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بيوسصتل ةينطو ةلاكو ثإدحتسسإ
ةيلاملإ ةرإزو ةياسصو تحت معدلإ

قوزرم يشضاقلا فلم ليجأات
ةـــلبقملا ةرودـــلا ىـــلإا
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ةينلإ ىلع عطاق ليلد صشاقنلل اهحرط ربتعإإ
دÓبلل ايلعلإ تاطلسسلل ةسصلخملإو ةقداسصلإ

تانكسسلإ عيمج عسضو ىلع إوددسش
ةياسصولإ فرسصت تحت ةيفيظولإ

ريياعم مإرتحإ ىلع ددسشي يبيرعلب
زاجن’إ يف ةيعونو ةدوجلإ

تاــنكشس مـــيلشست
اهلاجآا يف «لدـع»

40 صص

عوفدلإ ىلع بإوجلل لدعلإ ةرإزو ىلإإ ةيسضقلإ لاسسرإإ
ينعملإ عافد ةئيه اهب تمدقت يتلإ ةينوناقلإ

ءاقللإ لÓخ كلذب هل دهعت نوبت صسيئرلإ ن لاق
امهعمج يذلإ ريخأ’إ

راقعلإ بهنل ذوفنلإ لÓغتسسإإ ةيسضق يف إدوهسش مهتفسصب

لÓشسو ةقيلفتوب ديعشسلا
ةشسلج نع نوبيغي يودبو
شسادرموبب لماه ةمكاحم
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صسرإدملإ يريدمل ةينطولإ ةباقنلإ تبلاط
ةيئإدتب’إ ة˘سسرد˘م˘لإ قا˘ح˘لإا˘ب ،ة˘ي˘ئإد˘ت˘ب’إ

ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘سصفو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لإ ةرإزو˘˘ب
اهديوز˘تو ،ن˘ك˘م˘م تقو بر˘قأإ ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لإ

ديوزتل ةيعإد ،ةلق˘ت˘سسم ر˘ي˘ي˘سست ة˘ي˘نإز˘ي˘م˘ب
ن˘ي˘˘ل˘˘هؤو˘˘م ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لإ ةرإدإ’إ
ة˘˘˘يرإدإ’إ نوؤو˘˘˘سشلإ ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةا˘ي˘ح˘˘لإ ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج بسصا˘˘ن˘˘م ثإد˘˘ح˘˘ت˘˘سسإو
ر˘ي˘فو˘تو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لإ ة˘ق˘فإر˘˘م˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لإ
انسسرإدم هيناعت يذلإ زجعلإ ةيطغتل لامعلإ

.لهؤوملإ يرسشبلإ ريطأاتلإ ةيحان نم

ةــــيقاطب دادـــعإا
يتلا رشسأÓل ةـــينطو
مــــعدلا قــــحتشست

30صص

«ادج ةدراو ديدجلا روتشسدلا ةششقانم شضرغب ةيليوج فشصتنم ىلإا ةيناملربلا ةرودلا قلغ ليجأات ةيناكمإا»
30 صص:باقعل ،نإوج رخإوأإ ةزهاج نوكتسس ةقيثولإ هذه نم ةلدعملإ ةخسسنلإ  نإإ لاق

نمثي ةحيرقنشش ءاوللا
ةدوــشسم يف ءاـــج اـــم
روــــتشسدلا لــــــيدعت
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نوـبلاطي تايئادتب’ا ورــيدم
تايدلبلا نع شسرادملا لشصفب
ةــــيبرتلا ةرازوـــب اهــقاحلإاو
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تايبوللا دشض داشصرملاب هفوقو دكؤوي نوبت شسيئرلا
يــــبعششلا يــــنطولا ششــيجلا فدــهتشست يــــتلا

رئإزجلإ ءإدعأإ جعزأإ ينطولإ ريرحتلإ صشيج ليلسسل تباثلإ ينطولإ فقوملإ نإإ لاق

نع جارفإ’ا» :نايفشس يلÓيج
«ابيرق يبرعلا نب ريمشسو وباط

يلامجإإو ءافسش ةلاح371 ليجسست
7606 ىلإإ زفقي نيفاعتملإ

ةباشصإا311و تايفو6
«اـــنوروك» ـب ةدــــيدج
رــــــئازـــــجلا يـــــف

40 صص

اهل ارطشسم ناك لوهجم ريشصم نم رئازجلا ذاقنإا يف تمهاشسو نطولا ربع نييÓملا اهددر «ةواخ ةواخ بعشش ششيج» ^
بعششلا بناج ىلإا امئاد وه مهناكم نأا اوتبثأا لشساوبلا يبعششلا ينطولا ششيجلا دارفأا ^

عونتمو يوق ينطو داشصتقا ءانب نع ةيمهأا لقي ’ يجيتارتشسا رايخ ةيبرحلا تاعانشصلا ةيقرت ^
حلاشص دياق لحارلا مشساب يبعششلا ينطولا ششيجلا ناكرأا رقم ةيمشست ^
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م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيرئاز÷ا ةشسمللا

ةسشاسشه لوح ي˘لود با˘ت˘ك ا˘ي˘لا˘ح د˘جو˘ُي
،رسشنلا ديق ملاعلا يف لافطأ’ا ةايح ةيعونو
ثحابلا هفي˘لأا˘ت ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
يذلا ،نيويليت بيب˘ح ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا
اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘سشم˘لا د˘حأا ا˘سضيأا د˘حأا د˘ع˘ي
ه˘ي˘ف نو˘كت˘سس يذ˘لا ،ي˘ث˘ح˘˘ب˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
اذه فسشكو ،ةوقب ةرسضاح ةيرئازجلا ةسسمللا
ةعماجب ةيعامتج’ا مولع˘لا ة˘ي˘ل˘كب ذا˘ت˘سسأ’ا

با˘ت˘كلا نأا ،«د˘م˘حأا ن˘ب د˘م˘ح˘م»2 نار˘˘هو
ةدوجو ةسشاسشهو نمأا بيتك» ناونع لمحي
لكسشيو ،«ةيم˘لا˘ع قا˘فآا ..لا˘ف˘طأÓ˘ل ةا˘ي˘ح˘لا
رقتسسملا ري˘غو ضشه˘لا ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع ة˘با˘جإا
.ملاعلا لوح لافطأ’ا نييÓم هيف دجوي يذلا

ةراشسخ يأا نع
! .. نوثدحتي

يهاقملا باحسصأا نم رثك يعدي تقو يف
ةجيتن ةريبك رئاسسخل مهدبكت ،نطولا ربع
ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا ببسسب مهطاسشن قيلعت
ءابو يسشفت نم دحلل ةلودلا اهتذختإا يتلا
اولمحتي مل مهنأا نوريثكلا ىري ،«انوروك»
،اهل نوجوري يتلا ةراسسخلا نم مجحلا كلذ
م˘لو ة˘ي˘ف˘خ نو˘ط˘سشن˘ي او˘نا˘ك م˘ه˘˘نأا م˘˘كح˘˘ب
رهسش يف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘ك م˘ه˘طا˘سشن اود˘م˘ج˘ي
ةسصرفلا اومنتغإا كلذ نم رثكأا لب ،ناسضمر
لسصو ثيح ،بيهر لكسشب راعسسأ’ا اوعفرو
ضضعب يف جد05 ىلإا ةوهقلا بوك رعسس
يحسصلا رجحلا قيبطت ةيادب ذنم قطانملا
.! .. نوثدحتي ةراسسخ يأا نعف .. اندÓب يف

..«ةرقامزلا» تÓيو–
! ..«حب»

«انوروك» ةحئاج تببسست .. اعقوتم ناك امك
ةيلاجلا لاومأا تÓيوحتل تف’ ضضافخنا يف
يف نطولا ضضرأا وحن جراخلا يف ةيرئازجلا
،ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ع˘برأ’ا ر˘ه˘سشأ’ا
9.1 لباقم ر’ود رايلم5.1 دودح يف رقتسستل
رايلم2و،9102 ةنسس نم اهتاذ ةرتفلا يف رايلم
ةرداسص تايطعم تفسشكو ،8102 يف ر’ود
رهسشل ةيفرظلا ريرقت يف ،يزكرملا كنبلا نع
ىلإا لوح˘ُم˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا هذ˘ه نأا ،ي˘سضق˘ن˘م˘لا يا˘م
فرط نم مرسصنم˘لا ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن دود˘ح
،ةئاملا يف2.01 هردق ًاسضافخنا لثمُي ةيلاجلا

لÓخ لجُسس يذلا ،ر’ود رايلم9.1 عم ةنراقم
.ةيسضاملا ةنسسلا نم اهسسفن ةرتفلا

Íتلا وششرك ‘ يللا»
! .. «رانلا نم فاخي

نبا تكلمت ةبيهر بعر ةلاحو ةريبك فواخم
تغلب يكنب ضضرق ببسسب ،قباسس ريبك لوؤوسسم
كنب نم هي˘ل˘ع ل˘سصح م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م7 هتم˘ي˘ق
لبق نم ةحÓفلا جمارب معد راطإا يف ،يمومع
ىلع ءانب ءاج باسشلل حونمملا ضضرقلا ،ةموكحلا
،ةيادرغ ةي’و يف يحÓف حÓسصتسسا فلم عاديإا

،Óسصأا ةيادرغ ةي’و هامدق أاطت مل باسشلا نأا املع
عاديإاب ةسصاخلا تاءارجإ’ا نم يأا يف كراسشي ملو
ديعب نم ءيسش لك ذيفنت مت لب ،ضضرقلا فلم
بقرتي انبحاسصو .. اروثنم ًءابه لاومأ’ا تحارو
ريسصم نع لأاسسُيو لجنملا هلاطي نأا ةظحل يأا يف
.كانهو انه اهرثعب يتلا رايلم7 ـلا

qarsana@essalamonline.com
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«انوروك» نم ميلشس ..يجعب
نيمأ’ا ،يجعب لسضفلا وبأا لطبأا

ل˘ك ،«نÓ˘˘فأ’ا» ـل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
ي˘˘˘˘ف تجار ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سشإ’ا
ه˘ت˘با˘سصإا ل˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘سسلا
ميلسس هّنأا دكأاو ،«انوروك» ضسوريفب
ءابطأ’ا ّنأا ا˘ف˘سشا˘ك ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب001
دعب ةياقوك يحسص رجحب هوحسصن
ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘˘جا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم
ها˘ب˘ت˘سشإا ل˘ج˘سس يّذ˘لا ،ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
د˘˘حأا ،ةدو˘˘م˘˘ح ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإا
ةماعلا ةنامأ’ا قاب˘سسل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا
يتلا ة˘عا˘ق˘لا لو˘خد ن˘م ع˘ن˘م يّذ˘لا
امدعب ،دعوملا اذه لاغسشأا تنسضتحا
هترار˘ح ة˘جرد ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترإا ل˘ج˘سس
 .ءابولا اذهب هتباسصإا لامتحإاو

؟ ..ةمشصاعلا ةرداغم ةقيلفتوب ررق له

زيزعلا دبع قباسسلا ضسيئرلاب ضصاخلا نكسسملل ةعسساو ةئيهت ةداعإاو فيظنت ةيلمع تراثأا
لوسضف ،هترسسأا نم نيبرقم فرط نم ،ليتسسانك يح يف اديدحتو ،نارهو ةنيدم يف ،ةقيلفتوب
دعب لزنملا اذه يف ةماقإÓل ةقيلفتوب ةلئاع ةدوع لامتحإا نودعبتسسي ’ نيذلا ناريجلا كوكسشو
نم ةلاح يفو لب اقلغم يقب نارهوب نئاكلا تيبلا نأا املع ،رايبأ’ا يف دوجوملا كلذ ةرداغم
تحت هعسضو ررقت  وأا ردوسص هنأا نودقتعي نيعباتملا ضضعب تلعج ،لاوط تاونسسل لامهإ’ا
.ةيئاسضقلا ةسسارحلا

! .. تايدلبلا ةنتف
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ة˘ي’و ن˘م نا˘ت˘يد˘ل˘ب فر˘˘ع˘˘ت

ن˘ير˘ي˘م˘لا ن˘ي˘ب ةدا˘ح تا˘فÓ˘خ ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
نيريخأ’ا نأا ةجردل ،نييلحملا نيبختنملاو
لوح ماعلا بئانلل Óسصفم اريرقت اوهجو
تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ن˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا دا˘˘˘˘سسف
نات˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘ي˘ح˘سصت˘لا

ن˘ي˘ب تا˘فÓ˘خ˘ب ر˘سشا˘ب˘م ل˘كسشب ة˘ط˘ب˘تر˘م
نوبرقم قسسنو ،نيتيدلبلا يسسيئرو يلاولا

ن˘ير˘ي˘م˘لا د˘سض در˘م˘ت ت’ا˘ح˘˘ل ي˘˘لاو ن˘˘م
داح فÓخ دعب اذهو ،امهيلع بوسضغملا
لبق نيينعملاو لوأ’ا ةي’ولا لوؤوسسم نيب

.! .. تايدلبلا ةنتف اهنإا .. عيباسسأا6 يلاوح

ةيادرغ ‘ بولطم «لجنŸا»
فسشك مت نأا ذنم تسضقنا ةديدع تاونسس

،ة˘يادر˘غ ة˘ي’و˘ب دو˘قو˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘ط˘ح˘م ف˘ل˘م
راطإا ي˘ف ا˘ه˘ب˘حا˘سص ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح ى˘لوأ’ا
دقع يف ةلكسشملا نأا ’إا ،رامثتسسإ’ا ةيقرت
رسضاحم نومسضمل فلاخملا ضضرأ’ا ةيكلم
ريغ حنم اهيف مت ،ةيئ’ولا رامثتسس’ا ةنجل
حئاوللا راطإا جراخ ةيفاسضإا ضضرأ’ ينوناق
ةيناثلا دوقولا ةطحم ،ةي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

مت ةقيرطب هرودب اه˘ب˘حا˘سص ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح
قيقحتلا كرحت˘ي م˘لو ،نو˘نا˘ق˘لا قر˘خ ا˘ه˘ي˘ف
.. اددجم تافلملا هذه حتف متيسس لهف ،اهيف
.؟ اهيلع متكتلا متيسس مأا



watan@essalamonline.com
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ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا لا˘˘ق
عافدلا ةرازو رقمب ضسمأا اهاقلأا
تارا˘˘˘˘˘طإا ما˘˘˘˘˘مأا ،ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

ينطو˘لا ضشي˘ج˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسمو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب ا˘ه˘ت˘ع˘با˘˘تو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘˘م˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ي˘˘حاو˘˘ن˘˘لاو تاو˘˘ق˘˘لا تادا˘˘˘ي˘˘˘ق
تاد˘حو˘لاو ،تسسلا ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ربع ايل˘ع˘لا ضسراد˘م˘لاو ىر˘ب˘كلا

فقوملا» ،ينطولا بارتلا لماك
ضشي˘ج ل˘ي˘ل˘سسل تبا˘ث˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ءادعأا جعزأا ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ن˘˘˘يد˘˘˘قا˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ن˘ير˘˘ت˘˘سست˘˘م˘˘لاو ن˘˘يد˘˘سسا˘˘ح˘˘لاو
ضضام ةريسسأا تلاز ام تايبولب
هذ˘˘ه .. ة˘˘ع˘˘جر ر˘˘ي˘˘غ ى˘˘لإا ى˘˘˘لو
اهده˘م ي˘ف ة˘فور˘ع˘م تا˘ي˘بو˘ل˘لا

ةفورعمو اهتادادتما˘ب ة˘فور˘ع˘مو
.«داسصرملاب اهل نحنو اهتاودأاب
،ةيروهمجلا ضسيئر بطاخو اذه
ينطولا ضشيجلا دارفأاو تاراطإا
نأا بج˘˘ع ’» لا˘˘قو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا
م˘˘ه˘˘تÓ˘˘م˘˘ح ي˘˘ف او˘˘ل˘˘سسر˘˘ت˘˘˘سسي
مكتايونعم نم لينلل ةيريتسسهلا

براجت نم او˘م˘ل˘ع˘ت˘ي م˘ل م˘ه˘نأ’
هذ˘ه نأا او˘كردأ’ ’إاو ،خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ليلسس د˘سض ة˘سسئا˘ي˘لا تÓ˘م˘ح˘لا

امهمو ينطو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ضشي˘ج
اهباحسصأا رورسشو نونف تعونت
’إا انبعسش ديزت نل ليلسضتلا يف
ديزت نلو ،ه˘سشي˘ج لو˘ح ا˘فا˘ف˘ت˘لا

ي˘˘˘ف ارا˘˘˘ه˘˘˘˘سصنا ’إا ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سشي˘˘˘˘ج
ددسصلا اذه يف فدرأاو ،«بعسشلا
ةرابعل قيمعلا ىزغملا وه اذه»
ي˘ت˘لا ،ةوا˘خ ةوا˘خ بع˘سش ضشي˘˘ج
ي˘ف ن˘ي˘يÓ˘م˘لا ر˘جا˘ن˘ح ا˘˘ه˘˘تددر
داد˘˘ت˘˘ما ى˘˘ل˘˘عو ن˘˘طو˘˘لا عو˘˘بر
نم عمسسمو ىأارم ىلعو عيباسسأا
ذاقنإا يف مهاسس امب ،هلك ملاعلا
لوه˘ج˘م˘لا ر˘ي˘سصم˘لا ن˘م دÓ˘ب˘لا
اهب زفقلاو اهل ارطسسم ناك يذلا
ةقثلا ةداعتسساو لمأ’ا دهع ىلإا

ضسي˘ئر˘لا دد˘سش ا˘˘م˘˘ك.«ضسفنلاب
ضشي˘ج˘لا دار˘˘فأا نأا ى˘˘ل˘˘ع ،نو˘˘ب˘˘ت
«ل˘سساو˘ب˘لا» ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
ىلإا امئاد وه مهناكم نأا اوتبثأا

كلذ متبثأا» ،لاقو ،بعسشلا بناج
ن˘˘م بير˘˘ق˘˘لا ضسمأ’ا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘˘خ
كار˘˘ح˘˘لا ع˘˘م م˘˘˘كفو˘˘˘قو لÓ˘˘˘خ
..ةديدج ةيروهمج ءانبل كرابملا
تحت اهسسسسأا عسضو ددسصب نحن
هنوتبثتو ،ربمفون لوأا نايب ةيار
ىلع ةر˘ها˘سسلا م˘كنو˘ي˘ع˘ب مو˘ي˘لا

دادعتسس’ابو اهنمأاو دÓبلا دودح
ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ل
تاجايتحا ةيبل˘ت˘ل تا˘ي˘نا˘كمإ’او
دنع ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق
يدسصتلا ةكرعم يف ةرورسضلا
.«انوروك ةحئاج يسشفت عنمل
ءاقللا اذه لÓخ ،ضسيئرلا برعأاو
تاراطإا عم هعمج يذلا يناثلا

ينطو˘لا ضشي˘ج˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسمو
ة˘ع˘برأا ن˘م ل˘قأا ي˘˘ف ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
هذه نوكت نأا يف هلمأا نع ،رهسشأا
ىلعأ’ا دئاقلا نيب ةديمح ةنسس
تارا˘طإاو ،ة˘ح˘ل˘سسم˘لا تاو˘ق˘˘ل˘˘ل
دكأاو ،يبعسشلا ينطولا ضشيجلا

ي˘˘عا˘˘سسم ى˘˘لإا ه˘˘قر˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘˘خ
هنأا ،ةحلسسم˘لا تاو˘ق˘لا ة˘نر˘سصع
تاروانم˘لا را˘ب˘كإاو ر˘خ˘ف˘ب ع˘با˘ت
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا
برق نع ضسمل هنأاو ،تادحولا

ةيتايلمعلا تارسشؤوملا لÓخ نم

ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةنرسصعو ثيدح˘ت˘ل ة˘مو˘سسر˘م˘لا
عفرو ةحل˘سسم˘لا ا˘ن˘تاو˘ق تارد˘ق
يفو ملاعلا يف اهتيفارتحا ةجرد
ز˘يز˘ع˘ت˘ب ا˘ه˘كسسم˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا
دكأاو ،ملاعلا يف نمأ’او مÓسسلا
تاعان˘سصلا ة˘ي˘قر˘ت نأا˘ب ه˘ت˘عا˘ن˘ق
’،يجيتارتسسا راي˘خ˘ك ة˘ي˘بر˘ح˘لا
دا˘سصت˘قا ءا˘ن˘ب ن˘ع ة˘ي˘م˘هأا ل˘˘ق˘˘ي
ةيامح يف عونتمو يوق ينطو
اهمي˘قو ا˘ه˘ت˘باو˘ثو ة˘مأ’ا ةدا˘ي˘سس
.اهئانبأا محÓت زيزعتو
ضسيئر هجوت ،هتملك ماتخ يفو
ريدقتلاو ةيحتلا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نيطبارملا ضسواسشأ’ا ةامحلا ىلإا

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف دود˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
يف اذكو ةيباهرإ’ا تاميظنتلا
يد˘سصت˘ل˘ل لا˘ب˘ج˘لاو با˘˘سضه˘˘لا
ثبعلا هسسفن هل لوسست نم لكل
مهنأا ادكؤو˘م ،ن˘طو˘لا رار˘ق˘ت˘سسا˘ب
مهفكأا ىلع م˘ه˘حاورأا نو˘ل˘م˘ح˘ي
Ó˘˘˘ع˘˘˘ف او˘˘˘نو˘˘˘كي نأا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ةيلاثم˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا م˘ه˘قÓ˘خأا˘ب
مه˘ت˘م˘يز˘عو ة˘ب˘ل˘سصلا م˘ه˘تدارإاو
.فلسس ريخل فلخ ريخ ةيذ’وفلا

صشيجلإ ناكرأإ رقم ةيمسست
لحإرلإ مسساب يبعسشلإ ينطولإ

حلاسص دياق
دها˘ج˘م˘لا مو˘حر˘م˘لا م˘سسا ق˘ل˘طأا
ىلع ،حلاسص دياق دمحأا قيرفلا

ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘˘لا نا˘˘كرأا ر˘˘ق˘˘م
هيلع فرسشأا لفح لÓخ ،يبعسشلا

ضسي˘ئر ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عافدلا ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل
لحارلا دوهجل افارتعإا ،ينطولا

ي˘ف ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ
،ينطولا ريرحتلا ضشيج فوفسص
يف لÓقتسس’ا دعب هتمهاسسمو
.يبعسشلا ينطولا ضشيجلا ءانب
لمع ةسسلج صسأإرتي نوبت صسيئرلإ

ينطولإ عافدلإ ةرإزو رقمب
لمع ةسسلج ،نوبت ضسيئرلا ضسأارت
،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو ر˘ق˘˘م˘˘ب

ديعسسلا ءاوللا بناج ىلإا اهرسضح
ضشيجلا ناكرأا ضسيئر ،ةحيرقنسش
نيمأ’ا ،ةباينلاب يبعسشلا ينطولا
ة˘ي˘حا˘ن˘لا د˘ئا˘قو ،ةرازو˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ةدا˘˘˘قو ،ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘لا
ة˘˘يو˘˘ج˘˘˘لاو ة˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا تاو˘˘˘ق˘˘˘لا

عافدلا تاوق د˘ئا˘قو ،ة˘ير˘ح˘ب˘لاو
ءا˘سسؤورو ،م˘ي˘ل˘قإ’ا ن˘ع يو˘˘ج˘˘لا
نويزكرملا نوريد˘م˘لاو ر˘ئاود˘لا
ن˘˘ع ا˘˘هر˘˘سضح ا˘˘م˘˘ك ،ةرازو˘˘لا˘˘ب

يئرملا لسصاوتلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط
ي˘˘˘حاو˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘ق د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ع
.اهيف نولوؤوسسملاو ،ةيركسسعلا

رئإزجلإ ءإدعأإ جعزأإ ينطولإ ريرحتلإ صشيج ليلسسل تباثلإ ينطولإ فقوملإ نإإ لاق

يبعششلا ينطولا ششيجلا فدهتشست يتلا تايبوللا دشض داشصرملاب هفوقو دكؤوي نوبت شسيئرلا
اهل ارطشسم ناك لوهجم ريشصم نم رئازجلا ذاقنإا يف تمهاشسو نطولا ربع نييÓملا اهددر «ةواخ ةواخ بعشش ششيج» ^

بعششلا بناج ىلإا امئاد وه مهناكم نأا اوتبثأا لشساوبلا يبعششلا ينطولا ششيجلا دارفأا ^
عونتمو يوق ينطو داشصتقا ءانب نع ةيمهأا لقي ’ يجيتارتشسا رايخ ةيبرحلا تاعانشصلا ةيقرت ^

ر.نوراه

داسصرملاب هفوقو ،ينطولإ عافدلإ ريزو ،ةحلسسملإ تإوقلل ىلعأ’إ دئاقلإ ،ةيروهمجلإ صسيئر ،نوبت ديجملإ دبع دكأإ
ليلسسل تباثلإ ينطولإ فقوملإ نأإ إزربم ،«ةسسئاي» تÓمحب يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ فدهتسست يتلإ تايبوللإ دسض

.رئإزجلإ ءإدعأإ جعزأإ ،ينطولإ ريرحتلإ صشيج

هل دهعت نوبت صسيئرلإ نإإ لاق
ريخأ’إ ءاقللإ لÓخ كلذب

امهعمج يذلإ
نع جارفإ’ا» :نايفشس يلÓيج
«ابيرق يبرعلا نب ريمشسو وباط

صسيئر ،نايفسس يلÓيج فسشك
دهعت نع ،ديدج ليج بزح
دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر
نع جإرفإ’اب ،نوبت ديجملإ
ميرك نييسسايسسلإ نيطسشانلإ

يف ،يبرعلإ نب ريمسسو ،وباط
.لجاعلإ بيرقلإ

نايفسسل نايب يف ءاجو
ىلع صسمأإ رسشن ،يلÓيج

يف» ،بزحلل يمسسرلإ عقوملإ
جإرفإ’إ لجأإ نم ءإدنلإ باقعأإ

هب رداب يذلإ يأإرلإ ءانجسس نع
يام41 ـلإ يف ،يلÓيج نايفسس
بلط هعبت يذلإو  ،يسضقنملإ
،ةيروهمجلإ صسيئر عم ءاقل
موي ققحت يذلإ رمأ’إ
ىلع ًإدرو ،يسضاملإ ءاعبرأ’إ
صسيئر هب مدقت يذلإ بلطلإ

صسيئر مزتلإ ،ديدج ليج
راطإإ يف ،ةيروهمجلإ

ةيروتسسدلإ هتايحÓسص
يف هتينب ًإدهعتو ،ةينوناقلإو
ءإوجأإو ةئدهتلإ فورظ معد
قيقحتب ،ينطولإ رإوحلإ
،وباط ميرك نع جإرفإ’إ

برقأإ يف ،يبرعلإ نب ريمسسو
مامتإإ دعب ،نكمم تقو
ةيسسائرلإ تإءإرجإ’إ
بحاسص عباتو ،«ةيمسسرلإ
دق ناك ديدج ليج» ،نايبلإ

حاسصفإ’إ لوأإ تقو يف صضفر
نأإ دإرأإ يتلإ ةردابملإ هذه نع
امإرتحإ رسسلإ يف اهكرتي
تÓيوأات ةيأ’ ابنجتو ءانجسسلل
نكل ،ةيوسسايسس ةسضرغم
مويلإ ةيسسايسسلإ فورظلإ
مÓعإإ ىلع بزحلإ تربجأإ
ةقيقحلإ نأاسشب ماعلإ يأإرلإ
.«ةلماكلإ

ح.نيدلإ رمق

ريزو ،ةيوار نامحرلا دبع نلعأا
قلعتت ةسسارد دادعإا نع ،ةيلاملا
،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا م˘عد˘لا بيو˘سصت˘ب
ةديدج ةلاكو ثادحتسساب جوتت
،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو ة˘يا˘˘سصو تح˘˘ت
رسسأÓل ةينطو ةي˘قا˘ط˘ب قÓ˘طإاو
.Óعف معدلا قحتسست يتلا

ضسمأا هدر ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘˘سشك
ضسلجم ءاسضعأا تÓخادم ىلع
عور˘سشم ة˘سشقا˘ن˘م لÓ˘خ ،ة˘مأ’ا
ةنسسل يليمكتلا ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق
ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع قدا˘˘˘سص يذ˘˘˘لا ،0202
،ةيبلغأ’اب ةمأ’ا ضسلجم ءاسضعأا
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا تادا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإ’ا نإا
يعامتج’ا معدلل ة˘سصسصخ˘م˘لا
،رانيد را˘ي˘ل˘م6.7971 لدا˘ع˘˘ت
ائب˘ع ل˘كسشي م˘عد˘لا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
،ةيمومعلا ةنيزخلا ى˘ل˘ع Ó˘ي˘ق˘ث

نأاو ،ةيلاحلا فورظلا يف ةسصاخ
ى˘ع˘سست ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ن˘م ن˘كم˘ت تا˘ي˘لآا ع˘سضو ى˘ل˘˘ع
يتلا ر˘سسأÓ˘ل ط˘ق˘ف ه˘سصي˘سصخ˘ت
ددسصلا اذه يف انلعم ،هقحتسست

حÓسصإ’ ايلاح ةمئاق ةسسارد نع
ة˘ي˘لو˘م˘سشلا تا˘نا˘عإ’ا ة˘سسا˘ي˘˘سس
فادهتسس’ ةيلآا ءاسشنإا ىلإا فدهت
كنبلا ةدعاسسمب ،ةسشهلا تائفلا
ةدعاسسم مد˘ق˘ي يذ˘لا ،ي˘م˘لا˘ع˘لا
ديسشرت لجأا نم ةموكحلل ةينف
ريذبتلا ةحفاكمو ماعلا قافنإ’ا

بلطتي كلذ نأا ازربم ،بيرهتلاو
دا˘م˘ت˘عا ي˘سضت˘ق˘يو ا˘مز’ ا˘ت˘˘قو
حÓسصإÓل لماسش يم˘ل˘ع ج˘ه˘ن˘م
ةيبلسسلا هراثآا نم دحلاب حمسسي

متيسس هنأا ركذو ،نينطاوملا ىلع
لفكتت ةديدج ةلاكو ثادحتسسا
ةياسصو تح˘ت م˘عد˘لا بيو˘سصت˘ب
جمانرب قيبطت˘ل ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو
رسسأ’ا ضضيوعتو معدلا حÓسصإا
،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا

ةيلخادلا ةرازو فكعت نأا ىلع
مسضت ةينطو ةيقاطب دادعإا ىلع
ضصوسصخ˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘فا˘ك
ىلإا ،معدلا قحتسست يتلا رسسأ’ا

لاسصتا ةيجيتارتسسإا عسضو بناج
.نينطاوملا عم

نم جد رايلم001 ليسصحت
9102 يف ةيئابجلإ ةباقرلإ
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع نأا ،ة˘˘˘يوار ف˘˘˘سشك
يف ترج يتلا ةيئابجلا ةباقرلا

غلبم ليسصحتب تحمسس9102
تا˘مار˘غ˘لاو قو˘ق˘ح˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإا
ل˘ث˘م˘ي ،جد را˘ي˘ل˘م001 رد˘ق˘˘ي
ةنراقم ةئاملاب72 ةبسسنب ةدايز
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ك تءا˘˘ج ،8102 ما˘ع˘˘ب
ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت تاءار˘˘˘جإا ةد˘˘˘ع˘˘˘ل
بر˘ه˘ت˘˘لا ل˘˘كسشم˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
ثادحتسسا رارغ ىلع يبيرسضلا

ثحبلا يف ةسصسصختم حلاسصم
ثحبلا لجا نم ةمولعملا نع
ةيفخلا تاطاسشنلا نع بقرتلاو
ن˘م ع˘˘فر˘˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘يزاو˘˘م˘˘لاو
لدا˘˘ب˘˘تو ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
ةيئابجلا ةرادإ’ا نيب تامولعملا

لثم ةينعملا ىرخأ’ا تائيهلاو
.ةعانسصلا عاطقو كرامجلا

ـه.دإوج

 ةيلاملإ ةرإزو ةياسصو تحت معدلإ بيوسصتل ةينطو ةلاكو ثإدحتسسإ

معدلا قحتشست يتلا رشسأÓل ةينطو ةيقاطب دادعإا
0202ةنشسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق ىلع ةيبلغأ’اب نوتوشصي ةمأ’ا شسلجم ءاشضعأا ^

،باقع˘ل د˘م˘ح˘م د˘ع˘ب˘ت˘سسي م˘ل
ةسسائر ىد˘ل ة˘م˘ه˘ب ف˘ل˘كم˘لا
نأا ة˘ي˘نا˘˘كمإا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ديجملا د˘ب˘ع ضسي˘ئر˘لا بل˘ط˘ي
يبعسشلا ضسلجملا نم ،نوبت
ةرودلا قلغ ليجأات ،ينطولا
51 ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

ىنسستي ىتح لبقملا ةيليوج
يتلا روتسسدلا ةدوسسم ضضرع
ناوج ر˘خاوأا ةز˘ها˘ج نو˘كت˘سس
ى˘ل˘ع ه˘سضر˘ع م˘˘ث ضشا˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
خيرات يف يبعسشلا ءاتفتسس’ا
زر˘˘بأاو اذ˘˘ه. د˘˘ع˘˘ب دد˘˘ح˘˘ي م˘˘ل
هلوزن لÓخ ،باقعل روتكدلا

ىلع ضسمأا لوأا ةرهسس افيسض
نويزفلتلل «ثدح˘لا» ج˘ما˘نر˘ب
ة˘˘سسا˘˘ئر نأا˘˘˘ب ،ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

دح˘ل تم˘ل˘ت˘سسإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نم در0001 يلاوح  نآ’ا

تايسصخسشلاو بازحأ’ا فرط
ددعو تايعم˘ج˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ضصو˘سصخ˘ب  ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ليدعتب ةسصاخلا تاحارتقإ’ا
خيرا˘ت نأا ا˘ف˘سشا˘ك ،رو˘ت˘سسد˘لا

نوكي˘سس يرا˘ج˘لا ناو˘ج02
ىلع ،دودرلا عاديإÓل لجأا رخآا
ة˘ن˘ج˘ل ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘لا˘حإا م˘ت˘ي نأا
بج˘ي ا˘م ل˘يد˘ع˘ت˘˘ل ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
هفذح بجي ام فذحو هيدعت
لا˘قو ،ه˘كر˘ت بج˘ي ا˘˘م كر˘˘تو
ل˘يد˘ع˘ت ة˘خ˘سسن ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو»
ةز˘ها˘ج نو˘كت˘˘سس رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
 .«ناوج رخاوأا

ح.ميلسس

 :باقعل ،حرطلإ إذه ميسسرتل هجتي نوبت صسيئرلإ نإإ لاق

فشصتنم ىلإا ةيناملربلا ةرودلا قلغ ليجأات ةيناكمإا»
 «ادج ةدراو ديدجلا روتشسدلا ةششقانم شضرغب ةيليوج
يراجلا ناوج رخاوأا ةزهاج نوكتشس لدعملا روتشسدلا ةخشسن ^

،ةحيرقنسش ديعسسلا ءاوللا نمث
ينطولا ضشيجلا ناكرأا ضسيئر
يف ءاج ام ،ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا

ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت عور˘˘˘˘سشم ةدو˘˘˘˘سسم
نم اهحرط اربت˘ع˘م ،رو˘ت˘سسد˘لا

ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر فر˘˘ط
ةينلا ىلع عطاق Óيلد ،ضشاقنلل
ة˘˘˘سصل˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘قدا˘˘˘˘سصلا
.دÓبلل ايلعلا تاطلسسلل
ىد˘ل ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش ءاو˘ل˘˘لا لا˘˘ق
،نوبت ضسيئرلا ضسمأا هلابقتسسا
،ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو ر˘ق˘م˘ب
ن˘م رو˘ت˘سسد˘لا ةدو˘سسم داد˘عإا»
نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م ل˘ب˘ق
يسسايق تقو يفو يروتسسدلا
تاسشرولا مهأا نم ناك ،اسضيأا
ضسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ه˘با˘خ˘ت˘نا ذ˘ن˘م ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ار˘ظ˘ن كلذو ،دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر
يف ديدجلا رو˘ت˘سسد˘لا ة˘ي˘م˘هأ’
ةيسسايسسلا ةايحلا ميظنت ةداعإا
تابلطتم عم مءÓتتل دÓبلا يف
ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا تاد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘سسمو
ءاج ام ايلاع نمثو ،«ةديدجلا
اميف ءاوسس ةدوسسملا هذه يف
ضشيجلا لخدت ةيناكمإا ضصخي
دودحلا جراخ يبعسشلا ينطولا
نزاوتب قلعتي اميف وأا ،ةينطولا
ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م اذ˘˘كو ،تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
قو˘ق˘حو ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ير˘ح˘˘لا˘˘ب
نأا ،ثدح˘ت˘م˘لا د˘كأاو ،نا˘سسنإ’ا

ضشا˘ق˘ن˘ل˘ل ةدو˘سسم˘لا هذ˘ه حر˘ط
ةقداسصلا ةينلا ىلع عطاق ليلد
ايلعلا تاطلسسل˘ل ة˘سصل˘خ˘م˘لاو
عامجإ’ا قيقحت فدهب ،دÓبلل
ةغايسص يف دوسشنملا ينطولا
’أا ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف لوأ’ا نو˘نا˘ق˘˘لا

.روتسسدلا وهو
ف˘ل˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘قر˘˘ط˘˘ت ىد˘˘لو
ناكرأا ضسيئر دكأا ،يداسصتق’ا
ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
مامته’اب يظ˘ح ه˘نأا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب
رثإا ىل˘ع ا˘م˘ي˘سس’ ،ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
،تا˘قور˘ح˘م˘لا را˘ع˘سسأا رو˘هد˘˘ت
لÓخ نم هبسسح كلذ ىلجتيو
تانزاوتلا ةداعتسسا ىلع لمعلا
مكحتلاو ةينازيملا يف ىربكلا

د˘ي˘سشر˘تو تادراو˘لا م˘ج˘ح ي˘ف
ىلع لمعلاو ،ةماعلا تاقفنلا
بل˘˘˘جو تاردا˘˘˘سصلا ع˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ت
ي˘ف ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تارا˘م˘ث˘ت˘˘سس’ا
لجأا نم ،ةجتن˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ي˘˘تاذ˘˘لا ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
دار˘ي˘ت˘سس’ا ةرو˘تا˘ف ضصي˘ل˘ق˘˘تو
.ةيعبتلاو

ءانب دهج ةلسصإوم
يرسصعو يوق صشيج
هماهم ءإدأإ ىلع رداق
لك يف ةيروتسسدلإ
لإوحأ’إو فورظلإ

،ةحيرقنسش ءاو˘ل˘لا ضضر˘ع ا˘م˘ك
ق˘ير˘ط˘لا ة˘طرا˘خ روا˘ح˘م م˘˘هأا
ى˘لإا ى˘ع˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا «ةد˘˘عاو˘˘لا»
ي˘ت˘لاو ،ي˘ناد˘ي˘م˘لا ا˘هد˘ي˘سسج˘ت
ريسضحت ةلسصاوم يف اهسصخل
ضشيجلل ةكرعملا ماوق تادحو
اهريوط˘تو ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

ىو˘ت˘سسم ا˘˘ه˘˘غو˘˘ل˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م
لك يف ةيفار˘ت˘ح’او زا˘ي˘ت˘م’ا
لمعلا ة˘ل˘سصاو˘مو ،ت’ا˘ج˘م˘لا
ضشي˘ج ءا˘ن˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ةداو˘˘ه نود
ءادأا ىلع رداق يرسصعو يوق
ل˘ك ي˘ف ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا ه˘ما˘˘ه˘˘م
.لاوحأ’او فورظلا

ءاوللا لاق ،ه˘ت˘م˘ل˘ك ما˘ت˘خ ي˘فو
ن˘ع بر˘عأا يذ˘لا ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘˘سش
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘سصح˘˘نا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘مأا
،ةلبقم˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف «ا˘نورو˘ك»
اننأا ،ضسي˘ئر˘لا يد˘ي˘سس او˘ن˘ق˘ي˘ت»
رخدن نلو نوقا˘ب د˘ه˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ىراسصق لذبنسس لب دهج يأا

ضشي˘ج˘لا ل˘ظ˘˘ي ي˘˘ك ا˘˘ندو˘˘ه˘˘ج
ادحوم امود يبعسشلا ينطولا

نا˘˘ي˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ك ا˘˘˘كسسا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘مو
لك مزتلم ضشيج ،ضصوسصرملا
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا
عافد˘لاو ي˘ن˘طو˘لا لÓ˘ق˘ت˘سس’ا

ةدحوو ةي˘ن˘طو˘لا ةدا˘ي˘سسلا ن˘ع
،ة˘ي˘بار˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘مÓ˘سسو دÓ˘˘ب˘˘لا

مئادلا هجه˘ن˘م نو˘كي˘سس ضشي˘ج
ة˘م˘كحو تم˘سص ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

.«رسصبتو
ـه.دإوج

دودحلإ جراخ لخدتلإ نم صشيجلإ نيكمتب قلعت ام ةسصاخ
ناسسنإ’إ قوقحو ةيدرفلإ تايرحلإ نامسضو تاطلسسلإ نزإوتو

روتشسدلا ليدعت ةدوشسم يف ءاج ام نمثي ةحيرقنشش ءاوللا
دÓبلل ايلعلا تاطلشسلل ةشصلخملاو ةقداشصلا ةينلا ىلع عطاق ليلد ششاقنلل اهحرط ربتعإا ^



اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘با˘ق˘ن˘لا تح˘سضوأا
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘˘سسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت ضسمأا
ق˘ل˘ط˘ن˘م ن˘م ه˘نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن
ةسسردملا راهدزا ىلع ضصرحلا
ن˘ي˘سسح˘تو ا˘ه˘ي˘قرو ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

نم اه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل ا˘هر˘ي˘ي˘سست ةدو˘ج
،تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ب˘كاو˘˘م
ل˘كا˘سشم˘لا ل˘˘ح ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘سسإ’او
ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لا ل˘ي˘لد˘تو
ةباقنلا ترسشاب ،نسسحلا اهريسس
عم ضشاقن ح˘ت˘ف˘ب ا˘هدا˘م˘ت˘عا رو˘ف
ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ن˘ير˘يد˘م˘لا ءÓ˘مز˘لا
ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘˘لا

يف ةحا˘ت˘م˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو
،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ
عسضو ىلع ،هتاذ نايبلا ددسشو
ة˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ن˘˘كسسلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘مد˘˘خ˘˘لا ةرور˘˘سضل ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإ’ا
،ةي˘ئاد˘ت˘ب’ا ضسراد˘م˘ل˘ل ة˘ح˘ل˘م˘لا
ةرازو فار˘˘سشإاو فر˘˘سصت تح˘˘˘ت
ل˘ك ل˘حو ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ةحنم حارتقاو ،ةقلاعلا اهلكاسشم
ر˘˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل را˘˘˘ج˘˘˘˘يإا
ق˘ح˘لا اذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
لك ةيوسست نيح ىلإا ،ينوناقلا
ة˘ن˘سسلا ة˘ياد˘ب اذ˘˘هو ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
.ةمداقلا ةيسساردلا

ةداعإإ لوكتورب دامتعإ
ربوتكأإ ةيإدب ةنسسلإ

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو دمتعتسس
ضسفنب ة˘ن˘سسلا ةدا˘عإا لو˘كو˘تور˘ب
تاو˘ن˘سسلا ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا طور˘سشلا
عاد˘يإا م˘ت˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
يمسسرلا نÓعإ’ا دعب تا˘ف˘ل˘م˘لا

«ما˘ي˘ب˘لا» ي˘نا˘ح˘ت˘ما ج˘ئا˘ت˘˘ن ن˘˘ع
تاءارجإ’ا لامكتسساو  ،«كابلا»و
ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
.ديدجلا

،لوكوتوربلا اذه لÓخ نم متيو
ةسصاخ ذيمÓ˘ت˘لا ف˘ل˘م ة˘ع˘جار˘م
ة˘ع˘بار˘لا ة˘ن˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

،يوناث ةثلاثلا ةنسسلاو طسسوتم
رابتع’ا ني˘ع˘ب ذ˘خأ’ا م˘ت˘ي ثي˘ح
ا˘ه˘م˘هأا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لا طا˘ق˘˘ن˘˘لا
كولسسلا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

نوكيسسو ،تابا˘ي˘غ˘لا دد˘ع اذ˘كو
نيلوبقملاب ةيمسسا ةمئاق كلانه
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘سسلا ةدا˘˘عإ’
متيسس امك ،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
ثيح ،ةيطايتحا ةمئا˘ق˘ب ا˘ه˘قا˘فرإا
هلوبق دعب ةرسشابم قحتلي مل نإا
هسضيوعت متي ،ةيداعلا ةمئاقلا يف

ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م لو˘ب˘ق˘م ذ˘ي˘م˘˘ل˘˘ت˘˘ب
ةرازو تحسضوأا امك ،ةيطايتح’ا
تاسسامتلاو تاب˘ل˘ط نأا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةنا˘مأا ى˘لإا ل˘سسر˘ت ،ة˘ن˘سسلا ةدا˘عإا

ةقفرم ةيلسصأ’ا ةسسسسؤوملا ريدم
طا˘˘ق˘˘ن ف˘˘˘سشك ن˘˘˘م ه˘˘˘خ˘˘˘سسن˘˘˘ب
ةرتف يف يناثلاو لوأ’ا نيلسصفلا
م˘ت˘ي ثي˘˘ح ،ا˘˘مو˘˘ي51 ل˘˘˘˘سصت
ح˘˘ن˘˘مو تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
،مÓتسس’اب اراعسشإا اهب نيينعملا

ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا را˘˘سشت˘˘سسم م˘˘ل˘˘سست˘˘يو
ينه˘م˘لاو ي˘سسرد˘م˘لا دا˘سشرإ’او
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ،ءا˘˘سضت˘˘˘ق’ا د˘˘˘ن˘˘˘ع
،ريدملا ةنامأا نم تاسسامتل’او
مسسقلا ضسلجم ريسضحت ىلوتيو
ةقاطب دادعإاب موقيو ،يئانثتسس’ا
بسسح ضسمتلم ذيملت لكل ةينقت
.قفرملا جذومنلا

ديدعلا تررق ،رياغم قايسس يفو
ةعزوملا ةيبر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ن˘م
ءا˘غ˘لإا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ة˘˘ي˘˘كارد˘˘ت˘˘سس’ا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا
طسسوتملا نيرو˘ط˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

طقف ءافتك’ا متيسسو ،يوناثلاو
اه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ذا˘ق˘نإ’ا ت’د˘ع˘م˘ب
نم9 ـب ردقملاو ،ةيبرتلا ةرازو
،ةيبرتلا ةرازو تهجو دقو .02
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م ى˘لإا ة˘ل˘˘سسار˘˘م
بارتلا ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م˘لا05ـلا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘تر˘مأا ،ي˘ن˘طو˘˘لا
ضسلا˘ج˘˘م د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف عار˘˘سسإ’ا˘˘ب
ت’د˘ع˘˘م˘˘لا ط˘˘ب˘˘سضو ما˘˘سسقأ’ا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ج˘˘مر˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ديدحت اذكو ،ةيمقرلا ةيسضرأ’ا
اودافتسسا نيذلا ذيمÓ˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق
.نيديعملا ذيمÓتلاو ،ذاقنإ’ا نم
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو ترر˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
عاديإا ةيل˘م˘ع د˘يد˘م˘ت ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘كر˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا

ةد˘م تقا˘ف ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘م˘سسر˘م˘˘لا
ةياغ ىلإا تاونسس ثÓث مهلمع
ا˘مد˘ع˘ب اذ˘هو ،مدا˘ق˘لا ناو˘ج01
تافلم ةيفسصت ةيلمع تلمكتسسا
حلاسصم ىوتسسم ىل˘ع د˘عا˘ق˘ت˘لا
،د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘˘سصلا

. مهتلاحإا ديكأاتو
بسصا˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو
،ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ور˘يد˘مو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘ب
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا و˘سشت˘ف˘مو تا˘يو˘نا˘ث˘˘لا
وسشتفم ،طسسوت˘م˘لاو ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
،ينهم˘لاو ي˘سسرد˘م˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘لا

را˘ظ˘ن ،تا˘ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ور˘˘يد˘˘م
نود˘˘سصت˘˘ق˘˘م˘˘لا ،تا˘˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

،نو˘ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا نود˘˘سصت˘˘ق˘˘م˘˘لاو
يسسردملا ه˘ي˘جو˘ت˘لا ورا˘سشت˘سسم
نويداعو نو˘ي˘سسي˘ئر ،ي˘ن˘ه˘م˘لاو
،ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ة˘يذ˘غ˘ت˘لا كÓ˘˘سسأاو
بسصا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه نو˘˘كت ثي˘˘ح˘˘ب
لقنتلا ةكرح يف ةسسفانم لحم
،1202/0202 ةيسساردلا ةنسسلل
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو تب˘˘لا˘˘طو
ة˘كر˘ح˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تئا˘˘ف˘˘لا
تابلطلا ةرامتسسا ءلم ةرورسضب
يف ةددحملا طورسشلاب  ديقتلاو
م˘˘˘˘˘قر را˘˘˘˘˘طإ’ا رو˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ممتم˘لاو لد˘ع˘م˘لا50/09/69
يف خرؤوملا يليمكتلا روسشنملاب
6002.

قيدسص ركبوب بيسصنت
اماع انيمأإ ةزعوب

ةيبÎلإ ةرإزول
ةزعوب قيدسص ركبوب بيسصنت مت
ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل ا˘˘ما˘˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا
بسصنملا روغسش دع˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو ،ر˘˘ه˘˘سشأا ةد˘˘ع˘˘ل
ريسضحتلا دسصق ،هذه بيسصنتلا

اذكو ،مداقلا يسساردلا مسسوملل
ةررقملا ةي˘م˘سسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا

.لبقملا ربمتبسس رهسش فسصتنم
ريزو ،طوعجاو دـمحم فرسشأاو
ى˘ل˘ع ،ضسمأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا

ي˘م˘سسر˘˘لا بي˘˘سصن˘˘ت˘˘لا م˘˘سسار˘˘م
،ةرازولل ديدج˘لا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأÓ˘ل
بل˘طو ،ةز˘عو˘ب ق˘يد˘سص ر˘كبو˘˘ب
ةد˘نا˘سسم ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ن˘˘م ر˘˘يزو˘˘لا
ل˘م˘ع˘لاو د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
،ة˘عا˘ج˘نو ما˘ج˘سسنا ل˘كب ا˘˘يو˘˘سس
قفارمل نسسح˘لا ر˘ي˘سسلا نا˘م˘سضل
عيم˘ج ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ تا˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
،عاطقلا رظتنت يت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا رود˘ل ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
لا˘م˘عأ’ا ءا˘ه˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ةرازو˘˘ل˘˘ل
ةبسسنلاب ةسصاخلا ،ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا
91020202 ةيسساردلا ةنسسلل
،ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصب ته˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
رارقلا ىلع ر˘يزو˘لا ع˘قو ا˘مد˘ع˘ب
،ريكذتلل ،عوبسسأ’ا اذه رحب يف
ناك ،ديد˘ج˘لا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا نإا˘ف
تاسساردلا ريدم بسصنم لغسشي
ةرازو يف نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
.ةينطولا ةيبرتلا

ثدحلا4 8572ددعلإ ^1441 لإوسش11ـل قفإوملإ0202 نإوج30ءاعبرأ’إ

watan@essalamonline.com

ةياسصولإ فرسصت تحت ةيفيظولإ تانكسسلإ عيمج عسضو ىلع إوددسش

ةيبرتلا ةرازوب اهقاحلإاو تايدلبلا نع شسرادملا لشصفب نوبلاطي تايئادتب’ا وريدم
يراجلا ناوج01 ةياغ ىلإا ةذتاشسأÓل ةيلقنتلا ةكرحلا تافلم عاديإا ديدمت ^

يوناثلاو طشسوتملا نيروطلاب ةشصاخلا ةيكاردتشس’ا تاناحتم’ا ءاغلإا ^

ز.لامج

ةينطولإ ةيبرتلإ ةرإزوب ةيئإدتب’إ ةسسردملإ قاحلإاب ،ةيئإدتب’إ صسرإدملإ يريدمل ةينطولإ ةباقنلإ تبلاط
ةيسسردملإ ةرإدإ’إ ديوزتل ةيعإد ،ةلقتسسم رييسست ةينإزيمب اهديوزتو ،نكمم تقو برقأإ يف ةيدلبلإ نع اهلسصفو

ةقفإرمل ،ةيسسردملإ ةايحلإ يف ةديدج بسصانم ثإدحتسسإو ةيرإدإ’إ نوؤوسشلإ رييسستب لفكتلل نيلهؤوم نيفظومب
.لهؤوملإ يرسشبلإ ريطأاتلإ ةيحان نم انسسرإدم هيناعت يذلإ زجعلإ ةيطغتل لامعلإ ريفوتو ذيمÓتلإ

يدسصتلل ةسصتخملإ تاهجلإ إوعد
يدعتلإو تافرسصتلإ هذه لثمل

عاطقلإ يبسستنم ىلع

نوركنتشسي كرامجلا ناوعأا
بئان فرط نم مهماهتا

ةوششرلاو داشسفلاب يناملرب
ةباقن عرف ءاسضعأإ ركنتسسإ
ةي’وب كرامجلإ ماسسقأإ ةيسشتفمل
،ةلوؤوسسم ’ تاحيرسصتلإ ،فلسشلإ

يبعسشلإ صسلجملاب بئان لبق نم
،كرامجلإ نإوعأإ هاجت ،ينطولإ
.ةوسشرلإو داسسفلاب اهيف مهمهتإ

زوحت ،يباقنلإ عرفلل نايب بسسحو
نإاف ،هنم ةخسسن ىلع » مÓسسلإ»
05 نإإ لاق يناملربلإ بئانلإ

كرامجلإ نإوعأإ نم ةئملاب
يأإ ميدقت نود نيدسسافو نيسشترم
كلتب يباقنلإ عرفلإ ددنو ،ليلد
دسض ،ةلوؤوسسملإ ريغ تاحيرسصتلإ
نوموقي نيذلإ عاطقلإ نإوعأإ

ليبسس يف ينافت لكبو مهماهمب
لاملإو ينطولإ داسصتق’إ ةيامح

ةققحملإ جئاتنلإ امو ،يمومعلإ
ىلع عطاق ليلد ’إإ إرخؤوم
لكبو مهماهم ءإدأإ يف مهينافت
.ةيلوؤوسسم
تاهجلإ ،يباقنلإ عرفلإ اعد امك
ةينطولإ ةباقنلإ إذكو ةسصتخملإ
هذه لثمل يدسصتلل ،كرامجلل
ىلع يدعتلإ نم دحلإو تافرسصتلإ

.كرامجلإ كلسس يبسستنم
ز.لامج

ل˘م˘ع˘لا ةرازو ح˘˘لا˘˘سصم تد˘˘كأا
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لاو
3 ن˘˘م د˘˘يزأا نأا ،ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

نم ديفتسسيسس دعاق˘ت˘م ن˘ي˘يÓ˘م
،ةموكحلا اهترقأا يتلا تادايزلا

ميتنسس رايلم047 ـل دسصر متو
يعجر رثأاب ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جأا ن˘م
.يراجلا ناوج رهسش ةياهن
ةرازو˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘سضوأا
ي˘ت˘˘لا تادا˘˘يز˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
حوارتت يتلاو ةموكحلا اهترقأا
ةئاملا ن˘م ة˘ع˘ب˘سسو ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ب

فلأا662و نييÓم ةثÓث ةدئافل
،02 مايأا لÓخ بسصتسس دعاقتم
ناوج رهسش نم62و42 ،22
،هذه تادايزلا نأا ةزربم ،يراجلا
قودنسصلا ةنيزخ ايونسس فلكت
0034 فرسص ،دعاقتلل ينطولا

ةئامثÓث لدعمب يأا ميتنسس رايلم
ي˘ف م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م ن˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سسو
ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘˘م ،د˘˘حاو˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا
ير˘˘ه˘˘سشلا ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا فÓ˘˘˘غ˘˘˘لا
،تاسشاع˘م˘لا بسصل ضصسصخ˘م˘لا

008و ف’أا ةر˘سشع ن˘م ع˘ف˘تر˘˘ي
فلأا11 ىلإا رهسشلا يف رايلم
نم ةيادب ميت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م071و
.يراجلا رهسشلا ةياهن
ي˘˘ف تادا˘˘يز˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ةسصاخلا نيدعاقتم˘لا تا˘سشا˘ع˘م
يتلا كلتب ةعفترم ،0202 ةنسسب
يتلاو ةيسضاملا ةنسسلا ةرازولا

نم6و5.1 نيب حوارتت تناك
.ةئاملا

ز.لامج

دعاقتم نييÓم3 نم رثكأإ اهنم ديفتسسي

ناوج نم ةيادب يعجر رثأاب نيدعاقتملا تاششاعم يف تادايزلا فرشصل رايلم047

ر˘يد˘م˘لا ،ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘ط بلا˘ط
ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت ة˘لا˘كو˘ل ما˘˘ع˘˘لا

زاجن’ا تاكرسش ،«لدع» هريوطتو
مارتحا ةرورسضب لدع ةغيسص يف
زاجنا يف ةيعونلاو ةدوجلا ريياعم
ر˘ي˘سس ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلاو ،تا˘˘ن˘˘كسسلا
مازتل’ا عم فقوت نود لاغسشأ’ا
يف ةلمتكملا عيرا˘سشم˘لا م˘ي˘ل˘سست˘ب
ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘جآا
زاج˘ن’ا تا˘كر˘سش ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

ءارد˘˘˘مو تا˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا بتا˘˘˘˘كمو
ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ءارد˘˘مو ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘˘لاو
.عيراسشملل نسسحلا ريسسلا نامسضل

رر˘˘˘˘˘ق ،ىر˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘مو
نيع لدع نكسسم2641وبتتكم
مهجاجتحا ةريتو ديعسصت ،ةحلاملا

تا˘ط˘ل˘سسل˘ل م˘˘ه˘˘تو˘˘سص عا˘˘م˘˘سسإ’
ةيجاجتحا ةفقو ميظنتب ،ةيسصولا

رقم مامأا ضسيمخلا دغ موي ةديدج
لخد˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،لد˘ع ة˘لا˘كو
ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
دسصق هريوطتو نكسسلا نيسسحتل
،ةسشرولا لاغسشأا ةريتو نم عفرلا
روسضحلل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ك ن˘ي˘عاد
مهت˘ي˘سضق كير˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ةو˘ق˘ب
.تاطلسسلل مهتوسص عامسسإاو

ع.لÓب

زاجنإ’إ يف ةيعونلإو ةدوجلإ ريياعم مإرتحإ ىلع ددسشي يبيرعلب

اهلاجآا يف «لدع» تانكشس ميلشست
ةفقو نومظني ةحلاملا نيعب لدع نكشسم2641 وبتتكم

ةمشصاعلاب ةلاكولا رقم مامأا ةيجاجتحا

ةمسصاعلا رئاز˘ج˘لا ة˘لا˘كو تق˘ل˘طأا
تاني˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصل˘ل
ربسس ةيلمع ،«ضسانك» ةيعامتج’ا
ل˘م˘ع˘لا با˘برأا ى˘لإا ة˘ه˘˘جو˘˘م ءارآا
،يداسصتق’ا عاطقلاب ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا
تاسسسسؤوملا تاردق مييقتل فدهي

ةقلعتملا مه˘تا˘كار˘ت˘سشا ع˘فد ى˘ل˘ع
ع˘سضوو ،ءار˘˘جأ’ا˘˘ب ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا˘˘ب

حمسسي امم اهعفدل بسسانم لودج
،ا˘ن˘ي˘ح˘م نو˘كي نأا˘ب مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘˘ل
يف هقوقح ىلع ظافحلاب لماعللو
.يعامتج’ا نيمأاتلا لاجم
زو˘ح˘ت ،ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأاو
نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘سسلا»
تان˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا
،«ةمسصاعلا ة˘لا˘كو» ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ني˘ط˘سشا˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا با˘برأا م˘ل˘ع˘ي
قÓطإا نع يداسصت˘ق’ا عا˘ط˘ق˘لا˘ب

عقوملا لÓخ نم ءارآا ربسس ةيلمع
zd.sanc.www،عسضو ثيح
نمسضتي نايبتسسا مهفرسصت تحت

ىلع ةعزوم ة˘ي˘عو˘سضو˘م ة˘ل˘ئ˘سسأا
ا˘م˘ي˘سس ’ ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ل˘حار˘م ة˘ع˘برأا
لاجم يف ةاواسسملا ريغ تارتفلاب
ني˘ف˘ظو˘م˘لا دد˘عو ،تا˘كار˘ت˘سش’ا
96 مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

تاءارجإ’ا˘ب ضصا˘خ˘لا02_07و
ةلودلا اهتذختا يتلا ةيئانثتسس’ا
اميسس انوروك راسشتنا ةهجاوم يف
.ةيئانثتسس’ا ةلطعلا

ة˘لا˘كو ترا˘سشأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
تانايبتسس’ا نأا ،ةمسصاعلا رئازجلا
4 نم ر˘ث˘كأا فر˘ط ن˘م ةءو˘ل˘م˘م˘لا
ديدعلا نأا ترهظأا مدختسسم ف’أا

تق˘˘ل˘˘ع د˘˘ق تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘ي˘ل˘ك ا˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن
،يام ىلإا يرفيف رهسش نم ةدتمملا

ضضعب نأا نايبتسس’ا اذه رهظأا امك
ذإا ا˘ي˘ب˘سسن تر˘˘ثأا˘˘ت تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
05 ـب اهتاطاسشن لامكإا نم تنكمت
.اهلامع نم ةئاملاب

ز.لامج

لمعلإ بابرأإ ىلإإ ةهجوم ءإرآإ ربسس ةيلمع قيرط نع
يداسصتق’إ عاطقلاب نيطسشانلإ

عيمجل تاكارتشش’ا عفدل ’ودج عشضت «شسانك»
«انوروك» ةحئاجب ةرثأاتملا تاشسشسؤوملا

نيمأ’ا ،ينزاخم حبار ،ضسمأا فرسشأا
لي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا

،ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلاو
ةرازول ماعلا نيمأ’ا ميك دـمحمو
داسصتقاو ةر˘ي˘غ˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
،ءاسضمإ’ا مسسار˘م ى˘ل˘ع ،ة˘فر˘ع˘م˘لا

ة˘لا˘كو˘لا ة˘يا˘سصو دا˘ن˘سسإا ر˘سضح˘˘م
،بابسشلا ليغ˘سشت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةر˘ي˘غ˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةرازو˘˘ل
داسصتقاو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
تدنسسأا د˘ق تنا˘كو اذ˘ه.ة˘فر˘ع˘م˘لا

ليغ˘سشت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
تحت اًقباسس تناك يتلا ،بابسشلا

،ليغسشتلاو لم˘ع˘لا ةرازو ة˘يا˘سصو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ةرازو ى˘لإا ا˘ي˘˘م˘˘سسر
ةئسشانلا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘سصلا

كلذ ءا˘جو ،ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قاو
‐02 مقر يذيفنت موسسرم بجومب
،0202 يام50 يف خرؤوم ،011
ةديرجلا نم72 ددعلا يف روسشنم
.ةيمسسرلا

ز.لامج

ليغسشتلإو لمعلإ ةرإزو ةياسصو تحت تناك نأإ دعب

ةئششانلا تاشسشسؤوملاو ةريغشصلا تاشسشسؤوملا ةرازول «جاشسنوأا» دانشسإا

اسسنرفل ةماعلا ةيلسصنقلا تفسشك
لمعلا فانئتسسا نع ،رئازجلا يف
ذنم نينطاوملا مامأا اهباوبأا حتفو
ءانثتسسإاب ،مرسصن˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي

’ يتلا تار˘ي˘سشأا˘ت˘لا بل˘ط ة˘مد˘خ
.مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م لاز˘˘˘ت
نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لا تح˘سضوأاو
يف ةيمسسرلا اهتحفسص ربع هترسشن
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
بلط ةمدخ نأا ،ضسمأا ،«كوبسسياف»
انمويل اقلغم لازي ’ تاريسشأاتلا

حتافلا ذنمو هنأا ىلإا ةريسشم ،اذه
،نينطاوملا لابقتسسا مت ،ناوج نم
ةدمتعملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا قفو
امك .انوروك ضسوريف يسشفت عنمل
فانئ˘ت˘سسإا نأا ،ة˘ه˘ج˘لا تاذ تن˘ل˘عأا
:ةي˘لا˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا ضصخ ل˘م˘ع˘لا
،ة˘ي˘سسن˘ج˘لا ،ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا

ةيوهلا تاقاطبو رفسسلا تازاوج
لحم رييغت ةداهسش اذكو ،ةينطولا
.ةماقإ’ا

ك.اسضر

تإريسشأاتلإ بلط ةمدخ قيلعت لسصإوت عم

اهطاششن فنأاتشست رئازجلاب اشسنرفل ةماعلا ةيلشصنقلا

42 ـلا لÓ˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس
311و تايفو6 ،ةريخأ’ا ةعاسس
،«انوروك» ضسوريفب ةديدج ةباسصإا
اقفو371 نيفاعتملا ددع غلب اميف
لام˘ج رو˘ت˘كد˘لا ه˘ن˘ع ف˘سشك ا˘م˘ل
ةنج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،رارو˘ف
يذلا ،ءابولا يسشفت ةعباتمو دسصر

نأا ،ماقرأ’ا هذه ءوسض ىلع فسشك
يف تابا˘سصإÓ˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا
ددع لسصو اميف ،6269 غلب اندÓب
دد˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘مأا ،766 ى˘˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا
كاتفلا ضسوريفلا اذه نم نيفاعتملا
.ةلاح7606 غلب دقف

ح.نيدلإ رمق

7606 ىلإإ زفقي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح371 ليجسست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباشصإا311و تايفو6



،ضسمأا لوأا حا˘˘ب˘˘سص ل˘˘ث˘˘˘مو
ضسي˘ئر ،قوزر˘م ن˘يد˘لا د˘ع˘سس
ضسلجملا ما˘مأا ،ةا˘سضق˘لا يدا˘ن
ءاعدتسسا ىقلت ثيح ،يبيدأاتلا
مرسصن˘م˘لا يا˘م91 خ˘يرا˘ت˘ب
ديدع˘لا نا˘كو ،ضضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل
،نييقوقحلاو ني˘ع˘با˘ت˘م˘لا ن˘م
اوطبر دق ،لدعلا كلسس نمو
كارحلل ينعملا ةدناسسم نيب
تاقييسضت˘لا ن˘ي˘بو ،ي˘ب˘ع˘سشلا
،اهيلإا ضضرعتي هنإا اولاق يتلا

ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
يف تمجاه يت˘لاو ،ا˘ه˘سسأار˘ت˘ي
مسساقلب ةدسشبو اهل قباسس نايب

ببسسب ،لدعلا ريزو ،يتامغز
نيد˘لا د˘ع˘سس ي˘سضا˘ق˘لا ة˘لا˘حإا

ضسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،قوزر˘˘˘م
ة˘سسل˘ج˘˘ب ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا

ةحئاجلا لظ ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
.مرج نود نم ةيئابولا

watan@essalamonline.com

5 8572ددعلإ ^1441 لإوسش11ـل قفإوملإ0202 نإوج30ءاعبرأ’إثدحلا

ينعملإ عافد ةئيه اهب تمدقت يتلإ ةينوناقلإ عوفدلإ ىلع بإوجلل لدعلإ ةرإزو ىلإإ ةيسضقلإ لاسسرإإ

ةلبقملا ةرودلا ىلإا قوزرم يشضاقلا فلم ليجأات

ب.نيرسسن

عم ،ةلبقملإ ةرودلإ ىلإإ ،قوزرم نيدلإ دعسس يسضاقلإ فلم ،ءاسضقلل ىلعأ’إ صسلجملل ةيبيدأاتلإ ةئيهلإ تلجأإ
.ينعملإ عافد ةئيه اهب تمدقت يتلإ ةينوناقلإ عوفدلإ ىلع بإوجلل ،لدعلإ ةرإزو ىلإإ ةيسضقلإ لاسسرإإ

ةيسضق يف إدوهسش مهتفسصب
 راقعلإ بهنل ذوفنلإ لÓغتسسإ

لÓشسو ةقيلفتوب ديعشسلا
ةشسلج نع نوبيغي يودبو
شسادرموبب لماه ةمكاحم

ةمكحم صسمأإ حابسص تحتتفإ
ةمكاحم ،صسإدرموبب حنجلإ

نمأ’إ ريدم ،لماه ينغلإ دبع
نيلوؤوسسمو ،قبسسأ’إ ينطولإ
ذوفنلإ لامعتسسإإ ةمهتب نيقباسس
نع باغ ثيح ،راقعلإ بهنل
ديعسسلإ نم لك ،ةسسلجلإ

خأإو راسشتسسم ،ةقيلفتوب
زيزعلإ دبع قباسسلإ صسيئرلإ

نيلوأ’إ نيريزولإو ،ةقيلفتوب
،لÓسس كلاملإ دبع ،نيقبسسأ’إ

مهتفسصب ،يودب نيدلإ رونو
بلط هيلعو ،ةيسضقلإ يف دوهسش

ليجأات نيماحملإ نم ددع
.ةيسضقلإ

ط.ةراسص

ىلإإ مومسسلإ هذه لخدأإ
قيرط نع نطولإ صضرأإ

 ةيربلإ دودحلإ
تاردخم نورابب ةحاطإ’ا
ف’آا01 براقي ام زجحو

ةشسبتب شسولهم شصرق
،يراجلإ عوبسسأ’إ علطم تنكمت
ةقرفل ةعباتلإ ةطرسشلإ تإوق
ةحلسصملاب ،يرحتلإو ثحبلإ
ةيئاسضقلإ ةطرسشلل ةيئ’ولإ

فيقوت نم ،ةسسبت ةي’و نمأاب
ام زجحو ،تإردخم نوراب
،صسولهم صصرق ف’آإ01 براقي
01 ةيلاملإ اهتميق قوفت
ىلإإ اهلاخدإإ مت ،جد نييÓم
قيرط نع نطولإ صضرأإ
.ةيربلإ دودحلإ

ءانب ةيلمعلإ هذه ديسسجت مت
ديفت تامولعم لÓغتسسإ ىلع
نتم ىلع هوبسشم طاسشن دوجوب
ىدحإاب تابكرملإ ىدحإإ
متيل ،ةيدودحلإ تايدلبلإ

ةباينلإ عم قيسسنتلابو
يف نيمك بسصن ةسصتخملإ

دحأاب دبعم ريغ قيرط
نم نكم ةيدلبلإ تإذ لخإدم
ةينعملإ ةبكرملإ فيقوت
اهيف روثعلإ مت ثيح اهسشيتفتو

نم افنآإ ةروكذملإ ةيمكلإ ىلع
قئاسس فيقوت عم تاسسولهملإ
هليوحت مت يذلإ ةبكرملإ

نمأإ رقم ىلإإ تإزوجحملإو
قمعم قيقحت حتفو ةي’ولإ

ةفاك مامتإإ دعبو ،ةيسضقلإ يف
مت ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ

مامأإ هيف هبتسشملإ ميدقت
هقح يف ردسص ثيح ،ةلإدعلإ
.صسبحلإ يف عإديإ’اب رمأإ

يŸاسس رثوك

 ةريخذلإ نم ةيمكو ةحلسسأإ زجحو ةيباهرإ’إ تاعامجلل أابخم41 ريمدتو فسشك

مرشصنملا يام رهشش لÓخ رخآا مÓشستشساو نينثا نييباهرإا ىلع يشضقي ششيجلا
شسولهم شصرق فلأا64 نم ديزأاو جلاعملا فيكلا نم راطنق6.85 زجحو تاردخم رجات09 فيقوت ^

ضشي˘ج˘لا تاد˘حو تن˘˘كم˘˘ت
رهسش لÓخ ،يبعسشلا ينطولا

ءاسضقلا ن˘م ،مر˘سصن˘م˘لا يا˘م
اميف ،ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ي˘با˘هرإا ى˘ل˘ع
ع˘م ،ر˘خآا ي˘با˘˘هرإا م˘˘ل˘˘سست˘˘سسا

أابخم41 ر˘˘ي˘˘مد˘˘تو ف˘˘سشك
7 عاجرتسسا عم ،نييباهرإÓل
،«فوكي˘ن˘سشÓ˘ك» تا˘سشا˘سشر
،ن˘ي˘سسد˘سسم ،د˘ي˘سص ة˘ي˘قد˘˘ن˘˘ب
اذ˘ه ،ناد˘ي˘م ي˘ترا˘˘ظ˘˘ن اذ˘˘كو
،ةريخذ نزخم21 نع Óسضف
،عنسصلا ةيديلقت ةل˘ب˘ن˘ق29و
ةوÓع ،امغل12 ،ةيودي ةلبنق
ةدام نم مارغوليك02 ىلع
(TNT) ارجفم33و.

تف˘سشك ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةسصاخلا ةيتايلمعلا ةليسصحلا
ةرازو اهترسشن ،رهسشلا ضسفنب
اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا

تم˘˘˘ل˘˘˘سست ،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘سسم
ن˘ع ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘سسلا»
تاردخم ر˘جا˘ت09 في˘قو˘ت
نم اراط˘ن˘ق60.85 ز˘ج˘حو
33364و ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘˘كلا
م˘ت ا˘˘م˘˘ك.ضسو˘ل˘ه˘م ضصر˘˘ق
ضصخسش622 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
481و ن˘ي˘بر˘ه˘˘مو ،فو˘˘قو˘˘م
ع˘م ،ي˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘جا˘˘ه˘˘م
ةرجه ةلواح˘م371 ءا˘سصحإا

زجح نع Óسضف ،ةيعرسش ريغ

ادلوم72 ،طغسض ةقرطم12
نع فسشك يزاهج ،ايئابرهك
28 ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب ،ندا˘ع˘م˘لا

ن˘م ر˘ت˘ل519041و ،ة˘بر˘˘ع
ميتنسس نويلم026و ،دوقولا

ن˘˘م ن˘˘ط8952و ،ةروز˘˘˘˘م
تنمسضت امك ،ةيئاذغلا داوملا
،لاقن ف˘تا˘ه8701 ةمئا˘ق˘لا

مارغ009و ،اري˘ما˘ك086و
ةوÓع ،تي˘ما˘ن˘يد˘لا ةدا˘م ن˘م
ة˘قا˘ط د˘ي˘لو˘ت ي˘ت˘حو˘ل ى˘˘ل˘˘ع
،بيسساوح7و ،ة˘˘ي˘˘سسم˘˘˘سش
ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو002196و
.ةيرانلا باعلأ’ا

ط.ةراسص

ةيئ’ولا ةحلسصملا دارفأا نكمت
نم ،نازيلغل ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م طا˘˘سشن˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو
71 نم ةنوكم «ةريطخ» ةيمارجإا
فقت ،ءاسسن3 مهنيب نم اسصخسش
ى˘ل˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءارو
ج˘˘˘يور˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةسسولهملا ضصارقأ’او تاردخملا

ةفسصب رومخلا جيورتو عيب اذكو
نم ةناسسرت زجح عم ،ةينوناق ريغ
فلت˘خ˘م ن˘م ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا
ةريبك ةيمك ىلإا ةفاسضإا ،ماجحأ’ا

ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘˘م
ف˘ي˘كلاو ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا ضصار˘قأ’او
فلم زا˘ج˘نإا م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ج˘لا˘ع˘م˘لا
ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا م˘يد˘˘ق˘˘تو ي˘˘ئا˘˘سضق
نم.ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا اعيمج

ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
رحب تنسشو˘م˘ت ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
كي˘كف˘ت ن˘م ،يرا˘ج˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سش
ريغ ةرجهلاو لايتح’او بسصنلا
ئطاوسش دحأا نم اقÓطنإا ةيعرسشلا

هيف هب˘ت˘سشم3 ف˘ي˘قو˘تو ،نار˘هو
تحت مهعسضو مت (ناتأارماو لجر)
رمأا ىلع ءان˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘ع ردا˘˘سص
د˘ع˘ب ،تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘م˘كح˘م˘ب
ع˘م يرو˘˘ف˘˘لا لو˘˘ث˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإا
ىلإا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف م˘كح˘لا ل˘ي˘جأا˘ت

ناو˘ج ر˘ه˘˘سش ن˘˘م7 ـلا ة˘˘˘سسل˘˘˘ج
.يراجلا

ي.صسابع / ع.صسجرن

ةرجهلإو لايتح’إو بسصنلإ يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت
تنسشوميت نيع يف ةيعرسشلإ ريغ

نازيلغ يف ارشصنع71 نم ةنوكمةريطخ ةيمارجإا ةعومجمل دح عشضو

ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف تلاحأا
يف ةيا˘غزو˘ب˘ب ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب
ةمكحم مامأا ضصاخسشأا5 ،فلسشلا
يف مهطروت م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ضسن˘ت
عم يدمعلا لتقلا ةيانج باكترا
ج˘لا˘ع˘م ضسم˘طو رار˘سصإ’ا ق˘˘ب˘˘سس
ةيانج نع غÓبإ’ا مدعو ةميرجلا
نم غلبت ةاتف اهتيحسض تحار يتلا
.ةنسس22 رمعلا

ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘تو
،طراف˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م دورو بق˘˘ع
ةيوهلا ةلوهجم ةثج ىلع روثعلا

ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب ى˘˘ث˘˘نأا ضسن˘˘ج ن˘˘˘م
ةددعتملا ةدايعلل يسسيئرلا لخدملا
تلقنت ثيح ،ةياغزوبب تامدخلا

نيع ىلإا ةرسشابم ةطرسشلا رسصانع
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘قر˘ف˘لا ة˘ق˘˘فر نا˘˘كم˘˘لا

تايرحتلا ءارجإا دعبو ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو
حرسسم ىل˘ع ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
عمجب ةثجلا ىلع اذكو ةميرجلا
لÓخ نم ن˘ي˘ب˘ت ،ن˘ئار˘ق˘لاو ة˘لدأ’ا
عجرت ةافولا نأا ةي˘لوأ’ا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

حلاسصملا رسشابتل ،فنع بابسسأ’
يتلا اهثاحبأاو اه˘تا˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘مأ’ا
5 ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا
نيب ام مهرامعأا حوارتت ضصاخسشأا

دعبو ،مهيف هبتسشم ةنسس04و52
تاءار˘˘˘جإ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا
ليكو مامأا مهميدقت مت ةيئازجلا
،ضسنت ةمكحم ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا هرود˘˘ب لا˘˘حأا يذ˘˘لا
و˘ه ر˘مأا يذ˘لا ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
ضسبحلا نهر مهنم4 عسضوب رخآ’ا
ضصخسشلا داف˘ت˘سسا ا˘م˘ي˘ف ،تقؤو˘م˘لا
.جارفإ’ا نم ضسماخلا

ل.حلاسص

جإرفإ’إ نم صسماخلإ صصخسشلإ دافتسسإ اميف تقؤوملإ صسبحلإ نهر مهنم4 عسضوب
ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا فلششلاب ةباشش لتق يف نيطروتم5 ةلاحإا

ةنيدم ضسمأا حابسص تظقيتسسا
ىلع ،ةفلجلا لامسش ةراسسو نيع
،مهترئاد نمأا ضسيئر ةافو أابن عقو
لخاد دجو يذلا ،يمسشاهلا قوقرب
دقو ضضرأ’ا ىل˘ع ى˘ق˘ل˘م ه˘ب˘ت˘كم
تامÓع دو˘جو ع˘م ةا˘ي˘ح˘لا قرا˘ف
وأا ةيبلق هتكسسل هسضرعت ىلع لدت

.ئجافم يومد طغسض
ةيدلبب5791 ديلاوم نم ديقفلا

هتسسارد يف جردت ،ةديلبلاب ةيازوم
ل˘حار˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
هلين ىتح ،دورولا ةنيدمب ميلعتلا
ح˘ب˘سصي˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘سسارد˘˘لا

ضشي˘˘ع˘˘ي د’وأا ةر˘˘ئاد ن˘˘˘مأا ضسي˘˘˘ئر
ةكرحلا يف هليوحت متو ،ةديلبلاب
ةراسسو ني˘ع ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا

بأاو جوزتم وهو ،رهسشأا8 ذنم
هلهأا عم ةلطع يف ناكو ،نيلفطل
ديقفلا هب ماق ام رخآا لعلو ،ةديلبلاب
ضشيعي د’وأاب هئÓمزل هترايز وه
رطفلا ديع ةبسسانمب مهءاج ثيح
.مهعدوي هنأاكو اعيمج مهأانهو

ن˘مأا ر˘سشا˘ب أا˘ب˘ن˘لا ي˘ق˘ل˘˘ت رو˘˘فو
ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ي˘ف ة˘ي’و˘لا

.هتزانج عييسشتل دادعتسس’او
يسسونسس ةÁر

هبتكم لخإد صضرأ’إ ىلع ىقلم هيلع رثع
ةيبلق ةتكشس رثإا ةراشسو نيع ةرئاد نمأا شسيئر ةافو

اسصخسش61 ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل
5021 بي˘سصأاو ،م˘ه˘˘عر˘˘سصم
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب نور˘˘˘خآا
رورم ثداوح يف ،ةروطخلا

42 نيب ام ةرتفلا لÓخ تعقو
قطانمب مرسصنملا يام03و
تلجسسو ،نطولا نم ةقرفتم
لقثأا ،ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
ف˘ل˘سشلا ة˘ي’و ي˘ف ة˘ل˘˘ي˘˘سصح
34 حر˘جو ن˘ي˘سصخ˘سش ةا˘فو˘˘ب
. رورم ثداح43 يف نيرخآا

تا˘طا˘سشن˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
تف˘سشك ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘˘ف
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
ضسم ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا

نأا ،«مÓ˘سسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘˘ل˘˘طإا
ضسف˘ن لÓ˘خ تما˘ق ا˘ه˘˘تاد˘˘حو
بار˘ت˘لا ة˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ةيلمع697 ـب ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
نينطاوملا ةدئافل ةيسسيسسحت

م˘˘هر˘˘كذ˘˘ت ة˘˘˘ي’و84ربع
رجحلا دعاوق مارتحا ةرورسضب
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ميقعت ةيلم˘ع779 ـب ما˘ي˘ق˘لا

تآاسشنم تسسم ةي’و84 ربع
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

.عراوسشلاو
ةيامحلا تادحو تماق امك

اقيرح4741 دامخإاب ةيندملا

ة˘ي˘عا˘ن˘سصو ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
.ةفلتخم قئارحو

تاد˘˘˘حو تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسو اذ˘˘˘˘ه
ضسفن لÓخ ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
يف Ó˘خد˘ت61252 ،ةرت˘ف˘لا

نطولا نم ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م
تا˘م˘لا˘كم ي˘ق˘ل˘˘ت ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
نينطاوم فرط نم ةثاغتسسا
،رور˘˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘ح تل˘˘˘م˘˘˘سش
ءÓجإ’ا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘ح˘لا
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا ،ي˘˘ح˘˘سصلا

اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مأ’ا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’او
ريهطتلاو ضسيسسحتلا تايلمع
‐ديفوك» ضسوريف ضصخي اميف
91».

ر.رجاه

ةروطخلإ ةتوافتم تاباسصإ’ نيرخآإ5021 صضرعت يف ببسست

عوبشسأا فرظ يف اشصخشش61 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

4 ـب تارد˘خ˘م ر˘جا˘˘ت ن˘˘يدأا
ةمارغو اذفان انجسس تاونسس
جد000.001 اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م
امدعب ،راسشبب ةلادعلا لبق نم
تقو يف ضضبقلا هيلع يقلأا

ةبقارم لÓخ ليللا نم رخأاتم
ر˘ي˘باد˘ت مار˘ت˘حا ىد˘م˘ل ة˘ي˘ن˘مأا
ي˘ئز˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
هذ˘˘ه˘˘ب لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘˘لا يرا˘˘˘سسلا
ءار˘˘˘جإ’ ع˘˘˘˘سضخو ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ةمكحم مامأا يروفلا لوثملا
تار˘ثؤو˘م ةزا˘ي˘ح˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل

ةقيرطب عيبلل اهسضرعو ةيلقع
.ةيعرسش ريغ

غلابلا ين˘ع˘م˘لا لوا˘حو اذ˘ه
ةمواقم ةن˘سس13 رم˘ع˘لا ن˘م
ىدل ن˘مأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع ف˘ن˘ع˘بو
دارفأا هع˘سضخأا ثي˘ح ،ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ضشيتفتلا ةيلمعلIRB ةقرف
روثعلاب حمسس امم يدسسجلا
اسصرق04 ى˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب ،اسسولهم
.جد002.2 ةميقب يلام

ة˘قر˘ف˘˘لا تاذ تف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ك

تاردخم رجات اسضيأا ةينمأ’ا
نم ا˘مار˘غ06 ه˘تزو˘ح˘ب ر˘خآا
اسصرق62و ،جلاعملا فيكلا

هردق يلام غل˘ب˘مو ،ا˘سسو˘ل˘ه˘م
˘˘مد˘˘ق ثي˘˘˘ح ،جد000.002
يتلا ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا فو˘قو˘م˘لا
ضسبحلا ن˘هر ه˘ع˘سضو˘ب تر˘مأا
ي˘سضا˘˘ق ن˘˘م ر˘˘مأا˘˘ب تقؤو˘˘م˘˘لا
هلوثم راظت˘نا ي˘ف ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
.ةسصتخملا

ب.نيدلإ رون

ةسسولهملإ صصإرقأ’إو جلاعملإ فيكلإ نم ةيمك ىلع هتزوحب طبسض امدعب تقؤوملإ صسبحلإ نهر رخآإ عسضو

راششبب تاردخم رجات قح يف اذفان انجشس تاونشس4

ءاسضعأا5 ضسمأا ةحيبسص لثم
ة˘˘سسسسؤو˘˘م ةرادإ’ا ضسل˘˘ج˘˘م ن˘˘˘م
مامأا ،ةزابيتل يحاي˘سسلا ر˘ي˘ي˘سست˘لا
ةيناثلا ةفرغلاب قيقحتلا يسضاق
يف مهعامسسل ،ةزابي˘ت ة˘م˘كح˘م˘ب
ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت ة˘ي˘˘سضق
ضصخت ،ميتنسس رايلم005 ةميقب

تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةسسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا

،يبهذلا نرقلا بكرم رارغ ىلع
.«تاسسلا» بكرملاو

،تامولعم نم روفت امل اقفوو
ءÓخإا ررق قيقحتلا يسضاق نإاف
ةرادإ’ا ضسل˘ج˘م ءا˘سضعأا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
ردج˘تو اذ˘ه.مهل عا˘م˘سسلا د˘ع˘ب
ي˘˘˘سضا˘˘˘ق˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘لإا ،ةرا˘˘˘˘سشإ’ا
،فلملا يف قيق˘ح˘ت˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
يف نيلوؤوسسم6 عاديإاب ضسمأا رمأا

ي˘حا˘ي˘سسلا ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م
مهت˘ب تقؤو˘م˘لا ضسب˘ح˘لا ةزا˘ب˘ي˘ت˘ل
.ةيمومع لاومأا ديدبت

ـه.لإون

رايلم005 ةميقب ةيمومع لإومأإ ديدبت ةيسضق يف إوعمسس
ةسسسسؤوملل ةعبات ةيحايسس تابكرم ديدجتل تسصسصخ

قيقحتلا يشضاق مامأا ةزابيتل يحايشسلا رييشستلا ةشسشسؤوم ةرادإا شسلجم نم ءاشضعأا5 لوثم

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘خد˘˘ت
داو ةيدلبب دارفلوب يحب ةيندملا
لجأا نم ،فلسشلا ةي’و يف يلسس
نم غلبي عيسضر لفط ةثج ءÓجإا
ءاعو لخاد دجو ،ارهسش61 رمعلا
أابعم ريبك مجحلا نم يكيتسسÓب
ناكملا ن˘ي˘ع˘ب ي˘فو˘ت ن˘يأا ،ءا˘م˘لا˘ب

ةحلسصم ىلإا هتثج ليوحت مت ثيح
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح
،ةحبسصلاب ةيئافسشتسس’ا ةيمومعلا

ةي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘لا تح˘ت˘ف ه˘ي˘ل˘عو
هذه ةسسبÓم ىلع فوقولل اقيقحت
.ةعيرملا ةثداحلا

ل.حلاسص

نمأ’إ حلاسصم تاقيقحت جئاتن راظتنإ يف ةلوهجم ىقبت ةثداحلإ تايثيح
فلششلا يف يلشس داوب ءاملاب أابعم ريبك يكيتشسÓب ءاعو نم عيشضر ةثج لاششتنا
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ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــشسلا ةاـــــــنق
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ةبسسانم مايأ’ا هذه ينيطسسلفلا بعسشلا ركذتسسي
ىركذ » ىمسسي امب ميمسصلا يف هباسصأا ةميلأا ةينطو
نم هرخآا ىلإا » ةتسسلا مايأا برح » وأا  » ةسسكنلا
ضسماخلا يف لÓتح’ا ةلود تماق ثيح ، تايّمسسملا

يربرب يجمه ناودع نسشب76 ماعلا نم ناريزح نم
معدو ةريبك ةناسسرت نم اهيدل ام لك ةمدختسسم
رئاسسخ ةفل˘خ˘م ما˘يأا ة˘ت˘سس ةد˘م˘ل تر˘م˘ت˘سسا ، ي˘بر˘غ
%08 براقي ام ترمد ثيح ، ةلئاه ةيدامو ةيرسشب
يأا ريمدت  ىلع لمعلاو يبرعلا يركسسعلا داتعلا نم
روطت˘لاو ضضو˘ه˘ن˘لا ى˘لا ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع ةو˘ق
كلت يف ينيطسسلفلا يئادفلا طاسشنلا ىلع ءاسضقلاو
يف ًايبرع ةنوهرملاو  ف.ت.م مايق ىلع ًادرو ، ةرتفلا
، ةيبرغلا ةفسضلا) نيطسسلف يقابل اهلÓتحاو اهتيادب

» ةيبرعلا لودلا نم ةعسساو ءازجأاو (ضسدقلا ،  ةزغ
بسسح حوزنو ريجهت نع ادع » ن’وجلاو ءانيسس
لوط ىلع ندملا نم فلأا004 ـب ردقت تاءاسصحإ’ا
ىلا ةيبرغلا ةفسضلا نمو ن’وجلاو ضسيوسسلا ةانق
ينيطسسلفلا بعسشلل ةيناثلا ةبكنلا تناكف ، ندر’ا
يتلا تابكنلا لجسس ىلا فاسضت يتلا84 ماع دعب

.ينيطسسلفلا يبرعلا بعسشلا قحب اهل ةياهن’
لامكتسسا راطإا يف بسصي لسصح ام نأا دقتعأا

نيطسسلف يف ينويه˘سصلا ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا عور˘سشم˘لا
قوسسو هايملاو ضضرأ’ا ىلع ةرطيسسلاو عسسوتلاو
ةينيطسسلفلا ةلامعلا بلجو اهتاجتن˘م˘ل ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسا
تلازامف ، اهداسصتق’ ةمدخ اهعناسصمو اهسشرو ىلا
ضسدقلا تمسض مويلا ىتح ةرمتسسم ناودعلا جئاتن
لمعتو ، تانطوتسسملاب اهتقرغأاو ةفسضلا لتحتو
تم˘سضو ة˘ف˘سضلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ءاز˘جأا م˘سض ى˘ل˘ع نآ’ا
يتلا ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘لا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ن’و˘ج˘لا

يتلا ي˘سضارأ’ا ن˘م با˘ح˘سسن’ا˘ب ل˘ي˘ئار˘سسإا تب˘لا˘ط
نم اهريغو833 ،242 رارقلا اهنمو76 ماع تلتحا
لب ، لثتمت مل اهنأا ’إا  ، ةلسصلا تاذ ةيلودلا تارارقلا

تارار˘ق ل˘كلو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘هر˘˘ه˘˘ظ ترادأاو
يكير˘مأ’ا م˘عد˘لا بب˘سسب كلذو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا
لكسشتو اهتيامح ىلع لمعت ثيح ، اهل دودحمÓلا

دحأا اهرابتعاب  ةيلودلا لفاحملا لك يف اهل ءاطغ
اهحلاسصم يمحت يتلا ةقطنملا يف ةماهلا اهتاودأا

.اهاعرتو
، ضسيياقملا لكب ءاركن ةيبرع ةميزه لسصح ام نإا

جماربلا لكل عيرذ لسشف حسضاو لكسشبو ينعي اذهو
، ةيمسسرلا ةيبرعلا ةمظنأÓل ةيركسسعلاو ةيسسايسسلا

فسسأا لكبو ، كلذ يف ةيقيقحلا  ةدارإ’ا رفوت مدعو

يموق فقوم قلطني رثؤومو لعاف يبرع رودل بايغ
لÓخ نم حسضاو اذهو ، اهتيسضقو نيطسسلف هاجتا

لباقم تاونسس عسضب هتماقإا ىلع ترّم بسصاغ نايك
ا˘ه˘ترا˘سضحو ا˘ه˘خ˘يرا˘تو ا˘هروذ˘ج ا˘ه˘ل ة˘ي˘بر˘˘ع ة˘˘مأا

، ةزجا˘ع تف˘قو ة˘ل˘ئا˘ه ة˘يدا˘مو ة˘ير˘سشب تا˘ي˘نا˘كمإاو
ًا˘يدا˘سصت˘قاو ًا˘ير˘كسسعو ًا˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ًار˘˘سصن تمد˘˘قو
ـب هسشيج مسسو ىلإا ىدأا امم ، لÓتح’ا اذهل قوفتبو
يف  هتلوقم تمطحت يذلا » رهقي ’ يذلا ضشيجلا »
، هل ةّيودم ةميزه تلكسش يتلا  ةماركلا ةكرعم
ةادغ  تداسس يتلا ةماعلا طابح’ا ةلاح كلذكو
مهمايق مدعل برعلل ةيلوؤوسسملا اهليمحتو ناودعلا
بعسشلا ةدايق نأا يداقتعاب. اهب طونملا بجاولاب
ةيعقاو ةسساردب تماق هتانوكم لكبو ينيطسسلفلا

لكب ضشاعملا ينيطسسلفلا  عقاولل مييقتو ةيلمعو
بعسشلا ىلع ةميخولا ناودعلا تايعادتو هتايطعم
لماكلاب هسضرأا لÓتحاب ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

بر˘سضو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا هدراو˘˘مو ه˘˘تاور˘˘ث ةردا˘˘سصمو
تا˘مو˘ق˘م˘لا ن˘م د˘ع˘ُت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا تارد˘˘ق˘˘م˘˘لا
لكسش امم ، اهتيسضقو نيطسسلف بعسشل ةيسساسسأ’ا
ىلع عقت ينيطسسلفلا بعسشلا نأا هناونع ناك ًاسسرد
عاجرتسساو لÓ˘ت˘ح’ا ر˘حد ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ه˘ق˘تا˘ع

ةسصوقنم ريغ ةلماك هقوقح ىلع لوسصحلاو هسضرأا
ل˘ئا˘سصف˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ى˘˘لإا ىدأا ثي˘˘ح ،
لاسضنلا ةهبج : لاثملا ليبسس ىلع اهنمو ةحلسسملا
ّيبرعلا لثملا ةدعاق ىلعو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ءانب ةداعا يف «اهلوجع اهثرحت ضضر’ا » لئاقلا
روم’ا مامز اهقتاع ىلع تذخاو اهريوثتو ف.ت.م
ينيطسسلفلا بعسشلا ةدايق يف ةيلوؤوسسملا تلمحتو
ليئار˘سسإا نإا.هخيرات يف ايق˘ي˘ق˘ح ازا˘ج˘نا تل˘كسشو
ةديحولا ةلودلا يه لÓتح’ا ةوقب ةمئاقلا ةلودلا
ةقيقح اذهو ةددحمو ةحسضاو دودح اهل ضسيل يتلا
ىلع مئاق˘لا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ة˘كر˘ح˘لا ر˘كف ن˘م ة˘ع˘با˘ن
، بلسسلاو بهنلاو دياهترب’او ناطيتسس’او عسسوتلا

عمتجملا نم بلطتي امم اهعامطأ’ دودح ضسيلو
ةلودل دح عسضيو هتايلوؤوسسم مامأا فقي نأا يلودلا
تارارقلو يلودلا نوناقلل لثتمت نأا ىلع لÓتح’ا
84 ماع يف ليئارسسإا مايق نأا ثيح ، ةيلودلا ةيعرسشلا

ةدحت˘م˘لا م˘مأ’ا قا˘ث˘ي˘م˘ب ا˘ه˘ماز˘ت˘لا˘ب ًا˘طور˘سشم نا˘ك
رارقبو نيتلودب ضصاخلا181 ميسسقتلا رارق ذيفنتبو
 .نيئجÓلا ةدوعب ضصاخلاو491

يبعسشلا لاسضنلا ةهبجل يسسايسسلا بتكملا وسضع
ينيطسسلفلا

!! ةسسكن درجم تسسيل7691 ماع لÓتحإ

يبرعلا يمشسرلا ماظنلل ةميزه يه
 * بلاط مكح : ملقب

عورسشملاو ةتباثلا هفقاومب كسسمتي مويلا انبعسش نإا
ةينيطسسلفلا هتلود مايقو ينيطسسلفلا يررحتلا ينطولا

وحن امدق يسضملاب دهعلا ددجيو اهتمسصاع ضسدقلاو
بعسشلا عومج يسضميسسو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘قا
ةينيطسسلف˘لا ضضر’ا ي˘ل˘ع نو˘سسر˘م˘ت˘يو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

انم اولاني نلو تباوثلاو قوقحلا لوح اعيمج نوفتليو
عورسشملاو ةيسضقلا باحسصا اننأاو انلافطا بيلح نم ’و
بعسشلا هجوب فوقولا يف ركفي نم لك مهاوو ينطولا
بعسشلا باذعب رجاتي نم مهاوو هتدارإاو ينيطسسلفلا
ينطولا دومسصلا تاموقم ريمدتل ططخيو ينيطسسلفلا

ارباع نوكي ناو ’إا نكمي ’ ةتيقم ةيبزح لكب لماعتيو
لجا نم رمتسسملا انلاسضنو ةلداعلا انتيسضقو انبعسش يلع
ةدا˘ي˘ق˘˘لا م˘˘عد نإا .ةعورسشملا ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ا˘ن˘قو˘ق˘ح
بلطتيو ينطو بجاو وه ةلحرملا هذه يف ةينيطسسلفلا

ةلاح ءاهنإ’ راوحلا ةلسصاوم يف ةمهاسسملا عيمجلا نم
رب ىلإا ةيسسايسسلا ةيلمعلاب عفدلاو ماسسقن’او بÓقن’ا
نم لينلل كاحت يتلا تارماؤوملا لكل يدسصتلل نامأ’ا

ريرحتلا ةم˘ظ˘ن˘م ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘عور˘سشم
ناو ةلودلاب ابزح تسسيلو ةلودلا يه يتلاو ةينيطسسلفلا
دعتسسيو لاسضنلاب نمؤو˘ي را˘ب˘ج بع˘سش ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
اذه لسشفلاب تءاب هعيكرت تارماؤوم لكو ةيحسضتلل
هلاسضن هلسصوب دقفي نلو ملو عكري نلو مل بعسشلا
كلت نكمتت ملو نل .ةينيطسسلفلا هتلود لجا نم ينطولا
لمعت يتلا ةسصاخلا تادنج’ا باحسصأاو ةيفخلا يداي’ا

بعلتو ةفلتخملا هعرذأاب لÓتح’ا فادهأا قيقحت ىلع
ةنتفلا ةرا˘ثإ’ ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘حا˘سسلا ي˘ف
دومحم ضسيئرلا رارق دعب ةسصاخ ينيطسسلفلا عمتجملاب

ةعقوملا تاقافت’ا لك نم لح يف نيطسسلف نأا ضسابع
ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسص عيراسشم ضضرفو لÓتح’ا عم
بورحلا راجتو نورمآاتملاو ةنوخلا ء’ؤوه لمعي ثيح
ابوروأاو اكيرمأا يفو لخادلا نم لÓتحÓل ءÓمع نم
رطا قلخو لكاسشملاو نتفلا ةراثا نولواحيو نودانيو
ةدايقلا ةردقب كيكسشتلاو ةينيطسسلفلا ةدايقلا نع ةليدب
ةلودلا ةيا˘م˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’او ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

عسضولا طبسض ىلع ةموكحلا ةردقم مدعو ةينيطسسلفلا
ىلع ىرجي ام ةقيقحو عئاقولاو قئاقحلا عم ىفانتي امب
ككسش املاطو ةيبرغلا ةفسضلا ىرقو ندم يف ضضر’ا
ضضرف اولواحو ةينيطسسلفلا ةدايقلا اياون يف نوبذاكلا

مه لب نييقيقح ءاكر˘سش او˘سسي˘ل م˘ه˘ف ةو˘ق˘لا˘ب م˘ه˘ف˘قاو˘م
ينطولا عامج’ا نع اديعب ةسصاخ عيراسشم باحسصا

نأا .ينيطسسلفلا لكلا دسض دوسس’ا مهدقح نوسسراميو
نأا لابج عيطتسست ’ ام لمحتي ضسابع دومحم ضسيئرلا
اظافحو لÓقتسس’او ةيرحلل لوسصولا لجأا نم هلمحتت

نيطسسل˘ف ه˘ن˘طو ي˘ف ه˘ئا˘ق˘بو ه˘ت˘مÓ˘سسو ا˘ن˘ب˘ع˘سش ى˘ل˘ع
نيطسسلف وحن ريسشت ةدحاو ىقبتسسو تناك هتلسصوبو
لك مغر ةينطولا ةدحولاو ةمسصاعلا ضسدقلاو ةلودلا

نم لينلل راجتلا ء’ؤوه اهسسرامي يتلا ةنايخلا تارماؤوم
كلتمي دحا ’و ةليسص’ا ةينطولا هفقاومو انبعسش ةدحو
بولسسا مادختسساو ضسانلا نيوختو مهتلا عيزوتب قحلا
تاحفسص ربع نارفغلا كوكسص عيزوتو نيوختلاو متسشلا
نوئيقتي مهنا راعلاو نتفلا قاوبأاو عقاوم يفو كوبسسيفلا

باح˘سصأا نأا .بذكلاو ةيهار˘كلا نو˘سسرا˘م˘يو د˘ق˘ح˘لا
يأا نع نوثحبي املاط ةقبسسملا فقاوملاو تادنجأ’ا
يقÓخا طوبه نم مهيدل ام حبقأا جارخإ’ ةحناسس ةسصرف
ةيئانثتسس’او ةسصا˘خ˘لا فور˘ظ˘ل˘ل ةا˘عار˘م نود ي˘ن˘طوو
يلحتلا نودو انبعسش اهسشيعيو انتيسضق اهب رمت يتلا
ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘قÓ˘خ’ا م˘ي˘ق˘لا ن˘م ى˘˘ند’ا د˘˘ح˘˘لا˘˘ب
عارسصلا ةعيب˘ط˘ل م˘ه˘ف نودو ءا˘ن˘ب˘لا د˘ق˘ن˘لاو فÓ˘ت˘خ’ا
يدسصتلاو ةمواق˘م˘لاو دو˘م˘سصلا ى˘ل˘ع ا˘سسا˘سسا ي˘ن˘ب˘م˘لا
ةينيطسسلفلا ةينطولا ةيوهلا ىلع ةظفاحملاو لÓتحÓل
يف ني˘ط˘سسل˘ف ة˘لود˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘سصخ˘سشلا خ˘ي˘سسر˘تو
ينبتو ةي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا خ˘ي˘سسر˘تو ة˘ي˘لود˘لا ل˘فا˘ح˘م˘لا
ماعلا يأارلا يف ريثأاتلا ىلع لمعلاو ةيبعسشلا ةمواقملا
ءايفو’ا يقبنسس اعمو انبعسشو انتيسضق حلاسصل يلودلا
 .ينيطسسلفلا ينطولا لاسضنلا ةريسسمل

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت ضسيئر

ي˘ف لÓ˘ت˘حإ’ا تا˘سسا˘ي˘سسو تاءار˘جإا ه˘ع˘ن˘م˘ت م˘ل
يرسصبلا هزجع هعنمي مل امك ،ةمواقملا نم ضسدقلا

ضضرأ’ا ريرحت يف ةكراسشملل ةليسسولا نادقف نم
مل ةبلسص ةدارإاو ةمه بحاسص ريسسأا ..تاسسدقملاو
يذلا ضضرملا مغرو رسصبلا دقف مغر ًايئاهن نيلت
هنأا ،رخآا عون نم ريسسأا هنأا .رهاطلا هدسسج كهنأا
نبا لامك وبأا نايزابلا نيدلا ءÓع لطبلا ريسسأ’ا
ةريسسأ’ا ا˘ن˘ت˘كر˘ح زو˘مر ن˘م ز˘مر و˘ه ًا˘ما˘ع26لا

ىمادقلا ىرسسأ’ا نم و˘ه .ا˘ه˘ن˘يوا˘ن˘ع ن˘م ًا˘ناو˘ن˘عو
دلو ,لÓتح’ا نوجسس لخاد ًاماع83 ىسضمأا ثيح
ةيدعسسلا ةراح ىف72/6/8591 يف لطبلا انريسسأا
هيدلو جوزتم ،ضسدقلا ةنيدمب ةميدقلا ةدلبلا يف
ءافو ةقفسص يف هنع جارفإ’ا دعب امهبجنأا نيتنبا
جاحلا هدلاو نم هتلئاع نوكتت .(طيلاسش)رارحأ’ا
9002 ماع يفوت يذلاو نايزابلا دمحأا لسضافلا

نأا ينويهسصلا لÓتح’ا نوجسس ةحلسصم تسضفرو
ماع دعبو هنامثج عييسشت يف كراسشي نأا وأا هعدوي
.ةعبرأا ةوخإ’ا نم هلو هونسضتحي نأا لبق هتدلاو دقف
لخاد ةماعلا ةيوناثلا ىلع لسصح :يملعلا لهؤوملا
تابلاطملا دعب نكلو رسصبلل هنادقف مغر نجسسلا

م˘˘ت كلذ د˘˘ع˘˘بو ل˘˘ير˘˘ب ة˘˘لآا لا˘˘خدإا˘˘ب ىر˘˘سسأ’ا ن˘˘م
.ةعماجلاب قاحتل’ا عيطتسسي ’ ىتح اهترداسصم
وهو ىرسسأ’ا ءادم˘ع ن˘م نا˘يزا˘ب˘لا ر˘ي˘سسأ’ا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ن˘م ر˘سصب˘ل˘ل د˘قا˘فو ي˘سسد˘ق˘م ر˘ي˘سسأا مد˘قأا ضسدا˘˘سس
’ يذلاو ًاماع83 لبق هلاقتع’ ىلوأ’ا ةظحللا
لهأ’ا نع دعبلاو قارفلاو رسسأ’ا ةعول دباكي لازي

هد˘سسج بي˘سصأاو هر˘سصب د˘˘ق˘˘ف .ءا˘˘ن˘˘بأ’او ة˘˘جوز˘˘لاو
دق ناك ةفسسان ةوبع راجفنا ةجيتن ةريطخ تاباسصإاب

نوقحÓي نيذلا ءÓمعلا ضضعب نم ضصلختلل اهزهج
يف ًاسضيأاو ،هتاعومجم نم نييئادفلاو نيمواقملا

.يسسلبانلا لامك هقيد˘سص د˘ه˘سشت˘سسا را˘ج˘ف˘ن’ا اذ˘ه
بيذع˘ت˘لا عاو˘نأا ى˘سسقأا ى˘لإا ءÓ˘ع ر˘ي˘سسأ’ا ضضر˘ع˘ت

دقو هدسسجو ه˘ي˘ن˘ي˘ع ي˘ف ه˘ت˘با˘سصا او˘ل˘غ˘ت˘سسا ثي˘ح
،هناوخإا ىلع فارتع’ا طرسشب جÓعلا ىلع هومواسس
اوزعوي نيققحملا لعج امم ،فارتع’ا ضضفر هنكل
نأا دعب ًايئاهن رسصبلا دقفيو هينيع طييختب دونجلل

بسسح اذهو جلاعي نأ’ لمأا ضصيسصب كانه ناك
رطسضا هعم يسساقلا قيقحتلا دعب ًاسضيأاو ،هلهأا مÓك
ىلإا لسصو نأا دعب هل لاحطلا لاسصئتسسا ىلا ءابطأ’ا

لوأ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا.قيقحت˘لا ءا˘ن˘ثأا ر˘ط˘خ˘لا ة˘ل˘حر˘م
قÓ˘طإا م˘تو9791‐4‐02 خيرا˘ت˘ب نا˘ك ا˘نر˘ي˘سسأ’
يأاب هفارت˘عا مد˘ع˘ل1891‐4‐02 خيرات˘ب ه˘حار˘سس
يناثلا لاقتع’ا امأا ،هيلع ةلدأا يأا رفوت مدعو ءيسش

هحارسس قلطأاو1891‐21‐4 خيراتب ناك انريسسأ’
اذه مكح ىذلاو5891 ماع لدابتلا ةقفسص يف
ثلاثلا لاقتع’ا ناك اهدعبو ًاماع02ب لاقتع’ا
ةمهتب ةايحلا ىدم مكحو6891‐6‐02 خيراتب
ةنياهسص دونج لتقو ةي˘ئاد˘ف تا˘عو˘م˘ج˘م ل˘ي˘كسشت
متو ,نييليئارسسإ’ا دونجلا ىلع ةيودي لبانق ءاقلإاو
‐81 خيراتب رارحأ’ا ءافو ةفسص يف هحارسس قÓطإا

‐81 خيراتب ةعبارلا ةرملل هلاقتعا متو1102‐01
ةايحلا ىدم وهو قباسسلا مكحلا هل ديعأاو4102‐6

موي ناجرهم يف ةكراسشملا هيلإا ةبوسسنملا ةمهتلاو
ةمهتلاو مأ’ا ديع يف ةكراسشملاو يملاعلا ةأارملا
يهو ةيداعم ةهج نم يرهسش بتار هيقلتب ةثلاثلا
.ةينيطسسلفلا ةينطولا ةطلسسلا

نم ل˘ط˘ب˘لا ا˘نر˘ي˘سسأا نا˘ك لا˘ق˘ت˘ع’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
ةءارق ىلع ًايموي موادي ناك ثيح ةفاقثلاب نيمتهملا
ىلع ريبك لكسشب زكري ناكو بتكلاو فحسصلا
خيراتو نيطسسلف خيرات نع ثدحتت يتلا بتكلا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارو˘ث˘لا برا˘ج˘ت ن˘عو ي˘بر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا

فيفك وهو بتكلل هتءارق ةيفيك نعو .ةيمÓسس’او
اهيف ضشيعي يتلا ةفرغلا يف ءÓمز عبرأا هل ناك
عبرأا موي لك هل بتكلا ةءارق ىلع نوبوانتي اوناك
اوناك باتك يأا ةءارق نم ءاهتن’ا دعبو تاعاسس
ىرسسأ’ا ىطعي انريسسأا ناك اسضيأاو ،هيف نوسشقانتي

بتك .نجسسلا لخاد ةيركفو ةينيدو ةيفاقث تاسسلج
ي˘ف ط˘ق˘ف ر˘سشن˘ت تنا˘ك ةر˘ي˘ث˘ك ت’ا˘ق˘˘م ر˘˘ي˘˘سسأ’ا
اهليسصوت ىلع هتردق مدعل ةيلاقتع’ا تÓجملا

ناك:دهاجملا انريسسأا تاملك نم.نوجسسلا جراخ
نل نوجسسلا لخاد ماع ةئام تيسضمأا ول لوقي ًامئاد
لتحا ىذلا مرجملا ودعلا اذهل ءادجتسسا ةملك لوقأا
لوقي ناك ًاسضيأاو،انءانبأا لتقو انلهأا رجهو انسضرأا
نع جارفإ’ا ةيسضق يف لÓتح’ا ريياعم رسسك بجي
هتاملك نمو .ىمادقلا ىرسسأ’ا ةسصاخو ىرسسأ’ا
ىسسقأا هيلع ناك يتدلاو ةافو ربخ نإا لاق هنأا ةرثؤوملا

.يرسصب نادقف نم
بار˘˘سضأ’ا لازا˘˘م .. ةرزا˘˘ن˘˘ج ي˘˘ما˘˘سس ر˘˘ي˘˘˘سسأ’ا

ارمتسسم
يماسس ريسسأ’ا لسصاوي:ىرسسأ’ا توسص ةعاذإا*

ماعطلا نع حوتف˘م˘لا ه˘بار˘سضإا (ا˘ما˘ع74) ةرزان˘ج
يرادإ’ا هلاقتع’ اسضفر ،يلاوتلا ىلع22 مويلل
يدان .يسضاملا ربمتبسس /لوليأا رهسش ذنم رمتسسملا
أارط اديدج اروهدت نأاب ديفي ينيطسسلفلا ريسسأ’ا

نم رعو وبأا لامك ريسسأÓل يحسصلا عسضولا ىلع
˘مرو˘ب ه˘ت˘با˘سصإا ءاّر˘ج ن˘ي˘ن˘ج ءا˘سضق ة˘ي˘طا˘ب˘ق ةد˘ل˘˘ب
قوقحل ة˘يا˘م˘ح ز˘كر˘م.ةرجنح˘لا ي˘ف ي˘نا˘طر˘سس
فقول لجاعلا كرحتلا ةرورسض ىلإا وعدي ناسسنإ’ا
يف تاريسسأ’او ىرسسأ’ا قحب لÓتح’ا تاكاهتنا
دجسسملا بيطخ دعبت لÓتح’ا تاوق .نوجسسلا
ةدمل دجسسملا نع يربسص ةمركع خيسشلا ىسصقأ’ا
ءاعبرأ’ا قيقحتلل هءاعدتسسا ررق نيح يف ، عوبسسأا
ةيلوؤوسسملا لÓتح’ا لمحي ريسسأ’ا يدان .لبقملا
23) بيطخلا ي˘م˘سسر ر˘ي˘سسأ’ا ةا˘ي˘ح ن˘ع ة˘ل˘ما˘كلا

قيقحت زكرم يف ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو ،ل˘ي˘ل˘خ˘لا ن˘م (ا˘ًما˘ع
ضضرعت ثيح /.يراجلا رايأا51 ذنم «نÓقسسع»
يف رسسكب ببسست ام ،حربملا برسضلل هلاقتعا ءانثأا
ةباسصإا ءاّرج ،زجع نم يناعت يتلا ىرسسيلا هدي
.2002 ماع لÓتح’ا ضشيج ضصاسصرب اهل ضضرعت

لخاد˘لاو ة˘ف˘سضلاو ةز˘غ عا˘ط˘ق ن˘م ىر˘سسأا ة˘سسم˘خ
نو˘ج˘سس ل˘خاد ةد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ًماو˘˘عأا مو˘˘ي˘˘لا نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي
،ةرغاوفلا دايإا ريسسأ’ا ،انتعاذإا قفو مهو ،لÓتح’ا

ةفاسضإا ،ةبوكع ءÓعو ، يتانعلا دلاخو ،دمح رماعو
. انسشلا دمحأا ريسسأ’ا ىلإا

 ينطولا عامجإ’ا نع ةجراخلا تادنجأ’ا
 ةودقلإ يرسس  :  ملقب

ىشضرŸا يقابك شسيلو ..شضيرم ..ىرشسأ’ا ىقابك شسيلو Òشسأا
 * بلاط مكح : ملقب
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شصرحأاشس يذلا لوأ’ا ينبا وه «بلقلا تابغر»
هقحتشسي يذلا ناكŸا ¤إا هلاشصيإا ىلع

ةذتاضسأÓل ايلعلأ ةضسردملأ يف ةبلاط ،اعيبر نيرضشعو نينثأ رمعلأ نم غلبت ،يدأولأ ةنيدم ةنبأ ،ةنوضسح ةيجلع
يعأدبلأ اهديضصر يف «بلقلأ تابغر» نأونعب موضسوم فلؤوم اهل ردضص ،يوناث ةيعيبط مولع سصضصخت ةلقروب

.«8102 سسفن رخآل» باتك يف ةكراضشم

‘ كتيأدب تناك فيك
امومع ةباتكلأ ⁄اع
؟أديد– رطأوÿأو

رغ˘سصلا ذ˘ن˘م تنا˘ك ي˘تا˘ياد˘ب
ناربج بتكي ام تببحأا امدنع
،ضشيورد دومحمو ناربج ليلخ
ةعلاط˘م˘لا ى˘ل˘ع تعر˘عر˘ت ا˘نأا˘ف
كلت ين˘م ع˘ن˘سص ا˘ه˘ب ي˘ف˘غ˘سشو
اهئدا˘ب˘م ع˘ن˘سصت ي˘ت˘لا ة˘ب˘تا˘كلا
ضصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘˘مأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘ب
يبولسسأاب تفرع ا˘نأا˘ف ر˘طاو˘خ˘لا
ي˘ف ر˘ع˘سشلا ءا˘ق˘لا ي˘ف ز˘ي˘م˘م˘˘لا
اعبط ،ةيسسردملا تا˘نا˘جر˘ه˘م˘لا
اهبتكأا يتلا رطاوخلا نأاب دقتعأا

ةر˘عا˘سشلا ة˘عا˘ن˘سصل ة˘ياد˘ب ي˘˘ه
ى˘لإا ح˘م˘طأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
..اهنيوكت

ِكضصضصق ‘ Úلوانتَت أذام
؟ِكرطأوخو

اهسضعبو عقاولا نم اهسضعب
نأا تينمت يلخاد يف ءايسشأا نم
ا˘هد˘جأا م˘˘لو ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هارأا
اذه اعبط ،يتاملك يف اهتمسسرف
ي˘˘˘ف بتا˘˘˘كلا نأ’ بي˘˘˘ع ضسي˘˘˘ل

هسسفن هبسشي نأا لواحي هتاباتك
.ئراقلا هبسشي نأا لواحي مث ’وأا

نع ةرابع باتك كل ردضص
ىمضسم ت– سصوضصن

كنكÁ له ،«بلقلأ تابغر»
،فلؤوŸأ أذه نع انيثد– نأأ

تدرأأ أذامو ةيمضستلأ ببضس
لÓخ نم هيلوقت نأأ

؟كضصوضصن
«بلقلا تابغر» يباتك اعبط

ضصرحأاسس يذلا لوأ’ا ينبا وه
يذلا ناكملا ىلإا هلاسصيإا ىلع
مسس’ا اذهب هتيم˘سسا ،ه˘ق˘ح˘ت˘سسي

نم ةعو˘م˘ج˘م ن˘ع ةرا˘ب˘ع ه˘نأ’
ي˘ب˘ل˘ق د˘˘ير˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسر˘˘لا
ناونعلاو ،نوكلا ىلإا اهلاسصيإا

عنسصت نودب ايوفع عسضو اذكه
،ةليبن ه˘ت˘يا˘غ ي˘ن˘ع˘ي ،ءا˘ق˘ت˘نا وأا
جيورتك ناونعلا عسضي ضضعبلاف
نأ’ اذه لعفأا نلو ملف انأا امأا

.ينجّورت يتلا يه يتاملك
«بل˘˘ق˘˘لا تا˘˘ب˘˘غر» ي˘˘با˘˘ت˘˘ك

لوأ’ا ،لو˘سصف ة˘سسم˘خ ل˘م˘˘سشي
ة˘بو˘كسسم˘لا ه˘ل˘لا حور ناو˘ن˘ع˘ب
اياسضقلا نم ديدعلا لوانت انيف
ن˘م ر˘ه˘ظأا نأا تلوا˘ح ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا

مل ةقيرطب ينيدلا دعبلا هلÓخ
،ل˘ب˘ق ن˘م بتا˘ك يأا ا˘ه˘لوا˘ن˘˘ت˘˘ي
نم يلح :ناونعب يناثلا لسصفلا

ادج ليمج لسصف نطولا نويع
هيف بوعسشلا ةيبرت يف مهمو
نأا بج˘ي ءا˘˘ي˘˘سشأا ن˘˘ع تم˘˘ل˘˘كت
لسصفلا ،ءاوسضأ’ا اهيلع طلسسن
ي˘ه ،ة˘ي˘ئاو˘ح ل˘ئا˘سسر :ثلا˘˘ث˘˘لا

ةأارملل ةيتآارم ةروسص نع ةرابع
فيك تروسص ثي˘ح˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ف˘ي˘كو ةأار˘م˘لا تور˘ب˘ج نو˘˘كي
تملكت اسضيأاو اهفÓتخا نوكي

نوكت نا نكمي ةأارملا مأا فيك
،ةمقن نوكت نا نكميو ةمعن

ي˘ف ا˘ه˘ب ئ˘فا˘كي ه˘ل˘لا نأا ف˘ي˘˘ك
رخآ’ا ضسنجلا اهب بذعيو ايندلا

ىثن’ا اهيف لوحت عسضاوم يف
لسصفلا امأا ،مرجم ىلإا لجرلا
اذ˘هو ،ر˘عا˘سشم ناو˘ن˘ع˘ب ع˘بار˘˘لا
ا˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘م هر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عأا ل˘˘˘سصف˘˘˘لا
ادج يرث هنأ’ ءاعمج ةيناسسنإÓل
...دوجولاو ةيناسسن’ا عيسضاومب
ةعونتم عيسضاوم لمسشي ينعي
ا˘ه˘جاردإا ن˘كم˘ي ’ ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘مو
،رعاسشملا ’إا ناونع يأا لفسسأا

ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ضسما˘˘خ˘˘لا ل˘˘سصف˘˘لاو
ءا˘ي˘سشأا ي˘ه ي˘ن˘م تا˘ف˘˘ط˘˘ت˘˘ق˘˘م
ةيموي˘لا ي˘تر˘كذ˘م ن˘م ا˘ه˘تذ˘خأا

جردأا نأا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م تلوا˘˘ح
ىر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

وأا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
ي˘عّد˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
رهظأا نأا تلواح اسضيأاو ظفحتلا
ةرسسأ’ا حا˘ج˘ن˘ل رار˘سسأ’ا ضضع˘ب
ليب˘ق˘لا اذ˘ه ن˘م ىر˘خأا ءا˘ي˘سشأاو
باتكلا وأا لسصفلا اذه تمتخو
ةبتاك ةبيخ ناونعب ضصنب لكك
ي˘حا˘ح˘لإا و يرار˘سصإا تح˘˘ّسضو
تنا˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع
لك ىلع ةلوؤوسسم انأاو ،ةجيتنلا

.اهتبتك ةركف وأا اهتلق ةملك
ينيعد ،ةيجلع ةعدبŸأ

نأونع دنع فقأأ نآلأ
«بلقلأ تابغر» كتعوم‹
،ةÒضصق سصوضصن يهو
أذه انل Úحرضشت فيك

؟رايتخلأ
يبا˘ت˘ك نو˘كي نأا تر˘ت˘خا ا˘نأا

نأا˘˘˘ب د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘نأ’ ،اذ˘˘˘˘كه
رسصقأ’ا قيرطلا وه راسصتخ’ا
اعبطو ،ئرا˘ق˘لا ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل
ةركف دسض يننأا ينعي ’ ادبأا اذه
امبر ضسكعلاب لب ،ةياورلا ةباتك
ىلإا لسصأا ا˘مد˘ن˘ع اذ˘ه ل˘ع˘فأا˘سس
ينلهؤوي يذ˘لا ي˘فا˘كلا ج˘سضن˘لا
يتداع نم ضسيل نأ’ ،اهتباتكل
ي˘˘ف ككسشي ا˘˘ئ˘˘ي˘˘سش ل˘˘˘ع˘˘˘فأا نأا
.هحاجن

ةعومÛأ هذه أأرقيضس نم
،ىثنأÓل ايوق أروضضح دجيضس

امئأد سصضصقلأ جات– لهف
لوقت يك اهروضض◊

؟كرظن ‘ فلتıأ
يف ا˘نأا ا˘ع˘ب˘ط ،ل˘ي˘م˘ج لاؤو˘سس

بسسحأا˘˘سس ضصو˘˘سصن˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب
ةسصاخ يوسسن˘لا را˘ي˘ت˘لا ن˘م˘سض
ىلع ،ةيئاوح لئاسسر لسصف يف
ي˘ف ى˘ث˘نأ’ا تل˘ق ا˘م˘ك مو˘م˘ع˘لا

،يو˘ق رو˘سضح ا˘ه˘ل ي˘سصو˘˘سصن
ضسملتيسس امبر يباتك أارقي نمو
رخآ’ا ضسنجلا نع يعافد اسضيأا
ا˘م اذ˘هو تار˘ق˘ف˘˘لا ضضع˘˘ب ي˘˘ف
ضصن˘لا حا˘ج˘ن˘ل لو˘قأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
يوثنأ’ا روسضحلا اطرسش ضسيل
.هيف

كÒثتضسي يذلأ ام
مأأ ةروضص مأأ ثدح ،ةباتكلل

تأذلل ةاناعم ةلاح
؟رخآÓلو

ملو يتايحب اوربع ضصاخسشأا
،مهتا˘ير˘كذ ذاذر م˘ه˘ع˘م اوذ˘خأا˘ي
نأا ة˘با˘ت˘كلا لÓ˘خ ن˘م لوا˘حأا˘˘ف
روسص اسضيأاو ،اهف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب مو˘قأا
ي˘ما˘مأا ة˘سضور˘ع˘˘م˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا
لوسصولا لجأ’ دهتجأا ينلعجت
.اهيلإا

سضوخت نأأ نكمŸأ نم له
ةباتكلأ ةبرŒ ةيجلع

؟ابيرق ةيئأورلأ
يذلا لاؤوسسلا يف تلق امك

نل ئراقل˘ل ا˘مار˘ت˘حا ي˘نأا ق˘ب˘سس
ةياور رسشنل عرسستأا وأا فرجعتأا
ج˘˘˘سضن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا تل˘˘˘˘سصو اذإا ’إا
حاجنلا تققح اذإا ينأ’ ،يفاكلا
،هيف رمتسسأاسس انأاف نوللا اذه يف
لاؤوسسلا اذه لئسس اذامل ملعأاو
نيئدتبملا بات˘كلا م˘ظ˘ع˘م ه˘نأ’
با˘ت˘ك نور˘سشن˘˘ي ة˘˘حا˘˘سسلا ي˘˘ف
انأا امأا ،ةياور هبقعت مث رطاوخ
نقتأا نأا يملح ،مهنع فلتخأاسس
اناويد ردسصأاو ةيرعسشلا روحبلا
.هللا نذإاب ايرعسش

ده˘سشن ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
نيعدب˘م˘لا ن˘م ا˘ب˘ي˘هر ا˘ما˘حدزا
اهريغو ة˘ياور˘لا ى˘ل˘ع با˘ب˘سشلا

رsركتَت˘ف ،ة˘ي˘بدأ’ا ضسا˘ن˘جأ’ا ن˘م
رsركتَتو ؛نيuيئاوuرلا تاعوسضوم
...اهسسف˘ن ثاد˘حأ’او بي˘لا˘سسأ’ا

؟ِكيأار ام
ل˘ك ضسي˘ل ،ي˘ل˘سصأا ي˘ل˘˘سصأ’ا

بتا˘ك تار˘ق˘ف˘˘لا ف˘˘ف˘˘سصي ن˘˘م
با˘ت˘˘ك ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘م ل˘˘ك ضسي˘˘لو
ضسيل بتاكلا لاقي امك ،بتاك
ن˘م بتا˘كلا ،با˘ت˘ك كل˘م˘ي ن˘م
لوانتي دق هدسصقأا ام ،ءارق كلمي

ضسف˘˘˘˘ن با˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع
ة˘ي˘سضق˘لا ضسف˘ن وأا عو˘سضو˘˘م˘˘لا
ل˘سشف˘ي ر˘خآ’او ح˘ج˘ن˘˘ي م˘˘هد˘˘حأا

لماعتلا ةقيرط ىلإا دوعي اذهو
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ا˘˘˘سضيأاو ءار˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘م

ة˘حا˘سسلاو ،ي˘مÓ˘عإ’ا ج˘يور˘ت˘لا
لكلا ،عيمجلل ةحوتفم ةيبدأ’ا
ة˘يرار˘م˘ت˘سس’ا ن˘كلو ا˘ه˘ل˘خد˘˘ي

ي˘قا˘ب˘˘لاو ةءا˘˘ف˘˘كلا با˘˘ح˘˘سصأ’
.ةركن

،رعuضشلأ ةباتك ِتبsرج ْله
رود ¤إأ نيرظنت فيكو
رودو ةيمومعلأ تابتكŸأ

؟رضشنلأ
تبتك ةيئادت˘ب’ا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف

ةيعجسسلا ضصوسصنلا نم ريثكلا
تن˘ك ي˘نأ’ ا˘ه˘ب ة˘˘حر˘˘ف تن˘˘كو
ار˘˘ع˘˘سش بت˘˘كأا ي˘˘˘سسف˘˘˘ن بسسحأا

تب˘˘˘سصأا تر˘˘˘ب˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ن˘˘˘˘عو
تن˘ك ا˘م˘م تل˘ج˘خو طا˘ب˘حإ’ا˘ب
تنك امك ارعسش ضسيل هنأ’ هبتكأا
ملعت يمÓحأا نم مويلا ،دقتعأا
ضصوسصخبو ،ةيرعسشلا رو˘ح˘ب˘لا
انتحنم ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ب˘ت˘كم˘لا
ةبسسنلابو ،ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا ر˘ي˘ث˘كلا
ةديدج يننأا مكحب رسشنلا رودل
راد ’إا فرعأا مل انأاف ةحاسسلا يف
ة˘م˘ق ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لا ف˘ق˘ث˘م˘لا
رثكأا لكسشب ينتمدخو ةعورلا

ى˘ل˘ع ي˘ن˘ع˘ج˘سش ا˘ّم˘م ع˘ئار ن˘م
ىرخأا بت˘ك ر˘سشن ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا

ر˘˘˘كسشأا دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
ةر˘˘ي˘˘م˘˘سس ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘تد˘˘ي˘˘˘سس
ا˘˘ن˘˘ل تمد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا يرو˘˘سصن˘˘م
اذه ىلع اهنئابز لكو ريثكلا
.دوهسش

باتكلل ةحيضصن نم له
؟بابضشلأ

ةباسش ةبتاكك ملكتأا مويلا انأا
،ةنسس نيرسشعو نينث’ا رمع يف

ر˘ع˘سشي ا˘م˘ب ر˘ع˘سشأا نأا ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط
،با˘ب˘سشلا با˘ت˘كلا ن˘˘م ير˘˘ي˘˘غ
او˘مر˘ت˘ح˘ي نأا م˘ه˘ل ي˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘سصن
ءا˘ي˘سشأا او˘ب˘˘ت˘˘كي ’ نأا ،ئرا˘˘ق˘˘لا
ن˘م ي˘ح˘ت˘سسي ئرا˘ق˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
’ نأا ،نلعلا يف مهباتك ةءارق
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘هار˘˘م˘˘لا او˘˘سضر˘˘ح˘˘ي
ليحرلا يف اور˘كف˘ي˘ل م˘ه˘نا˘طوأا

اورا˘˘ت˘˘خ˘˘ي نأا ا˘˘سضيأاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
لوقت ام˘ك م˘ه˘سسف˘نأا˘ب م˘ه˘ئدا˘ب˘م
ةلاح اوسشيعي ’ يك مهرطاوخ
هللا لأاسسأاو ،ةملكلا نم فوخلا
مهيلعو .مهل دادسسلاو قيفوتلا
نم ح˘ل˘سصلا ءا˘سشنإا او˘لوا˘ح˘ي نأا

ةيناسسنإ’ا نيب م˘ه˘تا˘با˘ت˘ك لÓ˘خ
.ءيسش مهأا اذهو ءاعمج

ةديرجلل ةÒخأأ ةملك
.ءأرقلأو

ىلع ضصرحأاسس يئارق لك ىلإا
نإا مهل انطو يسسفن نم لعجأا نأا

نإا ،اودرط نإا ،مهناطوأا مهتلذخ
مهذ˘ب˘ت˘نا نإا ،او˘عا˘ج نإا ،اودر˘سش
انأاف ةبرغلاب اورعسش نإا ،ءارعلا

ركسشلاو ،قح ّيلع مهلو ، هنطو
نأا ىنمتأا ،ءاّرغلا مكتديرج ىلإا
،اهئاطعو اه˘ق˘نور ي˘ف ر˘م˘ت˘سست
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘نأا اد˘˘ج ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس
ة˘ل˘ئ˘سسأ’ا نأ’ م˘كع˘م يروا˘ح˘˘ت

ديعأا ينتلعجو ادج ةليمج تناك
،يراكفأا نم ريثكلا يف رظنلا

.هللا مكسسرح

«91-ديفوك» سسوريف راضشتنأ نم دحلأ لجأأ نم

وعدت ةشسبتب ةحشصلا ةيريدم
مراشصلا ديقتلاب انوروك نم نيفاعتملا

يلزنملا رجحلا ءانثأا
ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تعد

ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘˘ل نا˘˘˘كسسلاو
ضسور˘ي˘ف ن˘م ن˘ي˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘ل˘ح˘ت˘لا ى˘لإا91‐ديفوك
مرا˘سصلا د˘ي˘ق˘ت˘لاو ر˘ب˘سصلا˘ب
اهيف امب ،ةيئاقولا ريبادتلاب
،يلزنم˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م
دجتسسملا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
نايب يف ءاجو .(91 ديفوك)
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘سشن
نأا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
نم نيفاع˘ت˘م˘لا ضصا˘خ˘سشأ’ا
ن˘يذ˘لاو ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ن˘˘م او˘˘جر˘˘˘خ
ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا
ماتلا لثا˘م˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘يرا˘كب
رجحلا˘ب نو˘مز˘ل˘م ،ءا˘ف˘سشل˘ل
41 ةدمل يلزنملا يحسصلا
نم جورخلا ناك ءاوسس اموي
ةيبلسس جئاتن˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ليه˘سست د˘سصق ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا وأا

ةفلكملا ةيبطلا قرفلا لمع
يحسصلا مهعسضو ة˘ب˘قار˘م˘ب
تارا˘يز˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا مد˘˘عو
برا˘˘قأ’ا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ءا˘˘قد˘˘سصأ’او
رجح˘لا نا˘كم ةردا˘غ˘م مد˘ع
بيب˘ط˘لا ةرا˘سشت˘سسا د˘ع˘ب ’إا

ةرور˘˘˘˘سضلا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘فو
ذ˘˘˘˘خأ’ا بجو ىو˘˘˘˘˘سصق˘˘˘˘˘لا
ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
دـعابتلاو ةمامكلا لامعتسسا
نايبلا ددسش امك .يدسسجلا

تاميلعت لهاجت مدع ىلع
ل˘ك نأاو ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘ق˘˘طأ’ا

هي˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ت ،ا˘ه˘ل ف˘لا˘خ˘م
ةنيبملا ةيعدرلا تاءارجإ’ا
لّوأ’ا ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف
82 يف ةخرؤوملا521 مقر
نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ،0202 ضسرا˘˘˘م
ةي’و يف تاباسصإ’ا رسشؤوم
يدعاسصت ىنحنم يف ةسسبت
ة˘با˘سصإا لوأا ل˘ي˘ج˘سست ذ˘˘ن˘˘م
.ليرفأا رهسش علطم ةي’ولاب

ةلفاقلأ قÓطنإأ
لوح ةيضسيضسحتلأ

تاباغلأ قئأرح
ةيعأرزلأ ليضصاحملأو

ةدحولا رقم نم تقلطنا
ةيندملا ةيامحلل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
حود ي˘˘˘نا˘˘˘سشح د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا
ةيسسي˘سسح˘ت ة˘ل˘فا˘ق ،ة˘سسب˘ت˘ب

تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ق˘˘˘ئار˘˘˘ح لو˘˘˘ح
،ة˘ي˘عارز˘لا ل˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ر˘˘ط˘˘خو ،رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘˘ح
تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘حا˘ب˘سسلا
اذ˘˘هو دود˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا
ح˘لا˘سصم ناو˘عأا ة˘كرا˘سشم˘˘ب
ىلإا ةهجوم ةلفاقلا ،تاباغلا

عمتجم˘لا ح˘ئار˘سش ف˘ل˘ت˘خ˘م
نينطاقلا نا˘كسسلا ة˘سصا˘خو
ةيلبجلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ةاذا˘ح˘م˘ب
لسصف لول˘حو ا˘ن˘ماز˘ت اذ˘هو
ةيريدم تدنج نيأا ،فيسصلا
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإ’ ة˘˘سسب˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘م تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ةرايسسو ءا˘ف˘طإ’ا تا˘ن˘حا˘سش
ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ئا˘˘سسوو فا˘˘ع˘˘˘سسإا
ة˘ق˘فار˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ناو˘˘عأ’ا
ضضور˘ع˘ب ة˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا طا˘˘سشن

وأا ق˘ير˘غ ذا˘ق˘˘نإ’ ة˘˘يرو˘˘سص
ةيادبلا تناكو ،قيرح دامخإا
ناكسس ةدئاف˘ل ضسي˘سسح˘ت˘لا˘ب
لبجو ،ر˘مزآا ل˘ب˘ج ،ة˘ب˘ن˘ع˘لا
ثي˘˘ح ،باز˘˘ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب لاو˘˘˘نأا
تا˘˘˘˘˘˘˘˘حور˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش تمد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
نيقلت ةيفيك يف نينطاوملل
قئارحلا نم ةياقولا بيلاسسأا

ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لاو
ىلإا ناوعأ’ا لمع تاينقتل

ةدعاسسم ىلع مهثح بناج
نم مهماهم ءادأا يف ء’ؤوه
ةقدلاو غÓبإ’ا ةعرسس لÓخ
ثداح˘لا نا˘كم د˘يد˘ح˘ت ي˘ف
˘˘˘ما˘˘˘مأا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ح˘˘˘˘سسفو
تارايسسو ءافطإ’ا تانحاسش
مت امك ،ةلخدتملا فاعسسإ’ا
تاقسصلمو تايوطم عيزوت
ةلفاقلا بوجتسسو ،ةيوعوت

ةفاك يراجلا رهسشلا ةليط
ميل˘قإا˘ب ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ىلع رفوت˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي’و˘لا

.يحÓف وأا يتابن ءاطغ
بابضشلأ رأدو..

ىلع نهأرت تانيوعلاب
002 نم ديزأأ ةطايخ

ايموي ةمامك
راد ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تعر˘˘˘˘سش

دو˘ع˘سسم ة˘عر˘تو˘ب با˘ب˘˘سشلا
ة˘طا˘ي˘خ ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةميلعتو ايسشامت تامامكلا
تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ة˘ي˘ماز˘لا
ءا˘بو را˘سشت˘نا د˘سض ة˘ي˘قاو˘˘لا

تفرسشأا ةردا˘ب˘م˘لا ،ا˘نورو˘ك
ماعلا داحتإ’ا ةيعمج اهيلع
بتكم يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل
حت˘ف لÓ˘خ ن˘م ،تا˘ن˘يو˘ع˘لا

ة˘م˘ها˘سسم˘بو ل˘˘م˘˘ع ة˘˘سشرو
تاعوطتملا نم ة˘عو˘م˘ج˘م
مت نيأا ،ةطايخلا لاجم يف
ةيمك عنسص لوأ’ا مويلا يف
قوفت تامامكلا نم ةربتعم
ىلإا ةهجو˘م ،ة˘ما˘م˘ك002
نينطاوملاو ةيبطلا مقطأ’ا

ءا˘˘سضعأا ن˘˘هار˘˘يو ،ا˘˘نا˘˘ج˘˘˘م
تايمك زاجنإا ىلع ةيعمجلا

ىتح ،تامامكلا نم ةريبك
تايجاح ةي˘ب˘ل˘ت ي˘ف م˘ها˘سست
نين˘طا˘ق˘لا ة˘سصا˘خ نا˘كسسلا
ضسف˘ن ي˘˘فو ،تا˘˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
راد تاراطإا وعدي قايسسلا
نين˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك با˘ب˘سشلا

يف نيبغارلا تا˘ن˘طاو˘م˘لاو
نو˘ع˘لا د˘ي د˘مو ةد˘عا˘سسم˘لا

قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’ا ،م˘˘˘ه˘˘˘ناو˘˘˘˘خإ’
معدلا لك ميدقتو زكرملاب

تاب˘غار˘لا ءا˘سسن˘لا ا˘م˘ي˘سس’
يف ةكراسشملاو عوطتلا يف
.ةبيطلا ةردابملا هذه

نوراه يحابضصم
mahali@essalamonline.com
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ا˘ه˘ق˘فار˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تا˘جر˘خ ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ر˘ج˘ح˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘لإ’ا ةرور˘˘سضب
مارت˘حا ةرور˘سض ع˘م ،ي˘ئز˘ج˘لا
تفقوأا ثيح ،ةددحملا لاجآ’ا
ضصخسش752 ح˘لا˘سصم˘لا تاذ
ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل قر˘˘خ ل˘˘ح˘˘م او˘˘نا˘˘ك
ن˘˘م ة˘˘˘سصخر نود ي˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘لا
م˘ت ضصا˘خ˘سشأا509 ي˘لا˘م˘جإا

عسضو مت نيح يف ،مهتبقارم
ةيران ةجارد25 و ةبكرم76
اهباحسصأا ،ةيدلبلا ر˘سشا˘ح˘م˘لا˘ب

˘مو˘سسر˘م˘لا نو˘م˘سضم او˘ف˘لا˘˘خ
لÓخ لقنت˘لا ع˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
يئزجلا رجحلل ةددحملا ةرتفلا
نم ،عنقم رربم وأا ةسصخر نود
631و ةب˘كر˘م244 عوم˘ج˘م
ضضافخنإاب ،ةبقارم ةيران ةجارد
61 نم ةدتمملا ةرتفلاب ةنراقم
.يام32 ىلإا

حلاسصملا تاذ رهسستو اذه
ة˘فا˘ك ل˘ي˘ه˘سست ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
لق˘ن˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا
كلت ءاوسس ،ةسصاخلا ت’احلا

نيزئاحلا تÓقنت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ي˘˘سسرا˘˘م˘˘م وأا ،ضصخر ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةجردلاب نيف˘ل˘كم˘لاو ة˘ح˘سصلا
،ءابو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ب ى˘لوأ’ا
رهسست ةيراهنلا ةرتفلا نيح يف
ح˘لا˘˘سصم˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
عمتجملا تايلاعفو ةسصتخملا
تاجرخ ميظن˘ت ى˘ل˘ع ي˘ند˘م˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ىلع فوقولا ضضرغل ،راجتلاو
تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حإ’ا ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘˘تا

،ةمزÓلا ةيئا˘قو˘لا و ة˘ي˘ح˘سصلا
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تارار˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ءاد˘ترا ة˘ي˘مازإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
لابقإا ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تل˘ج˘سس
اذ˘ه˘ب ماز˘ت˘لإ’ا و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ةجردلاب لخدي يذلا ،ءارجإ’ا
م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ى˘˘˘لوأ’ا
ة˘˘ح˘˘سصلا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا
.ةيمومعلا

ةي’و نمأا حلاسصم ركذتو

ةرورسضب ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يادر˘غ
ةدد˘ح˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘لإ’ا
ة˘ي˘˘عاد ،ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ةرور˘˘سض ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
هذ˘ه ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف˘لا ة˘م˘ها˘سسم˘لا
ةفاقث خيسسرت ربع ،تاءارجإ’ا
ةهجاومل يعامت˘جإ’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ه˘˘ن˘˘م و ضسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
.ايئاهن هيلع ءاسضقلا

يداعسس يون

mahali@essalamonline.com

857209ددعلا ^1441 لاوسش11ـل قفاوملا0202 ناوج30ءاعبرأ’ايلحم
نينطاوملا فرط نم تامامكلا ءادترإاب سسوسسحم دج مازتلا

رجحلا مارتحا ىلع رهشسلل اهتاءارجإا لشصاوت ةيادرغ ةطرشش
يئزجلا يلزنملا

ةيرورسضلا عيراسشŸا نم مهئاسصقإ’

‘ ةغونو ةيدلبب دوقنع يح ناكشس
قيرطلا نوعطقيو نوجتحي ةليشسŸا

انوروك سسوريف يسشفت ةهجاومل ،ةيادرغب ينطولا نمأ’ا حلاسصمل ةيمويلا ةيناديملا ةيزارتحإ’ا تاءارجإÓل ةلسصاوم
يحسصلا رجحلا ديدمتب قلعتملا يذيفنتلا موسسرملا قيبطت ىلع رهسسلاب اهنم قلعت ام ةسصاخ،91DIVOCدجتسسملا

،تابكرملاو سصاخسشأÓل ةبقارم نم هنع رجني امو0202 ليرفأا50 خيرات ذنم نطولا تاي’و ةفاك ربع يئزجلا يلزنملا
875و سصاخسشأا509 ةبقارم ،0202 يام03 ىلإا32 نم ةدتمملا ةرتفلاب ريخأ’ا عوبسسأ’ا لÓخ ةيادرغ ةطرسش تلجسس
.ةقباسسلا ةرتفلاب ةنراقم سضافخنإاب رجحلل ةسصسصخملا ةرتفلاب يمويلا لخدتلا تايلمع لÓخ ةيران ةجاردو ةبكرم

،ضسمأا لوأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص ،ما˘˘˘˘ق
ة˘يد˘ل˘ب˘ب دو˘ق˘ن˘ع ي˘ح نا˘˘كسس
قلغب ،ةليسسملا لامسش ةغونو
06 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
يناكسسلا مهعمجتل يذاحملا

رئادلا يزكرم ىلإا يدؤوملاو
نوجتحملا ،ةي’ولا ةمسصاعو
ق˘ير˘ط˘لا ط˘سسو˘ب اور˘ه˘م˘ج˘˘ت
دد˘˘ن˘˘ت تارا˘˘ع˘˘سش ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘فار
ي˘ت˘لا ،ضشي˘م˘ه˘ت˘لاو ةر˘ق˘ح˘لا˘ب

ةينمز دوقع دعب مهييح تلاط
عسضولا داز امو ،هدييسشت نم
راطم’ا مهسضعب لوقي ارمذت
ي˘ت˘لاو ،ار˘خؤو˘م ة˘ط˘قا˘سست˘م˘لا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا بو˘˘ي˘˘ع تف˘˘سشك
ذنم امامت ةبئا˘غ˘لا ة˘ير˘سضح˘لا
ثيح ،يرسضحلا عمجتلا ةأاسشن

جور˘خ˘˘لاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا بع˘˘سص
ماوكأاو ةيئا˘م˘لا كر˘ب˘لا بب˘سسب
،كانهو انه ةلكسشتملا نيطلا
طبر يف تاطلسسلا رخأات ىلإا
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘كب˘˘سشب ي˘˘ح˘˘˘لا
مه˘ب˘ل˘غأا ر˘ب˘جأا ا˘م ،ة˘ير˘سضح˘لا

طسسو يئاوسشعلا طبرلا ىلع
ةحسص ىل˘ع ة˘ي˘مو˘ي فوا˘خ˘م
نا˘كسسلا ،م˘ه˘ئا˘ن˘˘بأا ة˘˘مÓ˘˘سسو
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا او˘ب˘لا˘ط
ةيو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم ل˘ي˘ج˘سست˘ب
ةلزعلا ةرؤوب نم مهييح جرخت
.ضشيمهتلاو
قفاوت ةيئ’ولا تاطلسسلاو..

ةيامحلل زكرم حتف ىلع

فاعسسإا ةرايسس حنمو ةيندملا
فيسسم ةيدلبل

ةي’و يلاو رماوأ’ ،اذيفنت
دع˘ب خ˘ي˘سشلا ا˘جر˘ع ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
عمتجملا يل˘ث˘م˘م˘ب ه˘عا˘م˘ت˘جا
مت ،ف˘ي˘سسم ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ند˘م˘لا
ةينع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ف˘ي˘ل˘كت
ةيناديم ةنياعم رسضحم دادعإاب
اقباسس يدلبلا ضسرحلا زكرمل
، ةيقÓقلا رئب ةيرقب دجاوتملا

مدق˘ت˘م ز˘كر˘م˘ك ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسإ’
رو˘فو ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ردا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا رار˘˘ق را˘˘سشت˘˘˘نا
ف˘˘˘ي˘˘˘سسم ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
يدلبلا ضسرحلا رقم فيفظنتب
زكرمك هحتف لجا نم اقباسس
نم ،لاجآ’ا برقا يف مدقتم
تاه˘ج˘لا مو˘ق˘ت˘سس ر˘خآا بنا˘ج
فاعسسإا ةرايسس حنمب ةيسصولا
تامدخلا ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘ل˘ل
نم ،رامع ةق˘يو˘نو˘ب د˘ي˘ه˘سشلا
ت’ا˘ح˘ب ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘لا ل˘˘جأا

ى˘سضر˘مو ضسور˘ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
نمث ىرخأا ةهج نم ،ةقطنملا
ي˘عا˘سسم ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كسس
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘مو
كردلاو ة˘ي˘ئ’و˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسي نأا ن˘˘ي˘˘ل˘˘مآا
مد˘ق˘ت˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
يندملا ةيامحلل

ع. دلاخ

ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م نا˘˘˘كسس بلا˘˘˘ط
ةيدلبل اميلقإا ةعباتلا ةيسشكارفلا
،تليسسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘ب نو˘ي˘ع˘لا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ةرورسضب ةي’ولا يلاو اهسسأار
ةلمج لوح قمعم قيقحت حتف
يتلا تازواجتلاو تا˘ب˘عÓ˘ت˘لا

كلاسسملا حتف عورسشم تعبط
تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘تو ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا
ةي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ىلإا يدؤوملا قيرطلا ضشيمهتو
ةسصاخلا ةيحÓفلا عرازملا دحأا

يبارت كلسسم ىلإا لوحت يذلاو
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا تد˘˘م˘˘ع نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
كلاسسملا حت˘ف ى˘ل˘ع ة˘ي˘سصو˘لا
تاقرطلا ضضع˘ب ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا

ىلإا يدؤوملا كلسسملا ءاسصقإاو
قوزر˘˘م ‐ و˘˘عد˘˘م˘˘لا حÓ˘˘ف˘˘لا
ن˘ع ل˘ئا˘سست يذ˘لاو ‐ ي˘م˘ل˘˘يد
نمكي يذلا يقيقحلا ببسسلا

قيرطلا حتف نم هئاسصقإا ءارو
باسسح ىلع ةسصاخلا هتعرزمل
حتف مت ىرخأا ةيحÓف عرازم
ةرايز يفو اذه .اهل كلاسسملا

«مÓسسلا» ةيموي تداق ةيناديم
باقنلا انف˘سشك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘لإا

ةيفيرلا ةيومنتلا لزاهملا نع
يلاهأا اهيف طبختي لازي ’ يتلا

اذه رارغ ىل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه
م˘ت ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي يذ˘˘لا حÓ˘˘ف˘˘لا
ضصا˘خ˘لا عور˘سشم˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ناكم ىلإا قيرطلا هذه ديبعتب
ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’او ر˘˘خآا
در˘ج˘م ه˘ت˘عرز˘م ى˘لإا يدؤو˘م˘˘لا

هذ˘ه نأا ل˘ي˘لد˘ب ،ي˘بار˘ت كل˘سسم
ق˘ير˘ط ى˘لإا تلو˘ح˘ت ق˘ير˘ط˘˘لا
ام وهو يبارت كلسسمو توملل
يذلا حÓفلا اذه همسضهي مل
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘جو˘˘˘ت
ةرم نم ر˘ث˘كأا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نأا لبق رمأ’ا نع راسسفتسسÓل
ةرادإ’ا راد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سصي
اهزاجنإا تررب يت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
حتفب ةسصاخلا عيراسشملا هذهل
تاميلعت˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا كلا˘سسم˘لا
مÓكلا وهو ةيسصولا تاهجلا
’ حÓ˘ف˘لا اذ˘ه هر˘ب˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا
عو˘ج ن˘م ي˘ن˘غ˘˘ي ’و ن˘˘م˘˘سسي
ى˘لإا ما˘ه˘ت’ا ع˘با˘سصأا ا˘˘ه˘˘جو˘˘م
ةفلكملا ة˘لوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةيفيرلا ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب
انكاسس كرحت مل هبسسح يتلاو
ل˘˘˘كسشم ءاو˘˘˘ت˘˘˘حا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ذنم مئاقلا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تاذ ي˘ف Ó˘ئا˘سست˘˘م ،تاو˘˘ن˘˘سس
يقي˘ق˘ح˘لا بب˘سسلا ن˘ع تقو˘لا
نم هءاسصقإا ءارو نمكي يذلا

ةيلحملا ةيمنت˘لا ج˘مار˘ب ل˘ما˘ك
ىلع يفيرلا ديدجتلا جماربو
ن˘˘˘ير˘˘˘خا ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف با˘˘˘سسح
ىقبتل ةقطنملا تاذب نونطقي
ىدل ةق˘ل˘ع˘م حÓ˘ف˘لا اذ˘ه لا˘مآا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ل ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو
يتلا قيرطلا هذه لوح قمعم
ي˘بار˘˘ت كل˘˘سسم ى˘˘لإا تلو˘˘ح˘˘ت
اسصوسصخ اهيف لقنتلا بعسصي

.راطمأ’ا طقاسست دنع
ز.دمحأا

ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تبر˘˘سض
راردأاب ثارتلاو ةفاقثلل ميناسست
ينابيسش ةفاقثلا راد عم قيسسنتلاب
مويلا ادعوم راردأا ةي’وب دمحم
ر˘ب˘ع ة˘ير˘ع˘سش ة˘ي˘سسمأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ل
ة˘˘ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ،موز˘˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سشي ،Ó˘ي˘ل ف˘˘سصن˘˘لاو
ضسنو˘تو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ءار˘˘ع˘˘سش
بسسحو ،قار˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لاو ندرأ’او
يتأات ةيعمجلا ىل˘ع ن˘ي˘فر˘سشم˘لا

ةلسصاوم راطإا يف ةيسسمأ’ا هذه
تلاح يتلا اهتاطاسشنل ةيعمجلا
انوروك ةحئاج اهتلسصاوم نود
ة˘ما˘ع م˘لا˘ع˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ن˘م نا˘كو ،ة˘˘سصا˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
ىقتلم ةيعمجلا دقعت نأا ررقملا
يذلاو ضسرام يف يبرعلا رعسشلل

ذ˘ن˘م ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘˘ل˘˘ع تدا˘˘ت˘˘عا
رو˘ه˘ظ بب˘سسب ا˘ه˘ن˘كل تاو˘ن˘سس
هئاغلإا˘ب تما˘ق ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
،نطاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
جما˘نر˘ب و˘ه موز˘لا نإا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘لو
،ويد˘ي˘ف˘لا تا˘م˘لا˘كم˘ب ضصت˘خ˘م
نيلسصتملا ُدحأا فيسضتسسي ثيح
ل˘˘ما˘˘ك كل˘˘م˘˘يو ،ة˘˘م˘˘˘لا˘˘˘كم˘˘˘لا
د˘قو ،ا˘ه˘˘ن˘˘م˘˘سض تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا
001 نم رثكأا ةملاكملا يوحت
ةكراسشم نكمي امك رخآا ٍلسصتم
ن˘ي˘ل˘˘سصت˘˘م ع˘˘م تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا
جمانربب لمعلا زي˘م˘ت˘يو ،ن˘ير˘خآا
فد˘ه˘ت˘سسيو ي˘م˘لا˘ع ه˘˘نأا موز˘˘لا

نكمي ثيح ،ًةفل˘ت˘خ˘م تا˘سصن˘م
تاسشاسش ةكراسشم ن˘ي˘ل˘سصت˘م˘ل˘ل
ع˘م م˘ه˘ب˘˘ي˘˘سساو˘˘حو م˘˘ه˘˘ف˘˘تاو˘˘ه

حي˘سضو˘ت˘لاو ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘ت˘كم˘لاو ي˘تو˘˘سصلا

ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا بسسا˘˘˘ن˘˘˘ي و˘˘˘هو
د˘˘يورد˘˘نأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تا˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘ئا˘سسو ن˘م ا˘هر˘ي˘غو زود˘ن˘يوو
ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘سصت’ا
ةمهاسسم راطإا يفو اذه ،ةثيدحلا
راسشتنا نم دح˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
91 د˘ي˘فو˘ك ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
يف ةيعمج˘لا تما˘ق ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا
مرسصنملا يام رهسش نم موي رخأا
ىلع ( تامامك ) ةعنقأا عيزوتب
تاسسسسؤوملا ضضعبو نينطاوملا
ةعوبتم فلوأا ةرئادب ةيمومعلا
ع˘يزو˘تو ضسي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
.ضضرغلا ضسفنب قلعتت تايوطم

نمحرلادبع ‘اولب

نارمعلا ةطرسش ةدحو تنكمت
ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
ليرفأا ير˘ه˘سش لÓ˘خ م˘نا˘غ˘ت˘سسم
ليحسست ةيراجلا ةنسسلا نم يامو
و ةئيبلاب قلع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م043
.نارمعلا

كل˘˘ت نأا ،ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
اهتاطا˘سشن ن˘م تف˘ث˘ك تاد˘حو˘لا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
83 تل˘ج˘˘سس ثي˘˘ح. «91ديفوك»
77و نارمعلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م

كلذ ءاج .ةئيبلاب ةسصاخ ةفلاخم
لÓخ نم رسشابم لخدت17 يف
ىلع ءا˘ن˘ب وأا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘يرود
لخدت94و نينطاوملا يواكسش
تاطلسسلا راطخإا هلÓخ نم رخآا
مت اميف ،لجاعلا لخدتلل ةيلحملا
قلعتت ىرخأا ةفلاخم81 ليجسست
ة˘ح˘سصلا و ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ب
تاذ تعاطتسسا امك:ةيمومعلا
ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ي˘ف تاد˘˘حو˘˘لا
باحسصأ’ ةفلا˘خ˘م24 رير˘ح˘ت

مدع ببسسب ةيراجتلا تÓحملا
رج˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘لإ’ا رار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت
مهدسض زاجنإا مت متيل ،يحسصلا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق تاءار˘˘˘جإا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
تاذ تما˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك.تاراذعإاو
ةزجنم ةيلمع32 يفو حلاسصملا
علسسلا فلتخم نم ةيمك زجحب
70 ـب ترد˘˘ق ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسإ’ا
اه˘ي˘عو˘ن˘ب مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق
.هكاوفلاو رسضخلا نم تايمكو

.نيدلارون.ب

يملاعلا مويلا ةبسسانمب
ناوج1 ـــل فداسصملا ةلوفطلل

«نيديقعلا ةيعمج»
ةدئافل ةرايز مظنت
ةيئانلا قطانملا لافطأا
شسراف نيعب ةلوزعملاو
حلملا نيعو
نيديقعلا ةيعمج ،تمظن
ةيدلبل بابسشلا تاطاسشنل

،ةليسسملا يف حلملا نيع
قطانملا لافطأا ةدئافل ةرايز
يتيدلبب ةلوزعملاو ةيئانلا

حلملا نيعو سسراف نيع
مهل مدق نيأا ،ةليسسملا بونج

بسسح ةيعمجلا ءاسضعأا
«يدادقم دمحم» اهسسيئر
005 تقاف باعلأاو اياده
مهتكراسشم لجأا نم ،ةدحو
مويلا ةبسسانمب مهتحرف
فداسصملا ةلوفطلل يملاعلا
،ةنسس لك نم ناوج نم حتافلل
اهيف تكراسش ةيلمعلا...
ةلاكولل ةيراوجلا ايÓخلا
نم لكل ةيعامتج’ا ةيمنتلا

فيراعملا ،حلملا نيع
ملع ةحلسصم اذكو ،ةداعسسوبو
يئاقولا بطلاو ةئبوأ’ا

ةأارملا ةيقرت ةيعمجو
ةلمح ةرايزلا للختو ،ةاتفلاو
لوح ةيوعوتو ةيسسيسسحت
انوروك ءابو نم ةياقولا

ناكسس ىلع تامامكلا عيزوتو
،نيتيدلبلا رسشادمو ىرق
اهيلع تفرسشأا نأا املع
ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم
.ةليسسملا ةي’ول

ع .دلاخ

قارعلاو ندرأ’او سسنوتو رئاز÷ا نم ءارعسش اهيف كراسشي

ةيشسمأا مظنت راردأاب ثاÎلاو ةفاقثلل ميناشست ةيئ’ولا ةيعم÷ا
فلوأاب ةعنقأا عزوتو موزلا Èع مويلا ةيرعشش

ةيسضق043 ليجسست دعب

انوروك ةحئاج لظ يف ةئيبلاو نارمعلا يفلاخم ىلع قانخلا ددششي مناغتشسم نمأا

طبختي لازي ’ يتلا ةيفير ةيومنت لزاهم
ةقطنŸا هذه ›اهأا اهيف

كلاشسŸا حتفب نوبلاطي ةيششكارفلا ناكشس
تليشسمشسيت ‘ نويعلا ةيدلبب ةيفيرلا
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رأردأأ ةي’و
ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأ ،ريمعتلأ ةيريدم
274500510102000 :يئابجلأ فيرعتلأ مقر

ايند تاردق طارتششا عم حوتفم شضرع بلط نع نÓعإ’ا
0202 / ب.م.ه.ت.م / أأ.و /51 :مقر

.K.N. 80.720.262.2.127.5:ةيلمعلأ مقر
.تاي’ولأ ربع ةيوناثلأو ةيلوأ’أ ةفلتخملأ تاكبسشلأو قرطلأ :ةيلمعلأ نأونع
بلط ءأرجإأ نع رأردأأ ةي’ول ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأو ريمعتلأ ةيريدمنلعت

ءاملأو يحسصلأ فرسصلأ ةكبسش زاجنأ دسصق ،ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفم ضضرع
:يتآ’اك (10) ةدحأو ةسصح برسشلل حلاسصلأ

لغسش ططخم :عقوملأ  برسشلل حلاسصلأ ءاملأو يحسصلأ فرسصلأ ةكبسش :ةسصحلأ
نيورسش ةيقرسشلأ ةهجلأ يسضأرأ’أ

طورسش ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لأو ،نÓ˘عإ’أ أذ˘ه˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لأ تا˘كر˘سشلأو ت’وا˘ق˘م˘لأ ىل˘ع˘ف
:ةيلاتلأ ليهأاتلأ

تابثإأ عم يرلأ لاغسشأ’أ نأديم يف يسسيئر طاسشن قوف امف (30) ةثلاثلأ ةجردلأ -
جد00.0000057       غلبمب عيراسشم لاغسشأأ زاجنإأ

نم ةمدقم ةريخأ’أ (01) تأونسس رسشعل (يحسصلأ فرسصلأ يف زاجنإأ نسسح ةداهسش)
تاقفسصلأ نوناق نمسضتملأ ،(51/742) يسسائرلأ موسسرملل اقفو ةدقاعتملأ حلاسصملأ
..ةيمومعلأ

ةيريدم ىدل رفوتملأ طورسشلأ رتفد بحسسو ضضورعلأ بلط يف ةكراسشملأ اهناكمإاب
.(ةـــــيريدملأ ةـــنامأأ) رأردأأ ةـــي’ول ءاـــنبلأو ةــــيرامعملأ ةسسدـــنهلأ ،رــــيمعتلأ

88.24.63.940 :فتاهلأ*
ةسسدنهلأو ريمعتلأ ةيريدم ىوتسسم ىلع ةفرظأأ3 هب فرظ يف ضضورعلأ عسضوت
:يلاتلأ وحنلأ ىلع نوكتو ،رأردأأ ةي’ول ءانبلأو ةيرامعملأ

:ةيلاتلأ تافلملأ لمسشي نأأ بجي:ضضرعلأ ىوتحم*
:يتآ’أ فلملأ نم نوكتيو حسشرتملأ ضضرع ىلع يوتحي:لوأ’أ فرظلأ

.ةسسسسؤوملأ فرط نم موتخمو يسضمم ءولمم حسشرتلاب حيرسصتلأ -10
.ةسسسسؤوملأ فرط نم موتخمو يسضمم ءولمم ةهأزنلاب حيرسصتلأ -20
.تاكرسشلل ةبسسنلاب يسساسسأ’أ نوناقلأ نم ةخسسن -30
.تاكرسشلل ةبسسنلاب يسضمملل ريسسملأ تابثإأ ةداهسش نم ةخسسن -40
.لوعفملأ ةيراسس ينهملأ فينسصتلأو ضصسصختلأ ةداهسش -50
طاسشنلأ ةداهسش وأأ ةيكنبلأ عجأرملأو ةليسصحلاب ةرربم ةـــيلاملأ تاـــيناكمإ’أ -60
بئأرسضلأ حلاسصم نم ةرسشؤوم ةريخأ’أ تأونسس ثÓث30 ـل
ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ل˘ج˘سسم ر˘ي˘غ ةرا˘ب˘ع ه˘ب لود˘ج˘م وأأ ىف˘سصم بئأر˘سضلأ جر˘˘خ˘˘ت˘˘سسم -70
يبيرسضلأ نيبرهتملأ

.ةيرسشبلأ لئاسسولأ ةمئاق -80
.ةيداملأ لئاسسولأ ةمئاق -90
ةلثامم عيراسشمل زاجنإ’أ نسسح تأداهسشب ةقفرم ةينهملأ عجأرملأ ةمئاق -01

.ةريخأ’أ تأونسس رسشعلأ لÓخ
:يلي ام نمسضتيو ينقتلأ ضضرعلأ ىلع يوتحي:يناثلأ فرظلأ

.موتخمو يسضممو خرؤوم ءولمم باتتك’اب حيرسصت -10
ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلأ ةريخأ’أ هتحفسص يف يوتحي طورسشلأ رتفد -20
.ديلأ طخب
.SANC ـل باسستن’أ تأداهسشو حاجنلأ تأداهسش نم خسسن ،ةيرسشبلأ لئاسسولأ -30
لوعفملأ ةيراسس ن˘ي˘مأا˘ت˘لأو ة˘يدا˘مر˘لأ ة˘قا˘ط˘ب˘لأ ن˘م خ˘سسن ،ة˘يدا˘م˘لأ ل˘ئا˘سسو˘لأ -40
رسضحمو ءأرسشلأ ةروتاف + حتفلأ خيراتب لوعفملأ ةيراسس رايسسلأ داتعلل ةبسسنلاب
.رايسس ريغلأ داتعلل ةبسسنلاب يئاسضقلأ رسضحملأ ةنياعم
.لاغسشأ’أ زاجنأ لحأرم فلتخمل زاجنإ’أ ططخم -50
ضضرعلأ مييقتب حمسست ةقيثو لكو ،(قفرملأ جذومنلأ) ةينقتلأ ةركذملأ -60
.ينقتلأ
 :يليام نمسضتيو يلاملأ ضضرعلأ ىلع يوتحي:ثلاثلأ فرظلأ

.ةموتخمو ةيسضممو ةخرؤوم ،ةءولمم دهعتلأ ةلاسسر -10
.موتخمو يسضممو خرؤوم ءولمم ةدحولاب راعسسأ’أ فسشك -20
.موتخمو يسضممو خرؤوم ءولمم يريدقتلأو يمكلأ ليسصفتلأ -30
ضضرعلأ»و «ين˘ق˘ت˘لأ ضضر˘ع˘لأ»و «ح˘سشر˘ت˘لأ ف˘ل˘م» ع˘سضو˘ي:ضضورع˘لأ عأد˘يإأو ر˘ي˘سضح˘ت
ةسسسسؤوملأ ةيمسست اهنم ل˘ك ن˘ي˘ب˘ي ،ما˘ك˘حإا˘ب ة˘ل˘ف˘ق˘مو ة˘ل˘سصف˘ن˘م ة˘فر˘ظأأ ي˘ف «ي˘لا˘م˘لأ
وأأ «حسشرتلأ فلم» ةرا˘ب˘ع ن˘م˘سضت˘تو ،ه˘عو˘سضو˘مو ضضور˘ع˘لأ بل˘ط ع˘جر˘مو ة˘سضرا˘ع˘لأ
رخآأ فرظ يف ةفرظأ’أ هذه عسضوتو ةلاحلأ بسسح «يلام ضضرع» وأأ «ينقت ضضرع»
ةفرظأ’أ حتف ةنجل فرط نم ’إأ حتفي ’» ةرابع لمحيو لفغمو ماكحإاب لفقم
متيو «......ضضورعلأ بل˘ط عو˘سضو˘م......م˘قر ضضور˘ع بل˘ط «ضضور˘ع˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘تو
ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م˘ب ل˘ما˘ح ق˘ير˘ط ن˘ع عأد˘ي’أ
.ريدملأ ةنامأأ بتكم - رأردأأ ةي’ول
اموي (12) نيرسشعو دحأوب ضضورعلأ ريسضحت ةدم ددحت:ضضورعلأ ريسضحت ةدم
POMOB وأأ ةينطولأ تايمويلاب ضضورعلأ بلط راهسشإ’ موي لوأأ نم ءأدتبأ

ضضورعلأ ريسضحت ةدم نم موي رخآاب ضضورعلأ عدوت:ضضورعلأ حتف ةعاسسو خيرات
.’أوز21 ىلإأ8 ةعاسسلأ نم
ةيريدملأ رقمب ةينلع ةسسلج راطإأ يف ةفرظأ’أ حتف ةيلمع متت:ةفرظأ’أ حتف
أءا˘سسم ف˘سصن˘لأو ر˘سشع ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘عا˘سسلأ ىل˘ع ضضور˘ع˘˘لأ عأد˘˘يإ’ ق˘˘فأو˘˘م˘˘لأ مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب
(03H41) لمعلأ موي ىلإأ حتفلأ لجؤوي هنإاف ةلطع مويلأ أذه ناك أذإأ ام ةلاح يفو
روسضحل نووعدم نومتهملأ نودهعتملأ .تي˘قو˘ت˘لأ ضسف˘نو نا˘ك˘م˘لأ ضسف˘ن˘ب ي˘لأو˘م˘لأ

.ضضورعلأ حتف ةسسلج
ريسضحت ةدم لداعت ةدمل مهسضورعب نومزتلم نودهعتملأ ىقبي:ضضورعلأ ةيحÓسص

.ضضورعلأ عأديإأ خيرات نم ءأدتبأ رهسشأأ ةثÓث دئأز ضضورعلأ

<



ًاحاÎقا مدقي يشسليششت
ةدوع نأاششب اًديدج

«غيلÈÁÒلا»
ديدج حارتقاب يسسليسشت يدان مدقت

يرود˘˘لا ى˘˘لإا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع نأا˘˘˘سشب
بق˘ع ةر˘م لوأ’ ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
لÓخ دجتسسملا انوروك ضسوريف ةمزأا
ةف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو.يرا˘ج˘لا ر˘ه˘˘سشلا
يسسليسشت نإاف ،ةيناطيربلا «فار˘غ˘ي˘ل˘ي˘ت»
دعاقم ىلع نيسسلاجلا ددع ةدايز حرتقا
ىلإا «غيلريميربلا» تايرابم يف ء’دبلا
ةفيحسصلا تراسشأاو.(7 نم ’دب) ةعسست
ةيلامتحاب د˘ه˘سشت˘سسي ي˘سسل˘ي˘سشت نأا ى˘لإا
بق˘ع تا˘با˘سصإ’ ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘ت
ةراسسخ ىلإا ةفاسضإ’اب ،ريخأ’ا فقوتلا

.انوروك ضسوريفب ببسسب نيبع’
نأا ىر˘˘ي ي˘˘سسل˘˘ي˘˘˘سشت نأا تح˘˘˘سضوأاو

نيبردملا حنميسس حارتق’ا اذه قيبطت
اميسس’ ،تايرابملا يف لسضفأا تارايتخا
ةسسمخ ىلإا تارييغتلا ددع ةدايز مت هنأا
تركذو.م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ءا˘ق˘ل ل˘ك ي˘˘ف
حارتقا ة˘سشقا˘ن˘م م˘ت˘ت˘سس ه˘نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا
ة˘˘ط˘˘˘بار عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا ي˘˘˘ف ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت
نمو ،لبقملا ضسيمخلا ،«غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
ةيدنأ’ا نم لوبقب ىظحي نأا عقوتملا

.نيرخآ’ا نيبردملاو

ددحُي غنيلرتشس
ةلبقملا هتوطخ

نع ،يزيلجنإا يفحسص ريرقت فسشك
رتسسسشنام مجاهم غنيلرتسس ميحر ريكفت
،قيرفلا فوفسص نع ليحرلا يف ،يتيسس
يف ةكراسشملا نم يدانلا نكمتي مل اذإا
.لبقم˘لا م˘سسو˘م˘لا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
دق ،مدقلا ةركل يبوروأ’ا داحت’ا ناكو
ن˘م ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م نا˘˘مر˘˘ح رر˘˘ق
بب˘سسب ،ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل ا˘يرا˘ق ة˘كرا˘سشم˘لا

بسسحبو.فيظنلا بعللا دعاوق رسسك
نإاف ،ةيزيلجنإ’ا «تند˘ن˘بد˘نإا» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
يتي˘سسلا ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا د˘ير˘ي غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘سس
طبترا يذلاو ،ديردم لايرل لاقتن’او
.تارم ةدع يغنريملاب مامسضن’اب همسسا

لايرب هبا˘ج˘عإا غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘سس ف˘خ˘ُي م˘لو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف حر˘سص ثي˘ح ،د˘˘يرد˘˘م
نأا ركذي.عئار دان يجنريملا نأاب تارملا

يتيسسلا عم دقعب طبتري غنيلرتسس ميحر
.3202 فيسص ىتح

عم قفتي نوتبماهثواشس
ءاقبلا ىلع لتاهنزاه

4202 ىتح
ةيناطيرب مÓعإا لئاسسو ةدع تركذ

برد˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نزا˘˘˘˘˘ه ف˘˘˘˘˘˘لار نأا
لجأا نم قافت’ لسصوت نوتبماهثواسس
عم ىقبيل تاونسس عبرأ’ هدقع ديدمت
يزيلجنإ’ا يرودلا يف ضسفانملا يدانلا
تلاقو.4202 ىتح مدقلا ةركل زاتمملا
ن˘م ه˘نإا «ضسترو˘˘ب˘˘سس يا˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘سش
يذلا ،نوتبماهثواسس دكؤوي نأا عقوتملا

ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل د˘ق˘ع˘ب ل˘تا˘ه˘نزا˘ه ن˘˘ي˘˘ع
دعب8102 ربمسسيد يف ماعلا فسصنو
هبردم دقع ديدجت ،زويه كرام ةلاقإا
نوتبماهثواسس ناكو.ضسمأا يواسسمنلا
عسست لبق يرودلا يف41 زكرملا لتحي
امدنع مسسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ل˘ع تا˘يرا˘ب˘م
فاقيإا ي˘ف91‐ديفوك ةحئا˘ج تب˘ب˘سست
يرود˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا تدا˘˘˘عو.ةقباسسملا
دعب تابيردتلا ىلإا زاتمملا يزيلجنإ’ا
انوروك ضسوريف يسشفت ببسسب فقوتلا
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا
.يراجلا ناوج71 يف مسسوملا
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هلسسرأا باطخ يف ،يلسسنراب لاق
نإا ،يزيلجنإ’ا يرودلا ةطبار ىلإا

يذ˘لا طا˘سشن˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ط˘˘ط˘˘خ
«91 د˘ي˘فو˘ك» ة˘مزأا بب˘سسب ف˘˘قو˘˘ت
نودب مسسوملا لامكتسس’ يدؤوتسس
.«ةيسضاير ةهازن»

يرود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأاو
فانئتسس’ ططخت اه˘نأا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ناوج02 يف ،ةيناثلا ةجردلا يرود
،هفقوت نم رهسشأا ةثÓث يلاوح دعب

تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل لا˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘م’ا طر˘˘˘سشب
.ةموكحلا تابلطتمو

زكرملا بحا˘سص ،ي˘ل˘سسنرا˘ب لا˘قو
42 نم نوكملا يرودلا يف ريخأ’ا
تلسصح يذلا باط˘خ˘لا ي˘ف ،ا˘ق˘ير˘ف
هنم ةخسسن ىلع ضستروبسس ياكسس
،0202‐9102 م˘سسو˘م ل˘م˘ت˘كا اذإا»
،ةيسضاير ةهازن نودب لمتكيسس هنإاف
ر˘ي˘غ ا˘ه˘تÓ˘ي˘˘كسشت ة˘˘يد˘˘نأ’ا ضضع˘˘ب
ببسسب نيسسفانملاب ةنراقم ةنزاوتم

.«نيبعÓلا دوقع ءاهتنا
دقف˘ت˘سس ة˘يد˘نأ’ا ضضع˘ب» فا˘سضأاو

ي˘ف ا˘˘ه˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘يز˘˘م
ريهامج نودب ة˘ما˘ق˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا

تقو يف اهسسفن ةهجاوملاب ةنراقم
.«مسسوملا نم قباسس

طبهتسس يتلا ةيدنأ’ا هذه» عباتو
ريغبو ملاظ لكسشب ىندأ’ا ةجردلل

ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا بعا˘˘ت˘˘م ه˘˘جاو˘˘ت˘˘سس ق˘˘ح
.«اهلكايه يف Óمتحم ارايهناو

لاطبأ’إ يرود ‘ لهأاتلإ ‘ اسصÈلإ ةردق ‘ اقثإو إدب

ائيشش انحنÁ نل لايرلاو ..ديدجتلا تاشضوافم انفقوأا :نغيتشش

ةهازنلل رقتفيشس مشسوŸا لامكتشسا :يلشسنراب

برد˘˘˘م بو˘˘˘ل˘˘˘ك ن˘˘˘غرو˘˘˘ي لا˘˘˘ق
رخآا يف عجارتي نل هقيرف نإا لوبرفيل
يزيلجنإ’ا يرودلاب تايرابم عسست
نأا دعب ى˘ت˘ح مد˘ق˘لا ةر˘كل زا˘ت˘م˘م˘لا
03 يف لوأ’ا هبقلب جيوتتلا نمسضي

.اماع
قافب ردسصتملا لوبرفيل مدقتيو

يتيسس رت˘سسسشنا˘م ى˘ل˘ع ة˘ط˘ق˘ن52
ع˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا بحا˘˘˘سص
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

دعب رهسشلا اذه ةقباسسملا فانئتسس’
.91‐ديفوك ةحئاج ببسسب فقوتلا

دسصح اسضيأا لوبرفيل عيطتسسيو

لوأا يف نوترفيإا ىلع زاف اذإا بقللا
طرسشب يرودلا فانئتسسا دعب ةارابم
يف لانسسرآا مامأا يتيسس رسسخي نأا

.يراجلا ناوج71
ة˘˘عاذإ’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه بو˘˘ل˘˘˘ك غ˘˘˘ل˘˘˘بأاو

ن˘م» :(ي˘سس.ي˘ب.ي˘ب) ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
مل اننكل رمأ’ا يف ريكفتلا فيطللا
كرد˘ن ن˘ح˘نو د˘ع˘ب بق˘ل˘˘لا˘˘ب جو˘˘ت˘˘ن
انبرتقا اننأا كردن» :فاسضأاو.«كلذ
72 ى˘ق˘ب˘ت˘ي .ر˘مأ’ا م˘سسح˘ن م˘ل ن˘˘كل
ىرا˘سصق لذ˘ب˘ن˘سسو ة˘حا˘ت˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

.«اعيمج اهيلع لوسصحلل اندهج
ن˘ع ف˘قو˘˘ت˘˘لا د˘˘ير˘˘ن ’» :ع˘˘با˘˘تو

.«نيتارابم دعب تاراسصتن’ا قيقحت
ذنم يزيل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ف˘قو˘تو

تداع امنيب ءابولا ببسسب ضسرام31
ي˘˘˘ف تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا قر˘˘˘ف˘˘˘˘لا

تيوسصتلا لبق ةريغسص تاعومجم
نار˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
بو˘ل˘ك فا˘سضأاو.يديل˘ق˘ت ل˘كسشب
ءيسش اذهو رمأ’ا اذه تدقتفا دقل»

.«قدسصي ’
(مدقلا ةرك) اهنأا فرعأا» :فاسضأاو

اهنكل ةايحلا يف ءيسش مهأا تسسيل
اهيلإا ضسانلا علطتي نأا ىنمتأا .يفغسش

.«كلذ لعفن اننأ’

عجاÎي نل لوبرفيل :بولك

لاير نأا ،ضسمأا ،ينابسسإا ريرقت دكأا
اذه ىرخأا ةرم بعلل دوعي دق ديردم
و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس» دا˘ت˘سس ى˘ل˘ع م˘سسو˘م˘˘لا
.«ويبانرب

«وتي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو
دعتسسم ديردم لاير نإاف ،ينابسسإ’ا
ح˘م˘سس اذإا ،و˘ي˘با˘نر˘ب˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘˘ل˘˘ل
يف روهمج لاخدإاب يكلملا يدانلل
.ابوروأا لاطبأا يرودب تايرابملا

اًبعسص اًعسضو يغنريملا ضشيعيو
ر˘˘سسخ ثي˘˘ح ،لا˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود ي˘˘˘ف
رتسسسشنام مامأا هبعلم ىلع قيرفلا
با˘˘˘هذ ي˘˘˘ف ،2‐1 ةجي˘ت˘ن˘ب ي˘ت˘ي˘سس
.يئاهنلا نمث رودلا

ضسيئر ،زيري˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف نا˘كو
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نأا ن˘˘ل˘˘عأا ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير

بعلم ىلع تايرا˘ب˘م˘لا ضضو˘خ˘ي˘سس
متي امد˘ن˘ع و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس يد ود˘ير˘ف˘لأا
.مسسوملا فانئتسسا

هنأاسش نم رارقلا اذه نأا حسضوأاو
ءانبلا لامعأا ةريتو عيرسستب حامسسلا
.«ويبانرب وغايتناسس» بعلم يف

يرود˘لا قر˘ف ع˘ي˘م˘˘ج ضضو˘˘خ˘˘تو
ةلماك ةيبيرد˘ت ا˘سصسصح ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
11 يف مسسوملا فانئتسس’ ادادعتسسا

ذ˘ن˘م ه˘ف˘قو˘ت د˘ع˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا ناو˘˘ج
ة˘˘مزأا بب˘˘سسب ؛ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ضسرا˘˘˘م
.دجتسسملا انوروك ضسوريف

ةلا◊ا هذه ‘ ويبانÈلا ¤إا دوعي ديردم لاير

ر˘˘ي˘˘ت ه˘˘يرد˘˘نأا ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ف˘˘سشك
ببسس ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ضسرا˘ح ،ن˘غ˘ي˘ت˘سش
عم هدقع ديدجت تاسضوافم لطعت
.«ينولاتكلا» يدانلا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ن˘غ˘ي˘ت˘سش لا˘قو
ود˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ا˘˘˘ه˘˘˘تزر˘˘˘بأا
اًنكمم ضسيل» :ةينابسسإ’ا «وفيتروبيد
.«فيسصلا اذه ةنولسشرب رداغأا نأا

كا˘˘˘ن˘˘˘ه تنا˘˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ل» :فا˘˘˘سضأاو
ل˘ي˘كو ن˘ي˘ب ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
،د˘يد˘ج˘ت˘لا نأا˘سشب يدا˘ن˘لاو ي˘لا˘م˘عأا
ضسور˘ي˘ف ة˘مزأا رو˘˘ه˘˘ظ بق˘˘ع ن˘˘كل

تقو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘كي م˘˘˘ل ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
يف ،دقعلا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل بسسا˘ن˘م˘لا

نو˘ق˘ل˘ق ضسا˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا نأا ل˘ظ
.«ليجأاتلا انررق اذل ،مهتايح نأاسشب

ةديج ةلاح يف يننأا رعسشأا» :عباتو
رع˘سشت ي˘ت˘ل˘ئا˘ع نأ’ ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘م
.«انه اًسضيأا حايتر’اب

ى˘ل˘ع ؟ا˘غ˘ي˘˘ل˘˘لا ةدو˘˘ع» :ل˘˘سصاوو
يف انك ام اًردان ،يدسسجلا ىوتسسملا

اننإاف اًيلقع امأا ،يلاعلا ىوتسسملا اذه
ىلع ريبك لكسشب انزيكرت عسضنسس
.«ةيقبتملا تايرابملا

دقل ؟ريهامج نود بعللا» :لمكأاو
ضس’ د˘سض ف˘قو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ترر˘˘م
نل ،فلتخم رمأ’ا عبطلابو ،ضساملاب
نودب ةارابم نإا ثيح ،انسسفنأا عدخن

،ةيبذا˘ج˘لا ضسف˘ن ا˘ه˘ل ضسي˘ل رو˘ه˘م˘ج
ا˘˘م اذ˘˘هو ،دو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس ةر˘˘˘كلا ن˘˘˘كل
ع˘سضو ي˘ف ن˘ح˘ن» :م˘˘تأاو.«اندعسسي

نل ديردم لاير نكل ،اغيللا يف ديج

وحن قابسسلا يف ءيسش يأا انحنمي
ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل ؟لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود ،بق˘˘˘ل˘˘˘لا
،باهذلا ءاقل بقع لهأاتلل ةيلسضفأا

.«اهنم ةدافتسس’ا ديرنو

مشسحي فوهÒب
نم رلوم فقوم
بختنŸ ةدوعلا

ايناŸأا
ر˘يد˘م فو˘هر˘ي˘ب ر˘ف˘ي˘لوأا لا˘˘ق

نإا مدقلا ةركل يناملأ’ا بختنملا
ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي ن˘˘ل ر˘˘لو˘˘م ضسا˘˘˘مو˘˘˘ت

ممأ’ا ضسأاك يف بختنملا فوفسص
م˘غر كلذو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘˘بوروأ’ا
اهمدقي يتلا ةيوق˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا

اذ˘˘ه لÓ˘˘خ خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ع˘˘˘م
.مسسوملا

تا˘ح˘˘ير˘˘سصت فو˘˘هر˘˘ي˘˘ب لا˘˘قو
ة˘ي˘نا˘كمإا نأا˘سشب «ر˘كي˘ك» ة˘ل˘ج˘م˘ل
اددجم بختنمل˘ل ر˘لو˘م ءا˘عد˘ت˘سسا

م˘ي˘خاو˘ي ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ي˘˘ن˘˘نإا» :فو˘˘ل
ا˘ه˘مد˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
نلعأا دق ناك ميخاوي نكل .ضساموت
.«حوسضوب هرارق

م˘˘مأ’ا ضسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب تنا˘˘˘كو
ةررقملا (0202 وروي) ةيبوروأ’ا
تلجأات دق ،ةيبوروأا ةلود21 يف
ة˘مزأا بب˘سسب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا ى˘لإا

دجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ءا˘بو
.(‐91ديفوك)

ماعلا يف فو˘ل م˘ي˘خاو˘ي ن˘ل˘عأاو
يثÓثلا راو˘سشم ة˘يا˘ه˘ن ي˘سضا˘م˘لا

مور˘ي˘جو ز˘ل˘ي˘مو˘ه ضستا˘مو ر˘لو˘م
.بختنملا عم غنيتاوب

فول لاق ،يسضاملا يرفيف يفو
بختنملل رلوم ةدوع ةيلامتحا نإا
يبع’ نأا املاط ةفيعسض نوكتسس
نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.ةيزهاجلاب

نأا لبقت بجي هنإا فوهريب لاقو
ىدبأا دقو ،ابعسص ارارق ذختا فول
مدقيو.نابسشلا نيبعÓلا يف هتقث
ةديج تايوتسسم (اماع03) رلوم
تقو˘˘لا ي˘˘ف خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ع˘˘م
ةعبسس قيرفلل لجسس دقو يلاحلا
اذه لÓخ افده81 عنسصو فادهأا
ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا ي˘ف م˘سسو˘˘م˘˘لا
.«اغيلسسدنوب»



ةركل يلودلا داحت’ا ضسلجم دكأا
د˘عاو˘ق˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ،«با˘ف˘˘يإا» مد˘˘ق˘˘لا
‐0202) م˘سسو˘م ن˘م اءد˘ب ةد˘يد˘ج˘˘لا

ترر˘ق ي˘ت˘لا ت’و˘ط˘ب˘لا ي˘فو ،(12
ة˘بار˘ق ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ادد˘˘ج˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لا
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش
دد˘˘ع ع˘˘فر ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،ا˘˘نورو˘˘ك
.ةسسمخ ىلإا ةارابملا يف تارييغتلا

تارار˘ق˘لا هذ˘ه ضسل˘ج˘م˘لا ذ˘˘خ˘˘تاو
ي˘ت˘لا تار˘ي˘ثأا˘ت˘لا بب˘سسب˘ب ةد˘يد˘ج˘˘لا

ي˘˘سشف˘˘ت ءار˘˘ج مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك تلا˘˘˘ط
ثيح ،ملاعلا ي˘ف ي˘جا˘ت˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا
«ةرسشابم اهقيبطتب حمسس هنأا حسضوأا
ةدوعلا تررق يتلا ت’وطبلا يف»
ي˘ف ى˘ت˘حو ،ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ناو˘ج لوأا ي˘ل˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

0202».
طون˘م˘لا ضسل˘ج˘م˘لا نا˘ي˘ب فا˘سضأاو

يام8 يف» «ةبعللا دعاوق عسضوب
ليدع˘ت لا˘خدإا م˘ت ،ي˘سضا˘م˘لا0202
ح˘م˘˘سسي ،3 نو˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تقؤو˘˘م
اهقرف ءاطعإا˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا ت’و˘ط˘ب˘ل˘ل

ةسسمخ ىسصقأا دحب مادختسسا رايخ
قحلا قيرف لك ءاطعإا عم ،تارييغت
Óسضف ،تارم3 ىلع رمأ’ا اذه يف
ن˘ي˘ب م˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
.«نيطوسشلا

دعاوق» «نأا ىلإا نايبلا راسشأا امك
12‐0202 م˘˘سسو˘˘م ي˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘لا
تايرابملا يف ىتح ةيرابجإا نوكتسس
نم اءدبت يتلا ت’وطبلاو ،ةيدولا
.«0202 ناوج لوأا

ي˘ت˘لا ت’و˘ط˘˘ب˘˘لا نأا ’إا» :دد˘˘سشو
تا˘يرا˘ب˘م) خ˘يرا˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ب˘ق تأاد˘ب
،(ةعمجملا ت’وطب˘لاو تا˘ي˘ف˘سصت˘لا
هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت ا˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب نو˘˘كي˘˘سس
ةقباسسملا ةيادب ،ىسصقأا دحب دعاوقلا
.«ةيلاتلا

،ةد˘يد˘ج˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
اذإاو ،د˘ي˘لا ة˘سسم˘ل مو˘ه˘ف˘م ح˘ي˘سضو˘˘ت

ةقيرطب هدي˘ب ةر˘كلا م˘جا˘ه˘م˘لا ضسم˘ل
،طقف ةفلاخم كانه نوكتسس ،ةيوفع
تدأا وأا فدهب ةبعللا ضسفن تهتنا اذإا
.ةققحم ةسصرف ىلإا

،ءازجلا تÓكرب ضصاخ رخآا ليدعت
ددسسمو ضسراحلا ةف˘لا˘خ˘م ة˘لا˘ح ي˘ف
ضسف˘ن ي˘ف ة˘ب˘ع˘ل˘لا د˘عاو˘ق˘ل ة˘ل˘˘كر˘˘لا
امنيب ،طقف بعÓلا لقاعي ،تقولا
مايق ةلاح يف طقف ةلكرلا ةداعإا متت
،دعاوقلل ةحسضاو ةفلاخمب ضسراحلا

لوخد ى˘ل˘ع ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا هذ˘ه تر˘ثأاو
.ىمرملل ةركلا
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ةر˘كل ي˘نا˘م˘˘لأ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا ح˘˘سضوأا
حا˘˘ن˘˘ج و˘˘سشنا˘˘سس نودا˘˘ج نأا مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ىلع لسصحي مل دنومترود ايسسوروب
يكيرمأ’ا ةافو ىلع هجاجتح’ راذنإا

ةطرسش لجر دي ىلع ديولف جروج
.ةارابملا ءانثأا هسصيمق علخب

ءا˘ن˘ثأا ه˘˘سصي˘˘م˘˘ق و˘˘سشنا˘˘سس ع˘˘ل˘˘خو
ر˘ه˘ظ˘ي˘ل فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست˘ب ه˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا
ةرا˘ب˘ع ه˘ي˘˘ل˘˘ع بت˘˘ك ر˘˘خآا ا˘˘سصي˘˘م˘˘ق
و˘هو ،«د˘يو˘˘ل˘˘ف جرو˘˘ج˘˘ل ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا»
يف يفوت يقيرفأا لسصأا نم يكيرمأا

ةطرسش لجر اثج امدعب ضسيلوباينم
.هقنع ىلع هتبكرب ضضيبأا

ى˘ل˘ع و˘سشنا˘سس ل˘سصح ن˘ي˘ح ي˘˘فو
هليمز قلتي مل ،مكحلا لبق نم راذنإا
.Óثامم اباقع يميكح فرسشأا

مدقلا ةركل يناملأ’ا داحت’ا لاقو
بعÓ˘˘لا ع˘˘ل˘˘خ مد˘˘ع بب˘˘سسب كلذ نإا
طقف هعفر هنكل هسصيمقل يبرغملا
.ديلا طخب ةبوتكم ةلاسسر رهظيل

ي˘لود˘لا ضسل˘ج˘م˘لا ح˘ئاو˘ل ضصن˘تو
ةبعللا نيناوق نسسي يذلا مدقلا ةركل

:اذإا راذنإا ىلع نوبعÓلا لسصحي نأا
او˘ط˘غ وأا بع˘ل˘لا ضصي˘م˘˘ق او˘˘ع˘˘ل˘˘خ»
.«هب مهسسوؤور

،ضشيرو˘ل˘˘ف ل˘˘كيا˘˘م ضستو˘˘ل لا˘˘قو
يف ةبخنلا ماكحل يسضايرلا ريدملا
ي˘ف ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘نا˘م˘لأ’ا دا˘ح˘ت’ا
ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ فر˘سصت˘لا اذ˘ه» :نا˘ي˘˘ب
21 مقر نوناقلل اقفو حوسضو لكب
ة˘لا˘سسر˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ه˘˘ل ضسي˘˘ل ر˘˘مأ’او
.«ةيسسايسسلا

ماكحلا ىلع بعسصلا نم» :عباتو
وأا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تارا˘ب˘ع˘لا ة˘ظ˘حÓ˘˘م
.«ةارابم لÓخ ةيسصخسشلا وأا ةينيدلا

مدقلا ةركل يناملأ’ا داحت’ا نكل
و˘˘سشنا˘˘سس ة˘˘لأا˘˘سسم ع˘˘جار˘˘ي ه˘˘نإا لا˘˘˘ق
نو˘ت˘سسو ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ي˘م˘ي˘˘كحو
بت˘ك يذ˘لا كلا˘سش بع’ ي˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘م
ةراسش ىلع «جروجل ةلادعلا» ةرابع
.هعارذ ىلع اهادترا

يلودلا ضسلجملا نيناو˘ق˘ل ا˘ق˘ب˘طو
تاودأا لمحت نأا بجي ’ ،مدقلا ةركل
ةيسسايسس روسص وأا تارابع يأا ةبعللا

.ةيسصخسش وأا ةينيد وأا
ضسي˘˘ئر بئا˘˘ن خو˘˘ك ر˘˘ن˘˘يار لا˘˘قو

هذ˘ه ن˘م ءز˘˘ج» ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا
تناك اذإا امم دكأاتلا اهفده دعاوقلا
ي˘ه بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘سضرأاو تا˘يرا˘ب˘م˘لا
«تافرسصتلا هذهل بسسانملا ناكملا

تافرسصت مهفتيو مرتحي هنأا افيسضم
.نيبعÓلا

ةديعب لظت نأا بجي ةبعللا» :عباتو
لئاسسرلا وأا ةيسسايسسلا تارابعلا نع
لبق ضصرف عبطلاب كانه ..عون يأا نم
.«ءايسشأ’ا هذه لثمل ةارابملا دعبو

ىر˘نو ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع» :دازو
هذه لثم يف ةبو˘ل˘ط˘م˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
.«فقاوملا

بع’ مارو˘˘ت ضسو˘˘˘كرا˘˘˘م ا˘˘˘ث˘˘˘جو
ى˘ل˘ع خا˘بدÓ˘ج˘ن˘سشنو˘˘م ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب
لجسس نأا دعب ديولف ميركتل هتبكر
ةر˘كل ي˘نا˘م˘لأ’ا دا˘ح˘ت’ا ن˘كل ا˘فد˘ه
ن˘˘كم˘˘ي» ه˘˘فر˘˘˘سصت نإا لا˘˘˘ق مد˘˘˘ق˘˘˘لا
د˘سض ضسي˘لو ة˘ق˘ير˘ط يأا˘ب «هر˘ي˘سسف˘˘ت
.حئاوللا

ةنولششرب ء’دب ‘ قثي ’ Úتيشس
ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘˘ت د˘˘كأا

نأا ،ءاثÓثلا مويلا ،ينابسسإا
برد˘م ،ن˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘كي˘˘ك
ء’دب يف قثي ’ ،ةنولسشرب
.ينولاتكلا يدانلا

ن˘˘ل˘˘عأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس نا˘˘˘كو
تاري˘ي˘غ˘ت˘لا ةدا˘يز˘ل ه˘سضفر
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘˘˘لإا
كلذ نأا اًم˘عاز ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع رر˘˘سضلا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي˘˘سس
؛ةنولسشرب لثم قرفلا ضضعب

ى˘˘ل˘˘ع نودا˘˘ت˘˘ع˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘نأ’
تايرابملا ءاهنإاو ةرطيسسلا
،ر˘ي˘خأ’ا ف˘˘ط˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
،ه˘˘مو˘˘سصخ قا˘˘هرإا بب˘˘˘سسب
د˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي˘˘˘˘سس كلذ˘˘˘˘بو
.رارقلا اذه نم نوسسفانملا

ديحولا بردملا وه نيتيسس نإاف ،ينابسسإ’ا «وتيغنريسشلا» جمانربل اًقفوو
.انوروك ضسوريف ةمزأا بقع تارييغتلا ددع ةدايز نم ىكتسشا يذلا

دسسفيسس ديدجلا رارقلا نأا دقتعي نيتيسس نأا ىلإا ينابسسإ’ا جمانربلا راسشأاو
.ةنولسشرب يف هتيجيتارتسسإا

دوعي ةسسمخلا تارييغتلا رارق ىلع نيتيسس ضضارتعا ببسس نأا حسضوأاو
.ةنولسشرب ء’دب يف هتقث مدع ىلإا

دنو“رود نع لحÒشس رفاف :شسويتام
بابشسأ’ا هذهل

مايأا sنأا ،ايناملأا بختنمو خنويم نرياب ةروطسسأا ،ضسويتام راثول نمؤوي
تتاب ،دنومترود ايسسوروب يدان يف ،رفاف نايسسول يرسسيوسسلا بردملا

.ةدودعم
قيرفلا ةنميه ىلع ءاسضقلا يف يلاوتلا ىلع يناثلا مسسوملل ،رفاف لسشفو

قابسس نع دنومترود دعتبا امدعب «اغيلسسدنوبلا» بقل ىلع «يرافابلا»
.ةياهنلا ىلع ت’وج5 لبق ،طاقن7 قرافب بقللا

اذإا» :ضسمأا «ضستروبسس ياكسس» ةكبسش ىلع هدومع يف ضسويتام بتكو
نل هنأا كردتسس ،نروبرداب ةهجاوم ةياهن دعب رفاف لعف ةدر ىلإا ترظن
.«رخآا مسسومل هبسصنم يف رمتسسي

ي˘ف ا˘ًق˘ح’ ر˘مأ’ا ن˘ع ثد˘ح˘تأا˘سسو ،كلذ ى˘ل˘ع اًر˘سصم تلزا˘م» :ل˘م˘˘كأاو
.«ةلبقملا ةليلقلا عيباسسأ’ا

نيقباسسلا نيبردملا نم هريغك رفاف sنأا قبسسأ’ا ةيناملأ’ا ةركلا مجن ىريو
.يغبني امك يمÓعإاو يريهامج معدب ىظحي ’ ،دنومترودل

ناك ،د˘نو˘م˘ترود ي˘ف ر˘يد˘ق˘ت˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ل˘سصح برد˘م ر˘خآا» :فا˘سضأاو
.«بولك نغروي

،قÓطإ’ا ىلع دنومترود يبردم لسضفأا دحأا رفاف sنأا ،ضسويتام دقتعيو
دسصح يف حجني ’ هنأا ’إا ،هتدايق تحت قيرفلا تايئاسصحإا ىلإا رظنلاب
.خنويم نرياب ةنميه ءاهنإ’ ةيفاكلا طاقنلا

دنومترود بردم اهب أادب يتلا ةليكسشتلا ضسويتام دقتنا ،كلذ مغرو
نوداج يئانثلا عسضو يف هئطخ ىلإا اًريسشم ،نرياب دسض وكيسسÓكلا ةارابم
.(1‐0) هتراسسخ يف مهسسأا ام ،ء’دبلا دعاقم ىلع ناسشت يرميإاو ،وسشناسس

وكين يتاوركلا يلوت ةيلامتحا˘ب د˘ي˘ف˘ت ي˘ت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
تلواح يدانلا ةرادإا نأا فورعملا نم» :لاق ،دنومترود بيردت ضشتافوك
.«ءاتسشلا يف هعم لسصاوتلا

لكسشب هل ةمهملا دانسسإ’ تاثداحملا هذه تناك اذإا ام ملعأا ’» :متأاو
ىلع هنكل ،لبقملا مسسوملاب قيرفلا بيردت نأاسشب هيأار ةفرعمل مأا ،يروف
بيردت هل قبسس امدعب همدقيل ريثكلا هيدلو ،ةريبك ةربخ وذ بردم لاح يأا

.«خنويم نريابو ،تروفكنارف تخارتنيآاو ،ايتاورك
ةديدج ةلاشسرب شضومغلا Òثُي ششتينايب

م˘ي˘لار˘ي˘م ي˘ن˘سسو˘˘ب˘˘لا ل˘˘سصاو
ضسوتنفوج طسسو بع’ ،ضشتينايب
لو˘ح ضضو˘م˘غ˘لا ةرا˘ثإا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

،«ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا» ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم
.ةديدج ةلاسسرب

ىلع هباسسح ربع ،ضشتينايب رسشنو
،اًدحأا رظتني ’ تقولا» :«مارغتسسنإا»
و˘ح˘ن كر˘ح˘تو ،ما˘مأ’ا ى˘˘لإا ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت
.«كناميإا

«ترو˘˘ب˘˘سس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تلا˘˘قو
ريسشُت ضشتينايب تاملك» :ةينولاتكلا
يذلا ،بعÓل لم˘ت˘ح˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا

ضسيرا˘بو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ما˘م˘ت˘ها بذ˘˘ج
ه˘يدا˘ن ل˘م˘ع˘ي˘˘سسو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
.«هليحر ليهسست ىلع ضسوتنفوج

،ةيزيلجنإ’او ةيلاطيإ’ا ةغللا مادختسسا ىلع داتعا ضشتينايب» :تفاسضأاو
حسضاو حيملت يف ،ةيسسنرفلاو ةينابسسإ’ا نيتغللاب ةرملا هذه بتك هنكل
.«هب امامتها ارهظأا نيذللا نيقيرفلل

ديولف ةيسضق ‘ ةلإدعلاب دان امدعب

يعرشش Òغ وششناشس فرشصت :ÊاŸأ’ا دا–’ا

ةديد÷ا دعاوقلا ليعفت دمتعي «افيفلا»



ةنسس نم لقأإ يف قيرفلل لوأ’إ مجنلإ تاب

رشصان نب نع يلختلا شضفري نÓيم تلعج يتلا بابشسأ’ا يه هذه
نÓيم ناديم طسسوو يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا لازي ام

تدكأا يتلاو ،ةيلاطيإ’ا مÓعإ’ا لئاسسو فلتخم نم ةداسشإ’ا ىقلي يلاطيإ’ا
يدانلا تاقفسص لسضفأا نم ةيرئازجلا ةبهوملا نأا نوعمجي نيعباتملا نأا
عقوم فسشك ام بسسحبو.تاونسس ذنم اهنع ثحبي ناك يذلا يدرابمللا
اذه نأا دكأا يذلا قباسسلا يلوبمأا مجن لوح هريراقت دحا يف «ييا نÓيم»
تادوهجملا يهو ،ازيمم هتلعج يتلا تافسصلا نم ديدعلا ىلع رفوتي ريخأ’ا
يتلا ةيلاعلا ةينفلا تاراهملاو يفلخلا طخلا يف اهمدقي يتلا ةيعافدلا
اهدقتفأا يتلاو ناديملا طسسول ةديدج ةعفد هئاطعإا ىلإا ةفاسضإ’اب ،اهب عتمتي
.اهب زاتمي يتلا «اتنيرغلا» نايسسن نود تاونسس ةدعل يدانلا

طيمز.ع
يتيسسلإ عم رخآإو رتسسيل عم دحإو نيبقل ىلع لسصحت

ةقرافأ’ا نيبعÓلا رثكأاك مويدوبلا يف زرحم
«غيل ريميربلا»ـب اجيوتت

نم يتيسس رتسسسشنام مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضاير نكمت
يزيلجن’ا يرودلاب اجيوتت رثكأ’ا ةقرافأ’ا نيبعÓلا ةمئاق يف ناكم زجح
ناك لوأ’ا نيبقل ىلع لسصحت زرحم نأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.زاتمملا
رتسسسشنام عم يسضاملا مسسوملا يف ناك يناثلاو رتسسيل عم6102 ةنسس
ققح يذلا يروت ىيحي نم لك فلخ ثلاثلا زكرملا يف هعسضي ام ،يتيسس
يسسليسشت بع’ ابغورد هيديد ىلإا ةرادسصلا تداع نيح يف تارم3 بقللا
.باقلأا4 ققح يذلاو قباسسلا

اهاحسضو ةليل نيب نوكت نأإ نكمي ’ ةدوعلإ نأإ دكأإ

حارتقا تايداحت’ا نم انبلط :يدلاخ
لشصفتشس ةشضايرلاو بابششلا ةرازوو لوكوترب

ةشسفانملل ةدوعلا خيرات يف
’ ةسسفانملل ةدوعلا نأا ،ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ يلع ديسس دكأا

ةيعسضولا ببسسب ،ضضعبلا دقتعي املثم ،اهحسضو ةليل نيب متت نأا نكمي
ضصخ تاحيرسصت يف ريزولا حسضوأاو.دجتسسملا «انوروك» ضسوريف يسشفت
لبق لوكوترب حارتقا تايداحت’ا نم انب˘ل˘ط »:ي˘مو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ا˘ه˘ب
تاطلسسلا ىلع لوكوتربلا ريرمتب موقنسس »:عباتو ،«ةسسفانملا فانئتسسا
نأا ىلع ،دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلاو ةحسصلا ةرازو يف ةلثمتملا ةينعملا
يف لسصفتسس يتلا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ديب ريخأ’او لوأ’ا رارقلا نوكي
.«ةسسفانملل ةدوعلا خيرات

ءإرسشلإ ةيقحأإ عم ةراعإإ ديري يكرتلإ يدانلإ

ةششخابرنف ىلع مÓغ شضرعي زيدنم
لجا نم كرحتلا ،يلاغتربلا لامعأ’ا ليكو زيدنيم يخروخ لسصاوي

،يرئازجلا رسسيأ’ا ريهظلا مÓغ يزوف عم دقاعتلا يف بغري قيرف داجيإا
ريراقت تفسشكو.ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس يف يلاطيإ’ا يلوبان يدان مجن
ةهجلا ميعدت يف ةسشخابرنف ة˘ب˘غر ل˘غ˘ت˘سسا ز˘يد˘ن˘ي˘م نأا ،ة˘ي˘كر˘ت ة˘ي˘مÓ˘عإا
ىلع يسسنرفلا نايتإا تناسس ةسسردم جيرخ ضضرعل عافدلا نم ىرسسيلا
ىلع انيتنرويف يدان رارسصإا لظ يف ةلهسس نوكت نل ةمهملا نأا ’إا ،قيرفلا
ىرسسيلا ةهبجلا لكسشمل لح داجيإ’ رسضخلا رسسيأا ريهظ مجن عم دقاعتلا

ىلع مÓغ عم دقاعتلل احتفنم ةسشخابرنف يدان ادب ،رخآا بناج نم.عافدلا نم
.هتاذ ردسصملا بسسح ءارسشلا ةيقحأا عم ةراعإ’ا ليبسس

ب.م.يرسسيإإ
دقعلإ ديدجت ديرت «يسس.صسأإ.يسسلإ» ةرإدإإ

يجيلخلا يرودلا ىلإا لاقتن’ا نم هبارتقا يفني ةدايع نب
لك ةنيطنسسق بابسش بع’و يرئازجلا يلودلا ةدايع نب نيسسح بذك

ةيدنأا دحأا ىلإا هلاقتنإا بارتقإا لوح ،ةريخأ’ا مايأ’ا يف تجار يتلا رابخ’ا
مسسوملا نم ةيادب هتامدخ نم ةدافتسسإ’ا ديرت يتلا ةيجيلخلا تايرودلا
ىلع هرسشن يذلا ويديفلا يف قبسسأ’ا ةمسصاعلا داحتإا عفادم دنفو.مداقلا

نم اهل ضساسسأا ’ ةلوادتملا رابخأ’ا لك «رتيوتلا» يف يمسسرلا هباسسح
رابخأ’ا رسشن نع ف˘كلا˘ب ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا ضضع˘ب˘ل ة˘لا˘سسر ا˘ه˘جو˘م ،ة˘ح˘سصلا
يمسسر ضضرع يأا ىقلت دق نوكي نأا ايفان ،همسساب ثدحتلا مدعو ةطولغملا

ةدايع نب نأا ةراسشإ’ا ردجت.ةيجيلخلا ت’وطبلا يف ةطسشانلا قرفلا نم
يدان ةرادإا لازت امو ،فيسصلا اذه «رفانسسلا» عم هدقع ةياهن نم برتقي
هدقع ديدجتب نارهو ةيعمجل قباسسلا عفادملا عانقإا لواحت ةنيطنسسق بابسش
ةرتف لÓخ همسض ديرت يتلا ةيدنأ’ا نع قيرطلا عطقل نييفاسضإا نيمسسومل
.ةيفيسصلا ت’اقتنإ’ا

طيمز .ع
يإد نيسسح رسصن

ةرإدإ’إ كرحت مدع ببسس إومهفي مل

نوناقلا قيبطتب نوبلاطيو «فافلا» نولشساري ةيرشصنلا راشصنأا
دعب ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا ياد نيسسح رسصن قيرف راسصنأا لسسار

،رمحأ’او رفسصأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا قا˘سشع بل˘طو ،ي˘تو˘سصلا ل˘ي˘ج˘سست˘لا بير˘سست
ىلع لمعت يتلاو يدانلا دسض ةئطاوت˘م˘لا قر˘ف˘لا ى˘ل˘ع نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب
رسصن يف21 مقر بعÓلا ةوطخ تءاجو.فرتحم يناثلا مسسقلل هطاقسسإا

لخدتلاو ،قيرفلا ةدعاسسمل ةيلاحلا ةرادإ’ا كرحت مدع لظ يف ،ياد نيسسح
ريخأ’ا لبق ام زكرملا يف دجاوتي قيرفلا نأا امب ةيسضقلا يف يندم فرطك
ضصخي اميف ديدح نم ديب برسضلا يف راسصنأ’ا لمأايو.ةطقن91 ديسصرب
قافو قيرفل ماعلا ريدملا ةيافلح نيب راد يذلا يتوسصلا ليجسستلا ةيسضق
.نيبعÓلا لامعأا ليكو يوادعسس ميسسنو فيطسس

ب.م.يرسسيإإ
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بعÓلا فسساخ لفون داع
ا˘ث˘يد˘ح ل˘ق˘ت˘ن˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ىلع يسسنرفلا ودروب يدانل
ن˘ع ثيد˘ح˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘عإا ل˘˘كسش
اهنم يناع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘كو˘˘لا بب˘˘سسب
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا˘˘ب Ó˘˘ف˘˘كت
د˘˘˘ير˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
عا˘ن˘قإ’ ة˘سصر˘ف˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا
.هب ظافتح’اب ةرادإ’ا

ة˘ف˘ي˘ح˘سص ع˘م هراو˘ح ي˘فو
د˘كأا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا «بي˘˘كي˘˘ل»

ياد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح ر˘˘˘˘˘سصن بع’
قلخ هلامعأا ليكو نأا قباسسلا
ةرادإا عم لكاسشملا نم ديدعلا
يدا˘˘ن »:Ó˘˘ئا˘˘ق ودرو˘˘ب يدا˘˘ن
ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل ،ودرو˘˘˘ب
يلامعأا ةل˘ي˘كو ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

،زيريه ليكار ةينابسسإ’ا يهو
،اينا˘ب˘سسا ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم ا˘ه˘نأ’
ةعسضب˘ل ضضيو˘ف˘ت˘لا تح˘ن˘م˘ف
تيآا يد˘ه˘م ل˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘ل ،ما˘˘يأا
ةرادإا ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ،د˘˘م˘˘حأا

ه˘لو˘سصح در˘˘ج˘˘م˘˘بو ،ودرو˘˘ب
ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا˘˘ط ،ضضر˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
هئاطعإاو ،ليكار نع يلختلاب
يل حمسسيل ،يرسصح ضضيوفت
.«عيقوتلاب

’ نأا ي˘ن˘م˘ت˘ي ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ى˘ل˘ع ل˘كا˘سشم˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ثؤو˘˘ت
ا˘ه˘نإا»:لا˘ق ثي˘ح ه˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
نوكأ’ ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سصر˘ف
’ نأا لمآا ،ودروب يدان يف
’ يتلا ةيسضقلا هذه ينرسضت

نم نكمتأا نأاو ،اهيف يل لخد
وه هديرأا ام لك ،انه ءاقبلا
ةراسشإا يف ،«مدقلا ةرك بعل
د˘˘ق ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا
ى˘ل˘خ˘ت˘ت ودرو˘ب ةرادإا ل˘ع˘ج˘ت

ةفسصب هدقع ءارسش ةركف نع
ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
.ةراعإ’ا

ج˘ير˘خ نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ل˘ق˘˘ت˘˘نإا د˘˘ق نا˘˘ك ة˘˘ير˘˘سصن˘˘لا
ة˘ي˘فار˘ت˘حإا ة˘بر˘ج˘˘ت ضضو˘˘خ˘˘ل

ودرو˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ةراعإا لكسش ى˘ل˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا
ةيناكمإا عم رهسشأا ةتسس ةدمل
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،هد˘˘˘ق˘˘˘ع ءار˘˘˘سش
يسضاملا يوتسشلا وتاكريملا

ن˘ي˘ترا˘ب˘م ي˘ف كرا˘سش يذ˘لاو
ل˘ب˘ق ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ق˘˘فر
يرود˘لا تا˘سسفا˘˘ن˘˘م ف˘˘قو˘˘ت
ضسور˘ي˘˘ف بب˘˘سسب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

.ديدجلا انوروك
لÓغتسسإ ديري ‘ويلإ

دقاعتلإو ةيعسضولإ
نويل م‚ عم

  ةراعإ’إ ليبسس ىلع

Òغ راوع
لاقتن’اب متهم

يتيشسلا ¤إا
طسسو ماسسح راوع تاب

وذ نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘ن ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
متهم ريغ ةيرئازجلا لوسصأ’ا
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن ضضر˘˘ع˘˘˘ب
يذ˘لا ،يز˘ي˘ل˘ج˘˘ن’ا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
مج˘ن˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سسي
ط˘˘˘سسو م˘˘˘عد˘˘˘˘ل د˘˘˘˘عا˘˘˘˘سصلا
ر˘يرا˘ق˘ت ف˘˘سشكو.ناديملا
ةبوقعلا نأا ةيسسنرف ةيمÓعإا
نم يتيسسلا ىل˘ع ة˘ط˘ل˘سسم˘لا
كاهتنا ببسسب «افيويلا» لبق
لعج فيظن˘لا بع˘ل˘لا نو˘نا˘ق
ىلإا لاقتنÓل زهاج ريغ راوع
بعللاو ،يزيلجن’ا يرودلا
يف يوامسسلا قرزأ’ا نوللاب
.ديدجلا مسسوملا

ى˘˘ع˘˘سسي ،ر˘˘خآا ،بنا˘˘ج ن˘˘م
لÓغ˘ت˘سسا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن
يف يت˘ي˘سسلا ظو˘ظ˘ح ع˘جار˘ت

ى˘˘˘لإا ه˘˘˘م˘˘˘سضل راو˘˘˘˘ع م˘˘˘˘سض
،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا فو˘˘ف˘˘سص
نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
ميدقتل د˘ع˘ت˘سسم ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
عم نيمسسومل ةراعإا ضضرع
ريدجلاو.ءار˘سشلا ة˘ي˘˘ق˘˘حأا
نو˘˘˘ي˘˘˘˘ل ةرادإا نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ى˘سضم تقو ي˘˘ف تطر˘˘ت˘˘سشا

ح˘ير˘سست˘ل وروأا نو˘ي˘ل˘م05
ةبغارلا قرفلل دعاسصلا مجنلا
.همسض يف

ب.م.يرسسيإإ

يميكح يبرغŸإ عم ةفسصانم فإدهأإ5 ديسصرب

«اغيلشسدنوبلا» ‘ ةقرافأ’ا Úفادهلا ةفاشصو ‘ ينيعبشس نب

ملاعلإ يف راسصنأ’إ ىوقأاك ايبرع3ـلإو ايملاع72ـلإ زكرملإ يف «ةوانسشلإ»

ةئيهلا يف قثن نحن بئاشص ةلوطبلا فانئتشسا رارق :شساملأا
ءيشش لك لبق دارفأ’او نيبعÓلا ةمÓشسو ةيوركلا

يرئازجلا يلودلا ينيعبسس نب يمار نكمت
زجح نم يناملأ’ا خابدÓغسشنوم ايسسورب بع’و
اذه يق˘ير˘فإا فاد˘ه ل˘سضفأا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض نا˘كم
،ينا˘م˘لأ’ا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض م˘سسو˘م˘لا

يف هيدان ةقفر ةيئانثتسسإا تايوتسسم مدقي يذلاو
.«اغيلسسدنوبلا» يف هل مسسوم لوأا

ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ق˘با˘سسلا ن˘ير يدا˘ن ع˘فاد˘م ءا˘جو
مسسوملل ةقراف’ا ن˘ي˘فاد˘ه˘لا بي˘تر˘ت ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا
5 عومجمب «روبسس كيرفأا» عقوم بسسح يلاحلا
ي˘لود˘لا ي˘م˘ي˘كح فر˘سشأا ع˘م ة˘ف˘سصا˘ن˘م فاد˘˘هأا

ردسصت اميف دنومترود ايسسورب مجنو يبرغملا
ديسصرب كلاسش بع’ ثراح نيمأا هنطاوم ةمئاقلا

وداراب كيتلتا جيرخ نأا ةراسشإ’اب ريدجلا.فادهأا6
تاسسفانم ةدوع دعب ةيوق ةدوع لجسس دق ناك
،يسضاملا يام رهسش فسصت˘ن˘م «ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا»
ىلوأا يف ةمسساح ةريرمت مدقو افده زرحأا ثيح
تايرابم فانئتسسإا دعب يناملأ’ا يرودلا تايرابم
ضسوريف راسشتنإا ببسسب قيلعتلا ةرتف دعب ةلوطبلا

.انوروك
طيمز .ع

قيرفل يسضايرلا ريدملا ةيافلح دهف نوكيسس
لامعأا ليكو يوادعسس ميسسنو فيطسس قافو
ليكو مامأا لوثملل ،مويلا دعوم ىلع نيبعÓلا
.دمحم يديسس ةمكحمب ةيروهمجلا

ةيروهمجلا ليكو عمتسسي نأا رظتنملا نمو

ل˘ي˘ج˘سست˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘ح˘ير˘سصت˘ل
لسصاوتلا عقاو˘م ى˘ل˘ع ر˘سشت˘نا يذ˘لا ،ي˘تو˘سصلا
،يوادعسسو ةيافلح نيب عمج يذلاو يعامتج’ا
.ةلوطبلا تايرابم جئاتن يف بعÓتلل

ب.م.يرسسيإإ

طيمز .ع

sport@essalamonline.com

يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق ‘ امهلإوقأإ ذخأ’

مويلا ةيروهم÷ا ليكو مامأا نÓثÁ يوادعشسو ةيافلح

ةرادإا ضسلجم ضسيئر ،ضساملأا رسصانلا دبع نمث
فانئتسساب «فافلا» رارق ،رئازجلا ةيدولوم يدان
نأا احسضوم ،يحسصلا رجحلا عفر دعب ةلوطبلا
حسضوأاو.يناورم اهمسسا ةيسضق كلمي ’ قيرفلا
فرعي دحا ’ »:ةيفحسص تاحيرسصت يف ضساملأا
اننكل ،تايرابملا وأا تابيردتلل ةدوعلا خيرات
»:فاسضأاو ،«اهتارارقو ةيوركلا ةئيهلا يف قثن
بئاسص رايخ ةلوط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
مهأا نم مهأا دارفأ’او نيبعÓلا ةحسص ىقبتو
.«ءيسش

تجار يتلا ةريثكلا تاعئاسشلا ضصخي اميفو
برسضيسس هنأا ضساملأا ددسش ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف
ةيدولوم كلم يناورم »:درطتسساو ديدح نم ديب
انبناج نمو ،همسساب ةيسضق دجوت ’و رئازجلا
.«نيبعÓلا يمحنسس

ايملاع72ـلإ زكرملإ يف «ةوانسشلإ»
روهمج ىوقأاك ايبرع3ـلإو

فطخ نم رئازجلا ةيدولوم راسصنأا نكمت
يذلا ريظنلا عطقنملا عيجسشتلا لسضفب راظنأ’ا
مهقيرف اهيف نوكي ةارابم لك يف هب نوموقي

ديمع راسصنأا ءاجو.رايدلا جراخ وأا لخاد افرط
ايملاع72ـلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا

«لو˘ب˘تو˘˘ف ضسنار˘˘ف» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت بسسح
يتلاو اهب تماق يتلا ةسساردلا لÓخ ،ةيرهسشلا
لتحا نيح يف ،ةيملاعلا ريهامجلا ىوقأا ضصخت

3ـلا زكرملا رمحأ’او رسضخأ’ا نينوللا قاسشع
يواسضيبلا ءاجر˘لا را˘سصنأا ن˘م ل˘ك د˘ع˘ب ا˘ي˘بر˘ع
عبرت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ير˘سصم˘لا ي˘ل˘هأ’او ي˘بر˘غ˘م˘لا
ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا زرو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘جا˘˘كو˘˘ب را˘˘سصنأا
ي˘براد˘لا نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا ر˘˘كذو.ةرادسصلا
دا˘ح˘تاو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ن˘ي˘˘ب ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
هب موقي ام لÓخ نم راظنأ’ا فطخي ةمسصاعلا
ةز˘ي˘م˘م ءاو˘جأا ن˘˘م تا˘˘جرد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف را˘˘سصنأ’ا

ربتعي يذلا يبونجلا جردملا يفو اسصوسصخ
.ديمعلا «ضسارتلأا»ـل لوأ’ا لقعملا

ب.م.يرسسيإإ

بعل وه هديرأا ام لكو ّيلع رثأا ءÓكولا عارشص :فشساخ
مدقلا ةرك
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فيكو يحتف كلاوحأا يه فيك
 ؟كتايموي ريشست

لك لاح ل˘ك ى˘ل˘ع ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا

نحنف ديج لكسش يف ريسست رومأ’ا
لمعنو يحسصلا رجحلاب ايلاح مزتلن

ينفلا مقاطلا جمانر˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع
ءاسضقل رخآ’ نيح نم ىعسسن امك
ىلإا اعيرسس ةدوعلاو تايجاحلا ضضعب
 .تيبلا

دارفنا ىلع كتاريشضحت
جمانرب قبطت له ةلشصاوتم

شسرامت مأا ينفلا مقاطلا
 ؟كب ةشصاخ نيرامت

لكسشب ابيرقت لمعي ينفلا مقاطلا
ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب ا˘ن˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع يرود
ىتح ديج لكسشب هقيبطت ىلع لمعن
ةيزهاجلا قفوو ةروسصلا يف نوكن
يف دجاوتلاب انل حمسست يتلا ىلثملا
نم ةلوطبلا ةدوعل ابسسحت ةمروفلا

 .ديدج
بتكملل ريخألا عامتجلا

ةدوع ةيناكمإا رقا يلاردفلا
ةرتف ءاهتنا دعب ةشسفانملا

 ؟يحشصلا رجحلا

ايباجيا رارقلا ر˘ب˘ت˘عا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م
اديعب باهذلا فدهتسسن اننأاو ةسصاخ
ةسصرف نأا امب ةيروهمجلا ضسأاك يف
ىقب˘ت ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن˘ل˘ل ا˘ن˘لو˘سصو
ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ر˘ي˘ب˘ك لا˘م˘ت˘حا˘ب
رارقلا يل دوعي ول امأا اريثك لئافتم
ديدجلا مسسوملا را˘ظ˘ت˘نا نأا د˘ق˘ت˘عا˘ف
ناو ةسصاخ ر˘ي˘ث˘كب ل˘سضفأا نو˘كي˘سس
طلختسس نهارلا تقولا يف ةدوعلا

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ قاروأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
 .لبقملا مسسوملل ةجمربلا ةفاثكل

ىلع نيلوؤوشسملا نأا ىرت له
ىلع نورداق ةيرئازجلا ةركلا

املثم ةدوعلا فورظ ريفوت
 ؟ايناملأا يف لشصح

ف˘نأا˘ت˘سست نأا اد˘ج بع˘˘سصلا ن˘˘م
ةيلاحلا عاسضوأ’ا لظ يف ةلوطبلا

ي˘ت˘لا تا˘نا˘كمإ’ا با˘ي˘غ˘ل ا˘م˘˘ي˘˘سس’
ر˘ي˘غ ن˘˘م ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ك كلذ˘˘ب ح˘˘م˘˘سست

ايناملأا عم انسسفنأا نراقن نأا لوقعملا
ريخ اهيف يل امومع ادج نيديعب اننأ’
 .لاقي امك يبر اهبيجي

ملاع يف كتايادب ىلإا دوعن
يجيرخ نم ربتعت ةريدتشسملا

فافلا ةيميداكأاو ليانم جرب
 ؟يرانكلا اهدعبو

ليانم جرب قيرف يف تناك يتيادب
ىلا تل˘ق˘ت˘نا ا˘هد˘ع˘بو ر˘غا˘سص’ا ع˘م
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كا
ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل تي˘ق˘ب ثي˘˘ح «فا˘˘ف˘˘لا»
ضسأاك تايفسصت يف انءاسصقا نكلو
مسسوملا فسصن ي˘ف ا˘ه˘ت˘قو ا˘ي˘ق˘ير˘فا
ق˘ير˘ف˘ل تب˘ع˘ل ثي˘ح ةدو˘ع˘لا ترر˘ق
يتسسارد تل˘م˘كأاو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
 .كانه

ةراطشسوشس ىلا تلقتنا اهدعب
فيدرلاو طشساولا فنشص يف

رارغ ىلع كشسفن تبثت مل اذامل
 ؟كئÓمز نم شضعبلا

ةمسصاعلا داحتا ىلا تلقتنا معن
ط˘˘سساو’ا ي˘˘ف˘˘ن˘˘سص ي˘˘ف تب˘˘˘ع˘˘˘لو
لك يف ابيرقت تكراسشو فيدرلاو
يسضرف مدع ضصوسصخب اما تاءاقللا

ضسكع˘لا ى˘ل˘ع كل لو˘قأا˘ف ي˘سسف˘˘ن˘˘ل
ةر˘كلا ي˘ف ن˘م˘كي ل˘كسشم˘لا ن˘˘كلو
هورقحي لقاعلا ضصخسشلاف ةيرئازجلا

رم’ا «فازب مسشحن» تنك يعبطبو
ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ق˘فوا ’ ي˘ن˘ل˘ع˘ج يذ˘لا

داحت’ا كلذ ىلا فسض كانه يتلحرم
يتلا رسصانعلا ديدع مسضي ناك اهتقو
ررقا ينلعج ام وهو ةربخلا كلتمت
 .ةهجولا رييغت

يف بعلت كنا حيحشص له
نا لبق باعلا عناشص بشصنم
بشصنم ىلا دودغز كلوحي

 ؟نميألا ريهظلا
ريهظلا بسصنم ضصوسصخب ،’

ثيح ةيميداك’ا يف كلذ ناك نميأ’ا
ةعانسص يف يتيادب يف طسشنا تنك
كلذ ى˘˘لا لو˘˘˘حا نا ل˘˘˘ب˘˘˘ق بع˘˘˘ل˘˘˘لا
يرانكلل يتدوع نا امك بسصنملا

ة˘عا˘ن˘سص ي˘ف ط˘سشنا ي˘ن˘ت˘ل˘ع˘˘ج
ىلا دوعا نا لبق ديدج نم بعللا
ي˘ف د˘يد˘˘ج ن˘˘م ن˘˘م˘˘يأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
 .ةراطسسوسس

ششارحلا داحتا ىلا تلقتنا
نم مغرلاب رباكلا عم تبعلو

 ؟فيدر بعل كنوك
لوقلا نكمي ضشارحلا داحتا يف

يمتنا تنك ثيح يل دقع لوا هنا
اهلك يتابيردت نكلو لام’ا فنسصل

يتكراسشم نا ىتح رباك’ا عم تناك
’ا اريثك بعلا مل ينوك نم مغرلاب
 .كانه يتبرجتب اديعسس تنك ينا

ديري ناك اهتقو فراشش مÓعوب
طوجح داحتا قيرفل كتراعا

اذامل ششارحلل كديعي اهدعبو
 ؟رملا تشضفر

مÓعوب بردملا اهتقو حيحسص
بسسك ةسصرف يحنم لواح فراسش
لبق ةيدنأ’ا ضضعب عم رثكا ةربخلا
ناكو ديدج نم ضشارحلا ىلا يتداعا
طوجح دا˘ح˘تا ى˘لا ي˘ه˘ي˘جو˘ت د˘ير˘ي
لكاسشم نكلو ةيدملا يبملوا اذكو
يلع ءيسش لك رخا نييدانلا نيذه
ام اعون اهموي قلقا ينلعج ام وهو
يقئاثو يحنم ضسيئرلا نم بلطاو
 .ةلاود ينب قيرف ىلا تلقتنا نيا

ةلاود ينب بوشص ترداغ
تلقتنا مث نمو دوعشصلا تققح

 ؟ركشسعم يلاغ ىلا
قيرف يلوؤوسسم نا اديج ركذتأا

عم اوقفتاو تيبلاب اولح ةلاود ينب
«ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ة˘م˘حر» م˘ير˘كلا د˘لاو˘لا

يسصخسش يف مهتقث ىلع اوعمجاو
ةسصاخ عقوأا ينلعج يذلا رم’ا وهو
عور˘سشم˘لا˘ب ار˘ي˘ث˘˘ك تب˘˘ج˘˘عا ي˘˘ناو
مهنا امب مهفرط نم مدقملا يسضايرلا
ىلا اهدعب لقنت’ دوعسصلا اوفدهتسسا

تقلأات ثيح ركسسعم يلاغ فوفسص
ينلعج ام وهو هابتنÓل تف’ لكسشب
ريهامجلا فرط نم اريبك امعد ىقلا

كانه يتبرجتب ادج ديعسس تنك ثيح
باو˘بأا ي˘ل تح˘ت˘ف ا˘ه˘˘ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
 .رابكلا فاسصم ىلا ةدوعلا

ىدحا يفو ركشسعم يف
بوملا ماما تاءاقللا

يف ابشضغ طاششتشسا ةطارعوب..
: مهل لاقو هيبعل هجو

له » طقفو روششاع اومكحا»
 ؟ مÓكلا اذه حيحشص

اديج ر˘كذ˘تأا «’و˘ط˘م كح˘سضي»
د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘مو ثي˘ح ة˘ثدا˘ح˘لا كل˘ت
رو˘مأ’ا ي˘ف تل˘خد ءا˘ق˘ل˘لا ة˘قÓ˘ط˘˘نا
برد˘م˘لا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ة˘سصا˘خو ه˘ي˘ب˘ع’ ضضع˘ب ي˘عد˘ت˘سسي
ثيح يتهج بعلي ناك يذلا مجاهملا
هومكحا» دحاو˘لا فر˘ح˘لا˘ب م˘ه˘ل لا˘ق
بعÓلا اهتقو يل لاق دقو «طقفو

اناو مجاهي نم وه ضضورفملا نم هنا
ثد˘ح ا˘م و˘ه ضسكع˘لا ن˘˘كلو ع˘˘فادا
اناو عفاد˘ي و˘ه ح˘ب˘سصا ثي˘ح ا˘ه˘مو˘ي
 . مجاها

نم باوبألا كل تحتف ةبرجت
شضورعلا نم ديدعلا يقلت لجا

ىلا لاقتنلا تلشضف كنكلو
 ؟شسابعلب

ثيح ضضورعلل متها ’ ايسصخسش
ل˘ي˘عا˘م˘سسا ي˘˘خأ’ كلذ كر˘˘تا تن˘˘ك
ناك اهتقو «يدوخ مدا» يريجانمو
ةياهنلا يف نكلو ضضورعلاب ينربخي
دا˘ح˘تا ضضر˘ع˘ل ة˘با˘ج˘ت˘˘سس’ا ا˘˘نرر˘˘ق
يف تع˘قوو ا˘ن˘ق˘فاو ثي˘ح ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب

 .زيجو فرظ
حلا زاكعوب بردملا نا لاقي

ةرادإلا لعج ام وهو كيلع
 ؟كبدتنت

وه زاكعوب زعم بردملا حيحسص

ضسابعلب داح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘بد˘ت˘نا ن˘م
ناك هناو اميسس ’ يمسض ىلع رسصاو
اوناكو نارهو ةيدولومل ابردم اهتقو
ةيدو تاءاقل نورجي رخآ’ نيح نم
بج˘ع˘ي ه˘ل˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا ا˘˘ن˘˘ع˘˘م
ةرادإا ىلع ينسضرع ثيح يتاناكمإاب
اهتقو رومأ’ا لك تناكو ةوارمحلا
لاقتنا نكلو ديج لكسش يف ريسست
هلع˘ج ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ى˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
بلا˘˘ط˘˘يو «ةر˘˘كم˘˘لا» ةرادإا ح˘˘سصن˘˘ي
ي˘ف م˘ت ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘م˘˘سض ةرور˘˘سضب
 .ةياهنلا

كنوبحي شسابعلب يف راشصنألا
بعلت كناو ةشصاخ اريثك
يدانلا تدعاشسو ةرارحب

 ؟ايعافدو ايموجه
را˘سصنا كب˘ح˘ي نا ل˘ي˘م˘ج ءي˘سش

م˘ه˘م˘سسا˘قا ن˘يذ˘لا ضسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا
مكيلع ىفخي Óف ريدقتلاو مارتح’ا

ريثكلا ميدقتو يتدناسسم ىلع اولمع
دمحلاو ديج لكسشب رهظا ىتح يل
لكسشب يقلأا˘ت ي˘ف ا˘ب˘ب˘سس او˘نا˘ك ه˘ل˘ل

ةبسسانملا هذهبو مسسوملا اذه ريبك
ةسصلاخو ةريبك ةيحت هجوأا نا دوا
.مهل

شسا يشسلا ماما ربوشسلا شسأاك تلن
 ؟ةظحللا كلت تششع فيك يشس

اهتقو ادج اديعسس تنك هلل دمحلا
مسسوم لوا يف يل ضسأاك لوا اهنوك
ةقفرب لوأ’ا فرتحملا مسسقلا يف يل
 .ضسابعلب داحتا قيرف

ةيعامج ةرداغم فرع قيرفلا
كلذ نم مغرلابو مشسوملا اذه

ةبترم نولتحت مكنا لا
؟ةلوبقم

ضشياع قيرفلا لوقت ام حيحسص
رداوك ابيرقت ةرداغمو ةيعامج ةرجه
ثحبت ةرادإ’ا لعج ام وهو قيرفلا

ناب˘سشلا ضضع˘ب ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ن˘ع
ةباسش ةعومجم انل ناك هلل دمحلا

فيك ةياهن˘لا ي˘ف ا˘ن˘فر˘ع ة˘نزاو˘ت˘مو
نا ا˘م˘ك ة˘فر˘سشم ة˘ب˘تر˘م ى˘لا ل˘˘سصن
لاز˘˘˘ي ’ ضسأا˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘نراو˘˘˘˘سشم
 .Óسصاوتم

ىلا لاقتنلا نم ابيرق تنك
اذه ةيادب عم دادزولب بابشش

قيلع عم كقافتا دعب مشسوملا
 ؟اهدعب ثدح اذام

يريجانم عم تاسضوافم دعب معن
انثدحت قيلع ديعسسلا اهتقو ضسيئرلاو
يمامسضنا ةيناكمإا ضصوسصخب اعيمج
د˘قو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت ى˘لا

ةيئاهن قا˘ف˘تا ة˘ي˘سضرأا ى˘لا ا˘ن˘ل˘سصو
ثيح ثدح ام مهفا مل اهدعب نكلو
تل˘˘سضفو ت’ا˘˘سصت’ا تع˘˘ط˘˘ق˘˘˘نا
 . ضسابعلب داحتا عم اهتقو ءاقبلا

نم ةبعشص ةيعشضو نوششيعت
بايغ يفو ةيلاملا ةيحانلا
نوششياعتت فيك ةرادإÓل يلك

 ؟رملا عم
داحتا يف لوأ’ا يمسسوم ذنم

ة˘مزا ن˘م ي˘نا˘ع˘ن ن˘ح˘نو ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ربسصن لعفن اناسسع ام تاقحتسسملا

ىلا فسض انيلع جرفي يبرو طقفو
طبختي يتلا ةريبكلا لكاسشملا كلذ
يحاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘م يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف
 . اهنم ةيرادإ’ا ةسصاخو

نيا دقع ةياهن يف دجاوتت
 ؟لبقملا مشسوملا روششاع دجنشس

ن’ا دحل بوتكملاب ءيسش لك
ضسابعلب داحتا قيرف عم دجاوتم انا

يدل ام لك ميدقت يف امود بغراو
يد˘ق˘ع ف˘ير˘سشت ل˘جا ن˘م يدا˘ن˘ل˘˘ل
انل نوكيسس م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘بو
 .رخا مÓك

نم نيماه نيشضرع تيقلت
يشسنوتلا يلحاشسلا مجنلا

تداع نيا يشسقافشصلاو
 ؟تلاشصتلا

داعب’ ا˘م˘ئاد ى˘ع˘سسا ا˘ي˘سصخ˘سش
م˘ت˘ها ثي˘ح ي˘سسف˘ن ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا
ا˘ما ي˘ل˘م˘عو ي˘˘تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ب ا˘˘م˘˘ئاد
كل تلق امكف ضضورعلا ضصوسصخب
نم امه يقيقسشو يريجانم اقباسس
 . ريبادتلا لكب Óفكتي

بختنملا عم نيتبرجت كل تناك
71و41 تحت يتئف يف ينطولا

 ؟امهميقت فيك ةنشس
نم ةبرجت يل تناك هلل دمحلا

نكم˘ي ة˘ن˘سس71 ى˘˘لا ة˘˘ن˘˘سس41
تفرع اهب ثيح ةع˘ئار˘لا˘ب ا˘ه˘ف˘سصو
مهتفرع˘م˘ب نÓ˘ل ز˘ت˘عاو ر˘ث˘ك ضسا˘نأا

لو˘ق˘لا ن˘كم˘˘ي تقو˘˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘مو
يل ناكو فارتح’ا ىنعم ام تفرع
تاي˘ف˘سصت ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا فر˘سشلا

نادلبلا ديدع ةرايزو ايقيرفا ضسأاك
تاءاقلو ةيدو تارود انسضخ نيح
ة˘با˘ت˘كب ي˘ل تح˘م˘سس ا˘سضيأا ة˘ي˘˘لود
تائف يف بهذ نم فرحاب يمسسا

 .رسضخلا
بختنملا غولبل حمطت له

 ؟ Óبقتشسم ينطولا
ي˘˘˘˘ف بع’ يأا كسش نود ن˘˘˘˘˘م

ي˘ف بغر˘ي ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
اناو ينطولا بختنملا ىلا لوسصولا
Óف Óبقتسسم لوسصولا يفده ىقبي
52 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘با كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي
ر˘يو˘ط˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسا تلز ’و ة˘˘ن˘˘سس
لا˘نأا˘سس ه˘˘ل˘˘لا ءا˘˘سش ناو ي˘˘تا˘˘نا˘˘كما

 .ياغتبم
هب موقي ام يف كيأار ام
لامج ينطولا بخانلا

 ؟ يشضاملب
يف ريثكلا ريغ يسضاملب لامج

يف حجن ثيح ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
مل ىلع لم˘عو ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘يو˘كت
هلعج ام وهو بختنملا ةرسسا لمسش
نم يسسايق فرظ يف احاجن ققحي

امومع ايقيرفا ضسأاكب جيوتتلا لÓخ
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ط˘ب˘سض ي˘ف حا˘ج˘˘ن˘˘لا
لسضفأ’ا قيقحت يف حجنت كلعجي
 .قيفوتلا لك هل ىنمتأا

 ؟ ةريخأا ةملك

راوحلا اذ˘ه ى˘ل˘ع م˘كر˘كسشا
ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘ع ع˘˘فر˘˘ي ي˘˘برو
قباسسل انتايح عجرتو انع وفعيو
 .اهدهع

 ةلوطبلا ‘ ةوقب ÚبولطŸا نابششلا مهأا نم ادحاو Èتعي

لشضفأا راوششم نع ثحبن» :روششاع يحتف
‐ عم مشسوŸا اذه ةيروهم÷ا شسأاك ‘

ةيرادإ’او ةيلاŸا لكاششŸا مغر ‐ ةركŸا
 « Óبقتشسم رشضÿا ‘ ةناكŸ حمطاو

روششاع يحتف شسابعلب دا–ل نÁألا Òهظلا عم «مويلا مÓشسلا» ةدير÷ راوح ‘
مدني ⁄ هنا ىلع ادكؤوم ةعاشسلا د◊ ققÙا هراوششŸ ةÒبكلا هتداعشس نع Èع

ةلاود ينب عم هبراŒ ناو ةشصاخ ششار◊ا دا–او ةراطشسوشس نم هجورخ دعب ادبأا
‘ اينمتم رابكلا يرود ¤إا ةديدج نم ةدوعلاو قلأاتلا باوبأا هل احتف ركشسعمو

ىلع مشسوŸا اذه ةشسفانŸا لجا نم شسابعلب دا–ا ‘ عاشضوألا حيحشصت تقولا شسفن
.Óبقتشسم ينطولا بختنŸا غولبب هين“ نع Èع امك ةيروهم÷ا شسأاك

ةÿÈا نكلو يتئف ‘ ازي‡ تنك ةراطشسوشس ‘»
«يشسفن نع ثحبلل رداغأا ينتلعج رباكأ’ا ‘

شسأاك دعوŸ اديج Òشضحتلاب انل حمشستشس ةشسفانŸا ةدوع»
«لبقŸا مشسوŸا حلاشص ‘ نوكيشس اهفيقوت مامأا ةيروهم÷ا

لشضفأا لكششب يشسفن نيوكتل حمطا تلز ’»
«ينطولا بختنŸا غولب ىقبي يحومطو

نأ’ ششار◊ا نم ليحرلا ىلع مدنأا ⁄»
«ايلاح قلأاتلا باوبأا › حتف كلذ

‘ ةمشش◊اب زيمتŸاو لقاعلا شصخششلا»
«هورشسكيو هوشسكعي مدقلا ةرك ناديم

ششامر ماششه هرواح



ةــــنصصرق

 ةشسرشش ةلمح
راIÇÑ&ا ا§©MåÅÑ ة|©Fg بÉÑ= ةلا0

KDÿÿÿ6 قاÑÿÿÜÿÿ©ÿÿف، +ÄÑÿÿgلا بÿÿtÿÿمÿÿõÿÿة
ةKI%’ا يD قí|Mلا لاÜ- يkلا ةÅÑ|6Ñلا
«ي-وÇÑلا بkÄÑ|Mلا^ ةIk©q ة|©1&’ا

HÿÜÿلاÿgÿ©ÿلا نÿqÿمÿ©ÿع +ÉÑ|K0ا ةرk|ما
-ÿراMÿx لاÿ°ÿ1 يداÿ8اÑÿة Kنا Hÿ0 اÿثد
+å©د Fلا لgåولا ن> دDر قاM9اÑ©ا

Fÿنو Iÿkÿا)ÿqÿه -ÿ9وÑÿu لا ناÿí5و Fنا
ضÄ©لاوòلا ةèل ن> اد©å+ قMktï ام(اد
تEولا يD ضgåÉلا ا§°> ثدMkt يkلا
ن©Dد§ÄÑkملا |Fgا لåلK ا}J نJا|لا

Hÿن Jÿ©ÿqÿا نا’&IÇÑÿرا Iÿqÿلا دÿمÿبرد
يدا°لا مM|0 مل ي}لاK يلاwÉÑ| <qل
Dي -ÇÑ|Mtه-ا .

 ل◊ا وه تاعزانŸا ةن÷ ¤إا ءوجللا
Hÿåÿâÿم ’<ÿgÿم/ يå©ة

<ÿ©ÿن Hÿõÿ©ÿõÿ6ار ةÑÿõÿةراد)ا او
D|Mï§م KJ{ا Hا ل/ا ن(Mqدا
م§0ÄÑg يkلاK م§IوMدل ل0
م=|لا+K ا}J اJراIkâا لا:
Hن Fلا نو|)©Ä8 ن+ ضÑ©د
K<ÿلا دòÿkÿ©ÿgÿة +ÿkÄÑÿدMÿدJÿا
لاوHÿÿ&’ا ل1ÿÿدÿÿÿ- اÿÿÿمÿÿÿثMÿÿÿر
لå/ |1&اkلا نا ’ا ة°w~Mلا
+ÿÿåÉلا ضÿåÿ°ÿ8اÑÿ| -ÇÑÿحرا
يD ا§Iÿ©ÿk دFÿ'وK-ÿ ضÿ|)ÿ©Äلا
ةÿqÿ°ÿل ®ÿل)ا مÿ§ÿ-اHÿõÿíÿ عDÿÿد
لÿÿ/ا نm Hÿÿÿاÿÿÿ>5اÿÿÿ°ÿÿÿمÿÿÿلا
يDÿÿ يÿÿ(اÿÿÿ°ÿÿ§ÿÿلا لÿÿÿíÇÑÿÿÿلا
EÉÑÿÿÿاMÿÿÿاJÿÿÿ1 مÿÿÿ8اÑÿÿÿة Kنا
ة+وm 8Ñÿåÿداد5ا فÿâÿ|Kلا
. م§ل ةÄÑg°لا+

لول◊ا نع ثحبلا
 ةيدولا

عH ق|íلا ضgåÉل ت.د0 يkلا لFاÅÑملا
يkلاK ة|©1&’ا ةKI%’ا يD ةEراD’ا ن©œ<gلا

/ÿåÿõت /ÿõÿ§ÿم Mÿíÿ5و +ÿïÉÑÿاMها Dلا^ يí©íا»
/åل +åÉا ض’&IدMة D8 يÑةرو HدولوMة
KJÿ|نا K/ÿمÿåÿ©ÿلا ةÅÑÿõÿف KKDÿ6 قاÑÿÜÿ©ف
K0k® IÇÑ| 0ÄÑ©ياد ن Mgt0 ن> ناثõلو
KدMÿة Hÿع ’<ÿgÿ©ÿ§ÿم EÇÑÿد -ÇÑÿíÿ©دلا ةMنو
ع©Eو- ®õ> لمåلا ل1œ نH م§+ ة8Ñاwلا
+|K-وFلو MÄÑمu +k9وÑ©u H6 اÑ©kï9اÑها
فEوÿ- نا اÿمÿ+ هÿu Dÿ©ÿم6Ñÿ©ÄÑÿ اKHÿ ب>ÿœلا
لE&’ا ®õ> ل©õkïõل م6Ñÿ©ÉÑÿÜ|J ةÿلوÿgÿÜÿلا
Dي IÄÑgثلا ةœ.7ا ةÑ§| لاkو- يEíت D©§ا
. ةلوgÜلا

 ›اولا تانيمطت

Fÿمÿا Fÿنا HÿkÿوEÿåÿا Hÿن Eÿgÿ0 لÿ©o :|ق
’<ÿgÿا و-ÿtÿدا <ÿ°ÿا+ÿة Hÿïÿ| لاÿو’Mة Hل/ا ن
يkلا مJرو/ا لو0 يلاولا عH |ثFا Moدtلا
MدM°ا§+ نو J{ا K+م=|لا Hن Fلا نوtÉÑرو

Fÿÿنا Hÿÿkÿمÿثÿœ Dÿي <ÿدMÿلا دÿåÿ°ÿ8اÑÿ| نا ’ا
اH وKJ طDï ن©õثمH لو1د+ uم6Ñ يلاولا

/åل Hå©~ة K+7وÑ|Mط Mثمœملا نqة>وم
0ÿ©o اK9Ñÿtÿل اÿه Fÿلا لÿkÿíÿ8اÑÿ©ÿل KJو Hا
/å1&’ا ل©| M|د KMÜمcولا ن&ا+ نEت Dïط
Fí©ل +kÇÑí©ا ة’&Hرو M{F| لا ناœ<g©ن
JددKا +Ü|ل باو+&ا قq°ا>5ا°ملا ةm Dي
. |1&اkلا ل8Ñاو- لا0

 ةيز نب دناشست فافلا

Dÿÿلا يÿkÿíÿا-ÿة -ÉÑÿاHÿ°ÿ©ÿة Eÿما +ÿ§ÿا ا’(-ÿtÿدا
ن> ا§©ÿgÿ| Dÿ> يÿkÿلاK مدÿïÿلا ة|òÿل ي|ÿ(ا~ÿqÿلا
ي}لا ة5M ن+ ن©6ÑاM ي|(ا~qلا يلKدõل هم>د
-å|9ل ضtثدا H|K1 رÜ©| Egل MوH©ن، KEما
يم6Ñ|لا هEåوg| H> م>د ةلا6Ñر |ÅÑ°+ فاíلا

Kلاÿÿkÿÿي /ÿÿا$ Dÿÿ©ÿÿ§ÿا Hÿا Mÿõÿر ^:ي)ÿ©Äا ض’(-ÿtÿدا
،يÿلاردÿÿíÿ©ÿلا بòÿÿkمÿÿلا $اÉÑÿÿ>&اK ي|ÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا

Kلاÿ°ÿلا ب1اÿو:ÿ°ÿي /ÿمÿلا +ÿõ9امÑ9)’ا+ يÑاDة
ب>œل م§م>د ن> نو°Måõ ن©œ<gلا لF ®ل)ا
M6اÑ©5 ن+ نMة، KMkلا هل نو°مÅÑíلا $اåل/ا Hن
د©F&ا- يD ،«اددHq نMدا©ملا ®ل)ا ةدوåلا ل/&ا
ن©+ عمq- يkلا ةد©:ولا ط+اK|لا ®õ> |1%ا
.ةMداt-)’اK ن©œ<gلا

 زوبدوب اي ‘ارخ

Hن M1%’ مو| Mثgر تMلا 5و+دو+ ض9اœ<ب
ناÿ©ÿ-)ا تIا6Ñÿ يداIÿ مIÿqÿ ي|ÿ(ا~ÿÿqÿÿلا يÿÿلKدÿÿلا
ل; يD ع©D|لا 5ا|Üلا نH ب>’ هI&ا ،يí|IÄÑلا
،ا§+ 5اkمM يÿkلا ة|òÿgÿ©ÿلا يÿíÿ°ÿلا mاIÿ©ÿاHòÿ)’ا

0©o ;§| ’<6 بÑ7وÑلا وÄÑق+ا Dي Hgةارا
،وMد©D عHïÜ ل1œ نm H’اõÇÑل مدïلا ة|òل

0©o ارKë لاœ<ب +Ü|Mïة Hاد/ ة~©م.

qarsana@essalamonline.com

8572ددعلإ ^1441 لإوسش11ـل قفإوملإ0202 نإوج30ءاعبرأ’إ

 ..ورمع لوطي يبر
ادÿ/ ة|ÿ.'وHÿ ةÿلا6Ñÿÿر

-õô لاk6ر&ا يÑõ§ا JÅÑما
يلKدلا ب>œلا يKادو+
د>اÇÑلا مq°لا ي|(ا~qلا
يD هدلاول ،ضI©Ä يدا°ل

<ÿÿÿ©ÿÿÿد Hÿÿÿ©ÿÿœهد، KFÿÿkب
قÿÿÿ+اÄÑÿÿÿلا Kداراÿÿÿ+ ب>’
<ÿõÿ® HÿاوEÿلا عÿkÿ8اوÑÿل
،«ما|IÄÑkèا^ ي>امÿk/’ا
-ÿÿåÿÿgÿ©ÿ| Hÿثÿ©ÿ|ة Jÿ°ÿا& Hÿن

1ÿœلÿ§ÿا Kلاÿهد Dÿي <ÿ©ÿد
Hÿÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿœهد KEÿÿÿÿا ^:لا&Iت
Hÿÿÿõòÿÿÿي.. <ÿÿ©ÿÿد Hÿÿ©ÿÿœد
6Ñÿÿåÿÿ©ÿÿد Fÿÿل <ÿما Kا&Iت
+w©|».
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 فرششلا نع اعافد
Dÿÿÿل در يÿÿ°ÄÑÿÿ©ÿÿم

6ÑåادKي KF©لام>&ا ل
ةEÉÑÿ©ÿ يDÿ نÿœ<ÿgÿ©ÿلا
يÿ-وÇÑÿلا لÿÿkÄÑÿÿqÿÿ©ÿلا
،ثدÿtÿلا ع8Ñÿÿ°ÿ ي}ÿÿلا
م|Mtk هI&ا |©1&’ا دF&ا

KDÿ6 قاÑÿÜÿ©ÿل ،فòÿ°ÿه
MادD7 ن> عÑ|Dه K<ن
،طKDÿïÿ هÿõÿkÿ(اÿÿ> م6Ñÿÿا

K6اÑÿÿkÿÜÿ|ا ^:د&Iÿاد&ا اDÿع
<ÿÿÿ6ا نÑÿÿÿمÿÿي K7Ñÿÿ|ف
<ÿا)ÿõÿkÿي» K-ع+ا:^J°كا
8Ñtíي Hå|Kا ف&Eلو
ضHÅدÿÿÿÿwÿÿÿÿ- اHÿÿÿÿ^ هÿÿÿÿÿل
.«يم6Ñ)ا+
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رسصعلإ

04:06

رهظـلإرجفلإ

12:4616:30

برغŸإ

19:38

ءاسشعلإ

21:12

ةÓشصلا تيقاوم

يتيشسلا ¤إا لاقتن’اب متهم Òغ راوع^
ةششخابÔف ىلع مÓغ شضرعي زيدنم^

قلق قباشسلا ةيرشصنلا بع’^
 يوركلا هلبقتشسم ىلع

رباكأا عم ءاقل هشضوخ مدع^
 «1غيللا» يف هءاقب بعشصي «ادنوريجلا»

تايدا–’ا نم انبلط :يدلاخ
ةرازوو لوكوترب حاÎقا
لشصفتشس ةشضايرلاو بابششلا

ةشسفانملل ةدوعلا خيرات ‘

ىوقأاك ايبرع3ـلإو ايملاع72ـلإ زكرملإ يف «ةوانسشلإ»
 ملاعلإ يف راسصنأ’إ

بئاشص ةلوطبلا فانئتشسا رارق:شساملأا
ةمÓشسو ةيوركلا ةئيهلا يف قثن نحن

ءيشش لك لبق دارفأ’او نيبعÓلا

 دقعلإ ديدŒ ديرت «يسس.صسأإ.يسسلإ» ةرإدإإ

نم هباÎقا يفني ةدايع نب
يجيلÿا يرودلا ¤إا لاقتن’ا

 اهاحسضو ةليل Úب نوكت نأإ نكÁ ’ ةدوعلإ نأإ دكأإ

8572ددعلإ ^1441 لإوسش11ـل قفإوملإ0202 نإوج30ءاعبرأ’إ

 يسسنرفلإ ودروب عم ةلسصإوملإ يف هتبغر نع ربع

مدقلا ةرك بعل وه هديرأا ام لكو ّيلع رثأا ءÓكولا عارشص:فشساخ

 يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق ‘ امهلإوقأإ ذخأ’ةنيطنسسق بابسش

نÓثÁ يوادعشسو ةيافلح
مويلا ةيروهم÷ا ليكو مامأا

 رئإز÷إ ةيدولوم


