا
عسضو ربع ،ةيو˘ج˘لاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا

اذكو ،ةمئÓم لمع تاططخم
مجح عم ةبسسانتملا ةدعلا دادعإا
يتلا ةيفيكلا˘ب كلذو ،د˘يد˘ه˘ت˘لا
يأ’ يد˘˘˘سصت˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت
.لامتحا

ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا تد˘˘˘كأاو اذ˘˘˘ه

ضشي˘ج˘لا ةد˘نا˘سسم˘˘ب ا˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
نم موعدملا ،يبعسشلا ينطولا
كلذو ،ىر˘˘خأ’ا ن˘˘˘مأ’ا تاو˘˘˘ق
يف ةداوه نود لمعلا فيثكتب
ةياغ ىلإا باهرإ’ا اياقب ةحفاكم
يئاهن˘لاو ي˘ل˘كلا لا˘سصئ˘ت˘سس’ا
ةبرا˘ح˘م اذ˘كو ،ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه˘ل
ةر˘با˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا
راجت’اب رمأ’ا قلعتيو ،دودحلل
ةرجهلاو بيرهتلاو تاردخملاب

لظ يف كلذو ،ةيعرسشلا ريغ
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا

نمأ’او ملسسلا ةيقرتب اهكسسمتو
يو˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘يو˘ت˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ددسش ددسصلا اذه يفو ،يلودلاو
ىلع ،ةموكحلا لمع ططخم
راو˘ج˘˘لا لود ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا نأا
لÓ˘خ ن˘م زز˘ع˘ت˘يو رو˘ط˘ت˘ي˘سس
،ةفيكمـلا ةيتاي˘ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘لآ’ا

ة˘˘برا˘˘ح˘˘م لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف كلذو
اذ˘˘كو ،بير˘˘خ˘˘ت˘˘˘لاو با˘˘˘هرإ’ا
ةر˘با˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا
ءاوسس ،اهلاكسشأا عيمجب دودحلل

وأا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا را˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘م˘˘˘سض
.فارطأ’ا ددعتملا

ل˘م˘ع˘ت˘سس ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ر˘يو˘ط˘ت م˘عد ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘˘لا
ثح˘ب˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق
نيهجوملا ،عافد˘ل˘ل ر˘يو˘ط˘ت˘لاو
ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا و˘˘˘ح˘˘˘ن مز˘˘˘ح˘˘˘ب
ةربخلا باسستكاو ايجولونكتلا

ناد˘ه˘سشي ن˘يذ˘ل˘لا تارا˘ه˘م˘˘لاو
نم اد˘يد˘ج ا˘ع˘فدو ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘كار˘˘سشلا ثي˘˘ح
تارد˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘تو
ضسناجتملا جامدن’او ةي˘ن˘طو˘لا

ةينطولا ةيعانسصلا ةادأ’ا نمسض

ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف م˘ها˘سسي˘سس ل˘كسشب
اذ˘˘˘ه ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا

ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا ل˘سصاو˘ي˘سسو
ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو‐ ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م عور˘˘˘˘سشم
تا˘طا˘سشن ة˘ي˘م˘ن˘ت  ‐ة˘مو˘كح˘لا
ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ناديملا يف فارطأ’ا ددعتملاو
ه˘ل˘ئا˘سسو ر˘يو˘ط˘ت˘ل ير˘كسسع˘˘لا

نم هلخدت تاردقو هتازيهجتو
ن˘مأ’ا تاءا˘˘سضف ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ل˘˘جأا

هتمهاسسم ميدقتلو رارقتسس’او
،م˘ل˘سسلا ظ˘ف˘ح تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف

ةياعر تحت ايقيرفإا يف اميسس’
،ةلسصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا

اسضيأا ةمو˘كح˘لا م˘عد˘ت˘سس ا˘م˘ك
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا تارد˘˘˘ق
،يناربيسسلا عافدلا يف يبعسشلا

ع˘˘سضو˘˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس ا˘˘م˘˘˘م
ةمظنأا نمأ’ ةينطو ةيجيتارتسسا
ن˘م˘سضي ل˘كسشب تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا
ةفاك نيمأاتو ةيامح يف ةيلاعفلا

نم ةلودلا تائيهو تاسسسسؤوم
امك ،ليبقلا اذه نم ديدهت يأا
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا ل˘سصاو˘˘ي˘˘سس
لاجم يف هتم˘ها˘سسم ،ي˘ب˘ع˘سشلا
قطا˘ن˘مـلا ن˘ي˘مأا˘تو ة˘لز˘ع˘لا كف
مهاسسي˘سسو ن˘طو˘ل˘ل ة˘يدود˘ح˘لا
يبطلا لف˘كت˘لا˘ب لا˘ع˘ف ل˘كسشب
ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘مـلا˘ب ي˘˘ح˘˘سصلاو
يف اميسس’ ةلوزعملا قطانمـلا
بو˘ن˘ج˘لاو ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا با˘˘سضه˘˘لا

ةبولطمـلا ةد˘عا˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘تو
بارتلا عوبر ةفاك ربع ناكسسلل
اهسضرفت ةرم لك يف ،ينطولا
.فورظلا
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هتلكوم ةئربتب لئافتم ةزيول عافدو ةسسلجلا نع اددجم باغ قاطرط

ديعشسلا قح يف اذفان اشسبح ةنشس02 صسامتلا
نونحو قاطرط وقيفوتو

ـه.داوج

نم لك قح يف ةذفان اسسبح ةنسس02 ةبوقع ،ةديلبلاب ةيركسسعلا فانئتسسلا ةمكحم ىدل ماعلا بئانلا شسمأا شسمتلا
لارنجلا» وعدملا ،نيدم دمحم دعاقتملا قيرفلاو ،هراسشتسسمو ،قبسسألا ةيروهمجلا شسيئر قيقسش ،ديعسسلا ةقيلفتوب

ةزهجألا قسسنم ،نامثع قاطرط دعاقتملا لارنجلا اذكو ،لامعلا بزحل ةماعلا ةنيمألا ،نونح ةزيول نع Óسضف ،«قيفوت
.ششيجلاو ةلودلا ةطلسس دسض رمآاتلا ةيسضق يف نيمهتملا ،قباسسلا ةينمألا

لك ثيدح ةيمازلإا تيبثت اهزربأا
داسضلا ةغلب بعسشلاو نيلوؤوسسملا

صسلجملا تاحرتقم هذه
ةيبرعلا ةغلل ىلعأ’ا
روتشسدلا ليدعت صصوشصخب
شسيئر ،ديعلب حلاسص ذاتسسألا طامأا
،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا شسلجملا
هتئيه تاحرتقم نع ماثللا
،روتسسدلا ليدعتب ةسصاخلا

اهزربأا طاقن7 يف اهرسصحو
لك ثيدح ةيمازلإا تيبثت
.داسضلا ةغلب بعسشلاو نيلوؤوسسملا
شسمأا هل ةلخادم يف ،ديعلب حسضوأا

ليدعتل ةيسسايسسلا ةودنلا لÓخ
ةديرج شسمأا اهتمظن يتلا روتسسدلا
ةماحلاب ةينطولا ةبتكملاب ،راوحلا

تاحرتقم نأا ،ةمسصاعلا يف
،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا شسلجملا

،روتسسدلا ليدعت شصوسصخب
ةيمازلإا تيبثت لوح اسساسسأا روحمتت

ةغللاب نيلوؤوسسملا لك ثيدح
3 ةداملا ىلإا اهتفاسضإا متي ،ةيبرعلا

شصنت يتلاو ،يلاحلا روتسسدلا نم
ةغّللا يه ةيبرعلا ةغللا» نأا ىلع

ةيبرعلا لظت ،ةيمسسرلاو ةينطولا
ىلع ددسشو ،«ةلودلل ةيمسسرلا ةغّللا

ءامسص ةداملا هذه نوكت نأا ةرورسض
يف اهب شساسسملا متي ل روتسسدلا يف
حرتقا امك ،قحل ليدعت يأا
ديدجلا روتسسدلا يف شصيسصنتلا

ةيرئازجلا ةلودلا ةيعامتجا ىلع
ةلداعلا اياسضقلل اهترسصانمو
نوكي نأاو تاطلسسلا نيب لسصفلاو
.عيمجلا قوف نوناقلا

ـه.داوج
داحتلا ةمق يف هتكراسشم دعب
ابابأا شسيدأاب يقيرفإلا

رئاز÷ا ¤إا دوعي نوبت صسيئرلا
دبع ،ةيروهمجلا شسيئر داع

ىلإا شسمأا رهظ دعب ،نوبت ديجملا
ابابأا شسيدأا نم امداق نطولا شضرأا

يف هتكراسشم دعب ،ايبويثا يف
ءاسسؤورل33 ـلا ةيداعلا ةرودلا لاغسشأا

يقيرفإلا داحتلا تاموكحو لود
قدانبلا تاكسسإا» عوسضوم لوح

ةيتاوم فورظ داجيا .. ايقيرفإاب
ناكو اذه.«ايقيرفا ةيمنتل
فثكم طاسشن ،ةيروهمجلا شسيئرل

هباطخ ةسصاخ ةمقلا هذه لÓخ
لود ءاسسؤور مامأا هاقلأا يذلا

اذكو ،يقيرفإلا داحتلا تاموكحو
ديدعلا عم اهارجأا يتلا تاثداحملا

ناكو.نييقيرفإلا هئارظن نم
رئازجلا نأا دكأا دق ،نوبت شسيئرلا
لظتسس اهدييسشت يراجلا ةديدجلا

اهتامازتلاو اهئدابمل ةيفو
ادعاسصف نآلا نم علطسضتسسو
يفو ايقيرفإا يف Óماك اهرودب
ةرودلا تسصسصُخ ةراسشإÓل.ملاعلا
تاموكحو لود ءاسسؤور ةمقل33ـلا
عوسضومل ،يقيرفإلا داحتلا
فورظ داجيإا .. قدانبلا تاكسسإا»
.«ايقيرفإا ةيمنتل ةيتاوم

ـه.داوج

ضسل˘ج˘م˘لا مو˘ي˘لا ف˘نأا˘ت˘سسي
يف هلاغسشأا ،ينطولا يبعسشلا

ضصسصخ˘ت ة˘ي˘ن˘˘ل˘˘ع تا˘˘سسل˘˘ج
ل˘˘م˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ضضر˘˘˘ع˘˘˘ل
نأا ىلع ،هتسشقانمو ةموكحلا
دغ دعب هيلع تيوسصتلا متي
.ضسيمخلا

ىلف˘سسلا ة˘فر˘غ˘لا تح˘سضوأا
ضسمأا اهل نايب يف ،ناملربلل
ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘سسلا» تم˘˘ل˘˘سست
مويلا نوعرسشي اهباون ّنأا ،هنم
ططخمل ةماعلا ةسشقانملا يف
د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘˘ع
ريزولا ضضرع ىلإا عامتسس’ا
ةسشقا˘ن˘م˘لا ل˘سصاو˘ت˘ت˘ل ،لوأ’ا
د˘ع˘ب ءا˘ع˘برأ’ا د˘غ ة˘يا˘غ ى˘˘لإا
ءاسسؤور لخدتل لاجملا حسسف
ىلع ،ةيناملربلا تاعومجملا
د˘˘غ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سسل˘˘ج نو˘˘˘كت نأا
ة˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
ر˘يزو˘لا در ى˘لإا عا˘م˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
،ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،لوأ’ا
مايأا ةليط باونلا اهحرط يتلا
تيوسصتلا مث نمو ،ةسشقانملا

.ةموكحلا لمع ططخم ىلع
،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو

ضسيئر ،ليجوق حلاسص فسشك
نأا˘ب ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مأ’ا ضسل˘ج˘م

،ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
تبسسلا موي نم ءادتبا لزنيسس
ةيعيرسشتلا ةفرغلا ىلإا مداقلا
ي˘ت˘لا ه˘˘ت˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
˘مو˘ي˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘سست˘˘سس
ءا˘سسؤور ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب ،ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا
مث ،ةيناملرب˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا در
ةوÓت م˘ث ءا˘سضعأ’ا تÓ˘خد˘ت

ةقداسصملاو ططخملا ةحئ’
يف ،«انيسسلا» را˘سشأاو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تم˘˘˘ل˘˘˘˘سست ضسمأا ه˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ّنأا ىلإا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
49 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا

ى˘ل˘ع ضصن˘ت ،رو˘ت˘˘سسد˘˘لا ن˘˘م
اسضرع ،لوأ’ا ريزولا ميدقت»
ةموكحلا لمع ططخم لوح
.«ةمأ’ا ضسلجمل

ضسلجم ضسيئر ىزعو اذه
،ةبسسا˘ن˘م˘لا˘ب ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مأ’ا
د˘ي˘˘ه˘˘سشلا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘عو ضشي˘˘ج˘˘لا
حار يذ˘لا ،ةد˘ع ن˘ب م˘ي˘˘هار˘˘بإا

ي˘با˘هرإ’ا ءاد˘ت˘ع’ا ة˘ي˘˘ح˘˘سض
ةزرفم فدهتسسا يذلا نابجلا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘˘ل
يجاب جربب نيوايميت ةقطنمب
.راتخم

ح.نيدلا رمق

مداقلا تبسسلا ةمألا شسل‹ ¤إا لزني

مويلا ةموك◊ا لمع ةششقانم
دغ دعب هيلع تيوشصتلاو ناÈŸلا ‘

د˘˘م˘˘ح˘˘م رو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ىدل ةمهمب فلكملا ،باقعل
نأا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘˘ئر
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ى˘˘ع˘˘سسي ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
روتسسدل ’ يقفاوت روتسسدل
،ضضعبلا هل جوري امك ةلحرم
ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تقو˘لا نأا ازر˘˘ب˘˘م
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ءار˘ب˘خ˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل
،هتعجارم تاحارتقا ةغايسصب

ةدوسسم دادعإا لجأا نم فاك
بعسشلا بلاطم مدخت ةعماج
.يرئازجلا

ةملك يف ،باقعل حسضوأا
ةيسسا˘ي˘سسلا ةود˘ن˘لا لÓ˘خ ه˘ل
ي˘ت˘لا رو˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل
راوحلا ةديرج ضسمأا اهتمظن
ةماحلاب ةينطو˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘ب
يتلا ةنجللا نأا ،ةمسصاعلا يف
دمحأا روسسي˘فور˘ب˘لا ا˘ه˘سسأار˘ي
ةيلمع يف تقل˘ط˘نإا ،ة˘بار˘ع˘ل
نم روتسسدلا ةدوسسم دادعإا
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر را˘كفأا

نم اهعنمي ’ اذه نأا ازربم
يف لاقو ،اهتاحارتقا مدقت نأا

ةير˘ح˘لا ا˘ه˘يد˘ل» دد˘سصلا اذ˘ه
حر˘˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘كلا
.«تاحارتق’ا

نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأاو اذ˘˘ه
م˘ت˘˘ي˘˘سس رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ةدو˘˘سسم
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت
ة˘˘حا˘˘سسلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
،ةيسسايسس بازحأا نم ةينطولا

اذ˘كو ،ءا˘ط˘سشن ،تا˘ي˘ع˘˘م˘˘جو
اريسشم ،اهئارثإا ةيغب ،نييباقن
عيسسوت ىلع ضصرحلا ّنأا ىلإا
ىلإا لوسصولا وه ةراسشتسس’ا
ةيوهلا ززعي يقفاوت روتسسد

نوسصيو اهيمح˘يو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
مكحلا يف عوقولا نم دÓبلا
ززعيو يدادبتسس’او يدرفلا
ةيعامجلاو ةيدرفلا تايرحلا

اذ˘ه ي˘ف ازر˘ب˘م ،ا˘ه˘ط˘ب˘سضيو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا دد˘˘˘سصلا
،ةيروهمجلا ضسي˘ئر ا˘ه˘ب˘سصن
تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م ع˘˘م˘˘ج ضضر˘˘غ˘˘ب
ذ˘خأا˘ت˘سس ،رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت
فلتخمل ةيدعبلا تاحارتق’ا
نأا يغبني يت˘لاو ،ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
مازتل’ا لجأا نم ةقيقد نوكت
تاعيرسشت ليدعتل ةد˘ن˘جأ’ا˘ب
نو˘˘˘نا˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ،ىر˘˘˘˘خأا
اهتلاحإا مث نمو ،تاباختن’ا

ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘لا ضشا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ناملربلاب

ةمهمب فلكملا اعدو اذه
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘˘ئر ىد˘˘ل
ى˘˘˘لإا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘˘سشلا
م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
،روتسسدلا ليدعتل تاحارتقا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ب˘طا˘خ˘م لا˘قو
لخديسس ديد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا»
ى˘ل˘ع ة˘ير˘˘هو˘˘ج تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت
.«نيناوقلا نم ديدعلا

رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
ضسيئر ضصرح ،باقعل دمحم
عيجسشت ى˘ل˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

يف مهاسست تاودن اذكه لثم
ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ةدو˘˘˘˘سسم ءار˘˘˘˘˘ثإا
يأارلل اهميدقت لبق روتسسدلا
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت نأا˘˘ب ر˘˘˘كذ ،ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تامازتل’ا مهأا دحأا روتسسدلا
ديجملا دبع ضسيئرلل45 ـلا
ة˘ن˘ب˘ل˘لا» ـب ه˘ف˘سصوو ،نو˘˘ب˘˘ت
ة˘˘لود ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل «ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا
.تاسسسسؤوملا

ر.نوراه

اهئارثإا دسصق نيلعافلا فلتخم ىلع هتدوسسم عيزوت دكأا

روتشسدل ىعشسي نوبت صسيئرلا» :باقعل
«ةلحرم روتشسدل ’ يقفاوت ةلودلا تائيهو تاسسسسؤوم ةفاكو تامولعŸا ةمظنأا Úمأاتل ÊاÈيسسلا عافدلا ‘ ششي÷ا تاردق معد

ةيجراÿا تاديدهتلاو باهرإ’ا اياقب ةحفاكÚ Ÿينطولا عافدلاو نمأ’ا ززعت ةموك◊ا



م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأا ا˘˘عدو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘يزو ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب
4 ذنم ة˘عو˘فر˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
مهتفقو لÓخ اوددرو ،رهسشأا
تاراع˘سش  ةد˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

اهيف اورب˘ع تا˘ت˘ف’ او˘ل˘م˘حو
رار˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘ع
ذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت..ل˘˘سشا˘˘ف ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب»
،«ق˘˘˘هر˘˘˘م ذا˘˘˘ت˘˘˘سسأا..بع˘˘˘ت˘˘˘˘م
ارد˘˘˘ق عو˘˘˘فر˘˘˘˘م ذا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ’ا»
،«ار˘ه˘ق ارو˘سسكم هو˘م˘ت˘بر˘˘عأا
ج˘ها˘ن˘م˘لاو ج˘مار˘ب˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت»

موسسرملا قيب˘ط˘ت» ،«ةرور˘سض
قحلا» ،«يعجر رثأاب يسسائرلا
«ميظنتلاو ريبع˘ت˘لا ة˘ير˘ح ي˘ف
نودماسص» راعسش مهديدرت عم
.«نودماسص

هذه بلاطم روحمتتو اذه
ا˘سسا˘سسأا ةذ˘تا˘سسأ’ا ن˘م ة˘ئ˘ف˘˘لا

جماربلاو جهانملا رييغت لوح
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج ق˘ق˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘ف˘ح˘˘م˘˘لا ف˘˘ف˘˘خ˘˘يو
ر˘ثأ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ،ذ˘ي˘م˘ل˘˘ت˘˘لا
41/662 موسسرمل˘ل ي˘ع˘جر˘لا

ي˘˘˘ف هرود˘˘˘سص خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
د˘ي˘حو˘ت ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا

كلذو ف˘ي˘ن˘˘سصت˘˘لا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
ةيملع˘لا تادا˘ه˘سشلا ن˘ي˘م˘ث˘ت˘ب

،ضصرفلا ؤوفاكت أادبمل انامسض
بتاور ع˘˘˘˘˘فر ن˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘سضف
ـب ةيئادتب’ا ةسسردملا ةذتاسسأا

كارد˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ جد00003

،ةروهدتملا ةي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘لا
مج˘ح˘لا ضضي˘ف˘خ˘ت بنا˘ج ى˘لإا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ذا˘˘ت˘˘سسأ’ ي˘˘عا˘˘سسلا
ةذتاسسأا ضصيسصختو يئادتب’ا
دان˘سسإا مد˘عو ظا˘ق˘يإ’ا داو˘م˘ل
ةذتا˘سسأ’ جاو˘فأا3 ن˘م ر˘ث˘˘كأا
نم ذاتسسأ’ا ءافعإا ،ةيسسنرفلا

ر˘˘˘ي˘˘˘غ ما˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ةر˘ج˘ح جرا˘خ ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا
ح˘˘ن˘˘م د˘˘سصر ع˘˘م ضسيرد˘˘ت˘˘˘لا

˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ءادأ’ ة˘˘سصا˘˘خ
امك ،جد00002ـب ةردقملاو
،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط
نم ،يئادتبإ’ا ةذتاسسأا نيكمتب
يف ةيلآ’ا ةي˘قر˘ت˘لا ي˘ف ق˘ح˘لا
ذا˘ت˘˘سسأا ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لإا ف˘˘ن˘˘سصلا

ةبترو ،تاونسس5 لك يسسيئر
،تاونسس01 لك نوكم ذاتسسأا

دعاقتلا ي˘ف ق˘ح˘لا عا˘جر˘ت˘سسا
ة˘ن˘ه˘م جاردإا ر˘ب˘˘ع ي˘˘ب˘˘سسن˘˘لا
نهملا ةمئاق نم˘سض م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘سسرد˘م˘˘لا قا˘˘ح˘˘لإا ،ة˘˘قا˘˘سشلا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ب ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
،تا˘يو˘نا˘ث˘لاو تا˘ط˘سسو˘ت˘م˘˘لا

ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص ضصي˘˘سصخ˘˘˘ت اذ˘˘˘كو
ةذ˘تا˘سسأÓ˘˘ل ن˘˘كسسلا ن˘˘م˘˘سضت

ح˘ئار˘سشلا ي˘قا˘˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
.ةيعامتج’ا

جا˘ج˘ت˘حا ة˘ق˘ير˘˘ط تفر˘˘عو
ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأا
نم ر˘بو˘ت˘كأا7 ذ˘ن˘م ارو˘˘ط˘˘ت
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
ميظنتب نوملع˘م˘لا ا˘ه˘ل˘ه˘ت˘سسا
ني˘ن˘ثا مو˘ي ل˘ك بار˘سضإا مو˘ي
ةيجا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘تو

،ةيبرتلا تايريدم تارقم مامأا
مايأا3 ـل بارسضإا ىلإا لوحتتل
تافقو ميظنتو عوبسسأ’ا يف
مامأا نطو˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رقم

ثدحلا4 4662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج71ـل قفاوملا0202 يرفيف11ءاثÓثلا
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مهبلاطمب مهكسسمت نع اريبعت ةرازولا ةقحلم مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن

عراششلا ىلإا اددجم نوجرخي يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاشسأا

ـه.داوج

يف وسسيورلاب ةيبرتلا ةرازو ةقحلم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاسسأا نم تارسشعلا صسمأا مظن
.ةيعامتج’او ةينهملا مهعاسضوأا نيسسحت لوح ةروحمتملا مهبلاطمب مهكسسمت نع ريبعتلل ،ةمسصاعلا

ةيمهأا ءÓيإا ةموكحلا تررق
ة˘ن˘هار˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ىر˘˘ب˘˘ك
ضصو˘سصن˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ف˘˘ل˘˘م˘˘ل
ماظن مكح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
«DKC»،لكسشب اهف˘ي˘ي˘كتو
ينطولا جامد˘ن’ا لد˘ع˘م ع˘فر˘ي

بي˘˘كر˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأا ن˘˘˘م˘˘˘سض
تا˘عا˘ن˘سصلا ي˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلاو ة˘ي˘كي˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘قر˘ت اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’او
اذه ت’اجم يف ةلوانملا بعسش
د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سست نأا ى˘˘ل˘˘ع ،طا˘˘سشن˘˘لا
نم اهب ةسصاخلا تارامثتسس’ا
ىلع لوسصحلل يز˘ي˘ف˘ح˘ت را˘طإا
نم كلذكو ل˘يو˘م˘ت˘لاو را˘ق˘ع˘لا
.يلسضافت يئابج ماظن

ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ضصو˘سصن˘˘لا
امل اقفو،«DKC» ماظن مكحت

لمع ططخم عورسشم يف ءاج
مويلا ضضرعيسس يذلا ،ةموكحلا
ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا باو˘ن ما˘مأا
د˘يد˘ح˘ت ،ة˘سشقا˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
جامدإÓ˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
اهنم ديفتسستسس يتلاو ينطولا
ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاودأ’او تا˘˘˘ي˘˘˘لآ’ا
قلعتيو ،اه˘ت˘ي˘قر˘تو ا˘هر˘يو˘ط˘ت˘ل
ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق را˘˘طإا ع˘˘سضو˘˘ب ر˘˘مأ’ا

رامثتسس’ا ع˘ي˘ج˘سشت˘ل ق˘سسا˘ن˘ت˘م
،تاعاطق يف ا˘م˘ي˘سس’ ج˘ت˘ن˘م˘لا
،ةيئاذغلا ةي˘عارز˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا

ةز˘˘ه˘˘جأ’او ،تا˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’او
ءا˘ن˘ب˘لا داو˘مو ،ة˘ي˘˘لز˘˘نور˘˘ه˘˘كلا

ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
ةيئايميكلا اذكو ،ةين’ديسصلاو
.دولجلاو جيسسنلاو

ردسصملا فيسضي ‐ متيسس امك
دوهجلا نم ديزملا لذب ‐ هتاذ

تا˘عا˘ن˘سص ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
ةسصاخ ،ةيلوأ’ا داو˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت
ةيعارزلا تاعانسصلا لاجم يف
،بل˘سصلاو د˘يد˘ح˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا

،تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘مـلا ل˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو
ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسمـلا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ب
حمسستسسو ،بناجأ’او نييّلحملا

يلحملا نيمثتلا يف دوهجلا هذه
ةيمجنملاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا دراو˘م˘ل˘ل
ىرخأا بعسش ريوطتب ،ةيندعملاو
.ةيلحمـلا ةعانسصلل

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا مز˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ليهأات جمارب طيسشنت ةلسصاوم
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تاعاطق عيمج يف ةطسسوتملاو
ر˘ي˘كف˘˘ت ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ع˘˘م ،طا˘˘سشن˘˘لا
ةسسسسؤوم˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل يدا˘سصت˘قا
ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘˘ت نود ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘مـلا

،اهتاكارسش عيجسشتو ة˘سصا˘خ˘لاو
زيزعت ىلإا فدهي مظنم راطإا يف
ةدا˘˘يزو ة˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةرد˘˘ق˘˘˘لا
ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا تارد˘ق˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا
ةموكحلا ىعسست امك ،ةحاتملا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘˘لإا ا˘˘˘سضيأا
نا˘م˘سضو يرا˘ج˘ت˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةعجارم لÓخ نم ،هحاجن ضصرف
رطؤو˘ي يذ˘لا ي˘نو˘نا˘ق˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘م˘˘ها˘˘سسم ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ع˘م ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت˘˘ل ،ة˘˘كار˘˘سشلاو
اهيلمت يتلا ةديدجلا تابلطتملا
،يداسصتق’ا ديد˘ج˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
ضسي˘˘ئر ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
قايسسلا اذه يفو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ءار˘˘˘جإا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
ن˘˘م˘˘˘سضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا
رار˘ق˘ل ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘˘سس’ا
ةدا˘يزو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘مـلا
ليسضفتو اهرييسست يف ةنورملا
ع˘˘ج˘˘سشي ضسل˘˘˘سس ل˘˘˘م˘˘˘ع را˘˘˘طإا
.ةكارسشلا

م˘˘˘˘˘عد ضصخ˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سست˘˘˘˘سس ،تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘مـلا
ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

ىلع ،ةموكحلا لم˘ع ط˘ط˘خ˘م
م˘˘عد˘˘ل م˘˘ئÓ˘˘م زا˘˘˘ه˘˘˘ج ع˘˘˘سضو
ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘مـلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘مـلا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ب ح˘م˘سسي ،ةر˘ي˘غ˘˘سصلاو
نيلماعتملل ةقحتسسمـلا نويدلا
.ةلودلا عورف ىدل نييداسصتق’ا

ةيعانسصلا قطانملا عسضو
ةمدخلا زيح ةديدجلا

لاجآ’ا برقأا يف
ططخم عورسشم ددسشو اذه

ةرورسض ىلع ،ةموكحلا لمع
ق˘طا˘ن˘م˘لا ع˘سضو˘ب ل˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ةمدخلا زيح ةديدجلا ةيعانسصلا

كلت زاجنإ’ ةيولوأ’ا ءاطعإا عم
ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ةد˘ي˘˘سشمـلا
ثي˘ح ن˘م ار˘ي˘ب˘ك از˘ج˘ع د˘ه˘سشت
قطانم ةئيهت نع Óسضف ،راقعلا
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘قا طا˘˘˘˘سشن
،ة˘مزÓ˘لا ق˘فار˘م˘لا˘ب ا˘هد˘يوز˘تو
ر˘˘ه˘˘سست˘˘سس ،را˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ردسصم˘لا ف˘ي˘سضي ‐ ة˘مو˘كح˘لا
ت’وا˘ح˘م˘لا د˘سص ى˘ل˘ع ‐ ه˘تاذ
كل˘م˘لا ل˘يو˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا
،هتياغ نع يداسصتق’ا يراقعلا
نود ،قح هجو نودب هديمجت وأا
.ةنلعملا تارامثتسس’ا زاجنإا

نيمثتل ةديدج طورسش
يداسصتق’ا دروملا
يذلا ماهلا يمجنملا

دÓبلا هيلع رفوتت
ضصر˘ح˘˘ت˘˘سس ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م

طورسشلا عسضو ىلع ةموكحلا
درو˘مـلا ن˘ي˘م˘ث˘ت˘ل ة˘بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
˘ما˘ه˘لا ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا يدا˘سصت˘ق’ا
متيسسو ،دÓبلا هيلع رفوتت يذلا
فا˘˘سشكت˘˘سسا ج˘˘مار˘˘ب ذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت
،ةيمجنملا تارد˘ق˘لا تا˘سساردو
بناج ىلإا ،دÓبلا قطانم لك يف
تا˘كار˘سشلا ع˘يرا˘سشم د˘ي˘˘سسج˘˘ت
،اهجاسضنإا يرجي يتلا ىربكلا

تاردق نيمثت لجأا نم اميسس’
جا˘ت˘نإاو ج˘مد˘مـلا تا˘ف˘˘سسو˘˘ف˘˘لا

معدو ةدم˘سسأ’ا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.تارداسصلا

مءÓتت ةيومنت جمارب
ةيدودحلا قطانملا عم

تاناكمإاب رخزت يتلا
نيدعتلل ةيلاع

ط˘ط˘خ˘م عور˘سشم زر˘بأا ا˘م˘ك
قÓطإا ةيمهأا ،ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع
ع˘م مءÓ˘ت˘˘ت ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت ج˘˘مار˘˘ب
قطانمـلاو ةيدودح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
تانا˘كمإا˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘لا

عي˘ج˘سشت ع˘م ،ن˘يد˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ع
ةيجولونكتلا اميسس’ تاكارسشلا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سس’ا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن ي˘˘˘ف
.ينطابلا اميسس’ يمجنملا

ر.نوراه

ةلوانملا بعسش يقرُيو ينطولا جامدن’ا لدعم عفري لكسشب فيكُت

ةيميظنتلا صصوشصنلا ةعجارم يف عورششلا
ابيرق«DKC» ماظن مكحت يتلا

فاسشكتسس’ا دوهج فيثكت نلعأا
لورتبلاو زاغلا نع ثحبلاو
ةديدج لوقحب

نوشصيرح»: باقرع
ريركتلا تاردق عفر ىلع
ايونشس نط نويلم53 ىلإا
«4202 قافآا
ريزو ،باقرع دمحم دكأا
هحلاسصم صصرح ،ةقاطلا

دوهج فيثكت ىلع
نع ثحبلاو فاسشكتسس’ا
لوقحب لورتبلاو زاغلا

مامته’ا عم ،ةديدج
ىلإا ،ةيليوحتلا تاعانسصلاب

تاردق نم عفرلا بناج
نط نويلم72 نم ريركتلا
نط نويلم53 ىلإا ،ايونسس
.4202 قافآا
تايولوأا نأا ،ريزولا حسضوأا

اهفادهأا زربأاو هترازو
ططخم يف ةجردملا
عاجرتسسا يه ،ةموكحلا
تاقاطلا نم نوزخملا
ةباجتسس’ا نامسضل ةيديلقتلا
ينبت اذكو ،ينطولا بلطلل
عونتلا تايجيتارتسسا
يف احسضوم ،يوقاطلا

اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
نامسض فدهبو هنا ،صسمأا
تاقاطلا وحن لاقتن’ا
بقترملا نم ،ةددجتملا
يف طاواغيم فلأا51 جاتنإا
فدهب كلذو ،5302 قافآا

ةقاطلا ىلع بلطلا ميعدت
لامعتسسا بنجتو ةيئابرهكلا

رتم رايلم042 براقي ام
 .يعيبطلا زاغلا نم بعكم
،باقرع نلعأا رخآا قايسس يفو
رمتؤومل يلاحلا صسيئرلا
تارواسشم دوجو نع ،«كبوأا»
لودلل ةقاطلا ءارزو نيب
ةمظنملا هذه يف ءاسضعأ’ا
ريغ نيجتنملا اذكو ةيملاعلا
تايسصوت ديسسجتل ،ءاسضعأ’ا
ةقلعتملا ةينفلا ةنجللا

يلاحلا قافت’ا ديدمتب
7.1 لدعمب جاتنإ’ا صضفخل
ىلإا مويلا يف ليمرب نويلم

.0202 ةياهن ةياغ
ز.لامج

1002 ذنم ريغتي مل هنوك اهنولمحتي يتلا ءابعأ’او ىسشامتي ’ ايلاح هب لومعملا نأا اودكأا
دحاولا صسيكلا يف جد5 ىلإا مهحبر صشماه عفرب نوبلاطي بيلحلا وعزوم

ضسيئر ،يملوع ديرف بلاط
يعزومل ةينطولا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
ع˘˘˘فر ةرور˘˘˘سضب ،بي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا

جد5 ىلإا عزوملا حبر ضشماه
ار˘˘ظ˘˘ن د˘˘حاو˘˘لا ضسي˘˘كلا ي˘˘ف

ءابعأ’او في˘لا˘كت˘لا عا˘ف˘تر’
ةظفاحملا عم ،اهلمحتي يتلا

ضسيكل ننق˘م˘لا ر˘ع˘سسلا ى˘ل˘ع
.جد52 ـب ردقملاو بيلحلا

ةودن يف ،يملوع حسضوأا
رقمب ،ضسمأا اهطسشن ةيفحسص
را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا

،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
ضصي˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘ل تسصسصخ
يف بيلحلا عيزوت» ةيلاكسشإا
نيلثمم ةكراسشمب ،«ر˘ئاز˘ج˘لا

ةيعمجو ،ةراجتلا ةرازو نع
تاب هنأا ،كله˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح
ضشما˘ه ع˘فر يرور˘˘سضلا ن˘˘م
يف يقب يذلا عزوملا حبر
ضسيكلل ميتنسس09.0 دودح
،1002 ة˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م د˘˘حاو˘˘لا

ع˘˘م ى˘˘˘سشا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘لاو
ي˘ت˘لا ءا˘ب˘˘عأ’او ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت˘˘لا
رفوت مدع نأا ادكؤوم ،اهلمحتي
دبكي ةي’و لك يف تانبلم
ل˘˘ق˘˘˘ن ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كت عزو˘˘˘م˘˘˘لا
بل˘ط˘م نأا ار˘ي˘سشم ،ة˘ي˘فا˘˘سضإا

مت عزوملا حبر ضشماه عفر
يف ةينعملا تا˘ه˘ج˘ل˘ل ه˘ع˘فر
ل˘ك ي˘سضر˘ت لو˘ل˘ح را˘ظ˘˘ت˘˘نا
ىلع يملوع ددسشو ،فارطأ’ا

ةدوج ضصخي اميف ةباقرلا رود
ضصسصحلاو معدم˘لا بي˘ل˘ح˘لا
عزو˘˘م ل˘˘كل ة˘˘حو˘˘ن˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

ةيفافسشلا نم ديزملا ءافسضإ’
،ة˘ب˘ع˘سشلا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ي˘˘ف
ي˘˘˘ف عزو˘˘˘م˘˘˘لا ضضيو˘˘˘ع˘˘˘˘تو
مهمعدو ،ةفلاتلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ع˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘ن˘˘˘˘حا˘˘˘˘سشب
.اهراعسسأا عفد يف تÓيهسست

د˘˘م˘˘حأا زر˘˘بأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ر˘˘يد˘˘م ،ي˘˘نار˘˘˘ق˘˘˘م
تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لاو قاو˘˘˘˘˘سسأ’ا
نأا ،ةراجتلا ةرازوب ةيراجتلا
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج تذ˘˘˘خ˘˘˘تا ةرازو˘˘˘لا
ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا
بيلحلا يعزوم ت’اغسشناب

عفرب اه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ
ضصسصحو ح˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘لا ضشما˘˘˘˘˘ه
ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا بي˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
عم قيسسنتلاب ةرازولا حلاسصم
ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو
ة˘˘غا˘˘ي˘˘سص دد˘˘سصب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ة˘سسارد˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
ةبع˘سش ر˘يو˘ط˘ت ل˘م˘سشت ي˘ت˘لا
نأا ينارقم فسشكو ،بيلحلا

ا˘سضيأا ل˘م˘سشي ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
ن˘م تا˘حار˘ت˘ق’ا ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج
ةمزأ’ا ةيلآا ديد˘ح˘ت ا˘ه˘ن˘م˘سض
ح˘˘˘بر ضشما˘˘˘ه ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ه˘ج ن˘م ف˘سشكو ،عزو˘˘م˘˘لا
ت’Ó˘ت˘خا دو˘جو ن˘ع ىر˘˘خأا

ةردو˘˘ب ضصسصح ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف
711 ىوتسسم ى˘ل˘ع بي˘ل˘ح˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘˘م
بق˘تر˘ي ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
لولحلا داجيإاو اهبابسسأا ثحب
تاذ را˘˘سشأاو ،ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةرازولا ءاهتنا ىلإا ثدحتملا

ة˘ي˘ن˘طو ة˘ط˘˘ير˘˘خ داد˘˘عإا ن˘˘م
دد˘عو تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا ل˘ك م˘˘سضت
ةئزج˘ت˘لا را˘ج˘تو ن˘ي˘عزو˘م˘لا
فد˘ه˘ب كلذو ،ن˘يد˘م˘ت˘ع˘˘م˘˘لا
ةردو˘ب ع˘يزو˘ت را˘˘سسم ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت
جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ةلسسلسس يف مكحتلل ،يئاهنلا
يلات˘لا˘بو ع˘يزو˘ت˘لاو جا˘ت˘نإ’ا

بارت˘لا ل˘ك ة˘ي˘ط˘غ˘ت نا˘م˘سض
بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

رعسسلاب كلهتسسملل هلاسصيإاو
. ننقملا

ةيعمج نع لثمم اعدو اذه
ى˘˘لإا ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ةينطو ةيقاطب دادعإا ةرورسض
،هيقحت˘سسم˘ل م˘عد˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘ل
ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأا ازر˘˘ب˘˘م
ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تازوا˘ج˘˘ت˘˘لا
ن˘م ءاو˘سس بي˘ل˘ح˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سش

نيعزوملا وأا تانبلملا فرط
ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘تو
لجأا نم كلهتسسملا نطاوملا

ة˘با˘قر˘لاو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا نا˘م˘سض
.ضشغلا عمقو

ز.لامج



تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘˘م ضسمأا لوأا
ةيلمع رثإا ،يبعسشلا ينطولا
لبج ةقطنمب طيسشمتو ثحب
نم ،ىلفد˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف حو˘ل˘لا

أا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘تو ف˘˘˘˘سشك
يوتحي ةيباهرإ’ا تاعامجلل

،عنسصلا ةيديلقت لبانق3 ىلع
،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك ن˘˘يد˘˘لو˘˘˘مو
ةيطغأاو ةسسبلأا ىلإا ةفاسضإ’اب
.ىرخأا ضضارغأاو

ضشيجلل ةزرفم تفقوأا امك
امل اق˘فو ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ينطولا عافدلا ةرازو هتدروأا
تم˘ل˘سست ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
3 ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
نيتبكرم تطبسضو ضصاخسشأا

تادلوم9 ،عفدلا ي˘ت˘ي˘عا˘بر
،طغسض يتقرطمو ،ةيئابرهك
ر˘سصا˘ن˘ع ط˘˘ب˘˘سض ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف

،ديسص ةيقدنب ينطولا كردلا
.ةديعسسب يلآا ضسدسسمو

ضسر˘˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘حأاو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ةر˘ج˘ه ت’وا˘ح˘م ،ل˘حاو˘سسلا

ضصخسش901 ـل ةيعرسش ريغ

براو˘˘ق ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك
ن˘م ل˘كب ع˘ن˘سصلا ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
،ف˘ل˘˘سشلا ،نار˘˘هو ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
،فراط˘لاو ة˘با˘ن˘ع ،ةد˘كي˘كسس
12 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف

ن˘م ي˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج
،ةسسبت ،ترا˘ي˘ت ،ح˘لا˘سص ن˘ي˘ع
اذ˘˘˘˘˘˘كو تنا˘˘˘˘˘˘ج ،طاو˘˘˘˘˘˘˘غأ’ا
.ناسسملت

watan@essalamonline.com
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ةي’ولا ميلقإا ربع لزانملا ىلع وطسسلاب ةقلعتم اياسضق7 يف اقباسس اوطروت

وزو يزيتب لزنم ةقرشسل ريشضحتلا ددشصب اوناك صصاخششأا6 فيقوت

ةنيطنسسق يف ايلقع ةرثؤوم صصئاسصخ تاذ ءاود ةلوسسبك فلأا92 نم ديزأا زجح

صسادرموب يف صسلدب صسولهم صصرق0043 زجحو ةيمارجإا ةباشصعب ةحاطإ’ا

ةيميلقإ’ا ةبيتكلا دارفأا فقوأا
نازيملا عارذب ينطولا كردلل
ضصاخسشأا6 ،وزو يزيت ةي’وب

ةقرسسل ريسضحتلا ددسصب اوناك
اوطروت ،ةقطنملاب لزانملا دحأا
ةقلعتم ا˘يا˘سضق7 ي˘ف ا˘ق˘با˘سس
ر˘ب˘ع لزا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع و˘ط˘سسلا˘ب
.ةي’ولا ميلقإا

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
دار˘˘فأا ى˘˘لإا ةدراو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
يتلاو ،نازيملا عارذب ينطولا
قم˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب تردا˘ب

ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م دو˘˘جو لو˘˘ح
ىلع وطسسلاب موقت ضصاخسشأ’ا

لامعتسساب ني˘ن˘طاو˘م˘لا لزا˘ن˘م
ميلقإا ربع ءاسضيبو ةيران ةحلسسأا
ةيوه ديدحت نم متيل ،ةي’ولا

ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن كلذ˘˘كو م˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب
نولقنتي اوناك يتلا تارايسسلا
طا˘ق˘ن ع˘˘سضو ل˘˘سضف˘˘بو ،ا˘˘ه˘˘ب
م˘ت ،ة˘ي˘ن˘مأا ز˘˘جاو˘˘حو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
امهنتم ىلع نيترايسس فيقوت

نيهجوتم اوناك ضصاخسشأا ةدع
دحأا ةبقارمل ةجيطنق ةيرق ىلإا
.اهتقرسسو لزانملا

مت ،هركذ قبسس ام رثإا ىلعو
يتلا ى˘لوأ’ا ةرا˘ي˘سسلا ف˘ي˘قو˘ت

ضصاخسشأا3 اه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك
ىلإا33 نيب ام مهنسس حوارتي
نيتيقدنب مهتزوحبو ،ةنسس04
ة˘ي˘خ˘سضم ةد˘حاو ن˘ي˘ت˘قور˘سسم
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،د˘ي˘سصل˘˘ل ىر˘˘خأاو
ةحلسسأاو ضشي˘طار˘خ˘لا ن˘م دد˘ع
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأاو ءا˘˘سضي˘˘ب
نم ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا تن˘كم˘ت

دعب اميف اهفيقوت متيل ،رارفلا
ز˘جاو˘ح˘لا د˘حأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
ىلعو ينطولا كردلل ةينمأ’ا

حوار˘ت˘ي ضصا˘خ˘سشأا3 ا˘ه˘ن˘ت˘م
،ةنسس14 ىلإا72 نيب ام مهنسس
ي˘ف ا˘ي˘ئا˘سضق نو˘قو˘ب˘سسم م˘˘هو
.لزانملا ىلع وطسسلا

تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا تت˘˘ب˘˘ثأاو اذ˘˘˘ه
ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا نأا ة˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
دد˘˘سصب او˘˘نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
،لزانملا دحأا ةقرسسل ريسضحتلا

ةعومجم˘لا هذ˘ه نأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘م˘ك
ةقلعتم اياسضق7 يف ةطروتم
نم لكب لزانملا ىلع وطسسلاب
نوميم لبج ،ةح˘ير˘ف ،ن˘سسي˘ل˘فإا

،تاق˘ير˘ف ،تر˘يز˘ق˘تو ،ى˘سسي˘ع
.ةيسضاوو ةقتاعم اذكو

م.يواسسيع

ة˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تحا˘˘طأا
ضسلد ةر˘ئاد ن˘˘مأ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ة˘˘با˘˘سصع˘˘ب ،ضسادر˘˘مو˘˘ب قر˘˘˘سش
رسصانع4 م˘˘سضت ة˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا

ضصرق0043 ةبار˘ق تز˘ج˘حو
ج˘يور˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘˘م ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
فلتخم ربع تÓفاح ةطحمب
تز˘ج˘حو اذ˘ه.ة˘ي’و˘لا ند˘م
ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘قر˘ف˘لا ضسف˘ن
رثإا ةباسصعلا هذه رسصانع تفقوأا
،ةدكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا

000.023 ـب ردقي ايلام افÓغ
ة˘ب˘كر˘مو ،ة˘لا˘ق˘ن ف˘˘تاو˘˘هو جد
ج˘يور˘ت ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست تنا˘˘ك
دعبو.موم˘سسلا هذ˘ه ق˘يو˘سستو
ةعومجملا هذه رسصانع ليوحت
ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا
لام˘كت˘سس’ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تاو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا
،مهد˘سض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا اومدق
مهتلا يف ل˘سصف˘ل˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا
مهت˘ه˘ج ن˘م.مهيلإا ةه˘جو˘م˘لا
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
زجح نم ،ةنيطنسسق ةي’و نمأاب
061و فلأا92 نع لقي ’ ام
ضصئا˘سصخ تاذ ءاود ة˘لو˘سسب˘˘ك
ف˘ي˘قو˘˘ت ع˘˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ةر˘˘ثؤو˘˘م
يتلا ةيلمعلا يهو ،نيسصخسش
يف هابتسش’ا ىلإا اهتايثيح دوعت
ةنوكرم تنا˘ك ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م
ةنيدمب تاعدوتسسملا دحأا مامأا
دنع روثعلا مت ثيح ،ةنيطنسسق
51 هعومجم ام ىلع اهسشيتفت
تاذ ءاود ضصر˘˘˘˘ق063و ف˘˘لأا

نذإابو ،ايلقع ةرثؤوم ضصئاسصخ
م˘ت ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م
ن˘˘كسسم˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت
ناكمل نييذاحملا عدوتسسملاو

روثعلا مت ثيح ةبكرملا نكر
ةلوسسبك008و فلأا31 ىلع
،ة˘˘˘˘يودأ’ا ضسف˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘خأا

ثاحبأ’او تايرحتلا لسصاوتبو
ةقرفلا اهترسشاب يتلا ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا
ةطرسشلل ةيئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ،ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ماق يذلا يسسيئرلا هيف هبتسشملا
ةجحب عدو˘ت˘سسم˘لا را˘ج˘ئ˘ت˘سسا˘ب
ةسسبلأ’ا نيزخت يف هلÓغتسسا
يذلا هكيرسشو وه ،هفيقوت متيل
نع يئاسضق مكح لحم هنأا نيبت
زجح عم ،فنعلاب ةقرسس ةيسضق
يف نامدختسست اتناك نيتبكرم
ءاهتن’ا دعبو.جيورتلا طاسشن
ميدقت مت قيقحتلا تايرجم نم
ةبا˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
.ةيلحملا

صص.ماسشه / Êاوتسش رماع

مومسسلا هذه لقنت ةيمارجإا ةعامج راطإا يف نوطسشني
تاي’و ةدع ىلإا ةمسصاعلا نم

نيطروتمل ةءاربلاو دبؤوملا نيب ام ماكحأا
ةلقروب تاردخم ةزايح ةيشضق يف

ةمكحم ضسمأا لوأا ءاسسم تنادأا
لك ،ةلقروب ةيئادتب’ا تايانجلا

،(ةنسس35 ‐ ب.ح) ىمسسملا نم
ايبايغ ،(ة˘ن˘سس93 ‐ ضس.ضص)و
امهتعباتم دعب دبؤوملا نجسسلاب
ع˘ي˘بو ع˘يزو˘تو ةزا˘ي˘ح ة˘يا˘ن˘˘ج˘˘ب
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘عا˘˘م˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘عور˘˘سشم
.ةيمارجإا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تق˘˘ط˘˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘ك
انجسس تاونسس01 ـب ايروسضح
ةميقب ةذفان ةيلام ةمارغو ،اذفان
‐ د.ضس) نم لكل ،جد نويلم1
،(ةنسس34‐ م.م)و ،(ة˘˘ن˘˘سس74
د˘ع˘ب (ة˘˘ن˘˘سس04 ‐ضس.ف)و
ةقيرطب مايقلا ةيانجب مهتعباتم
عيزوتو ةزايح˘ب ة˘عور˘سشم ر˘ي˘غ
ة˘عا˘م˘ج را˘طإا ي˘ف تارد˘خ˘˘م˘˘لا
تمت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا
04 ‐ د.ف) وعدملا ةحاسس ةئربت
يتلا مهتلا نم هئافعإا دعب (ةنسس
را˘طإا ي˘ف ه˘ي˘لإا ة˘بو˘سسن˘˘م تنا˘˘ك
دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ضسف˘˘ن

ةمكاحملا ةسسلج بسسح اهتايثيح
امنيح8102 يا˘˘˘م02 ى˘˘˘لإا
ينطولا كردلا رسصانع تنكمت

ز˘جاو˘ح˘لا د˘حأا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
يف ما˘ع˘ن˘لا ر˘ئ˘ب ة˘ير˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا

ةبكرم فيقوت نم ةركسسب ةي’و
(د.ضس) ى˘م˘سسم˘لا ا˘هدو˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك
اهيف رثع ،(د .ف) هقيقسش هتقفربو
غلك045.9 ىلع اهسشيتفت دعب
اذه.ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م
ةينمأ’ا رسصانعلا تاذ تنكمتو
فيقوت ن˘م ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف
ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب ىر˘خأا ة˘ب˘˘كر˘˘م
و˘عد˘م˘لا ا˘هدو˘ق˘ي نا˘˘ك ةر˘˘كسسب
ذ’ يذلا (ضس.ضص) هعمو (م.م)
ةيمك ىلع اهب رثع دقو ،رارفلاب
ب اه˘نزو رد˘ق ن˘ي˘يا˘كو˘كلا ن˘م
تاقيقحتلا تفسشكو.مارغ4.9
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا
ةعبرأ’ا ضصاخسشأ’ا نأا ،ةينعملا
ىلإا نومتني مهي˘ل˘ع ضضو˘ب˘ق˘م˘لا
لقنب موقت تناك ةدحاو ةكبسش
ةمسصاعلا رئازجلا نم تاردخملا

نيرخآا ضصاخسشأا ىلإا اهليوحتو
عيبلا دسصق نطولاب قطانم ةدعب
وعدملا هرقأا ام وهو ،جيورتلاو
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘تا˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘عا ي˘˘˘ف (د.ضس)
ريدج.ةيئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا
تسسمتلا ةماعلا ةباينلا نأا ركذلاب
يف دبؤوملا نجسسلا ةبوقع لازنإا

هذه يف نيطروتملا عيمج قح
.ةيسضقلا

صش.نيدلا رسصن

ن˘˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم تككف
رارسشأا ةيعمج ،نارهوب يئ’ولا

لامعتسساو ريوزتلا يف ةسصتخم
ة˘يرادإا تارر˘ح˘˘م ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا

بلط تافل˘م˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ي˘م˘سسر
بسصن˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘سشأا˘˘˘ت˘˘˘˘لا

فيقوت ةيلمع تمت.لايتح’او
دجوت يتلا ةكبسشلا هذه رسصانع
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،ةا˘˘ت˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
دارفأا اهب ما˘ق ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘ير˘ح˘ت
لخدتلاو ثحبلل ىلوأ’ا ةقرفلا
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
ة˘˘كب˘˘سش دو˘˘جو ى˘˘لإا تل˘˘سصو˘˘˘ت
ريوزتب موق˘ت ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا

ةسصاخ ةري˘سشأا˘ت˘لا بل˘ط تا˘ف˘ل˘م
ل˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘بروأ’ا لود˘˘˘لا˘˘˘ب
بنا˘ج ى˘لإا ،لا˘ي˘ت˘ح’او بسصن˘لا
هجو نودب قئاثو ىلع ةزايحلا

متيل ،ريوزتلا تادعم اذكو قح
امب ةكبسشلا رسصانع ةيوه ديدحت
را˘ف˘سسأا ة˘لا˘كو بحا˘˘سص م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
م˘ت ن˘يأا ،نار˘هو ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب

يف ةلمعتسسملا تادعملا زجح
ن˘ع Ó˘سضف ،ر˘يوز˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
005 ىلع اهلخادب رثع ةبكرم
بتكم˘ل يرا˘ج˘ت ل˘ج˘سسو ،وروأا
رفسس تازاوج نع Óسضف ،لامعأا

ةيرتمويب ةينطو فيرعت ةقاطبو
.ةقايسسلل نيتسصخرو

رسصانع حاطأا ىرخأا ةهج نم
ةباسصع رطخأاب راسشب ةي’و نمأا

تÓمع˘لا ر˘يوز˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
نيتيعر ن˘م ة˘نو˘كم ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا
نم ناردحني نيباسشو نيتيقيرفأا

قاروأا8 زجح عم ،راسشب ةي’و
،وروأا05 ةئف نم ةروزم ةيدقن
نا˘ك ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سس ة˘˘ب˘˘كر˘˘م اذ˘˘كو
ي˘ف نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
ل˘ي˘كو م˘ل˘سستو اذ˘˘ه.مهتÓقنت
بجومب ،نيفوقوملا ةيروهمجلا

فسصو تحت يئاسضق ءارجإا فلم
د˘سصق رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘˘يو˘˘كت
ةزايحو رادسصإا ةحنجل دادعإ’ا

ةلمع) ةروزم ةيدقن قاروأا عيبو
ي˘نو˘نا˘ق ر˘˘ع˘˘سس تاذ (ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا

مي˘ل˘قإ’ا ي˘ف لواد˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘حر˘طو
تاذ ةبكرم لامعتسساب ينطولا

،رتسستلاو ةكراسشملا عم ،كرحم
ريوزت˘ل˘ل ة˘ي˘لود ة˘كب˘سش ن˘يو˘كت
تاررحم يف روزملا لامعتسساو
(ر˘ف˘سس زاو˘ج) ة˘ي˘م˘سسر ق˘ئا˘˘ثوو
ةيوه لاحتنا ،ريغلا مسساب رداسص
.اهلحم لولحلاو ريغلا

خماسش ميسسر / ب.دلاخ

ناوعأاو نونطاوم ضسمأا طبحأا
كيرا˘˘فو˘˘ب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب ن˘˘مأا
ةديسس ةلواحم ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب
تلحت˘نإا ا˘مد˘ع˘ب،ع˘ي˘سضر ة˘قر˘سس

بايغ تلغتسسإا و ةبيبط ةقفسص

حلاسصم لخدتت نأا لبق     ةباقرلا
لجأا نم اهتلقتعا يتلا ةطرسشلا
ضصو˘سصخ˘ب ا˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اذه ىلع اهمادقإا بابسسأاو عفاود
.عينسشلا لعفلا

ح.ماسستبإا

راسشبب ةروزم ةيبنجأا تÓمعو رفسس تازاوج زجح

ريوزت يف ةشصتخم رارششأا ةيعمج كيكفت
نارهوب «ازيفلا» بلط تافلم

ةباقرلا بايغ ةلغتسسم  ةبيبط ةفسص تلحتنإا

عيشضر ةقرشس تلواح ةديشس ىلع صضبقلا
ةديلبلا ‘ كيرافوب ىفششتشسم نم

ىلفدلا نيعب ةيباهرإ’ا تاعامجلل أابخم ريمدتو فسشك

نارهوو ناشسملتب نيياكوك غلك4 نم ديزأا زجح

ط.ةراسص

،جلاعملا فيكلا نم مارغوليك8و ،نيياكوكلا نم مارغوليك008.3 ،ناسسملتب دودحلا صسارح طبسض
ةحفاكم ةقرف عم قيسسنتلاب دودحلا ةطرسش حلاسصم تزجح اميف ،اسسولهم اسصرق08321و نع Óسضف
نم مداق صصخسش ةزوحب تناك نيياكوكلا نم مارغ702 ،نارهو ءانيم كرامج حلاسصمو تاردخملا

.نيرفاسسملا لقن ةنيفسس نتم ىلع ةينابسس’ا تناكيلأا

ةيلام غلابم ةقرسس دسصق
اهتيب نم

هتدج لتقي باشش
صسادرموب يف ةقرطمب
ةيئاسضقلا ةطرسشلا تنكمت
ةي’و يف نارمع ينبب
صضبقلا ءاقلإا نم ،صسادرموب

92 رمعلا نم غلبي باسش ىلع
ةبحاسص هتدج لتق ،ةنسس
لامعتسساب ةنسس48 ـلا

غلابم ةقرسس دسصق ةقرطم
.اهتيب يف اهزوحت ةيلام
فلم زاجنإا متو اذه
يناجلا ميدقتو ،يئاسضق
نيأا ،ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا

ىلإا صسبحلا نهر هعاديإا مت
.هتمكاحم ةياغ

ج.فسسوي نب
23 ةباسصإا يف ببسست
ةتوافتم حورجب نيرخآا
ةروطخلا

تاقرطلا باهرإا
ةياحب يدوي
لÓخ صصاخششأا7
ةريخأ’ا ةعاشس42 ـلا
،مهفتح صصاخسشأا7 يقل
حورجب نورخآا23 بيسصأاو
رثإا ةروطخلا ةتوافتم
رورم ثداوح6 عوقو
نم قطانم ةدع اهتدهسش
ةعاسس42 ـلا لÓخ نطولا
حلاسصم تلجسسو ،ةيسضاملا
لقثأا ،ةيندملا ةيامحلا

ةي’و ىوتسسم ىلع ةليسصح
نيسصخسش ةافوب ةليم
حورجب نيرخآا3 ةباسصإاو

نيب مادطسصا رثا ىلع
ىلع ةرايسسو ةنحاسش
ينطولا قيرطلا ىوتسسم
داو ةيدلبب50 مقر
.ةينامثعلا

ب.نيرسسن
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ير˘كسسع˘لا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس نا
برح نسشب ةينعم تتاب يليئارسس’ا
بعسشلا ىلع ديدج ناودعو ةلماسش
ة˘ف˘سضلا ي˘ف ءاو˘سس ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
84 قطانم وا ةزغ عاطق وا ةيبرغلا
بل˘˘قو ةرو˘˘سصلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب
ة˘ي˘ح˘سض م˘ه˘نا ءا˘عد’او ق˘ئا˘ق˘˘ح˘˘لا
رربم ءاط˘عإاو م˘ه˘م˘ئار˘ج ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
ىلع ايلمع نرقلا ة˘ق˘ف˘سص ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
لÓتح’ا جاتنا ةداعإاو عقاولا ضضرا

د˘يد˘ج˘لا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘طرا˘خ م˘سسرو
ع˘˘قاو˘˘لا ر˘˘م’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس عا˘˘˘ب˘˘˘تاو
تاودا ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سس’ ءو˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لاو
ة˘ل˘يز˘هو ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ع تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشو
تارباخم ةزهجا اهتعنسص ةروجأامو
ريطخلا رودلا اذهب مايقلل لÓتح’ا
بع˘سشلا تي˘ت˘˘سشت˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نم هريج˘ه˘ت ةدا˘عإاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصت˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ناو ه˘˘˘˘سضرا
رار˘م˘ت˘سساو ر˘ي˘ط˘خ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
ي˘ف ا˘ن˘ب˘ع˘سش ءا˘ن˘˘بأا د˘˘سض ناود˘˘ع˘˘لا
ى˘لإا ىدأا يذ˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا

ةباسصإاو نا˘ب˘سش ة˘سسم˘خ دا˘ه˘سشت˘سسا
ىد˘م ضسكع˘ي تار˘سشع˘لا لا˘ق˘ت˘عاو
هرا˘ت˘ه˘ت˘سساو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘ه
. ةينيطسسلفلا قوقحلاب
يكيرم’ا معدلاو نرقلا ةقفسص نإا
رج˘فو ضسكع يذ˘لا و˘ه لÓ˘ت˘حÓ˘ل
فنعلا ضسرامت يت˘لا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا هذ˘ه
ن˘˘م و˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه زز˘˘عو ع˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لاو
لوا˘ح˘ت يذ˘لا ر˘تو˘ت˘لاو د˘ي˘ع˘سصت˘˘لا

ر˘ي˘غ˘ت˘ل ه˘سضر˘ف لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح
ضضرأ’ا ى˘ل˘ع ع˘قاو˘لاو ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ة˘˘قر˘˘سسو ناود˘˘ع˘˘لاو ةر˘˘ط˘˘ي˘˘˘سسلاو
فادهتسساو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ضضر’ا
نم ل˘ي˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

يتلاو ةعورسشملا هقوقحو هدومسص
ىدمو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ع˘م ق˘فاو˘ت˘ت
ع˘قاو˘˘لا ضضرا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا بر˘˘سض ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم
،ينيطسسلفلا بع˘سشل˘ل ة˘عور˘سشم˘لا

ططخو عيراسشم حرطي يذلا نإاو
ة˘˘ن˘˘عر˘˘سشو د˘˘يا˘˘˘تر˘˘˘ب’او م˘˘˘سضل˘˘˘ل
ىذ˘لا و˘ه نا˘ط˘ي˘ت˘سس’او لÓ˘ت˘˘ح’ا

نع ةلماكلا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ي
فر˘ط˘ت˘لاو ف˘ن˘ع˘لا ةر˘ئاد ق˘ي˘م˘˘ع˘˘ت
ع˘˘قاو˘˘لا ر˘˘م’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ضضر˘˘˘فو
ةموكح ىعسست ثيح ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا
تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا ءا˘˘ه˘˘نا ي˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
عم قفاوتتل مÓسسلا ةيلمعو ولسسوا

. اهنرق ةقفسص
نم روم’ا هيلا تلا ام لظ يف
جتن امو ةقطنملاب ريطخ ديعسصت

ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسص نÓعا نع
لÓتحÓل قلطم معد لكسشت يتلا
لكبو لمعن نا انيلع امازل نوكي
اذهل يدسصتلا لجا نم لئاسسولا
انميق فد˘ه˘ت˘سسي يذ˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا
ة˘ي˘ه˘ج˘˘ن˘˘ع ضسكع˘˘يو ة˘˘ي˘˘لا˘˘سضن˘˘لا

تتاب يتلا بمارت ةرادا ةيرسصنعو
ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا د˘سض ل˘م˘ع˘ت
لكو ةيمÓسسإ’او ةيبرعلا ةمأ’او
يفو ، ملاعلا يف ءافرسشلاو رارح’ا

با˘˘˘هرإ’او فر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ظ
ل˘ك ى˘ق˘ب˘ت م˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سس’ا
ةيامح لجا نم ةحوتفم تارايخلا

ا˘ن˘ت˘ي˘سضق ن˘ع عا˘˘فد˘˘لاو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش
ظافحلاو ةسسدقملا انسضرا ةيامحو
ديع˘سصت˘لا اذ˘ه نأاو ،ا˘ن˘ت˘يو˘ه ي˘ل˘ع
ةزهجا هيلع فرسشت يذلا ريطخلا

ةروطخ ضسكعي لÓتح’ا تارباخم
ىد˘مو ا˘ه˘سشي˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مز’ا
لامعا ة˘سسرا˘م˘م˘ب ه˘تز˘ه˘جا طرو˘ت
جهنمملاو مظن˘م˘لا ة˘لود˘لا با˘هرا
ريمدتل ينيطسسلفلا بعسشلا قحب
ل˘˘˘ك ءا˘˘˘ه˘˘˘نإاو م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
عقاو ضضرفو ةقباسسلا تايقافت’ا

ة˘ق˘ف˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت فد˘˘ه˘˘ب د˘˘يد˘˘ج
. ةموؤوسشملا
تا˘ي˘ط˘ع˘م ما˘ما ا˘ن˘سسف˘نا د˘ج˘ن ا˘ن˘نا

عار˘سصلا ةرادا م˘ي˘ها˘ف˘م˘ل ةدد˘ج˘ت˘˘م
انسسفنا دجنو يلي˘ئار˘سس’ا ي˘بر˘ع˘لا
عيمجلل ةحسضاو تتاب قئاقح ماما
ل˘كب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا نا˘˘ب
عي˘م˘ج ى˘فو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘تا˘نو˘كم
ل˘جر ة˘ف˘قو ف˘ق˘ي هد˘جاو˘ت ن˘˘كا˘˘ما

ل˘كو نر˘ق˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص د˘˘سض د˘˘حاو
لجا نم ةيمهولا ةيفسصتلا عيراسشم

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘يو˘ه˘لا ي˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ضسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’او
. ةينيطسسلفلا قوقحلا ةيامحو
هتداي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا نإا
لك هجو يف اعينم ادسس نوفقيسس
امك اهنوطقسسيسسو تارماؤوملا هذه
ةقباسسلا تارماؤو˘م˘لا ل˘ك او˘ط˘ق˘سسأا

نأاو تا˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لا تغ˘˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘م
ا˘ه˘م˘ه˘ف˘ي نا بج˘ي ي˘ت˘لا ة˘لا˘سسر˘˘لا
اهيلع عمجملا ةيؤورلا قفو ملاعلا

ينيطسسلفلا ينطولا لكلا لبق نم
ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘سضيأاو
ينيطسسلفلا بعسشلا نأاب  عماجلا

نوسضام ةيعر˘سشلا ه˘تدا˘ي˘ق ه˘ف˘ل˘خو
قيقحتل ينطولا حافكلا قيرط يف
انبعسش ة˘يا˘م˘ح ل˘جا ن˘م را˘سصت˘ن’ا

ةر˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ا˘˘ن˘˘سضرأاو
ضساسسأا ىلع مئاق مÓسس ةعانسصو
ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘مأ’ا ضسل˘˘ج˘˘م تارار˘˘ق
مÓسسلا ةردابمو يلودلا نوناقلاو
ة˘لود با˘هرا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا
. مظنملا يليئارسس’ا لÓتح’ا

ةموؤوششملا نرقلا ةقفشص دعب ام لÓتح’ا ططخم
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ةرادا لواحت يتلا  نرقلا ةميرج نإا
ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘سساو ا˘ه˘˘ق˘˘يو˘˘سست بمار˘˘ت
بعسشلل ةينطولا قوقحلا ةيفسصتل
عسساو ينلع عيبطتلو ينيطسسلفلا
نادلبلا نم ددعو لÓتح’ا ةلود نيب
مهتقفسص  قيوسست لÓخ نم ةيبرعلا

ةلود هتيمسست نع اونلعا ام ةماقإاو
ة˘لود˘لا كل˘ت ةد˘يد˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
نود ةرثانتملاو ةلوزعملاو ةيمهولا
نم ’إا يلخاد يفارغج لسصاوت يأا

يأا نودو قافنإ’او روسسجلا لÓخ
راوج˘لا لود ع˘م ي˘فار˘غ˘ج ل˘سصاو˘ت
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘لود ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ط˘˘ي˘˘سستو
ا˘هدود˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
اه˘ن˘مأاو ا˘ه˘ئاو˘جأا ى˘ل˘عو ةر˘ثا˘ن˘ت˘م˘لا
ة˘ن˘ه˘تر˘مو ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لاو ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا ن˘م’ا تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل
ةفسضلا يف قطان˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف لو˘ح˘ت˘ت
نوجسسلا نم ةعومجم ىلإا ةيبرغلا
ل˘˘سصف ما˘˘ظ˘˘ن را˘˘طإا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

. يرسصنع

بمارت ةطخب فرعي ام رثا ىلعو
بر˘ح˘لا نÓ˘عا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ م˘˘ت ى˘˘ت˘˘لا
ينيطسسلفلا بع˘سشلا د˘سض ة˘ل˘ما˘سشلا

مه˘ق˘ير˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا م˘ه˘قو˘ق˘حو
ن˘م م˘هد˘ير˘سشتو م˘ه˘ت˘˘ت˘˘سشت ةدا˘˘عإاو
مه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ةردا˘سصمو م˘ه˘ي˘سضارا

يتلا ةطخلا لÓخ نم مهيخيراتو
رينسشوك دنارج اهدادعا ىلع فرسشا

نم ف’آا رهاظت دقف بمارت رهسص
ل˘خاد ة˘سصا˘خو ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةقاب ةدل˘ب ي˘ف ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
عز˘ن˘ب ةدد˘ه˘م ةد˘ل˘ب ي˘هو ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا

مهفوخ نع ريبعتلل اهناكسس قوقح
يتلا ةط˘خ˘لا كل˘ت م˘ه˘مر˘ح˘ت نأا ن˘م
م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا م˘˘عد˘˘˘ت

لخاد˘لا ي˘ف نو˘سشي˘ع˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ك
نع فسشكلا م˘ت د˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةلود ظافتحا نمسضتتل ا˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
ةفسضلا يف تانطوتسسملاب لÓتح’ا
ةروطخ ةقف˘سصلا تل˘م˘حو ة˘ي˘بر˘غ˘لا
ن˘م ح˘سشر ا˘مو ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م˘˘ب ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب

لاطتسس ةطخلا هذه نأاب تامولعم
لخادلا يف ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضار’ا

Óمع ثلثملا ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘سصا˘خو
لامتحاو ةيسشافلا نامربيل عيراسشمب
ةيبرع ةيدودح ةدلب11 حبسصت نأا

نم اءزج ةيبرغ˘لا ة˘ف˘سضل˘ل ة˘م˘خا˘ت˘م
قلق راثأا امم ةديدجلا نيطسسلف ةلود
. لخادلا يف انبعسش ءانبا
ءو˘˘سضلا تط˘˘عأا بمار˘˘˘ت ة˘˘˘ط˘˘˘خ نإا
تائم نم ةيسسنجلا بحسسل رسضخأ’ا
نوسشيعي نيذلا برعلا نم ف’آ’ا
حسضوأاو لÓتح’ا ةلود لامسش يف
هباطخ لÓخ ضسابع دومحم ضسيئرلا
ءارزو ضسل˘˘ج˘˘م ما˘˘ما ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
لدا˘ب˘ت ةر˘˘كف بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ضضفر ى˘ل˘˘ع د˘˘كا ثي˘˘ح ي˘˘سضارأ’ا
ةطخلا كلت يلا ينيطسسلفلا بعسشلا

ضصوسصخلا اذه يف Óئاقو احسضوم
لاح يأاب ’و اقÓطإا قفاون ’ نحن
ضضرأا م˘سضت نأا ى˘ل˘˘ع لاو˘˘حأ’ا ن˘˘م
ى˘لإا  لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘لود ن˘˘م نا˘˘كسسو

لخادلاب ناكسسلا مظعمو (نيطسسلف)
نو˘˘م˘˘ل˘˘سسم م˘˘ه ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا

دا˘ف˘حأا م˘˘هو زوردو نو˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسمو
مهنطو يف اولظ نمم نيينيطسسلفلا
ماع برح د˘ع˘ب ا˘ي˘ل˘خاد او˘حز˘ن ن˘كل
8491.
ةداعا ىلع لمعت لÓتح’ا ةلود نا
نم ضصلختت نأا ديرتو اهدجاوت جاتنا

نوسشيعي نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ء’ؤو˘ه
م˘هو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا م˘ه˘سضرا ى˘ل˘ع
م˘ه˘خ˘يرا˘ت م˘ه˘لو ضضر’ا با˘ح˘˘سصا

ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لا نو˘كل˘ت˘˘م˘˘يو
ة˘ط˘خ˘˘لا ن˘˘ع نÓ˘˘ع’ا ر˘˘ثا ى˘˘ل˘˘عو
بع˘˘سشلا ءا˘˘ن˘˘˘با جر˘˘˘خ ة˘˘˘ل˘˘˘سشا˘˘˘ف˘˘˘لا
ةفسضلاو ةزغ عاطق يف ينيطسسلفلا
نورهاظتي تاتسشلا نكامأاو ةيبرغلا

ا˘هد˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ك ة˘ط˘خ˘لا نود˘ق˘ت˘ن˘˘يو
اهنوك عام˘ج’ا˘ب ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لا
ل˘حو ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ل˘ها˘ج˘ت˘ت
قيثاوملا هيلع ضصنت امك نيتيلودلا
عار˘سصلا كلذ˘˘ب ة˘˘برا˘˘سض ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ذنم د˘ت˘م˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا ي˘بر˘ع˘لا
. طئاحلا ضضرعب دوقع
اوسسيل ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبا نا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ة˘عا˘سضإا ى˘لا ة˘جا˘ح˘˘ب
ة˘˘فا˘˘كب او˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جأا د˘˘˘ق˘˘˘ف تقو˘˘˘لا
م˘هاو˘˘قو م˘˘ه˘˘باز˘˘حأاو م˘˘ه˘˘ل˘˘ئا˘˘سصف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ةد˘يد˘ج˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف ة˘˘لود ضضفر
يلخادلا اهنمأا نهرت نا اهيلع يتلا

ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘سسل ا˘هر˘با˘ع˘م ن˘مأاو
نمأاو يليئارسس’ا نم’ا تابلطتمل
اهمظن فيكت نأاو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا

ةرطيسسلا تابلطتمل اهتا˘جا˘ي˘ت˘حاو
يتاذ مكح لÓظ يف ةيليئارسس’ا

ضشيعلا ينعي يذلا رمأ’ا دودحم
ةسسراممو يرسصنع لسصف لظ يف
ةراد’ا لبق نم يركفلا باهر’ا
د˘يد˘ج ع˘قاو ضضر˘˘فو ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا
ةريطخ تاسساكعنا اهيلع بترتيسس
ةقطنملا يف ملسسلاو نمأ’ا ىلع
.ملاعلاو

ينيطشسلفلا بعششلا ىلع ةلماشش برح نÓعإا نرقلا ةقفشص
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لÓخ نم تربع ةيكريمأ’ا ةّطخلا نإا
نع اهتغايسص قلط˘ن˘مو ا˘ه˘ن˘ي˘ما˘سضم
د˘ق˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلاو ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا
نيينيطسسلفلاو برعلا دسض يخيراتلا

ضضفار˘لا ع˘قاو˘لا اذ˘ه تق˘ل˘˘خ كلذ˘˘بو
تا˘ي˘عاد˘تو تار˘ي˘ثأا˘˘ت ن˘˘ع تر˘˘ب˘˘عو
يهو ةقطنملا لبقتسسم ىلع ةريطخ
لÓ˘ت˘ح’ا جا˘ت˘نا د˘ي˘˘ع˘˘ت ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف
بعسشلا قحب يليئارسس’ا باهرإ’او
ا˘هر˘ي˘سصم نو˘كي˘سسو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

حامسسلل ةّدعم ا˘ه˘ّنأ’ خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ل˘بز˘م
نم اهنم هديري ام قيبطتب لÓتحÓل

فقوم نع رظنلا ضضغب دحاو بناج
أاد˘˘ب ثي˘˘ح ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
ةطخلا قيبطت تاونسس ذنم لÓتح’ا

لبق نم اهذيفنت نع نÓع’ا ءاجو
ق˘ل˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل بمار˘˘ت
ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسل˘ل ه˘تاودأاو لÓ˘ت˘حÓ˘ل
عقاو ضضرفو ةينيطسسلفلا يسضار’ا

يلع ةمئاقلا لÓتح’ا ةطراخو ديدج
ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لاو نا˘ط˘ي˘ت˘سس’او ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لا

قو˘ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ة˘˘قر˘˘سسو
ينيطسسلفلا انبعسش نإا. ةينيطسسلفلا
ه˘تر˘ي˘سسم ر˘ب˘ع هدو˘˘م˘˘سصب ح˘˘ج˘˘ن د˘˘ق
هتيسضقبو هنطوب كسسمتلاب ةليوطلا

لك هدجاوت نكامأا عيمج يف لسضانيو
ل˘جأا ن˘˘م ه˘˘فور˘˘ظو ه˘˘ع˘˘قو˘˘م بسسح
و˘هو ةدو˘ع˘لاو لÓ˘ق˘ت˘سس’او ة˘ير˘ح˘لا
تارماؤوملا لك دسص ىلع نآ’ا رداق
تم˘ظا˘ع˘ت ا˘م˘ه˘م هد˘سض كا˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا
ةي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا طو˘غ˘سضلا

ةاسسأاملا مكارت نم تداز يتلاو هيلع
.  ةرمتسسملا ةينيطسسلفلا
تاب ةدقعملا فورظلا هذه لظ يف
ةينطولا ةهبجلا ةيامح يرورسضلا نم
ينطولا دوم˘سصلا ز˘يز˘ع˘تو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

˘ما˘سسق˘ن’ا ءا˘ه˘نإ’ ةو˘˘ق˘˘بو ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
يأا نود ةحلاسصملا تاقافتا ذيفنتو
نوكيسس اذهف  تاكاردتسسا وا قئاوع
ن˘˘˘ير˘˘˘مآا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق ادر
ينيطسسلفلا انبعسش نإاو ،نيئطاوتملاو
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ق˘ح˘لا بحا˘سص هد˘حو و˘ه

ىتح لاسضنلا يف رارمتسس’او هريسصم
ة˘˘لود ة˘˘ما˘˘قإاو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ريفوتو نوناقلا ةدايسسو تاسسسسؤوملا

يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل ة˘م˘ير˘ك ةا˘ي˘ح
ريرقتو لÓقتسس’ا ىلا ىعسسي يذلا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تارار˘ق˘ل ا˘ق˘فو هر˘˘ي˘˘سصم
ىلع قيرطلا عطق لجا نمو يلودلا

ةيفسصت ىلإا فدهت يتلا ةرماؤوملا هذه
ر˘ي˘مد˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

. ينيطسسلفلا بعسشلا تاردقم
لكب ةرسشابم ضسمت نرقلا ةقفسص نإا
ا˘ه˘ّنأ’ ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ءاز˘˘جأا
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح بط˘˘سش ل˘˘م˘˘سشت
ةيدوهي ةلودك ليئارسسإاب فارتع’او
قطانم مسضو ناط˘ي˘ت˘سس’ا ة˘ن˘عر˘سشو
ةلود ىلإا ةيبرغلا ةفسضلا نم ةعسساو
بع˘˘˘˘˘سشلا نا˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘حو لÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا
ةيدايسس ةلود ةماقإا نم ينيطسسلفلا

.ةلقتسسم
ةيفسصتل ةلواحم يه نرقلا ةرماؤوم نا
ا˘ه˘نإا˘ف اذ˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

ايروف ايبعسشو ايسسايسس ادر يعدتسست
ينيطسسلفلا بعسشلا ءازجأا لك لمسشي
كلذ يف امب هدجاوت نكامأا ةفاك يف
ل˘˘ما˘˘سشلاو ما˘˘ع˘˘لا بار˘˘سضإ’ا نÓ˘˘عإا
جور˘˘˘خ˘˘˘لاو ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصل˘˘˘ل ضضفار˘˘˘˘لا
نع اًري˘ب˘ع˘ت ة˘ير˘ي˘ها˘م˘ج تار˘ها˘ظ˘م˘ب
كسسم˘ت˘لاو ةر˘ماؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع بسضغ˘لا
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ظ ي˘˘˘فو ه˘˘˘ناو تباو˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘˘ب
طقف يفكي ’ اهتسسارسشو تارماؤوملا
ن˘م تا˘بو ضضفر˘لا تا˘نا˘˘ي˘˘ب راد˘˘سصا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ي˘ن˘ب˘ت˘ن نا يرور˘سضلا

داجيإاو ةيودحو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ي˘ن˘طو
ةق˘ي˘ثو ة˘با˘ث˘م˘ب نو˘كت ة˘ل˘ما˘سش ة˘ط˘خ
اكرحت نم˘سضت د˘مأ’ا ل˘يو˘ط ة˘ي˘ن˘طو
ةرماؤوم لاسشفإ’ ايد˘ج ا˘ًل˘م˘عو ا˘ي˘ن˘طو
لاسضنلا ي˘ف ا˘مد˘ق ي˘سضم˘لاو ،نر˘ق˘لا
يف نيطسسلف بعسشل لدعلا قيقحتل
ةرماؤومل˘ل يد˘سصت˘لاو ه˘ن˘طوو ه˘سضرأا

ل˘˘ك كي˘˘كف˘˘تو لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا ءا˘˘˘ه˘˘˘ناو
ةلودلا ةماقإاو ةمئاقلا تانطوتسسملا
ةدا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ةفاك نا˘م˘سضو ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘عو
تارار˘ق˘ل ا˘ق˘فو ن˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح
. ةيلودلا ةيعرسشلا
بعسشلا ىلع تارماؤوملا ةهجاوم نإا
يف ايرذج ارييغت مزلتسسي ينيطسسلفلا
ةدحولا ءانب لمسشي يسسايسسلا جهنلا
ماسسقن’ا ءاهنإاو د˘يد˘ج ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نرقلا ةقفسصل يدسصتلل اعم لمعلاو
لمسشي امك ،ضضرأ’ا ىلع اهتامجرتو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ع˘˘˘م تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ف˘˘˘قو
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش لا˘˘˘سضن ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’او
ن˘ع ا˘عا˘فدو لÓ˘ت˘ح’ا د˘سض يود˘حو
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ق˘ح˘˘لا ن˘˘عو ضسف˘˘ن˘˘لا

ة˘مو˘كح˘لا ة˘ط˘˘خو ل˘˘م˘˘ع ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘ن˘ب˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
نأاب رابتع’ا نيعب ذخأ’ا عم ةينطولا
ج˘ه˘ن˘لا د˘ع˘ي م˘لو تر˘ي˘غ˘ت فور˘˘ظ˘˘لا
عم لماع˘ت˘ل˘ل ا˘ع˘جا˘نو اد˘ي˘ف˘م م˘يد˘ق˘لا
يتلا ةيريسصملاو ةبعسصلا تايدحتلا
هتيسضقو ينيطسسلفلا بعسشلا هجاوت
. ةلداعلا

ةينيطشسلفلا قوقحلا دشض ةيكيرمأ’ا نرقلا ةرماؤوم
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر / نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب
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يسضاملا ربمسسيد51 يف اهيف عورسشلا مت يتلا ريكذتلا ةلمح راطإا يف

صسابعلب يديشسب بلكلا ءادو ةيعÓقلا ىمحلا دشض راقبأ’ا نم ةئاملاب07 نم رثكأا حيقلت
ةه˘ج˘لا تا˘يد˘ل˘ب نا˘كسس د˘سشا˘ن
ن˘˘˘م ،ةر˘˘˘كسسب˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘˘سشلا
ليجسستب ،ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ق˘ير˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘جاودزا عور˘˘سشم
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا38ر ي˘ن˘طو˘˘لا

يف ةسصا˘خ ،ةر˘كسسبو ة˘ل˘سشن˘خ
ةقانلا نيع نيب طبارلا عطقملا

ارور˘م ي˘جا˘ن يد˘ي˘سس ة˘ق˘ن˘˘خو
،يداو˘لا ة˘ب˘يرز ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘م˘˘ب
ةيلاملا ةفلغأ’ا راطإا يف اذهو
ن˘م˘سض ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘حو˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا

نماسضتلاو نام˘سضلا قود˘ن˘سص
ثي˘ح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
38 مقر ينطولا قيرطلا حبسصأا
ةر˘كسسب ي˘ت˘ي’و ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا

دود˘˘ح˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خو
ق˘ير˘ط˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
ة˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا بب˘˘˘سسب ،تو˘˘˘م˘˘˘لا
لÓ˘خ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا
دامتعا دعب ،ةريخأ’ا تاونسسلا
ةلمجلاب ع˘ي˘ب˘ل ة˘ي˘ن˘طو قاو˘سسأا
ةيحÓفلا تاجوتنملاو رسضخلل
،ةقانلا نيع ،تايدلب نم لكب
يداو˘˘لا ة˘˘ب˘˘يرز ،ة˘˘عر˘˘يز˘˘˘م˘˘˘ل
ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘ت˘ي˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو
نيأا ،ةلسشنخ ةي’و˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه ح˘ب˘سصأا
دع˘ب ،تو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘ب ى˘م˘سسي
نمأ’او كردلا حلاسصم ليجسست
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا
رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
،ا˘ي˘مو˘ي نو˘كت دا˘كت ة˘ت˘ي˘م˘م˘لا

ةقانلا نيع يتيدلب نيب ةسصاخ
دودح ةياغ ىلا يداولا ةبيرزو
ار˘ظ˘ن  ة˘ل˘سشن˘خ˘ب لÓ˘ج ة˘يد˘ل˘ب
ضضعب ءارتهإاو ءادوسسلا طاقنلل
ةيدوأ’ا بب˘سسب ه˘ن˘م ع˘طا˘ق˘م˘لا

ضضعب قيسضو  ةبرتلا فارجناو
رور˘م بع˘سصي ن˘يأا ،تار˘م˘م˘لا

ىلا ةفاسضإا ،ةيحيرأاب نيتبكرم
ر˘ي˘ب˘كلا ي˘نار˘م˘ع˘˘لا ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لا

ةيسضاملا ةيرسشعلا يف ةسصاخ
تايدلب ناكسس ددع زواجت نيأا
ةركسسب ةي’ول ةيقرسشلا ةهجلا

،ةعريز˘م˘ل ،ة˘قا˘ن˘لا ن˘ي˘ع ا˘ه˘ن˘م
ةقنخ ،ضضي˘ف˘لا ،يداو˘لا ة˘ب˘يرز
001 ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘جا˘ن يد˘ي˘سس
عو˘م˘˘ج˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘م˘˘سسن ف˘˘لأا
تفرع امك ،ةسسمخلا اهتايدلب
ةيدلبب اعيرسس ايفار˘غ˘م˘يد او˘م˘ن
،ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘˘م يداو˘˘لا ة˘˘ب˘˘يرز
لسصو ةزمهو ةباوب اهرابتعاب
تاي’ولاو ةركسسب ةي’و نيب
ةيد˘ل˘ب ر˘ب˘ع يداو˘لا ةروا˘ج˘م˘لا
ىلإا ة˘سسب˘تو ة˘ل˘سشن˘خ ،ضضي˘ف˘لا

ارظنو .ةيسسنوتلا دودحلا ةياغ
ة˘ي˘كر˘ح˘لاو ة˘فا˘سسم˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘ل
لقنتلاو ل˘ق˘ن˘لا ي˘ف ةد˘ياز˘ت˘م˘لا
ةسصاخو تابكرم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ةنسسلا رادم ىلع ةليقثلا اهنم
ةينطولا قاوسسأ’ا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل
ةيحÓفلا تاجوتنملاو رسضخلل
.رفسصأ’او رمح’ا ع’دلاو

صس. صسدنسس

 توملا قيرطب فرعي حبسصأا
 ةفيثكلا ةيرورملا هتكرح ببسسب

ةركشسبل ةيقرششلا ةهجلا تايدلب ناكشس
38 ينطولا قيرطلا ةيجاودزاب نوبلاطي

ةيلمع ضضيبلاب ارخؤوم تقلطنا
يف نيبغارلا نيحÓفلا ءاسصحإا
ة˘ي˘بر˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ل˘خاد ة˘ج˘مد˘م˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
،ي˘حÓ˘ف˘˘لا ي˘˘ق˘˘سسلا ضضاو˘˘حأا

ةطحم ىدل دي˘ف˘ت˘سسا ا˘م˘ب˘سسح
ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا
حسضوأاو .ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘ي˘ئا˘م˘لا

ضشتفم ميل˘ح˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘م˘ح
تايئام˘لا ة˘ي˘بر˘ت ي˘ف ي˘سسي˘ئر
ضسمتسس ةيلمعلا نأا ةطحملاب

كلذو ةي’ولا تايد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج
ةيحÓفلا ةفرغلا عم قيسسنتلاب
ىلع نيحÓفلا زيفحت لجأا نم
يف ن˘يو˘كت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا

لخاد تايئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت لا˘ج˘م
ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘ق˘˘سسلا ضضاو˘˘حأا
جا˘˘ت˘˘نإ’ا ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا د˘˘˘سصق
دا˘˘م˘˘سس ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

.نيحÓفل˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط يو˘سضع
د˘ح˘ل ءا˘سصحإا م˘ت ه˘نأا فا˘˘سضأاو
ي˘ف ا˘ب˘غار ا˘حÓ˘˘ف03 نآ’ا
ةنيزيرب يتق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘يو˘كت˘لا

اميف ،خيسشلا يديسس ضضيبأ’او
ءا˘˘سصحإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت
دد˘ع ن˘م ع˘فر˘ل˘ل ة˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م
قÓطنإ’ا لجأا نم نيحÓفلا
ي˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف
نوسسدنه˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشي˘سس
دي˘سصلا لا˘ج˘م ي˘ف نو˘ي˘ن˘ق˘تو
.تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘˘لا

نيحÓفلا ء’ؤوه د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سسو
ةيقيبطتو ةيرظن ضسورد نم
كا˘م˘سسأ’ا ة˘ي˘بر˘ت قر˘˘ط لو˘˘ح
ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سسلا ضضاو˘˘˘˘˘حأا ل˘˘˘˘˘خاد

يتلا كامسسأ’ا عاونأاو يحÓفلا
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘طو مءÓ˘ت˘ت
يف اهدئاوفو اهتيذغت قرطو
نم يحÓفلا جاتنإ’ا نم عفرلا

يو˘˘سضع˘˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ
هذ˘ه هر˘فو˘ت ي˘ت˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،كا˘˘م˘˘سسأ’ا
يف نيحÓفلا ء’ؤوه ديفتسسي
نم نيوكتلا دعب ةقح’ ةلحرم
كا˘م˘سسأÓ˘ل عارز˘ت˘سسإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ا˘ق˘فو ،ي˘ق˘سسلا ضضاو˘حأا ل˘خاد
،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل .رد˘˘سصم˘˘لا تاذ˘˘ل
ةي’ولاب ني˘حÓ˘ف01 لواز˘˘ي

كامسسأ’ا ةي˘بر˘ت طا˘سشن ا˘ي˘لا˘ح
ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سسلا ضضاو˘˘˘˘˘حأا ل˘˘˘˘˘خاد
ددع وهو اسضوح02 عومجمب
ضضاوحأا ددعب ةنراقم ادج ليلق
ةي’ولا ربع ةرسشتنملا يقسسلا

يف˘لأا ا˘هدد˘ع زوا˘ج˘ت˘ي ي˘ت˘لاو
.ه˘˘ي˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشأا ا˘˘م˘˘˘ك ،ضضو˘˘˘ح
نيوكتلا ةيلمع نإاف ،ريكذتلل
تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت لا˘ج˘م ي˘˘ف
ضضيبلا ةي’وب تقلطنا يتلاو
تحمسس7102 ة˘ن˘˘سس لÓ˘˘خ
نم لكب حÓف601 نيوكتب
ةهج نم .نوغمسسوبو ضضيبلا
حلاسصم˘لا تاذ ل˘م˘ع˘ت ،ىر˘خأا

لاجم رامثتسس’ا عيجسشت ىلع
ن˘م ءاو˘سس تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت

ة˘˘ي˘˘سضرأا ع˘˘ط˘˘ق ح˘˘ن˘˘م لÓ˘˘خ
تايئاملا ةيبرت عرازم ءاسشنإ’
ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
ة˘˘˘عرز˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ عور˘˘˘سشم
  .ةنيزيربب
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ةي’ولا تايدلب عيمج صسمتسس ةيلمعلا
نيحÓفلا ءاشصحإا ةيلمع قÓطنإا

صضيبلاب تايئاملا ةيبرت يف نيبغارلا

ءادو ةيعÓقلا ىمحلا دسض راقبأ’ا نم ةئاملاب07 نم رثكأا حيقلت نم صسابعلب يديسسب ةرطيبلا ةيسشتفم تنكمت
صشتفملا ىدل ملع امبسسح ،يسضاملا ربمسسيد51 يف اهيف عورسشلا مت يتلا ريكذتلا ةلمح راطإا يف كلذو ،بلكلا

.يفايسض يسضاق ،ةرطيبلل يئ’ولا

مت هنأا ردسصملا تاذ حسضوأاو
حيقلت ةيلمعلا هذه راطإا يف
رقب ضسأار ةئاملاب67 نم رثكأا

نيح يف ةيعÓقلا ىمحلا دسض
راقبأ’ا ضسوؤور ةبسسن تزواجت
ءاد د˘سض ا˘ه˘ح˘ي˘ق˘ل˘ت م˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ىلإا اريسشم ،ةئاملاب17 بلكلا
حيقلتلاب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا

ةلثمتملا نيسضرملا نيذه دسض
ىمحلا د˘سض ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس ي˘ف
د˘سض ار˘ه˘سش21و ةي˘عÓ˘ق˘لا
.ةديج ةريتوب ريسست بلكلا

ريكذ˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م نأا فا˘سضأاو
نم ديزأا حيقلت نع ترفسسأا

را˘ق˘˘بأ’ا ن˘˘م ضسأار ف˘˘لأا91
رثكأاو ةيعÓقلا ىمحلا دسض
ءاد دسض ضسأار فلأا81 نم
ة˘˘˘ي’و نأا ازر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ،بل˘˘˘˘كلا
تل˘سصح˘ت ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘˘ي˘˘سس
ةعرج فلأا91 نم رثكأا ىلع
رثكأا ىلع رفوتت امك ،حاقل
ةنسسلا نم ةعرج ف’آا01 نم
قيقحتب حمسسيسس ام ةيسضاملا
ه˘˘˘تر˘˘˘ط˘˘˘سس يذ˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
ةرطيبلل ةيئ’ولا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا

نم رثكأا حيقلت يف لثمتملاو
.راقبأ’ا نم ضسأار فلأا62

ر˘˘ي˘˘سسلا نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأا ن˘˘˘مو
يتلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل ل˘ث˘مأ’ا
51 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لإا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘ت
ف˘˘˘سشك ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ضسرا˘˘˘م
،ةرطيب˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا ضشت˘ف˘م˘لا
نم ايرطيب45 دينجت مت هنأا
ن˘ي˘عزو˘م ضصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘˘لا

مت ثيح تاعطاقم تسس ىلع
حا˘ق˘ل˘لا تا˘عر˘ج˘ب م˘هد˘يوز˘ت
ل˘ك ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلا
.نيبرملا تاجايتحا

ن˘م لوؤو˘سسم˘لا ضسف˘ن ف˘سشكو
عورسشلا متيسس هنأا ،ىرخأا ةهج
ضسوؤور ح˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
تارتجملا ءاد د˘سض ة˘ي˘سشا˘م˘لا
ر˘خاوأا ي˘ف كلذو ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
˘مÓ˘ت˘سسا د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘ير˘بأا
 .حاقللا
يديسس ةي’و رفوتت ،ريكذتلل
فلأا62 نم رثكأا ىلع ضسابعلب
فلأا51 اهنيب نم رقب ضسأار
ام ،بو˘ل˘ح˘لا ر˘ق˘ب˘لا ن˘م ضسأار

ةدئارلا تا˘ي’و˘لا ن˘م ا˘ه˘ل˘ع˘ج
قوفي جاتنإاب بيلحلا جاتنإا يف
بيلح˘لا ن˘م ر˘ت˘ل نو˘ي˘ل˘م79
 .9102 لÓخ جزاطلا
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برسضت نمأ’ا تاوق
 ديدح نم ديب

 عراوششلا ريهطت
ةراجتلا نم

ةفلجلاب ةيوشضوفلا
ةنيدم طسسو عراوسش تدهسش
ري˘غ ة˘كر˘ح ،ار˘خؤو˘م ة˘ف˘ل˘ج˘لا

تاو˘ق را˘سشت˘نا بب˘سسب ة˘يدا˘ع
عراوسشلا فلتخم ربع نمأ’ا
نم اهريهطت مت نيأا ،ةيسسيئرلا
نيذللا ني˘يو˘سضو˘ف˘لا ة˘عا˘ب˘لا
،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘م او˘˘هو˘˘سش
ر˘˘ب˘˘ع ةرا˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘سسم
ا˘ق˘ي˘سض قر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ف˘˘سصرأ’ا

نمو .ءاوسس دح ىلع اقانتخاو
نم ري˘ث˘كلا ر˘ب˘ع ىر˘خأا ة˘ه˘ج
م˘ه˘حا˘ي˘ترا ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
يتلا ةلم˘ح˘لا ه˘تا˘ه˘ل د˘يد˘سشلا

رثكي ثيح ،اهتقو يف تءاج
عراوسش فلتخم ربع ماحدزإ’ا
ةكرح لقرع˘ي ا˘م˘م ،ة˘ن˘يد˘م˘لا
تابكرملاو نينطاوم˘لا ر˘ي˘سس
ء’ؤوه نم ديدعلا نأا رابتعاب
نولغتسسي نييوسضوفلا ةعابلا
ق˘ير˘ط˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘ف˘˘سصرأ’ا
ضضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب كلذو ،ما˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا

ةظيفح نوريثيو م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
بب˘سسب نا˘كسسلا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘كلا تا˘˘˘ن˘˘˘سسÓ˘˘˘م˘˘˘لا

بب˘˘˘سسب ءيذ˘˘˘ب˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘كلاو
ر˘ي˘غ ة˘ي˘مو˘ي˘لا تار˘جا˘˘سشم˘˘لا

ةلمحلا هتاه نأا ركذي .ةيهتنم
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م تم˘˘˘ع
عراوسش فلتخم ربع ءادوسسلا

يحو ةف˘ل˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو
هتاه فرعت ثيح ،ضسيفيرتوب
اد˘˘يد˘˘سش ا˘˘ما˘˘حدزا عراو˘˘˘سشلا
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ضضر˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘˘سسب
طسسو مهعلسسل نييو˘سضو˘ف˘لا
نو˘˘ف˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ي ن˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘سشلا

ط˘˘سسو ة˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘هءارو
نم نوهتني امدعب عراوسشلا
فلتخ˘م ءاو˘سس م˘ه˘ع˘ل˘سس ع˘ي˘ب
.هكاوفلاو رسضخلا وأا ةسسبلأ’ا

م.ق

ةي’ولاب يحسصلا فرسصلاو برسشلا هايم يتكبسش ميعدتل

9102 يف ةلڤروب تاششرولا ديق ةيومنت تايلمع01
(01) ر˘˘سشع و˘˘˘ح˘˘˘ن تق˘˘˘ل˘˘˘طأا

9102 يف ةيومن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
برسشلا هايم يتكبسش ميعدتل
ة˘ي’و˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلاو
ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘˘ب˘˘سسح ،ة˘˘ل˘˘قرو
.ةيئاملا دراوملا ةيريدم
يتلا عيراسشملا كلت نيب نمو
مدقت بسسن اهتاسشرو لجسست
ةعسسب نينازخ زاجنإا ،ةتوافتم
امهنم دحاو لكل3م000.1
بكر˘˘مو ،ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
لبقتسسملا يحب يكيلورديه
ماظن ىلإا ةفاسضإ’اب (ترقت)
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘كي˘لورد˘ي˘ه
د˘يد˘ج˘لا ير˘سضح˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا
ة˘˘كب˘˘سشو (ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع)
تابي˘ط˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ي˘ه˘ط˘ت
املث˘م ،ر˘سصا˘ن ن˘بو ر˘ق˘ن˘م˘لاو
.هحيسضوت ىرج
ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ل˘م˘˘سشي ا˘˘م˘˘ك
ةثÓث زاج˘نإا ا˘سضيأا يو˘م˘ن˘ت˘لا
نم لك يف ةينايبلأا رابآا (3)
ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ةي˘لا˘ع˘لاو نا˘م˘ي˘ل˘سس يد˘ي˘سسو
ر˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘حو
ةنيد˘م˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ي˘حا˘سضلا)
،تا˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م (ة˘˘ل˘˘قرو
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت لا˘غ˘سشأا ن˘ع Ó˘سضف
تاحاو فلتخم ربع قدانخلا
ة˘ل˘قرو ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ل˘ي˘خ˘ن˘لا

تاذ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضي ،تر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘تو
.ردسصملا
نأا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
ةي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ح˘لا˘سصم
ام يسصحت ،ةيئاملا دراوملل

ةيلمع841 ن˘˘˘ع ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ’

ربع اهديسسجت يرجي ةيومنت
كل˘˘˘ت عزو˘˘˘˘ت˘˘˘˘تو .ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
اهل ضصسصخ يتلا تايلمعلا

وح˘ن˘ب ا˘ي˘لا˘م˘جإا ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ
06 ى˘ل˘ع ،جد را˘ي˘ل˘˘م31ر5
ن˘˘م˘˘سض ة˘˘جرد˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
نامسضلاو نماسضتلا قودنسص
83و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘˘ل
،ة˘ي’و˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ي˘ف ىر˘خأا

رون عاطقلا ريدم حسضوأا امك
.وتاديمح نيدلا

يئام نازخ زاجنإا اهزربأا نمو
بعكم ر˘ت˘م000.1 ةقا˘ط˘ب

ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لوأ’ا ر˘ط˘˘سشلاو تا˘˘سسيور˘˘لا

ةحلاسصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘سش ن˘م
يرسضح˘لا بط˘ق˘لا˘ب بر˘سشل˘ل
ءاسضيبلا نيع ةيدلبب ديدجلا

ىلع ةكبسشلا تاذ ةعسسوتو
ةيدلب) ر˘ت˘م000.3 ة˘فا˘سسم
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،(ةر˘ي˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ةقطنمب يسسيئر عمجم زاجنإا

،(نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس يد˘˘ي˘˘سس) ر˘˘ق˘˘˘م
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سض ة˘˘˘ط˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو
يسسيئر عمجمو ةلمع˘ت˘سسم˘لا
ةيمومعلا تاطاسشنلا ةقطنمب
تاذ ر˘˘˘كذ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،(ة˘˘˘ل˘˘˘˘قرو)
كلت نم ىخوتيو .لوؤوسسملا
ل˘˘ج˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا

‘‘ةتوافت˘م‘‘ ا˘ب˘سسن ا˘ه˘تا˘سشرو
نيسسح˘ت لا˘غ˘سشأ’ا مد˘ق˘ت ي˘ف
،برسشلا هايمب دوزتلا ةيعون
ةعسسوتو د˘يد˘ج˘ت ن˘ع Ó˘سضف
ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا ة˘˘˘كب˘˘˘سش
ريدم حرسش ام˘ل˘ث˘م ،ة˘ي’و˘لا˘ب
تا˘ي˘˘م˘˘ك رد˘˘ق˘˘تو .عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا
ةي’وب ةيدلب12 ربع برسشلل
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا ,ة˘˘ل˘˘قرو
712.2 لوطب عيزوت ةكبسش
ل˘كل ر˘ت˘ل743 و˘ح˘ن˘ب م˘ل˘˘ك
ثي˘˘ح ،مو˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘كا˘˘˘سس
يتلا تايلمعلا ديدع تمهاسس
يف ةي’و˘لا ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا
ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م را˘˘˘طإا
ةبسسن نم عفرلا يف ةيومنتلا
يف89 ىلإا ةكبسشلاب طبرلا
ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ة˘ئا˘م˘˘لا
ردقب يت˘لا ن˘يز˘خ˘ت˘لا تارد˘ق

،بعكم ر˘ت˘م025.801 ب
.وتاديمح فيسضي
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
،ةلمعتسسملا ها˘ي˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سستو
ةيئاملا دراوم˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘كذ
ي˘˘سصح˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘قرو ة˘˘˘ي’و نأا
،ملك005.1 لو˘ط˘ب ة˘كب˘سش
ةطحم67 ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
تاطحم4 و خ˘˘˘˘سضو ع˘˘˘˘فر
،ةلمعتسسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ف˘سصت
ط˘بر˘لا ة˘ب˘سسن غ˘ل˘ب˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.ةئاملاب58 ةكبسشلاب
،يعارزلا يقسسلاب قلعتي اميفو
ةيئاملا دراوملا عاطق يسصحي
227.2 و يئام بقنم126.1
لو˘ط˘ب ي˘˘ق˘˘سس ة˘˘كب˘˘سش و ر˘˘ئ˘˘ب
ة˘˘سصسصخ˘˘م م˘˘ل˘˘˘ك013.4
596.25 ا˘˘ه˘˘ماو˘˘ق ة˘˘حا˘˘سسم˘˘˘ل
14,626.74ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م را˘˘˘ت˘˘˘كه
تايطعم بسسح ،ةيقسسم راتكه
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
 .ةي’ولاب

ج.دمحم
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466209ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج71ـل قفاوملا0202 يرفيف11ءاثÓثلايلحم
ةي’ولاب يجولويبلا عونتلل ةريحب مهأا دعت

ناشسملتب «درفلا ةياشض» ةبطرلا ةقطنملا ددهي فافجلا
ةعومجمل رابتع’ا ةداعإ’

اهزيهجت ةداعإاو ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا نم
غلبم نم ديفتشسي ركشسعمب ةيبرتلا عاطق

يجولويبلا عونتلل ةريحب مهأا دعت يتلا ،ناسسملت ةي’و ةسشيرعلا ةيدلبب «درفلا ةياسض» ةبطرلا ةقطنملا ربتعت رانيد نويلم041
ةينطولا ةريظحلاب مسسق ةسسيئر هتزربأا ام بسسح ،ةيرسشبلاو ةيعيبطلا لماوعلا نم ديدعلا ءارج ةددهم ،ةي’ولاب

.يوانسسح رمعم نب ةظيفح ،ناسسملتل
ةي’ول ةيبرتلا عا˘ط˘ق دا˘ف˘ت˘سسا

نويلم041 غلبم نم ركسسعم
ةعومجمل رابتع’ا ةداعإ’ جد
ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ملع امبسسح ،اهزيهجت ةداعإاو
ى˘ي˘ح˘ي عا˘ط˘ق˘لا ر˘˘يد˘˘م ىد˘˘ل
ضسف˘˘ن ح˘˘سضوأاو.مغÓسشلاب
اذه نمسض نم هنأا لوؤوسسملا
راطإا يف جردني يذلا غلبملا

نماسضتلاو نامسضلا قودنسص
دسصر مت ةيلحملا تاعامجلل
زيهجت ةداعإ’ جد نويلم24
ضسراد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
دافت˘سسا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
34 غلبم نم طسسوتملا روطلا

را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإ’ جد نو˘ي˘˘ل˘˘م
ةداعإ’ جد نويلم55 غلبمو
ةيبرتلا عاطق يظحو.زيهجتلا
ةدعب ةيناث ةهج نم ةي’ولاب
ع˘با˘ط تاذ ة˘يو˘بر˘ت ع˘يرا˘˘سشم
هباعيتسسا ةقاط عفرل يزكرم
ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا بيرقتو
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
ةز˘ج˘˘ن˘˘م ق˘˘فار˘˘م ضضيو˘˘ع˘˘تو

تاسسسسؤو˘م˘ب ز˘ها˘ج˘لا ءا˘ن˘ب˘لا˘ب
قفو ،بلسصلا ءا˘ن˘ب˘لا˘ب ةد˘يد˘ج
.ردسصملا تاذ
تل˘˘ج˘˘سس دد˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ةديدج ةيوناث زاجنإ’ ةسسارد
ضضيو˘ع˘ت˘ل ف˘ي˘ن˘غ˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب
«ي˘سسور˘ع˘ل جا˘ح˘لا» ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث
امك ،زهاجلا ءان˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا
ةيوناث زاجنإ’ عورسشم لجسس
هذه ءانبأا يفعت طركلا ةيدلبب
و˘ح˘ن ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ر˘كسسع˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث
نع Óسضف مهتسسارد ةلوازمل
زا˘˘ج˘˘نإ’ ة˘˘˘سسارد ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
جر˘ب˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
ةد˘يد˘ج ة˘ط˘سسو˘ت˘م عور˘سشمو
.فينغيت ةيدلبب
ةي’و نأا ةيبرتلا ريدم فاسضأاو
نم اسضيأا تدافتسسا ركسسعم
امسسق31 زا˘˘ج˘˘نإ’ عور˘˘سشم
رو˘˘ط˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصل ا˘˘ي˘˘ع˘˘سسو˘˘ت
ةيعسسوت ماسسقأا4و طسسوتملا
 .يوناثلا ميلعتلا ةدئافل

ك.لامك

ةيراجلا ةنسسلا لÓخ عيزوتلل ةجمربم يعامتجإا عباط تاذ
ةزابيتب ةينكشس ةدحو0006 عيزوت عقوت

ةزابيت ةي’و حلاسصم عقوتت
ةيراجلا ةنسسلا لÓخ عيزوت
ةينكسس ةدحو0006 نم ديزأا

ا˘م بسسح ،غ˘ي˘سصلا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
جاحلا ةي’ولا يلاو هنع نلعأا

يلاولا حسضوأاو.رمع ىسسوم
ي˘ف˘ح˘سص ءا˘ق˘ل ضشما˘ه ى˘ل˘˘ع
نأا ة˘˘ي’و˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘ظ˘˘˘ن
نم ديزأا يسصحت هحلاسصم»
تاذ ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘˘حو0006
ة˘ج˘مر˘ب˘م ي˘عا˘م˘ت˘˘جإا ع˘˘با˘˘ط
ة˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيلمع˘لا ل˘م˘سشتو«.ةيراجلا
ت’وا˘˘ق˘˘م ماز˘˘ت˘˘لإا لا˘˘ح ي˘˘ف
م˘˘ي˘˘ل˘˘˘سست لا˘˘˘جآا˘˘˘ب زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
ةينكسسلا جمارب˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’ا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا تاذ

ي˘مو˘م˘ع˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
تا˘˘ن˘˘كسس اذ˘˘كو يرا˘˘ج˘˘˘يإ’ا
را˘ج˘˘يإ’ا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
اذ˘˘ه ي˘˘ف ح˘˘سضوأاو.«لدع»
نأا ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ي˘˘لاو قا˘˘ي˘˘˘سسلا
حنمتسس هلمع ططخم ةيولوأا
اهنم ةسصاخ ن˘كسسلا عا˘ط˘ق˘ل
اه˘ب ته˘ت˘نإا ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
اهنم اميسس ’ ،زاجنإ’ا لاغسشأا
ةيجراخلاو ةيلخادلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا
مامأا اقئاع امئاد لكسشت يتلا

.عيراسشملا ميلسست
«لم˘ع ة˘يو˘لوأا» ل˘م˘سشت ا˘م˘ك
رثإا نيع يذلا ديدجلا يلاولا
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ي˘ئز˘ج˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
ققسشلا حيتافم ميلسست» ة’ولل
ةين˘كسس ةد˘حو0001وحنل
تاقيقح˘ت عو˘سضو˘م تل˘كسش
نو˘ع˘ط˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل  ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
م˘ل˘سست م˘ل ا˘ه˘نأا ’إا ،ة˘ي˘ئ’و˘˘لا

مئاوق نÓعإا مغر اهباحسصأ’
ةنسسلا ةبارق ذنم نيديفتسسملا
نيعلا رمحأاو ةزابيت نم لكب
.نيديفتسسملا ةظيفح راثأا ام
ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
،دعب قلطنت مل يتلا ةينكسسلا

ة˘˘سصح ن˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا ف˘˘˘سشك
جماربلا ةفلتخم ةدحو0071
ةردن ببسسب د˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ل
بب˘سسلا ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عوأ’ا
ه˘نأا ازر˘ب˘م ،كلذ˘ل ي˘سسي˘ئر˘˘لا
ةئيهلا ءاسضعأا ةقفر لمعيسس
فلملاب نيينعملا ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ةمزÓلا لولح˘لا دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع
اهنأا رابتعا ىلع ا˘هد˘ي˘سسج˘ت˘ل
ي˘˘˘ف «ةو˘˘˘˘ق»ـب م˘˘˘˘ها˘˘˘˘سست˘˘˘˘سس
ة˘مزأا  ةد˘ح ن˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا
.نكسسلا

ط.ةراسس

ةفلتخملا هفانسصأاو ةيلاعلا هتدوجب فرعي
لشسعلا جاتنإا يف ةبشسن ىلعأا لجشست ةلششنخ

ةيحÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تل˘ج˘سس
ةيسضاملا ةنسسلا ةلسشنخ ةي’وب
جاتنا يف ة˘ع˘ف˘تر˘م د˘ج ة˘ب˘سسن
ه˘عاو˘نا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ل˘˘سسع˘˘لا

،ة˘ي˘م˘لا˘ع ةدو˘ج˘بو ه˘فا˘ن˘سصأاو
جا˘ت˘ن’ا ة˘ي˘م˘ك تل˘سصو ثي˘ح
ةبعسش فرعتو ،راطنق5481
،ةريبك ةيمهأا ةلسشنخب لسسعلا

نيجتنملا نم ددع ماق ثيح
ر˘يد˘سصت˘˘ب ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
،ةيبوروأا نادل˘ب ةد˘ع˘ل ل˘سسع˘لا
’اب˘قإاو ا˘نا˘سسح˘ت˘سسا ي˘ق˘ل ن˘يأا

تلمع امك .هتدوجل ن˘ير˘ي˘ب˘ك
عيسسوتو هريوطت ىلع ةبعسشلا

تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع˘ل ه˘جا˘ت˘نا ة˘ع˘قر
هجا˘ت˘نا ر˘سصت˘خ˘ي نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب
ة˘ع˘قاو˘لا را˘˘سشسش ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب

ة˘ب˘سشع˘ب ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
را˘˘˘هز’ا ضضع˘˘˘بو ،ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشلا

اهيلع يذغتت يتلا باسشعأ’او
فانسصأاو اعاونا جتنتل ةلحنلا

      .لسسعلا نم ةفلتخم
صس.صسدنسس

،ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تاذ ترا˘˘سشأاو
ح˘ت˘ت˘فا ضضر˘ع˘م ضشما˘ه ى˘ل˘˘ع
ةل’» ةينطولا ةريظحلا رقمب
تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م «ي˘ت˘سس
ةبسسا˘ن˘م˘ب ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
قطانملل يملاعلا مويلا ءايحإا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه» نأا ة˘˘ب˘˘طر˘˘لا
دتمت نأا اهناكمإاب يتلا ةبطرلا

راطمأ’ا طقاسست مسساوم لÓخ
ةددهم را˘ت˘كه000.721ىلإا
ن˘˘سسح˘˘ت˘˘ت م˘˘ل اذإا فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا˘˘ب
اذه لÓخ ةيخا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا
.«مسسوملا

ريط000.02 وحن دادعت متيو
ةبطرلا ةقطنم˘لا هذ˘ه˘ب ا˘ي˘مو˘ي
ضسف˘˘ن بسسح‐ ر˘˘˘ي˘˘˘سشي ا˘˘˘م˘˘˘م
رويطلا هذه نأا ىلا ‐ردسصملا
رداغتسس ةرجاهملا وأا ةيلحملا
رفوي ر˘خآا نا˘كم ى˘لإا ع˘قو˘م˘لا

تقو˘لا ي˘فو .ن˘˘سسحأا ا˘˘فور˘˘ظ
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه م˘سضت يدا˘ع˘لا
ن˘م˘سض ة˘ف˘ن˘˘سصم˘˘لا ة˘˘ب˘˘طر˘˘لا
«راسسمار» ةيلود˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا

.رويطلا نم افنسص06 يلاوح
» در˘ف˘لا ة˘يا˘سض» تفر˘ع د˘˘قو

فاف˘ج˘لا تار˘ت˘ف ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ىلإا تاينينامثلا دنم ديدسشلا

امدنع0002 تاون˘سس ة˘يا˘غ
ام اذهو ،امامت ةريحبلا تفج
عونتلا ىلع ريبك لكسشب رثأا
تاذ ق˘˘˘فو ،ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
هذ˘˘˘ه نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك .رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
ةددهملا ةيئا˘م˘لا ة˘ح˘ط˘سسم˘لا
Ó˘ما˘ع د˘ع˘ي يذ˘لا فا˘ف˘ج˘لا˘ب

ىلإا اسضيأا  ضضرعتت ايعيبط
م˘˘ها˘˘سست ة˘˘ير˘˘سشب تاءاد˘˘ت˘˘عا
.اهروهدت يف رسشابم لكسشب
ي˘مر˘ب ’وأا ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
قفدتت يتلا ةلمعتسسملا هايملا

ف˘ي˘سسو˘ب جا˘ح˘ل˘ب ة˘˘ير˘˘ق ن˘˘م
زاجنا نيعت˘ي ا˘م˘م ةروا˘ج˘م˘لا

ها˘ي˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
قرط دامتعا وأا ةل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا

ها˘ي˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط
ظ˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م هزر˘˘˘بأا ا˘˘˘م بسسح
يزا˘˘ك ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل تا˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا
روهدت نم ديزي امو .ديعسس
هتركذ ام بسسح ةقطنملا هذه
ثرحلا وه ،ةظيفح رمعم  نب
رسشابملا راوجلا يف فثكملا
ضضع˘ب» نأا ا˘م˘ك .ةر˘˘ي˘˘ح˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ىلع اه˘سضي˘ب ع˘سضت رو˘ي˘ط˘لا

نأا ن˘كم˘ي ثر˘˘ح˘˘لاو ضضرأ’ا
هذ˘˘ه ر˘˘ثا˘˘كت ةدا˘˘˘عإا ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي
ديسصلا نع Óسضف ،فانسصأ’ا
هذهب عيطقلا ي˘ق˘سسو ر˘ئا˘ج˘لا
ةيوعرلاو ةيعارزلا ةقط˘ن˘م˘لا
ةيفاسضإا لماوع لكسشت يتلا
.«يجولويبلا عونتلا ددهت
اسضيأا ناسسملت ةي’و مسضتو
عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ب˘˘طر ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
«ةزعموب راغ«ي˘هو ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيتسسراك فهك رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا

يهو ةيفوجلا هايملل نازخو
ةيقاف˘تا ق˘فو ا˘سضيأا ة˘ف˘ن˘سصم
هذه رب˘ت˘ع˘تو .«را˘˘˘سسمار»
ةفورعم ريغ ةبطرلا ةقطنملا

اهفاسشكتسسا نأا رابتعاب اريثك
ةسصسصختم قر˘ف ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي
.عا˘ق˘لا ى˘لإا لوز˘ن˘ل˘ل ةز˘ه˘ج˘˘م
لوح ةليلقلا تامولعملا دعتو
فاسشكتسسا ةجيتن ةراغملا هذه
تاو˘ن˘سس ة˘ع˘سضب ذ˘ن˘م ه˘ب ما˘˘ق
ريسشأا ام بسسح ،يبنجأا قيرف
ناسسملت ةي’و رخزتو.هيلإا
دا˘˘ع ن˘˘ب تارا˘˘غ˘˘م˘˘ب ا˘˘˘سضيأا
دعت يتلاو (ةزف نيع ةيدلب)
اي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش ي˘ف ر˘ب˘كأ’ا

تاذ دعب فنسصت مل اهنأا ريغ

داد˘عإا م˘ت˘يو .ة˘ي˘لود ة˘ي˘م˘˘هأا
ة˘ن˘فا˘ت داو ف˘ي˘ن˘سصت˘ل ف˘ل˘م
،«را˘سسمار» ة˘ي˘قا˘ف˘تا ن˘م˘سض
.هيلا ريسشأا امك

ك.لامك

ليلاحتلا لÓخ نم نيبت امدعب
كÓهتسسÓل ةحلاسص اههايم نأا
ترايتب رادجل هايملا جاتنإا ةدحو

ابيرق اهطاششن فنأاتشست
جاتنإا ةدحو فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا بق˘تر˘ي
عبانملا هايمو ةيندعملا هايملا
ترا˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب (راد˘˘˘ج˘˘˘˘ل)
لÓخ نم نيبت امدعب اهطاسشنل
ةحلاسص اه˘ها˘ي˘م نأا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
ىدل ملع امبسسح ،كÓهتسسÓل
تاذ حسضوأاو .ةراجتلا ةيريدم
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا رار˘ق) نأا رد˘سصم˘˘لا

ةيند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا جا˘ت˘نإا ةد˘حو
نئاكلا (رادجل ع˘با˘ن˘م˘لا ها˘ي˘مو
يتلاو ةنينسسوت ةيدلبب اهرقم
81 يف ايظف˘ح˘ت ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
رد˘˘سص ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا

امدعب طرافلا يفناج فسصتنم
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تت˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ثأا
تيرجأا يتلا ةيجولوبوركيملا

نأا ةعطت˘ق˘م˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ةحلاسص ا˘ه˘ب ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا
ضسف˘ن بقر˘تو .كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
رادج˘ل ةد˘حو ةدو˘ع) رد˘سصم˘لا
ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ جا˘ت˘نإÓ˘ل
ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا نا˘˘كو .(ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ةد˘˘حو˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ءا˘ج د˘ق ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘م حار˘ت˘˘قا
ةيولوأا جئا˘ت˘ن رود˘سصل ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةيجولو˘بور˘كي˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل
مدعب ديفت ةع˘ط˘ت˘ق˘م تا˘ن˘ي˘ع˘ل
.ريياعملل اهنم نيتسصح ةقباطم
ةجتنملا تايمكلا زجح مت دقو
نيتروكذملا نيتسصح˘لا ن˘م˘سض
ةعطتق˘م˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘لا ع˘ي˘سسو˘تو
ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ليلاحتلا لÓخ نم كÓهتسسÓل
يئ’ولا ربخ˘م˘لا˘ب تير˘جأا ي˘ت˘لا
ن˘ع تر˘ف˘سسأا ي˘ت˘لاو ةرا˘ج˘ت˘ل˘˘ل
هايم ةقباطم دكؤوت ةيئاهن ةجيتن
 .ريياعملل (رادجل)

ج.دمحم

دياقوب ةيدلبل ةعيبطلاو ةئيبلل «صسيرسشنولا ميسسن» ةيعمج هتقلطأا

تليشسمشسيتب ةبطرلا قطانملا ىلع ةظفاحملل يشسيشسحت يجوغاديب عورششم
م˘˘˘ي˘˘˘سسن» ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تق˘˘˘ل˘˘˘طأا
ةعيبط˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل «ضسير˘سشنو˘لا
،تلي˘سسم˘سسي˘ت˘ب د˘يا˘قو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ايسسيسسحت ايجو˘غاد˘ي˘ب ا˘عور˘سشم
ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ن˘ل» را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت
ملع امبسسح ،«ةب˘طر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
.ةيعمجلا هذه ىدل
نأا˘˘ب رد˘˘سصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘سضوأاو
د˘˘˘سسج˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ةئيبلا يتير˘يد˘م ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ة˘ظ˘فا˘ح˘مو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لاو
مويلا ءاي˘حإا را˘طإا ي˘ف تا˘با˘غ˘لا
ة˘ب˘طر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ىلوأ’ا ه˘ت˘ل˘حر˘م ي˘ف ن˘م˘سضت˘ي
ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل ءا˘˘سضف ضصي˘˘سصخ˘˘ت
ىوتسسم ىلع ةرجاهملا رويطلا
ةيدك» دسسل ةب˘طر˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

بيعسش ينب ةيد˘ل˘ب˘ب «ة˘ف˘سصر˘لا
ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘م
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ق˘˘فار˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘˘لاو
عورسشملا اذه لمسشيو ،ةينابسشلا
رهسشأا ةثÓث ةليط لسصاوتي يذلا
ةأاسشنملا ضسفنب تاحورسش ميدقت
يجولويبلا عونتلا لوح ةيئاملا

هب ر˘خز˘ت يذ˘لا ي˘جو˘لو˘كي’او
رو˘ي˘ط˘لا فا˘ن˘سصأا ى˘ل˘ع Ó˘سضف
ا˘ه˘ب د˘جاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ةر˘جا˘ه˘˘م˘˘لا
ح˘ئا˘سصن م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘سضف
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأا لو˘˘˘˘ح تادا˘˘˘˘سشرإاو
ةقطنملا هذه ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ةبسسانملا˘ب م˘ت˘ي˘سسو.ةيعيبطلا
م˘سسر˘لا لو˘ح تا˘سشرو م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
يفارغوتوفلا ريوسصتلاو يئيبلا

لا˘غ˘سشأ’او ةر˘جا˘ه˘م˘لا رو˘ي˘ط˘ل˘ل
بناج ىلإا ةيئيبلا ةينفلا ةيوديلا
،د˘سسلا ضسف˘ن˘ب ضضرا˘˘ع˘˘م ة˘˘ما˘˘قإا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ءو˘˘سضلا ط˘˘ل˘˘سست˘˘سس
بت˘كلاو تا˘ق˘سصل˘م˘لاو رو˘سصلا

ةرجا˘ه˘م˘لا رو˘ي˘ط˘لا عاو˘نأا ى˘ل˘ع
ةبطرلا قطانم˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا
يف عورسشملا لمسشيسسو.اندÓبل
ةبطرلا ةقطنملا ةيناثلا هتلحرم
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ب «ةرا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب» د˘˘˘˘سسل
فدهتسسي نأا ىل˘ع تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت

يقاب ةلبقملا رهسشأا ةثÓثلا لÓخ
ىلع ةي’ول˘ل ة˘ب˘طر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

نويعلا ةيدلبب «ةليغم» دسس رارغ
«نودبع يديسس» يئاملا زجاحلاو
.تنسشتوب يديسسب

صس.مدأا
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ليفين :دروفكيب
يبع’ نم لينلا ديري

يزيلجنإ’ا بختنملا
نادرو˘˘ج لا˘˘˘ق
دروفكيب

ىمر˘م ضسرا˘ح
ه˘نإا ،نو˘تر˘ف˘˘يإا
ا˘فد˘ه ح˘˘ب˘˘سصأا

ريغ تاداقتن’
نأا دعب ةرربم
ضسراح حب˘سصأا
ىمرملا
يسساسسأ’ا
بختنملل
دروكفيب كابسش تزتهاو.يزيلجنإ’ا
نايتسسيرك هزرحأا يذلا لداعتلا فدهب
ىلع (1‐3) نوترفيإا زوف يف يكيتنب

يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ضس’ا˘˘˘ب لا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسير˘˘˘˘ك
.يسضاملا تبسسلا ،زاتمملا يزيلجنإ’ا

بعÓ˘لاو ي˘سضا˘ير˘لا د˘قا˘˘ن˘˘لا م˘˘جا˘˘هو
ضسرا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ن يرا˘˘ج ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
امدنع ،يسضاملا ربمتبسس يف دروكفيب

مامأا (1‐3) هقيرف ةميزه بقع كحسض
داقن ثدحت نيح يف ،يتيسس رتسسسشنام
رخآا لÓخ هاوتسسم بذبذت نع نورخآا

.ارهسش81
،يناطيربلا مÓعإ’ا دروكفيب بطاخو
اذه ،ام ببسسل ،مكهركي لكلا» :Óئاق
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م˘سض د˘جاو˘ت˘لا ن˘م ءز˘˘ج
.«يزيلجنإ’ا

ة˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصلا نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا» :فا˘˘˘سضأاو
،ليفين يراج ىلإا اورظناو ،..عيمجلاو
ي˘ب˘˘ع’ ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ن˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف نود˘˘ير˘˘ي
انأا يل ةبسسنلاب ..يزيلجنإ’ا بختنملا

.«رومأ’ا هذهب رثأاتأا ’
يذ˘لا أا˘ط˘خ˘لا نأا درو˘ف˘˘كي˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ءا˘ج ضس’ا˘ب لا˘ت˘سسير˘ك ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘كترا
ببسستي نأا داك ام وهو هرثعت ةجيتن
ضسرا˘ح˘˘لا ع˘˘با˘˘تو.ه˘ت˘˘با˘˘سصإا ي˘˘ف
.فد˘˘ه˘˘لا تد˘˘ها˘˘˘سش» :يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا

توجن يننأ’ ظوظحم انأا ةحارسصبو
يمدق .(ةبكرلا) ةطبرأا يف ةباسصإا نم
.«كرحتلا يعسسوب نكي ملو ترثعت

يف مكحتت ةيناملأا ةقفشص
لوبرفيلل وينيتوك ةدوع

ةركف ،يزيلجنإ’ا لوبرفيل دعبتسسي مل
بي˘ل˘ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا م˘سض ةدا˘˘عإا

ماربإا يف هلسشف لاح ،ديدج نم وينيتوك
.ةيناملأا ةقفسص
عم دقا˘ع˘ت˘لا ،ا˘بوروأا ل˘ط˘ب فد˘ه˘ت˘سسيو
نزوكر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب بع’ ز˘تر˘ي˘فا˘ه يا˘ك
.اًماع02 رمعلا نم غلابلا ،يناملأ’ا

نإا˘ف ،«ضسير˘ب˘سسكإا» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو
نم ةسسر˘سش ة˘سسفا˘ن˘م ه˘جاو˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل
لجأا نم ،يسسليسشتو دتيانوي رتسسسشنام
ل˘سصت د˘ق ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف ،ز˘تر˘ي˘فا˘ه م˘˘سض
.ينيلرتسسإا هينج نويلم77 ىلإا اهتميق
رياب عم ةزيمم تايوتسسم زتريفاه مدقو
ليجسستب ،يسضاملا مسسوملا نزوكرفيل
لجسسو ،نيرخآا3 ةعانسصو اًفده71
،نيفده عنسصو فادهأا4 مسسوملا اذه
.2202 فيسص يف هدقع يهتنيو
ديعُي دق لوبرفيل نأا ةفيحسصلا تهونو
نم خنويم نريابل اًيلاح راعملا وينيتوك
مسض يف لسشفلا لاح ،ةنولسشرب هيدان

ةيموجهلا هتوق ميعدتل ،زتريفاه ياك
.ةبراسضلا

لوبرفيل فوفسص نع وينيتوك لحرو
541 لباقم ةنولسشرب هاجت ،8102 يف
يف ىناع هنكل ،ينيلرتسسإا هينج نويلم
يتلا ةزيمملا تايوتسسملا ضسفن ميدقت
اهدعب لحريل ،«غيل ريميربلا» يف اهمدق
.خنويم نريابل ةراعإ’ا ليبسس ىلع
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ديدعلا هيف عتمتي يذلا تقولا يف
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘برد˘م ن˘˘م
،عوبسسأ’ا ةبارقل ةيوتسشلا ةلطعلاب
،وينيروم هيزوج يلاغتربلا ضضفري
،ر˘˘ي˘˘ب˘˘سستو˘˘ه ما˘˘ه˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت برد˘˘˘م
نم ،ةلط˘ع˘لا كل˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
يف مدقتلا ةيفيك يف زيكرتلا لجأا
.ابوروأا لاطبأا يرود
تا˘جرد˘م ي˘ف و˘ي˘ن˘يرو˘م د˘جاو˘˘تو
ضسمأا لوأا ،«ا˘ن˘يرأا ز˘نا˘˘ي˘˘لأا» بع˘˘ل˘˘م
نر˘يا˘ب ةارا˘ب˘˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل ،د˘˘حأ’ا

يرود˘لا ي˘ف غ˘يز˘ب˘ي’و خ˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م
ل˘ب˘ق ،ر˘ي˘خأ’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل ،ي˘نا˘م˘˘لأ’ا

لاطبأ’ا يرود باهذ يف هتهجاوم
.يراجلا يرفيف91 موي
ةارابملا ةدهاسشم ىلع هسصرح نعو
،نويزفيلتلا ن˘م ا˘ًلد˘ب بع˘ل˘م˘لا ن˘م
عقوم لقن ام بسسحب وينيروم لاق
مه˘م ر˘مأ’ا» :«ضسترو˘ب˘سس يا˘كسس»
يل حيتي ثيح ،يل ةبسسنلاب ةياغلل
نمو ،ةريغسصلا ليسصافتلا ةدهاسشم
هب موقي امو ءامحإ’ا تايلمع اهنيب

ي˘˘هو ،يدر˘˘˘ف ل˘˘˘كسشب بع’ ل˘˘˘ك
ن˘م ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ن˘˘كم˘˘ي ’ رو˘˘مأا
.«نويزفلتلا

’ تاراهملا ضضعب كانه» :فاسضأاو
يف دجاوتلا ،نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ا˘هر˘ه˘ظ˘ي

’ ةسصرفو ،ةفلتخم ةبرجت بعلملا
.«اهرادهإا نكمي
ق˘ل˘ع ،ة˘يو˘˘ت˘˘سشلا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ن˘˘عو
ىلإا ةجاحب نوبعÓلا» :ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
،مهحورو مهدسسج لجأا نم ةحارلا
نأا ىرأاو ،اهيلإا ةجاحب تسسل ينكل
ةدعاسسم ةلواح˘م˘ل ة˘ق˘ير˘ط ل˘سضفأا
.«لمعلا ةلسصاوم يه قيرفلا

ى˘˘لإا ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت و˘˘ب˘˘˘ع’ دو˘˘˘ع˘˘˘يو
،لبقملا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
،غ˘يز˘ب˘ي’ ة˘ه˘جاو˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ريميربلا» يف اهلبق Óيف نوتسسأاو

دجاوتيسس اهنيحو ،دحأ’ا موي «غيل
نوتسسأا ة˘ق˘فر ر˘خآ’ا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع
يف ق˘با˘سسلا و˘ي˘ن˘يرو˘م د˘ئا˘ق ،Ó˘ي˘ف
.يريت نوج ،يسسليسشت
:ا˘ًل˘ئا˘ق ،ير˘ي˘ت˘ب و˘ي˘ن˘يرو˘م دا˘سشأاو
ضسكع ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ضضع˘˘ب»
كنم بلطتي ناك امدنع قباسسلا
لو˘سصح˘ل˘ل كسسف˘ن تا˘˘ب˘˘ثإا ر˘˘مأ’ا

ىلع نآ’ا نولسصحي ،ةفيظو ىلع
،ءي˘سش يأا تا˘ب˘ثإا نود ف˘ئا˘ظو˘˘لا

ضسفنب مايقلا نوج ناكمإاب ناكو
،ر˘ي˘ب˘كلا ءاد˘ن˘لا را˘ظ˘ت˘˘ناو ،ر˘˘مأ’ا

يف ،«قيرطلا اذه رتخي مل هنكل
لمعلا يريت ليسضفت ىلإا ةراسشإا

Óيف بعلم يف دعاسسم بردمك
.كراب
قيرط˘لا ير˘ي˘ت را˘ت˘خا» :فا˘سضأاو
د˘عا˘˘سسم˘˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ،بع˘˘سصلا

بيسشن ويبماسشتلا ىلإا باهذلاو
،غ˘ي˘˘ل ر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
لوسصولل هتقو ىلع لوسصحلاو
،عبطلاب لسصيسسو ،هديري ام ىلإا

يف هتقيرطب روخف انأا يلاتلابو
«رومأ’ا عم لماعتلا
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يبرادلا ةمدشص دعب نÓيم يبع’ مولي يلويب

’ويدراوغ حÓشس بقاري ناديز

ينفلا ريدملا يلويب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس ىد˘بأا
يبع’ نم ديدسشلا هبسضغ ،نÓيمل
(4‐2) ةليقثلا ةميزهلا بقع ،هقيرف
،رتنإا راجلا مامأا بسضغلا يبراد يف
.دحأ’ا ضسمأا لوأا

طوسشلا يف ني˘فد˘ه˘ب نÓ˘ي˘م مد˘ق˘تو
4 لجسسيل رتنإا دوعي نأا لبق ،لوأ’ا
زر˘ح˘يو ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا ي˘ف فاد˘˘هأا
ةيخيرا˘ت ةدو˘ع ي˘ف ة˘ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
.«يروزتارينلا»ـل
ةكبسشل تاحيرسصت يف يلويب لاقو
ان˘ت˘ط˘خ» :ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘كسس
انك امبر ،لوأ’ا طوسشلا يف تحجن
.«0‐2 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب زو˘ف˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسن
يف رتنإا افده ،ظحلا ءوسسل» :فاسضأاو
نم اًرييغت اثدحأا يناثلا طوسشلا ةيادب
يف نيفده لابقتسسا ،ةينهذلا ةيحانلا

.«قرافلا لك عنسصي قئاقد3 نوسضغ
نم اربإ’ ةسصرفلا تحيتأا دقل» :هونو
ا˘ن˘ك ا˘ن˘ن˘كل لدا˘ع˘ت˘لا ل˘ي˘ج˘˘سست ل˘˘جأا

ةربخ رثكأا نÓيم رتنإا ،ةياغلل نيتتسشم
.«انم
يقيرف يبع’ نم بسضاغ انأا» :عباتو
،ةيعافدلا تابجاولا ضضعب كرت دعب
ىلع ر˘ط˘ي˘سسن ا˘ن˘ك ،ف˘سسؤو˘م ر˘مأا ه˘نإا
لعج امم ،هيلع نيمدقتمو يوق قيرف
ةوجف كانه نكي مل هنأاكو ودبي رمأ’ا

ءادأا» :ددسشو.«ةطقن91 مهنيبو اننيب
لسضفأ’ا وه لوأ’ا طوسشلا يف نÓيم
انن˘كل ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع
ىلع ين˘ب˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بج˘ي ،ا˘نر˘سسخ
طوسشلا يف اهانرهظأا يتلا تافسصلا
كر˘ت ا˘ن˘ن˘كم˘ي ’» :ل˘سصاوو.«لوأ’ا
ةقطنم مامأا ةباقر نودب ضشتيفوزورب
زيسشناسسل حامسسلا اننكمي ’و ،ءازجلا

ءايسشأا هذ˘ه ،ل˘ل˘سست˘لا ةد˘ي˘سصم ر˘سسكب
ل˘كسشب ا˘ه˘ل˘ع˘ف˘ن نأا بج˘يو ا˘ه˘فر˘ع˘ن

.«حيحسص
يننأ’ ،اًبسضاغ نوكأا نأا بجي» :متأاو
ء’ؤوه لوقع يف عسضأا نأا ىلإا ةجاحب
مايقلا ىل˘ع نوردا˘ق م˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
هذه لثم اوبنجت اذإا ةميظع ءايسشأاب
.«ءاطخأ’ا

لا˘ير نأا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
موجن دحأا ،بثك نع بقاري ديردم
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ت’اقتن’ا ةرتف يف همسضل اًديهمت
.ةلبقملا ةيفيسصلا

«فارغلت يليد» ةفيحسص تركذو
نيدلا نيز ،ديردم لاير بردم نأا

ةيعسضو برق نع بقاري ،ناديز
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م غ˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سس م˘˘ي˘˘حر

.يتيسس رتسسسشنام
52) غنيلرتسس ميحر دقع يهتنيو
ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م (ا˘ًما˘ع
لماح لمأايو ،3202 ماع فيسص
،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا بقل
برقأا يف هم˘ج˘ن د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت ي˘ف
.نكمم تقو
ديردم لاير نأاب ةفيحسصلا تدافأاو
م˘ي˘حر ة˘ب˘هو˘م˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل بج˘˘ع˘˘م

ل˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسم˘˘لا قو˘˘ف غ˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘سس
يف يكلملا بغري ثيح ،رسضخأ’ا

يذلا ،يزي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘لود˘لا ف˘ط˘خ
برد˘˘˘م ز˘˘˘ئا˘˘˘كر م˘˘˘هأا ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ي
.’ويدراوغ بيب ،يتيسس رتسسسشنام
،غنيلرتسس حنم ،يوامسسلا ضسرديو
025 نم رثكأا غلبي اًمخسض اًدقع
ن˘م ي˘عو˘ب˘˘سسأا بتار˘˘ك وروأا ف˘˘لأا
.بعÓلا ءاقب نامسض لجأا

صضومغلا Òثي درازاه ةدوع زغل
ديردم لاير لخاد

،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘˘ت ط˘˘ل˘˘سس
ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ف˘قو˘م ى˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا
،ديردم لاير بع’ ،درازاه نيديإا

ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا˘ب قا˘ح˘ل˘لا ن˘˘م
،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا ه˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
لاطبأا يرودل61ـلا رود تاسسفانمب
ودنوم» ةفي˘ح˘سص تر˘كذو.ابوروأا
درازا˘˘ه ةدو˘˘ع نأا ،«و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد
عم تلجأات تايرابملا يف ةكراسشملل
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م د˘˘عو˘˘م بار˘˘˘ت˘˘˘قا
.يتيسس ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

بي˘سصأا يذ˘˘لا درازا˘˘ه نأا تفا˘˘سضأاو
ناك ،يسضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن62 ذ˘ن˘˘م
قيرفلا ةلي˘كسشت ل˘خد˘ي نأا ا˘ع˘قو˘ت˘م
لوسصحلا لجأا نم ،يجيردت لكسشب

مل ام وهو ،تايرابملا عاقيإا ىلع
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘سشم م˘˘˘غر ثد˘˘˘ح˘˘˘ي
يفناج03 ذنم ةيعامجلا تابيردتلا
قبتي مل درازاه نأا تعباتو.يسضاملا
امهو طقف ن˘ي˘تارا˘ب˘م ىو˘سس ه˘ما˘مأا
61 يموي يتناف˘ي˘لو و˘غ˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘سس
لسصحي يك ،يراجلا يرفيف22و
ةهجاوم لبق تايرابملا عاقيإا ىلع
موي ،ابوروأا لاطبأا يرودب يتيسسلا

نأاب تمتخو.هتاذ رهسشلا نم62
ع˘سضو ن˘ع ل˘˘ئ˘˘سس ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ناد˘˘يز
ةقلقم ضضارعأا يأا ددحي مل درازاه
ترا˘˘˘سشأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،بعÓ˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ح
ضضيبأ’ا يدا˘ن˘لا نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا
وهو ،ددسصلا اذهب اًديج Óًمع ققحي
بعÓل زيمملا يندبلا ريسضحتلا
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ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘˘ير ةارا˘˘ب˘˘م تد˘˘ه˘˘سش
ءاسسم تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘بو
وت˘ن˘ي˘ب بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،د˘حأ’ا ضسمأا
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘˘سض ،ن˘˘يرا˘˘ما˘˘ي˘˘ف
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘˘م32 ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
ت’ا˘˘ح˘˘لا ضضع˘˘˘ب ،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا
.اًيميكحت لدجلل ةريثملا

نم اًبعسص اًزوف ةنولسشرب عزتناو
،(2‐3) ةجيتنب ضسيتيب لاير باينأا
درط يتلا˘ح تد˘ه˘سش ةارا˘ب˘م ي˘ف
ىر˘˘˘خأ’او ضسي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘حاو
.ةنولسشربل
ةفيحسص ريبخ ،رفيلوأا ناوخ لاقو
بجي ناك ةنولسشرب نإا ،«اكرام»
يف ءازج ةلكر ىلع لسصحي نأا
يسسيم ة˘قا˘عإا د˘ع˘ب39 ةقي˘قد˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ،ءاز˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘خاد
.ضسيتيب لاير عفادم ارتراب كرام
’ ر˘˘مأا ه˘˘نإا» :ر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘لوأا حر˘˘˘سصو
حنمُت مل ءازجلا ةلكر نأا قدسصي
مكح˘لا ر˘ي م˘ل ا˘م˘بر ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
ناك و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ن˘كل ،كلذ
.«كلذ لحت نأا بجي
ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب فد˘˘ه ة˘˘ح˘˘سص ن˘˘عو

تنو˘م˘ي˘ل˘ك هزر˘حأا يذ˘لا ثلا˘˘ث˘˘لا
نأا دقتعأا» :ريبخلا لاق ،هيلغنيل
ي˘˘ف ق˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك م˘˘˘كح˘˘˘لا

بعÓلا زاف دقل ،فدهلا باسستحا
.«ثلاثلا فدهلا لجسسو زفقلاب
ناك و˘تر˘ي˘بور ي˘جر˘ي˘سس» :م˘ت˘خو

طو˘˘سشلا لÓ˘˘خ در˘˘ط˘˘ي نأا بج˘˘ي
ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسي أا˘˘˘ط˘˘˘خ بكترا ،لوأ’ا
.«رمأ’ا ضسفن ررك مث ةقاطبلا

صسيراب Òهامج :Êافاك
يتيمهأاب Êرعششت

ي˘نا˘فا˘ك نو˘سسن˘يدإا ي˘نا˘ياو˘غوروأ’ا ىد˘بأا
ةدا˘ع˘سس ،نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ىلع هقير˘ف زو˘ف ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
،دحأ’ا ضسمأا ءاسسم ،(2‐4) نويل كيبملوأا
.يسسنرفلا يرودلاب
هيدان عقومل تاحيرسصت يف ينافاك لاقو
د˘ق˘ل ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘ل˘ي˘ل تنا˘ك» :ي˘م˘˘سسر˘˘لا
د˘ع˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لاو ي˘ئÓ˘مز ءفد˘ب تر˘ع˘˘سش
ةعئار ةوطخ اهنإا ،عبارلا فدهلل يليجسست
.«نويل لثم ةارابم يف
ي˘ت˘قÓ˘ع ،ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘ع˘سسب ر˘ع˘سشأا» :فا˘˘سضأاو
مهلسضفب ،مدقلا ةرك نم ربكأا ضسيراب روهمجب
ىسصقأا لذبأاسس ،يدان˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘م˘هأا˘ب ر˘ع˘سشأا

.«يئÓمزو ةرادإ’او مهلجأا نم دهج
˘ما˘ت˘خ ي˘ف ي˘نا˘ياو˘غوروأ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا را˘سشأاو
ةعاجسشو ةوق ريهامجلا ينتحنم» :هتاحيرسصت

.«مهل ركسش ةلاسسر لسضفأا فدهلا ،ةريبك
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا با˘ت˘عأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘فا˘˘ك نا˘˘كو
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ يج ضسإا يب فوفسص
يدانلا عم هدقاعت نأاب املع ،ةيراجلا ةيوتسشلا
.يراجلا مسسوملا ةياهنب يهتني يسسيرابلا

 صسوتنفوج م‚
نويل مامأا بايغلاب ددهم

د˘حأ’ا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تدا˘˘فأا
مجن ،اتسسوك ضسÓغود يليزاربلا نأا ،يسضاملا

يف نويل ةهجاوم نع بيغي دق ،ضسوتنفوج
.ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا رود باهذ
ةه˘جاو˘م لÓ˘خ ة˘با˘سصإÓ˘ل ا˘ت˘سسو˘ك ضضر˘ع˘تو
،تبسسلا ضسمأا ،انوريف ضسÓيه مامأا ضسوتنفوج
«يرينوكنايبلا» اهرسسخ يتلا ةارابملا يهو
.فدهل نيفدهب
،يلاطيإ’ا «وتاكريم ويسشلاك» عقوم بسسحبو
،ادغ يب˘ط را˘ب˘ت˘خ’ ع˘سضخ˘ي˘سس ا˘ت˘سسو˘ك نإا˘ف
ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم ة˘ي˘نا˘كمإا ه˘لÓ˘خ ن˘م دد˘ح˘ت˘ي
.نويل ةارابم
نكل ،ةارابم˘لا لا˘م˘كإا ا˘ت˘سسو˘ك ع˘ط˘ت˘سسي م˘لو
لاحو ،نآ’ا ىتح اهسصيخسشت متي مل ةباسصإ’ا

تاباسصإ’ا رثكأا يهو ،ةيلسضع ةباسصإ’ا تناك
نع بايغلل رطسضيسس ،اهنم يناعي ناك يتلا
نويل ىلع افيسض ضسوتنفوج لحيو .نويل ءاقل
ماقي امنيب ،يرفيف62 موي ،باهذلا ءاقل يف
.ايلاطيإا يف ضسرام71 موي بايإ’ا

اغيلشسدنوبلل انقيرط :كيلف
اًبعشص تاب

نا˘ي˘لو˘جو كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه ل˘˘ع˘˘ف دودر تن˘˘يا˘˘ب˘˘ت
غيزبي’و خنويم نر˘يا˘ب ي˘برد˘م ،نا˘م˘سسل˘غا˘ن

،اًيبلسس نيقيرفلا لداعت بقع ،بيترتلا ىلع
ةلوجلا تاسسفانم راطإا يف ،يسضاملا دحأ’ا

.يناملأ’ا يرودلا نم12
كيلف تاحيرسصت «ركيك» ةفيحسص تزربأاو
ام ةدسشب تببحأا» :لاق ثيح ،ةارابملا بقع
لوأا ةسصاخ ،لوأ’ا طوسشلا يف قيرفلا همدق
.«اسضرلا غلاب ينلعج امم ،ةقيقد52

ءادأا لو˘ح˘ت ى˘لإا ي˘نا˘م˘لأ’ا برد˘م˘لا را˘˘سشأاو
انفلاح» :اًفيسضم ،يناثلا طوسشلا يف هقيرف
حبسصأا بقللا وحن ق˘ير˘ط˘لاو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ظ˘ح˘لا

.«ماعلا اذه اًبعسص
بردم ،نامسسلغا˘ن نا˘ي˘لو˘ج لا˘ق ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
انروهظ نع ٍضضار انأا ،ماع لكسشب» :غيزبي’
ةسصرف انيدل تناك يناثلا طوسشلا يفو ،ةليللا
.«ةارابملاب زوفلل لسضفأا

هقيرف يبع’ ةعاجسش ىلع نامسسلغان ىنثأاو
عافدلا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن» :ا˘ًف˘ي˘سضم ،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
.«ءاقللا يف انتسسارسش انرهظأاو ،مدقتملا

خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ر˘م˘˘ت˘˘سسا ،لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا م˘˘غرو
ديسصرب «اغيلسسدنوبلا» بيترت ةرادسص يف
قرافب غيزبي’ ىل˘ع ا˘ًمد˘ق˘ت˘م ،ة˘ط˘ق˘ن34
.ةدحاو ةطقن

انفقوت :صشتيفوميهاربإا
ةبارغب بعللا نع

،ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز ىر˘ي
راهنا هقيرف نأا ،نÓيم مجاهم
(2‐2) رتنإا لداعت بقع ،اًمامت
لبق ،يناثلا طوسشلا ةيادب يف
«يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا» ل˘˘˘ج˘˘˘سسي نأا

،(2‐4) زو˘ف˘ي˘ل ن˘ير˘خآا ن˘ي˘فد˘ه
32ـلا ةلوجلا نمسض ،ضسمأا لوأا

.يلاطيإ’ا يرودلا نم
ي˘ف ،ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا لا˘˘قو
يا˘كسس» ة˘كب˘سشل تا˘ح˘ير˘˘سصت
بع˘˘˘سصلا ن˘˘˘م» :«ضسترو˘˘˘ب˘˘˘سس
نيطوسشلا نيب ..ثدح ام حرسش
ةقيقد51 لوأا نإا ،انسضعبل انلق
نو˘كت˘سس ي˘نا˘ث˘لا طو˘˘سشلا ن˘˘م
ةرتف˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘كل ،ة˘م˘سسا˘ح
.«نيفده انلبقتسسا

ن˘ع ا˘ن˘ف˘˘قو˘˘ت د˘˘ق˘˘ل» :ل˘˘سصاوو
،نا˘م˘يإ’ا ن˘ع ا˘ن˘ف˘قو˘ت ،بع˘ل˘˘لا
ن˘مو ..ط˘غ˘سضلا ن˘ع ا˘ن˘˘ف˘˘قو˘˘ت
.«ءيسش لك راهنا لداعتلا تقو
يف ر˘ي˘ث˘كلا نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ع˘با˘تو
كنأ’ ،ةر˘ب˘خ˘لا ى˘لإا دو˘ع˘˘ي كلذ
مكح˘ت˘ت ف˘ي˘ك فر˘ع˘ت نأا بج˘ي
˘مد˘ق˘ت˘ت ا˘مد˘ن˘ع ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.«ةيئانثب
:مر˘سضخ˘م˘لا يد˘يو˘سسلا م˘ت˘˘خو
طو˘سشلا نأ’ ،بير˘˘غ ر˘˘مأا ه˘˘نإا»
ل˘ع˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ث˘˘م نا˘˘ك لوأ’ا
ريثكلا عقوتأا تنك ..انل ةبسسنلاب
ي˘˘ف م˘˘هءادأا ن˘˘˘كل ،ر˘˘˘ت˘˘˘نإا ن˘˘˘م
مهنأا رهظي مل ،لوأ’ا طوسشلا
يناثلا زكر˘م˘لا ق˘ح˘ت˘سسي ق˘ير˘ف
د˘ع˘ب اور˘ي˘غ˘˘ت م˘˘ه˘˘نأا ’إا ،ى˘˘ت˘˘ح
.«ةحارتسس’ا

م˘ج˘ن ،ا˘كا˘ك ودرا˘كير د˘ق˘ت˘˘ع˘˘ي
نأا ،قبا˘سسلا ل˘يزار˘ب˘لاو نÓ˘ي˘م
مجن ،ونيمريف وتربور هنطاوم
يف مجاهم لسضفأا وه ،لوبرفيل
ضسيو˘˘ل بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةنولسشرب بع’ ،زيراوسس
تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ا˘˘كا˘˘ك لا˘˘قو
:«ضسترو˘ب˘سس يا˘كسس» ة˘كب˘˘سشل
ضسرا˘ح ل˘˘سضفأا و˘˘ه نو˘˘سسي˘˘لأا»
تقو˘لا ي˘ف م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ى˘مر˘˘م
ن˘م د˘حاو و˘ي˘ن˘ي˘با˘فو ،ي˘لا˘ح˘˘لا
،ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ل˘˘˘˘سضفأا

لسضفأا مه زيراوسسو ونيمريفو
.«ملاعلا يف نيمجاهم
م˘ه˘ف˘˘ي و˘˘ن˘˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ف» :فا˘˘سضأاو
بع˘ل˘م˘لا ي˘ف ه˘نا˘كم ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
’ ،رار˘م˘ت˘سسا˘ب هز˘كر˘م ر˘ي˘غ˘˘يو
لاوط ءازجلا ةقطنم يف ىقبي
ةر˘˘كلا بل˘˘ط˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،تقو˘˘˘لا
تاحاسسملا قلخ˘يو رار˘م˘ت˘سسا˘ب
.«هئÓمزل
،ي˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب» :ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو
ا˘ًق˘ح د˘ي˘ج˘لا ن˘˘م ،ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘ك
حاجنلا اذه نو˘ق˘ق˘ح˘ي م˘ه˘ت˘يؤور
يرود˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘كلا
.«يزيلجنإ’ا

برد˘˘م ا˘˘˘كا˘˘˘ك ف˘˘˘سصو ا˘˘˘م˘˘˘ك
بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي لو˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
ن˘م رذ˘ح ه˘˘ن˘˘كل ،«يدا˘˘ير˘˘لا»ـب

اذ˘ه تا˘حا˘ج˘ن رار˘كت ة˘بو˘ع˘سص
.ىرخأا ةرم مسسوملا

اًقيرف ىرن نأا ديجلا نم» :لاقو
ه˘نو˘ك ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي
.«طقف دحاو مسسوم
نإا لو˘˘˘˘˘قأا ’ ا˘˘˘˘˘نأا» :ح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ي˘˘ف ن˘˘كل ،ءي˘˘سس لو˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
يرود˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسم
نأا بع˘سصلا ن˘م ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
.«اذه لثم مسسوم كانه نوكي
لوبرفيل نأا رهظي اذه» :لمكأاو
هيدلو ةيا˘غ˘ل˘ل ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف
نود˘˘˘ي˘˘˘ج نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’و برد˘˘˘˘م
.«ةياغلل
،دئار بردم نغروي» :لسصاوو

هت˘بر˘ج˘تو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ى˘سشخ˘ي ’
يرود˘˘˘لا ،ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م ءي˘˘˘˘سش
ببسسب ةياغلل ديج يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا
.«ةلوطبلا
،يسسيم ف˘قو˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا
ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب ا˘كا˘ك فر˘ت˘عا د˘˘ق˘˘ف
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا م˘جا˘ه˘م˘˘لا ة˘˘يؤور
،ام ةلحرم يف ون بماك جراخ
ضسيل كلذ نأا نم مغرلا ىلع
ه˘˘عاز˘˘ن ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ةرور˘˘˘سضلا˘˘˘ب
.لاديبأا عم يلاحلا

نم ،جراخلا نم» :اكاك لاقو
’ اًئيسش لوقت نأا اًقح بعسصلا
نا˘˘ك اذإا ا˘˘م يردأا ’ ،ه˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت
ه˘نأا مأا ةردا˘غ˘م˘لا د˘ير˘ي ي˘سسي˘م
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘يا˘م˘ح ط˘ق˘ف د˘ير˘ي

.«قيرفلل دئاقك
ع˘˘قو˘˘م ي˘˘˘ف لاد˘˘˘ي˘˘˘بأا» :فدرأاو
ثد˘ح˘ت˘يو ،يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف يرادإا

.«يدانلل يسضاير ريدمك
نا˘˘ك اذإا ا˘˘م˘˘ع ه˘˘لاؤو˘˘˘سس ىد˘˘˘لو
بع˘ل˘ي ي˘سسي˘م ىر˘ي نأا ن˘كم˘˘ي

فاسضأا ،ةنولسشرب ريغ رخآا ٍدانل
لثم˘ي ن˘ل ،كلذ د˘ق˘ت˘عأا» :ا˘كا˘ك
ي˘˘ف ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم
وأا ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا د˘˘˘حأا
يف ىلوأ’ا ثÓثلا ت’وطبلا
.«ملاعلا

ام ىلع رمأ’ا دمتعي» :رسسفو
ن˘˘م ،ه˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘سسم ي˘˘˘ف هد˘˘˘ير˘˘˘ي
ٍدان عم بعلي هاري نأا بعسصلا
،ضسأاب ’) لوقي دق نكل ،رخآا
ضضوخأا يكل تقولا ناح دقل
لسضفأا نوكأاسس ..ىرخأا ةبرجت

يف ملاعلا يف مدق ةرك بع’
.«(رخآا قيرف
ردا˘˘غ ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع» :در˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سساو
لا˘ير ود˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
مدنو ،اًنيزح رمأ’ا ناك ،ديردم
ىلع ني˘ع˘ج˘سشم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

.«هترداغم
ءيسش لك ،ةياهنلا يف» :متأاو
وه ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،مار˘يا˘م ى˘ل˘ع
.«كرحتلا هيلع بجيو رخآا ٍدحت

حيحسص لجسسملأ ثلاثلأ فدهلأ نأأ دكأأ

درطلا قحتشسا ةنولششرب بع’و ..ءازج ةلكر هل يشسيم :يميكحت ريبخ

رخآا ٍدان يف يشسيم ةيؤور نكمي :اكاك



 ةلوطبلا ةرادصص نم بارتق’او زوفلل هيدان داق

ءانث دشصحيو جهوتلا لشصاوي يلوغيف
   يكرتلا مÓعإ’ا

يارسس ةطلغ يدان بع’و رسضخلا مجاهم يلوغيف نايفسس مهاسس
ةيثÓثب اسشاب مسساق باسسح ىلع ،ضسمأا لوأا ةرهسس هيدان زوف يف يكرتلا
دعب ىلع4ـلا زكرملل رفسصأ’او رمحأ’ا نينوللا باحسصأا يقتريل ،ةفيظن
.ةلوطبلا ردسصتم نع طاقن3

قÓطنا ذنمو ةسصاخ ةريخأ’ا ةارابملا يف «وسسوسس» هب ماق ام رمي ملو
يتلا ةيكرتلا ةفاحسصلا ىلع ماركلا رورم ماع لكسشب ةدوعلا ةلحرم
اسصوسصخ هيدان عم همدقي ام لÓخ نم ايقيرفإا لطب ىلع ءوسضلا تطلسس
تابو هقيرب رسضخلا مجن داعتسسا نيأا ،مسسوملا نم يناثلا فسصنلا يف
.ميرت حتاف روطاربمإ’ا ةبيكرت يف ةيسساسسأا ةعطق

ضسفن ررك قباسسلا دتيانوي ماه تسساو بع’ نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
باهذلا ةلحرم مدق امدعبف ،يسضقنملا مسسوملا يف ثدح املثم ،رمأ’ا
نسسحأا بقلب جوتو ،يناثلا فسصنلا يف زيمم ءادأا ميدقت نم نكمت نايسسنلل

ضسفن ىلع مسسوملا اذه ريسسيل ،يكرتلا يرودلا يفو هقيرف يف بع’
 .هقيرفل همدقي ام لظ يف قيرطلا

 «وصسوصس»ـل ةينهذلا ةوقلاب ديصشت يارصس ةطلغ ريهامج
بختنملا مجن همدقي امب يكرتلا يدانلا ريهامج تداسشأا اهبناج نم

ةينهذ ةوقب عتمتي قباسسلا ايسسنلاف مجن نأا نيحسضوم ،هقيرف عم ،ينطولا
فسصنلا يف هتلاط يتلا ةريثكلا تاداقتن’ا زواجت نم هنكم ام ،ةريبك
.ةوقب داعو ،مسسوملا نم لوأ’ا

ةقثلل دوعي وسسوسس جهوت يف لسضفلا نأا ريهامجلا تدكأا ريخأ’ا يفو
 .يرئازجلا بعÓل ميرت حتاف اهحنم يتلا

«رافلا» ةينقت ىلع افرششم امكح لابرغ
 يقيرفإ’ا ربوشسلا يئاهن يف

يلودلا مكحلا «فاك» مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا تنيع
يئاهن يف «رافلا» ويديفلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل ا˘م˘كح لا˘بر˘غ ى˘ف˘ط˘سصم ير˘ئاز˘ج˘لا
جوتملا يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا نيب عمجي يذلا يقيرفإ’ا ربوسسلا
داحت’ا ضسأاكب زئافلا كلامزلا يرسصملا هريظنو ايقيرفإا لاطبأا يرودب
ةيرطقلا ةمسصاعلاب مداقلا ةعمجلا اهؤوارجإا عمزملا ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
.ةحودلا

لك يرئازجلا مكحلا بناج ىلإا ايقيرفا يف ةيورك ةئيه ىلعأا تنيعو
ىلع ،ضسوتناسس ضسود نوسسريج يلوغنأ’او يوزاكيسس يناج يبمازلا نم
 .ءاقللا زيموغ روتكيف مكحلا ريدي نأا

ب.نمؤوملا دبع
 ةنكمم ةرتف لوطأ’ رصضخلا ريهظ ءاقبإا ىلع تلمع ةرادإ’ا نأا دكأا

لÓخ نم لاطع عم ءانثتشساب انمق :يينروف
دحاو مشسوم دعب هبتار عفر

تماق هترادإا نأاب ،ضسين يدانل يسضايرلا ريدملا ،يينروف نايلوج دكأا
امدنع ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا لاطع فسسوي عم اهلماعت يف ءانثتسساب
.هبتار عفر تررق

تاحيرسصت يف يسسنرفلا بونجلا يدانل يسضايرلا ريدملا حسضوأاو
دنعف يدانلا يف اهب لمعن نيناوق كانه»: «بيكيل» ةديرج اهب ضصخ
رورم دعب ’إا بتارلا عفر ىلع هعم ضضوافتن نل ديدج بع’ عم دقاعتلا
هبتار عفر انررق ثيح ،لاطع ضصخي اميف ءانثتسساب انمق اننكل ،نيتنسس
.«انعم هل مسسوم لوأا دعب ،ربكأا ابتار هحنمو

جيرخ زيفحت لجأا نم يسسنرفلا بونجلا يدان ةرادإا ةوطخ يتأاتو
لظ يف يدانلا عم ءاقبلاو دهجلا نم ديزم لذبل وداراب يدان ةيميداكأا
حسضوأا امبسسح تقولا كلذ يف هتلسصو يتلا ةيرغملاو ةريثكلا ضضورعلا
.ردسصملا ضسفن

بعÓلا لاطع نأا يسسنرفلا ضسين يدان ةرادإا وسضع فرتعا ريخأ’ا يفو
ذنم ةيملاعلا هتايوتسسُمل ارظن ،ةيقرتلا هذه قحتسسا وداراب يدانل قباسسلا

 .«نابقعلا»ـل هلوسصو
 ةيبهذ22 اهنم ةيلاديم57 تدصصح

 ةفاشصولا يف ةعراشصملل ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا يهنت رئازجلا
ةلوطبلا يف يناثلا زكرملا ةعراسصملل ةيرئازجلا تابختنملا تلان

22) ةيلاديم57 رسضخلا لان امدعب ،يسضاملا دحأ’ا تهتنا يتلا ةيقيرفإ’ا
ةبترملا يرسصملا بختنملا لان نيح يف ،(ةيزنورب32و ةيسضف03 ،ةيبهذ
دمحم يب˘م˘لو’ا بكر˘م˘لا˘ب ة˘يوا˘سضي˘ب˘لا ة˘عا˘ق˘لا تن˘سضت˘حاو.ىلوأ’ا
يتلا (ثانإا‐رباكأا‐طسساوأا‐لابسشأا) ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا تاسسفانم  فايسضوب
 .رهسشلا ضسفن نم9ـلا يف تهتناو يسضاملا يرفيف4ـلا يف تقلطنا

ب.م.يرصسيإا
0202 ةياهن لبق تآاصشنملا ميلصست ىلع تددصش

 ةشضايرلا عاطقب صضوهنلل اططخم عشضت ةموكحلا
ايسساسسأا افده اهينيع بسصن اهلمع ططخم يف ةموكحلا تعسضو

ميلسست ةرورسض يف لثم˘ت˘ي ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ي˘سضا˘ير˘لا عا˘ط˘ق˘لا˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل
مهسسأار ىلع ،ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق زاجن’ا ديق ،ةيسضايرلا تآاسشنملا

دييسشت لجأا نم ،ةفرتحملا يداونلا معد عم نارهوو ةيرارد ،يقارب بعلم
ةنسس نم ةيادب دعوم ىلع رئازجلا نوكتسسو.اهب ةسصاخلا نيوكتلا زكارم
نأا ىلع ،نارهوب يف طسسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا باعلأا ناسضتحا عم ،1202
نيبعÓل مدق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ،2202 ة˘ن˘سس ي˘ف ن˘سضت˘ح˘ت
بعÓملا ميلسستو لاغسشأ’ا ءاهنإا لجعتسست ةموكحلا لعج ام ،نييلحملا

 .طسسوتملا ىدملا ىلع تاسسفانملا ناسضتح’
ب.نمؤوŸا دبع

4662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج71ـل قفاوملا0202 يرفيف11ءاثÓثلاةصضايرلا

 يلوغيفو حاجنوب..زرحم مهزربأا

 رثكأا وأا بقلب يلاحلا مشسوملا ءاهنإ’ نوحششرم نوفرتحم نويرئازج نوبع’
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ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘يد˘ع د˘جاو˘ت˘˘ي
ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىتح وأا ةيبوروأ’ا ت’وطبلا
نم ةسصر˘ف ما˘مأا ،ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا
يلاحلا مسسوملا ءاهنإ’ بهذ
ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘ث˘˘˘كأا وأا بق˘˘˘ل˘˘˘ب
ةمدقتم لحارم يف مهدجاوت
،ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ن˘˘˘م
ضسوؤوكلا ةيلحملا ت’وطبلا
.ايسسأا لاطبأا يرود ىتح وأا

ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ،ضسمأا تثد˘˘ح˘˘تو
ظو˘˘ظ˘˘ح ن˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
بهذلا ةقناعم˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا

يراج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م
9102/0202. 

– نوجيد ةيز نب –
نايتإا تناصس زوبدوب

 (اصسنرف شسأاك)
ةيز ن˘ب ن˘ي˘سسا˘ي د˘جاو˘ت˘ي

هل˘ي˘مزو نو˘ج˘يد يدا˘ن بع’
ناديم طسسو زوبدوب ضضاير
ةيعسضو يف نايتإا تناسس يدان

اسسنرف ضسأاكب جيوتتلل ةديج
يئاهن عبر يئانثلا غلب امدعب

ةمهم نا مغر ،اسسنرف ضسأاك
يدا˘˘˘˘˘˘˘˘ن بع’ ة˘˘˘˘˘˘˘˘يز ن˘˘˘˘˘˘˘˘ب
،ق˘˘با˘˘سسلا ضسو˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا
ه˘نا ا˘م˘˘ب ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص نو˘˘كت˘˘سس
نامريج ناسس ضسيراب يقÓيسس
ضضا˘ير ه˘جاو˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف

ق˘با˘سسلا ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير بع’
 .لانبيإا يدان

لصساكوين بلاط نب –
 (ارتلجنا شسأاك)

لازي ’ قيرطلا نأا مغر
ن˘˘ب ظو˘˘ظ˘˘ح نأا ’إا ،Ó˘˘يو˘˘ط
ضسأا˘ك بق˘ل ل˘˘ي˘˘ن ي˘˘ف بلا˘˘ط
،ةعفترم مسسوملا اذه ارتلجنا
يذ˘لا د˘ي˘ج˘لا ءادأ’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف
ل˘˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن يدا˘˘ن ه˘˘مد˘˘ق˘˘˘ي
بلاط نب باغو ،يزيلجن’ا

،ةليوط ةرت˘ف˘ل بعÓ˘م˘لا ن˘ع
ءا˘˘ه˘˘˘نإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق ه˘˘˘نأا ’إا
يف جيوتتب يراجلا مسسوملا
 .ضسأاكلا

ةطبار) زرحم شضاير
شسأاك ،لاطبأ’ا
شسأاكو ،ةطبارلا

 (داحت’ا
يف زرحم ضضاير دجاوتي

ىلع بقل لينل حوتفم قيرط
د˘ع˘ب˘ف ،م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘قأ’ا

لكسشب ةلوطبلا بقل عايسض
ءادأ’ا لظ يف ،يمسسر هبسش
،لوبرفيل نم مد˘ق˘م˘لا يو˘ق˘لا
يف رسضخلا دئاق ظوظح نإاف
بهذلا ةقناعمل ه˘ق˘ير˘ف ةدا˘ي˘ق
قيرفلا نأا امب ةعفترم ىقبت
يرود يئا˘ه˘ن ن˘م˘ث بع˘ل˘ي˘سس
ضسأاك يئاهن غلب امك ،لاطبأ’ا

ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار
لازي ’ هنا امك ،ةيزيلجن’ا

 .داحت’ا ضسأاك يف ادجاوتم
ينيعبصس نب يمار

خابدÓغصشنوم ايصسيروب
 (ةيناملأ’ا ةلوطبلا)

يناعي يتلا ةباسصإ’ا مغر
ريهظ ينيعبسس نب يمار اهنم

ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘سسيأا
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسيرو˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن بع’و
نأا ’إا ،خا˘˘˘˘بدÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشنو˘˘˘˘˘م
بقلب جيو˘ت˘ت˘لا ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘ح
لظ يف امئاق ىقبي ةلوطبلا
طقف طاقن4ـب هيدان داعتبا

جيرخ ةدوعبو ،ردسصتملا نع
،ة˘مدا˘ق˘˘لا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف ودارا˘˘ب
ي˘ف ه˘يدا˘ن ةو˘ق ف˘عا˘سضت˘ت˘سس

ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘م ل˘˘ظ
ملح ىقبيو يراجلا مسسوملا
ينام˘لأ’ا يرود˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
 .امئاق

نÓيم يصس يأا رصصان نب
 (ايلاطيا شسأاك)

ليعامسسإا ظوظ˘ح ى˘ق˘ب˘ت
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب
،امدعنم ،ةيلاطي’ا ةلوطبلاب
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘جاو˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ط˘˘سسو ي˘˘ف «يدرا˘˘ب˘˘م˘˘˘ل˘˘˘لا»
نÓيملا دجاوت نأا ’إا ،بيترتلا
،«ابوكلا» ي˘ئا˘ه˘ن ف˘سصن ي˘ف
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ثي˘˘˘˘ح
ل˘ع˘ج˘ي د˘ق ا˘م ،ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
ممأا ضسأاك يف بع’ لسضفأا
ى˘ل˘ع اردا˘˘ق ،9102 ،ايق˘ير˘فإا
 .بقلب مسسوملا ءاهنإا

شسأاك) يلوبان مÓغ–
لاطبأا يرود –ايلاطيا

 (ابوروأا
ءاو˘˘جأا ى˘˘˘لإا مÓ˘˘˘غ دا˘˘˘ع

تا˘عا˘سسلا ي˘ف تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
لمعل عسضخي˘سسو ة˘ي˘سضا˘م˘لا

نو˘˘˘كي نأا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ضصا˘˘˘خ
ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل از˘˘ها˘˘ج
لا˘˘ط˘˘بأا يرودو ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ثيح ،ايلاطيا ضسأاكو ابوروأا
نا˘م˘سض ن˘م ي˘لو˘با˘ن ن˘˘كم˘˘ت
ىلغأا يئاهن نمث يف ناكم
امك ،ةي˘بوروأ’ا تا˘ق˘با˘سسم˘لا
فسصن يف دجاوتي هقيرف نأا
ي˘قÓ˘ي˘سسو «ا˘بو˘كلا» ي˘ئا˘ه˘ن
ءا˘ه˘˘نإا نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ر˘˘ت˘˘ن’ا
ار˘مأا ى˘ق˘ب˘ي بق˘ل˘ب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

 .ادارو
يلهأ’ا يليÓب –

لاطبأا يرود) يدوعصسلا
 (ريمأ’ا شسأاك –ايصسأا

ةيادب ن˘م ي˘ل˘يÓ˘ب ى˘نا˘ع
ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سص
،ة˘با˘سصإ’ا بب˘سسب ة˘يدو˘ع˘سسلا

ىناع يذلا طغسضلا ضضعبو
،هتلاط يتلا تاداقتن’او هنم
ىلع رداق ،ايقيرفإا لطب نأا ’إا
ةقيرط نسسحأاب مسسوملا ءاهنإا

يرود يف هتكراسشم لظ يف
هغولبو هيدان عم ايسسأا لاطبأا
 .كلملا ضسأاك يئاهن فسصن

حاجنوب ‐ نايرلا يميهارب
‐ ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا) د˘سسلا

يرود ‐ر˘˘ط˘˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘ك
 (لاطبأ’ا

يميهارب نيسسا˘ي د˘جاو˘ت˘ي
ديدجلا يرطقلا نايرلا بع’
ل˘ي˘ن˘˘ل حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف
عم هل مسسوم لوأا يف باقلأ’ا
ي˘ف د˘جاو˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ،ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
،يناثلا زكرملا ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا
يئاهن عبر غلب هنا نيح يف
،ر˘ط˘ق ر˘ي˘مأا ضسأا˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم
ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا ضسف˘˘˘˘نو
ىلع عراسصي يذلا حاجنوبل
ن˘˘يرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
يف هتكراسشم ىلإا ةفاسضإ’اب
 .ايسسأا لاطبأا يرود

يوÓلا دبع بويأا–
يرصسيوصسلا نويصس

 (تيفليه شسأاك)
ريهظ يوÓلا دبع ظوظح

يدا˘ن بع’و ر˘سضخ˘لا ر˘˘سسيأا
بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف نو˘˘ي˘˘سس
عبر غلب ثيح ،ةريبك ضسأاكلا
نم اقيرف يقÓيسسو يئاهنلا
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ى˘ل˘ف˘سسلا ة˘جرد˘لا

هؤوÓ˘˘مزو دا˘˘ح˘˘ت’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ
’ املو لهأاتلل مهلقثب نومري
 .ضسأاكلاب جيوتتلا

يارصس ةطلغ يلوغيف –
 (شسأاكلاو ةلوطبلا)
ةبعسص ةيادب يلوغيف فرع

عيمج ىلع هيدان عم ةياغلل
نم نكمت هنأا ’إا تايوتسسملا
هميدقت ليلدب نزاوتلا داجيإا

ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ع˘˘مو ي˘˘˘قار ءادأ’
نإا˘˘ف ،هاو˘˘ت˘˘سسم˘˘ل «و˘˘سسو˘˘˘سس»
يف يكر˘ت˘لا يدا˘ن˘لا ظو˘ظ˘ح
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا

ضضغ˘ب ادراو ى˘ق˘ب˘ي ضسأا˘˘كلاو
 .ةمهملا ةبوعسص نع رظنلا

شسوكايبملوأا ينادوصس –
 (شسأاكلاو ةلوطبلا)
ءاهت˘نا ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا ضضغ˘ب

بب˘˘˘سسب ي˘˘˘نادو˘˘˘سس م˘˘˘سسو˘˘˘م
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
نأا ’إا ،ة˘سسكا˘ع˘م˘لا ة˘˘ط˘˘برأ’ا

ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا بع’ ظو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ح
ر˘ف˘ظ˘لا ي˘ف ة˘م˘˘ئا˘˘ق ق˘˘با˘˘سسلا
نأا امب مسسو˘م˘لا اذ˘ه ن˘ي˘ب˘ق˘ل˘ب
ةلوطبلا ىلع عراسصي هيدان
 .ضسأاكلاو

ب.م.يرصسيإا/ز.شس

sport@essalamonline.com

فادهأا7 نودو ةزيمم مصسوم ةيادب ىلع مصصب
 ءاقل31 يف

مشسوم يهنت ةشسكاعملا ةطبرأ’ا
 صسوكايبملوأا عم ينادوشس

يدان بع’و يلودلا مجاهملا ينادوسس لÓه يبرعلا تاب
نع ةليوط ةرت˘ف˘ل با˘ي˘غ˘ل˘ل ا˘ح˘سشر˘م ي˘نا˘نو˘ي˘لا ضسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوا
،ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهل ضضرعت يتلا ةباسصإ’ا ببسسب بعÓملا
اهب زاف يتلا ةهجاوملا لÓخ ،ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف
فيظن فدهب ،ضسوتيمورتا فيسضملا ىلع ضسوكايبملوأا يدان
.ينانويلا يرودلا نم32ـلا ةلوجلا راطإا يف

قزمت نم يناعي ينادوسس نأا ةينانوي ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
يف ناديملا ةيسضرأا رداغي هلعج ام ،ىنميلا ةبكرلا يف ةطبرأ’ا
تاذ فاسضأاو ،م’آ’اب رعسش امدعب ةارابملا نم لوأ’ا طوسشلا
لكسشب ىهتنا قباسسلا فلسشلا ةيعمج بع’ مسسوم نأا ردسصملا

يتلا ةباسصإ’ا جÓعل ةيحارج ةيلمعل عسضخيسس هنأا امب يمسسر
.اهنم يناعي

يتلا ةباسصإ’ا ببسسب ةيسضاملا ةرتفلا يف ينادوسس باغو
بعÓملا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا لبق ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهنم ىناع
نم جرخي هلعجيسس هتباسصإا ددجت نأا ’إا ،ينطولا بختنملاو
رهسش ضصبرت لÓخ يسضاملب لامج ينطولا بخانلا تاباسسح
اماحدزا فرعي رسضخلل يمامأ’ا طخلا ناو اميسس’ مداقلا ضسرام
ىتحو وطي نب ،يناميلسس ،حاجنوب ،روليد قلأات لظ يف اريبك
 .ينه نايفسس

ب.م.يرسسيإا
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ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت تدا˘˘ع
دعب رايدلا ىلإا ضسمأا ةمسصاعلا
ءاجرلا مامأا ققحت رم ءاسصقإا
زوفلا نأاو اميسس’ يواسضيبلا
نم يوير˘ف فد˘ه˘ب بر˘غ˘م˘لا˘ب
ريبك فسسأاتلا لعج ءازج ةلكر
اباهذ ةراسسخلا دعب هدسشأا غلبي
دقو اذه فدهل نيفده عقاوب
ىلع ةيدولوملا قاسشع عمجا
نو˘كي د˘ق ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا نا
ة˘ه˘جاو˘لا ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا ةر˘˘م˘˘ث
ل˘˘كلا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م
ةرور˘˘سضب بلا˘˘ط˘˘ي ى˘˘˘ح˘˘˘سضأا
ة˘يرادإ’ا بناو˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
ح˘ي˘ح˘سصت ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘ع˘˘ير˘˘سس
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف را˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

قرافلا نا امب اهلين فادهتسساو
ضصقا˘ن ع˘˘م طا˘˘ق˘˘ن5 ى˘ق˘ب˘ي
. وداراب مامأا ةيدولوملل ةلباقم

مويلا رظتنم عامتجا
ىلع طاقنلا عسضول

قÓطنا لبق فورحلا
هلمع يف زيغن

ز˘ي˘غ˘˘ن ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي
ضسأار ىلع هتمهم رسشابيسس
ةسصح يف ةرسشا˘ب˘م ق˘ير˘ف˘لا
مويلا ةرظتنملا فانئتسس’ا

ضضع˘ب ط˘˘ب˘˘سض ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
ح˘م˘سست ي˘ت˘لا تار˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ةروسص يف دجاوتلاب يدانلل

تايد˘ح˘ت˘لا مدا˘ق ي˘ف ةد˘ي˘ج
لا˘˘مآ’ا ل˘˘ك نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس’
يدانلا عسضول هيلع ةقلعم
اذه حيح˘سصلا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ط˘ب˘˘سض د˘˘قو
ةحيبسص اجمر˘ب˘م ا˘عا˘م˘ت˘جا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا

نم ينفلا مقاطلا روسضحبو
ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘˘لا ع˘˘سضو ل˘˘جا
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لاو فور˘˘ح˘˘لا

ا˘م ل˘كب د˘جاو˘ت˘لا ةرور˘˘سض
قيرفلا نا امب ةوق نم يتوا

ضسأا˘كلا» ه˘فاد˘هأا ل˘ك ر˘سسخ
ضسأا˘˘˘˘˘كلاو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
.» ةيرئازجلا

ىلع زوفلا » : ينزاخم
كلت يف ءاجرلا

ازاجنا ربتعي تايطعملا
قيفوتلا ىنمتأاو

«ةيدولوملل
بردملا حرسص هتهج نم
ةلباقملا ةياهن دعب ينزاخم
باسسح ىلع زوفلا نا دكاو
اذ˘˘ه بع˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جر˘˘˘لا
فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘فو ر˘ي˘خأ’ا

لعجت يدانلا يف ةدئاسسلا
امب مهأ’ا تققح ةيدولوملا
ءاقللا تايطعم تريسس اهنا
ىلع تظفاحو ديج لكسشب
تابايغلا نم مغرلاب زوفلا
فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف لا˘ق د˘قو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع زو˘˘˘ف˘˘˘لا » : دد˘˘˘سصلا

كلتمي يذلا ءاجرلا باسسح
يف ىربك ةيريهامج ةدعاق
ىتحو ينف مقاطو ا˘ي˘ق˘ير˘فا

انل˘ع˘ج˘ي ن˘يز˘ي˘م˘م ن˘ي˘ب˘ع’
برغملاب هانققح امب رختفن
ا˘ن˘ك ا˘˘ن˘˘نو˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يردا˘˘˘ق
ى˘ن˘م˘تأا ا˘مو˘م˘ع ى˘غ˘ت˘ب˘م˘˘لا
ام كرادتو قيرفلل قيفوتلا
. «ةلوطبلا يف هتاف

صشامر ماسشه

يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت تع˘˘م˘˘˘جأا
ىلع يني˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا

ةلباقملا موي زيكرتلا ةرورسض
ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ما˘مأا ة˘مدا˘ق˘˘لا

ل˘ما˘˘ك ذ˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
طبسض لجا ن˘م تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا
ةرور˘سض ع˘م ة˘سصا˘˘خ ضسف˘˘ن˘˘لا
ى˘ل˘ع تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا يدا˘˘ف˘˘ت
ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو ما˘˘كح˘˘لا تارار˘˘ق
ةلباقملا ري˘ي˘سست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
حمسست ةديج فورظ يف ةمقلا
نا امب رفانسسلل ةديعسس ةياهنب
رود˘لا غو˘ل˘ب˘ل ح˘م˘˘ط˘˘ي ل˘˘كلا
تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا نا ا˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا

ر˘˘سضا˘˘ح حو˘˘م˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
.4102 ويرانيسس راركتل

ةلا◊ Òبك بقرت
لبق ةدوبدبو ي◊اسص

فيطسس ةعقوم
يبطلا مقاطلا لسصاويو اذه
ل˘م˘ع˘لا ي˘ند˘ب˘لا ر˘سضح˘م˘لاو
ي˘ح˘لا˘سص ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب

امهزيهجت لجا نم ةدوبدبو
عيمج نم ةمقلاب قاحلل رثكأا
ام˘ه˘ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لاو ي˘حاو˘ن˘لا
رمأ’ا ةيداع ةفسصب ناكراسشي
برد˘م˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘لا

ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا˘˘˘ب ةذو˘˘˘خ
ةدا˘عإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
ي˘ف ير˘م˘ع˘لا بعÓ˘˘لا جاردإا

نأاو اميسس’ ناديملا طسسو
نأا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ج كرد˘˘ي ضشتو˘˘كلا

ىو˘قأا نو˘كي ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ
وطي ة˘ق˘فر˘ب د˘ئا˘ق˘لا د˘جاو˘ت˘ب
نو˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سسو اذ˘˘˘˘˘ه داد˘˘˘˘˘حو
لك ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م تارا˘ي˘خ˘لا
. بسصانملا

صشامر ماسشه

ايلحم ةوقب ةدوعلا نونمتي «ةوانششلا»و ةريششَأاتلا بشسكل

  يام8 بعلم وزغ ىلع نومزاع «رفانشسلا»و فيطشس نم ةريششأاتلا بشسكل ريبك دنجت

ةنيطنشسق بابشش
ةدوبدبو يحلاسص زيهجتل نمزلا عم قابسس يف يبطلا مقاطلا

ضسمأا ةحيبسص امود كنارف دادزولب بابسش بردم عمتجا
عييسضت ناو ة˘سصا˘خ ة˘يد˘ج˘لا˘ب م˘ه˘ب˘لا˘طو هر˘سصا˘ن˘ع ة˘ق˘فر˘ب
قيرفلا لعجتسس ةرقم يف تثدح يتلا ةقيرطلا كلتب طاقنلا

ضشتو˘كلا دد˘سش د˘قو م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘فاد˘هأا ع˘ي˘˘سضي ه˘˘ب˘˘سسح
ةرور˘سضب م˘ها˘يإا ا˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ج˘ه˘ل˘˘لا
كلت˘ب ضسفا˘ن˘م˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ناو ة˘سصا˘خ ر˘ث˘كا دا˘ه˘ت˘ج’ا
ثح˘ب ى˘لا هر˘ج˘ي˘سس تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘خادو ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا

. دادعتلا جراخ يتيز ءاقفر دجت دق ىرخأا تاباسسح
ةيدجلاب بلاطيو تارييغتلا صضعب يرجيسس

ةمقل ابسسحت ةنزاوتم ةليكسشت طبسض ىلع ضشتوكلا مزتعي هتهج نم
ةريسشأاتلا بسسك ةرورسض ىلع رسصي ثيح ضسأاكلا راطإا يف ةركسسب
اذه بقللا لماح نوربتعي ةبيقعل ءانبأا نا امب اهيف اديعب باهذلاو
ةرورسضب لكلا ابلاطم نواهتلا ةبغم نم هيبع’ بردملا رذحو
فادهتسسا ررق بابسشلا نا امب ريهامجلا ماما هتايلوؤوسسم لمحت
قيرف يأا مزه ىلع رداق دادعت نم هكلمي ام ىلا رظنلاب تاراسصتن’ا

ةروسص يف رسصانعلا ضضعب ةداعتسسا رظتني ينفلا مقاطلا ناف يلاتلابو
.رخا عفد قيرفلا حنم لجا نم لوحلب ىتحو يتباثو رارج

صشامر ماسشه

دادزولب بابسش

«يشس.صسأا.يشسلا» ةعقوم لبق يشسفنلا بناجلا ىلع زكري يكوكلا

فيطشس قافو
«دوسسأ’ا رسسنلا» ةيزهاج دكؤوت ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةققحملا جئاتنلا

يسسنوتلا بردملا عرسش
يكوكلا في˘ط˘سس قا˘فو˘ل
بناو˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ي˘˘ف
ةسصاخ ةبيتكلل ةيسسفنلا

ةبوعسص اديج كردي هناو
ضسفا˘ن˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا
نم ةري˘ب˘ك ةو˘سشن ضشي˘ع˘ي
جرا˘˘˘˘˘خ تارا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ن’ا
ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو را˘˘يد˘˘لا
تايونعم طبسضل ىعسسي
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

ةمق˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل ن˘يز˘ها˘ج
نأا ا˘˘م˘˘ب ل˘˘˘سضفأا ل˘˘˘كسشب
ىلإا رورملا ىقبي فدهلا
ر˘ي˘غ ’ ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا رود˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ي˘هو
م˘قا˘ط˘لا ل˘ك ا˘ه˘ل د˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ل˘جا ن˘م يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك ز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
. ضسيمخلا اذه ةارابملل

ةيسسفنلا ةيزهاجلا
حيرت ةبيتكلل
ينفلا مقاطلا

نو˘كي نأا ع˘قو˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
اريبك ا˘ير˘ي˘ها˘م˘ج ارو˘سضح
ةعيبطل ارظن ضسيمخلا اذه
يف هناو اميسس’ ضسفانملا

ةيدن كانه نوكت ةرم لك
ركذي نيقيرفلا نيب ةريبك

ل˘م˘˘ع˘˘لا رر˘˘ق ضشتو˘˘كلا نأا
يوارق بعÓلا زيهجت ىلع
ط˘˘خ˘˘ل ه˘˘تدا˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘˘م
اديج كردي هنوكل طسسولا

دئاق ىلإا قيرفلا ةجاح ىدم
دد˘م˘ي ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو ي˘ف
ى˘˘لإا تار˘˘˘كلا˘˘˘ب ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز
ركفي امك يمامأ’ا طخلا
دامتع’ا يف ايدج ضشتوكلا

ةزهاجلا رسصانعلا لك ىلع
ط˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ج ةرو˘˘˘سص ي˘˘˘ف
ة˘˘˘سشغ ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو يرو˘˘˘˘تو
ةر˘طا˘ق˘˘لا ي˘˘ف فو˘˘سصو˘˘بو
. ةيمامأ’ا

صشامر ماسشه

رئازجلا ةيدولوم
 ديمعلا فكي مل برغملا يف زوفلا

 ةجهللا ددشش هرشصانعب عمتجا امود
ةركشسب مامأا لهأاتلا ةريششأاتب بلاطو

ةرجأا ديد˘سست ى˘لإا ضسمأا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا تع˘سس
اهيلإا ةهجوملا طوغسضلا ةميق اهلÓخ نم تسصقنا ةيرهسش
ىلإا ىعسست تناك ةبيتكلا نأاو اميسس’ عيمجلا فرط نم
دقو اذه رثكأا يدانلا وفسص ركعي دق ديدج بارسضإا طبسض
ةسصاخ طوغسضلا ةأاطو نم ليلقتلا ىلإا ةرادإ’ا تعراسس
يدان مامأا مهم دج ءاقل ىلع نيلبقم ميهاربإا بيد ءاقفر نأاو
دنجتي لكلا لعج يذلا رمأ’ا ضسأاكلا راطإا يف جربلا يلهأا

. اتقؤوم ولو ةديج فورظ يف يدانلا عسضو لجا نم
نيباسصملا ةدوع نم ديفتسسي ةرارغوب

يلهأ’ا نم رأاثلا ديريو
تامدخ نم ةرارغوب نيمايل بردملا ديفتسسيسس ىرخأا ةهج نم
نع نيبئاغلا رامع يسسو تايره ةروسص يف رسصانعلا ضضعب
بعÓلا نم ةدافتسس’ا ضشتوكلا لمأاي امك ةيسضاملا ةهجاوملا
يسستكت يلهأ’ا ةهجاوم نأاو   ةسصاخ قئاقد عسضبل ولو بيطلا
هتيحنت مت يتلا ةقيرطلا عم ةسصاخ هل ةبسسنلاب ىربك ةيمهأا
دوعسصلا قيقحت نم برتقا نيح يلهأ’ا قباسسلا هقيرف نم اهيف
ليهأات مث نمو ةسصاخلا هتقيرطب رأاثلا نع ثحبي هلعجي ام وهو
. لبقملا رودلا ىلإا هقيرف
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نم ليلق˘ت˘لا ير˘يزد لÓ˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا برد˘م بلا˘ط
ابلاطم نيبعÓ˘لا ى˘ل˘عو ه˘ي˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا تا˘طو˘غ˘سضلا
ةرسشابم ةلاسسر يف هتايلوؤوسسم لمحت ةرورسضب عيمجلا

ةلكسشم ةيوسستل دعب لولحلا دجت مل يتلا ةرادإÓل ةهجوم
نوسشيعي مهتلعج يتلاو نيبعÓلا روجاب ةقلعتملا نويدلا
ةر˘ث˘ك و˘ه ة˘ل˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘لا داز ا˘م ناو ة˘سصا˘خ ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘مزا
قهري يدانلا تلعج يتلاو ةريخأ’ا عيباسسأ’ا يف تÓباقملا

يءاقل ةروسص يف ةريخأ’ا تاهجاوملا طاقن ضضعب عيسضيو
. يسس ضسا يسسلاو فيطسس

نيباسصملا ةدوع..لهأاتلا ىلع ةمزاع ةليكسشتلا
عيمجلا حيرت نيبقاعملاو

دعومل ةيدجلا اهتاريسضحت ةعومجملا ترسشاب ىرخأا ةهج نم
يذلاو ةيروهمجلا ضسأاك نم61 رودلا راطا يف ضسيمخلا
عيمجلا لمأاي ثيح لقعوب بعلم يف نارهو ةيعمجب هعمجيسس
طوغسضلا مجح نم ليلقتلا لجا نم لهأاتلا ةريسشأات قيقحت يف
بعÓلا تامدخ ديعتسسيسس قيرفلا نا ركذي ةبيتكلل ةهجوملا

لاكوا ةمئاقلا ىلا فاسضي نا ىلع ىنميلا ةهجلا يف حاتفم
نا اهنأاسش نم رومأا يهو ةيندبلا هتقايل ديعتسسي أادب يذلاو
ثحب يف ديدج نم عورسشلا لبق ةراطسسوسس ةيعسضو نسسحت
. ةلوطبلا تاءاقل نمسض مويدوبلا ةقرو

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج
 ةيرهشش ةرجأا تددشس ةرادإ’ا

صسأاكلا يف لهأاتلا ىلع رشصي دادعتلاو

ةمسصاعلا داحتا

هيبع’ نع طغشضلا داعبإا ىلع لمعي يريزد
صسأاكلا يف «ومز’» ةعقوم لبق زيكرتلاب مهبلاطيو



ةــــنصصرق

ةمارغ لاير فلأا02
ف˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ي ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
يدا˘ن م˘ج˘نو ي˘˘لود˘˘لا
،يدو˘˘ع˘˘سسلا ي˘˘ل˘˘هأ’ا
ن˘م ة˘ي˘سسا˘ق ة˘بو˘ق˘ع˘˘ل
طا˘˘ب˘˘سضن’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
تفسشكو ،ة˘يدو˘ع˘سسلا
نع ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت
ي˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب» م˘˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت
فلأا02ـب «ر˘سشا˘ع˘˘لا

نع هبايغ ريظن لاير
يذلا يمÓعإ’ا ءاقللا
ة˘ه˘جاو˘م د˘ع˘ب ج˘مر˘˘ب
.ةلادعلا يدان

ماهت’ا صصفق يف فراشش ديبع
دا˘ح˘تا ةرادإا تكت˘سشا
ديبع مكحلا ةركسسب
ةط˘بار˘لا ى˘لإا فرا˘سش
ىلع كلذو ةينطولا
ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ه˘تا˘فر˘سصت
يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ضسفانم˘ل˘ل حا˘م˘سسلاو
ةدوعلا ىلع لم˘ع˘لا˘ب
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب

˘˘ما˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح ة˘˘سصا˘˘خ
يلب˘ق بعÓ˘لا در˘ط˘ب
ن˘م ل˘ك نا˘مر˘ح ع˘˘م
˘˘ما˘˘سشهو طو˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ج
ي˘ت˘ل˘كر ن˘م را˘ت˘خ˘م
ناود˘ب˘ت ا˘ت˘نا˘ك ءاز˘˘ج
اهنأا ىلع تدكأا امك مكحلا تارارق ىلع ةدسشبو تعفاد يرانكلا ةرادإا اهرودبو اذه نيتيعرسش
.يليÓب بعÓلا ىلع عفد ةيلمع دعب ءاج ةركسسب فده نا امب يكتسشت تناك نم يه

قلغم صصبرت يف يلهأ’ا

يف جربلا ي˘ل˘هأ’ ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا بغر˘ي
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا
ريسصق ضصبرت طبسضي هلعج يذلا رمأ’ا
اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م «زا˘ب˘˘لا» ي˘˘ف
هيلع تقفاو يذلا بلطلا وهو دعوملل
فورظ يف ةبيتكلا تعسضو ثيح ةرادإ’ا

ةيعمج مامأا ةريسشأاتلا ثحبل ابسسحت ةديج
اذه ريخأ’ا اذه راد رقع يف ةليلم نيع
ىلع رسصي يدامح نب ضسيئرلا لازي ’و
رظ˘ت˘ن˘ي ه˘نا ى˘ل˘ع د˘كأا ثي˘ح ة˘لا˘ق˘ت˘سس’ا
ماهملا ملسسي هلعجت يتلا رومأ’ا لامتكا
.قيرفلا ةيعسضو مزؤويسس ام وهو طقف

دهعلا ددجي يناحرف

ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا ي˘نا˘حر˘ف بعÓ˘لا نو˘كي˘˘سس
عم هل يمسسر ءاقل لوا ضضوخ عم دعوم
ثيح فيدرلا عم نكلو فيطسس قافو
هتداعتسسا قافولل ينفلا مقاطلا ىعسسي
ضضع˘ب ه˘سضو˘خ˘ل ا˘ب˘سسح˘˘ت اد˘˘يور اد˘˘يور
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م د˘ي˘ع˘ت˘سسي ي˘ت˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

بعلي مل ين˘ع˘م˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’ ه˘ت˘ي˘فا˘ع
ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘˘خأ’ا ر˘˘ه˘˘سشا6 ـلا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط
هتيزهاج ىتحو ىوا˘ه˘ت˘ت ه˘ت˘قا˘ي˘ل تل˘ع˘ج
ين˘ع˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي جر˘حد˘ت˘ت ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
هقيرف ةدعاسسمل اعيرسس ةدوعلل ىعسسي
.ةلبقملا تايدحتلا يف

 جراخ ناردب
يقيرفإ’ا ربوشسلا صسأاك

ناردب رداقلا دبع ةيلسضعلا ةباسصإ’ا تمرح
يدا˘ن ي˘ف فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا
يف دجاوتلا نم يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا
ه˘سضو˘خ رر˘ق˘م˘لا ي˘ق˘ير˘فإ’ا ر˘بو˘˘سسلا ءا˘˘ق˘˘ل
،ير˘سصم˘لا كلا˘مز˘لا ما˘مأا مدا˘ق˘لا ة˘ع˘م˘ج˘˘لا

ناردب نأا ةيسسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
جراخ هلعجي ام عيباسسأا3ـل ةحارلل نكريسس
.ربوسسلا يئاهن يف ةمدخلا

هيب نيعلا

يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ة˘عا˘سش ن˘ب ءا˘ير˘˘كز ضضر˘˘ع˘˘ت
ةباسصإا ىلإا ديدجلا يسسنوتلا يسسقافسصلا
ةدمل بعÓملا نع اهبجومب دعتبيسس ،ةيوق
ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تا بع’ نا˘˘كو ،ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش
يف يسسنوتلا يدانلا يف عقو دق قباسسلا
ةراعإا ىلع يسضقنملا يوتسشلا وتاكريملا
ةبا˘سصإ’ ضضر˘ع˘ت ه˘نا ’إا ،م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ل

.هيدانل ةيبيردتلا ةسصحلا لÓخ ةيلسضع

qarsana@essalamonline.com

4662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج71ـل قفاوملا0202 يرفيف11ءاثÓثلا

ةموشسلا نم يوق در
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘سسلا ر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع در
يرو˘˘سسلا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ةد˘˘ج ي˘˘˘ل˘˘˘هأا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب يدو˘ع˘˘سسلا

«لوغ» عقو˘م ي˘ف˘ح˘سص
هلأاسس امد˘ع˘ب ،ي˘م˘لا˘ع˘لا

هلعفي ام عباتُي له نع
يرسصملا يلودلا مجنلا

هقيرف عم حÓسص دمحم
،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
:يرو˘سسلا م˘ج˘ن˘لا لا˘قو
حÓ˘˘سص ع˘˘˘با˘˘˘تأا ’ ا˘˘˘نأا»
اسضيأا عباتأا امنإاو طقف
نينثإ’اف زرحم ضضاير
.«برعلا ضسأار ناعفري
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نيبعÓلا ىلع رطخ يوÓمح
يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةرادإا تع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا
عم ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا

يوÓ˘م˘ح بكر˘م ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ة˘سسارد ل˘جا ن˘م
اهسسأار ىلع يتلاو تايطعملا
ل˘جا ن˘م يدا˘ن˘لا م˘˘عد ةر˘˘كف
نأا امب يوÓمح بعلم قلغ
ة˘لا˘ح ي˘ف تح˘سضأا ة˘ي˘سضرأ’ا

ةرادإ’ا ناو ة˘سصا˘خ ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك
نب بعل˘م ى˘لا ه˘جو˘ت˘لا د˘ير˘ت

ينادمح دباع وا كلاملا دبع
تدجو دق ةرادإ’ا نوكتو اذه
ر˘يد˘م عا˘ن˘قا ي˘ف تا˘بو˘ع˘˘سص
لمعلا ديق ةيسضقلا ىقبتل ةرازولا نم بلطب ’إا كلذ هل قحي ’ هنا امب بعلملا قلغب بكرملا
..ةيعانطسص’ا تايسضر’ا ىلا لقنتلا يف اهتبغر تدكأا رسصانعلا لك نا ركذي



S
P
O
R
T

رسصعلا

06:21

رهظـلارجفلا

12:5715:36

برغŸا
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ءاسشعلا

19:24

ةÓشصلا تيقاوم

  يكÎلا مÓعإ’ا ءانث دشصحيو جهوتلا لشصاوي ›وغيف^
يقيرفإ’ا ربوشسلا يئاهن ‘ «رافلا» ةينقت ىلع افرششم امكح لابرغ^

ةشسكاعŸا ةطبرأ’ا
Êادوشس مشسوم يهنت

صسوكايبŸوأا عم

 «دوسسأ’ا رسسنلا» ةيزهاج دكؤوت ةÒخأ’ا ةÎفلا ‘ ةققÙا جئاتنلا

بنا÷ا ىلع زكري يكوكلا
ةعقوم لبق يشسفنلا

«يشس.صسأا.يشسلا»

 رئاز÷ا ةيدولوم فيطسس قافو ةنيطنسسق بابسش
 ةدوبدبو يحلاسص زيهجتل نمزلا عم قابسس يف يبطلا مقاطلا

ةريششأاتلا بشسكل ريبك دنجت
وزغ ىلع نومزاع «رفانشسلا»و

يام8 بعلم

ةريسَشأاتلا بسسكل ديمعلا فكي مل برغملا يف زوفلا
ايلحم ةوقب ةدوعلا نونمتي «ةوانسشلا»و

ءاجرلا ىلع زوفلا » : ينزاخم
ازاجنا ربتعي تايطعملا كلت يف

 « ةيدولوملل قيفوتلا ىنمتأاو

نودو ةزيمم مسسوم ةيادب ىلع مسصب
 ءاقل31 يف فادهأا7

4662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج71ـل قفاوملا0202 يرفيف11ءاثÓثلا

 يلوغيفو حاجنوب..زرحم مهزربأا

نوحششرم نوفرتحم نويرئازج نوبع’
رثكأا وأا بقلب يلاحلا مشسوملا ءاهنإ’


