
اذـــفان اسسبح ةـــنسس21
لـماه ينغلادبع قح يف

ةمكاحم ليجأات
ببسسب ةبيلط نيدلا ءاهب

50صصدؤهسشلا بايغ
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نويلم نم ديزأا ءاصصحإا نع فصشكي طوعجاو
لظلا قطانمب صسردمتم ذيملت فلأا312و

راعصسأا صضافخناو انوروك تايعادت
ينطولا داصصتقلا ىلع ابلصس ارثأا طفنلا

رانيد ينويلم ىدعتت غلابمل ةيلمع0062 ءارجإا
ةيفرصصملا تÓماعتلا نم نيروظحم صصاخصشأا لبق نم

لاؤمأا بحسس نع ةريطخ ليسصافت
رئازجلا ديرب نم ةهؤبسشم قرطب

40 صص

صضرعلاو لقنلاو عيبلا دصصق لوصصحلاو ةزايحلا ةحنج نعةعبرألا هئانبأل تاونصس8 ىلإا5 نم ماكحأا
ةعورصشم ريغ ةقيرطب ةردخم داومل ميلصستلاو

بازحأÓل يفخلا ليومتلاو لاومألا صضييبت مهتب عباتم
7102 تايعيرصشت يف تاوصصألا ءارصشو

50صص

ر˘˘يزو ،را˘˘ط˘˘ع د˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ف˘˘˘صشك
ة˘قا˘ط˘لا تا˘كر˘˘صش ر˘˘ئا˘˘صسخ نأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
جد را˘ي˘ل˘˘م521 و˘ح˘ن تغ˘ل˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نأا ادكؤوم ،انوروك ءابو تايعادت ببصسب
ىل˘ع ط˘ف˘ن˘لا قو˘صسو ي˘م˘لا˘ع˘لا دا˘صصت˘قلا

ة˘ب˘ع˘صص ةر˘ت˘˘ف˘˘ب ر˘˘م˘˘ي صصو˘˘صصخ˘˘لا ه˘˘جو
صضاف˘خ˘ناو را˘ع˘صسألا صضا˘ف˘خ˘نا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت
ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا
ابلصس رثا امم ةيراجلا ةنصسلا نم لوألا

.ينطولا داصصتقلا ىلع

يراجلا توأا32 نم ءادتبا «دعب نع»ميلعتلا ماظن ةعماجلا ىلعصضرفي «انورؤك»
40 صصلبقملا تبصسلا «ايروصضح» صسوردلا فانئتصسا دعوم يف لصصفلا

نزو فيفخت متيسس اذكه
لؤخدلا لÓخ ةظفحملا

لبقملا يسسردملا

صسمÓت ةلئاه رئاسسخ
هجاؤت رايلم521 ـلا

ةيرئازجلا ةقاطلا تاكرسش

40صص

40 صص

لصصاوتتصسمهتبقاعم ةلمحنإا لاقنوبت صسيئرلا

رمأا هدسض ردسص صصخسش فيقؤت
تاطلسسلا لبق نم يلودلا صضبقلاب

نازيلغ يف ةيسسنرفلا ةيئاسضقلا

جاتنإلا نم ةئاملاب51و01 نيب
حيرلا بهم يف بهذي

ةقاطلا ريذبت
8.1 رئازجلا فلكي

ايؤنسس رلود رايلم
40 صص

ريفصس عم قرطتي ةحصصلا ريزو
هتيزهاج ىدم ىلإا اندÓبب ايصسور

ةيرئازج تاثداحم
ءانتقل ةيسسور
«انورؤك» حاقل

40صص

30 صص

50صص

 نيسسعاقتملا نيلوؤؤسسملل لـيو
مهتبسساحمو ةحسصلا عاطق لامع حنم فرسص ةلقرع نع نيلوؤؤسسملا ديدحتل تايرحت^
ةرادإلا لخاد فارطأا نم ؤؤطاؤتب دÓبلا رارقتسسا دسض لمعت تاؤق^
هيلع لياحتŸاو هئانبأا نم صصلıا Úب زيÁ بعسشلا^
ءارؤلل عجري نلو قلطنا راطقلا .. نؤئطخم ةيلاقتنا ةلحرم يف نؤعماطلا^
ينطؤلا رارقتسسلا برسضل يمرت «ةربدم» تاجاجتحا^
يبعسشلا بسضغلا ةراثإا تلواحمل داسصرملاب ةلودلا^
جراخلا ؤحن اهؤبره يتلا رييÓملاب نؤبعلي اؤناك نيذلا كئلوأا مه مؤيلا كرحتي نم^
ةباسصعلا ةبراحمو دسسافلا لاملا ىلع ءاسضقلا يف نؤسضام^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
كرحت .. اريخأا

! .. يلاؤلا

يف ةيلولا ءانبأا طبخت نم دوقع دعب
ضشي˘م˘˘ه˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
مهل ةقطنملا ي˘ف ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘كر˘سشلا

ةيمومعلا تاطلسسلا تاميلعتل اهلهاجتو
ةقطنملا يلاهأا ةيولوأاب ةلئاقلا نيناوقلاو
،راردأا يلاو كرحت اريخأا ،فيظوتلا يف
تا˘˘كر˘˘سشلا ع˘˘م ة˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘لا دد˘˘˘سش يذ˘˘˘لا
فيظوتلا نوناق فلاخت يتلا ةيلورتبلا
ا˘ه˘ل˘سسارو ،بو˘ن˘ج˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا
نأا ى˘˘˘˘سسع ،نأا˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘ه ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
.ةقطنملا يلاطب ةاناعم يهنتو بيجتسست

ةمزألا لسصاؤتتو

ةرداسصلا ةمراسصلا تاميلعتلا نم مغرلاب
د˘ير˘ب˘لا ي˘ترازوو ا˘مو˘م˘ع ة˘مو˘كح˘لا ن˘ع
ةقلعتملاو ضصوسصخلا هجو ىلع ةيلاملاو
يتلا ةيلاملا ةلويسسلا ةمزأل يروف لحب
،نطولا ربع ديربلا زكارم لج اهيف طبختت
لكسشبو تايلولا ديدع ينطاوم ّنأا ّلإا

رارمتسسا نم اوكتسشا نيدعاقتملا ضصاخ
لا˘ط˘ي˘سس ل˘ه˘ف .. اذ˘ه ا˘ن˘مو˘˘ي ى˘˘لإا ة˘˘مزألا
ةيعسضولا هذه نع نيلوؤوسسملا «لجنملا»
ر˘ئاود ءا˘سسؤورو را˘ي˘مأا ع˘م ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك ؟..
ضسمأا لوأا م˘ه˘ما˘ه˘م ،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا ى˘ه˘نأا
.مهسسعاقت ببسسب

 ةيقبلا يدتقيلف

ضصاوخلا ءابطألا نم ديدعلا منتغإا تقو يف
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م ،ر˘˘ي˘˘م˘˘سضلا ي˘˘م˘˘يد˘˘ع
،«انوروك» ىودع ن˘م ا˘فو˘خ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل
نورخآا ماق ،جÓعلا ةريعسست مهنم ريثكلا عفرو
ةسصاخ ىسضرملا بناج ىلإا اوفقو ،ضسكعلاب
،«دهاجم» ةبيبطلا رارغ ىلع ،مهنم «ةلواوزلا»
مامأا اناجم نازيلغ يف اهتدايع تحتف يتلا
ةيح˘ت ف˘لأا ق˘ح˘ت˘سست.. ءار˘ق˘ف˘لاو ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا

اهتيناسسنإا ريظن ة˘ع˘ب˘ق˘لا ا˘ه˘ل ع˘فر˘تو ،ر˘يد˘ق˘تو
ءابطألا ةيقب يدتقي نأا لمأا ىلع ..اهتينطوو
 .مهتاسصسصخت فلتخمب ضصاوخلا

ةعاسشإلا ىلع برحلا

اهنم فدهلا هجوألا ةددعتم برح راطإا يف
ىلع «انوروك» لوح ةعاسشإلا ىلع ءاسضقلا

«كوب˘سسي˘ف» ع˘قو˘م فذ˘ح ،ةد˘ع˘سصألا ع˘ي˘م˘ج
عبرلا لÓخ ة˘كرا˘سشم ن˘ي˘يÓ˘م7 ن˘م ر˘ث˘كأا
ىلع اهئاوتحا ببسسب يلاحلا ماعلا نم يناثلا

،«91‐ديفوك» نع ةحيحسص ريغ تامولعم
ةحسص ىلع ةروطخ لثمت نأا نكمي اهنوك
ي˘ف قرزألا ءا˘˘سضف˘˘لا ع˘˘سضو ا˘˘م˘˘ك ،ضسا˘˘ن˘˘لا
يلاوح ىلع ريذحت تامÓع ةريخألا رهسشألا

تامولعم ىلع يوتحت ةكراسشم نويلم89
.اهيف كوكسشم

qarsana@essalamonline.com

7182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ32ـل قفاوملا0202 توأا31سسيمخلا

؟.. رايمألا ربتعي له
ضسي˘˘ئر˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا د˘˘ع˘˘ب
ن˘م دد˘ع ما˘ه˘م ،نو˘ب˘ت
ر˘˘˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘˘سسؤور
ن˘˘م دد˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو
ع˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘سسؤور
قيقحتلا ىلع مهتلاحإا

زاجنإا مدع ةيفلخ ىلع
ةر˘˘˘ط˘˘˘سسم ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم
ىحسضأا ،لظلا قطانمب
ر˘˘ب˘˘ع را˘˘ي˘˘مألا ي˘˘قا˘˘˘ب
نطولا عوبر فل˘ت˘خ˘م
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
نأا ة˘فا˘خ˘م با˘˘سصعألا
ر˘ي˘˘سصم ضسف˘˘ن او˘˘ق˘˘ل˘˘ي
مايقلاو مهدعاوسس نع ريمسشتلاو تابسسلا رسسكب نيمزلم اوحسضأا هيلعو ،نيسسعاقتملا مهئارظن
.لظلا قطانمب نيميقملا مهنم ةسصاخ نينطاوملا هاجت هجو لمكأا ىلع مهتابجاوب

ممهلا ربقُتو لايجألا مدهُت اذكه
نم بابسشل انيديأا نيب ةليمجلا روسصلا

اورسشاب ،ةيدلبلا ي˘ف نا˘ن˘ي˘عو˘ب ة˘ن˘يد˘م
ةيعوطت ةلمح9102 فيسص ةيادب
،نا˘مر˘لا) ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘سشألا ضسر˘˘غ˘˘ل
تاباغلا طسسو  (خلإا .. نوتيزلا ،نيتلا

ةيراج ةقدسص اهلعج دسصق ضشارحألاو
روهدت لظ يف تاناويحلاو حاوسسلل
يدي˘ل˘ب˘لا ضسل˘طألا˘ب ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا

نأا ىتح ،نيسسمحتم دج اوناك ،امومع
نا˘ك ا˘هو˘سسر˘غ ي˘ت˘لا ل˘ئا˘˘سسف˘˘لا دد˘˘ع
ضسلطألا نم قطانم ةدع يفو اربتعم
،نا˘ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب ،ة˘˘ع˘˘ير˘˘سشلا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
مهن˘م ا˘جو˘ف نا˘كو ،ةر˘قو˘بو ،ءا˘ع˘برألا
ناك رمألاو يرلاب لئاسسفلا دهعتي  رخآا

توأا داك ام فسسأÓل نكل ،ادج ابعتم
اوموقي مل مسسوملا اذه ،قئارحلا اهتمهتلأا ضسرغلا اهيف مت يتلا طاقنلا لكو لإا يهتني  يسضاملا
اذه توأا يف لعفتسس قئارحلا نأا اوملعت مهنأل ةطاسسب لكب .. قباسسلا مسسوملا هب اوماق ام لثمب
.يديلبلا ضسلطألا تاباغ مهتلت ضسمأا لوأا ذنم تأادب نارينلا Óعفو ، ضضاملا توأا يف هتلعف ام

 ةبسضاغ تايعمج
ضضع˘ب رود ة˘ي˘م˘هأا ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ة˘˘مزأا تف˘˘سشك
رسسألا فلآا تاجايتحا ريفوت يف ،ةيريخلا تايعمجلا
فورظ ببسسب ،بعسص يداسصتقا عسضو نم يناعت يتلا
ةيداسصتقلا تاطاسشنلل فقوت نم اهعبت امو رظحلا

ذا .ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ل˘خد˘لا ردا˘سصم با˘ي˘غو
هذ˘ه ي˘ف دا˘م˘ت˘علا ى˘لإا ر˘سسألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تر˘ط˘سضا
ن˘م ة˘ير˘ي˘خ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ه˘مد˘ق˘˘ت ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مزألا

نم ديدعلا نأا ثيح اهل عفسشي مل اذه نكلو ،تادعاسسم
ىوتسسم ىلع ةيرادإا تاقييسضت نم تكتسشا تايعمجلا
ةيدجو ةيرذج ةعجارمب ةبلاطم ،تايدلبلاو تايلولا
كانه نأا ىلإا نيريسشم ،دÓبلا يف يوعمجلا لمعلل
.يعوطتلا لمعلا يف مهاغتبم مهل نولقرعي رايمأا

حارتقلا ةؤق
ارخؤوم ةينطولا ةيثحبلا ةحاسسلا تمّعدت
تح˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ة˘ي˘ند˘م ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘كب˘˘سشب
ةما˘كح˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كب˘سشلا» ى˘ّم˘سس˘ُم
تاعا˘م˘ج˘لا م˘عد ى˘لإا فد˘ه˘ت ،«ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يف مهسست لولحو راكفأاو ءارآاب ةيلحملا
زوا˘˘ج˘˘تو يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءادألا ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا
،اه˘سضر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لاو ل˘كا˘سشم˘لا
ة˘فا˘سضإا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘كب˘˘سشلا هذ˘˘ه نو˘˘كت˘˘ل
ةوقو ريكفت ةعومجم اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ي˘عو˘ن
ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا را˘˘طإلا ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ت حار˘˘ت˘˘قا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ل˘عاو˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘بو ي˘˘م˘˘يدا˘˘كألا

.ةيحيحسصتلا تايلآلاو ةيناديملا ةبرجتلاو



watan@essalamonline.com
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ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ضسي˘ئر˘لا لا˘ق
‐ةموكحلا عامتجا حاتتفا لÓخ
ة˘ن˘سس ي˘ف ه˘نأا م˘ه˘فأا ل» ،ةلو˘˘لا

كرابملا كار˘ح˘لا د˘ع˘بو0202
اهتذخ˘تا ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا ل˘كو
ىلع عسضولا فيف˘خ˘ت˘ل ة˘لود˘لا
،ةيمويلا ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا

اهفرعي ناك ةعسشب رظانم دوجو
تاو˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
هذه نأا دقتعا تنك .. ةريخألا
ي˘هو تف˘ت˘خا د˘ق تا˘فر˘˘سصت˘˘لا
باطخلل ةلسصاوم لكسشت رومأا
.«ةباسصعلل يبلسسلا

ضسي˘˘ئر نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج
،ضسمأا لوأا ع˘قو ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

ددع ماهم ءاهنإا ميسسارم ىلع
ف˘ي˘قو˘تو ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤور ن˘˘م
عم تايدلبلا ءاسسؤور نم ددع
ىلع قي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإا

ع˘يرا˘سشم زا˘ج˘نإا مد˘ع ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ
.لظلا قطانمب ةرطسسم

ن˘˘ل˘˘عأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
نع ،نوبت ديجملا دبع ضسيئرلا

د˘يد˘ح˘ت˘ل تا˘ير˘˘ح˘˘ت ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
فرسص ةلقرع نع نيلوؤوسسملا
حلاسصل اهرارقإا مت يتلا حنملا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ثدحت امدعبو ،م˘ه˘ت˘ب˘سسا˘ح˘مو

لÓ˘˘خ تذ˘˘خ˘˘تا تارار˘˘ق ن˘˘˘ع
لامع عيجسشتل ءارزولا ضسلجم
او˘ح˘ن˘م ن˘يذ˘لا ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق
باب˘سسأا د˘ق˘ت˘نا ،ةد˘ع تازا˘ي˘ت˘ما

تارار˘ق˘لا هذ˘ه ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت مد˘˘ع
ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘سص مد˘˘˘˘˘˘عو
ةيب˘ط˘لا م˘ق˘طأÓ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
نيأا» Óئاسستم ،رهسشأا ةثÓث ةدمل
.«؟نيلوؤوسسملاو ةلولا مه

ضسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر رذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
لمعت تاوق نم ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

نم ؤوطاوتب دÓبلا رارقتسسا دسض
،ةرادإلا ل˘˘˘˘˘خاد ن˘˘˘˘˘م فار˘˘˘˘˘طأا

،نيلوؤوسسملا ةبسساحمب ادعوتم

تا˘ير˘ح˘˘ت دو˘˘جو ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأاو
نأا ازربم ،تايلوؤوسسملا ديدحتل
وه تافرسصتلا هذه نم فدهلا

.ةلودلا ةيمنت راسسم ةلقرع
دقتني نوبت صسيئرلا

‘ ةلولا صضعب يخارت
«انوروك» يصشفت ةحفاكم
اذه نا˘ب ،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا د˘كأا

دو˘ه˘ج ة˘ي˘ح˘ت˘ل ة˘سصر˘ف ءا˘ق˘ل˘˘لا
ءÓبلا اولبأا نيذلا ةلولا ضضعب
يسشف˘ت ن˘م د˘ح˘لا ي˘ف ن˘سسح˘لا

د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس ل «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو

يف مهتايحÓسص لاجم عيسسوت
،ءابولا تافعاسضم عم لماعتلا

عم نكل» ددسصلا اذه يف لاقو
تايلو يف ضسملن مل فسسألا
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ار˘ي˘ب˘˘ك ار˘˘ثأا ىر˘˘خأا
ي˘ف ى˘ت˘ح ا˘نا˘ي˘˘حأا وأا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
نوؤو˘˘سشب ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلا ة˘˘يا˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا
ه˘ت˘ئ˘ي˘بو ه˘ط˘ي˘ح˘مو ن˘طاو˘˘م˘˘لا

يف مهنم ابولطم ناك ام زاجنإاو
نم نييÓملا ةسشيعم نيسسحت
نيذلا تانطاوملاو نينطاوملا

قطانم ي˘ف نو˘سشي˘ع˘ي او˘لاز ا˘م
هنأاك مهنمز ريغ نمز يف لظلا
.«موتحم ردقو ءاسضق

ةيادب لإا وه ام رايمأاو رئاود ءاصسؤور فيقوت نإا لاق نوبت صسيئرلا

لسصاؤتتسس نيسسعاقتملا نيلوؤؤسسملا ةبقاعم ةلمح
مهتبسساحمو ةحسصلا عاطق لامع حنم فرسص ةلقرع نع نيلوؤؤسسملا ديدحتل تايرحت ^

ةرادإلا لخاد فارطأا نم ؤؤطاؤتب دÓبلا رارقتسسا دسض لمعت تاؤق ^

ر.نوراه

،نييلحملا نيلوؤوصسملا  نم ددع ماهم ءاهنإاب ارخؤوم اهذختا يتلا تارارقلا نأا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر دكأا
.لظلا قطانم يف مهلكاصشمو نينطاوملا تلاغصشناب لفكتلا يف نيصسعاقتملا ةبصساحم راصسم يف ةيادب لإا يه ام

عمتجملا ربتعا نوبت صسيئرلا
«لوألا فيلحلا» يندملا
ةلودلا ةماقتصسا قيقحتل

يئزجلا عفرلا رارق
ايرورسض ناك رجحلل
ينطؤلا داسصتقÓل
نينطاؤملا ةيسسفنلو

،ةيروهمجلا صسيئر دكأا
نأا ،نوبت ديجملا دبع
يئزجلا عفرلا رارق
ايرورصض ناك رجحلل
ينطولا داصصتقÓل
نم ،نينطاوملا ةيصسفنلو

تÓئاعلل حامصسلا لÓخ
يف هزنتلاو مامجتصسلاب
ئطاوصشلاو تاباغلا

،دجاصسملا ىلإا باهذلاو
تاذ يف ةلولا ايعاد
تارارقلا ذاختا ىلإا تقولا
تلاح بصسح ةمزÓلا
صسوريفلاب ةباصصإلا
.ةيلو لك يف ةلجصسملا

صسيئرلا ربتعاو اذه
يندملا عمتجملا ،نوبت
قيقحتل «لوألا فيلحلا»
اددصشم ،ةلودلا ةماقتصسا

لك ريفوت ةرورصض ىلع
تÓيهصستلاو تاعيجصشتلا

تايعمجلل تادعاصسملاو
ديرت يتلا ةيندملا

لك قلخو اهصسفن ميظنت
ىوتصسملا ىلع تائيهلا
وأا يئلولاو ينطولا
.يوهجلا

ح.نيدلا رمق

ر˘يزو ،دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ف˘سشك
ةيلحملا تاعامج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ةدافتسسا نع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
نم ةلئاع527و نويلم نم ديزأا

ر˘ه˘سشل را˘ن˘يد فلآا01 ةح˘ن˘م
اذه يف مت هنأا ادكؤوم ،ناسضمر
7.1 قو˘˘ف˘˘ي ا˘˘م فر˘˘سص نأا˘˘سشلا

.يرئازج رانيد رايلم
،دوجلب نلعأا ،ىرخأا ةهج نم

ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ه˘˘ل ة˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف
د˘˘سصر ن˘˘ع ،ةلو‐ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا

ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد را˘ي˘˘ل˘˘م702
ةيلمع518و فلأا11 ليومتل

7.8 نع ديزي ام ةدئافل ةيراوج
،لظلا قطانمب ن˘طاو˘م نو˘ي˘ل˘م
6521 نم ءاهتنلا مت هنأا ازربم
ردق˘ي ي˘لا˘م˘جإا غ˘ل˘ب˘م˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةيلمع802 اهنم ،رانيد نويلمب
،برسشلا هايمب ديوزتلاب ةقلعتم
،ةلزعلا كفب قلعتت ةيلمع392
نيسسحت ضصخ˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع071
ةيلمع631 ،ضسردمتلا فورظ
ة˘قا˘ط˘لا˘ب د˘يوز˘˘ت˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
19 ،يعيبطلا زاغلاو ةيئابرهكلا

،ةيمومعلا ةرانإلا ضصخت ةيلمع
لفكتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع37
ةيلمع06و ،ةيراوجلا ةحسصلاب
ة˘˘يراو˘˘ج تا˘˘حÓ˘˘˘سصإا ضصخ˘˘˘ت
م˘ت ا˘م˘ك ،با˘ب˘سشل˘ل ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘˘تو
˘˘‐ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘سضي‐ ءا˘˘˘سصحإا

اهزاجنا يراج ة˘ي˘ل˘م˘ع0825
59 ـب ردقي يلامجإا غلبمب ايلاح
5024 تل˘م˘سش ،را˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
رثكأا اهنم ديفتسسي لظ ةقطنم
ضصختو نطاوم نويلم8.3 نم
.افنآا ةروكذملا تاعاطقلا ضسفن

تلاغصشنل ةباجتصسلا
ايلحم نطاوملا

جمانرب نمصض اينطوو
ةموكحلا لمع

اننإا» ،ةيلخادلا ريزو لاقو اذه

تلا˘˘غ˘˘سشنا ي˘˘ف ثحا˘˘ب˘˘ت˘˘ن ذإاو
نييوتسسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
كلذ نإا˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سض جرد˘˘ن˘˘ي
جمانرب نع قثبن˘م˘لا ة˘مو˘كح˘لا

ديجملا دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر
ةرم نم رثكأا دكأا يذلا ،نوبت

دو˘˘ه˘˘ج ف˘˘ثا˘˘كت دو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع
.«اهنيب قيسسنتلاو عيمجلا

ةيعر333.82 ءÓجإا
ذنم جراخلا نم يرئازج
«انوروك» ةحئاج ةيادب
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ف˘˘˘سشك

ةئيهتلاو ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م م˘ت ه˘نأا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘˘لا

ءÓ˘˘جإا ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
ن˘م ير˘ئاز˘ج ة˘ي˘˘عر333.82
4و ةيوج ةلحر59 ربع جراخلا

ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيرحب تÓحر
،ةيدودحلا رباعملا نم نيدفاولا

يلام فÓغ دسصر مت هنأا ازربم
ءاو˘يإل جد را˘ي˘ل˘˘م3 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي
يف نين˘طاو˘م˘لا ءلؤو˘ه ما˘ع˘طإاو
ىلإا اريسشم ،ةيقدنف تاسسسسؤوم
هذ˘ه تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم ع˘˘فد م˘˘ت ه˘˘نأا
لوألا اهرطسش يف تاسسسسؤوملا

.ةلسصاوتم لازت ل ةيلمعلاو
م˘ت ه˘˘نأا ،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب زر˘˘بأاو اذ˘˘ه

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مزأا ا˘˘يÓ˘˘خ بي˘˘سصن˘˘ت
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘يلو ل˘ك ىو˘ت˘˘سسم
ذي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلاو ع˘سضو˘لا
ةحفاكمل ةموكح˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ءا˘سصحإا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘ع˘ن˘قألا جا˘ت˘نإل ةد˘حو0651
اناجم عانق نويلم21 عيزوتو
Óكيه752 ضصي˘˘سصخ˘˘ت ع˘˘م
مقاط003.9 ن˘م د˘˘يزأا ءاو˘˘يإل
ر˘ي˘فو˘تو ي˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘سشو ي˘˘ب˘˘ط
فلأا11 ـب با˘ع˘ي˘ت˘سسا تارد˘˘ق
.يفاسضإا ريرسس

ـه.داوج

لظلا قطانمل يرئازج رانيد رايلم702 دصصر نع نلعأا

تدافتسسا ةلئاع نؤيلم نم ديزأا» : ةيلخادلا ريزو
«ناسضمر رهسشل رانيد فلآا01 ةحنم نم

هيلع لياحتملاو هئانبأا نم صصلخملا نيب زيمي بعصشلا نإا لاق

ةيلاقتنا ةلحرم يف نؤعماطلا» :نؤبت صسيئرلا
«ءارؤلل عجري نلو قلطنا راطقلا .. نؤئطخم

رؤتسسدلا ليدعت عورسشم لؤح ءاتفتسسلا ةلحرمل دادعتسسلا ^
قيقحتل بعسشلا ةمدخ يف انلك» :ةيرؤهمجلا صسيئر ^

«كارحلا يف اهعفر يتلا ةعورسشملا هبلاطم
دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر دكأا

يف نيعماطلا نأا ،نوبت ديجملا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
بع˘سشلا نأا ازر˘ب˘م ،نو˘ئ˘ط˘خ˘˘م
هئانبأا نم ضصلخملا نيب زيمي
ىلإا ا˘ي˘عاد ،ه˘ي˘ل˘ع ل˘يا˘ح˘ت˘م˘لاو
ءاتفتسسلا ةل˘حر˘م˘ل داد˘ع˘ت˘سسلا

روتسسدلا ليدعت عورسشم لوح
.نطولا لبقتسسم يف لسصفلل

يف نوعماطلا» ،ضسيئرلا لاق
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
رحبلا ءارو نم نو˘ط˘ط˘خ˘م˘لاو
قلطنا راطقلا نأل نوئطخم مه
نأا ازربم ،«ءارولا ىلإا عجري نلو
ه˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا
هسسح˘ب ز˘ي˘م˘ي ف˘ي˘ك برا˘ج˘ت˘لا
ن˘م ضصل˘خ˘م˘لا ن˘ي˘ب ير˘ط˘˘ف˘˘لا
فدرأاو ،هيلع لياحتملاو هئانبأا
بعسشلا ةمدخ يف اعيمج نحن»
ةعورسشملا ه˘ب˘لا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
يرفيف22 مو˘ي ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘˘لا

ا˘˘عد ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه˘˘بو ،«9102
ءا˘سضعأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
نيعمتجملا ةلو˘لاو ة˘مو˘كح˘لا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ل داد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا ى˘˘˘لإا
ليدعت عورسشم لوح ءاتفتسسلا
لسضفأا ريفوت لجأا نم ،روتسسدلا
ة˘يدا˘م˘لا طور˘˘سشلاو فور˘˘ظ˘˘لا

نم نطاوملا نيكمتل ةيسسفنلاو
ي˘ف ة˘ل˘سصا˘ف˘˘لا ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك لو˘˘ق
نع بر˘عأاو ،ه˘ن˘طو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
رو˘ت˘سسد» داد˘عإا ي˘ف ه˘˘حو˘˘م˘˘ط
متيسس اسصن نأا انلعم ،«يقفاوت
تاحارتقا نمسضتي ،اقحل هرسشن

ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،فار˘طألا ع˘ي˘م˘ج
،ة˘ي˘ب˘ل˘غألا تا˘حار˘ت˘قا˘˘ب ذ˘˘خألا

هذهب مايقلا دعبو هنأا ىلإا اريسشم
ل˘يد˘ع˘ت ح˘ب˘سصي˘سس ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
فا˘سضأاو ،ا˘عور˘سشم رو˘ت˘˘سسد˘˘لا
نحنف يلاحلا تقولا يف امأا»
.«تاحارتقلا عمج ةلحرم يف

ـه.داوج

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر د˘كأا
فو˘قو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
هجو ي˘ف دا˘سصر˘م˘لا˘ب ة˘لود˘لا

بسضغ˘˘لا ةرا˘˘˘ثإا تلوا˘˘˘ح˘˘˘م
تا˘جا˘ج˘ت˘حا ر˘ب˘ع ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا

يمرت «ةربد˘م˘لا» ـب ا˘ه˘ف˘سصو
رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلا بر˘˘˘سض ى˘˘˘˘لإا
ىوق ةدنجأا راطإا يف ينطولا

.دÓبلا فدهتسست ةفورعم
لÓ˘˘خ ه˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ي˘˘˘فو

يناثلا عامتجلا ىلع هفارسشإا
دد˘سش ،ةلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
كسسمتلا ىلع ،نوبت ضسيئرلا
يتلا رواسشتلاو راوحلا ةيلآاب
نمألا ديطوت˘ل ة˘نا˘م˘سض د˘ع˘ت
ح˘ب˘سش دا˘ع˘˘بإاو رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلاو
يذ˘لا ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا
نوديري نم ضضعب هيلإا وعدي
ينطولا رار˘ق˘ت˘سسلا ة˘عز˘عز
ىو˘ق ةد˘ن˘˘جأا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لاو
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا» لا˘˘قو ،ة˘˘فور˘˘ع˘˘م
هذ˘ه ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم
ةراثإا ىلع لمعت يتلا ىوقلا

يذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسضغ
مت يتلا ةوهلا لعفب ىحسضأا

ه˘ت˘لود ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ا˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘خ
ءلؤو˘˘ه˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘سس ة˘˘˘سسير˘˘˘ف
م˘˘ه˘˘لاو˘˘مأاو ن˘˘ي˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘˘لا
ضسيئر˘لا ف˘قو˘تو ،«ةد˘سسا˘ف˘لا
ثداوحلا دنع نأاسشلا اذه يف

ـب ا˘ه˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا
تنماز˘ت ي˘ت˘لا «ة˘هو˘ب˘سشم˘لا»
ةرارح˘لا تا˘جرد عا˘ف˘ترا ع˘م
دكأا يتلاو ،ىحسضألا ديعو
نع فسشكلا متيسس هنأا ىلع
ةانجلا ةبقا˘ع˘مو ا˘ه˘تا˘سسبÓ˘م
.اهءارو نوفقي نيذلا

ة˘ي˘ب˘ل˘غأا نأا د˘˘كأا نأا د˘˘ع˘˘بو
ةيمهأاب يعو ىلع نينطاوملا
،رارقتسسلا ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ىلإا ،ةيروهمجلا ضسيئر راسشأا
م˘˘ه مو˘˘ي˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت˘˘ي ن˘˘م نأا
نوبعل˘ي او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا
وحن اهوبره يتلا رييÓملاب
مهل نحن» فدرأاو ،«جراخلا
ى˘ل˘ع نور˘سصمو دا˘سصر˘م˘لا˘ب
دسسافلا لام˘لا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا

.«ةباسصعلا اياقبو
،نوب˘ت ضسي˘ئر˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘لا ّنأا ى˘˘˘لإا
ي˘ه ةر˘بد˘م˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا
د˘سصق بع˘˘سشلا بسضغ ةرا˘˘ثإا

رييغتلا يف هقح نم هنامرح
ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت مد˘˘˘عو يرذ˘˘˘ج˘˘˘لا
ةسصلخملا ةينطولا تاءافكلا

ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘سصر˘˘ف ن˘˘م
ةديدج ةيلقعب ةلودلا بيلاود

ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ع˘˘م ضشيا˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت ل
ي˘˘ف دا˘˘مر˘˘لا رذو ع˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘˘لا
،ضسيئرلا دكأا هيلعو ،نويعلا

يرذجلا رييغ˘ت˘لا ة˘كر˘ع˘م نأا
اهتاودأاو اهق˘ط˘ن˘م ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا

ل ا˘ه˘تا˘ي˘ح˘سضتو ا˘ه˘تلا˘جرو
اهسضوخ ةلسصاوم نم ضصانم
ل» لاق و ،نمثلا ناك امهم
لإا كلذ قي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ل˘ي˘ب˘سس
ةيكراسشت ةبراقمب كسسمتلاب
يعقاولا  حومطلا نيب عمجت
ذيفنتلا يف ةقداسصلا ةبغرلاو
ن˘ع دا˘ع˘ت˘بÓ˘˘ل ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

ديلبلا ي˘سضا˘م˘لا تا˘سسرا˘م˘م
دلبلل ةديدج ةقÓطنا ءاطعإاو
هسسفنب ن˘طاو˘م˘لا ة˘ق˘ث د˘ي˘ع˘ت
.«هنطوو هتاسسسسؤوم يفو

ضسي˘˘˘˘˘˘ئر ضصل˘˘˘˘˘˘خو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
نأاسشلا اذه يف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةعجر ل هنأا ىلع ديكأاتلا ىلإا
رارقتسسلا ةداعإا ىعسسم يف
قوقح لك ةداعتسساو دÓبلل
لاملا  ىلع ءاسضقلاو بعسشلا
ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘مو د˘˘سسا˘˘˘ف˘˘˘لا
هرارسصإا لجسس امك ،ةباسصعلا

عيمجلا يلحت ةرورسض ىلع
،كلذ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ةدارإلا˘˘ب

لوخد لوأا بارتقا عم ةسصاخ
تابا˘خ˘ت˘نلا د˘ع˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جا
ربمسسيد21 ـل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
.طرافلا

ح.نيدلا رمق

ينطولا رارقتصسلا برصضل يمرت «ةربدم» تاجاجتحا نع ثد– ةيروهم÷ا صسيئر

يبعسشلا بسضغلا ةراثإا تلواÙ داسصرŸاب ةلودلا
جراخلا ؤحن اهؤبره يتلا رييÓملاب نؤبعلي اؤناك نيذلا كئلوأا مه مؤيلا كرحتي نم^

ةباسصعلا ةبراحمو دسسافلا لاملا ىلع ءاسضقلا يف نؤسضام^



يف نايز نب ريزولا فاسضأاو
ءاقل لاغسشأا لÓخ اهاقلأا ةملك
د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ةلو˘˘لا‐ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ةيعسضولا نأا ضسمأا ممألا رسصقب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسلا
ءابو يسشفت رثإا دÓبلا اهسشيعت

ةيعسضو ى˘ل˘ع تر˘ثأا ،ا˘نورو˘ك
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ر˘ئا˘سسك عا˘ط˘˘ق˘˘لا
ى˘لإا ه˘ب تع˘فد ا˘˘م˘˘ك ،ىر˘˘خألا
ىلع زكترت ةليدب لولح راكتبا
دعب نع ميلعتلا طمن ليعفت
،ةحاتملا ط˘ئا˘سسو˘لا لÓ˘خ ن˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م
ضسرام21 د˘˘˘ن˘˘˘ع تز˘˘˘ج˘˘˘نأا
56و05 ن˘ي˘ب ا˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ةرطسسملا جماربلا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب
راوطألاو داوملا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
تنكم ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
قرف لبق نم ةلوذبملا دوهجلا

ةيجوغاديبلا قرفلاو نيوكتلا
تا˘˘ي˘˘لآا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ام زاجنإا نم دعب نع نيوكتلا
ءزجلا نم ة˘ئ˘م˘لا˘ب08 قو˘ف˘ي
ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ن˘˘˘م ي˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
امك ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ف˘سشك
فلآا6 نم د˘يزأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع
تار˘كذ˘م ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
لامعأاو هاروتكد˘لاو ر˘ت˘سسا˘م˘لا
قلعت˘ت ،ة˘ي˘م˘ل˘عو ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
ا˘˘مإا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب

.دعب نع وأا ةقلغم ايروسضح

ثدحلا4 7182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ32ـل قفاوملا0202 توأا31سسيمخلا

watan@essalamonline.com

لبقملا تبسسلا «ايروسضح» سسوردلا فانئتسسا دعوم يف لسصفلا

ميلعتلا ماظن اهيلع صضرفتو ةعماجلا ىدحتت «انورؤك»
يراجلا توأا32 نم ءادتبا «دعب نع»

خ.ةميسسن

نوكيسس ةيجوغاديبلا ةطسشنألا فانئتسسا نأا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ،نايز نب يقابلا دبع نلعأا
طمنلا قفو ةيجوغاديبلا تاطاسشنلا فانئتسسا دعوم نأا ىلإا اريسشم ،توأا32 نم ءادتبا دعب نع ميلعتلا طمنب

.لبقملا تبسسلا موي هدقع ررقملا يرازولا عامتجلا دعب ددحيسس يروسضحلا

سضافخناو انوروك تايعادت
ىلع ابلسس ارثأا طفنلا راعسسأا
ينطولا داسصتقلا

صسمÓت ةلئاه رئاسسخ
رايلم521 ـلا
تاكرسش هجاؤت
ةيرئازجلا ةقاطلا
ريزو ،راطع ديجملا دبع فسشك
تاكرسش رئاسسخ نأا ،ةقاطلا
521 وحن تغلب ةينطولا ةقاطلا

ءابو تايعادت ببسسب جد رايلم
داسصتقلا نأا ادكؤوم ،انوروك
هجو ىلع طفنلا قوسسو يملاعلا
ةبعسص ةرتفب رمي سصوسصخلا

راعسسألا سضافخناب زيمتت
ذنم يملاعلا بلطلا سضافخناو
ةنسسلا نم لوألا يثÓثلا ةياهن
ىلع ابلسس رثا امم ةيراجلا
.ينطولا داسصتقلا

اهاقلأا ةملك لÓخ راطع لاقو
عامتجا لاغسشأا حاتتفا يف
هسسأارت يذلا ،ةلولاب ةموكحلا

ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
ةلودلا تادئاع نأا ،نوبت
تارداسص نم تعجارت
يسسادسسلا لÓخ تاقورحملا
سسفنب ةنراقم0202 نم لوألا
04 يلاوحب9102 نم ةرتفلا

نأا ىلإا كلذك اريسشم ،ةئاملاب
تاكرسش اهتلجسس يتلا رئاسسخلا

تاريثأات ببسسب ةقاطلا عاطق
521 وحنب تردق91-ديفوك
هذه تدأا دقو.جد رايلم
ىلإا ،راطع بسسح ،لماوعلا

لظ يف اسصوسصخ ،عسضولا مقافت
يلخادلا بلطلا يف ريبكلا ومنلا

ةئاملاب7 يلاوحب ةقاطلا ىلع
هذه ةهجاوملو .ايونسس
عاطق نأا راطع دكأا ،ةيعسضولا
ىدملا ىلع رطسس ةقاطلا
ريبادتلا نم ةلمج ريسصقلا
سضفخب هتاريدقت ةعجارمل
عم رييسستلا تاقفنو رامثتسسلا
جاتنإا ىوتسسم ىلع ظافحلا
امك.عيزوتلا نامسضو ةقاطلا

ةقاطلا عاطق نإا راطع لاق
يف ،سشاعنإا ةيجيتارتسسا رطسس
موقت ،ةموكحلا جمانرب راطإا
ةيولوألا تاذ رواحملا ىلع اسساسسأا

سسيئر جمانرب نم ةاحوتسسملاو
ذيفنت ىلع زكترت ،ةيروهمجلا
نع ةلقتسسم ةيومنت ةسسايسس
نيمثتو هيجوتو يطفنلا عيرلا
نم تاقورحملا جاتنإاو دراوملا
قلخو نطاوملا ةيهافر لجا

.ةديدج تاورثو لمع سصرف
ك.اسضر

نم رانيد ينويلم ىدعتت غلابمل ةيلمع0062 ءارجإا
ةيفرسصملا تÓماعتلا نم نيروظحم سصاخسشأا لبق

قرطب لاؤمأا بحسس نع ةريطخ ليسصافت
رئازجلا ديرب نم ةهؤبسشم

لظلا قطانمب سسردمتم ذيملت فلأا312و نويلم نم ديزأا ءاسصحإا نع فسشكي طوعجاو

لبقملا يسسردملا لؤخدلا لÓخ ةظفحملا نزو فيفخت متيسس اذكه

حيرلا بهم يف بهذي جاتنإلا نم ةئاملاب51و01 نيب

ايؤنسس رلود رايلم8.1 رئازجلا فلكي ةقاطلا ريذبت

ةلوانملل ةينطو قوسسب ىظحت تحبسصأا رئازجلا نأا دكأا ميهاربإا يلع تيآا تاحرف

ةمؤكحلل تاحرتقم5 عفرت ةعانسصلا ةرازو
ةيبيكرتلا تاعانسصلا نع ءانغتسسÓل

اهجورمو ةمولعŸاب ¤دأا نم ةاسضاقم تررق

ةيبنجأا ةيعمج اهليؤ“ دنفت «كارطانؤسس»

هتيزهاج ىدم ىلإا اندÓبب ايسسور ريفسس عم قرطتي ةحسصلا ريزو

«انورؤك» حاقل ءانتقل ةيسسور ـ ةيرئازج تاثداحم

ر˘يزو ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م د˘كأا
ه˘تر˘ئاد نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ع˘سضو ى˘ل˘ع تف˘˘كع ة˘˘يرازو˘˘لا

نزو ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،يئادتبلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ة˘ظ˘ف˘ح˘م˘لا
ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب
ةحسص نأا ىلع اددسشم ،لبقملا
.ةرازولا تايولوأا نم ذيمÓتلا

ضسمأا ،طوعجاو ريزولا لاقو
ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘لأا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف
ممألا رسصقب ةلولا ‐ ةموكحلا
زيزعت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ةرازو˘لا نإا»
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو ف˘˘سشكلا تاد˘˘حو
،ذيمÓتلل ةيحسص ةيطغت نامسضل
ضصسصح ططخم دادعإا مت هنأاو
ي˘ت˘لاو ،ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
بتكلا فيف˘خ˘ت ن˘م ا˘ن˘ن˘كم˘ت˘سس
،ةظفحملا نزو فيفخت يلاتلابو
ةذ˘تا˘سسأا د˘يوز˘ت ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ل˘˘˘م˘˘˘ع تاودأا˘˘˘ب ي˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلا
م˘˘ه˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأا ي˘˘˘ف م˘˘˘هد˘˘˘عا˘˘˘سست

.«ةيجوغاديبلا
ف˘سشك ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو

ءاسصحإا نع ةينطولا ةيبرتلا ريزو
فلأا312و نو˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘م د˘˘يزأا
لظلا قطانمب ضسردمت˘م ذ˘ي˘م˘ل˘ت

،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
ىلع ءانبو ،هترازو نأا احسضوم
ضسي˘ئر˘ل ة˘مرا˘سصلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
داد˘˘عإا˘˘ب تما˘˘ق ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ضسراد˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل ة˘ل˘˘ي˘˘سصح
تا˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

م˘عد˘لا ل˘كا˘ي˘هو تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا
با˘ب ن˘م ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا ضضر˘غ˘˘ب
ىلع مت هنأا ىلإا اريسشم ،ةيولوألا

نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ءا˘˘سصحإا ضسا˘˘سسألا اذ˘˘ه
اذيملت931و ف˘˘˘˘˘لأا312و
.قطانملا هذهب اسسردمتم

ه˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق نأا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
قطانمل ةسصاخ ةيانع يطعيسس
ةليسصحلا انت˘ن˘كم ا˘مد˘ع˘ب ل˘ظ˘لا

ةيعسضو ديدحت نم اهب انمق يتلا
لكسشب قطانملا هذهب ضسردمتلا
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ع˘˘م ق˘˘ي˘˘قد
بجاولا ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
تاكبسش ةيعسضو اذكو اهزاجنإا
ةئفدتلاو زاغلاو ءابرهكلاو ءاملا

،ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لاو ما˘ع˘˘طإلاو
لك ىلع فوقولا مت هنأا فاسضأاو
ضصئاقنلاب لفكتلل بناوجلا هذه
ةيرازولا رئاودلا ةيعمب ةلجسسملا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو زر˘˘بأاو.ةينعملا
فينسصت نأاسشلا اذه يف ةينطولا

يف قيقدتلل يمقر ماظن ريوطتو
يقابو تاسسسسؤوملا هذه ةيعسضو
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ماظنلا اذه نأا ىلإا اريسشم ،نطولا
هنأاو ةيئاهنلا هتلحرم يف دجوي
ةبسسانمب ةمدخ˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد˘ي˘سس
‐0202 ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘˘لا

1202.
خ.ةيمسسن

،روت˘ي˘سش ن˘يد˘لا ضسم˘سش دا˘فأا
يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا ر˘˘˘يزو
ةبسسن نأا ،ةددجتملا تاقاطلاو
حوارتت دÓبلا يف ةقاطلا ريذبت
نم ةئا˘م˘لا˘ب51و01 ن˘ي˘˘ب
،اينطو هجاتنإا م˘ت˘ي ا˘م ي˘لا˘م˘جإا

يلاوح لثمت ةبسسنلا هذه نأاو
54 يأا ايونسس نط نويلم5.6
لداعي ام وهو ،ل˘ي˘مر˘ب نو˘ي˘ل˘م
با˘سست˘حا˘ب رلود را˘ي˘ل˘م8.1
رلود04ـب ط˘˘˘ف˘˘˘ن ر˘˘˘ع˘˘˘˘سس
ةرورسض ىلع احل˘م ،ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل
ج˘مار˘ب زا˘ج˘˘نا ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘سست˘˘لا
.ةيوقاطلا ةيلاعفلا

ةملك لÓخ روتيسش حسضوأاو
عا˘م˘ت˘جا حا˘ت˘˘ت˘˘فا ي˘˘ف ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأا
هسسأارت يذلا ةلولاب ةموكحلا

ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر
ق˘ير˘˘ط ة˘˘قرو نأا ،ضسمأا نو˘˘ب˘˘ت

يسسيئر لكسشب زكترت عاطقلا
ةيلاعفلاو ةقاطلا داسصتقا ىلع
اذ˘ه ي˘˘ف ار˘˘كذ˘˘م ،ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ر˘ط˘سسم˘لا فد˘ه˘لا نأا˘˘ب را˘˘طإلا
ماع نوسضغب بيكرت ىلإا يمري
ي˘˘سسم˘˘سش زا˘˘ه˘˘ج ف˘˘لأا001
لاج˘م˘لا و˘هو ءا˘م˘لا ن˘ي˘خ˘سست˘ل
ةئاملاب04 هدحول لثمي يذلا

نأا ريغ ،ةيوقاطلا ةيلاعفلا نم
نأا بج˘ي فد˘ه˘لا اذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت
هذ˘ه ة˘عا˘ن˘سص م˘عد˘˘ب ق˘˘فار˘˘ت˘˘ي
ةطسشنأا اذ˘كو ا˘ي˘ل˘ح˘م ةز˘ه˘جألا
امك .روتيسش فيسضي ،اهبيكرت
ة˘عا˘ن˘سصلا م˘عد ا˘سضيأا ن˘ي˘ع˘ت˘˘ي
ل˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ق˘˘طأل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
دو˘˘قو ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘لإا تارا˘˘ي˘˘سسلا
ر˘يزو˘لا بسسح ،ع˘ي˘م˘م˘لا زا˘غ˘لا
لم˘ع˘ي عا˘ط˘ق˘لا نا˘ب د˘كأا يذ˘لا

ةرايسس فلأا002 ليوحت ىلع

لبقم˘لا ما˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن نو˘سضغ˘ب
هبيقعت ي˘فو.ماظن˘لا اذ˘ه ى˘لإا

دد˘سش ،ر˘يزو˘لا ة˘ل˘˘خاد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
جمارب ةيمهأا ىلع لوألا ريزولا
ةيمن˘ت ي˘ف ة˘ي˘سسم˘سشلا ة˘قا˘ط˘لا

ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ،ل˘ظ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سض
ةيؤورلاو ةلجعتسسملا تايجاحلا
يوقاطلا لاقتنلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

نأا ركذي.ليوطلا دمألا ىلع
يذلا ةلولاب ةموكحلا عامتجا
،لوألا ريزولا روسضحب ىرجي

ءا˘سضعأاو ،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلوو ة˘مو˘كح˘لا

ة˘ي˘ل˘ح˘مو ة˘يز˘˘كر˘˘م تارا˘˘طإاو
ضصسصخم ،نييلحم نيبختنمو
تاهيجوت ذيفنت ىد˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل
.ةيروهمجلا ضسيئر

ع.لÓب

ر˘يزو ،راز˘مو˘ب م˘ي˘˘هار˘˘بإا طا˘˘مأا
ةي˘كل˘سسلا تÓ˘سصاو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا

ليسصافت نع ماثللا ،ةيكلسسÓلاو
ةهوبسشم لاو˘مأا بح˘سس تا˘ي˘ل˘م˘ع
ىلإا تدأا ،ةفلتخم ديرب زكارم ربع
ةيدقنلا ة˘لو˘ي˘سسلا ع˘يزو˘ت بذ˘بذ˘ت

اريسشم ،ةيد˘ير˘ب˘لا بتا˘كم˘لا ى˘ل˘ع
ةيلمع0062 نم رثكأاب مايقلا ىلإا
ينويلم ىدعتت غلابمل ادقن بحسس
تمت اهمظعم ،ةيلمع لكل رانيد
نم نيروظحم ضصاخسشأا لبق نم
فاسضأا.ةيفرسصم˘لا تÓ˘ما˘ع˘ت˘لا

مامأا ضضارعتسسا دعب ،ديربلا ريزو
تار˘سشؤو˘م ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
فور˘ظ اذ˘كو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘˘ي˘˘سسلا
ةبراحمو د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ل˘يو˘م˘ت
ةدع بحسس مت هنأا ،لاومألا ضضييبت
نويلم02 ىدعتت ة˘يد˘ق˘ن غ˘لا˘ب˘م
ىلع عوبسسألا ضسفن لÓخ رانيد

،يديربلا بتكملا ضسفن ىوتسسم
رانيد فلأا03 بحسس يواسسي امب
امك ،دعاقتم فظوم006 ةدئافل
ن˘م د˘يزأا ضصخ˘سشلا ضسف˘ن ى˘ق˘˘ل˘˘ت
غلبمب ةعيرسس عفد ةيلمع0082
رانيد نوي˘ل˘م82 قوف˘ي ي˘لا˘م˘جإا

.ة˘ي˘ل˘يو˘جو ناو˘ج ير˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ
م˘ت ه˘نأا راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘˘بإا ف˘˘سشكو
ةدع ةقرافأا اياعر ءارجإا فاسشتكا

ناوعأا عم ؤوطاوتب بحسس تايلمع
نأا افيسضم ،دÓبلا لامسشب نييرئازج
ة˘هو˘ب˘سشم˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
نأا بج˘ي يذ˘لا رود˘لاو ى˘˘فا˘˘ن˘˘ت˘˘ت
نم ،يديربلا ماعلا قفرملا هبعلي

ة˘ي˘لوأا ة˘ف˘˘سصبو ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا لÓ˘˘خ
اهب موقت يتلا بحسسلا تايلمعب
نم ،انينطاوم نم ىمظعلا ةيبلاغلا
.حنمو تاسشاعمو روجأا

خ.ةيمسسن

،ميهاربإا يلع تيآا تاحرف لاق
هترئاد حلاسصم نإا ،ةعانسصلا ريزو
5 م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب تما˘˘˘ق ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا

م˘ي˘سسار˘م ع˘يرا˘سشم تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
تاعانسصلا ل˘ك دد˘ح˘ت ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ىلإا اهليوحتل ةيبيكرت تناك يتلا

،ةعا˘ن˘سصلا ر˘يزو زر˘بأا.ةيعانسص
،ةلولا عم ةموكحلا ءاقل لÓخ
تاعيرسشت ةداعإا ا˘ن˘حر˘ت˘قا» Ó˘ئا˘ق
انيرجأا ددسصلا اذهبو ،تاميظنتو
ىلع انحرتقا ثيح تامزيناكيم
ة˘سسم˘خ نآلا د˘ح ى˘لإا ة˘مو˘كح˘˘لا

ددحت ،ةيذيفنت ميسسارم عيراسشم
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ل˘˘ج
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت

تاذ ي˘فو .«ة˘ج˘مد˘م ة˘ي˘عا˘˘ن˘˘سص
نو˘كي˘سس كلذ نأا ر˘˘كذ ،قا˘˘ي˘˘سسلا
ن˘ي˘ج˘مد˘م˘لا ع˘ي˘ج˘˘سشت ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
رمألا ةقيقح يف وهو ،نييقيقحلا

تاعومجمو ن˘ي˘ع˘ن˘سصم را˘غ˘سص
،لبقتسسملا ي˘ف بي˘كر˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق
ن˘ي˘ع˘ن˘سصم˘لاو ن˘ي˘لوا˘ن˘م˘لا م˘˘هو
مه ءلؤوه نأا ىلإا اريسشم ،راغسصلا

رايغلا عطقو داتعلا لك يعنسصم
امك .ع˘سسو˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسلا تاذ
ىلوأا ةقباسسك زيكرتلا مت هنأا زربأا

،ةلوانملا طاسشن ىلع اهعون نم
قوسسب ىظحن انحبسصأا اننأا اربتعم
.ةلوانملل ةينطو

ك.اسضر

،ديزوب نب نمحرلا دبع ثحابت
حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو
فييلاب روغا عم ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
،رئازجلاب ايسسور ةيلارديف ريفسس
رباخملا ىدل حاقللا ةيزهاج ىدم
ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا مد˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘˘سسور˘˘لا
ينطولا زكرملا فرط نم هجاتنإا
ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘بور˘كم˘˘لا ثو˘˘ح˘˘ب˘˘ل˘˘ل
.يسسورلا

ءاقللا نإاف ،ةرازولل نايب بسسحو
يذ˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا

فلكملا بدتنملا ريزولا هرسضح
ليعامسسا تايفسشتسسملا حÓسصإاب
ةيئابولا ةيعسضولا لوانت ،حابسصم
ءارج ايلاح ملا˘ع˘لا ا˘هد˘ه˘سشي ي˘ت˘لا
ركذ ثيح ،انوروك ةحئاج يسشفت

تاميلعتب نأاسشلا اذه يف ريزولا
نوكت نأا ىلع ةيروهمجلا ضسيئر
ل˘ئاولا لود˘لا ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

ضسور˘ي˘ف د˘سض حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قل
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح كلذو«91‐ديفوك»

،هته˘ج ن˘مو.نينطاوملا ة˘ح˘سص
اذ˘ه ي˘ف ي˘سسور˘لا ر˘ي˘ف˘˘سسلا زر˘˘بأا
لاجم يف ري˘ب˘كلا مد˘ق˘ت˘لا را˘طإلا
زكر˘م˘لا فر˘ط ن˘م حا˘ق˘ل˘لا جا˘ت˘نإا
ثو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
زكرم» يسسورلا ةيجولويبوركملا

ن˘ع نÓ˘عإلا م˘ت يذ˘لا «ا˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ج
يف ارفو˘ت˘م نو˘كي˘سسو ه˘ل˘ي˘ج˘سست
0202 ةنسس رخاوأا ةيلودلا قوسسلا

.1202 ةيادبو
ع.لÓب

«كارطا˘نو˘سس» ة˘كر˘سش تد˘ن˘ف
لوح ،ةلوادتملا تامولعملا لك
ةيعمج ليومت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ا˘ه˘ما˘ي˘ق
ن˘م ضسي˘ل ه˘نأا ةد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
يأل ة˘يا˘عر مد˘ق˘ت نأا ا˘˘ه˘˘تا˘˘م˘˘سس
ضصسصخت لو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ا˘˘ه˘˘تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسا

ةينطولا تايعمجلل لإا اهتاناعإاو
.نطولا لخاد طسشنت يتلا

اهل نايب يف «كارطانوسس» تفن
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘˘سسلا» زو˘˘˘ح˘˘˘ت ضسمأا
اهليومت اعطاق ايفن ،هنم ةخسسن

يف ءاج ا˘م˘ك ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
ةينطولا ةيعمجلا ضسيئر حيرسصت
ي˘ف ضسا˘ي˘ق˘لا تلآا ي˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘ل

ا˘ه˘نأا ةزر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ةد˘˘ير˘˘ج
ةعبا˘ت˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ق˘ح˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ت
ى˘لدأا ن˘م ل˘ك د˘سض ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا

هذ˘˘˘˘ه ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘سستو
ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ةهازنب ضسمت يت˘لا ،ة˘سضر˘غ˘م˘لاو
نيناوقلل ماتلا اهلاثتماو ةكرسشلا
.ةيرئازجلا

خ.ةيمسسن



ة˘ه˘ج˘لا تاذ ترد˘سصأا ا˘م˘ك
يف نجسسلاب اماكحأا ،ةيئاسضقلا

،لماه ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع ءا˘ن˘بأا ق˘ح
8 ـب رايمع هنبإا ةنادإا تمت ثيح
6 ق˘˘ي˘˘ف˘˘سش ،ا˘˘سسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘سس
،تاونسس5 دار˘˘م ،تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
اهنم نيتنسسب ،زانيهسش هتنباو
.ةذفان ةنسس

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا تنا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه
دق ،دمحمأا يديسسب ةيئادتبلا
ل˘ير˘فأا ن˘م ح˘تا˘ف˘˘لا ي˘˘ف تنادأا
يناغلا دب˘ع م˘ه˘ت˘م˘لا ،طرا˘ف˘لا

اذفان انجسس51 ةبوقعب ،لماه
نييÓم8 اهردق ةيلام ةمارغو
رايمع هنبا ةنادإا تمت امك ،جد
اذفا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس01 ـ˘˘ب
نييÓم6 اهردق ةيلام ةمارغو
تاونسس8 ـب قيفسش هنباو ،جد
5 ـب ة˘˘مار˘˘غو اذ˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘سسب˘˘˘ح
7 ـب دار˘م ه˘ن˘باو ،جد ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
ـب ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس
زانيهسش هتنباو ،جد نييÓم5

عم اذفان اسسبح تاونسس3 ـب
،جد نييÓ˘م5 اهرد˘ق ة˘مار˘غ
ي˘نا˘ن˘ع ه˘ت˘جوز تن˘يدأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
اذفان اسسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع˘ب ة˘م˘ي˘ل˘سس
تنادأاو ،جد نو˘ي˘ل˘م˘ب ة˘مار˘˘غو
،ةيسضقلا ضسفن يف ة˘م˘كح˘م˘لا

،نيقبسسألا نيريزولا نم Óك
دبعو ،فايسضو˘ب كلا˘م˘لا د˘ب˘ع
ا˘م˘ه˘ي˘ت˘ف˘سصب ،نÓ˘عز ي˘نا˘غ˘لا

3 ـب نار˘هو˘ب نا˘ق˘ب˘سسأا نا˘˘ي˘˘لاو

ةمارغو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس
امك ،جد نويل˘م ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م
نا˘ب˘˘سس ن˘˘ب ة˘˘نادإا ا˘˘سضيأا تم˘˘ت
ا˘ق˘با˘سس ا˘ي˘لاو ه˘ت˘ف˘˘سصب ،ر˘˘ي˘˘بز
اسسبح تاونسس3 ـب ناسسملتل
هتفسصب ،ىسسوم يÓغو ،اذفان
5 ـب ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ا˘˘ي˘˘لاو
ةمارغو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس
د˘م˘ح˘مو ،جد نو˘ي˘ل˘˘م ا˘˘هرد˘˘ق
قباسسلا ماعلا ريدملا ،ةيمياحر

ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل
3 ـب ،ياد ن˘ي˘سسح˘ب يرا˘ق˘˘ع˘˘لا
ةمارغو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘سس
امك ،جد فلأا005 اهردق ةيلام
ميرغتب ،اهتاذ ةمكحملا تسضق
ةلئاع اهكلمت يتلا تاكرسشلا

ع˘م جد نو˘ي˘ل˘م23 ـب ل˘˘ما˘˘ه
كÓ˘˘˘مألا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ةردا˘˘˘سصم
.ةزوجحملا تلوقنملاو

watan@essalamonline.com
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ةعبرألا هئانبأل تاونصس8 ىلإا5 نم ماكحأا

لماه ينغلا دبع قح يف اذفان اسسبح ةنسس21

ر.رجاه

،لماه يناغلا دبع قح يف اذفان اصسبح ةنصس21 ـب امكح ،رئازجلا ءاصضق صسلجمب ةيئازجلا ةفرغلا صسمأا تردصصأا
ريغ ءارثلا ،لاومألا صضييبت اهزربأا داصسف تافلمب ةلصص تاذ مهتب عباتملا ،ينطولا نمأÓل قبصسألا ماعلا ريدملا
ةمارغلا ىلع ءاقبإلا عم ،ةعورصشم ريغ قرطب ةيراقع ةيعوأا ىلع لوصصحلا اذكو ،ذوفنلا لÓغتصساو ،عورصشملا

.جد نييÓم8 ـب ةردقملا

يد˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م ضسمأا تل˘˘جأا
(ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سضق ضسل˘ج˘م) د˘م˘ح˘مأا

نيدلا ءاهب قباسسلا بئانلا ةمكاحم
املع ،دوهسشلا بايغ ببسسب ،ةبيلط
ربوتكأا71 ي˘ف عدوأا ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا نأا
نجسسب تقؤوملا ضسبح˘لا ي˘سضا˘م˘لا
يف هيلإا عا˘م˘ت˘سسلا د˘ع˘ب ،ضشار˘ح˘لا
ي˘سضا˘ق فر˘ط ن˘م دا˘˘سسف ا˘˘يا˘˘سضق
ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةدعب عبوت ثيح ،هÓعأا ةروكذملا

،لاومألا ضضي˘ي˘ب˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م م˘ه˘ت
ءارسشو ،بازحأÓل يفخلا ليومتلا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت لÓ˘˘˘خ تاو˘˘˘سصألا

باو˘ن نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج.7102
اوتوسص ،ينطولا يبعسشلا ضسلجملا
ربمتبسس52 موي ةقلغم ةسسلج يف
ة˘نا˘˘سصح˘˘لا ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘ع9102
،ةبيلط نيدلا ءاهب ىلع ةيناملربلا
ر˘يزو ه˘ب مد˘ق˘ت يذ˘لا بل˘ط˘لا د˘ع˘ب
.ماتخألا ظفاح لدعلا

ح.ةيمصسن

ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم ضسمأا تر˘ث˘ع
ةيدودحلا ةمربلا ةقطنمب ةيندملا
نم غلبي لفط ةثج ىلع ،ةلڤروب
ةهجب تاو˘ن˘سس7 ي˘لاو˘ح ر˘م˘ع˘لا

ةقطنملاب طبسضلاب عقت ةيوارحسص
ةيحسضلا ،«ليدارخ ةراق» ةامسسملا

حجري ،ةيلوألا تاموعملا بسسحبو
راظتنا يف ضشطعلا ببسسب كله هنأا

حلاسصملا تاقيقحت هنع رفسستسس ام
ليو˘ح˘ت م˘ت د˘قو اذ˘ه .ةسصتخم˘لا
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ،ةثجلا

،ة˘يدود˘ح˘لا ة˘مر˘ب˘لا ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
ي˘عر˘سشلا بط˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘˘ع˘˘ل
بابسسأا ديدحت˘ل دو˘ع˘سسم ي˘سسا˘ح˘ب
ضسمأا زتها ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م.ةا˘فو˘لا
ىلع فوسس يداوب يلحملا عراسشلا

حار ة˘˘ع˘˘سشب ل˘˘ت˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ع˘˘˘قو
72 رمعلا نم غلبي باسش اهتيحسض
ىلع رجنخ تانعطل ضضرعت ،ةنسس
هل ليمز فرط نم هتبقر ىوتسسم
يف عرازملا ىدحإا يف هعم ناك
.ةيلولا ةمسصاع نم ةيبرغ ةيحاسض

صش.لامك / صص.رونلا دبع

ةيسسمأا مهفتح ضصاخسشأا3 ىقل
دعب طاوغألا  ةنيدمب ،ضسمأا لوأا
د˘ي˘سسكوأا يدا˘حأا زا˘غ˘ب م˘ه˘قا˘ن˘˘ت˘˘خا
هايملا ناخسس نم ثعبنملا نوبركلا
رمألا قلعتيو ،ي˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘ه˘لز˘ن˘م˘ب

ةنسس14 رمعلا نم غلبت يتلا مألاب
نوميقي ة˘ن˘سس21و41 نيل˘ف˘طو
ةمسصاعب انكسس252 يحب ةقسشب
.ةيلولا

خ.رصصان

ةقرف رسصانع ضسمأا لوأا نكمت
نمأل ةعباتلا ةيئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا
يف ةعيرزوب ةيرادإلا ةع˘طا˘ق˘م˘لا
نم غلك1 زجح نم ،ةمسصاعلا
0033 نم ديزأاو ،جلاعملا فيكلا
ف˘ي˘قو˘تو ي˘ل˘ق˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘م ضصر˘˘ق
.هيف هبتسشم ضصخسش

ريذن ةطرسشلا ظفاحم حسضوأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ ضسي˘˘˘ئر ،ةرو˘˘˘سصن˘˘˘مو˘˘˘ب
نمأاب يئاقولا طاسشنلاو ءاغسصإلا
يف ،ةعيرزوب ةيرادإلا ةعطاقملا
ضضرع لÓخ ةفاحسصلل حيرسصت
مت هنأا ،هب هبتسشملاو تازوجحملا

ةجردنملا ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م
ريغ را˘ج˘تلا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
تارثؤوملاو تاردخملاب يعرسشلا
ةينمأا ةمولعم دورو دعب ةيلقعلا

ضصخ˘سش ما˘ي˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ةد˘˘كؤو˘˘م
تاردخملا جيور˘ت˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم
اذ˘كو ،يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا عو˘ن ن˘˘م
ىوتسسم ىلع ةيلقعلا تارثؤوملا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ضصا˘˘سصت˘˘خلا عا˘˘ط˘˘˘ق
ا˘ه˘تاذ ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تر˘سشا˘˘ب
ةطخ تعسضوو ةثي˘ث˘ح تا˘ير˘ح˘ت

ترفسسأا ةعسساو دسصرتو ةمكحم
نم غلبي يذلا ينعملا فيقوت نع
هترايسس نتم ىلع ةنسس03 رمعلا
ةزايحب ضسبلت ةلاح يفو ةيحايسسلا

ناك يلقع رثؤوم ضصرق453.3
،بابسشلا طسسو اهجيورت ددسصب
اقفو هيف هبتسشملا لزنم ضشيتفتبو
ل˘ي˘كو ن˘ع ردا˘˘سص ي˘˘با˘˘ي˘˘ن نذإل
مت ،ايميلقإا ضصتخملا ةيروهمجلا

بنقلا نم غلك1 زجحو طبسض
ةفلت˘خ˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م ،يد˘ن˘ه˘لا
يرئازج رانيد فلأا52 يف تلثمت
،مهرد007و وروأا0051و
ينورتكلإا ناز˘ي˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب

يف مدختسسي ناك مجحلا ريغسص
زجح بناج ىلإا ،تاردخملا نزو
لمعتسست تناك ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس
لامكتسسابو ،تاردخملل جيورتل

ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘˘لا
مدق ،هيف هبتسشملا قح يف يئاسضق
ةيئاسضقلا تاهجلا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب
.هفلم يف رظنلل ايميلقإا ةسصتخملا

ب.نيرصسن

ي˘˘سضا˘˘ق ضسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم ما˘˘˘ق
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ير˘كسسع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
لوألا دعاسسملا نيمهتملا عسضوب
دئارلاو ،طيمرق ةريونوب دعاقتملا
تقؤو˘م˘لا ضسب˘ح˘لا ،ما˘سشه ضشيورد
ةسسسسؤوملا ىدل عاديإا رمأا بجومب
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا

يف ءاج امل اقفو ‐ اسضيأا ردسصأاو

ارمأا ‐ينطولا عافدلا ةرازول نايب
د˘ي˘م˘ع˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا د˘سض ضضب˘ق˘لا˘˘ب
كلذو ،يلاغ ريسصق˘ل˘ب د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
ذاوحتسسلا) ىمظعلا ةنايخلا مهتب

ةير˘سس ق˘ئا˘ثوو تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع
ءÓ˘م˘ع د˘حأل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست ضضر˘غ˘ل
.(ةيبنجأا ةلود

ط.ةراصص

بازحأÓل يفخلا ليومتلاو لاومألا صضييبت مهتب عباتم
7102 تايعيرصشت يف تاوصصألا ءارصشو

دؤهسشلا بايغ ببسسب ةبيلط نيدلا ءاهب ةمكاحم ليجأات

ةقطنملا بابصش طصسو اهعيزوت ددصصب وهو اصسبلتم اهبحاصص فيقوت

1و صسؤلهم صصرق0033 نم ديزأا زجح
ةمسصاعلا يف ةعيرزؤبب فيكلا نم غلك

ميتنصس نويلم521و يلح اهب ةحفصصم ةنازخ عاجرتصسا

ةنيطنسسق يف يلجنم يلعب ةقرسسلا يف ةسصتخم رارسشأا ةيعمج كيكفت

يداولا ‘ رجنخ تانعطب ةعرزŸا ‘ هليمز لتقي صصخصش

 ةلقرو ءارحسص ‘ كله لفط ةثج ىلع رؤثعلا

تقؤوŸا صسب◊ا نهر صشيوردو طيمرق عصضو

ىمظعلا ةنايÿا ةمهتب Òسصقلب دسض صضبقلاب رمأا

ةنصس41و21 رمعلا نم ناغلبي اهينباو مأاب قلعتي رمألا

طاؤغألا يف زاغلاب اقانتخا صصاخسشأا3 ةافو

ةعورصشم ريغ ةقيرطب ةردخم داومل ميلصستلاو صضرعلاو لقنلاو عيبلا دصصق لوصصحلاو ةزايحلا ةحنج نع

نازيلغ يف ةيسسنرفلا ةيئاسضقلا تاطلسسلا لبق نم يلودلا صضبقلاب رمأا هدسض ردسص صصخسش فيقؤت

 تلاجعتصسلا ةحلصصÃ ةصصاÿا صضارغألا صضعب ىمرو مطح

يقاؤبلا مأا ‘ «رسضÿ رؤسصنم نب» ةدايعل يبطلا مقاطلا ىلع ىدتعا Òّكسس فيقؤت

عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘ياد˘˘ب تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘˘ق ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةطرسشلل ةي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
،نازيلغ ةيلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

هنع اثوحبم ضصخسش فيقوت نم
ضضبقلاب رمأا هدسض رداسصو ايلود

تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ي˘˘لود˘˘لا
ةمهت نع،ةيسسنرف˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

دسصق لوسصحلاو ةزايحلا ةحنج
ميلسستلاو ضضرعلاو لقنلاو عيبلا
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ةرد˘خ˘˘م داو˘˘م˘˘ل
دار˘ي˘ت˘سسا ة˘˘يا˘˘ن˘˘جو ،ة˘˘عور˘˘سشم

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘عور˘˘˘سشم
مهتلا نع ةلادعلا مامأا ينعملا
رمأا هقح يف ردسص نيأا ،ةقباسسلا
.عاديإا

ناوتصش ميعن

ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘سسم تف˘˘˘˘˘قوأا
قو˘˘سس ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو˘ب نا˘˘م˘˘ع˘˘ن
74 رمعلا نم غلبي اسصخسش
نم ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ن˘سس
مقاطلا ى˘ل˘ع ىد˘ت˘عا ،ر˘كسسلا
روسصنم ن˘ب» ةدا˘ي˘ع˘ل ي˘ب˘ط˘لا

يمرو م˘ي˘ط˘ح˘ت ع˘م «ر˘سضخ˘ل
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ضضار˘˘غألا ضضع˘˘ب
تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب
تارا˘ب˘ع ه˘ي˘جو˘˘تو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ءا˘˘ب˘˘طأل د˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو بسسلا

ليوحت مت ثيح ،نيسضرممو
ةرئادلا نمأا رقم ىلإا ينعملا

نع هدسض يئازج فلم زاجنإاو
مقطألا ىلع ءادتعلا ةيسضق
˘ما˘ه˘م˘لا ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

كل˘م˘ل يد˘م˘ع˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت˘˘لاو
تاه˘ج˘لا ما˘مأا عدو˘ي˘ل ،ر˘ي˘غ˘لا
.مويلا ضسفن يف ةيئاسضقلا

ب.ماصصع

اذفان اصسبح رهصشأا6
ةعاق ريصسم قح يف
ةيدلبلل ةعبات ةيصضاير

اذفان اسسبح ةنسس
قباسسلا ريملا قح يف
ةدكيكسس ةيدلبل
،صسمأا لوأا ءاصسم تردصصأا

يف ةبازعب حنجلا ةمكحم
صسبحلاب امكح ،ةدكيكصس
قح يف ةنصس ةدمل ذفانلا

يبعصشلا صسلجملا صسيئر
،ةدكيكصسل قباصسلا يدلبلا

002 اهردق ةمارغ عفد عم
ةءاصسإا ةمهتب جد فلأا
امك ،ةفيظولا لÓغتصسا
ةمكحملا تاذ تردصصأا

اذفان اصسبح رهصشأا6 ـب امكح
ةعاق ريصسم قح يف
.ةيدلبلل ةعبات ةيصضاير
هذه تايثيح دوعتو
ةصسائر ةرتف ىلإا ةيصضقلا
صسلجملل لوألا مهتملا
ماق ثيح ،يدلبلا يبعصشلا

لÓغتصسا ةصصخر حنمب
دحأل ةيصضاير ةعاق
اذه نأا رهظو نييصضايرلا
ىلع لاغصشأاب ماق ريخألا

ةقيرطب ةعاقلا ىوتصسم
.نوناقلل ةفلاخم اهنأا نيبت

مت دق هنأا ركذلاب ريدج
صسلجملا صسيئر عاديإا
قباصسلا يدلبلا يبعصشلا
صسبحلا نهر ةدكيكصسل
يرفيف رهصش يف تقؤوملا
داصسف ةيصضق نع مرصصنملا

ةئيهت عورصشم صصخت
ةراصشإÓل.ةروطصس ةقطنمب
دق ماعلا قحلا لثمم ناك
نيماع ةدمل نجصسلا صسمتلا

.نيمهتملا Óك قح يف
ع.يفطل

ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ضسما˘خ˘لا ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
نمأاب يلجنم يلع ةرئاد نمأاب
ةيعون ةيلمع يف ،ةنيطنسسق
ةيعمج طاسشنل دح عسضو نم
ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش م˘˘˘سضت ،رار˘˘˘سشأا
ةنسس02 رم˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي
نيوكت ةيسضق يف نيطروتم
ةقرسسلا ةحنج ،رارسشأا ةيعمج
م˘ي˘ط˘ح˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘ج ،دد˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب
.راقع نم ءزجل يدمعلا

ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح
ر˘ه˘سشلا ن˘م ضسدا˘سسلا ة˘ي˘˘سسمأا
تا˘يرود ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع ،يرا˘˘ج˘˘لا

نمأÓل ةطرسشلا تاوقل ةبكار
ي˘˘ل˘˘ع ضسما˘˘خ˘˘لا ير˘˘سضح˘˘˘لا

ة˘يراو˘ج˘لا ةد˘حو˘لا˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م
ناسصخسش مههابتنا تفل ،81
نم اسسيك لمحي امهدحا ناك
اذل ن˘˘يأا ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

ن˘م ضصل˘خ˘ت˘˘لا ع˘˘م رار˘˘ف˘˘لا˘˘ب
،ا˘م˘ه˘ت˘ق˘حÓ˘م م˘ت˘ي˘˘ل ضسي˘˘كلا

ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘هد˘˘حا ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
يناثلا فيقوت مت اميف ،ناكملا

بانك تارامع ىوتسسم ىلع
،81 ةيراوجلا ةد˘حو˘لا˘ب و˘م˘يا
لحم ضسي˘كلا عا˘جر˘ت˘سسا د˘ع˘ب
هنا نيب˘ت ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘مو ة˘ه˘ب˘سشلا
ةيديدح ةنازخ هلخادب يوحي
،ريغسصلا مجحلا نم ةحفسصم
فتاوه30 عاجرتسسا مت امك
د˘ع˘بو .ضشار˘حألا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن
،حفسصملا قودنسصلا ة˘ن˘يا˘ع˘م
ايلام اغلب˘م يو˘ح˘ي ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت
ميتنسس نويل˘م521 ـب رد˘ق˘˘ي
ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا .ر˘ف˘سصألا ند˘ع˘م˘لا
عولسض ى˘لإا ى˘سضفأا ق˘م˘ع˘م˘لا
ة˘قر˘سس ي˘ف ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا
81 ةيراوج˘لا ةد˘حو˘لا˘ب ة˘ق˘سش

ةيناديملا ةنياعملا تنيب ،مك
ع˘˘م بير˘˘خ˘˘ت را˘˘ثآا ة˘˘˘ق˘˘˘سشل˘˘˘ل
هب يديدح بيسضق عاجرتسسا
نم بر˘ق˘لا˘ب ي˘مر˘م جا˘جو˘عا
ضضر˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو ،ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سشلا
ىلع ةعجرتسسملا تاقورسسملا
ادكؤوم اهيلع فرعت ةيحسضلا
تنكم هذه ةيلمعلا .هكلم اهنا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج عا˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ن˘˘˘˘م
يف ةلثمت˘م˘لاو ،تا˘قور˘سسم˘لا

521 ـب رد˘ق˘˘ي ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
فتاوه30 ،مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
،ةيئاسسن دي ةعاسس ،ةيكذ ةلاقن

،ر˘ف˘سصألا ند˘ع˘م˘لا ن˘ي˘م˘˘تا˘˘خ
،رفسصألا ندعملا نم نيمقط
فلم زاجنا نم ءاهتنلا دعبو
ق˘ح ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج تاءار˘˘جإا
مامأا امهميدقت م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ةيلحملا ةباينلا

ع.يفطل
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توريب عم ِنماسضتلاب َةزغ ىلإا اهَقيرط ُدuبَعُت ٌةيوازغ

ْتَرَعسشو ،توريب أافرم َراجفنا ْتَدهَسش
تور˘ي˘ب ة˘ن˘يد˘˘م نا˘˘كسس ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ه˘˘ب
ًامخسض ًاراجفنا نا˘ك د˘ق˘ف ،ا˘ه˘ي˘حاو˘سضو
لو ه˘ل ق˘با˘سس ل ًلز˘لز˘م ًلو˘ه˘م ،ًا˘يو˘˘ق
تفا˘خ ...تبر˘˘ط˘˘سضا .. ْتل˘˘َف˘˘َج،ل˘˘ي˘˘ث˘˘م
مغر ،عزفلا نم ريثكلاو علهلا اهباسصأاو
تاو˘˘سصأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تدا˘˘˘ت˘˘˘عا د˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
،خيراوسصلا فسصق ىلعو ،تاراجفنلا

بر˘ح˘لا ءاو˘جأا˘ف ،تار˘˘ئا˘˘ط˘˘لا تارا˘˘غو
كا˘ه˘ت˘نلا ثداو˘حو ،را˘مد˘˘لا د˘˘ها˘˘سشمو
وأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘˘ير˘˘غ تسسي˘˘ل ،ناود˘˘ع˘˘لاو
ناكسس نم اهريغك يهف ،اهل ةمداسص
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تدا˘˘ت˘˘عا د˘˘˘ق ،ةز˘˘˘غ
ا˘ه˘ب˘ب˘سست ي˘ت˘لا ة˘يود˘م˘لا تارا˘ج˘ف˘˘نلا

راجفنا نكل،ةرمد˘م˘لا ود˘ع˘لا خ˘يراو˘سص
اهيلع ٌديدج وهف ...فلتخي توريب أافرم
ٌةنيد˘م ٌتور˘ي˘بو ،ًار˘ثأاو ًا˘م˘ج˘حو Óً˘كسش
ليئارسسإا تاءادتعا نم لإا ٌةنئمطم ٌةنمآا

ه˘ئاو˘˘جأل ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘قار˘˘ت˘˘خاو
،ضضرألا جاج˘ترا ا˘ه˘ب˘عرأا د˘ق،ه˘تدا˘ي˘سسو
ىلإا ضسا˘ن˘لا جور˘خو ،ي˘نا˘ب˘م˘لا زاز˘ت˘هاو
اهلاهو ،ٍعقوتم ٍلازلز نم ًافوخ عراوسشلا

بهللا ةل˘ت˘كو ،لوألا را˘ج˘ف˘نلا تو˘سص
ا˘ه˘ل˘هذأا ا˘م˘ك ،ةد˘عا˘سصت˘˘م˘˘لا ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
ًةبا˘ح˘سس ل˘كسش يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا را˘ج˘ف˘نلا
راج˘ف˘نا ةر˘ي˘ط˘ف ه˘ب˘سشت ،ةر˘ي˘ب˘ك ءا˘سضي˘ب
ديدسشلا فوخلاب تسسحأاو ،ةيرذلا ةلبنقلا
ناولألا ددعتملا ناخدلا بئاحسس تأار ذإا
لوه نم تقا˘فأا،تور˘ي˘ب ءا˘م˘سس ي˘ط˘غ˘ت

با˘سصأا ا˘˘م ى˘˘لإا ته˘˘ب˘˘ت˘˘ناو ،ة˘˘مد˘˘سصلا
ملو ،هتعيبط لو ههنك فرعت مل ،توريب
تكردأا اهنكلو ،هتيوه وأا هتيه ام ددحت
،ناودع وأا ٌفسصق ،ٌةراغ وأا ٌراجفنا هنأا
ز˘ه˘ف ،نا˘ن˘ب˘ل با˘˘سصأا د˘˘ق بير˘˘غ ٌءي˘˘سش
ه˘ل˘هأا بعرأاو ،ه˘نا˘ي˘ن˘ب عد˘سصو ،ه˘نا˘˘كرأا

،اهتاوخأاو اه˘مأا ثي˘ح تعر˘سسأا،ه˘نا˘كسسو
ام نوبقري ،ا˘ه˘ع˘م م˘ه˘نأا م˘ه˘ي˘لإا تنأا˘م˘طا

مغر مهنأاو ،يرجي ام نوعباتيو ،ثدح
نإاو ،ٍريخ˘ب م˘ه˘نإا˘ف ع˘قو يذ˘لا را˘ج˘ف˘نلا
تتفتلا ٍةعرسسب،عزفلاو فوخلا مهباتنا
دقو ،اهتنسضتحاو اهتطقتلاف اهتطق ىلإا

وأا ٌهوركم اهباسصأا دق نوكي نأا تيسشخ
راجفنلاو ٌللج ثدحلاف ،ررسض اهب قحل

نإا اهع˘م ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ل تد˘ع˘ت˘سساو ،ٌم˘خ˘سض
ناكم نم ةلئاعلا عم ًارارف رمألا بلطت
تيسشخف ،ًابيرق هتوقل اهل ادب ذإا،راجفنلا
اهبلق ىلع ةز˘يز˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘ط˘ق بي˘سصي نأا
ذنم اهتيب ريغ تفرع ام يتلا يهو ،ءوسس
نأا ذنم عراسشلا ىلإا تلزن امو ،تقلخ
نيب اهتلمحف ،ةايحلا ىلع اهنويع تحتف
ٍنا˘مأا ي˘ف ا˘ه˘نأا ى˘˘لإا تنأا˘˘م˘˘طاو ا˘˘ه˘˘يد˘˘ي
،عور˘لا أاد˘˘هو تو˘˘سصلا ن˘˘كسس،ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
،رابغلا عسشقناو ،بهللا ةنسسلأا تعجارتو
،دو˘˘سسألاو ضضي˘˘بألا با˘˘ح˘˘سسلا دد˘˘ب˘˘تو
ٍلوهم ٍرامد نع توريب ليل فسشكناو
اهقفارمو اهتويب باسصأا ،ٍريبك ٍبارخو
فلتأاو ،اهتارايسسو اهقئادحو اهعراوسشو
يف ًابارخ ثاعو ،اهراجسشأا علخو اهتنيز

ام ىلع عيمج˘لا قا˘ف˘ت˘سسا،ا˘ه˘ئا˘ح˘نأا ل˘ك
اوعمج ،مهبابحأاو مهسسفنأا اودقفت ،ثدح
اودجوف ،مهتÓيجسست اوعجارو مهروسص
،او˘ل˘ت˘ق د˘˘ق م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘حأا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا نأا

طحو ،اوحرجو اوبيسصأا دق مهفاعسضأاو
نيرخآا ٍتارسشع ىلع فوخلاو قلقلا مهب
ني˘ب او˘سسي˘ل م˘ه˘نأا ذإا ،او˘با˘غو اود˘ق˘ف د˘ق
ثث˘ج˘لا ن˘ي˘ب م˘ه لو ،ًادو˘ه˘˘سش ءا˘˘ي˘˘حألا
ة˘ي˘ب˘ع˘سش ٌقر˘ف تل˘˘كسشت ًارو˘˘ف،ًءاد˘˘ه˘˘سش
،ةدعاسسملل ٌةينطو ناجل تبهو ،ذاقنإÓل

نم نيعوط˘ت˘م ا˘ه˘فو˘ف˘سص ن˘ي˘ب تم˘سض
،ا˘ه˘ق˘طا˘ن˘مو ا˘ه˘ف˘ئاو˘طو نا˘ن˘ب˘ل نا˘كسس
نيينيطسسلفلا نم ٌريب˘ك ٌف˘ي˘ف˘ل م˘ه˘ع˘مو
مهعيمج اوفطسصا ،نانبل يف نيئجÓلا

نو˘ل˘م˘ح˘ي ،ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘˘ع او˘˘عزو˘˘تو
،فرا˘ج˘مو لوا˘ع˘مو ضسنا˘كم م˘ه˘يد˘يأا˘ب
،ما˘ط˘ح˘لاو ما˘˘كر˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ل ضسا˘˘ي˘˘كأاو
رسسكت يتلا ذفاونلا قÓغإل كيتسسÓبو
نأا ٍفغسشب رظتنت تناك،تتفتو اهجاجز
عباتت ،ةزغ ىلإا دوعتل حفر ربعم حتفي
تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف كر˘˘ت˘˘سشتو را˘˘ب˘˘خألا
نأا عمسست اهلع ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

دعب ةزغ ىلإا دوعتل ،حتف دق حفر ربعم
تمز˘حو ا˘ه˘با˘ي˘ث تع˘م˘ج،با˘ي˘˘غ لو˘˘ط
اهرفسس زاو˘ج ى˘لإا تنأا˘م˘طاو ،ا˘ه˘ب˘ئا˘ق˘ح
ًابناج مهت˘ع˘سضوو ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘قاروأاو
لإا ،دوعتو ربعملا هيف حتفي ٍمويل ًاراظتنا
دق انوروك ةعجافو ،تلاط دق مايألا نأا

تق˘ل˘غأا˘ف ،تم˘كح˘تو تر˘ب˘ج˘تو تغ˘ط

تدعابو ،رسصاحملا ترسصاحو قلغملا
مهتاناعم يف تدازو ،ًاعيمج ضسانلا نيب
ع˘م ق˘ح˘ت˘ل˘ت نأا ى˘ل˘ع تر˘سصأا،م˘ه˘ملآاو
ىلإاو م˘ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘ت نأاو ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا

،ماكرلا عفرتو ما˘ط˘ح˘لا ل˘يز˘ت ،م˘ه˘ب˘نا˘ج
،تاقرطلا ضسنكتو ،عراوسشلا فظنتو
حار˘˘˘˘ج د˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سضت ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘عا˘˘˘˘سستو
،ةعو˘ط˘ت˘م˘لا قر˘ف˘لا˘ب تل˘سصتا،نا˘كسسلا

،مهب تقحتلاو ،مهعم اهمسسا تلجسسو
يذ˘لا رد˘ق˘لا˘ب م˘ها˘سست نأا ل˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘كو
،توريب نم رثانت ام ةململ يف عيطتسست
ةاناعم فيفختو ،اهلهأا عم نماسضتلاو
تق˘ح˘ت˘لا،ا˘ه˘نا˘كسس ن˘˘م ن˘˘ي˘˘بور˘˘كم˘˘لا
،ٌةديعسس ٌةحرف يهو لمعلا تاعومجمب
نيينانبللا ن˘م ا˘ه˘بار˘تأا بنا˘ج ى˘لإا ف˘ق˘ت
نيعوطتم اوربنا نيذلا ،نيينيطسسلفلاو
ةعبنلا ضسأار تلخدف ،ٍتافارزو ىدارف
ءايحألاو ،ةرمد˘م˘لا ةز˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘مو
،هنع ةديعبلا كل˘تو ،أا˘فر˘م˘ل˘ل ةروا˘ج˘م˘لا
هفسصعو راجفنلا ممح ا˘ه˘ت˘با˘سصأا ي˘ت˘لا
˘˘مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو تن˘˘ل˘˘عأا،لو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ربعم نأا ةيبعسشلاو ةيمسسرلا ةينيطسسلفلا

ةدوعلا يف نيبغارلا ىلعو ،حتفيسس حفر
ذإا ،ةرهاقلا يف ٍتاعاسس دعب اونوكي نأا
ةزغ طبرت ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘باو˘ب˘لا ا˘ه˘نأا
طبر تداعأاو ،اهتسسنكم تق˘لأا،م˘لا˘ع˘لا˘ب
تعاطتسسا ام اهيف تعمج يتلا ضسايكألا

ماطحو ،رامدلا راثآاو تويبلا ماكر نم
،تا˘فر˘سشلاو ذ˘فاو˘ن˘لا جا˘جزو لا˘ح˘˘م˘˘لا

تهنأاو اهتدهع ةن˘ج˘ل˘لا ن˘ي˘مأا تم˘ل˘سسو
ىلع تداعو ،اهب تفلك يتلا اهتمهم
ةربغم اهبايث تلاز امو ،اهتيب ىلإا ٍلجع
اهتو˘ي˘ب ة˘ح˘ئار ا˘ه˘ي˘فو ،تور˘ي˘ب بار˘ت˘ب
تد˘ق˘ف ي˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘عراو˘˘سشو ،ةر˘˘مد˘˘م˘˘لا

ي˘ف ا˘ه˘با˘ي˘ث تع˘م˘ج د˘ق تنا˘ك،ا˘ه˘ت˘ن˘يز
نم ٍةيواز يف ًةزهاج اهتنكرو ،ةبيقح
هيف ح˘ت˘ف˘ي يذ˘لا مو˘ي˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ،تي˘ب˘لا
قلغي دق امك ًةأاجف حتفي هنأا ذإا ،ربعملا

ا˘هر˘ف˘سس زاو˘ج تط˘ق˘ت˘لا،ًةأا˘ج˘ف Óً˘˘يو˘˘ط
تعرسسأاو ،ةيمسسرلا اه˘قاروأا ة˘ظ˘ف˘ح˘مو
ةفئاخ يهو ،توريب راطم وحن ىطخلا
تا˘عا˘سس ةدود˘ع˘م˘لا ر˘ب˘ع˘م˘لا كرد˘˘ت لأا
ةريسسعلا ةليوطلا ةرعولا ةقاسشلاو ،هحتف

اهترئاط تبكرو اهتلحر تكردأا،هقيرط
ُتدعسس،ةرها˘ق˘لا ى˘لإا تور˘ي˘ب تردا˘غو
ريخلا نأا تتبثأاو ،ديرت ام تققح اهنأا ًادج
د˘ق˘ف ،ة˘مألا هذ˘ه لا˘ي˘جأا ي˘ف ر˘ي˘خ˘لا ل˘ك
ةزغ ىلإا اهتدوع لبق مهاسست نأا تنمت
نأاو ،اهلهأاو توريب ىلإا لمألا ةداعإا يف
ا˘م ا˘ه˘ل نا˘كف ،م˘ه˘ع˘م رود ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘كي
تع˘˘م˘˘ج ،تكرا˘˘سشو تل˘˘م˘˘ع ،تن˘˘˘م˘˘˘ت
تسساوو ،تكبو تنز˘˘˘˘حو ،تف˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نو
،ٍلمأاب ىطخلا ذغت يه اهو ،ترsبَسصو
ىلإا لسصتل ،ءاجرب ةقسشملا ىلع ربسصتو
دوع˘ت˘لو ،ةز˘غ ...ة˘مار˘كلاو ةز˘ع˘لا ضضرأا
ًةليمج ،ًةيهاز ًةيهب تناك امك توريب
،ًةفيظن

..ىده يتنبا يه كلت
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.. اهعادو يف ايكب اهÓفط ىتح
مادعإلاب اهيلع ةسصاسصر مكحف لÓتحلا زاغ نم اهلافطأا ذاقنإاو ةيامح تلواح يدؤمسس ايلاد

تلحرو ينتكرت اذاملف ..كعم ينيذخ وأا يدوع»
ةامحلا اهتددر يتلا ملآلا تاخرسص ... «ةعرسسلا هذهب
ةديهسشلا اهتنك عادو يف يدومسس ةيزوف ةينيتسسلا
لوسصو ةظحلف  ، يدومسس  يتيتسسإا دمحأا ايلاد ملا

، نينج ةنيدم يف اهتلئاع لزنمل ةديهسشلا نامثج
نار˘ي˘ن˘لا ا˘م˘ك تلو˘ح˘ت ة˘مرا˘ع بسضغ ةرو˘˘ث ر˘˘ج˘˘ف
مل يتلا  ةلئاعلل بسضغلا و نزحلا رعاسشم  لعسشتل
مسساب جوزلا ةباسصل ىدأا يذلا ملؤوملا أابنلا قدسصت
.. ءامغإا ةبونب يتيتسسإا رسصان قيقسشلاو يدومسسلا

قرغتل،» دامع مأا » ةامحلا ترجفنا ، رسصبلا حملبو
بر يجانت و اهعدوت يه و عومدلا نم رحب يف
ضصاسصر عسضو يت˘لا ةا˘ي˘ح˘ل˘ل ا˘هد˘ي˘ع˘ي˘ل ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ملف ، رمعلا لبتقم يف ةعيرسس ةياهن اهل لÓتحلا
اهيدي نيب لاز امو ، ًاماع32لا نسس ايلاد زواجتت

نم ةيناثلا يف رخأاو روهسش6 رمع يف عيسضر لفط
. هرمع
.. ةلتاقلا ةسصاسصرل-
ةثاغتسسلا ةخرسص تناك  ..» ينوقحلا .. ينوقحلا»
يف .. ايلاد ةدلاولا اهتقلطأا يتلا ةريخألا تاملكلاو
اهجوز لزنم يف ، ةعمجلا رجف نم ةثلاثلا يلاوح
رد˘سصلا ي˘ف لÓ˘ت˘حلا ة˘سصا˘سصر ا˘ه˘ت˘ت˘غا˘ب ا˘مد˘ع˘ب
مامت يف  اهدسسج يف ةايحلا ةرود تفقوأاف ، ةرسشابم
ىفسشم يف ءابطألا ضضاخ امدعب ًارهظ ةيناثلا هعاسسلا
ةديدع كراعم يموكحلا نا˘م˘ي˘ل˘سس ل˘ي˘ل˘خ د˘ي˘ه˘سشلا

ر˘يد˘م بسسح˘بو ، ل˘سشف˘لا˘ب تاءا˘ب ا˘ه˘ن˘كل ا˘هذا˘ق˘نل
تسضرعت ايلاد ناف ، ركب وبأا ماسسو روتكدلا ىفسشملا
تقرتخإا ةسصاسصرلا نكل ، اهردسص يف ةباسصÓل
فا˘سضأاو ،ر˘ه˘بألا نا˘ير˘سشلاو ضسا˘ير˘كن˘ب˘˘لاو د˘˘ب˘˘كلا

تيرجأاوو ، ًادج داح فيزن نم تناع »: » ضسدقل»ل
ةيانعلا ةفرغ ىلإا تلخدأاو ةيحارج تايلمع  ةدع اهل
ةباسصلا ريثأات ن˘م تد˘ه˘سشت˘سسا ا˘ه˘ن˘كل  ،ة˘ف˘ث˘كم˘لا
.» ةلتاقلا
.. تلتق اذك-
ءاوجأا تمع ، ىفسشملل ايلاد ةحيرجلا لوسصو ذنم
يف يتيتسسا لأا اهتلئاع طاسسوأا يف ملألاو نزحلا

نينج يف يدومسسلا لا اهجوز ةرسسأاو نينج ميخم
ن˘م تار˘سشع˘لا ع˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ق˘˘فد˘˘تو ، نو˘˘ما˘˘ي˘˘لاو
يف اهرزأا دسشو ةلئاعلا ةرزاؤومل ىفسشملل نينطاوملا

أابن ءابطألا نلعي داك امو ، للجلا باسصملا ةهجاوم

، ءامغلاب اهقيقسشو اهجوز بيسصأا ىتح اهداهسشتسسا
رهاط قيفوت رسساج ينيعبسسلا اهامح لمتحي مل امنيب
ضسايلإاو جارسس هديفح لمحي ناك ، أابنلا يدومسس
انتنبإا لتقت بنذ يأاب » لاقو ةقرحو ةرسسحب يكبيو
اهنا ، دبÓل اهنم نومرحيو اهلافطأا متييو ةيلاغلا

هدونجو لÓتحلا مكاحم بجيو رفتغت ل ةميرج
رمهنت.» ببسس وأا بنذ نود دراب مدب اهولتق نيذلا
، رهقلاو رثأاتلا ةياغ يف ىدب يذلا لجرلا عومد
ة˘ق˘سش ي˘ف م˘سسا˘ب ي˘ن˘با ع˘م ضشي˘ع˘ت ا˘ي˘˘لاد » لو˘˘ق˘˘يو
تاوق هتمحتقا يذلا تايرباجلا يح يف انترامعب
رانلا قÓ˘طا تو˘سص ى˘ل˘ع ا˘ن˘ظ˘ق˘ي˘ت˘سسا ، لÓ˘ت˘حلا

انمزلف ، انفوخ تراثأا يتلا ةبيهرلا تاراجفنلاو
ءاكب توسص ىلع » فيسضيو ،» اهرداغن ملو انلزانم
امدنعو ، هل بيلحلا ريسضحتل ايلاد تسضهن ، اهلفط
زا˘غ˘لا تق˘سشن˘ت˘˘سساو ضصا˘˘سصر˘˘لا تو˘˘سص تع˘˘م˘˘سس
لزنملا ةذفان قÓغل تهجوت ، عومدلل ليسسملا
اهلزنمل زاغلا برسست عنمو اهترسساو اهيلفط ةيامحل
لÓتحلا دونج ناك ، تقولا اذه يف » لمكيو ،»
يف ةرداغ ةسصاسصرب تبيسصاف ، ةرازغب رانلا نوقلطي

اهجوزل ةثا˘غ˘ت˘سسا ا˘ه˘تا˘م˘ل˘ك ر˘خأا تنا˘كو ، ا˘هرد˘سص
.» اهذاقنل
.. فاعسسلا فادهتسسا-
اهلقنو ةيعارذ نيب هتجوز لمحل ، جوزلا عراسس
روف ترسضح يتلا رمحألا لÓهلا مقاوطل اهميلسستل
ضصاسصر نم ملسست مل اه˘ن˘كل ، ة˘ثا˘غ˘ت˘سسلا ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت
ءيراوطلا زكرم ريدمو يدومسسلا دكؤويو ، لÓتحلا
يد˘ع˘سسلا دو˘م˘ح˘م ن˘ي˘ن˘ج˘˘ب ر˘˘م˘˘حألا لÓ˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘كر˘˘ح تقا˘˘عأا لÓ˘˘ت˘˘حلا تاو˘˘ق نأا ،«ضسد˘˘˘ق˘˘˘ل»ل
قÓطا ببسسب لزن˘م˘ل˘ل فا˘ع˘سسلا ةرا˘ي˘سس لو˘سصوو
قار˘ت˘خا م˘غر ن˘كل ، ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘سشا˘ب˘م ل˘كسشب را˘ن˘˘لا
رطاخملاو فاعسسلا ةبكرمل يليئارسسلا ضصاسصرلا
فقوت مدعو لÓت˘حÓ˘ل ف˘ث˘كم˘لا را˘سشت˘نلا بب˘سسب
لقنو يبطلا قيرفلا رطاخ ، يلÓتحلا ضصاسصرلا
نام˘ي˘ل˘سس ل˘ي˘ل˘خ د˘ي˘ه˘سشلا ى˘ف˘سشم˘ل مألا ة˘ح˘ير˘ج˘لا
بعر تاظحل انسشع » يدومسسلا لوقيو ، يموكحلا

ضصاسصرو انمامأا فزنت ايلادو  ًادج ةيسساق ةمدسصو
تا˘ف˘عا˘سضم ا˘ه˘ل بب˘سس ا˘م˘م ف˘قو˘ت˘ي ل لÓ˘ت˘˘حلا

هذه نع ةيلوؤوسسملا لمحتي لÓتحلا ، داح فيزنو
يأاو ،؟ ناسسنألا قوقح تاسسسسؤوم نيأاف ، ةميرجلا

ةنمأا ةنطاوم ىلع رانلا قÓطإا زيجي نوناقو ةعيرسش
.» دراب مدب اهلتقو اهلزنم مرح لخاد
.. بسضغو طخسس-
يف طخسسلاو بسضغلا ، لÓتحلا ةميرج تراثأا

دجاسسملا ربع توسصلا تاربكم تود امنيبو ، نينج
ةديهسش ةيمÓسسلاو ةي˘ن˘طو˘لا ىو˘ق˘لا م˘سسا˘ب ي˘ع˘ن˘ت
يذلا لÓتحÓل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ح˘سضلا مألا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ةرمتسسملا همئارجل ماقتنلاو رأاثلاو باقعلاب هتدعوت
ةديه˘سشلا د˘لاو ف˘قو ، ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ق˘ح˘ب
حسسمي ، اهنامثج ضسأار قوف يتيتسسإا دمحأا خيسشلا
بر دنع اهبسستحن » لاقو ، مهربسصيو اهناوخا عومد
رمتسسي يذلا لÓتحلا وه اذهو ، ةديهسش نيملاعلا
، طبارملاو رباسصلا انبعسش قحب مئارجلا باكترا يف
نور˘با˘سص ه˘ل˘ل د˘م˘˘ح˘˘لا˘˘ف ، ة˘˘سصغ˘˘لاو م˘˘لألا م˘˘غرو
دجوي ل  » فاسضأاو ،» هردقو هللا ءاسضقب نوسضارو
نادقف ىلع فزانلا انحرجو انتاسسأام نع ربعت تاملك
ربسصلا ىوسس كلمن لو ، بابسشلا ناعير يف انتنبا

تÓيولا انبعسش بنجي نأا نيملاعلا برل ءاعدلاو
بسضغلا رعاسشم طسسوو.» ةبحألا نادقفو تابكنلاو
امدعب ةديهسشلا نا˘م˘ث˘ج ع˘ي˘ي˘سشت ةر˘ي˘سسم تق˘ل˘ط˘نأا ،
تلاعت امنيب ، نيطسسلف ملعب رهاطلا اهدسسج يجسس
، لÓتحلا ىلع ًابسضغو ًاطخسس ، رجانحلا تافاته
تعدو ، باقع نود رمت نل ةميرجلا نأا تدكأاف
ةمواقملا ديعسصتو درلاو رأا˘ث˘ل˘ل ة˘موا˘ق˘م˘لا ل˘ئا˘سصف

دراب مدب ةيئربلا حورلا هذه لتق يذلا لÓتحلا دسض
..
.. عومدو عادو-
رثكأا ثدحلا عقو ناك دقف ، دهسشملا يهتني مل

يف ةديهسشلا جوز ةلئاع لزنم يف ةواسسقو ةبوعسص
هنم تجرخو اهيلفط اهيف ىعرت تناك يذلا يحلا

ىلع ةلومحم تداعو  طقف تاعاسس لبق ةحيرج
لافطأاو ءاسسنو لاجر لك فقو اهتراح يف، فاتكألا
موي يف ءادغلل لاجمل ،  ثيدحلاو مÓكلا نع يحلا
اهلفط عسضرت مإا لتقو عزفم ربخ  ، ليسضفلا هعمجلا
ةلئاعلا عومد مامأا ةرسسحو تمسصب عيمجلا فقو ..

دقف ، اهيلفط روسضح عم ةسصاخ ،  ناريجلاو لهلاو
ادهاسش امد˘ن˘ع ا˘م˘ه˘فو˘خ ةد˘سشل ضسا˘يإاو جار˘سس ى˘كب
ىلع وقي مل يذلا امهدلاو مهيف امب نوكبي عيمجلا
عمجتسسا يدومسسلا دامع امهمع امنيب .. ثيدحلا

نايكبي امهنأا  .. ملؤوملا » لاقو هعومد حسسمو هاوق
ةعجافلا ىنعمو ملألا مجح نافرعي وأا نارعسشي لو
ملو عجولاو قانتخلاب ترعسش .. امهبو انب تلح يتلا
عادو يف انلثم نايكبي نÓفطلاو يباسصعأا كلامتا

» هدلاو فاسضأاو ، »  دبÓل امهرداغتسس يتلا امهتدلاو
ةدسشل يكبن ، َاعيمج انب تملأا ىربك ةعجاف اهنا

يف .»؟ مهبنذ امف ، يدافحأاو اهبابسش ىلع انترسسح
نا˘م˘ث˘ج نا˘ك ا˘مد˘ن˘عو ، ةر˘ي˘خألا عادو˘لا تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
، دامع مأا ةامحلا  تقسش ، اهلزنم رداغي ايلاد ةديهسشلا
فلخ يرجلاب ترمتسسا ، عومجلا طسسو قيرطلا
عم  رجفتت يتلا اهتاخرسص فقوتت نأا نود  اهسشعن
ةقÓعب اهب  تطبترا يتلا اهتنك ىلع ةقرح اهعومد
ىلعأابو ، تاونسس3 لبق اهنباب اهنارتقا ذنم ةديطو
كل تيكح .. يدنع تنك حرابمإا » تلاق اهتوسص
ةيلاغ اي انعم يلظ .. تيبلا ىلع يحورت امو كيلخ
راسص ناك ام يتيلسض ول يرمع اي.. يتحور ضشيل ..

،» كدلواو كزو˘جو ا˘نأا ي˘ن˘ي˘ت˘كر˘˘ت ن˘˘ي˘˘م˘˘ل .. كي˘˘ه
هللا و اهقارف ىلع انربسصيو اهمحري هللا » تفاسضأاو
انورسسحو كنم انومرح .. مهيديا لسشيو مهبلق رسسحي

ايند مهحماسسي ل انبر .. كدلوأا نع كوقرفو كيلع
  ...» ةرخأاو
..؟ ضسايلاو جارسس مان له-
عورأا تناك ،اهمÓحأا ققحتت نأا لبق مألا ترداغ
، اهتلئاع عم ةريثك احارفا ترظتنا يتلا تاهملا
فزني ىقبيسس ًاحرج عنسص لÓتحلا ضصاسصر نكل

امهتليل ضسايلاو جارسس مان  لهف ،  راغسصلا ربك املك
فيك ، ؟اهنينحو  اهنسضحو امهتدلاو نود ىلولا
ةمتع امهل جرسسيسس نمو بيلحلا امهل دعأا نمو امان
،؟ ةديهسش دجملا ءايلعل تقترا يتلا ايلاد نود ليللا
لكف مداقلا بعسصأا امو ىلوألا  امهتليل ىسسقأا امف
. ةظحل اهنسضح نع امهسضوعي نل ملاعلا
هتلاسس امدنع يدومسس مسساب يل لاق ثلاثلا مويلا يف
.لاقف هÓفط هعسضو نع
هملا نكل .. ضسايلاو جارسس ةياعرل رهسسي وهو ماني مل
˘ملا ل˘ي˘حر ذ˘ن˘م ة˘ظ˘ح˘ل ل˘ك ر˘ب˘كي ه˘ع˘جوو دادز˘˘ي
ىرخاو ةظحل نيبف..اي˘لاد ة˘ي˘فو˘لا ة˘جوز˘لا نو˘ن˘ح˘لا
ام .. اهبلطي ةعاسس لكو .. هتدلاو نع جارسس لاسسي
كجوز˘لو ي˘ت˘خا ة˘م˘حر˘لا كحور˘ل .. قار˘ف˘لا ى˘˘سسقا

.كيلفط ىعري هللاو ناولسسلاو ربسصلا كلهاو

ررحم ريصسأاو ىمÓعإا ‐ يدومصس يلع  :ريرقت
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تلاجعتصسÓل ةحلصصم زاجنل رييÓم01 غلبم ليوحت
داتع ءانتقل ميتنسس رايلم5.71 صصيسصخت

نازيلغب ىرخأا تادعمو ةفاظنلا
نم ة˘بر˘ق˘م ردا˘سصم تف˘سشك
يئلولا يب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ب
تي˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأÓ˘ل ما˘ع˘طإلاو
ضصسصخملا غلبملا ليوحتو
ضسلجملل ديدج رقم زاجنل
ـب ردقملا يئلولا يبعسشلا

ى˘لا ،م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘˘م01
د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج م˘˘˘˘˘˘سسق زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نا
ىفسشتسسمب تلا˘ج˘ع˘ت˘سسÓ˘ل
ةمسصاع˘ب فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م
ررقت ا˘م˘ك ،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘لا
ىفسشتسسمل ري˘نا˘كسس ءا˘ن˘ت˘قا

هب˘ي˘كر˘ت م˘ت˘ي˘سس و˘ي˘هر يداو
،يرا˘ج˘لا توا ر˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ
ط˘غ˘سضلا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل كلذو
ي˘˘م˘˘ع ى˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نم فيفخ˘ت˘لا اذ˘كو ى˘سسو˘م
ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثا ي˘ت˘لا ءا˘ب˘علا
ءار˘جا ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘ي˘عا˘ع˘سشلا تا˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ضصاو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل

امأا ،ةظهاب غ˘لا˘ب˘م م˘ه˘ت˘ف˘ل˘ك
تلا˘غ˘سشنا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ليجسست مت دقف نينطاوملا

زا˘˘غ˘˘لا˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا عور˘˘˘سشم
ءاد˘ه˘سشلا ي˘ح˘ل ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو و˘˘˘ي˘˘˘هرا يداو˘˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘ي˘ئاد˘ت˘با ثÓ˘ث˘˘ب
عورسشم ىل˘ع ةدا˘يز˘ناز˘يراو
ى˘˘لا ا˘˘م˘˘سسق51 زا˘˘˘ج˘˘˘نا
امسسق19 ةيلولا عيراسشملا

لقنلل تÓفاح ثÓث ءانتقاو
ةيد˘ل˘ب ن˘م ل˘كل ي˘سسرد˘م˘لا

ىسسوم يمع ،للي ،ةيويدج
راي˘ل˘م غ˘ل˘ب˘م د˘سصر م˘ت ا˘م˘ك
نم مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م003و
ةيبطلا مقطألاب لفكتلا لجأا
ديفوك ةح˘ل˘سصم˘ب ة˘بوا˘ن˘م˘لا

غل˘ب˘م د˘سصر بنا˘ج ى˘لا91
ءانتقل ميت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م30
ةئ˘ف˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م
ىرخا رييÓم30و ةزوعملا

تايعمجلاب لفكتلا لجا نم
امئادو ،ةيفاقثلاو ةيسضايرلا

فورظلا نيسسحت راطا يفو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ىأا˘˘˘ترا ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ ة˘˘˘يلو˘˘˘˘ب
يئلولا يب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا
غ˘ل˘ب˘م ضصي˘سصخ˘ت ناز˘ي˘ل˘غ˘˘ب
رايلم5,71 ‐ب ردقي يلام
ةفاظنلا داتع ءانتقإل ميتنسس
ةدئا˘ف˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تاد˘ع˘م و
،تا˘˘ن˘˘حا˘˘˘سش ) تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
تانحاسش ،ةطغاسض تانحاسش
نحسشلا تلآا ،هايملا غيرفت
ةفاسضإلاب يف˘ل˘خ˘لا ر˘ف˘ح˘لاو
ةربتعم غلابم ضصيسصخت ىلإا
ءا˘ي˘حألاو تا˘ن˘كسسلا ط˘بر˘˘ل
ها˘ي˘م تا˘كب˘˘سشب ر˘˘يواود˘˘لاو
زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلاو بر˘سشلا
زيهجتل تايلمعو يعيبطلا
˘ما˘˘سسقأا زا˘˘ج˘˘نإاو ضسراد˘˘م˘˘لا
د˘سصر م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘˘ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لا

نويلم003و راي˘ل˘م غ˘ل˘ب˘م
ل˘ف˘كت˘لا ل˘جا ن˘م م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ةبوا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طلا˘ب
ىلإا91 ديفو˘ك ة˘ح˘ل˘سصم˘ب

رييÓم30 غلبم دسصر بناج
ةيئاذغ داو˘م ءا˘ن˘ت˘قل م˘ي˘ت˘ن˘سس
30و ةزو˘ع˘م˘لا ة˘ئ˘ف˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
لفكتلا لجا نم ىرخا رييÓم
ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لاو
طبرل ةربتعم غلابم ضصيسصخت
ريواودلاو ءايحألاو تانكسسلا
بر˘˘˘سشلا ها˘˘˘ي˘˘˘˘م تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشب
.يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلاو

بويا. صس
ءاصسؤور كلصس يف ةيراجلا ةكرحلا راطا يف

نيماعلا باونلاو ةيئاصضقلا صسلاجملا
ةملاق ءاسضق صسلجم صسيئر بيسصنت

ةمكحم˘لا ىد˘ل ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا فر˘صشا
ىل˘ع ،د˘ي˘ج˘م م˘ي˘حر˘لا د˘ب˘ع ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا

صسل˘˘ج˘˘م صسي˘˘ئر بي˘˘صصن˘˘ت م˘˘ي˘˘˘صسار˘˘˘م
دبع ىصسوم نب ديدجلا ةملاق ءاصضق
صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،د˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا
لوح يذلا ىصسيع يصسابصسب قباصسلا
ءا˘صضق صسل˘ج˘م˘ب بصصن˘م˘لا صسف˘ن ىلإا

.ةنيطنصسق
،ةبصسانملاب اهاقلا يتلا هتملك يفو
ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا ىد˘ل ما˘ع˘لا بئا˘˘ن˘˘لا دا˘˘صشأا
ظفا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو˘ل Ó˘ث˘م˘م ا˘ي˘ل˘ع˘لا
د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا لا˘صصخ˘ب ،ما˘˘ت˘˘خألا

فر˘˘صشم ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م را˘˘˘صسم˘˘˘ب هزا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ماو
يف ةريبك ةبرجتو ةعصساو ةربخو
ة˘˘˘˘˘هاز˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘بو ،ءا˘˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘˘˘صس
لÓخ كلذو ،لمعلا يف طابصضنلاو

د˘ل˘ق˘ت يذ˘لا ي˘ن˘ه˘م˘˘لا هرا˘˘صسم ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
تت˘˘ب˘˘ثا تا˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم ةد˘˘˘ع ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ

يف ه˘صصÓ˘خاو ه˘ي˘نا˘ف˘تو ه˘ت˘ما˘ق˘ت˘صسا
نأا افي˘صضم ،ه˘ل ة˘ل˘كو˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا ءادا
ي˘صضا˘ق˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر رار˘˘قا
يف ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه˘ل دÓ˘ب˘لا ي˘ف لولا
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا صسلا˘ج˘م˘˘لا ءا˘˘صسؤور كل˘˘صس
را˘˘طا ي˘˘ف ءا˘˘ج ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا باو˘˘ن˘˘لاو
بع˘صشلا بلا˘ط˘˘م م˘˘هأل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسلا
،كرا˘ب˘˘م˘˘لا كار˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
ة˘نا˘ع˘ت˘صسلا ي˘˘ف ا˘˘صسا˘˘صسا ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘˘ل دو˘˘˘ه˘˘˘صشم˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘صشلا بخ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘˘˘قر˘˘˘ل˘˘˘ل ،ة˘˘˘هاز˘˘˘ن˘˘˘لاو ةءا˘˘˘ف˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

ىل˘˘عا ىلإا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا˘˘˘ب
ة˘˘نور˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لاو ةدو˘˘˘ج˘˘˘لاو
تا˘˘˘˘˘فآلاو دا˘˘˘˘˘صسف˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘مو
ةداعإل اه˘لا˘ك˘صشا ل˘ك˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةهج نم ،عمتجملا طاصسوا يف ةقثلا
هذ˘ه نا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ لا˘ق ىر˘˘خا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘حا˘صسلاو ي˘تأا˘ت ة˘كر˘ح˘˘لا

ريغ ةكرح ةنصس نم رثكا ذنم دهصشت
ل˘˘ما˘˘صش حÓ˘˘˘صصإا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘ت ةدو˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م
ةاي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خاو ة˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل
قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا نو˘˘˘˘صصي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

صسصسا مد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ه˘ن˘مو ،ة˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

قو˘˘ق˘˘ح مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ءا˘˘˘صضق˘˘˘ب
،ة˘لدا˘ع ة˘م˘كا˘ح˘م ن˘م˘صضيو نا˘صسنلا

ولعي نوناق راطا يف تايرحلا يحيو
يتلا ة˘م˘ه˘م˘لا ي˘هو ،ه˘ي˘ل˘ع و˘ل˘ع˘ي لو
ةيئاصضقلا ةصسصسؤوملا قتاع ىلع عقت
يف ةيروتصسدلا اهما˘ه˘م˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا

ة˘يا˘م˘ح˘ك ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق ل˘ظ
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسلا تا˘˘ير˘˘ح˘˘لاو ،قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
تارابتعا وأا زييمت يأا نود عيمجلل

ا˘م˘ه˘م ة˘صصا˘خ ة˘ي˘صصخ˘˘صش وا ة˘˘ي˘˘فر˘˘ظ
اهتعيبط وا اهعون وا اهتجرد تغلب

و˘ه د˘حوألاو د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ا˘˘ه˘˘فد˘˘ه نأل
نا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صس ءÓ˘˘˘عاو ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘ق˘˘˘˘حا
.نوناقلا

دوعصسم. م

فلسشلا ءاسضق صسلجم ىدل ديدجلا ماعلا بئانلا بيسصنت
را˘صشت˘صسم يدو˘ل˘ي˘م ي˘لÓ˘ي˘ج˘لا فر˘صشأا
ن˘ع Ó˘ث˘م˘م ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘ك˘˘ح˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل
ىل˘ع ،ما˘ت˘خألا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو
بئانلا يوانق رمع بيصصنت ميصسارم
ءا˘صضق صسل˘ج˘م ىد˘ل د˘يد˘˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
.نيمأا دمحم ةباغوبل افلخ فلصشلا

ىلإا بي˘صصن˘ت˘لا م˘ي˘صسار˘م ر˘صضح د˘˘قو
فلصشلا يلاو صسلجملا صسيئر بناج
يلث˘م˘مو ي˘ئلو˘لا صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئرو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو ة˘˘ير˘˘ك˘˘صسع˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا

. ةيندملاو
واوزع ىيحي

 يلصصم فلألا زواجتت مهتعصس

صسابعلب يديسسب552 نيب نم دجسسم56 حتفل تادادعتسسا
56 حتف ةداعإا لجا نم اهتادادعتصسا طبصضل ،صسابعلب يديصس ةيلول فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم بهأاتت

تدنج ثيح ،ةيصصولا ةرازولا رارقل اقيبطت يراجلا رهصشلا نم51ـلا يف يلصصم فلألا زواجتت مهتعصس دجصسم
.نيلصصملا نيب انوروك صسوريف نم ةياقولا تاءارجإا مارتحا صضرف ليبصس يف اهناوعأا نم ديدعلا ةينعملا ةهجلا

نينطاوملاو راجتلا ةدئافل
 انورؤك صسوريف نم ةياقؤلل ةيسسيسسحت ةلمح يف فراطلاب عؤطتملا بابسشلا ةيعمج

عوطتملا بابسشلا ةيعمج تمظن
عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب فرا˘ط˘لا ة˘يلو˘ل
ةيامحلا ،يديهم نب نمأا حلاسصم
،ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ةلمح ،ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدمو
قاوسسو راجتلا ةدئافل ةيسسيسسحت
قيرطلا يلمعتسسمو تاب˘كر˘م˘لا
ةياقولا لو˘ح44 مقر ي˘ن˘طو˘لا

دجتسسملا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘م
را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘ل91‐ديفوك
مار˘ت˘حإا ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
ةسصاخ ةياقولا تاءارجإا قيبطتو
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ،يد˘سسج˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ةمامكلا ءادترا ةيرابجإاو ةيمويلا

و تÓحملا ميقعت ،اهعيزوت عم

 .رارمتسساب اهريهطت
،ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه لÓ˘خ م˘˘ت د˘˘قو

راجتلا ةدئافل ةمامك004 عيزوت
حئاسصن نمسضتت ةيوطم053و
ةياقولا لبسسب قلعتت تاداسشرإاو
،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك» ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘م
ة˘يرود˘˘لا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةرور˘˘سضو
نو˘با˘سصلا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ن˘يد˘ي˘ل˘ل
ءادتراو ،يلو˘ح˘كلا لو˘ل˘ح˘م˘لاو
ةيب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلاو تازا˘ف˘ق˘لا
.ىودعلا لاقتنا يدافتل
ضسيئر حÓف نيمأا دكأا ،هتهج نم
عو˘ط˘ت˘م˘لا با˘ب˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
نأا ،فرا˘ط˘لا ي˘ئلو˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ح˘ئا˘سصن˘لا ع˘م او˘ل˘عا˘ف˘ت را˘ج˘ت˘لا

ا˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا تادا˘˘˘سشرإلاو
اود˘بأا ا˘م˘ك عو˘ط˘ت˘م˘لا با˘ب˘˘سشلا

ىلع ةاق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا حور
نينطاوملا عمجت عنمل مهقتاع
.تÓحملا لخاد ةرثكب
ن˘م دد˘ع دا˘سشأا ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ب ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا
،با˘ب˘سشلا ي˘عوو حور ضسكع˘ت

محÓت ىدم ءابولا رهظا ثيح
م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

عاطقلا لامع ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘سضتو
م˘هر˘ي˘˘غو ي˘˘ن˘˘مألاو ي˘˘ح˘˘سصلا
 .ريطخلا ضسوريفلا اذه ةهجاومل

صسراف .وب

نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يد˘˘م ف˘˘سشك د˘˘˘قو
تسصحأا هحلا˘سصم نأا ة˘ي˘ن˘يد˘لا

مهيف رفوتت طقف دجسسم56
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘سضو ي˘˘ت˘˘لا طور˘˘˘سشلا
حتف ةداعإا لجا نم ةياسصولا
دجسسم552 نيب نم اهباوبأا

،ة˘يلو˘لا بار˘ت ر˘ب˘ع ر˘˘سشت˘˘ن˘˘م
تناعتسسا هحلاسصم نأاب افيسضم
ن˘ي˘ن˘سسح˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ءايحألاو تايع˘م˘ج˘لا ءا˘سسؤورو
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م
هللا تويبل ريهط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
دعب نيلسصملا لبقتسستسس يتلا
ضصق˘˘ن˘˘لا بب˘˘سسب ما˘˘يأا ة˘˘ع˘˘برأا
،اهناوعأا ددعل لجسسملا حدافلا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تعدو
ناجل ةقفر نينسسحملا عومج
ة˘م˘ئأا ةد˘˘عا˘˘سسم ى˘˘لإا ءا˘˘ي˘˘حألا
فانئتسساب ةين˘ع˘م˘لا د˘جا˘سسم˘لا

نيلسصم˘لا ماز˘لإا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘م˘ع
ةيزارتحلا تاءارجإلاب مايقلاب
ا˘يدا˘ف˘ت ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف ن˘˘م
نع كي˘ها˘ن ،م˘ه˘ن˘ي˘ب هرا˘سشت˘نل
يخوت نيلسصملا ىلع ديدسشتلا
ي˘ف نوا˘ه˘ت˘لا مد˘عو ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا
ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا بي˘˘لا˘˘سسأا عا˘˘ب˘˘تإا

هراسشتنا يداف˘ت˘ل91 دي˘فو˘ك

قلغ ةداعإا يف ببسستيسس امم
دع˘لا ءد˘ب بق˘عو .ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب
ةدو˘˘˘ع ةدا˘˘˘عإل ي˘˘˘لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نيلسصملا لابقتسسل دجاسسملا

نم د˘يد˘ع˘لا د˘يد˘ج ن˘م تع˘فر
ابلا˘ط˘م ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ن˘ع د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر ضصخ˘˘ت
ةسصسصخملا ةيلاملا تاناعإلا
ي˘˘ت˘˘لا د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا م˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘ل
ل˘ع˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ترو˘هد˘˘ت

،ةينمزلاو ةيعي˘ب˘ط˘لا ل˘ماو˘ع˘لا
تعد قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ف
ةيسصولا ةيريدملا تاي˘ع˘م˘ج˘لا
ق˘ل˘غ ة˘سصر˘ف لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا
قÓ˘طإا ل˘جا ن˘م ه˘ل˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب
يتلا دجاسسملل ميمرتلا لاغسشأا
ـب اهددعردقملا اهؤواسصحإا مت
اهتيعسضو يعدتسست يتلا42
يف ميمرتلاو ةنايسصلا ةيدرتملا
ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سست ى˘˘ت˘˘ح تقو بر˘˘قا

نع كيهان ،ةلح ىهبأاب نيلسصملا
44 زاجنا لاغسشأا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا

ىرخألا ي˘ه ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا د˘ج˘سسم
.ضسوريفلا اذه ببسسب

فقوتلا نم ةنصس72 نم رثكأا دعب
لجيجب ديسصلا ةياؤه ةسسراممل ةسصخر991 عيزؤت

ةيلول تاباغلا ةظفاحم تعزو
د˘ي˘سص ة˘˘سصخر991 ،ل˘ج˘ي˘˘ج
143 ل˘سصأا ن˘م ،ى˘لوأا ة˘ع˘˘فد˘˘ك
ىلع بيرد˘ت˘ل˘ل او˘ع˘سضخ دا˘ي˘سص
ناو˘عأا ن˘يو˘كت ز˘كر˘م ىو˘ت˘˘سسم
،ةناوعلا ةيدلب ريسسيكب تاباغلا
،ديسصلا ضصخر ىلع لوسصحلل
ةيلارديفلا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب اذ˘هو
روسضحبو نيدا˘ي˘سصل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ءا˘سسؤورو ،ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ةطرخنملا نيدايسصلا تا˘ي˘ع˘م˘ج
.ةيلارديفلا ءاول تحت
را˘طإا ي˘ف تءا˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
،يربلا ديسصلا تاطاسشن ميظنت

يف يلعفلا قÓطنلا مت ثيح
ديسصلا ضصخر ميلسستو دادعإا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘˘ب ير˘˘˘ب˘˘˘لا
مهيف رفو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ن˘يدا˘ي˘سصلا

امي˘سسل ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا طور˘سشلا
جما˘نر˘ب ن˘م اودا˘ف˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا
ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
يف نيوكتلاب ،ليهأاتلا ةداهسش
ةفرعم ،دئارطلا ةفرعم لاجم
،د˘ي˘سصلا تا˘ي˘قÓ˘خأاو د˘ي˘˘سصلا

،مي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا ة˘فر˘ع˘م
ة˘ح˘ل˘سسأا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
م˘ي˘ها˘ف˘مو ا˘هر˘ئا˘خذو د˘˘ي˘˘سصلا

.ةيلوألا تافاعسسإلا لوح
نم رثكأا ماد فقوت دعب اذهو
فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ،ة˘˘ن˘˘سس52
،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح ةد˘˘ئا˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا

ةردابملا هذه عسسوت نأا رظتنيو
لك ضسمتل ةمداقلا مايألا يف
ءا˘˘سصقا يأا نود ن˘˘˘يدا˘˘˘ي˘˘˘سصلا

ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘سصت بسسح
.نيدايسصلل ةيئلولا ةيلارديفلا

د˘ي˘سصلا ة˘سصخر نأا ،ةرا˘سشإÓ˘˘ل
يف دا˘ي˘سصلا ة˘ي˘ل˘هأا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت
نأا امك ،يربلا ديسصلا ةسسرامم
ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سشم دا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سص لـك
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
نأا بجي ،ةلا˘سضلا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا
ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصب زـئا˘ح نو˘˘كي
ة˘˘سصخر ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشو
ةقيثو ىلإا ةفاسضإلاب ،ديسصلا
يـطغت لوعفملا ةيراسس نيمأات
هرابتعاب ةيند˘م˘لا ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم
ن˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لاو ،ادا˘˘˘ي˘˘˘سص
وأا ،ةيرانلا ةحلسسأÓل هلامعتسسا

اذهو ،ىرخألا ديسصلا لئاسسو
نوناقلا هيلع ضصني ام بسسح
ديسصلاب قلعتملا70‐40 مقر
.ةيميظنتلا هسصوسصنو

ع.يفطل

  ودبع.صص

ةيئافصشتصسلا حلاصصملا ىلع عزوت
انوروك ةحئاج ةهجاومل
ةنسضحلا ةنبلم
نم ديزأاب عربتت
عاطقل ميتنسس رايلم2

ةليسسملاب ةحسصلا
ةيلوب ةحسصلا عاطق دافتسسا
ةينماسضت ةبه نم ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
ةيبط تازيه˘ج˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت
رايلم1.2 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق قو˘ف˘˘ت
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘˘ق˘˘م م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ة˘ن˘سضح˘لا ة˘ن˘ب˘ل˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
يبونجلا جرخملاب ةيعانسصلا
ة˘ب˘ه˘لا ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
اهتملت˘سسا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ة˘يلو˘لا ر˘ق˘˘م˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ح˘لا˘سصم˘لا ى˘ل˘˘ع عزو˘˘ت˘˘سسو
ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا

ىلع يوتحت انوروك ةحئاج
يعانطسصا ضسفنت ةزهجأا40
ةبقارمو ضشاعنا ةرسسأا40و
ضسايقل نيزاهجو اه˘ق˘حاو˘لو
ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا تح˘˘˘ت ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا
يقاو ضسابل001 ىلإا ةفاسضإا
هبسشلاو يبطلا راطإلا ةدئافل
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
اه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا

جرد˘ن˘ت ة˘ن˘˘سضح˘˘لا ة˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘م
عا˘ط˘ق˘لا ة˘م˘˘ها˘˘سسم ن˘˘م˘˘سض
ي˘˘ف ضصا˘˘خ˘˘لا يدا˘˘سصت˘˘قإلا

قبسس ثيح ،ةحئاجلا ةهجاوم
تا˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘عا تمد˘˘˘˘˘˘˘˘ق نأاو
تزوا˘˘˘ج˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسمو
رييÓم40 ةيلامجلا اهتميق
داو˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
يف بيلحلا ةردوبو ةيئاذغ
تايلو عم نماسضتلا راطإا
ةمسصاعلا رئازج˘لاو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘˘يلو ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘مو
لازلزلا ءارج نم ةررسضتملا
 .ةقطنملا برسض يذلا

 ع. دلاخ
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718209ددعلا ^1441 ةجحلا يذ32ـل قفاوملا0202 توأا31صسيمخلايلحم
كابلاو مايبلا تاناحتمل اريصضحت

ةيئانلا قطانملاب ايمؤي ذيمÓتلا لقنب رمأاي صسابعلب يلاو
يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يلو ي˘˘لاو فر˘˘سشأا
ىف˘ط˘سصم ي˘نا˘م˘ي˘ل ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ةيلولل ماعلا نيمألا روسضحب

يري˘سضح˘ت˘لا عا˘م˘ت˘جلا ى˘ل˘ع
ةرود ةيم˘سسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل
ةيبرتلا ريدم مدق نيأا ،0202
ةمانزر لوح Óً˘سصف˘م ًار˘ير˘ق˘ت
ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
،يوناثلاو طسسوتملا نيروطلا

ءارجإل ةي˘م˘سسر˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لاو
دد˘عو ،ن˘ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ن˘˘يذ˘˘ه
،ةلحرم لك يف ني˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا

ءار˘˘˘جإا ز˘˘˘كار˘˘˘م دد˘˘˘˘ع اذ˘˘˘˘كو
ير˘سشب˘لا داز˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘ملا
هذه ىلع فارسشإÓ˘ل ر˘خ˘سسم˘لا
ر˘ير˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘مو .ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نيلجسسملا ددعف ةيبرتلا ريدم
ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
ةداهسش ءارجإل25 ـلا اهتايدلبب
ةددحملاو طسسوتملا مي˘ل˘ع˘ت˘لا
ربمتبسس90و80 ،70 ما˘˘يأا

غلب لجسسم˘لا دد˘ع˘لا˘ف0202
706 مهنم ًاحسشرتم61711
مهعيمج نوعزوم رح حسشرتم
ا˘مأا ،ءار˘جإا ز˘˘كر˘˘م56 ى˘ل˘˘ع
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘˘ت˘˘ما

ةدتمملا ةرتفلا يف ةددحملاو
ربمتبسس71و31 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م
دد˘˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘˘ف0202
احسشرتم1339 نيل˘ج˘سسم˘لا

رح حسشرتم1423 مهنيب نم
زكرم83 ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘عزو˘˘˘م
اذ˘˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘مو .ءار˘˘˘˘˘جإا
ناويد رقمب دقعنملا عامتجلا

ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ه˘˘جو ي˘˘لاو˘˘لا
ضصرح تاميلع˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
ر˘ه˘سسلا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
زكارم ىلإا ذيمÓتلا لقن ىلع
ل˘˘كسشب تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ءار˘˘جإا
ىرق˘لا ي˘ف ا˘سصو˘سصخ ،ي˘مو˘ي
لئاسسولا لك دينجتو ،ةيئانلا
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

ريبادتلا لظ يف ا˘ي˘جو˘غاد˘ي˘بو
ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا
ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ندÓ˘˘˘ب
ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘بو را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا
رماوأا ىلإا ةفاسضإلاب .دجتسسملا
هبسشو ةيبط قرف ضصيسصختب

زكرم لك ىوتسسم ىلع ةيبط
ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘تو ،نا˘ح˘ت˘˘ملا ءار˘˘جإا
اذ˘كو ة˘ي˘ب˘ط˘لا مزاو˘ل˘لا ة˘فا˘˘كب
نم ،ةيسسفنلا ة˘ق˘فار˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت

ن˘ي˘ي˘نا˘سسف˘ن ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأا لÓ˘خ
تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ل˘ك راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
عامت˘جلا ةرا˘سشإÓ˘ل .ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ة˘يلو˘لا ر˘ئاود ءا˘˘سسؤور هر˘˘سضح
نييذيفنتلا نيريدملا بناج ىلإا
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإلا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘ل
،ةقاطلا ةيمومعلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ،نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو
،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ،ة˘ن˘م˘˘قر˘˘لاو
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
يت˘سسسسؤو˘م ير˘يد˘م ة˘فا˘سضإلا˘ب
.زاغلانوسس و هايملل ةيرئازجلا

ودبع.صص

 بورصشلا ءاملا ريفوتو ةيفيرلا كلاصسملا زاجنإاب اوبلاط
رتاعلا رئبب «لبلا ةجياف» ةتسشم ناكسس

 تمسص يف نؤناعُي ةسسبت يف
ةجياف ة˘ت˘سشم» نا˘كسس ي˘نا˘ع˘ي
ةيدلبل ايميل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا «ل˘ب˘لا
بونج م˘ل˘ك79 ر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج ،ة˘˘˘سسب˘˘˘ت ة˘˘˘يلو
نم مهتمرح ةيمويلا لكاسشملا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا تا˘˘يرور˘˘سض ط˘˘سسبأا
هذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘لا˘˘ف ،ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘كلا
ةل˘هو˘لا ن˘م ح˘م˘ل˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لا ى˘˘لوألا

ضشيعي يتلا ةبعسصلا ةلاحلاو
ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ،نا˘˘كسسلا ا˘˘ه˘˘ط˘˘سسو
نم ضشيمهتلاو ةلزعلا ةسسايسس

ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط
ةايح مهل ةبسسنلابف ،ةيئلولاو
تح˘سضأا ءا˘ق˘˘سشلاو ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا

ا˘هدا˘ت˘˘عا ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘طا˘˘سسب˘˘بو
اءدبف لبلا ةجياف ةتسشم ناكسس
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاد˘˘ب˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ا˘ه˘سشي˘ع ى˘ل˘ع ءلؤو˘ه ر˘ط˘سضي
ى˘˘˘ندأا با˘˘˘ي˘˘˘غ ى˘˘˘لإا لو˘˘˘سصو
،م˘ير˘كلا ضشي˘ع˘لا تا˘يرور˘˘سض
ءا˘م˘لا ل˘كسشم ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘˘عو
بايغ ع˘م˘ف بر˘سشل˘ل ح˘لا˘سصلا

رطسضي ةيرورسضلا ةداملا هذه
ضضعب يف اهبلج ىلإا نطاوملا
ةد˘ي˘ع˘ب ق˘طا˘ن˘م ن˘˘م نا˘˘ي˘˘حألا
اهنتم ىلع تابكرم مادختسسإاب
ج˘˘يرا˘˘ه˘˘˘سص ءار˘˘˘سش وأا ءلد˘˘˘لا
ن˘م داز يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

طيسسبلا نطاوملا اذه ةاناعم
وه فيراسصمب ه˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ثأاو
ديدعلا ربع ثيح ،اهنع ىنغب
م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع نا˘˘كسسلا ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا ءازإا م˘˘هر˘˘مذ˘˘˘تو
اهيف نوطبختي يتلا ،ةيرزملا

ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ةرد˘˘˘˘ن بب˘˘˘˘سسب
تاذ يف اوبلاط امك ،ةيويحلا
د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘تو زا˘˘˘ج˘˘˘نإا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
نم ةيدؤوملا ةيفيرلا كلاسسملا
ر˘˘˘سشاد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

،ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
نيب طبار˘لا ق˘ير˘ط˘لا ا˘م˘ي˘سسل
،رتاعلا رئبو ةعيرسشلا يترئاد
يحÓفلا بناجلا ضصوسصخبو
ن˘م ة˘ت˘سشم˘لا و˘˘حÓ˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ي
مهحنم ةسصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا م˘˘˘˘عد˘˘˘˘لا

ر˘ي˘فو˘ت ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو
زاجنإاو مهي˘سشاو˘م˘ل فÓ˘عألا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا م˘كح˘˘ب ،را˘˘بآلا
ةيبرت ىلع دامتعلاب رهتسشت
ردسصم ربتعت يتلا ،ةيسشاملا

ءا˘˘ن˘˘بأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كل˘˘˘ل قزر
نع ثيدحلا نود ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

يتلاو ةيفيرلا ةرانإلا بايغ
اسصيوع ر˘خآا Ó˘كسشم ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ءا˘˘ن˘˘بأا ة˘˘سشي˘˘ع˘˘م ضضر˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
كاذو اذ˘ه ن˘ي˘بو .ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
لب˘لا ة˘ج˘يا˘ف و˘ن˘طا˘ق د˘سشا˘ن˘ي
ىل˘عو ة˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

،ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار
ةءابع عفرو مهيلإا ةتافتللاب
ى˘لإا ي˘ع˘سسلاو م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا
ةا˘ي˘ح˘لا تا˘يرور˘سض ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإاو ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ت˘˘˘لاو ا˘˘˘ف˘˘˘نآا ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

مهتايح ةلوازم ن˘م م˘ه˘ت˘مر˘ح
 .يعيبط لكسشب

نوراه يحابصصم

ةراجتلاو ةحصصلاو ةيامحلاو نمألا تايريدم نم ريطأاتب

 ةيئاقؤلا ةسسبلألاو تامامكلا فلآا عزؤتو انورؤك ةحئاجل يدسصتلل ةيسسيسسحت ةلفاق مظنت ةلسشنخب ةيلحملا تايعمجلا
حلاصصمب ةلماعلا ةيبطلا مقطألاو نينطاوملا طصسو ةيصسيصسحتو ةينماصضت ةلفاق ،ةلصشنخ ةيلو رقم نم تقلطنا

،ةيندملا ةيامحلا ،نمألا اهنم تايريدملا نم ديدعلا اهترطأا ،ةلمحلا صسياقو ةلصشنخ تايفصشتصسمب91 ديفوك
ةصشهلا تائفلا ةدعاصسمو نماصضتلا لاجم يف ةطصشنلا ةيلحملا تايعمجلا ةمهاصسمو ةكراصشمبو ةراجتلا ،ةحصصلا

 .ةريقفلاو ةيئانلا قطانملاب ةصصاخ

 ةنصس02 نم رثكأا ذنم
تليسسمسسيت يف دحلا ةينثب زاغ لو ءابرهك لو تاقرط نودب ينكسس يح

ةلئاع02 برا˘ق˘ي ا˘م تم˘˘سسر
ةيدلبب ةرابرب دمحأا يحب نطقت
،تليسسمسسيت ةيلوب دحلا ةينث

هاجتا ةمهبم ماه˘ف˘ت˘سسا ة˘مÓ˘ع
يومنتلا ءاسصقإلاو ضشي˘م˘ه˘ت˘لا
يح˘لا اذ˘ه ق˘ح ي˘ف ضسرا˘م˘م˘لا

اوهجو ثيح6991 ةنسس ذنم
ىلعو ةيئلولا تاطلسسلل ءادن
د˘سصق ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ا˘˘ه˘˘سسأار
ل˘˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا
فلختلا ةرئاد نم يحلا لاسشتنا
عبطي حب˘سصأا يذ˘لا ،يو˘م˘ن˘ت˘لا
ةقطنملا هذ˘ه نا˘كسس تا˘ي˘مو˘ي
طسسول ة˘يذا˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘سسن˘م˘لا
رو˘˘هد˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
˘ماد˘ع˘ناو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘قر˘ط˘لا
يرا˘ج˘م˘لا با˘ي˘غو ة˘ف˘˘سصرألا
مايقلا اهنأاسش نم يتلا ةيئاملا
اذكو راطمألا ها˘ي˘م ف˘ير˘سصت˘ب
فر˘˘˘˘سصلا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق ءار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ها
تاءادنلا نم مغرلاب يحسصلا
اهادسص تلسصو يتلا ةرركتملا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا بتا˘˘˘كم ى˘˘˘لإا
ة˘تا˘ف˘ت˘لا يأا نود ن˘ي˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةكب˘سش ماد˘ع˘نا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ناكسس دمتعي ثيح ،ءابرهكلا

طو˘˘ي˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه

تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئاو˘˘سشع˘˘لا
ايقيقح اديدهتو ارطخ لكسشت

حا˘ير˘لا بو˘ب˘˘ه د˘˘ن˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ
اذه .راطمألا طقاسستو ةيوقلا

نيجتحملا تاحيرسصت بسسحو
ي˘ح˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف نا˘˘كسسلا ن˘˘م
راطمألا طقاسست د˘ن˘ع لو˘ح˘ت˘ي
ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م ل˘كب ح˘ب˘˘سسم ى˘˘لإا
تللدو نا˘ع˘م ن˘˘م ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘لا
تا˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
فيرسصتب ةسصاخلا يراجملاو
ة˘ط˘قا˘سست˘م˘˘لا را˘˘ط˘˘مألا ها˘˘ي˘˘م
حبسصأا يتلا لاحوألا نع كيهان
ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف قر˘˘غ˘˘ي ي˘˘ح˘˘لا
د˘كأا ن˘يأا را˘˘ط˘˘مألا تط˘˘قا˘˘سست
ى˘لإا نور˘ط˘سضي م˘ه˘نأا نا˘كسسلا

ة˘ه˘جاو˘لا˘ب م˘ه˘˘تارا˘˘ي˘˘سس ن˘˘كر
بايغ لظ يف يحلل ةيمامألا
مهتهجاو˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

اهنأاسش نم كلاسسم دوجو مدعو
،لوخدلاب تارايسسلل حمسست نأا

ه˘م˘سضه˘ي م˘ل يذ˘لا ر˘مألا و˘هو
اولئاسست نيذلا ناكسسلا ءلؤوه
يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘˘سسلا ن˘˘ع
مهيح ةئيهت مدع ءارو نمكي

يتلا ءايحألا يقاب باسسح ىلع
،ج˘مار˘ب اذ˘كه ن˘م تدا˘ف˘˘ت˘˘سسا

ةلماكلا ةيلوؤوسسملا ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل

م˘ه˘ل ا˘هر˘ه˘ظ ترادأا م˘ه˘˘ب˘˘سسح
ةديدعلا ىواكسشلا نم مغرلاب
ى˘˘لإا ا˘˘هاد˘˘سص تل˘˘سصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا

لازت ل هنأا ريغ ءلؤوه بتاكم
ةسسي˘ب˘ح ة˘ي˘عر˘سشلا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا بتا˘˘˘كم جاردأا
مادعنا نع كيهان ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نم يحلا نامرحو ةنيدملا زاغ
ثيح ماهلا يويحلا دروملا اذه
ي˘ح˘لا اذ˘˘ه و˘˘ن˘˘طاو˘˘م لاز˘˘ي ل
زاغ تاروراق ىلع نودمتعي
اذه ناكسس لامآا ىقبتل ناتوبلا
ةيلولا يلاو ىدل ةقلعم يحلا

ةا˘نا˘ع˘م ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
نم هلاسشتناو يحلا اذه ناكسس
طل˘سسم˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘ب˘غ˘لا

ةيمويلا ةاناعملا لظ يف هيلع
ي˘ح˘لا نا˘كسس ا˘هد˘با˘كي ي˘˘ت˘˘لا

ءاتسشو رابغلا رياطت عم افيسص
راظتنا يف لاحوألا ةرثك عم
ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘˘ت
مهتانا˘ع˘م ن˘ع را˘ب˘غ˘لا ضضف˘نو
02 نم رثكأا ذنم ةلسصاوتملا
.ةلماك ةنسس

ز.دمحأا

دج فورظ يف تمت ةيلمعلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تل˘م˘سشو ة˘ن˘˘سسح
تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لاو تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لا

لاب˘قا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تارادإلاو
اذ˘كو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ءاسضعأا ماق نيأا ،تايفسشتسسملا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
فلآا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
،نينطاو˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘ما˘م˘كلا

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘قو ة˘˘سسب˘˘لأاو
تا˘يو˘ط˘مو تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘˘ب
دحلل ةيئاقولا قرطلا تنمسضت
ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘˘تو را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو نا˘˘˘˘كسسلا ط˘˘˘˘سسو
،ىودعلا لاقتنا نم ضصاخسشلا

ل˘ما˘نأا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تما˘˘ق ثي˘˘ح
رسشنب لفكتلا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘لا

،ةيئاقو˘لا تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘تو
ة˘طا˘ي˘خ˘ل˘ل ة˘ل˘˘ج˘˘ح ة˘˘سسسسؤو˘˘م
0001 ـب تل˘˘˘ف˘˘˘كت زر˘˘˘ط˘˘˘لاو
ةهزنلا ةيعمج ةي˘ئا˘قو ة˘ما˘م˘ك
نيت˘ل˘فا˘ح˘ب تل˘ف˘كت ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
ةلفاقلا ةيطغت˘ل ا˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
فرسش ىلع ةماقملا ةينماسضتلا

يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج
ءا˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لاو
،ةروراق003 ددعب يلوحكلا

تل˘ف˘كت لو˘كسسا˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةيئا˘قو˘لا تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت˘ب

دا˘ح˘تا ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
تعربت ،نيي˘فر˘ح˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لا
ل˘ئا˘سسلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘كب
،ةدحو005 دد˘ع˘ب م˘ق˘ع˘˘م˘˘لا
تÓ˘م˘ح˘لا ف˘ي˘ث˘˘كت˘˘ب ة˘˘ي˘˘عاد
لماك ر˘ب˘عو ة˘ن˘كا˘سسلا ط˘سسو
يسشفت نم دحلل ةيلولا بارت

ايئاهن هنم ةيامحلا ةياغل ءابولا
ة˘حا˘ي˘سسل ة˘ن˘˘ها˘˘كلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
تل˘˘ف˘˘كت ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ثار˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا˘ب
ىلع اهرودب تلفكت ةماركلا
ة˘كرا˘سشم˘لا تادا˘ه˘سش ع˘يزو˘˘ت
تا˘ير˘يد˘م˘لاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
002 ع˘يزو˘˘ت ع˘˘م ةر˘˘سضا˘˘ح˘˘لا

ةيقرتل لمألا ةيع˘م˘ج ،ة˘ما˘م˘ك
يف تمهاسس ةيندبلا ةسضايرلا
تايريدملا .تايوطملا عيزوت
ة˘˘فر˘˘غ د˘˘˘ج˘˘˘ن ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم˘˘˘لا
فرحلاو ةيديلقتلا تاعانسصلا
عيزو˘ت ى˘ل˘ع تل˘ف˘كت ا˘هرود˘ب
ةزجنملا ةي˘ئا˘قو˘لا تا˘ما˘م˘كلا

ة˘طا˘ي˘خ˘لا تا˘سشرو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
م˘ه˘ل ر˘ي˘فو˘ت د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘ل˘ل
ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
تل˘˘ف˘˘كت ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘˘سشلا
ة˘ي˘م˘ك ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع ا˘˘هرود˘˘ب

تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ن˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ى˘ل˘ع ف˘حا˘سصمو .ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
نمألا ةيريدم ةيب˘ط˘لا م˘ق˘طألا
ةيطغتلا ىلع تلمع ينطولا
ي˘ف ن˘ي˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ملا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م ،ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا
ذخأاب اهناوعأا ترخسس ةيندملا
ريبادتلا ةيف˘ي˘كو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نطاوملل اهتاهيجوتو ةيئاقولا

ةيريدم توسصلا تاربكم ربع
ةباقرلا ناوعأا ترخسس ةراجتلا
باحسصأل تا˘يو˘ط˘م ع˘يزو˘ت˘ب
ةيراجتلا نكامألاو تÓ˘ح˘م˘لا
،اريبك اظا˘ظ˘ت˘كا د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا

ا˘˘هرود˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
ميد˘ق˘ت˘ل ي˘ب˘ط م˘قا˘ط تر˘خ˘سس
ة˘ي˘نا˘ج˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف
ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ضضع˘ب˘˘ل
ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب م˘˘˘˘هدا˘˘˘˘سشرإاو

يدسصتلا ةيفيكو ةيزارتحلا
لكلا ريخألا يفو ،ضسوريفلل
ىرخا لفاوق ميظنت ىلا اعد
ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ىر˘ب˘ك ر˘ب˘ع
ةريبك داد˘عا ل˘ي˘ج˘سست تفر˘ع
.ضسوريفلاب تاباسصلا نم

يداعصس .يون

مئاوقلا رصشنب اوبلاط
مهليحرتو ةينكصسلا

لاجآلا برقأا يف
نم تارسشعلا

ةدكيكسسب نينطاؤملا
ةيجاجتحا ةفقو يف

ةـــــيلؤلا رــقم ماـــمأا
نم تارصشعلا ،صسمأا لوأا ،عمجت
ن˘ك˘صسلا ي˘ب˘لا˘ط ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ة˘يلو ر˘ق˘˘م ما˘˘مأا ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
يف مهقحب ةبلاطمل˘ل ،ةد˘ك˘ي˘ك˘صس
نيددنم ،ن˘ك˘صسلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘˘صصقإا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب
،مهقح يف ةفحجملاب اهوفصصو
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا ن˘˘˘ع او˘˘˘بر˘˘˘عأاو

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط
،ن˘˘˘ك˘˘˘صسلا ف˘˘˘ل˘˘˘م ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لا

نيديفتصسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق نا ة˘صصا˘خ
ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كا ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م تر˘˘˘˘صشن ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
م˘˘غر مو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘صس
نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا عاد˘˘يا ةر˘˘ت˘˘ف ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا

تÓئاع تجتحا امك ،اهتصساردو
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘جاردإا م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل
ي˘ف م˘˘ه˘˘نا م˘˘غر ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
،ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘صسلا ىلإا ة˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا صسمأا

ةر˘˘ي˘˘ح˘˘ب ي˘˘ح ر˘˘كذ˘˘لا˘˘˘ب او˘˘˘صصخو
،صشتا˘م˘لاو ير˘يد˘صصق˘لا رو˘ي˘ط˘˘لا
،قح ريغب خاوكأا ميدهت مت نيأا

ءارعلا ي˘ف تÓ˘ئا˘ع تي˘ق˘ب ا˘م˘ي˘ف
طور˘˘˘صشلا ىل˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘فو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘غر
.ةدافتصسÓل ةينوناقلا

ىل˘˘ع نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
نيميقملل ةهجوملا نكصسلا ةمئاق
طو˘˘ق˘˘صسل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘يآلا تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تجرفأا يتلا ةميدقلا ةنيدملاب

تمصض ثيح ،ةيلولا حلاصصم اهنع
ةجاح يف اوصسيل اصصاخصشأا مهبصسح

ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘˘صست˘˘˘˘م ،ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘صسلا ىلإا
يف اهدا˘م˘ت˘عا م˘ت ي˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا

كانه لباقملابو ،ةمئاقلا طبصض
ءار˘ج ،ءار˘ع˘لا صشر˘ت˘˘ف˘˘ت تÓ˘˘ئا˘˘ع
تنا˘ك ي˘ت˘لا لزا˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هدر˘˘ط

نع ،اهكÓم لبق نم كلذو ،اهيوأات
.ءاصضقلا قيرط
ة˘ف˘قو لد˘ع و˘ب˘ت˘ت˘˘ك˘˘م م˘˘ظ˘˘ن ا˘˘م˘˘ك
يحب ةلاكولا رقم ماما ةيجاجتحا

ىل˘˘˘ع ا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا ،بيد˘˘˘˘لا جر˘˘˘˘م
مل يتلا ،ةديعبلا ةينكصسلا عقوملا

عمو ،مه˘فر˘ط ن˘م ا˘هرا˘ي˘ت˘خا م˘ت˘ي
.مهل تصصصصخ اذه

ع.يفطل
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3292106102 PENA 0202توأا31ملسسلا
(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم

» ايميك لاتسسيرك » :ةامسسملا م م ذ ةكرسشلا
.(ةديلبلا ةيلو) زيفح ششوح ، ءاعبرألا ةيدلب :اهرقم

.جد00,000.021.1 :اهلامسسأار
.00/90-1446401 ب81 :مقر يراجتلا لجسسلا

.يسساسسأا نوناق ليدعت
:ةيلاتلا ةيفيكلاب ةكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ليدعت مت ،0202 توأا90 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
 ةكرسشلا يف اهكلتمت يتلا شصسصحلا عيمج لباقم نودب ةنيمأا يداود ةديسسلا تلاحأا :شصسصح ةلاحإا (1
روسصنملا يكم :ديسسلا :ىلإا ةكرسشلا نم يئاهنلاو يلكلا اهباحسسنا دعب اذهو ةسصح886.2 لثمت يتلاو
جد00,008.862 هردق مييقت لباقم
.(ةديلبلا ةيلو) زيفح ششوح ، ءاعبرألا ةيدلب :ناونعلا نم ةكرسشلا رقم ليوحت (2
قباطلا ، وطلب ةيعانسصلا ةقطنملا60/70 مقر ىمسسملا ناكملا ،ناينبلا نيع ةيدلب :ديدجلا ناونعلا ىلإا
.(رئازجلا) لوألا

نلعإلل

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

6992106102 PENA 0202توأا31ملسسلا

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
.«كاريباب» :ةامسسملا  مهسسألا ةكرسش

.(رئازجلا) ةبوروب ةيدلب ، ةبوروب ،331 ديرب قودنسص ةيرسضخل يح :اهرقم
.جد00,000.009.206 :اهلامسسأار

.00/61-2082690 ب30 :مقر يراجتلا لجسسلا
  ةرادلا شسلجم عامتجا رسضحم عاديا

22 خيراتب دقعنملاو ةكرسشلل ةرادلا شسلجم عامتجا رسضحم نم ةخسسن بتكملاب عاديإا مت  ،0202 توأا40 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
:ةيلاتلا تارارقلا نمسضتملاو0202 ناوج
9102 ةيلاملا ةنسسلل ةيعامتجلا تاباسسحلا ةعجارمب ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا يف ةذختملا تارارقلا ىلع ةقداسصملا (1
.0202 ةيلاملا ةنسسلا لفق لبق اهذيفنت ىلع ماعلا ريدملا شضيوفتو
:يتلاك ةرادإلا شسلجم لكسشتي ثيح للب ةسشاسشع :ديسسلل افلخ كلذو ةرادإلا شسلجم وسضع هتفسصب يقزرا يناملسس :ديسسلا نييعت (2
.يداهلا ةماح :ديسسلا*
.دارم يباسص :ديسسلا*
.يقزرا يناملسس :ديسسلا*
.ةرادإلا شسلجم شسيئر هتفسصب يقزرا يناملسس :ديسسلا باختنا (3
.0202 يناثلا يسسادسسلا للخ طاسشنلا قلطإا ةداعإل ةمزللا تاءارجإلا ذاختاو دوهجلا لذب لجأا نم ماعلا ريدملا شضيوفت  (4
ةنسس ةدمب اهديدجتو0202 ةيليوج41 خيراتب يهتنت يتلا نيدلا رون عسساو :ديسسلا يسسيئرلا ريجألا ريسسملا ةدهع ةياهن (5
.0202 ةيليوج41 نم ءادتبا

نلعإلل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
» ميلك ورديا » :ةامسسملا  م م ذ و و شش ذ ةسسسسؤوملا

(رئازجلا) ةبقلا ،76 مقر ةينكسسلا ةعومجملا يح :اهرقم
.جد00,000.000.1 :اهلامسسأار

8317000 ب99 :مقر يراجتلا لجسسلا
ةديحولا ةكيرسشلا ىلا ةيفسصتلا روط يف ةلحنم ةسسسسؤومل يراقع لسصأا ةيكلم لقن

عقت ةيسضرأا ةيكلم لقنو ليوحت مت ،0202 ةيليوج72  يف بتكملاب ررح دقع بجومب
ةيفسصت ةيلم˘ع را˘طا ي˘ف  (ر˘ئاز˘ج˘لا) تا˘م˘ي˘هد˘لا ىم˘سسم˘لا نا˘ك˘م˘لا˘ب ىسسو˘م يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
» ميلك ورديا » :ةامسسملا  ةسسسسؤوملا
جد00,000.000.01  :هردق مييقت لباقم ، ةريسصن تنانجت :ةديسسلا ةديحولا ةكيرسشلا ىلا

نلعإلل

نÓــــعإا
تقؤؤـŸا حـنŸا نــع



دحأا ةباسصإا نلعي ةنؤلسشرب
انورؤك صسوÒفب هيبعل

ضسما ،ينابسسإلا ةنولسشرب يدان نلعأا
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘لا˘ح دو˘˘جو ن˘˘ع ،ءا˘˘ع˘˘برألا
ةعسستلا نيبعÓلا نيب انوروك ضسوريفب
ةر˘ت˘ف˘ب او˘مو˘ق˘ي فو˘سس ن˘يذ˘˘لا دد˘˘ج˘˘لا
.ةيريسضحت
ربع يمسسر نايب يف ةنولسشرب لاقو
ةباسصإا تارابت˘خلا تف˘سشك’’ :ه˘ع˘قو˘م
نولهتسسي نيذلا ةعسستلا نيبعÓلا دحأا
ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا تار˘ي˘سضح˘ت مو˘ي˘لا
هيلع رهظت نأا نود ،انوروك ضسوريفب
بعÓ˘لا ع˘ت˘م˘ت˘˘يو ،ضضر˘˘م˘˘لا ضضار˘˘عأا
لز˘˘ع˘˘لا˘˘ب مز˘˘ت˘˘ل˘˘مو ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ح˘˘˘سصب
.’’يلزنملا

غÓبإا˘ب يدا˘ن˘لا ما˘ق’’ :نا˘ي˘ب˘لا فا˘سضأاو
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلاو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
م˘ت ،كلذ ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا
اوناك نيذلا ضصاخسشألا عيمج بقعت

تارابتخا ءارجإل بعÓلاب لاسصتا ىلع
.’’انوروك ضسوريف
هيدل نكي مل هنأا اًملع’’ :نايبلا متتخاو
يذلا لوألا قيرفلا ءاسضعأاب لاسصتا يأا

اًدغ ةنوبسشل ىلإا رفاسسي نأا ررقملا نم
.’’ضسيمخلا

ة˘يو˘ه ن˘˘ع ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ف˘˘سشكي م˘˘لو
،انوروك ضسور˘ي˘ف˘ب با˘سصم˘لا بعÓ˘لا
نيبعÓلا نيب نم دحاو نوكيسس هنكل
يرديبو واكنيرت وكسسيسسنارف ةعسستلا

اين˘ي˘فارو و˘ب˘يدو˘تو ا˘ي˘ن˘ي˘لأا ضسي˘لرا˘كو
ناو˘˘خو ي˘˘غاو ى˘˘سسو˘˘مو ارا˘˘ت˘˘نا˘˘˘كلأا

ضست˘˘˘ي˘˘˘كسسو˘˘˘ب لو˘˘˘يروأاو اد˘˘˘نار˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
.زيدنانرف ضسويتامو

Úلكؤك مسض نلعي لايرايف
ايسسنلاف نم

ضسما ،ينا˘ب˘سسإلا لا˘يرا˘ي˘ف يدا˘ن ن˘ل˘عأا
ضسيسسنارف عم اًيمسسر هدقاعت ،ءاعبرألا

.ايسسنلاف نم اًمداق نيلكوك
لسصوت ،يمسسرلا يدانلا عقوم بسسحو
لقنل ايسسنلاف عم قافتا ىلإا لايرايف
عم بعليسس يذلا نيلكوك ضسيسسنارف
ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءار˘˘ف˘˘سصلا تا˘˘سصاو˘˘غ˘˘لا
.ةلبقملا ةعبرألا مسساوملا

ي˘م˘سسر˘لا م˘يد˘ق˘˘ت˘˘لا نأا يدا˘˘ن˘˘لا د˘˘كأاو
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا ط˘˘˘سسو˘˘˘لا ط˘˘˘خ بعÓ˘˘˘ل

،ضسي˘م˘خ˘لا اًد˘غ نو˘˘كي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ل˘˘كو˘˘ك
ل بع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،00.21 ة˘˘عا˘˘سسلا
اكيماريسس
ط˘خ بعل و˘ه ن˘ي˘ل˘كو˘ك ضسي˘˘سسنار˘˘ف
ىل˘ع ه˘ع˘قو˘م˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ي˘عا˘فد ط˘سسو
عطق ىلع ةردقلا هيدلو بعلملا ضضرأا
.تاركلا

ن˘ي˘م˘سسو˘م ر˘خآا ي˘ف ن˘ي˘ل˘كو˘ك بع˘˘لو
لجسس ،ةارابم98 ايسسنلاف يف فسصنو
تار˘ير˘م˘ت ثÓ˘ث ه˘يد˘لو ا˘ًفد˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
يرود˘لا ى˘لإا ه˘ئ˘ي˘ج˘م ل˘ب˘ق ،ة˘˘م˘˘سسا˘˘ح
و لانسسرأا ناولأا نع عفاد ،ينابسسإلا
غرو˘˘ب˘˘يار˘˘فو كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا نو˘˘˘ت˘˘˘لرا˘˘˘سشت
.نايرولو

يئاهنلا رعسسلا ددحي نÓيم
ؤنيرؤتل هريهظ عيبل

لمعلا يلا˘ط˘يإلا و˘ن˘يرو˘ت ل˘سصاو˘ي
يف ددج نيبعل عم دقاعتلا ىلع
بل˘ط ى˘ل˘ع ءًا˘ن˘ب يرا˘ج˘لا ف˘ي˘سصلا

قيرفلا برد˘م و˘لوا˘ب˘ما˘ي˘غ و˘كرا˘م
م˘سض ي˘˘ف بغر˘˘ي يذ˘˘لاو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

نÓيم ري˘ه˘ظ ز˘ي˘غ˘يردور ودرا˘كير
.ديدجلا مسسوملا لبق
يد ا˘˘كو˘˘ل˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ج’’ ع˘˘˘قو˘˘˘م د˘˘˘كأاو
دقعي فوسس ونيروت نأاب ’’ويزرام
عم ةلبقملا تاعاسسلا لÓخ ةسسلج
عقوتملا نم ثيح نÓيم يلوؤوسسم
ر˘يد˘م˘لا ي˘تا˘ن˘غا˘ف د˘ي˘فاد ل˘˘سصي نأا
هلي˘كو كلذ˘كو يدا˘ن˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا

ىلإا اًبيرق ويكينيمود يد اكولنايج
لوسصولا فدهب يرينوسسورلا رقم
.ةقفسصلا ءاهنإل قافتل
كا˘ن˘ه نأا˘˘ب ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ترا˘˘سشأاو
تا˘ه˘جو ي˘ف تا˘فÓ˘ت˘خلا ضضع˘ب
اهتلازإا بجي ةريبك ةوجفو رظنلا
ل ثي˘ح بل˘ط˘لاو ضضر˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ر˘ئا˘سسخ د˘ب˘كت ي˘ف نÓ˘ي˘م بغر˘ي
.ةريبك ةيلام
ي˘لوؤو˘سسم نأا˘ب ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تدا˘˘فأاو
عيبل دادعت˘سسا ى˘ل˘ع ير˘ي˘نو˘سسور˘لا
نويلم5.3 نع لقي ل امب بعÓلا
يف ونيروت بغري ل نيح يف وروي
نويلم2 نم رثكأاب بعÓلا ءارسش
.طقف وروي
نم بعÓلا عيب نÓيم فدهتسسيو
يونسسلا ه˘ب˘تار ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا ل˘جأا
يذلاو وروي نييÓم5 غلبي يذلا
يلويب ونافيتسس ططخ جراخ تاب
.ةلبقتسسملا قيرفلا بردم
تا˘ث˘يد˘ح˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كت فو˘˘سسو
عمو عامتجلا جئاتن نأاسشب ةرمتسسم
نيب قافتل لسصوتلا مهملا نم كلذ
.تقو عرسسأا يف نيفرطلا

718211ددعلا ^1441 ةجحلا يذ32ـل قفاوملا0202 توأا31صسيمخلاةصضايرلا

sport@essalamonline.com

ديردم لاير عم هلبقتسسم مسسحي صشتيردؤم

نأا ينابسسإا ي˘فا˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
اكول يتاوركلا طسسولا طخ بعل
لاير عم رارمتسسلا ديري ضشتيردوم
ةيليوج يف هدقع ةياهن ىتح ديردم
ن˘˘ترا˘˘م ةدو˘˘ع ءا˘˘ب˘˘نأا م˘˘غر1202
فيسصلا اذه دراغيدوأا

نإاف ،ةينابسسإلا ضسأا ةفيحسص بسسحو
لاير ةرداغم يف ركفي ل ضشتيردوم
لمعيسس ثيح ،فيسصلا اذه ديردم
ةد˘عا˘سسم˘ل ه˘ب˘تار ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
دعب ةيداسصتقإلا ةيحانلا نم يدانلا

ةداعتسسا يف يكلملا قيرفلا ةبغر
دراغيدوأا دوهج
درا˘غ˘يدوأا نأا˘ب د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ىر˘˘يو
بجي نكل ضشتيردوم ناكم لحيسس
ةيلاقت˘نلا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ثد˘ح˘ت نأا
ضسلسس لكسشب
ءايسشألا نأا ىلع لاثم وه ضشتيردوم
ف˘ي˘˘ك ن˘˘كلو ،أاد˘˘ب˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك تسسي˘˘ل
يف هديدجت نع ثيدحلا ناك ،يهتنت
مايقلا نع اًمامت ا˘ًف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
43 رمعلا نم غلب دقل ،نآلا كلذب

،تاباسصإلا ضضع˘ب˘ل ضضر˘ع˘تو ،ا˘ًما˘ع
ي˘˘ف م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘كسشب بع˘˘ل˘˘ي م˘˘لو
ناك امك ناديز نيدلا نيز ليكسشت
هنأا ول امك رمألا ناك ،قباسسلا يف
،ىخر˘ت˘سسا م˘ث ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلا˘ب زا˘ف
ناك ،ريغت دق ءيسش لك نآلا نكلو

،اًعئار يحسصلا رجحلا دعب هاوتسسم
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا د˘حأا ح˘ب˘سصأاو
يرود˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل
ينابسسإلا

د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت بع˘سصلا ن˘˘م ود˘˘ب˘˘يو
وينوي يف يهتنيسس يذلا ضشتيردوم

دحأا يتاوركلا ربتعي ثيح ،1202
،قيرفلا يف ًار˘جأا ى˘ل˘عألا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ن˘˘كل ،ضسو˘˘مارو ل˘˘ي˘˘˘ب بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
فر˘ع˘ي و˘هو ف˘ل˘ت˘خ˘م نآلا قا˘ي˘˘سسلا
،ة˘ع˘ئار ه˘مد˘ق ةر˘ك مد˘˘ق˘˘ي ه˘˘نإا ،كلذ
.53 نسس ىلإا هقيرط يف هنكل

ر .ق ^

ي˘سسنر˘ف˘لا نو˘ي˘ل ق˘ير˘˘ف ل˘˘سصاو˘˘ي
اذه ابوروأا لاطبأا يرودب هراوسشم
يئاهنلا عبرل هلهأات دعب مسسوملا

،يلاطيإلا ضسوتنفوي باسسح يلع
د˘ي˘حو˘لا ضسي˘ل ف˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا لا
يدانلا ةرادإا ريكفت لغسشي يذلا
قو˘سس ح˘ب˘سصأا نأا د˘ع˘ب ،ي˘سسنر˘ف˘لا
يأا ن˘م ًا˘طا˘سشن ر˘ث˘كأا تلا˘ق˘ت˘˘نلا

.يسضم تقو
«لار˘ت˘ن˘سس ا˘سسن˘ف˘يد » ع˘˘قو˘˘م لا˘˘قو
بعل نم رثكأا نويل نأا ،ينابسسإلا
ة˘ي˘بوروألا ة˘يد˘نألا ما˘م˘ت˘˘ها اورا˘˘ثا

.راوع ماسسح مهنمو
راوع نأا ينابسسإلا عقوملا فاسضأاو
ر˘ث˘كأا و˘ه ،ًا˘ما˘˘ع22 ـلا بحا˘˘˘˘˘˘سص
قير˘ف ن˘م ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
د˘يرد˘˘م لا˘˘ير نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،نو˘˘ي˘˘ل
يدانلا ناكو ،رهسشأا ةدع ذنم هبقاري
تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف ل˘خد د˘ق ي˘كل˘م˘لا
عم دقاعتلا لجأا نم يسضاملا ماعلا
ةركلا دي˘ع˘ي و˘هو يد˘ن˘ي˘م د˘نلر˘ي˘ف
.راوع عم عيقوتلا لجأا نم نآلا

راوع نأا «لارتنسس اسسنفيد» حسضوأاو
05 ي˘لا ة˘ي˘قو˘سسلا ه˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق ل˘˘سصت
د˘ي˘ج ل˘با˘ق˘م و˘هو ،ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
.هاوتسسمو بعÓلا رمع يلا رظنلاب
ميعدت نع ديردم لاير ثحبيو
ةداعتسسا دعب ،قيرفلا طسسو طخ

ضسمأا دراغيدوأا نترام يغيورنلا
ق˘ل˘ع ر˘خآلا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع.ءاثÓثلا
يسضايرلا ريدملا وينينوج يليزاربلا
ليحر تاعئا˘سش ى˘ل˘ع نو˘ي˘ل يدا˘ن˘ل

تاحير˘سصت ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع راو˘ع
.ةيناطيربلا «روريم» ـل ةيفاحسص
نو˘كي ا˘مد˘ن˘ع » : و˘ي˘ن˘ي˘نو˘˘ج لا˘˘قو
،قيرفلا يف نوعئار نوبعل كيدل
قرفلا يتأات نأا ًامامت يقطنملا نمف
ةيداسصتقإا ةوقب عتمتت يتلا ىربكلا
.«مهنع ثحبلل ربكأا

نيمهم نيبعل اندقف اذا » :فاسضأاو
لخاد نزاو˘ت˘لا ي˘ق˘ح˘ت ا˘ن˘ن˘كم˘ي˘سسف
ع˘م كلذ ي˘ف ثد˘ح˘ت د˘ق˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا

.«يدانلا ضسيئر
هبئاقح مزحيسس راوع ماسسح ودبيو
يلا نويل نم ليحرلل Óًجآا وأا Óًجاع
ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ن˘كل ،ر˘خآا دا˘˘ن
ن˘م ًاد˘ع˘ب˘ت˘سسم د˘يرد˘م لا˘ير ود˘ب˘˘ي
نأا دعب ،يلا˘ح˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘سس
موقي نل هنأا زيريب ونيتنرولف حسضوأا
.ةمخسض تارامثتسساب

ديردم لاير ىلإا لاقتنÓل راؤع مامأا بابلا حتفي يسسنرفلا نؤيل

تخ˘ي˘ل يد ضسا˘ي˘تا˘˘م عو˘˘سضخ رر˘˘ق˘˘ت
ةحارجلل يلاطيإلا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ع˘فاد˘م
ثي˘˘ح ءا˘˘ع˘˘˘برألا ضسما ف˘˘˘ت˘˘˘كلا ي˘˘˘ف
ءاهنإا ةيدن˘لو˘ه˘لا ةر˘خ˘سصلا فد˘ه˘ت˘سسي
.فتكلا يف اهنم يناعي يتلا هملآا

يف ةحارجلل بعÓلا عسضخي فوسسو
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ءا˘ع˘برألا مو˘ي ه˘ف˘˘ت˘˘ك
نأا ررقملا نم ثيح امور ةيلاطيإلا
ةثÓث ىلإا لسصت ةرتفل هقيرف نع بيغي
.رهسشأا

هفتك يف ةباسصإÓل تخيل يد ضضرعتو
ا˘ت˘نلا˘تأا ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ

امدعب يسضقنملا مسسوم˘لا˘ب و˘ما˘غر˘ي˘ب
.فتكلا يف علخب ةباسصإÓل ضضرعت
12 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا رر˘قو
ليجأاتو هسسفن ى˘ل˘ع ل˘ما˘ح˘ت˘لاو ا˘ًما˘ع
مسسوملا ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب ا˘م ى˘لإا ة˘حار˘ج˘لا

نم يرينوكنايبلا جورخ بقع نآلاو
نإا˘˘ف ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب
ءارجإل هما˘مأا ة˘ح˘نا˘سس تتا˘ب ة˘سصر˘ف˘لا
.ةحارجلا

فوسس تخيل يد نأاب ريراقتلا تدكأاو
نل ةرتفل هقيرف تايرابم نع بيغي
هنإاف يلات˘لا˘بو ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ن˘ع ل˘ق˘ت

يف هقيرف تايرابم نع بيغي فوسس
.ديدجلا مسسوملا ةيادب
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تخ˘˘ي˘˘ل يد د˘˘ع˘˘˘يو
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا
93 يف كراسش ثيح يسضاملا مسسوملاب
نأا عاطتسساو تاقباسسملا ةفاكب ةارابم
.فادهأا ةعبرأا اهلÓخ لجسسي
فوفسصل لقتنا دق تخيل يد ناكو
مادرتسسمأا ضسكايأا نم اًمداق ضسوتنفوي
تغلب ةقف˘سص ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا ف˘ي˘سصلا

ةيوق ةسسفانم بقعو وروي نويلم57
.ةنولسشرب عم

ديدجلا مسسؤملا ةيادب ىتح ؤلريب تاباسسح جراخ تخيل يد

ن˘ع ة˘ي˘فا˘ح˘سصلا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تف˘˘سشك
ةعومجم˘ل لوألاو ي˘سسا˘سسألا فد˘ه˘لا
˘ما˘م˘تإا بق˘ع ة˘ي˘كير˘مألا ن˘ي˘˘كد˘˘ير˘˘ف

لثمتت ثيح امور يدان ءارسش ةقفسص
موجن ىلع ءاقبإلا نيمأات يف ةطخلا
.بابسشلا قيرفلا

يه ىلوألا نيكديرف ةطخ نوكتسسو
ينيرغيليب زنيرول يئانثلا ءاقب نيمأات
ليحرلاب ناطبترملا ولويناز ولوكينو
.يدانلا نويد مكارت ببسسب ةرتف نم

يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر ا˘تو˘لا˘ب ضسم˘ي˘ج نا˘˘كو
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسلا ي˘ف ر˘˘كف˘˘ي
نآلاو ةيثراكلا امور تاباسسح ةيوسستل
حنم اذه نإاف ديدج كلام دجاوت بقعو
ا˘م˘م ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ل˘ب˘ق ي˘سسورو˘˘لا˘˘ي˘˘ج˘˘لا
عورسشمل يرقفلا دومعلا مه˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس
.يلبقتسسملا يدانلا

ةيفاحسصلا ريراقتلا هتدروأا امل اًقفوو
فوسس د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف˘ف
ينيرغيليب عم امور يلوؤوسسم ضسلجي

.هدقع ديدجت ةسشقانم لجأا نم
نويلم5.2 ىلع ينيرغيليب لسصحيو
تآافاكملا كلذ يف امب اًيونسس وروي
اًدقع امور هل مدقي نأا لمتحملا نمو
ةيلام تازايتما ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ي اًد˘يد˘ج
ثبا˘ث بتار ى˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح
ةفا˘سضإلا˘ب ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م3 هارد˘ق˘˘م
نأا نكمملا نم يتلا تآافاكملا ضضعبل
نييÓم4 ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح ى˘لإا يدؤو˘ت
.ةياهنلا يف وروي

امور رهاؤج ىلع ظافحلل نيكديرف ةطخ
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ةديدج ةطخ عسضي ديردم لاير

هفؤفسص ديدجتل
بابسش ديدجتل ينابسسإلا ديردم لاير يدان يعسسي
ةزيمملا رسصانع˘لا ن˘م دد˘ع˘ب ه˘م˘ي˘عد˘تو ،ق˘ير˘ف˘لا
.لبقملا مسسوملا تاسسفانمل ًادادعتسسا

ةطخ حمÓم ،ةينابسسإلا «ورتاوك» ةعاذإا تفسشكو
مسسوم لÓخ هفوفسص د˘يد˘ج˘ت˘ل ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘لا
.يلاحلا تلاقتنلا

ببسسب يداسصتقلا عسضولا نأا «ورتاوك» تلاقو
مايقلاب ةيدنأÓل حمسسي نل انوروك ضسوريف ةمزأا
.ةريبك تادقاعتب
با˘ب˘سشلا ه˘ي˘ب˘عل ةدا˘ع˘ت˘سسا د˘يرد˘م لا˘ير د˘ير˘يو
ناديز ررقي نأا يلع ،يرخأا ةيدنا يلا نيراعملا
نم لبقملا مسسوملاب يغنيريملا عم مهرارمتسسا

.همدع
وه دراغيدوأا نترام نأا ،ةينابسسإلا ةعاذإلا تراسشأاو
فوفسصل نآلا ي˘ت˘ح ل˘ع˘ف˘لا˘ب دا˘ع يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا
دوعيسس لوزويردوا ورافلا نا امك ،يغنيريملا

،ن˘م˘يألا بنا˘ج˘لا ي˘˘ف لا˘˘خ˘˘فرا˘˘ك ي˘˘ناد ة˘˘حارإل
رار˘ق˘لا را˘ظ˘ت˘نا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘نا تفا˘˘سضأاو
،ضسو˘يا˘ب˘ي˘سس ل˘ث˘م ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘عل ضصو˘˘سصخ˘˘ب
.وخييافو ،نوليغير ،زيغيردور راكسسوا

ةدوع ناك لوألا رارقلا نأا «ورتاوك» تفاسضأاو
ورييمسساك ةقفر قيرفلا طسسو طخل دراغيدوأا

رظتني امنيب ،يدريفلاف ديفو ضشتيردومو ضسوركو
ز˘˘ي˘˘غ˘˘يردور را˘˘كسسوأا ر˘˘خآلا ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث
لانسسرآا عم ةراعإا ةرتف يسضق يذلا ضسويابيسسو
.يسسنرفلا بردملا رارق
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ي˘لإا را˘ع˘م˘لا لوزو˘يردوأا دو˘ع˘˘يو
قئاقدلا نم فاك ددع يلع لسصحي مل هنأاو ةسصاخ
ي˘ناد ة˘حارإل كلذو ،يرا˘فا˘ب˘لا ع˘م ه˘ت˘بر˘ح˘ت ي˘˘ف
نم˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م ل˘غ˘سشي يذ˘لا لا˘خ˘فرا˘ك
.ليدب دوجو نود يغنيريملل

نع ءانغتسسلا ديردم لاير يلع نيعتيسس امك
نيراعملا رظتني امنيب ،فيسصلا اذه هيبعل ضضعب
.ةليلق مايأا نوسضغ يف ناديز نم ًارارق
ميعدتل قيرفلل وخ˘ي˘يا˘ف دو˘ع˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
ضسومارو ناراف يلا مسضنيل ،عافدلا بلق زكرم
نوليغير ةسصرف ودبت امن˘ي˘ب ،وا˘ت˘ي˘ل˘ي˘مو و˘سشتا˘نو
.يدنيمو وليسسرام دوجو يف ةبعسص
ماربإاب ديردم لاير موقي نأا «ورتاوك» دعبتسست لو
نأا لا ،يلاحلا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا˘ب تا˘ق˘ف˘سص
نود قيرفلا بابسش ديدجت وه يسسيئرلا فدهلا
اهب مايقلا مت يتلا تارامثتسسلا لÓغتسساو ،ةفلكت
اوناك نيذلا نيبعÓلاو ةيسضاملا تاونسسلا يف
.ويبانرب وغايتنسس نع ًاديعب

لاقتنلا صضفرب كسسمتي ؤغايت
صسيراب ىلإا

اراتناكلأا وغايت نأا يزيلجنإا يفاحسص ريرقت فسشك
لاقتنلا يوني ل خينويم نرياب طسسو طخ بعل
ي˘ف ط˘ق˘ف بغر˘يو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب ى˘˘لإا
.لوبرفيل ىلإا مامسضنلا

ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘جاورأا ودرا˘نو˘ي˘ل نأا ود˘ب˘˘يو
قوسس يف حسضاو فده هيدل نامريج ناسس ضسيرابل
ط˘خ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا وأا بعل م˘˘سضب ،تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
ةدعل ركفي ودرانويل ناك ،كلذب مايقللو ،طسسولا
ه˘جو ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘سشأا
،ضشتيفاسس ضشتيفوكنيلي˘م ي˘جر˘ي˘سس ،ضصو˘سصخ˘لا

،ضصاخ لكسشب دقعم فلملا نأا نم مغرلا ىلع
نل يناب˘سسإلا نإا˘ف ،كلذ ع˘مو ،ارا˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘تو
. ةلسضفملا هتهجو نامريج ناسس ضسيراب لعجي
ةكبسش يف يفاحسصلا ىلدأا ،ةريخألا مايألا يفو
ونامور و˘يز˘ير˘با˘ف ’’ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘كسس’’
نأا ىلإا اًريسشم ،ةيسضقلا هذه يف حسضاو حيرسصتب
ىوسس خينويم نرياب نع لحري نل اراتناكلأا وغايت
ىتح هدقع رمتسسي امنيب ،لوبرفيل ىلإا لاقتنÓل
. خينويم نرياب عم1202 وينوي
’’ضستروبسس ياكسس’’ ةكبسش تامو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
تماق ثيح ،اًقح ريغتي مل عسضولا نإاف ةيزيلجنإلا

ةيلمعلا هذه مييقتب ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو
نرياب طسسو طخ بعل دادعتسسا ىلع تدكأاو
ايرافاب ةرداغم لÓخ نم هقيرف رييغتل خينويم
هل حيتت ىتح ،طقف لوبرفيل يدان ىلإا مامسضنÓل
.بولك نغروي ةدايق تحت بعللا ةسصرف

رعسس ددحي ديردم لاير
صسؤتنفؤيل ؤكسسيإا عيب

نأا يلاطيإا يفاحسص ريرقت فسشك
عيب رعسس ددح ديردم لاير يدان

و˘˘˘كسسيإا ه˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسو ط˘˘˘˘خ بعل
.فيسصلا اذه نوكرلأا

ى˘لإا و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا لو˘سصو ع˘˘مو
،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ي˘ف ءلد˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م
يذلا وكسسيإا ليحر ةيسضرف تأادب
د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘ح د˘ق˘ف
نيدلا نيز بردملا ةدايق تحت
ى˘لإا و˘˘كسسيإا ع˘˘ي˘˘ب دا˘˘عو.ناديز
لا˘ير ي˘˘ف ىر˘˘خأا ةر˘˘م ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لا

ي˘لود˘لا ل˘سشف ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،د˘˘يرد˘˘م
ا˘ً̆نا˘˘كم بسسك ي˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإلا
اذ˘ه ط˘سسو˘لا ط˘خ ي˘ف اً̆ي˘˘سسا˘˘سسأا
ةارابم03 بع˘ل ثي˘ح ،م˘سسو˘م˘لا
3 لجسسو ،تاقباسسملا عيمج يف
ن˘ي˘تر˘ير˘م˘ت ه˘يد˘لو ط˘ق˘ف فاد˘هأا

لÓحإلا ةيلمع عمو ،ن˘ي˘ت˘م˘سسا˘ح
يف ناديز نيدلا نيزل ديدجتلاو
نكمي ،فيسصلا اذه هقيرف ةمئاق
ني˘ب˘عÓ˘لا د˘حأا و˘كسسيإا نو˘كي نأا
بسسحو.تلاقت˘نلا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف

’’ترو˘ب˘سس و˘˘تو˘˘ت’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ط˘ب˘ترا و˘كسسيإا نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا
رو˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ى˘لإا لا˘ق˘ت˘˘نلا˘˘ب
اًديدج اًبردم ولريب ايردنأا نييعت
دد˘ح كلذ˘لو ،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘˘سسل˘˘ل
06 لباقم هعيب رعسس ديردم لاير
ةفاسضإلابو.وروي نويلم07 ىلإا
ضسوتنفوي ىلع نيعتيسس ،كلذ ىلإا
لاح وكسسيإل يونسس بتار ميدقت
.وروي نويلم7 هردق ،هعم دقاعتلا

باسشلا دتيانؤي رتسسسشنام بعل هاجت هدعؤب يفي رياسشلؤسس

ع˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘ي نأا رر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
مجاه˘م ز˘ي˘سسسشنا˘سس ضسي˘سسكي˘لأا
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإا
لجأا نم ضسما ةيبط تاسصوحفل
ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا ن˘˘ع ف˘˘˘سشكلا
يناعيو.اًر˘خؤو˘م ا˘ه˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
ي˘˘ف ل˘˘كا˘˘سشم ن˘˘م ز˘˘˘ي˘˘˘سشنا˘˘˘سس
ام وهو نميألا ذخفلا نÓسضع
تا˘يرا˘ب˘م لÓ˘خ ي˘نا˘ع˘ي ه˘ل˘ع˘˘ج
يرود˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ب ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
جيوتتلاب ملحي يتلا يبوروألا
ةيفاحسصلا ريراقتلا تناكو.اهب
ةيلا˘م˘ت˘حا كا˘ن˘ه نأا˘ب تد˘كأا د˘ق
نأا لإا زيسشناسس مسسوم ءاهتناب
ةلاح ىلع دمتعي فوسس ريثكلا
ام وهو اهتوق ىدمو ةباسصإلا
ضصحفلا لÓخ نم حسضتي فوسس
.هل عسضخي فوسس يذلا

ىدم ضصح˘ف˘لا ح˘سضو˘ي فو˘سسو
ةبسسنلاب مسسوملا ءاهتنا ةقيقح

فوقولا كلذ فÓخو زيسشناسسل
ناك ام اذإاو ةباسصإلا ةلاح ىلع
لا˘˘˘م˘˘˘حألا ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘يز كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
.ل مأا ةيبيردتلا

اًقئل نوكي نأاب زيسشناسس ملحيو
ر˘ت˘نإا ع˘م ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ى˘فا˘ع˘مو
ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب نÓ˘˘ي˘˘م
لا˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘بوروألا يرود˘˘ل˘˘˘ل
وينوطنأا ماق ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘غو˘ل˘ب

ةزاجأا نيبعÓ˘لا ح˘ن˘م˘ب ي˘ت˘نو˘ك
و˘˘ل ى˘˘ت˘˘˘ح تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
قدنف يف ني˘ب˘عÓ˘لا د˘جاو˘ت˘ي˘سس
فوردل˘سسود ة˘ن˘يد˘م˘ب م˘ه˘ت˘ما˘قإا
.ةيناملألا

يف حجن دق نÓيم رتنإا ناكو
يئاه˘ن˘لا ف˘سصن رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا

ىلع هزو˘ف بق˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م
فدهل نيفدهب نزوكرفيل رياب
نم ىطخ˘تو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ي˘ف
.ينابسسإلا يفاتيخ ةبقع هلبق

زيسشناسس ةباسصإا ببسسب نÓيم رتنإا يف ئراؤط

ير˘يرو˘ك’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تد˘˘كأا
وردناسس نأاب ’’ترو˘ب˘سس و˘ل˘ل˘يد
ا˘ي˘سشير˘ب ط˘سسو بعل ي˘لا˘نو˘˘ت
لا˘ق˘ت˘نلا را˘ت˘خا د˘ق ي˘لا˘ط˘˘يإلا

ه˘ل˘ي˘˘كو غ˘˘ل˘˘بأاو نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإل
يبيب عم رومألا ءاهنإا ةرورسضب
يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ا˘˘تورا˘˘م
.يروزتارينلل
ر˘ت˘نإا راو˘سشم ي˘لا˘نو˘ت ع˘با˘˘ت˘˘يو
يرود˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ب نÓ˘˘˘ي˘˘˘م
رظتنيو ريبك مامتهاب يبوروألا
ءا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نإا ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سصلا غرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب
دقو اي˘سشير˘ب ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
رسضخألا ءوسضلا هليكو ىطعأا

.يروزتارينلل هلاقتنا ءاهنإل
رتنإا ضسيئر غناهاز ةلئاع كلتمتو
يهو ةحسضاو ةيجيتارتسسا نÓيم
قوسس يف رام˘ث˘ت˘سسلا ة˘ل˘سصاو˘م
م˘سضو ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

ينوتسساب دعب نم بابسش نيبعل
.يسسنيسسو Óيرابو
نÓيم رتنإا يلوؤوسسم رعسشي لو
مسضل تاسضوافم˘لا ي˘ف ق˘ل˘ق˘لا˘ب
نو˘˘˘سشخ˘˘˘ي ل ثي˘˘˘ح ي˘˘˘لا˘˘˘نو˘˘˘˘ت
نÓ˘ي˘مو ضسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي ما˘˘م˘˘سضنا

عارسصل نامريج ناسس ضسيرابو
بعÓلا نأل اًرظن هعم دقاعتلا
قرزألا ضصيم˘ق˘لا ءاد˘ترا را˘ت˘خا

عم لمعلا يف بغريو دوسسألاو
ةعانق هيدلو ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا
ل˘ح˘لا و˘˘ه يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا نأا˘˘ب
ةوطخ ذاخ˘تاو هرو˘ط˘ت˘ل ل˘ث˘مألا

.هلبقتسسم يف ةماه
رو˘˘˘ط˘˘˘ت ا˘˘˘ي˘˘˘سشير˘˘˘ب ع˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
ثي˘ح بث˘ك ن˘ع تا˘سضوا˘ف˘˘م˘˘لا
فوسس رتنإلا نإاب اًمامت نوفرعي
ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘ف عار˘˘˘سسإلا لوا˘˘˘ح˘˘˘ي
˘ما˘يأا ةر˘˘سشع نو˘˘سضغ˘˘ب رو˘˘ملا

قيرفلا ةرماغم يهتنت امدنعو
.يبوروألا يرودلا يف
ايسشيرب ضسيئر ونيليسس رظتنيو
بعÓ˘لا م˘سضل ا˘˘تورا˘˘م ضضر˘˘ع
يف هعم تلاسصتا ىرجأا امدعب
ل˘خاد ن˘كلو ةر˘ي˘خألا ر˘˘ه˘˘سشألا
يلانوت نأاب عيمجلا ىري يدانلا
رتنإÓل هلاقت˘نا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ى˘ه˘نأا
ىتحو ماوعأا ةسسمخ هتدم دقعب

هردق بتارب5202 ماع فيسص
يف فسصنو وروي نييÓم ةثÓث
ة˘فا˘سضإلا˘˘ب د˘˘حاو˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.تآافاكملل
ةقفر ةارا˘ب˘م53 ي˘ف ي˘لا˘نو˘ت
ل˘ج˘سس م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘˘ي˘˘سشير˘˘ب

7 عنسصو اًدي˘حو ا˘ًفد˘ه ا˘ه˘لÓ˘خ
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا مو˘ج˘˘ن ن˘˘م نا˘˘كو
يرودب بعÓك ىلوألا هتبرجت
.ايلاطيإا يف ىلوألا ةجردلا

نÓيم رتنإا يلوؤؤسسمل راسسلا أابنلا فزي يلانؤت

ر˘يا˘˘سشلو˘˘سس را˘˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا د˘˘عو
هبعل ،دتيانوي رتسسسشنام بردم
ه˘˘نأا˘˘ب غ˘˘نو˘˘سشت ثي˘˘ها˘˘˘ت با˘˘˘سشلا
ىلع يدانلا ةرداغمب هل حمسسيسس
،لبقملا مسسوم˘لا ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا ع˘قو ا˘مد˘ن˘ع
هدقع ديدمت ىلع اًماع02 رمعلا
.ضسرام يف
ءافو نع بعÓلا ليكو فسشكو
امدعب ،لعفلاب هدعوب رياسشلوسس
ى˘˘ل˘˘ع با˘˘˘سشلا بعÓ˘˘˘لا نأا د˘˘˘مأا

ردر˘ي˘ف يدا˘ن˘ل ما˘˘م˘˘سضنلا كسشو
م˘سسو ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ن˘˘م˘˘ير˘˘ب
0202‐12.
يد˘ن˘لو˘ه˘ل˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م ر˘˘خآا تنا˘˘ك
رود بايإا يف دتيانوي عم باسشلا
دسض يبوروألا يرودلا نم61ـلا

ز˘كر˘م ي˘ف ر˘ه˘ظ ا˘مد˘ن˘˘ع ،كسسل
ي˘ف كرا˘سشي˘ل ر˘˘سسيألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
اذ˘ه ه˘ل ر˘سشع ي˘نا˘ث˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
.مسسوملا
ةراعإلا ليبسس ىلع هلاقتنا نكل
اًكيسشو تاب ا˘ج˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا ى˘لإا

.ناكلأا ناكرإا هليكول اًقفو
د˘ل˘˘ي˘˘ب ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل نا˘˘كلأا لا˘˘قو
ر˘يا˘سشلو˘سس د˘ي˘سسلا’’ :ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لألا
غ˘ل˘بأاو ضسرا˘م ذ˘ن˘م هد˘عو˘ب ى˘فوأا
،يدانلا ةرداغم هنكمي هنأا ثيهات
ى˘لإا با˘هذ˘لا ا˘ًق˘ح د˘ير˘ي بعÓ˘˘لا

اًءزج نوكي نأا ديري هنإا ،ردريف
تقو بر˘قأا ي˘ف ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا ن˘˘م
داجيإا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ن˘كم˘م
.’’اًعيرسس هقيرط
ةبعسص اًسصرف غنوسشت دجيسس ناك
د˘ت˘يا˘نو˘ي ي˘ف لوألا ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م
مت اذإا ةسصا˘خ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
نم وسشنا˘سس نودا˘ج ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
نميرب نكل ،دنومترود ايسسوروب
نم ضصرفلا نم ديزملا هل رفويسس

ه˘يد˘ل د˘ت˘يا˘نو˘ي ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘˘جأا
رياسشلوسس قيرف ماحتقل ةسصرف
.لوألا

يدانل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأاو
اًر˘خؤو˘م نا˘مو˘ب كنار˘ف ي˘نا˘م˘˘لألا
غ˘نو˘سشت ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب ه˘ما˘م˘ت˘ها

با˘˘سشلا بعÓ˘˘لا نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
.ةريثم ةفاسضإا نوكيسس
،اًد˘ج ع˘ير˘سس ه˘نإا’’ :ا˘ًل˘ئا˘ق ق˘˘ل˘˘عو
بسسا˘ن˘ي ه˘نإا ،حا˘ن˘ج˘لا ن˘م ل˘خد˘ي

ةعرسسلا هيدل ،يسصخ˘سشلا ا˘ن˘ف˘ل˘م
اذ˘هو ،د˘ي˘ج ل˘كسشب ة˘غوار˘˘م˘˘لاو
هنإا ،انل ةبسسنلاب اًريثم رمألا لعجي

.’’هعم لماعتلا بجي بعل
نيبعل ةفاسضإا اننكمي’’ :لسصاوو
نيبعل ةراعتسسا ،نيرخآا ةثÓث وأا

نكمي اذه لثم ىربك ةيدنأا نم
انل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ًي˘ق˘ط˘ن˘م نو˘كي نأا
د˘ق بعل و˘ه ،ا˘˘ن˘˘ع˘˘سضو بب˘˘سسب
.’’مامتهÓل اًريثم نوكي



«ةوارم◊ا» عم هدقع ةياهن دعب

ةيدنأا نم صضورع يدل» يزوزعم
«بسسنألا صضرعلا راتخأاسسو ةيجيلخ
هنأا  نارهو ةيدولوم قيرف ضسراح يزوزعم قيفوت دكأا

ءاهتنا نم مغرلا ىلع ةلبقملا هتهجو نآلا دحل ددحي مل
ىقلت هنأا احرسصم ،طرافلا ناوج ينارهولا يدانلا عم هدقع
.ةيجيلخ ةيدنأا نم ضضورعلا نم ديدعلا

»:لاق هلبقتسسم ضصوسصخب يزوزعم تاحيرسصت يفو
ةروسصلاو ،نارهو ةيدولوم قيرف عم يدقع ةياهن يف انأا
نم ضضورع يدل» :عباتيل  ،«يل ةبسسنلاب دعب حسضتت مل

ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ج˘ي˘ل˘خ˘لا لود ن˘م د˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب ،ن˘طو˘لا جرا˘˘خ
ددحأا مل »:ريخلا يف متخيل «ةيرئازجلا ةيدنألا ضضورعل
ةحرتقملا ضضورعلا عيمج ضسردأاسس ،نآلا دحل يتهجو دعب
.«رمألا يف لسصفلا لبق

تاقحتسسمب نيدي «ةوارمحلا» نيرع ضسراح نأا ملعلل
ضسيئرلا دهع ذ˘ن˘م نآلا د˘ح˘ل ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ي م˘ل ة˘ي˘لا˘م
ةنجل ىلإا ءو˘ج˘ل˘لا ضضفر يذ˘لاو «ا˘با˘ب» ق˘ير˘ف˘ل˘ل ق˘با˘سسلا
ىلع ديكأاتلا هل قبسس امك ،اهيلع لوسصحلل تاعزانملا
عم قافتÓل هلسصوت ةلاح يف نارهو ةيدولوم يف ءاقبلا
.يدانلل ةديدجلا ةرادإلا

طيمز.ع
يرئاز÷ا بعÓلا عيب ‘ ةلكصشم هجاوت يدانلا ةرادإا

ملؤغ ةراعإا حÎقي ›ؤبان
لبقŸا مسسؤŸا يرايلاك ـل

˘˘مÓ˘˘غ يزو˘˘ف ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘ي
بعلو يرئازجلا يلودلا
بوسص يلاطيإلا يلوبان
يلاطيإلا يرايلاك قيرف
امدعب ةراعإا لكسش ىلع
ة˘ل˘كسشم ةرادإلا ته˘˘جاو
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
.ةيراجلا تÓيوحتلا

ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت تف˘˘˘˘˘سشكو
نأا˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
نم تحتف دق ينطولا بختنملا ريهظ مÓغ ليحر باوبأا

نع لزا˘ن˘ت˘ل˘ل هداد˘ع˘ت˘سسا ىد˘بأا يذ˘لا ي˘لو˘با˘ن ةرادإا فر˘ط
ةرا˘عإا ل˘كسش ى˘ل˘ع ي˘لا˘ط˘يإلا يرا˘ي˘لا˘ك يدا˘ن˘ل ه˘تا˘مد˘˘خ
نإاف ةراسشإÓل..ايئاهن هدقع عيبل لبقملا وتاكريملا راظتناو
مÓغ يزوف عيب يف ةريبك ةلكسشم هجاو دق يلوبان يدان
امدع˘ب ة˘يرا˘ج˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ر˘سضخ˘لا ع˘فاد˘م
ةاناعم بقع ةيندبلا هتلاح نم اهفواخم ةيدنألا  ترهظأا
يف يبونيتريبلا عم ةكراسشملا يف حداف ضصقن نم ريخألا
ببسسب ةر˘ي˘خألا م˘سساو˘م3 لÓخ ةيم˘سسر˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
.ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهنم يناعي يتلا ةباسصإلا

جاحلب اصضر
رصضÿا ليث“ لصضفي ديد÷ا صسين مجاهم

يريؤغ ناعنقي يوادؤبو لاطع
رسضÿا ليثمتب

يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج و˘كنار˘ف˘لا ير˘يو˘غ ن˘ي˘مأا ل˘سضف
بختنم ىلع ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت ي˘سسنر˘ف˘لا ضسي˘ن
.اسسنرف

ضسين يدان مجاهم يريوغ نأا ةيفحسص ريراقت تفسشكو
،ةمداقلا تابسسانملا يف ينطولا بختنملا ليثمت راتخا

قيرف يف هبردم ةقث بسسك لوأا هيلع نأاب ريخألا ىريو
مسسوملا اذ˘ه ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘ف ه˘ع˘م ق˘لأا˘ت˘لاو ضسي˘ن
يذلا رسضخلل ينفلا ريدملا يسضاملب لامج راظنأا تفلل
يبراحم تايدحتب قاحلل ةوعدلا هل هيجوتب هرودب موقيسس
ضسأاكو ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفسصت ىلع ةلبقملا ءارحسصلا
.ملاعلا

كيبملوا مجاهم يريوغ رارق نأا ردسصملا تاذ دكأاو
هثدح نأا دعب ءاج ينطولا بختنملا ليثمتب قباسسلا نويل
ناذللا نايرئازجلا نايلودلا يوادوب ماسشهو لاطع فسسوي
يتلا ةيباجيإلا ءاوجألا نع ضسين قيرف يف هعم ناطسشني
نع نابأا يريوغ نيمأا نإاف ةراسشإÓل.رسضخلا تيب دوسست
تايرابملا يف ارييف كيرتاب بردملل يقيقحلا هاوتسسم
تاريسضحتلا ةرتف يف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ا˘ه˘سضا˘خ ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا
اهب دكأا فادهأا ةدع ليجسست نم نكمت ،ديدجلا مسسوملل

.ضسين ةليكسشت يف ايسساسسأا نوكي نأل هتيزهاج ىلع
جاحلب اصضر
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هفرصصت نم ةبصضاغ يكÎلا يدانلا ةرادإا
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ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘˘ف˘˘سس ع˘˘سضو
بعلو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
يكر˘ت˘لا يار˘سس ة˘ط˘ل˘غ يدا˘ن
ةفارغلا يدانل ايزيجعت اطرسش
فسشكيل نايرطقلا ل˘ي˘حد˘لاو
بعلل ماتلا هسضفر نع كلذب
.يرطقلا يرودلا يف

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تلا˘˘قو
م˘˘ج˘˘ن و˘˘سسو˘˘سس نا ة˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت
˘مد˘ق˘ت ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
نيقير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ي˘خ بلا˘ط˘م˘ب
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حد˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا
طر˘ت˘سشا ا˘مد˘ع˘ب ،ن˘ي˘ير˘ط˘ق˘لا
ه˘˘ب˘˘تار ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
نويلم8.3 ن˘˘م ير˘˘ه˘˘˘سشلا
،وروأا نوي˘ل˘م9 ى˘˘˘˘˘لإا وروأا
نامت˘ه˘م˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا
ناعجارتي اماع03 بحاسصب

يف همادقتسساب امهتبغر نع
.ةتقؤوملا ةرتفلا

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
تملعأا امدعب ءاج بلطلا اذه

اهيتريظن يارسس ةطلغ ةرادإا
ل˘ي˘حد˘لاو ة˘فار˘غ˘لا يدا˘ن ن˘م
حيرسست ىلع اهتقفاوم ىلع
تلاقتنلا ةرتف يف يلوغيف
براحم اهئ˘جا˘ف˘ي˘ل ،ة˘يرا˘ج˘لا
بلا˘ط˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ءار˘˘ح˘˘سصلا
باوبألا ق˘ل˘غو ،ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا

ودبي ا˘م ى˘ل˘عو.اههجو ي˘ف
يدا˘ن را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسا ر˘˘ب˘˘خ نإا˘˘ف

وسسوسس ىلع يلاطيإلا ويزل
ضسمح قبسسألا ايسسنلاف مجن
ضضو˘خ˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
هلعجو ،ويسشتلاكلا يف ةبرجت
ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ضضور˘˘˘˘ع ضضفر˘˘˘˘ي

اهادعتسسا تدبأا يتلا ةيرطقلا
ةطلغ نم بعÓلا دقع ءارسشل
نايفسس نإاف ةراسشإÓل.يارسس
يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘لو˘غ˘ي˘ف
ةطلغ يدان عم دقعب طبترم
ةياغ ىلإا دتمي يكرتلا يارسس
.2202 ناوج

يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس فر˘سشأا
لوأا ةسضايرلاو بابسشلا ريزو
زكرم لوأا نيسشدت ىلع ضسمأا

با˘ب˘سشلا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج
نيعب بابسشلا رادب مت يذلاو
نم تاراطإا روسضحب ناينبلا
ةفاسضإلاب يسضا˘ير˘لا عا˘ط˘ق˘لا
.ةيلحملا تاطلسسلا ىلإا

لوألا لجرلا يدلاخ لاقو
ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو يف
ةيمنت زكرمل ه˘ن˘ي˘سشد˘ت لÓ˘خ
زكرملا اذه دسسجي» بابسشلا
بابسشلا ةرازو نيب ةكارسشلا

ةيوعمجلا ةكرحلاو ةسضايرلا
اهرودب لمسشت يتلا ةينابسشلا

ي˘كرا˘سشت˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘˘لا بنا˘˘ج
ىد˘ت˘ن˘م˘˘لاو ،با˘˘ب˘˘سشلا رود˘˘ل
،يرئازجلا با˘ب˘سشل˘ل ي˘م˘قر˘لا

عم تارواسشملا نم ةلسسلسسو
تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
.«ةينابسشلا

اذه لمعي» ريزولا فاسضأاو
ىلع يجذومن بطقك زكرملا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت
هذهب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ز˘يز˘ع˘تو م˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو ،ة˘ئ˘ف˘لا

ةيلعفلا ةكراسشم˘ل˘ل م˘ه˘تارد˘ق
ام˘ك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف
،حارتقا ةوق ،زكرملا اذه لثمي
ع˘˘يرا˘˘˘سشم را˘˘˘كفأا ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘مو
لجأا نم ،بابسشلا تاردابمو
ة˘سسا˘ي˘سسلا م˘ي˘ي˘ق˘˘تو ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
.«بابسشلاب ةسصاخلا ةيمومعلا
نيسشدت قفاو ركذلاب ريدجلا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل ير˘ئاز˘ج ز˘كر˘˘م لوأا
ر˘˘يزو فر˘˘˘ط ن˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
˘مو˘ي˘لا ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
.بابسشلل يملاعلا

جاحلب اصضر

ي˘ق˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تإلا أا˘˘ن˘˘ه
ءا˘ع˘برألا ضسمأا مد˘ق˘لا ةر˘˘كل
ةروط˘سسأا ي˘فو˘ل˘خ˘م د˘ي˘سشر
ةبسسانمب ين˘طو˘لا بخ˘ن˘م˘لا

،ةنسس48 هدÓ˘˘ي˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ع
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ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع فا˘كلا ر˘˘سشنو
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةروطسسألا ةروسص «ر˘ت˘يو˘ت»
دحأا ةقفر ي˘فو˘ل˘خ˘م د˘ي˘سشر
ةقفر اهب جوت يتلا باقلألا

نايتيا تناسس قباسسلا هقيرف
هذ˘˘˘ه ق˘˘˘فرأاو ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
اهيف ءاج ةدير˘غ˘ت˘ب ةرو˘سصلا

ةرك مجنل ديعسس دÓم ديع
،ق˘ب˘سسألا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘سسسسؤو˘م د˘حأاو
قباسسلا بردملاو ،ي˘ن˘طو˘لا

.«يفولخم ديسشر
نسسحأا نم يفولخم دعيو

،ةيرئازجلا ةركلا تبجنأا ام
ةرك ي˘ف هراو˘سشم ل˘ه˘ت˘سساو
يدان عم0591 ةنسس مدقلا

نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس دا˘˘ح˘˘˘تا
نايتيا تناسس ق˘ير˘ف ه˘بد˘ت˘ن˘ي
ةدع هعم لان يذلا يسسنرفلا
برد˘م ل˘ت˘ح˘ي ا˘م˘ك ،با˘ق˘لأا
قبسسألا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ةمئاقلا يف بيترتلا ةفاسصو
برعلا يفاد˘ه˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
اهلجسس افده341 ديسصرب
فلخ يسسنرفلا يرودلا يف
ي˘ب˘سصق ن˘˘سسح رد˘˘سصت˘˘م˘˘لا
 .قبسسألا يبرغملا مجاهملا

جاحلب اصضر

بلا˘ط ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
بعلو ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ةدوعلل يزيلجنلا لسساكوين
يناملألا40 هكلاسش هقيرفل
هتراعإا ةرتف ءاهتنا دعب كلذو
ي˘ف˘نا˘ج ذ˘ن˘م «ز˘ي˘ب˘كا˘م˘لا» ـل
ةدمل تناك ي˘ت˘لاو ي˘سضا˘م˘لا
.رهسشأا ةتسس

لئاسسو هتلقن ام بسسحبو
جير˘خ نأا ة˘ي˘نا˘م˘لألا مÓ˘عإلا
يلآا لكسشب دوعيسس ماهنتوت
ةرتف ةياهن دعب كلذو يدانلل

ةرادإا لعفت ملو اذه ،ةراعإلا
ءار˘˘سشلا د˘˘ن˘˘ب ل˘˘˘سسا˘˘˘كو˘˘˘ي˘˘˘ن
ةرا˘عإلا د˘ق˘ع ي˘ف دو˘جو˘م˘˘لا
ي˘ف ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ددر˘ت د˘˘ع˘˘ب
ة˘ف˘سصب بعÓ˘لا د˘ق˘˘ع ءار˘˘سش
دعب لسصفت مل يتلاو ةيئاهن
ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م م˘˘˘˘سض رار˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘ف
ن˘م .ه˘مد˘˘ع ن˘˘م «ر˘˘سضخ˘˘لا»
رنغاف ديفيد حرسص رخآا بناج
«ي˘˘كل˘˘م˘˘لا قرزألا» برد˘˘م
:Óئا˘ق بلا˘ط ن˘ب ضصو˘سصخ˘ب
ليبن ةيعسضو يف رظنن نحن»

لكسشب هف˘ي˘ظو˘ت لوا˘ح˘ن˘سسو
نمو.«ةليكسشت˘لا ي˘ف د˘ي˘ج
ةنسس52 بحاسص نأا مولعملا
يف هيف بوغرم ريغ حبسصأا
ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م «قرزألا» يدا˘ن˘لا
تثدح يتلا لكاسشملا ببسسب
م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لاو ةرادإلا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
ه˘كلا˘سش د˘ير˘يو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
كلذو بعÓلا نم ضصلختلا

ن˘˘م˘˘سض ه˘˘ع˘˘سضو لÓ˘˘خ ن˘˘م
نيسضورعملا نيبعÓلا ةمئاق
.عيبلل
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نيرطق Úقيرفل ايزيجعت اطرسش عسضي ›ؤغيف

Ãاعلا مويلا ةبصسانŸبابصشلا ةئفل ي

بابسشلا ةيمنتل يرئازج زكرم لوأا Úسشدت ىلع فرسشي يدلاخ

48ـلا هماع غلب ينطولا بختنملا ةروطصسأا
هدÓيم ديع ةبسسانمب يفؤلخم ديسشر ئنهي فاكلا

«زيبكاملا»ـل هتراعإا ةرتف ةياهن دعب

40 هكلاسش ةرادإا رارقب طبترم بلاط نب ريسصم

ةبقترملا ةهجاوملا لبق
لبقملا تبصسلا

يتيسسلاو زرحم
ةنؤبسشل نؤلسصي

نؤيل زواجت فدهلاو
د˘ئا˘ق زر˘ح˘˘م ضضا˘˘ير ط˘˘ح

م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لا˘حر˘لا ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ةم˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر
لجأا نم ةنوبسشل ةي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

فسصنلا رودلا رامغ ضضوخ
ابوروأا لاطبأا ةط˘بار˘ل ي˘ئا˘ه˘ن
كيبملوا اهيف هجاويسس يتلاو
.يسسنرفلا نويل

ةسصح «زورح» ضضاخو اذه
يف هئÓمز ةقفر ةيئاخرتسسا
لوسصولا دعب ةرسشابم قيرفلا

ضسا˘˘˘˘ف˘˘˘˘نألا عا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسل
لبق قاهرإلا نم ضصلختلاو
تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءد˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ةمسساحلا ةارابملل ريسضحتلاو
اذه ،لب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا ة˘ي˘سسمأا

ي˘م˘˘سسر˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا ر˘˘سشنو
ع˘قو˘م ى˘˘ل˘˘ع «نز˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا»ـل
«رتيوت» يعامتجلا لسصاوتلا

ىر˘˘سسي˘˘لا» بحا˘˘سصل ارو˘˘سص
ضضو˘˘خ˘˘ي و˘˘هو «ة˘˘ير˘˘ح˘˘سسلا
ةديرغتب اهقفرأاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

نم برعلا رحاسس » : اهيف ءاج
دعب ةيئافسشتسسلا تابيردتلا
،«ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘˘لا

دجاوتي نأا رظتنملا نم يذلاو
ةيسساسسألا ةلي˘كسشت˘لا ن˘م˘سض
.يسسنرفلا نويل مامأا

نسسحأا نأا ةراسشإلاب ريدجلا
«غ˘˘ي˘˘لر˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا» ي˘˘ف بعل
ن˘˘ع با˘˘غ د˘˘ق نا˘˘˘ك6102
مامأا يئاهن نمثلا بايإا ةارابم
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
يدانلا ىلع «ءايرثألا» قوفتب
فد˘ه˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘ب «ي˘كل˘م˘˘لا»
ةارا˘ب˘م ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن ضسف˘˘ن ي˘˘هو
.باهذلا
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ز˘ئا˘كر ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
ىلإا ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةردا˘˘˘˘غ˘˘˘˘م
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
ضضور˘ع˘لا د˘ع˘ب د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
مهت˘ل˘سصو ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا

ديرت ىرخأا ةيدنأا لبق نم
ل˘سضف˘ي ثي˘ح م˘ه˘تا˘مد˘˘خ
ح˘بار دا˘يز د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر
ة˘سصا˘خ ءاو˘جألا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
د˘ق م˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘˘لا نأاو
د˘˘˘سض ىوا˘˘˘كسش او˘˘˘˘عدوأا
ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا بب˘˘سسب يدا˘˘ن˘˘لا
رو˘˘˘˘جألا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘ف
ر˘ه˘سشألا ة˘ل˘ي˘ط ة˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
نورظتن˘ي م˘هو ة˘ي˘سضا˘م˘لا

لو˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ح
ح˘ير˘سست˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لآلا
نÓعإلا لبق تا˘عزا˘ن˘م˘لا
م˘˘ه˘˘تا˘˘ه˘˘جو ن˘˘ع ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
.ةيلبقتسسملا

ةوقب ةبولطم رصصانعلا
ةجردلا ةيدنأا نم

ةيناثلاو ىلوألا
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ضصو˘سصخ˘بو اذ˘ه
را˘م˘ع ي˘˘جا˘˘ح ضسرا˘˘ح˘˘لا˘˘ف
ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م اد˘˘ج بير˘˘ق
«يم˘سصا˘ع» ق˘ير˘ف ح˘لا˘سصل

نيح يف ىلوألا ةجردلا نم
فيرسشلا مايسص مجاهملا نأا

ة˘˘ي˘˘لوألا ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م ح˘˘ن˘˘م
فو˘ف˘سص ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘سضنÓ˘˘ل
ع˘فاد˘م˘لا ا˘مأا جر˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا
عامطأا لحم ى˘ق˘ب˘ي دور˘م˘ق
ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘˘ب جو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىقلتو اذه دادزولب بابسش

ايم˘سسر ا˘سضر˘ع دا˘يز ةز˘م˘ح
ةيدولوم يلسصألا هقيرف نم
عم ر˘مألا ضسف˘ن و˘هو ة˘ن˘تا˘ب
فيط˘لو˘ب ضسرا˘ح˘لا ه˘ل˘ي˘مز
د˘جاو˘ت ع˘م نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع
دا˘يز مر˘سضخ˘م˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا

نم ةيدنأا عامطأا لحم حبار
.ةيناثلاو ىلوألا نيتجردلا

صشامر ماصشه

رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تحنم
نيبعÓ˘لا ن˘م دد˘ع˘ل را˘ي˘خ˘لا
ارو˘جأا نو˘˘سضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

ةقفاوملا نيب رايخلا ةعفترم
ليحرلا وأا ضضي˘ف˘خ˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تفسشك ،قيرفلا فوفسص نم
يدا˘ن ن˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم
د˘ب˘ع نأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م
ضسلجم ضسيئر ضساملأا رسصانلا
نيب˘عÓ˘لا ا˘عد ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا
دقع ىلإا مهروجأا ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لا
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف عا˘م˘ت˘جا
م˘سسح ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

.يدا˘ن˘لا ع˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
نأا ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
ريخ˘ت˘سس ة˘ي˘م˘سصا˘ع˘لا ةرادإلا
م˘˘هرو˘˘جأا ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ب
ةرداغم وأا ةعفترملا ةيرهسشلا
تÓيوحتلا ةرتف يف قيرفلا
.ةيراجلا

تحسضوأا قايسسلا تاذ يفو
ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا نأا ا˘نردا˘سصم
ةددرتم ضساملأا ةدايقب رئازجلا
يد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ضصو˘سصخ˘ب

دوسشح نمحرلا دبع يئانثلا
نأا نم مغرلاب ،ةجرارد ديلوو
دد˘سش ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘˘لا

يئان˘ث˘لا ءا˘ق˘ب ةرور˘سض ى˘ل˘ع
مسسوملا لÓخ هتليكسشت يف
تسضرع اهتهج نمو ،لبقملا
د˘ب˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرادإا
ط˘سسو˘ت˘م م˘يدرو˘ب ن˘م˘حر˘لا

هدقع ديدجت ،قيرفلا ناديم

.قيرفلا عم نيرخآا نيمسسومل
تاءارجإلا هذه نإاف ةراسشإÓلو
ة˘سسا˘ي˘˘سس را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت
تددسش يتلا تاقفنلا ديسشرت

،«كارطانوسس» ةكرسش اه˘ي˘ل˘ع
ني˘ب˘عÓ˘لا رو˘جأا ضضي˘ف˘خ˘ت˘ب
رارغ ىلع ةعفترملا نييلاحلا

.وباج
جاحلب اصضر

ةطبارلا ضسيئر كلام يلع نم لك حرط ›ارديفلا بتكŸا  عامتجا لÓخ
تاه÷ا Úب ام ةطبار ضسيئر È‹ نب فسسوي و  ةاوه مدقلا ةركل  ةينطولا

لسصفلل ميكحتلا ةرورسضل لوطم اقرطت ثيح ،امهتئيه تلوطب ةيعسضو
داوŸا ضضعبل ءوجللا بلطتي ا‡ ،ةبترŸا ضسفن ةفسصانم لت– ةيدنأا ةدع Úب
.ةبوعلŸا تÓباقŸا ‘ اهيلع لسصÙا طاقنلا لماعل اسضيأاو ةينوناقلا

Úيلا◊ا ءاسسؤورلا ةيعسضو ةيوسست ›ارديفلا بتكŸا ررق رخآا بناج نم
ضضيوفت مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا بتكم نلعأا ثيح ةيوه÷ا تلوطبلل
عم مهتايلو ديدŒ ىتح  يداع لكسشب مهلامعأا ةلسصاوÚ Ÿيلا◊ا ءاسسؤورلا
ةينطولا تايعم÷ا نك“ مدع ببسسب ،ةيباختنلا ةيمومعلا ةيعم÷ا ميظنت
اهعبتتسس يتلاو ةماعلا اهتايعمج ميظنت نم اهتادهع تهتنا يتلاو ةفلتıا
.دجتسسŸا انوروك ةمزأا رثا ىلع ةيداعلا Òغ ةماعلا ةيعم÷ا تاعامتجا

‘ نآلا بعلت يتلا ةفÙÎا ةيدنألا ةيسضقل  عامتجلا قرطتو اذه
ةدŸ ةيفاÎحلا اهتسصخرب ظافتحلا ةيناكمإا اهيدل نأا ةاوهلل Êاثلا فÙÎا

›ارديفلا بتكŸا حسضوأا امك يواه دان ةفسص ةداعتسسا رظتنت امنيب ،Úماع
اŸاط ةيفاÎحا ةناكم ءاعدا لاوحألا نم لاح يأاب اهنكÁ ل ةاوهلا ةيدنأا نأا
اهنكÁ ل ةاوهلا ةيدنأا نأا تفاسضأاو ،ةيناثلا ةفÙÎا ةلوطبلا ‘ بعلت اهنأا
ةلوطبلا ‘ بعلت اهنأا اŸاط ةيفاÎحا ةناكم ءاعدا لاوحألا نم لاح يأاب
ىلعألا ىوتسسŸا ¤إا تلسصو يتلا ةيدنألاب قلعتي اميف امأا ،«ةيناثلا ةفÙÎا
ضصيخÎلا تافسصاوم ءافيتسسا اهيلع Úعتيسس هنأا ىلع ةيدا–لا رسصت
ةيفسصت ددسصب اوناك نيذلا ةسصاخ ةيسضاير ةكرسش ءاسشنإا كلذ ‘ اÃ ينهŸا
.ةÁدقلا ةكرسشلا

ضضعب لبق نم كانهو انه رارقتسسلا ةعزعز تلواÙ فافلا تفسسأات امك
ةيواه حبسصتل ةيدنألا معدب مزتلم مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا نأاو رئاودلا

›ا◊ا اهعسضو ىلع اًتقؤوم ةظفاÙا ةيدنأÓل نمسضيسس امك اًما“ ،ىرخأا ةرم
    .كلذب حمسست ›ودلا دا–لا Úناوقو

طيمز.ع

ريدم لبق نم ضسمأا لوأا ةيسشع لابقتسساب ةنتاب ةيدولوم ةرادإا تيظح
ىتسش نم قيرفلا ةيعسضو ضضارعتسسل ةسصرف ناك ةسضايرلاو بابسشلا
هتدهع ءاه˘ت˘نا ل˘ظ ي˘ف ر˘ي˘سسم˘لا بت˘كم˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ة˘سشقا˘ن˘مو بناو˘ج˘لا
ضسيئرلا بئان بسسحو اذه رارق يأا ذاختا يف ةيعرسشلا هداقتفاو ةيبملوألا
نيرايخ مامأا ءاقللا اذه لÓخ «ضسايجيدلا» تعسضو ةرادإلا نإاف جرف ميلسس
ضصيخرتلا هحنم لÓخ نم ةدئاسسلا ةيبابسضلل لح داجيإا يف عارسسإلا امإا
وأا ريسسملا مقا˘ط˘لا ر˘ي˘سصم ي˘ف م˘سسح˘ل˘ل ة˘ي˘سضار˘ت˘فا ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع˘ل
يرادإلا فلملا هميلسستو ر˘ي˘ي˘سست˘لا د˘ي˘لا˘ق˘م كر˘تو ي˘عا˘م˘ج˘لا با˘ح˘سسنلا
.هتايلوؤوسسم لمحتل قيرفلل

كوŸا باعلأا عناصص بادتنا ىلع رصصت
دايطسصل ةثيثحلا اه˘ي˘عا˘سسم تا˘باد˘ت˘نلا ة˘ن˘ج˘ل ل˘سصاو˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ة˘يدو˘لو˘م بعل ع˘م ة˘ي˘لوألا تلا˘سصتلا تط˘بر ثي˘ح ةردا˘ن˘لا رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا
ةيئدبملا هتقفاوم حنم دق نوكي يذلا نوديم دوعسسم ةناورم نبا ةنيطنسسق
ناو ةسصاخ رييسستلا ةدايق ضصوسصخب ةيؤورلا حاسضتا راظتنا يف ضضرعلل
زئاكر مهأا نم ادحاو ربتعي هنا امب ةعقوتملا ةلوهسسلاب هيف طرفت نل كوملا
.ديعاوملا مداق راظتنا يف ةغيمد قحلا دبع ضسيئرلا ةليكسشت

صشامر ماصشه

ليحرلا وأا رؤجألا صضيفخت Úب ÚبعÓلا صضعب Òخي ديمعلا
ةجراردو دوصشح نع يلختلا يف بغرت ةيدولوملا ةرادإا

يسضاير˘لا عرا˘سشلا ضشي˘ع˘ي
ةلاح مايألا هذه يبورخلا

ةيع˘سضو ى˘ل˘ع ق˘ل˘ق˘لا ن˘م
مد˘عو ة˘ي˘با˘ب˘سضلا ق˘ير˘ف˘لا
ةيعم˘ج ل˘ب˘ق˘ت˘سسم حا˘سضتا
ىلع ةلبقم يهو بورخلا

ءي˘˘˘ل˘˘˘م بع˘˘˘سص م˘˘˘سسو˘˘˘م
ذنمف ةيلحملا تايرابملاب
يلاردف˘لا بت˘كم˘لا نÓ˘عإا

طرافلا مسسوملا ءاهنإا ىلع
يلاحلا بيتر˘ت˘لا دا˘م˘ت˘عا˘ب
«ا˘˘˘˘كسسيل» ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضتو
ةطقن دعب ى˘ل˘ع دو˘ع˘سصل˘ل
بحا˘سص ن˘ع ط˘ق˘ف ةد˘حاو
ثدحي م˘ل ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا

ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘˘ب ر˘˘كذ˘˘ي د˘˘يد˘˘ج

قيرفلا ضسيئر تاحيرسصت
ة˘لا˘ق˘ت˘سسلا˘ب بيذ ر˘م˘˘ع˘˘م
.ةلسصاوملا مدعو

اوبلاط راصصنألا
ايؤورلا حيصضوتب

ر˘م˘ع˘م ضسي˘ئر˘لا نا˘كو اذ˘ه
هتاحيرسصت يف دكأا دق بيد
نم ليقتسسم هنأاب ةقباسسلا

اسصوسصخ بورخلا ةيعمج
بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لا ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا
هقير˘ف ق˘ح ي˘ف «ا˘ف˘ح˘ج˘م»
ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘˘لا
ىلع ناكو ضسماخلا زكرملا

دوعسصلا قيقحت نم ةبرقم

نأا ا˘م˘ب ا˘ه˘لا˘م˘كإا لا˘˘ح ي˘˘ف
ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا تلو˘˘˘ج
ديدعلا بلاطو اذه هحلاسص
ةرور˘˘˘سضب را˘˘˘˘سصنألا ن˘˘˘˘م
˘˘˘مد˘˘˘عو ة˘˘˘يؤور˘˘˘لا حا˘˘˘سضتا
د˘يد˘ح˘تو تقو˘لا ع˘ي˘˘ي˘˘سضت
امإا يئا˘ه˘ن˘لا ه˘ف˘قو˘م˘ل بيذ
يف عارسسإلاو ةل˘سصاو˘م˘لا˘ب
ديدجلا مسسوملل ريسضحتلا
دقعل بيترتلا يف ةيادبلا وأا

ن˘م م˘ت˘ي ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
هتلاق˘ت˘سسا م˘ي˘سسر˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ
تا˘˘ح˘˘ي˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘جو
د˘˘يد˘˘ج ضسي˘˘ئر با˘˘خ˘˘ت˘˘نل
.قيرفلل

صشامر ماصشه

قيرفلا دؤسست يتلا ةيبابسضلا ىلع قلق يبورÿا عراسشلا
بورخلا ةيعمج

ةرداغملا رارق ذاختل هجتت «ماسصل» زئاكر
ةليلم Úع ةيعمج

لؤلحلا رظتنتو صسايجيدلل ةيعسضؤلا تحسضوأا «ةيبؤبلا» ةرادإا
ةنتاب ةيدولوم

ةنيطنسسق بابسش ةرادإا ضسلجم ضسيئر ناب ةسصاخلا انرداسصم نم انملع
نيدلا رسصن ةباينلاب ماعلا ريدملا عم ةيسضاملا تاعاسسلا يف لسصاوت ىلعل
هحنم ثيح اسسنرف نم هتدوع ثحب يف عارسسإلا ةرورسضب هبلاط و جوجم
اتقؤوم فقوتي ةروسضخلا وتاكريم تلعج يتلا ةمزألا ءاهنإل عوبسسأا ةلهم
حنمي دق ينعملاف جوجم ةدوع ترخأات لاح يفو ةريبك ةبسسنبو اذه
ضضوافتلا لجا نم » ىلعل » هعم قيسسنتلابو ينارمعل رسضخألا ءوسضلا

.روسسجلا ةنيدمب ديدج نم لحي امثير جوجم ناكم
 اصسنرفب ةرافصسلا عم هيعاصسم لصصاوي جوجم

اعيرصس ةدوعلا ةيناكمإا ثحبل
عان˘قا ل˘جا ن˘م ن˘مز˘لا جو˘ج˘م ن˘يد˘لا ر˘سصن ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا عرا˘سسيو اذ˘ه
يف ةرظتنملا مئاوقلا ىدحا يف همسسا ليجسست ةرورسضب ةرافسسلا يلوؤوسسم
ةديدع رومأا نا امب ناهرلا بسسك يف حجني ىسسعو لعل ةمداقلا تÓحرلا
يف دجاوتي ريخألا اذه نا ركذي ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ قيرفلا يف هرظتنت
تايطعم ةسسارد لجا نم ينارمع رداقلا دبع بردملا ةقفرب يموي لاسصتا
.لبقملا مسسوملل مهمسض يف بغري نيذلا نيبعÓلا ضضعب

صشامر ماصشه

جÈلا يلهأا
نؤلسصاؤي نؤبعÓلا
ىلع عيقؤتلا مهسضفر

لزانتلا لؤكؤتورب دقع
يلهأا يبعل نم ددع ربع
ع˘ي˘قو˘ت˘لا م˘ه˘سضفر جر˘ب˘لا

لزانتلا لو˘كو˘تور˘ب ى˘ل˘ع
ةميدقلا تاقحتسسملا نع
نإا ا˘نردا˘سصم تلا˘˘ق ثي˘˘ح
تسضفر ءا˘˘م˘˘سسألا ضضع˘˘ب
ضسينأا ضسيئر˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م
تطر˘˘ت˘˘سشاو يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘ب
تانامسض ىل˘ع لو˘سصح˘لا

ىلع عيقوتلا لبق ةيقيقح
.لزانتلا ةقيثو
ةرادإلا نإا˘˘˘˘˘˘˘˘ف كسش نودو
ريفوت يف ةبوعسص دجتسس
ةيفاكلا ةيلا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا

ايلاح رظتنت اهنأاو ةسصاخ
تا˘نا˘عإلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سصسصخ ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا
عي˘م˘ج˘لا ،يدا˘ن˘لا ح˘لا˘سصل
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ب دد˘ه
ع˘سضو د˘ق نو˘كي Ó˘˘سسياو
اذه «ضساتلا» يف هتيسضق
ةريخألا ثادحألا لظ يفو
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘˘ع نا˘˘˘ف
ىلإا ءوجللاب ددهت تحسضأا
ىتح لب تاعزانملا ةنجل
نع ثدح˘ت˘ت را˘ب˘خألا ر˘خآا

ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو ع˘˘˘سضو
Ó˘˘سسيا يدواد ي˘˘عا˘˘فد˘˘˘لا
ىلع يدانلا دسض ىوكسش
تاعزانملا ةنجل ىوتسسم
يلودلا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
بلاطي ثيح مدقلا ةركل
ةربتعم ةيلام تاسضيوعتب

ةرادإلا تاديكأات مغر ادج
ة˘ثÓ˘ث˘ب ن˘يد˘ي بعÓ˘˘لا نأا
د˘ن˘ع ر˘ث˘كألا ى˘ل˘˘ع رو˘˘جأا
نو˘نا˘ق˘لا دو˘˘ن˘˘ب ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
هيلع ى˘سضم˘م˘لا ي˘ل˘خاد˘لا

.نيبعÓلا عيمج لبق نم
صشامر ماصشه

ةنيطنصسق بابصش
 اتقؤؤم عيقؤتلا ةمهم يف جؤجم فلخيسس ىلعل

اسسنرف نم هتدؤع نيح ىلإا

مدقلا ةركل  ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
يحصصلا فرظلا ببصسب ةماعلا ةيعم÷ا دقع ةلاحتصسا دعب

صضيؤفت تاطبارلا ءاسسؤور حن“ فافلا
Ãةماعلا ةيعم÷ا دقع ةياغل مهطاسشن ةلسصاؤ  



ةــــنصصرق

ةدعرؤب معدت يركاؤسس
يذ˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا ي˘˘˘˘ف
ير˘كاو˘سس ة˘م˘ي˘ل˘سس ع˘م˘˘ج
ةفلكملا ةبدتنملا ةريزولا
ة˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا  ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا˘˘˘ب
نا˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لاو ةد˘˘˘˘عرو˘˘˘˘ب
قرط˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘سصر˘ف
فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ل
دي˘عاو˘م˘ل˘ل تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
فو˘قو˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ي˘˘فو ،تلا˘˘غ˘˘سشنا ى˘˘ل˘˘ع
ءاقللا نم ةروسص ترسشن «كوبسسياف» ىلع ةبخنلا ةسضايرب ةفلكملا ةريزولل ةيمسسرلا ةحفسصلا

.«ةدـعروب يـبرعلا لـطبلا لاـبقتسساب  تفّرسشتو تدعسس دقل» :ةلاسسرلا هذهب اهتقفرأاو

يدنام ددهي انورؤك
ضسور˘˘ي˘˘˘ف نأا ود˘˘˘ب˘˘˘ي

ح˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نألا ضسجا˘˘˘˘˘ه
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإلا
ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ن˘ل˘˘عأا

د˘˘˘حأا ة˘˘˘با˘˘˘˘سصإا ن˘˘˘˘ع
ضسور˘ي˘˘ف˘˘ب ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل
د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خلا
قيرفلا ءاسضعأا اهارجأا
يذ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سسلد˘˘˘˘نألا
ه˘˘فو˘˘ف˘˘˘سصل بع˘˘˘ل˘˘˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘م˘˘لا

ا˘م ،يد˘نا˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع
بعل ىلع هنأا ينعي
ذ˘˘˘˘˘خا «ر˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘لا»
رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ة˘˘با˘˘سصإلا بن˘˘ج˘˘ت˘˘˘ل
.دجتسسملا ضسوريفلاب

نم بلطت «ماسصل» ةرادإا
عرسستلا مدعو ثيرتلا ةبيايط

ةيرسصنلل عيقؤتلا يف

ةرداغم ةليل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا ى˘سشخ˘ت
ىقلت يذلاو ةبيا˘ي˘ط  ا˘ه˘فاد˘هو ا˘ه˘م˘جا˘ه˘م
نيسسح رسصن ةرادإا نم يرغم دج اسضرع
را˘˘˘سصنألا ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ملا و˘˘˘هو ياد
ةرورسضب هنوبلاطيو ينعملا عم نولسصاوتي
هتهجو رايتخا يف عرسستلا يدافتو ثيرتلا

عاسضوأا نسسحت يف لمأاي لكلا ناو ةسصاخ
ديدسست لجا نم ةمداقلا تاعاسسلا يف تيبلا

يف ريكفتلا اهدعبو ةعومجملا تاقحتسسم
تح˘م˘سس ي˘ت˘لا ز˘ئا˘كر˘لا ل˘ك ءا˘ق˘بإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
.مسسوملا اذه ةديج ةبترم لÓتحاب ةيعمجلل

نؤنمي نابيزلا ءانبأا
مادقتسسا يف صسفنلا

يؤلعو تايره

ةدا˘ع˘ت˘سسا ي˘ف ةر˘كسسب دا˘ح˘تا را˘سصنأا ل˘مأا˘ي
ةنيدملا ءانبأا نم ربتعت يتلا رسصانعلا ضضعب

انتزوحب ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو ثي˘ح
ةعيرت ريجانملاو ىسسيع نب ةدايقب ةرادإلاف
بعل اذكو يولع ضسراحلا عم Óسصاوت
را˘سصنألا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو تا˘ير˘˘ه ط˘˘سسو˘˘لا
لاح يفو يئا˘ن˘ث˘لا ناو ة˘سصا˘خ نو˘ن˘ئ˘م˘ط˘ي
نود نم نيفرطلا يسضري قافتا ىلا لسصو
يف نابغري ام˘ه˘نأا ة˘سصا˘خ نا˘ع˘قو˘ي˘سس كسش
.مهتلئاع مامأا رارقتسسلاو ةدوعلا

طقاسستت ةيسضايرلا ةباسصعلا صسوؤور

اهنع نل˘ع˘م˘لاو ة˘يرا˘ج˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ترا˘ثأا
˘مد˘ق ةر˘ك بعل طا˘ب˘ترا ى˘لإا ترا˘سشا ي˘ت˘˘لاو
اقبط ةيمارجإلاب تفسصو ةعومجمب ،فورعم
يبعل ضضعب طسسو بعر ةلاح يمسسر نايبل
ام3و قباسس بعل مهنم ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةعبرألا نيبعÓلا ناو ةسصاخ ،نوطسشني نولازي
ةينوناق ريغ تازايتما ىلع اولسصح نيفورعملا

ةيسضام تاونسس يف ،نارهوو رئازجلا ةيلو نم
ةقسشو ءان˘ب˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م ي˘سضارأا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
زوجي ل قباسس بعل اهيلع لسصح ةيعامتجا
اهنيب نم ىرخأا تازايتماو ،اهيلع لوسصحلا هل
حتفت لهف ةسصاخ ةكرسشل يلاح بعل ضسيسسأات
.؟دعب ددحي مل اهحتف دعوم نأا مأا هذه تافلملا

عانقإا نع ثحبي بارعأا
هلكاسشم لÓغتسساو ؤباج

ةيدؤلؤملا عم

دبع بعÓلا عانقإا ىلإا فيطسس قافو ىعسسي
دعب كلذو قافولا ىلا ةدوعلاب وباج نموملا
ةيدولوملا عم هل تثدح يتلا ةريخألا لكاسشملا
وهو هترجأا ضضيفختب نيلوؤوسسملا هبلاط نيأا
لمعي نأا بارعأا نيدلا زع لواح يذلا رملا

ةرورسضب هعانقإاو هعم ضضوافتلا لجا نم هيلع
ة˘ي˘سضا˘م˘لا م˘سساو˘م˘لا ثاد˘حأا نا˘ي˘سسنو ةدو˘ع˘لا
عم هترجأا ضضيفختب بلاطم بعÓلا نأا ركذي
ضضوافتلا وآا نويلم002 ـلا ةبتع ىلإا ةوانسشلا

.هحيرسست قئاثو ىلع

qarsana@essalamonline.com
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ؤينيدلانور نع جارفإلا خيرات
حار˘سس ق˘ل˘ط˘ي نأا ل˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م
بختنملل قباسسلا مجنلا وينيدلانور
دعب يراجلا توأا42 يف يليزاربلا

ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا5
ه˘ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا بب˘˘سسب ياو˘˘غارا˘˘ب˘˘لا
ف أا» بسسحبو ،روزم رفسس زاوجل

هذ˘ه˘ب ف˘ل˘كم˘لا ي˘سضا˘ق˘لا نإا˘ف »ب
رهسشلا نم42 خيرات ددح ةيسضقلا
ةيسضق يف رظن˘ل˘ل اد˘عو˘م يرا˘ج˘لا
نيح ي˘ف ،ق˘با˘سسلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘ج˘ن
ى˘ل˘ع نو˘ما˘ع˘لا نو˘عد˘م˘˘لا حر˘˘ت˘˘قا
ةمارغ و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور ع˘فد ي˘سضا˘ق˘لا

لباقم رلود فلأا09 اهردق ةيلام
مامأا لوثملاو ،ليزاربلا ىلإا ةدوعلا
.ماع ةدمل رهسشأا ةثÓث لك يسضاقلا

15

؟نجسسلا مامأا ةيافلح لبقتسسي رارسس

نجسسل هترداغمو فيطسس قافول قباسسلا ماعلا يسضايرلا ريدملا ةيافلح دهف نع جارفإلا دعب
نأا لبق ةمسصاعلاب هلابقتسسا يف دوعوب ماسشه ريجانملا ةقفر رارسس ميكحلا دبع دجو ضشارحلا
.هتلئاع ةيؤورل فيطسس ةيلوب هتماقإا رقم ىلإا هنع جرفملا اهدعب هجوتي
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40 هكلاسش ةرادإا رارقب طبترم بلاط نب ريسصم ^
نؤيل زواجت فدهلاو ةنؤبسشل نؤلسصي يتيسسلاو زرحم ^

فرسشي يدلاخ
لوأا Úسشدت ىلع

يرئازج زكرم
بابسشلا ةيمنتل

مهسضفر نؤلسصاؤي نؤبعÓلا
دقع ىلع عيقؤتلا
لزانتلا لؤكؤتورب

48ـلا هماع غلب ينطولا بختنملا ةروطصسأا

يفؤلخم ديسشر ئنهي فاكلا
هدÓيم ديع ةبسسانمب

Ãاعلا مويلا ةبصسانŸبابصشلا ةئفل ي
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هفرصصت نم ةبصضاغ يكÎلا يدانلا ةرادإا

Úيرطق Úقيرفل ايزيجعت اطرسش عسضي ›ؤغيف

رئاز÷اةيدولومجÈلا يلهأا

ةجراردو دوصشح نع يلختلا ‘ بغرت ةيدولوŸا ةرادإا

Úب ÚبعÓلا صضعب Òخي ديمعلا
ليحرلا وأا رؤجألا صضيفخت


