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ةدارإ’اب حلشستلل بابششلا اعد
:دارج ،لمعلاو

ددهت يتلا ةيعيبطلا ثراوكلل ارظن
:«مÓشسلا»ـل ةنيÁ نب..رئاز÷ا

تاشسشسؤوŸا ىلع طغشضلا عفرل
ىÈكلا ةيئافششتشس’ا

ةبانعب ميدق لزنم لخاد لوتقم خيشش ىلع روثعلا

«عصضولا كرادت تاطلصسلا ىلعو ءارمح ادودح تغلب نطاوملل ةيئارصشلا ةردقلا»:رصصان ناميلصس ريبخلا
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دبع ةيلاملا ةشسدنهلاو راقعلا يف ريبخلا حلأا
ن˘ي˘ي˘ح˘ت ةرور˘شض ىل˘ع ،ة˘ن˘ي˘م˘ي ن˘˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا

ثراو˘ك˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ،ن˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع ف˘˘ي˘˘ظو˘˘تو
ادكؤوم ،رئازجلا ددهت تحشضأا يتلا ةيعيبطلا
ةبئاغ ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘ث نأا

ة˘شسد˘ن˘ه تاذ ي˘ه˘ف تد˘جو نإا ىت˘حو ا˘ب˘ير˘ق˘ت
يف ةنيمي ن˘ب ر˘ي˘ب˘خ˘لا لا˘قو.ةفيعشض ةيلا˘م
د˘شض ن˘ي˘مأا˘ت˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع نأا ،«مÓ˘˘شسلا»ـل ح˘˘ير˘˘شصت
نإاو ىتحو انيدل ةبئاغ» ةيعيبطلا ثراوكلا

’ ةفيع˘شض ة˘ي˘لا˘م ة˘شسد˘ن˘ه تاذ ا˘ه˘نإا˘ف تد˘جو
 ،«تاعلطتلا ىوتشسم ىلإا ىقرت

«تاغوصسŸا تناك امهم ةركاذلا تافلم نع لزانت ’» :نوبت
30 صصينطولا ديدجتلا ةÒشسم ززعتشس ناوج تاقاقحتشسا نإا لاق

دوقعنييحت بجي
ةقث بصسكل نيمأاتلا

 نطاوملا

ماصسقألل رابتع’ا در وحن
ةيراو÷ا ةيلاجعتصس’ا

لظتصس يام8 رزاجم»
«انتركاذ يف ةروفحم
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30صص

ةيئارششلا ةردقلا صضّوقتو ءارولا ¤إا ةعاشسلا براقع ديعت ةحئا÷ا

يف ةمظنملا راوحلا ةشسلج لششف دعب
ةرازولا رقم

ةيبرتلا لامع
سسرادملا نولصشي
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رقفلا طخ ت– ةصشهلا ةقبطلا طقصست «انوروك»
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ةقلغم قرط
Òصسلا ةكرح ‘ ةبوعصصو
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ةـــــظحلم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
!ء’دلاب «ةصشميصشملا»

د˘عا˘ضست ة˘ي˘فا˘ضضإا ر˘ي˘نا˘ند بضسك ل˘جا ن˘˘م
موقي ،نا˘ضضمر ف˘يرا˘ضصم ي˘ف م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
ة˘˘˘ه˘˘˘كا˘˘˘˘ف ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا ضضع˘˘˘˘ب
قرطلا فاوح ىلع ع˘ي˘ب˘ل˘ل «ة˘ضشم˘ي˘ضشم˘لا»
زبخ كلذب محاز˘ت˘ل ،ة˘ع˘ير˘ضسلا تا˘قر˘ط˘لاو
ضسيل عيبلا ةقيرط نأا تفلملاو .عولطملا
و ،ء’د˘لا˘ب ل˘ب دا˘ت˘ع˘م و˘ه ا˘م˘ك و˘ل˘ي˘˘كلا˘˘ب
ةيعون تاذ يهو ةديهز  راعضسأاب ضضرعت

،اهنم اونتقا نيذلا نينطاوملا بضسحب ةديج
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ا˘ه˘ضضر˘ع ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘كل
مهب ردجأ’ا ناك تقو يف مهتقلقا ،لافطأ’ا
يئاوضشعلا عيبلا لدب ةضساردلاب اومتهي نأا
ةضشي˘ع˘م˘لا ءÓ˘غو ةر˘ها˘ق˘لا فور˘ظ˘لا ’و˘ل
.مهيلاهأا ةدعاضسم ىلع مهتربجأا يتلا

 ةفصصانملا

ضسل˘ج˘م˘لا د˘عا˘ق˘م ى˘˘ل˘˘ع ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا نا˘˘ك
اركح ،قباضس تقو يف ،ينطولا يبعضشلا

لاملا لاجر ىلع وأا بازحأ’ا خويضش ىلع
،ةمئاقلا ةرادضص نورتضشي نيذلا لامعأ’او
لوخد يف ةيلضضفأ’ا مهحنمي يذلا رمأ’ا
،ةضسرامم˘لا هذ˘ه ،«ف˘ضسو˘ي دو˘غ˘يز ر˘ضصق»
نم بابضشلاو نييعماجلا ةئف مرحت تناك
نأا ريغ ،ةمئاقلا يف اونوكي نأا ىتح ملحلا

ةلواطلا بلق ،تاباختن’ا نوناق هب ءاج ام
ةضصرف لكضشو ،ةميدقلا تاضسرامملا ىلع
ماحتق’ ،ني˘ي˘ع˘ما˘ج˘ل˘لو با˘ب˘ضشل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
وأا باز˘حأا ر˘ب˘ع ءاو˘ضس ،ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا لا˘ج˘˘م
 .ةلقتضسم ةيباختنا مئاوق نمضض

؟!نكلو..حبرم عورصشم

ةر˘م˘ث˘ت˘ضسم ،ة˘ل˘قرو ة˘ي’و˘ب ءا˘ي˘ن˘غأ’ا د˘حأا لو˘ح
ع˘يرا˘ضشم را˘طإا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘ضصح ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
بÓك ةيبرت ةعرزم ىلإا يحÓفلا حÓضصتضس’ا

ةيلاغلا بÓكلا عيب ليخادم .عاونأ’ا لضضفأا نم
ريثكب قوفت لاومأا ليضصحتب ينعملل تحمضس
يحÓف رمثتضسم اهينجي نا نكمي يتلا لاومأ’ا

يتلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ر˘ي˘ضشتو ،ة˘يدا˘ع ة˘عرز˘م ن˘م
لامعأ’ا لجر عم تأادب ةركفلا نأا ىلإا انتزوحب
ةديج ةيناملأا ةلÓضس نم بÓك3 ـل  هئانتقا دعب
ةعرزملا ةضسارحل ،ةيناطيرب ةلÓضس نم نيبلكو
،طقف ةحارلا تاقوأا اهيف يضضقي ناك يتلا
عورضشملا بحاضص عم تعضسوت ةيلمعلا نكل
ةردا˘ن ت’Ó˘ضس ن˘م ا˘بÓ˘ك نآ’ا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م ل˘ق’ا ى˘ل˘ع تا˘˘ي’و01 ن˘م ن˘ئا˘بز˘˘ل
رامثتضس’ا بحا˘ضص ن˘كل ،نار˘هوو ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
.حبرملا عورضشملا نم لجخي

يتصسيجوللا رادحنإ’ا

عاط˘ق˘لا ر˘يو˘ط˘ت تا˘ضسارد ة˘ل˘ضسل˘ضس را˘طإا ي˘ف
ةضسارد يبرعلا دقنلا قودنضص ردضصأا ،يلاملا

ي˘ف ي˘فر˘ضصم˘لا عا˘ط˘ق˘لا ءادأا˘ب ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا» لو˘ح
رادحنإ’ا جذو˘م˘ن ماد˘خ˘ت˘ضسا˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
ءا˘ق˘لإا ى˘لإا ة˘ضسارد˘لا فد˘ه˘تو ،«ي˘ت˘ضسي˘جو˘ل˘˘لا
عاطق˘لا ءادأا˘ب ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا تادد˘ح˘م ى˘ل˘ع ءو˘ضضلا
راد˘ح˘نإ’ا جذو˘م˘˘ن ماد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب ي˘˘فر˘˘ضصم˘˘لا
ًا˘ي˘ل˘ي˘ل˘ح˘تً ارا˘طإا مد˘ق˘ُت ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضسجو˘˘ل˘˘لا
د˘ق˘ن˘لا تا˘ضسضسؤو˘مو ة˘يز˘كر˘م˘˘لا فرا˘˘ضصم˘˘ل˘˘ل
ةيمارلا دوهجلا ةلضصاوم يف مهضسُي ةيبرعلا
.يبرعلا يفرضصملا عاطقلا ءادأا نيضسحتل

qarsana@essalamonline.com
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ةكيصشو ثراوك
تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع رذ˘˘ح
ىوتضسم عافترا نأا نم ةدحتملا
رارتح’ا ببضسب ر˘ح˘ب˘لا ح˘ط˘ضس
ي˘ف بب˘ضست˘ي فو˘ضس ي˘م˘لا˘ع˘˘لا
’ ،ضضرأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك رار˘˘ضضأا
اقفوو .اه˘ي˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا ن˘كم˘ي
يف د˘ي˘ل˘ج˘لا ءا˘ف˘ت˘خا نإا˘ف ،م˘ه˘ل
ىلإا يدؤويضس يلامضشلا بطقلا
تا˘˘نا˘˘ضضي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ضسل˘˘ضس
،ملاعلا ءاحنأا عيمج يف ةرمدملا

عفتريضس اًماع08 نوضضغ يفو
اًريثك ملاعلا تاطيحم ىوتضسم
ةيلحاضسلا قطا˘ن˘م˘لا نأا ة˘جرد˘ل
ةرومغ˘م نو˘كت˘ضس ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘ل
.هايملاب

 هلل اعوطت
رثكأا يعوطتلا هلمع ىلع ايرهضش قفني
ضصا˘خ˘لا ه˘ب˘ي˘ج ن˘م ار’ود024 ن˘˘م
هلمع فقي ’و ،نينضسحملا تاعربتو
عمجي لب ،طقف فحاضصملا عمج ىلع
ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيضسردملا بتكلا
يف هتبتكم ىلإا اهلمحيو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ضشرج ةظفاحمل ةعباتلا بكاضس ةنيدم
فوفر ىلع اهبتري مث ،ندرأ’ا لامضش
ه˘نا ،ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ن˘م را˘ظ˘ت˘نا˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ
05 ىضضق يذلا ةرضصايعلا ينيعبضسلا

ف˘حا˘ضصم˘لا ع˘م˘ج˘ب هر˘م˘ع ن˘˘م ا˘˘ما˘˘ع
.اهتنايضصو ةفلاتلا

ينيصصلا خوراصصلا ةهكن
هقÓطإا مت يذلا ينيضصلا خوراضصلا ةضصق لازت’
،هراضسم عيضضي نأا لبق ةينيضصلا تاطلضسلا فرط نم
،يعامتج’ا لضصاوتلا عقاوم ىلع ثدحلا عنضصي
جيورتو راضشتنا دعب ةضصاخ فوختمو مكهتم نيبف
اهنم لودلا ضضعب ىلع هطوقضس لامتح’ تامولعم
ضصضصق˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ج˘˘˘ضسن م˘˘˘ت ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

لعج ام ،لاثم’ا ىتحو  روضصلاو تاهويرانيضسلاو
خوراضصلا ةضصق يه ةضصق فرطا نإا لوقي مهدحا
ةمضسد ةدام حبضصأاو نييرئازجلا مايضص محتقا يذلا
نك» لوقلاب Óثم رخا فيضضيل... رخاوأ’ا رضشعلا يف
كت˘ه˘جو م˘ل˘ع˘ي د˘حأا ’ ي˘ن˘ي˘˘ضصلا خورا˘˘ضصلا ل˘˘ث˘˘م
.«كطوقضس يف ىتح كنوضشخي و كلبقتضسمو

قلغملا فلملا
قي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘م لاز ا˘م
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘ضضق ي˘˘ف
تاكرضش يف ة˘يذ’و˘ف˘لا
ةكرضش اهزربأا ،بونجلاب
بي˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘نأ’ا جا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نإا
،ا˘ق˘ل˘غ˘م ،ة˘˘ي˘˘نوز˘˘ل˘˘ح˘˘لا

تاقيقحتلا نأاب دقتعيو
با˘ب˘ضسأا ةد˘ع˘˘ل تق˘˘ل˘˘غأا
اهلاط ةيضضقلا نأا اهمهأا
نمو ،ةه˘ج ن˘م مدا˘ق˘ت˘لا

نم ددع نإاف ،ىرخأا ةهج
نم اولقن مهيف هبتضشملا

وأا ةيلوؤوضسملا بضصانم
لبق دعاقتلا ىلع اوليحأا
ن˘م م˘ه˘˘ن˘˘مو ،تاو˘˘ن˘˘ضس
حلاضصم اهب تماق تايرحت درجم ناك قيقحتلا نأاب يئاضضق ردضصم دكأاو .ايلع بضصانم لغضشي
نم نط ف’آا01 نم رثكأا عيبب قلعتت ،لدعلا ريزو ىلإا تهجو ىوكضش ىلع ءانب نمأ’ا
ىوتضسم ىلع بيبانأ’ا نم ةمخضض تايمكل ءافتخا ت’احو زاغلل ةلقانلا ةيذ’وفلا بيبانأ’ا

 .0002و4991 ماع نيب ةدتمملا ةرتفلا يف ةيمومع تاكرضش ةدع
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watan@essalamonline.com

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر را˘ضشأا
ةبضسانمب هل ةلاضسر يف ،ضسمأا
ةركاذلل ينطولا مويلا ءايحإا
نماثلا رزاجم ىركذل دلخملا

ا˘˘˘هأار˘˘˘ق ،5491 يا˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘م
نيمأ’ا ،هنع ةبا˘ي˘ن ،ف˘ي˘ط˘ضسب
ديعلا نيدهاجملا ةرازول ماعلا

تا˘ف˘ل˘م تا˘ضشرو نأا ،ة˘ق˘ي˘˘بر
تلازا˘م» ا˘ضسنر˘ف ع˘م ةر˘كاذ˘لا

عاجرتضسا ةلضصاومك «ةحوتفم
،رار˘بأ’ا ا˘ن˘˘ئاد˘˘ه˘˘ضش م˘˘جا˘˘م˘˘ج
عاجرتضساو نيدوقفملا فلمو
اياحضض ضضيوع˘تو ف˘ي˘ضشرأ’ا
ي˘ف ة˘يوو˘ن˘˘لا تار˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ادكؤوم ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘ضصلا
ةجلاعمو خيراتلا ةاعارم» نأا

’و يرور˘ضض تا˘ف˘ل˘م˘لا هذ˘˘ه
لزانتلا متي نأا لاح يأاب نكمي

تنا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
.«تاغوضسملا

ةرور˘ضض ى˘ل˘ع نو˘ب˘ت ح˘لأاو
ب تا˘ف˘ل˘م˘لا هذ˘ه ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ل˘جأا ن˘م «ة˘˘نا˘˘ضصرو ة˘˘يد˘˘ج»
رئازجلا نيب تاقÓعلا ديطوت
،ةب˘ل˘ضص ضسضسأا ى˘ل˘ع ا˘ضسنر˘فو

ى˘لإا ر˘ظ˘˘ن˘˘لا نا˘˘ك اذإا» Ó˘˘ئا˘˘ق
ر˘ب˘ت˘ع˘ي د˘عاو˘لا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
د˘ي˘طو˘ت ي˘ف م˘˘هأ’ا ة˘˘ق˘˘ل˘˘ح˘˘لا

نيب ةقÓعلا ر˘ضصاوأا ن˘ي˘م˘ث˘تو
ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف ،م˘˘مأ’ا
ابلضص هضساضسأا نوكي نأا بجي

،بئاو˘˘˘˘ضش يأا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ
ىلع امود ةممضصم رئازجلاف
ليلذتو تابق˘ع˘لا ل˘ك زوا˘ج˘ت

لبقتضسم وحن تابوعضصلا لك
ة˘˘كار˘˘ضشلا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ،ل˘˘ضضفأا

اهتاقÓع يقترتل ،ةيئانثتضس’ا
يجيتارتضس’ا ىوت˘ضسم˘لا ى˘لإا
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا تأا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت ا˘˘˘˘م اذإا
لك ةجلاعمو ،كلذل ةمئÓملا

ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب ةر˘˘كاذ˘˘لا تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘تو ة˘˘نا˘˘ضصرو
.«ةيرامعتضس’ا بضساورلا

ضسيئر دكأا ،ىرخأا ةهج نم
تاباخت˘ن’ا نأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ززعتضس ةمدا˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘لا

«ي˘ن˘طو˘لا د˘يد˘ج˘ت˘˘لا» را˘˘ضسم

بع˘ضشلا نأا ه˘ت˘ق˘ث ن˘ع ار˘ب˘ع˘م
ةدار’ا هوذ˘˘ح˘˘ت ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

تا˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘لود ءا˘˘ضسرإ’
ىلإا اريضشم ،نوناقلاو قحلاو
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضس’ا نأا
ةر˘ي˘ضسم ا˘ه˘ل˘˘ضضف˘˘ب زز˘˘ع˘˘ت˘˘ضس
انمزتلا يذلا ينطولا ديدجتلا
م˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘م˘˘لا و ه˘˘ب
و ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا و ة˘˘˘حرا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا
داضسفلا ةبرا˘ح˘م و ة˘ي˘فا˘ف˘ضشلا
.هلاكضشأا لكب

ينطولا ديدجتلا ةÒسسم ززعتسس ناوج تاقاقحتسسا نإا لاق

«تاغوصسŸا تناك امهم ةركاذلا تافلم نع لزانت ’» :نوبت

ز.ضسواط

تافلم ةجلاعم تمت اذإا ’إا اسسنرف عم ةديج تاقÓع ةماقإا نكمي ’» هنا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر لاق
.«ةيوونلا تاريجفتلا اياحسض ضضيوعتو نيدوقفملا فلمو ،فيسشرأ’ا ،ءادهسشلا مجامج عاجرتسسا اهتمدقم يفو ةركاذلا

:دارج ،لمعلاو ةدارإ’اب حلسستلل بابسشلا اعد

«انتركاذ يف ةروفحم لظتصس يام8 رزاجم»

ةرازولا رقم يف ةمظنملا راوحلا ةسسلج لسشف دعب

مايأا3ـل سسرادملا نولصشي ةيبرتلا لامع

د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘˘كأا
رزاجم نأا ،ضسمأا ،دارج زيزعلا

لظتضس»5491 يا˘˘˘˘˘م8
ا˘˘˘ن˘˘˘تر˘˘˘كاذ ي˘˘˘ف ةرو˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘م
ناد˘˘˘جو ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ضسور˘˘˘˘غ˘˘˘˘مو
.«نييرئازجلا

روضشنم ربع دارج حضضوأاو
ةيم˘ضسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘ضص ى˘ل˘ع ه˘ل
،يعامتج’ا لضصاوتلا عقومب
مويلا ةبضسانمب ،«كوبضسيافلا»
هرقأا يذلا ،ةركاذ˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

د˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر

ىركذل ءايحإا ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
˘‐ة˘م˘لا˘ق‐ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس رزا˘˘ج˘˘م
رزا˘ج˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه» نأا ،ة˘˘طار˘˘خ
ىلع اهيف محرتن ىركذ ةباثمب
اهي˘ف ثح˘نو ا˘ن˘ئاد˘ه˘ضش حاورأا
نم ماهلتضس’ا ىلع بابضشلا

ةينطولا ةيضصخضشلا تاموقم
ل˘م˘ع˘لاو ةدارإ’ا˘ب ح˘ل˘˘ضست˘˘لاو
تاضسضسؤوملا ءانب ةكرعم حبرل
نو˘ضصو ن˘طو˘لا ن˘ي˘˘ضصح˘˘ت˘˘ل
.هتدايضس

خ.ةميسسن

ىÈكلا ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوŸا ىلع طغسضلا عفرل

ةيراو÷ا ةيلاجعتصس’ا ماصسقألل رابتع’ا در وحن
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلا ر˘˘˘˘˘˘يزو دا˘˘˘˘˘˘فأا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلاو
نامحرلا دبع ،تايف˘ضشت˘ضسم˘لا
ل˘م˘ع˘لا نأا ،ضسمأا ،د˘يزو˘ب ن˘˘ب

رابتع’ا ةداعإا لجأا نم راج
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضس’ا ما˘˘ضسقأÓ˘˘˘ل
ةددعتملا تادايعلاب ةيراوجلا
ف˘ي˘ف˘خ˘ت فد˘ه˘ب ،تا˘مد˘خ˘˘لا
تاضسضسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘ضضلا
.ىربكلا ةيئافضشتضس’ا

لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘˘ضضوأاو
ةقفر ،ةمضصاعلل ةيدقفت ةرايز

،ةفرضش فضسوي ،ةي’ولا يلاو
عاطقلا لكايه نم ددعل هتداق
ةداعإا لجأا نم راج لمعلا نأا ،
˘˘˘˘ما˘˘˘˘ضسقأÓ˘˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع’ا
ة˘يراو˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضس’ا
ةدد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تادا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
كل˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس’ ،تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا
تاذ ءا˘˘ي˘˘حأ’ا˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ةي˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘كضسلا ة˘فا˘ث˘كلا
ىلع طغضضلا فيفخت فدهب
 ةيئافضشتضس’ا تاضسضسؤوملا

خ.ةميسسن

لامعل ينطولا داحت’ا نلعأا
نع ،«فابنا «نيوكتلاو ةيبرتلا
مايأا ةثÓثلا بارضضإاب هكضسمت
دعب ،مو˘ي˘لا ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘مز˘م˘لا
مت ي˘ت˘لا راو˘ح˘لا ة˘ضسل˘ج ل˘ضشف
.ةرازولا رقمب اهميظنت

ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا د˘˘كأاو
،ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ،ضسمأا
بارضضإ’ا اذه نأا ،ينورتكل’ا

يذلا عامتج’ا لضشف دعب ءاج
ةرازو ر˘ق˘م ي˘ف ه˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت
.ةينطولا ةيبرتلا

ناضسل ىلع ميظنتلا حضضوأاو
نأا ،ير˘يزد˘لا قدا˘ضص ،ه˘ضسي˘˘ئر
ة˘با˘ق˘ن˘لا ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ةضسائرب ةرازولا نع ني˘ل˘ث˘م˘م˘ب
ف˘ل˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا را˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا
دراوملا ريد˘م اذ˘كو تا˘با˘ق˘ن˘لا
ا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كضش نا˘˘˘ك» ،ة˘˘˘ير˘˘˘ضشب˘˘˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ل˘ل˘كي م˘لو ،«ا˘غرا˘˘فو
اميف د˘يد˘ج يأا˘ب وأا ،ة˘ضسو˘م˘ل˘م
ةعوفرم˘لا بلا˘ط˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ءرازولا ضسلج˘م نا˘ي˘ب˘لا اد˘عا˘م
ةيبرتلا ةرازو ةوعدب ءاج يذلا
ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت˘˘ل راو˘˘ح˘˘لا ح˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل
و ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا
ةيوبرتلا ةرضسأÓل ةينهملا

ل˘ج˘˘ضس ،دد˘˘ضصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف و
تايلآ’ا نع ت’ؤواضست ،داحت’ا
يف ةيبرتلا ةرازو اهقبطت يتلا

ن˘ي˘ضسح˘ت ل˘جأا ن˘م ،ر˘مأ’ا اذ˘˘ه
ةلأاضسمك ةيعامتج’ا عاضضوأ’ا
’إا ،ةيئارضشلا ةردقلاو روجأ’ا
بضسح‐ أا˘جا˘ف˘˘ت م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا نآا
ي˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘لا در˘˘˘ب ‐ير˘˘˘يزد
هنأا اهيلثمم ناضسل ىلع تدكأا

دحل رمأ’ا يف مهدنع ديدج ’
را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘عا˘˘ضسلا
يف ةموكحلا نم تاحيضضوت
. ضصوضصخلا اذه

رظنلا ةداعإا ضصخي اميف امأا
تدهع˘ت˘ف ي˘ضسا˘ضسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا
ءا˘˘ن˘˘ب ،ير˘˘يزد بضسح ةرازو˘˘لا

ءارزو˘لا ضسل˘ج˘˘م نا˘˘ي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع

ناضضمر دعب ة˘ن˘ج˘ل بي˘ضصن˘ت˘ب
لجضسو ،ضضرغلا اذهل ةرضشابم
،ر˘˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا
ريضصم نوكي نأا نم تافوخت
ع˘مز˘م˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
،ةقباضسلا ةنج˘ل˘لا˘ك ا˘ه˘ب˘ي˘ضصن˘ت
55 ن˘م ر˘ث˘كأا تع˘م˘ت˘جا ي˘ت˘˘لا
ثÓ˘˘ث راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
ي˘ف دا˘ح˘ت’ا دد˘ضشو  ،تاو˘ن˘ضس
ةرور˘˘˘ضض ى˘˘˘ل˘˘˘ع نأا˘˘˘ضشلا اذ˘˘˘ه
ةجلاعمل ةينمز ةمانزر ديدحت
ضسيئر هرقأا ام لثم فلملا اذه
ي˘˘قا˘˘ب ن˘˘عو . ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘عو ة˘عو˘فر˘م˘لا تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا

،د˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ضسأار
و ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘ب’ا ة˘˘˘ضسرد˘˘˘م˘˘˘لاو
تدكأا662‐41 موضسر˘م˘لا
هنأا ثدحتملا نع Óقن ةرازولا

ددضصلا اذه يف ركذي ديدج ’
دق˘ت˘ناو .ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع ع˘ضضو˘لا˘ف
ح˘لا˘ضصم ة˘ضسا˘ي˘ضس م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

مغرلاب ،راو˘ح˘لا ي˘ف طو˘ع˘جاو
عا˘ط˘˘ق˘˘لا عا˘˘ضضوأا ي˘˘ند˘˘ت ن˘˘م
دق ةريطخ تايوتضسم اهغولبو
تا˘˘˘جر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘˘ت
دكأاو ،اهيف مكحتلا بعضصيضس
ة˘ي˘لآا ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ل ناوأ’ا نآا ه˘˘نأا
تا˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ضضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
لولح داجيإا لجأا نم ةيليثمتلا
تا˘ف˘ل˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ع˘˘جا˘˘ن
هكضسم˘ت  ا˘ن˘ل˘ع˘م ،ة˘حور˘ط˘م˘لا
نم ءادتبا مايأا ةثÓثلا بارضضإاب
.مويلا

اهضضفر ةباقنلا تلجضس امك
لهاجتلا ةضسايضسب ه˘ت˘م˘ضسأا ا˘م˘ل
لطامتلاو ،مضصخلاب ديدهتلاو
فلتخمل قيقحت ناجل دافيإا يف
عقاو ىلع فو˘قو˘ل˘ل تا˘ي’و˘لا
لامع ميظنتلا اعد و  ،عاطقلا
بلاطملاب كضسمتلا ىلإا عاطقلا
رثكأاف رثكأا دنجتلاو ةعورضشملا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ي˘عو˘˘لا ر˘˘ضشنو
ة˘ي˘ضضق˘لا نأ’ عا˘ط˘ق˘لا تا˘˘ئ˘˘ف
. ءانثتضسا نود عيمجلا ضصخت

ةطيبسش ةيمسس

يتلا ةيعيبطلا ثراوكلل ارظن
ةنيÁ نب..رئاز÷ا ددهت
:«مÓسسلا»ـل

Úي– بجي»
بصسكل Úمأاتلا دوقع
» نطاوŸا ةقث
راقعلا ‘ Òبÿا حلأا
نمحرلا دبع ةيلاŸا ةسسدنهلاو
Úي– ةرورسض ىلع ،ةنيÁ نب
ارظن ،Úمأاتلا دوقع فيظوتو
يتلا ةيعيبطلا ثراوكلل
ادكؤوم ،رئاز÷ا ددهت تحسضأا
ىدل Úمأاتلا ةفاقث نأا
ابيرقت ةبئاغ Úيرئاز÷ا

تاذ يهف تدجو نإا ىتحو
لاقو.ةفيعسض ةيلام ةسسدنه

حيرسصت ‘ ةنيÁ نب Òبÿا
Úمأاتلا دوقع نأا ،«مÓسسلا»ـل

ةبئاغ» ةيعيبطلا ثراوكلا دسض
اهنإاف تدجو نإاو ىتحو انيدل
’ ةفيعسض ةيلام ةسسدنه تاذ
،«تاعلطتلا ىوتسسم ¤إا ىقرت
ÚنمؤوŸا» ضصاخسشأ’ا نأا افيسضم
ةيعيبطلا ثراوكلا دسض
ام ةفيعسض ةقيرطب نونمؤوم
مدقت Úمأاتلا تاكرسش لعجي
هنكÁ ’ افيعسض اسضيوعت
‘ رئاسسÿا لك ضضيوعت
انايحأاو ،تاراقعلاو تاكلتمŸا

نأ’ ضضوعت ’ تاكرسشلا هذه
يأا فيعسض اهيدل عدوŸا غلبŸا
بسسح ىلع ضضيوعتلا ةبسسن
فÎعاو.«Úمأاتلا ةبسسن
تاكرسش لسشف»ـب ،ثدحتŸا
ÚنمؤوŸا ضضيوعت ‘ Úمأاتلا
رخأاتت ام ةداع ثيح اهيدل
ةميق عاجرإا ‘ تاونسسل
’ ىرخأا انايحأاو رئاسسÿا

لخدتت امدنع ’إا ضضوعت
ديدعلا ‘ ثدح امك ،ةلودلا

Úب ةقثلا لعج ام ،تارŸا نم
تاكرسشلا هذهو نطاوŸا

ةيسضقلا» نأا اÈتعم ،«ىسشÓتت
اهنوك بناج ¤إا ةفاقث ةيسضق
غلبŸاف ،اسضيأا لاومأا ةيسضق
نطاوŸا ىنمتي ’ يذلا ديحولا
هنأ’ Úمأاتلا غلبم وه هعاجرإا

.«رورسشلاو ثداو◊اب طبترم
ز.ضسواط

ةيئارسشلا ةردقلا ضضّوقتو ءارولا ¤إا ةعاسسلا براقع ديعت ةحئا÷ا

رقفلا طخ ت– ةصشهلا ةقبطلا طقصست «انوروك»
ءارمح ادودح تغلب نطاوملل ةيئارصشلا ةردقلا» :رصصان ناميلصس ريبخلا

«عصضولا كرادت تاطلصسلا ىلعو
،يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا لا˘˘ق

ةرد˘˘ق˘˘لا نإا ،ر˘˘ضصا˘˘ن نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ضس
تل˘ضصو ن˘طاو˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئار˘˘ضشلا

قلغلا دعب ةضصاخ ،ءارمح ادودح
ةيداضصتق’ا ةطضشنأÓل رهضشأا ةدعل
ناد˘˘ق˘˘ف ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘ضص ا˘˘˘مو
.فئاظولل

ـل ح˘ير˘ضصت ي˘ف ،ر˘ضصا˘ن دا˘˘فأاو
ءÓغلا ةجوم نأا ،ضسمأا «مÓضسلا»
دو˘˘ع˘˘ت قاو˘˘ضسأ’ا تدا˘˘ضس ي˘˘ت˘˘˘لا
اه˘ن˘م ل˘ماو˘ع ةد˘ع ى˘لإا ا˘هرود˘ب
ةمي˘ق ي˘ف ل˘ضصاو˘ت˘م˘لا را˘ي˘ه˘ن’ا
رثأا يذلاو رانيدلا فرضص رعضس
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ل˘ضسلا را˘ع˘˘ضسأا ى˘˘ل˘˘ع
دروتضست يتلا كلت لثم ،ةرضشابم
ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب وأا ،ا˘ه˘ت˘لا˘ح ى˘ل˘ع
ةيلوأ’ا داوملل ةبضسنلا˘ب ةر˘ضشا˘ب˘م
ع˘ل˘ضسلا جا˘ت˘نإا ي˘ف ل˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

راع˘ضسأا عا˘ف˘ترا كلذ˘كو ً،ا˘ي˘ل˘ح˘م
.يملاعلا ىوتضسملا ىلع لقنلا

ةرد˘ق˘لا كل˘ت ل˘ع˘ج اذ˘ه ل˘ك
.ضضيضضحلا ىلإا لضصت ةيئارضشلا

لوقي ،اديق˘ع˘ت ر˘مأ’ا د˘يز˘ي ا˘م˘مو
‐ديفوك ءابو رارمتضسا ،ثدحتملا

امك ،هلاوزل قفأا روهظ مدعو91
يتلاو هراضشتن’ ةثلاثلا ةجوملا نأا

ملاعلا يف ةديدع نادلب تبرضض
رئازجلا ي˘ف ا˘ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب تضسي˘ل»
ل˘ي˘˘لد˘˘ب ،دود˘˘ح˘˘لا قÓ˘˘غإا م˘˘غر
ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف لو˘˘˘ضصو
امم ،رئازج˘لا ى˘لإا ه˘ن˘م ةرو˘ح˘ت˘م
لماضشلا رجحلا ىلإا ةدوعلا لعجي

لظ يف اذه اعبط ،ةدعبتضسم ريغ
اذإا ةيئابولا ةي˘ع˘ضضو˘لا تارو˘ط˘ت
،ةريطخ تايوتضسم ىلإا تلضصو
ديزيو اديقعت عضضولا ديزيضس امم
«نطاوملا ةاناعم نم

ع˘˘˘ضضو˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘فو
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘ي ،بع˘˘˘˘˘ضصلا
تاطلضسلا ىلع نأا ،يداضصتق’ا
ةلجاع ريبادت ذاخت’ لخدتت نأا

ةرد˘ق˘لا ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ذا˘˘ق˘˘نإ’
لÓخ ن˘م ،ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘ضشلا
تا˘يو˘ت˘ضسم ن˘م د˘يز˘م˘˘لا ءا˘˘ف˘˘عإا
نم مت امك بئارضضلا نم روجأ’ا
يوا˘ضست وأا ل˘قأا رو˘˘جأا ع˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
ضضع˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘يزو ،جد00003
ة˘ع˘ضساو˘لاو ة˘م˘˘عد˘˘م˘˘لا ع˘˘ل˘˘ضسلا

ةيلا˘ق˘ت˘نا ة˘ل˘حر˘م˘ك كÓ˘ه˘ت˘ضس’ا
معدلا عفر راظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ت˘قؤو˘مو
ه˘ه˘ي˘جو˘تو ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ع˘˘ل˘˘ضسلا ن˘˘ع
ةلحرملا هذه زواجتل  هيقحتضسمل
نم د˘يز˘م˘لا ح˘ن˘م ع˘م ،ة˘ب˘ع˘ضصلا
ضضع˘ب˘ل ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا تاءا˘ف˘عإ’ا
ةدرو˘ت˘ضسم˘لا ة˘ي˘ضسا˘ضسأ’ا ع˘ل˘˘ضسلا

كلذو ا˘ي˘ل˘ح˘م ج˘ت˘˘ن˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لاو
اهرعضس ضضيفخت يف ةمهاضسملل
ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘ه˘ن˘م ءاو˘ضس ،ا˘ي˘ل˘ح˘م
اهتلاح ىلع كÓهتضسÓل دروتضست
ة˘˘ي˘˘لوأا ةدا˘˘˘م ل˘˘˘كضشت ي˘˘˘ت˘˘˘لا وأا

ةيرورضض علضس جاتنإ’ تÓخدمو
.ايلحم

نأا ،ر˘ضصا˘ن نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ضس ، د˘˘كأاو
دّلو يذلا وه بعضصلا عضضولا
ي˘˘ف تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حاو تا˘˘بار˘˘ضضإا
،ما˘يأ’ا هذ˘ه ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘عا˘ط˘ق
لجاعلا ل˘خد˘ت˘لا» نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ىتح ايرورضض حبضصأا تاطلضسلل

دمحت ’ ام ىلإا رومأ’ا لضصت ’
.«هابقع

ةطيبسش ةيمسس
ةمادتسسŸا ةيمنتلل ةيلعفلاو ةيقيق◊ا تابلطتملل ةباجتسسا

ثحب عيراصشم حاÎق’ ةينطولا تاءافكلا وعدي نايز نب
يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ا˘عد

يقابلا دبع ،يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
نم ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ضسمأا ،نا˘يز ن˘ب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘ي˘يدا˘ضصت˘˘ق’ا ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لاو
،رجهملاب ةينطولا تاءافكلاو
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا ى˘˘لإا

ة˘ضصا˘˘خ˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ضشم
.ثحبلل ةينطولا جماربلاب

ةمل˘ك ي˘ف ،ر˘يزو˘لا ح˘ضضوأاو
قÓ˘طإا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب ا˘ها˘˘ق˘˘لأا ه˘˘ل

هذ˘˘˘˘˘ه حار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ق’ ةو˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘لا
نم دد˘ع ا˘هر˘ضضح ،ع˘يرا˘ضشم˘لا
نأاب ،يموكحلا مقاطلا ءاضضعأا

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا روا˘˘ح˘˘م
ن˘مأ’ا لو˘ح» ز˘كتر˘ت ثح˘ب˘˘ل˘˘ل
ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘˘ضصو ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

اهرابتعاب ،«يو˘قا˘ط˘لا ن˘مأ’او
تابلطتملل بيجتضست عيضضاوم
ةيمنتلل ةي˘ل˘ع˘ف˘لاو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
لكل بي˘ج˘ت˘ضستو ة˘ماد˘ت˘ضسم˘لا
ا˘ه˘حر˘ط˘ي ي˘ت˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ضشن’ا

.عمتجملا
’»  Óئاق نايز نب فاضضأاو

ثح˘ب عور˘ضشم يأا لو˘ب˘ق م˘˘ت˘˘ي
كير˘ضشلا ه˘ي˘ف د˘ه˘ع˘ت˘˘ي نأا نود
جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
’ولح مدقيضس رظتنملا يثحبلا

نأاو اميضس’ ،هت’اغضشنا ةيلمع
بلطتي عيراضشملا هذه دامتعا
ر˘˘ئاود˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘مو ضصح˘˘˘ف
.«ةلضصلا تاذ ةيرازولا

ز .لانم
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تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بضسحو
،«ب.م» ةيحضضلا نإاف ،ةرفوتملا
رثع ،ةنضس16 رمعلا نم ةغلابلا

قوف ةيفاط ةدماه ةثج اهيلع
22 قمعب ر˘ئ˘ب ر˘ع˘ق ي˘ف ها˘ي˘م˘لا

ةيامحلا ناوعأا لخدت نيأا ،ارتم
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
51 ةعاضسلا دودح يف ،ةنوزامل
ضسيمخلا موي نم ،ةقيقد84 و
ةديضس ةثج لا˘ضشت˘ن’ ،ي˘ضضا˘م˘لا

6 يلاوح اهب ناك رئب رعق نم
اهيلعو ،ةدكارلا هايملا نم راتمأا
ىلع ةداح ةلآاب نعطو حبذ راثآا

،ديلاو ةبقرلاو ضسأارلا ىوتضسم
ظفح ةحلضصمل اهليو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل
نب د˘م˘حأا ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ل ثث˘ج˘لا

نم ةيراج تاقيقحتلاو ،يضشتح
ةفرع˘م˘ل ن˘مأ’ا ر˘ضصا˘ن˘ع فر˘ط
ءاعنضشلا ةميرجلا هذه تايثيح
.ةانجلل لوضصولاو

لوأا ةليل رثع ،ةيناث ةهج نم
ةد˘ما˘ه ة˘ث˘ج خ˘ي˘ضش ى˘˘ل˘˘ع ضسمأا
لولهب ةتتضشمب ميدق لزنم لخاد
هقوفو ،ةبانعب يبياطضش ةيدلبب

امم ،تي˘نر˘ت˘لا ةدا˘م ن˘م ة˘ي˘م˘ك
يرو˘ف˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘عد˘˘ت˘˘ضسا
ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا لا˘˘جر˘˘ل
ة˘ضصت˘خ˘م˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘ضصمو
.ايميلقإا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم تف˘˘ضشك
لوأا ،اوقلت اهناوعأا نأا ،ةيندملا
Óيل ةرضشاعلا دودح يف ،ضسمأا

روثعلا هدافم ءادن قئاقد عضضبو
لز˘ن˘م ل˘خاد تي˘م خ˘ي˘ضش ى˘ل˘˘ع
ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع،ميدق
لو˘ضصو˘لا د˘ع˘بو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
قلعتي رمأ’ا نأا نيبت ةنياعملاو
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا «م،ب» و˘˘عد˘˘م˘˘لا˘˘ب
هقوفو ةدماهةثج ةنضس96 رمعلا

ثيح ،تينرتلا ةدام نم ةيمك
ظفح ةحلضصم ىلإا هتثج تلقن
يبياط˘ضش ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب ثث˘ج˘لا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعب
تح˘ت˘ف ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘مزÓ˘˘لا

ة˘˘ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘ضصم
ةثداح˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
بابضسأ’او اهتاضسبÓم ة˘فر˘ع˘م˘ل
.اهل ةيدؤوملا

تاكبششب ةحاطإ’ا
ةشصتخم ةيمارجإا

لزانملا ةقرشسب
ةدكيكشسب

ة˘قر˘ف˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
نمأ’ا عم قيضسنت˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
،ةدكيكضسب ضسداضسلا يرضضحلا

ةضصتخم ة˘كب˘ضشب ة˘حا˘طإ’ا ن˘م
فيقوت مت امك ،لزانملا ةقرضسب
حوارتت اهدارفأا نم رضصانع4
.ةنضس62و91 نيب ام مهرامعأا

رارضشأا ةعامج نيوكت نع اذهو
ن˘م ة˘قر˘ضسلا ة˘ح˘ن˘ج با˘كتر’
ددعتلا فرظب ة˘نر˘ت˘ق˘م ن˘كضسم
ةلواحم ةحنج ،رضسكلاو قلضستلا
.تاقورضسم ءافخإاو ،ةقرضسلا

دو˘ع˘ت ة˘ي˘˘ضضق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
ةقرفلا نم حوتفملا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
نمأ’ا عم قيضسنت˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
ةقرضس لوح ،ضسداضسلا يرضضحلا

،ضشحولا داو يحب لزانملا دحأا
غلبمو يلحو تارهوجم تلاط
نولو˘ه˘ج˘م ما˘ق نأا د˘ع˘ب ،ي˘لا˘م
ةدفان نم لزنملا ىلإا جولولاب
روغضش اولغتضساو فرغلا ىدحإا
ام اذهو ،هبا˘ح˘ضصأا ن˘م لز˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.ةيئاضضقلا ةيطبضضلل

مهيف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا د˘ضض ز˘ج˘نأاو
هـب˘جو˘˘م˘˘ب م˘˘ت ،ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م
ةضصتخملا ةباينلا مامأا مهميدقت
ردضص نيأا ،ةدكيكضس ةمكحمب
. عاديإا رمأا مهقحب

ة˘قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ير˘ضضح˘لا ن˘مأ’او ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
رهضشلا لÓخ اونكمت ،ضسداضسلا
ثÓ˘˘ث كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م طرا˘˘ف˘˘لا
.ةيمارجإا تاكبضش

تحت صصخشش ةافو
هتنحاشش تÓجع

ةنيطنشسقب
ي˘˘˘˘ف ضصخ˘˘˘˘ضش ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل

ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘ضسم˘˘خ˘˘˘لا
،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘ضسم ،ه˘˘˘˘عر˘˘˘˘ضصم
هتنحاضش تÓجعب اضسهد كلذو
قيرطلاب اهرييغت ةلواحم ءانثأا
ي˘˘˘ف بر˘˘˘غ‐ قر˘˘˘ضش را˘˘˘ي˘˘˘ضسلا
.ةنيطنضسق

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم تدا˘˘فأاو
تلخدت اهنأا ،ةنيطنضسقب ةيندملا
و ةضسداضسلا ةعاضسلا دودح يف
روحم نم برقلا˘ب ة˘ق˘ي˘قد71
لجأ’ ،يواضسيضس يحب نارودلا
غلابلا «ح‐ل» ةيحضضلا فاعضسإا

دجُو ثيح .ةنضس65 رمعلا نم
ه˘ل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل نا˘كم˘لا˘ب ا˘ي˘فو˘ت˘˘م
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘ضصم˘˘˘ل
.يلجنم يلع ىفضشتضسمب

«اڤارح»52 فيقوت
نيبراق نتم ىلع
فلششلا لحاوشسب

رفخ ضسرح رضصانع تنكمت
لوأا حابضص ،فلضشلاب لحاوضسلا
«اقارح»52 فيقوت نم ضسمأا

ضسأار» ةلابق نيبراق نتم ىلع
ةيدلب لحاوضس ضضرع «ضسيمارك
.ف˘˘ل˘˘ضشلا ة˘˘ي’و˘˘ب ى˘˘ضسر˘˘˘م˘˘˘لا

،ةرفوتملا تامول˘ع˘م˘لا بضسحو
حوارتت بابضش نيفوقوملا نإاف
ةنضس04و52 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأا

تايدلب فلتخم نم نوردحنيو
يبراق نتم ىلع اوناك ،فلضشلا

نت˘م ى˘ل˘ع51 م˘ه˘ن˘م د˘ي˘˘ضص

01 نا˘ك ا˘م˘ي˘˘ف لوأ’ا برا˘˘ق˘˘لا
براقلا نتم لع نيرخآا نابضش
.يناثلا

ءارج صصخشش عرشصم
ةنحاشش نيب مداشصت

نارهوب راطقو
نارهوب هف˘ت˘ح ضصخ˘ضش ي˘ق˘ل

ةنحاضش نيب مداضصت ثداح ءارج
لمعي نيرفاضسملا ل˘ق˘ن را˘ط˘قو
نارهو نيب طبارلا طخلا ىلع
ملع امبضسح ،تن˘ضشو˘م˘ت ن˘ي˘عو
.ةيندملا ةيامحلا حلاضصم نم

نإا˘ف ،رد˘ضصم˘لا تاذ˘ل ا˘ق˘فوو
ي˘˘ف ضسمأا لوأا ع˘˘˘قو ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا

و ءاضسم ةعبارلا ةعاضسلا دودح
ة˘كضسلا ط˘خ د˘ن˘ع ة˘ق˘ي˘قد24
ةيدلب ،ءاضضيبلا نيعب ةيديدحلا
و ةنحاضش نيب مداضصت رثإا ايناضسلا
لمعي نيرفاضسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل را˘ط˘ق
نارهو نيب طبارلا طخلا ىلع
ي˘ف بب˘ضست تن˘ضشو˘م˘ت ن˘ي˘˘ع و
غلبي يذلا ةنحاضشلا قئاضس ةافو
نيع˘ب ة˘ن˘ضس95 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ة˘ث˘˘ج ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘تو .نا˘˘كم˘˘لا
ظفح ةحلضصم و˘ح˘ن ة˘ي˘ح˘ضضلا
نار˘هو ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا
تاذ ف˘˘˘ي˘˘˘ضضي ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.ردضصملا

تحت صصخشش ةافو
رفح ةلآا تÓجع

ةيدملاب
مدقتملا زكرملا ناوعأا لخدت

،ناضضوحلاب ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
دود˘ح ي˘ف ضسمأا ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ثداح لجأا نم02:11  ةعاضسلا
،ةيندملا ةيامحلا بضسحو .ضسهد
،«ة˘فار˘ج» ر˘ف˘ح ة˘لآا تما˘ق د˘ق˘ف
ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م ضصخ˘˘ضش  ضسهد˘˘˘ب
.ناكملا نيع يف هتافو

نم لفط ةثج لاششتنا
نيعب ةيئام ةكرب لخاد

ىلفدلا
ةيام˘ح˘لا ح˘لا˘ضصم تل˘خد˘ت

،ىلفدلا ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
لفط ةثج لاضشتنا لجأ’ ضسمأا
ةيدلب˘ب ة˘ي˘ئا˘م ة˘كر˘ب ن˘م غ˘ل˘ب˘ي

ة˘˘ث˘˘ج لا˘˘ضشت˘˘نا م˘˘تو .ةد˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج
رمعلا نم غلبي يذلاو ،ةيحضضلا

ة˘ي˘ئا˘م ة˘كر˘ب ن˘م ،تاو˘ن˘ضس6
.يحÓف˘لا ي˘ق˘ضسل˘ل ة˘ضصضصخ˘م
ةددعتم˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ل
.ةديلجب تامدخلا

مادطشصا يف ىحرج7
 يداولاب نيترايشس نيب
ة˘يو˘نا˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا تل˘˘خد˘˘ت

ةي’وب حابرلاب ةيندملا ةيامحلل
ى˘˘ل˘˘ع ضسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘ضص ،يداو˘˘˘لا
ثداح لجا نم54:01 ةعاضسلا

نيب مادطضصا يف لثمت رورم
يئ’ولا قيرطلا يف نيترايضس
قر˘ط قر˘ت˘˘ف˘˘م304 م˘˘˘˘˘˘قر
.ريضشاوعلا

نم ةرايضس نيب ناك ثداحلا
ن˘م ةرا˘˘ي˘˘ضسو «تن˘˘ضسكا» عو˘˘ن
ا˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع «ما˘˘ف˘˘يد» عو˘˘ن
( ركذ ضسنج نم) ضصاخضشأا70
حورجو تا˘با˘ضصإا م˘ه˘ل ا˘ف˘ل˘خ˘م
نيع يف مهفا˘ع˘ضسإا م˘ت ةدد˘ع˘ت˘م
ى˘لإا م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘جإا ل˘˘ب˘˘ق نا˘˘كم˘˘لا
.ىفضشتضسملا

ةبانعب ميدق لزنم لخاد لوتقم خيشش ىلع روثعلا

نازيلغ يف ةداح ةلآاب ةحوبذم زوجع ةثج فاصشتكا

نولشسارم :اهعمج

اهدقع يف زوجع اهتيحشض تحار ،ءاعنشش ةميرج عقو ىلع ،نازيلغ ةي’و يف راطقلا ةيدلب تزتها
.ةيدلبلا تاذ زكرمب اهنكشسم ءانفب رئب لخاد ةدماه ةثج اهيلع رثع امدعب ،عباشسلا

..هايŸا بوشسنم عافترا ببشسب

تاي’و ةدعب Òصسلا ةكرح ‘ ةبوعصصو ةقلغم قرط
قيضسنتو مÓعإ’ا زكرم دافأا

ضسمأا ،ينطولا كردلل رورملا
قرط˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه نأا

ةكرح مامأا ةعو˘ط˘ق˘م لاز˘تا˘م
تابارطضض’ا ببضسب رورملا
.ةريخأ’ا ةيوجلا

نا˘ي˘ب ي˘ف ز˘كر˘م˘˘لا ح˘˘ضضوأا
نأا ،«ي˘ق˘ير˘ط» ع˘قو˘م˘ب هر˘ضشن
لاز˘ت ا˘˘م ة˘˘ي˘˘ئ’و قر˘˘ط70
رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ما˘مأا ة˘ق˘ل˘غ˘˘م
قيرطلا :يهو ةليضسملا ةي’وب
هرطضش يف30 مقر يئ’ولا
رورضس نب يتيدلب نيب طبارلا

يداو ىوتضسم ىلع فيضسمأاو
عا˘˘˘ف˘˘˘ترا بب˘˘˘ضسب ،ف˘˘˘ي˘˘˘ضسمأا

كلذ˘˘كو ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بو˘˘ضسن˘˘˘م
90 م˘˘قر ي˘˘ئ’و˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
فيضسمأا يتيدل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

يداو ىوتضسم ىلع ةنابخلاو
رايهنا ببضسب قلغم فيضسمأا

،يداو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ضسج˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ئز˘˘˘˘ج
90 م˘قر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لاو
د’وأا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘نا˘˘ب˘˘خ˘˘لاو نا˘˘ب˘˘عو˘˘ب
قلغم ةداعضسوب يداو ىوتضسم
بو˘˘˘ضسن˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘ترا بب˘˘˘ضسب
.هايملا

ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك
يتيدلب نيب طبارلا83 مقر
ىوتضسم ىلع ةضسماتو لدجمأا
ا˘م لد˘ج˘مأا ة˘يد˘ل˘ب د˘جا˘م ر˘ئ˘ب
عا˘ف˘ترا بب˘ضسب ا˘ق˘ل˘غ˘˘م لاز˘˘ي
ضسف˘˘نو ،ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا بو˘˘˘ضسن˘˘˘م
ق˘ير˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ءي˘˘ضشلا
نيب طبارلا50 مقر يئ’ولا

ىلع ماتلوو ةداعضسوب يتيدلب
قلغم وريريف يداو ىوتضسم
،هايملا بوضسنم عافترا ةجيتن
64 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘˘لاو
ةداعضسوب يتيدلب نيب طبارلا

قيرطلا ىوتضسم ىلع ماتلوو
ةر˘كضسب ة˘ي’و ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا

عا˘ف˘ترا بب˘ضسب ا˘ضضيأا ق˘ل˘غ˘˘م
قيرطلا اذكو ،هايملا بوضسنم
نيب طبارلا80 مقر ينطولا
د’وأاو ةدا˘ع˘˘ضسو˘˘ب ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ىوتضسم ىلع ميهاربإا يديضس
ةيد˘ل˘ب ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا
قل˘غ˘م م˘ي˘هار˘بإا يد˘ي˘ضس د’وأا
بو˘˘˘ضسن˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘ترا بب˘˘˘ضسب
.هايملا

ةر˘˘˘كضسب ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘مأا
ناقلعم ناق˘ير˘ط ا˘ه˘ب د˘جو˘ي˘ف
ة˘ج˘ي˘ت˘ن رور˘م˘لا ة˘كر˘˘ح ما˘˘مأا
ةيدوأ’ا هايم بوضسنم عافترا
دا˘فأاو ،قر˘ط˘لا هذ˘ه˘ل ةر˘با˘ع˘لا

ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘تو مÓ˘˘˘عإ’ا ز˘˘˘كر˘˘˘م
يف ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل رور˘م˘لا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا نأا قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا اذ˘˘˘ه
قل˘غ˘م ب06 م˘قر ي˘ئ’و˘˘لا

يد˘ج يداو ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع
بب˘ضسب دا˘ع˘ي˘م˘لا ضسار ة˘يد˘ل˘ب
،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بو˘˘ضسن˘˘م عا˘˘ف˘˘˘ترا

ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘˘ب ءي˘˘˘ضشلا ضسف˘˘˘نو
أا63 م˘قر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ضشاموأا يت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا

عافترا ببضسب ،ةبقع يديضسو
.يدجلا يداو هايم بوضسنم

ط.ةراشس

ةلشصاوتم ثحبلا ةيلمعو ةلوه‹ ىقبت هتيوه

ةليصسŸاب لويصسلا هتفرج دوقفم ةثج ىلع روثعلا

مايأا4 ذنم هتلئاع عم هارجأا يفتاه لاشصتا رخآا

دوقفم نع قاطنلا ةعصساو ثحب تايلمع
سسابع ينبب

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم تد˘˘كأا
اهنأا ،ةليضسملا ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ضصخ˘ضش ة˘˘ث˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ث˘˘ع
ةيوجلا تابلقت˘لا ءار˘ج دو˘ق˘ف˘م
.ةي’ولا اهتفرع يتلا ةريخأ’ا

تاذ تف˘˘˘˘˘ضشك ا˘˘˘˘˘˘م بضسحو
ةيمضسرلا اهتحفضص ىلع ةئيهلا
روثعلا مت دقف «كوبضسيافلا» يف
دوقف˘م˘لا ضصخ˘ضشلا ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع

ةيلمع نأا ةفيضضم ،رطيم يداوب
متي ملو نآ’ا دحل ةيراج ثحبلا
ناك اذإا ضصخضشلا ةيوه ديدحت
ة˘˘˘ق˘˘˘فر نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ضشلا
امهلاضشتنا مت نيذللا نيتيحضضلا

ةرايضسلا قئاضس مأا ةرايضسلا نم
.يداولا تاذب اهيلع رثع يتلا

م.نتاف

ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع تق˘˘ل˘˘طأا
نم ر˘كب˘م تقو ي˘ف ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةعضساو ثحب ةيلمع ،ضسمأا راهن
ضصخضش نع رو˘ث˘ع˘ل˘ل قا˘ط˘ن˘لا

ةيلمر˘لا نا˘ب˘ث˘كلا ن˘ي˘ب دو˘ق˘ف˘م
ةقطنمب ريبكلا يبرغلا قرعلل
بونجب رداقلا دبع نب رضصق
امبضسح ،ضسابع ينب ةي’و رقم
لاضصت’ا ة˘ي˘ل˘خ ىد˘ل د˘ي˘ف˘ت˘ضسا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ب
.راضشبب

ةرضشع ةضسم˘خ و˘ح˘ن ر˘خ˘ضسو
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ن˘م ار˘ضصن˘ع
تاذل ةيوناث تادحول نيعبات
د’وأاو زازرك يتيدلبب كلضسلا

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘ب ةدوز˘˘م ر˘˘ي˘˘ضضخ
ة˘˘˘يدا˘˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسوو لا˘˘˘ضصت’ا

ع˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر تا˘˘ب˘˘كر˘˘مو
ضصخ˘ضشلا اذ˘ه ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘ل˘˘ل
دعت ةيعيبط ةئيب يف دوقفملا

قطانملا بعضصأا نيب نم ةدحاو
رثكأا دع˘ب ى˘ل˘ع ءار˘ح˘ضصلا ي˘ف

،راضشب بون˘ج م˘ل˘ك004 ن˘م
.هحرضش ىرج امك

ثحبلا ةيلمع يف كراضشيو
ذنم دوقفملا ضصخضشلا اذه نع
،ا˘ضضيأا طرا˘ف˘لا ءا˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘ي
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا كرد˘˘˘˘˘لا دار˘˘˘˘˘فأا

نب رضصق نم ءاوضس نونطاومو
،ةرواجملا ندملا وأا رداقلا دبع
ةيامحلا ريدم هحضضوأا امبضسح
نيدلا رضصن بي˘ق˘ن˘لا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

لا˘˘ضصتا ر˘˘خآا نا˘˘˘كو.يويدخ
هتلئاع عم دوقفملا هارجأا يفتاه
ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘˘ف و˘˘هو‐
ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي لاوز ‐ر˘م˘˘ع˘˘لا
بيقنلا حرضش املثم ،مرضصنملا

تايلمع دو˘ق˘ي يذ˘لا ،يو˘يد˘خ
قرعلا نإاف ،ةراضشإÓل .ثحبلا
قرع ربكأا دعي ريبكلا يبرغلا

بونجب ةيلمرلا نابثكلل ريبك
ةحاضسم ىلع دتمي يذلا دÓبلا

. عبرم ملك000.87
م.ةزمح

تاشسولهم زجحو نيشصخشش فيقوت
ةمشصاعلاب اشضيبأا احÓشس61و

رارصشأا ةيعمج طاقصسإا
قاروأ’ا رّوزُت
سسادرموبب ةيدقنلا
ةطرششلا حلاشصم تنكمت
ةي’وب لوأ’ا يرشضحلا نمأÓل
صضبقلا ءاقلإا نم ،صسادرموب

روزت رارششأا ةعامج ىلع
.ةيدقنلا قاروأ’ا

،حلاشصملا تاذل نايب بشسحو
ةكبششلا دارفأا رامعأا نإاف
،ةنشس43و32 نيب ام حوارتت
.صسادرموب ةي’وب ناميقم
فيثكت دعب ةيلمعلا تءاجو
تفل نيأا ،ةيطرششلا تايرودلا
ةيحايشس ةبكرم مههابتنا

ناشصخشش اهنتم ىلع
امهفيقوت متيل ،ناهوبششم
قاروأا6 امهتزوحب طبشضو
جد005 يتئف نم ةيدقن
زجح مت امك ،رانيد0001و
تناك ةينورتكلإا ةزهجأا

خشسن ةيلمع يف لمعتشست
.ةرّوزملا ةيدقنلا قاروأ’ا

،حلاشصملا تاذ تماقو
ىلإا امهيف هبتششملا ليوحتب
لامكتشس’ ةحلشصملا
عم ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا

تاهجلا مامأا امهميدقت
،ايميلقإا ةشصتخملا ةيئاشضقلا

رارششأا ةيعمج نيوكت ةمهتب
ةيانجل دادعإ’ا صضرغل
ةّدلقم ةيدقن قاروأا عيزوتو
.رعشس تاذ

م.نتاف



م˘كح ‐ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘ضس‐ ه˘ل˘ل
ز˘ع‐ا˘ه˘ل˘جأ’ ر˘خؤو˘ي  د˘˘ق ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب
انركذ ،هدبع ءاعد ةباجإا ‐لجو
، داد˘˘˘عأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘˘ضضع˘˘˘˘ب
.مويلا اهنع ثيدحلا لضصاونضسو
ِد˘tق˘َف˘َت˘ِل ٌبب˘ضس ة˘با˘جإ’ا ر˘˘خأا˘˘ت نأا
ُعانتما نوكي دقف ؛هضسفنل دبعلا
ي˘˘ف ة˘˘فآ’ ا˘˘هر˘˘خأا˘˘ت وأا ة˘˘با˘˘˘جإ’ا
هموعطم يف ناك امبرف ؛يعادلا
َتقو ه˘ب˘ل˘ق ي˘ف نا˘ك وأا ،ٌة˘ه˘ب˘˘ضش
ًا˘ضسب˘ل˘ت˘م نا˘ك وأا ،ٌة˘ل˘ف˘غ ءا˘عد˘لا
ىلإا ثعبني اذهبو ؛ٍةعنام بونذب
تَلuجُع ولو ،ةبوتلاو ،ةبضساحملا
.ةدئافلا هذه هتتافل ُةباجإ’ا هل

ًةباجتضسم ُةوعدلا نوكت دق امك
ةر˘م˘˘ث نأ’ ؛ي˘˘عاد˘˘لا م˘˘ل˘˘ع نود
‐هل˘لا نذإا˘ب‐ ة˘نو˘م˘ضضم ءا˘عد˘لا
ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘ضص ي˘ب˘ن˘˘لا لا˘˘ق
،و˘عد˘ي م˘ل˘ضسم ن˘م ا˘م» :م˘ل˘˘ضسو
’إا ؛محر ةعيطقب ’و مثإاب ضسيل
نأا امإا :ثÓث ىدحإا هللا هاطعأا
نأا ا˘˘مإاو ،ه˘˘تو˘˘عد ه˘˘ل ل˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ي
نأا امإاو ،ةرخآ’ا يف هل اهرخدي
«اه˘ل˘ث˘م ءو˘ضسلا ن˘م ه˘ن˘ع ع˘فد˘ي
هللا ىلضص‐ هللا لوضسر اي ليق
:لاق «؟رثكنً اذإا» :‐ملضسو هيلع
يف يراخبلا هجرخأا «رثكأا هللا»
ه˘˘˘ح˘˘˘ح˘˘˘ضصو ،در˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا بدأ’ا
.ينابلأ’ا
ئطبت˘ضسي ف˘ي˘كف ؛اذ˘ه رر˘ق˘ت اذإا
َةرمثلا نأا املاط ةباجإ’ا يعادلا

ُن˘ضسح˘ي ’ اذا˘˘م˘˘لو ،ٌة˘˘نو˘˘م˘˘ضضم
هلعل :لو˘ق˘يو ه˘بر˘ب ه˘sن˘ظ ُد˘ب˘ع˘لا

ي˘بر ي˘˘نا˘˘تآاو ،ي˘˘ل بي˘˘ِج˘˘ُت˘˘ضسا

’ ُثيح نم ِثÓثلا هذه ىدحإا
.!؟ملعأا

ه˘ل˘لا ة˘با˘ج˘ت˘ضسا ر˘خأا˘ت˘ت د˘ق ا˘م˘˘ك
ه˘ح˘ن˘م ل˘جا ن˘م ي˘عاد˘لا ءا˘عد˘ل
،ةاجانملا لوطب ع˘ت˘م˘ت˘لا ة˘ضصر˘ف
تلا˘ط ة˘با˘جإ’ا تر˘خأا˘ت ا˘م˘˘ل˘˘كف
دازو ،ةذللا تل˘ضصحو ،ةا˘جا˘ن˘م˘لا
امبرل ةباجإ’ا تلجع ولو ،برقلا
.ةرمثلا كلت تتاف
:هللا همحر يروثلا نايفضس لاق
ي˘ف د˘ب˘ع ى˘ل˘ع ه˘ل˘لا م˘ع˘نأا د˘ق˘ل»

ه˘ي˘لإا ه˘عر˘ضضت ن˘م َر˘ث˘كأا ة˘˘جا˘˘ح
نإاف ،اذه ىلإا ةفاضضإ’اب.«اهيف
،هءا˘ي˘لوأا بح˘ي ‐ل˘جو ز˘ع‐ ه˘ل˘لا

بتار˘م م˘ه˘˘ل ل˘˘م˘˘كي نأا د˘˘ير˘˘يو
نم عاونأاب مهيلتب˘ي˘ف ؛ة˘يدو˘ب˘ع˘لا
؛ءاعدلا ةباجإا رخأات اهنمو ،ءÓبلا

،لامكلا جرادم يف اوّقرتي يك
.ةيدوبعلا بتارمو
ةميظعلا تايدو˘ب˘ع˘لا كل˘ت ن˘مو
ر˘خأا˘ت ءاّر˘ج ن˘م ل˘˘ضصح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
،جر˘ف˘لا را˘ظ˘ت˘نا_ءا˘عد˘لا ة˘با˘˘جإا

ُلو˘˘˘˘˘ضصحو ،ءا˘˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘لاُ ةو˘˘˘˘˘˘قو
،هللا ىلإا ُرا˘ق˘ت˘ف’او،رار˘ط˘ضض’ا

را˘˘ب˘˘ج يد˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ب ُرا˘˘˘ضسكن’او
ُةدهاج˘مو ،ضضرأ’او تاوا˘م˘ضسلا
.هتُمغارمو ناطيضشلا

رار˘˘ضسأ’اوِ م˘˘كح˘˘لا ضضع˘˘ب هذ˘˘ه
ءاّرج ن˘م ِة˘ضس˘sم˘ل˘ت˘م˘لا ِد˘ئاو˘ف˘لاو
دبعلاب wيرحف ؛ءاعدلا ةباجإا رخأات
كلذ دعبو ،هللا ءاعد نم رثكي نأا
ِتار˘ي˘بد˘ت˘لاو ،ِتار˘يد˘ق˘ت˘لا ُعد˘˘ي
.ميكحلا ميلعلل

ناصضمر ءاعد
َو ،ِل˘˘ِفاَو˘˘sن˘˘لا َن˘˘ِم ِه˘˘ي˘˘ِف ي˘˘uظ˘˘َح ْر˘˘uفَو sم˘˘ُه˘˘sل˘˘˘لا »
،ِلِئاَضسَمْلا َنِم ِراَرْحَأاْلا ِراَضضْحِإاِب ِهيِف يِنْمِرْكَأا

اَي ،ِلِئاَضسَوْلا ِنْيَب ْنِم َكْيَلِإا يِتَليِضسَو ْبuرَق َو
.«َنيuحِلُمْلا ُحاَحْلِإا ُهُلَغْضشَي اَل ْنَم

(7) ءاعدلا رهصش ناصضمر

«ميظع قلخ ىلعل كنإاو»

(5)ملحلا
ةيوبن فقاوم
(4) هباحصصأا عم

sنأا هنع هللا يضضر ةريره يبأا نع هيلع هللا ىلضص‐ sيبsنلا ىتأا اًلجر
هب sمهف ،ظلغأاف هاضضاقتي ‐ملضسو
˘‐ ه˘ل˘لا لو˘ضسر لا˘ق˘ف ،ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصأا

هوعد» :‐ملضسو هيلع هللا ىلضص
:لاق sمث .«اًلاقم uقحلا بحاضصل sنإاف
:اولاق ،ه«uنِضس لْثِم اvنِضس هوطعأا»
لثمأا اsلإا دجن ’ ،هللا لوضسر اي»
نِم sنإاف ،هوطعأا» :لاقف ،«هuنِضس نِم

» ًءاضضق مكنضسحأا مكريخ
‐ دوعضسم نب هللا دبع نعو ‐
ي˘uنأا˘ك» :لا˘ق ‐ه˘ن˘ع ه˘˘ل˘˘لا ي˘˘ضضر
هيلع هللا ىلضص uيبsنلا ىلإا رظنأا

ءايب˘نأ’ا ن˘ِم ا˘vي˘ب˘ن ي˘كح˘ي م˘ل˘ضسو
حضسمي وهف ،هومدأاف هموق هبرضض
رفغا uبر :لوقيو ،ههجو نع مsدلا
«نوملعي ’ مهsنإاف يموقل
هيلع اوناك ام هيف» :tيووsنلا لاق

نِم مهيلع همÓضسو هللا تاولضص
ةقفsضشلاو وفعلاو رtبضصsتلاو مْلِحلا

م˘ه˘ل م˘ه˘ئا˘˘عدو ،م˘˘ه˘˘مو˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
يف مهرذعو ،نارفغلاو ةيادهلاب

’ مهsنأاب مهضسفنأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘يا˘ن˘ج
هيلإا راضشملا tيبsنلا اذهو ،نوملعي
انuيبنل ىرج دقو ،نيمuدقتملا نِم اذه لثم ملضسو هيلع هللا ىلضص
.«دحأا موي
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1لاؤوضس
تأاد˘˘˘بو ،ةد˘˘˘˘حاو ةر˘˘˘˘م نآار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ

ةياغ ىلإا اهمتأا ل دق نكل ،ةيناثلا ةمتخلا
يف نآارقلا ةءارق رجأا لانأا له ،لاوضش رهضش
؟ةيناثلا ةمتخلا هذه نع ناضضمر
باوجلا

رثكأا متخي نأا يف دهتجي نأا ناضسنلا ىلع
،عو˘ضشخو نأا˘ت˘ب أار˘ق˘˘ي نأا طر˘˘ضشب ،ةر˘˘م ن˘˘م
،اهربدتيو تايآلا يناعم مهفي نأا لواحيو
عرقي ناك -ملضسو هيلع هللا ىل- لوضسرلا

ة˘يآا ىلإا ل˘ضصو اذإا˘ف ،ة˘ن˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘طو عو˘˘ضشخ˘˘ب
هل˘لا لأا˘ضسيو ف˘قو˘ت˘ي ،ة˘ن˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘ف تر˘كذ
رانلا اهيف تركذ ةيآا ىلإا لضصو اذإاو ،ةنجلا
ذ˘ي˘ع˘ت˘ضسيو ف˘قو˘ت˘ي ،م˘ن˘ه˘ج وأا باذ˘˘ع˘˘لا وأا

لضصو اذإاو ،رانلا نم ىلاعتو هناحبضس هللاب
،ف˘قو˘ت˘ي ،ة˘م˘حر˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف تر˘˘كذ ة˘˘يآا ىلإا

ي˘ف نا˘ك نإاو ىت˘ح ،ة˘م˘حر˘لا ه˘ل˘˘لا لأا˘˘ضسيو
ددع يف تضسيل ةربعلا ،لوقن نذإا .ةÓضصلا
،ينأاتلا ،ليتر˘ت˘لا˘ب ةر˘ب˘ع˘لا ل˘ب ،تا˘م˘ت˘خ˘لا
.عضشختلاو ربدتلا

يف متخت نا لضضفألا نم ،ةلئاضسلل لوقنو
تدهتجا اذإا ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل نا˘ضضمر
ي˘˘ف تأار˘˘ق ا˘˘م ر˘˘جأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ف ،ع˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضست م˘˘˘لو
لاوضش رجأا نكل ،لاوضش يف متختو ،ناضضمر

هللا لاق امك هنأل ناضضمر رجأا يواضسي ل
ىل˘ضص- ه˘ي˘ب˘ن نا˘ضسل ىل˘ع ىلا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘˘ضس
لإا» :يضسدق ثيدح يف -ملضسو هيلع هللا
ىن˘ع˘مو ،«ه˘ب يز˘جأا ا˘نأاو ي˘ل ه˘نإا˘ف ما˘˘ي˘˘ضصلا
امنإا مايضصلا ىلع ارضصتقم سسيل انه موضصلا

،مايقو ،ةÓضص نم تادابعلا فلتخم ىلع
اهلك ،ا˘هر˘ي˘غو نآار˘ق˘لا ةءار˘قو ،تا˘قد˘ضصو
.ناضضمر يف فعاضضتي اهرجأا
2لاؤوضس
ةضصاخ تادابعلا ءانثأا ةريثك سسواضسو يدل

؟لعفأا اذام ،ةÓضصلاو ءوضضولا يف
باوجلا

ن˘م ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف ذو˘˘ع˘˘ت˘˘ي نا نا˘˘ضسنإلأا ىل˘˘ع
رد˘˘˘ضصم و˘˘˘ه يذ˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘جر˘˘˘لا نا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضشلا
نأا لئاق لوقي دق ،تادابعلا يف سساوضسولا
ن˘˘ك˘˘ل ،نا˘˘ضضمر ي˘˘ف ةد˘˘ف˘˘ضصم ن˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ضشلا

سسيل ،«نيطا˘ي˘ضشلا تد˘ف˘ضص» لو˘ق˘ن ا˘مد˘ن˘ع
اقÓطإا كرحتي ل ناطيضشلا نأا اذه ىنعم
كن˘ي˘ع˘ي ه˘ل˘لا نأا ا˘ها˘ن˘ع˘م ل˘ب ن˘نا˘˘ضضمر ي˘˘ف
ي˘ف كد˘عا˘ضست نا˘ضضمر ي˘ف ةو˘ق كي˘ط˘ع˘يو
ر˘˘ئا˘˘ضس نو˘˘ل˘˘ضصي ل نور˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘ف ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘لا
ل نوريثكو نناضضمر يف نولضصيو ،مايألا

ة˘ن˘ضسلا ما˘يا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط مو˘˘ضصلا نو˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘ضسي
ر˘ه˘ضشلا تا˘كر˘ب ن˘م˘ف ن˘نا˘ضضمر ي˘ف مو˘ضصيو
ل نيطايضشلاو ،ةدابع˘لا ر˘ي˘ي˘ضسي˘ت ل˘ي˘ضضف˘لا

اهيدل نوكت يتلا ةوقلا لثم ةوق اهل نوكت
.ةنضسلا مايأا رئاضس يف

ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^ ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^

ةينآارق تايآا يوتحت ةحفضصلا هذه
اهلامهإا مدع ءاجرلا،ةيوبن ثيداحأاو

كراضشي -ملضسو هيلع هللا ىلضص-ناك
م˘ه˘ناز˘حأاو م˘ه˘حار˘فأا ىف ه˘با˘˘ح˘˘ضصأا

،م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ضساو˘˘˘يو ،ًا˘˘˘حر˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘لد˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ف
يف مهدحو اوضسيل مهنأا نورعضشيف
مه ام مهنع ففخي ىتح ،مهتنحم
-:كلذ رو˘ضص ن˘مو ،ءÓ˘ب˘لا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف
َمsلَضسَو ِهْيَلَع ُهsللا ىsلَضص ِهsللا tيِبَن َناَك
ْن˘˘ِم ٌر˘˘َف˘˘َن ِه˘˘ْي˘˘َلِإا ُسس˘˘ِل˘˘ْج˘˘˘َي َسس˘˘˘َل˘˘˘َج اَذِإا
ٌريِغَضص ٌنْبا ُهَل ٌلُجَر ْمِهيِفَو ِهِباَحْضصَأا

َنْيَب ُهُدِعْقُيَف ِهِرْهَظ ِفْلَخ ْنِم ِهيِتْأاَي
ْنَأا ُل˘ُجsر˘لا َع˘˘َن˘˘َت˘˘ْما˘˘َف َك˘˘َل˘˘َه˘˘َف ِه˘˘ْيَد˘˘َي
َنِزَحَف ِهِن˘ْبا ِر˘ْكِذ˘ِل َة˘َق˘ْل˘َح˘ْلا َر˘ُضض˘ْح˘َي

ِهْيَلَع ُهsللا ىsلَضص- tيِبsنلا ُهَدَقَفَف ِهْيَلَع
«ا˘ًنا˘َل˘ُف ىَرَأا ا˘َل ي˘ِلا˘˘َم» َلا˘˘َق˘˘َف -َم˘˘sل˘˘َضسَو
يِذ˘sلا ُه˘tي˘َن˘ُب ِه˘sل˘لا َلو˘˘ُضسَر ا˘˘َي» :او˘˘ُلا˘˘َق
ىsلَضص- tيِب˘sن˘لا ُه˘َي˘ِق˘َل˘َف ،«َك˘َل˘َه ُه˘َت˘ْيَأاَر
ِهuيَنُب ْنَع ُهَلَأاَضسَف -َمsلَضسَو ِهْيَلَع ُهsللا

sمُث ِهْيَل˘َع ُهاsز˘َع˘َف َك˘َل˘َه ُه˘sنَأا ُهَر˘َب˘ْخَأا˘َف
ْنَأا كيلإا  tبَحَأا َناَك اَمtيَأا ُناَلُف اَي» َلاَق
ىَلِإا اًدَغ يِتْأاَت اَل ْوَأا َكَرُمُع ِهِب َعsتَمَت
ْدَق ُهَتْدَجَو اsلِإا ِةsنَجْلا ِباَوْبَأا ْنِم ٍباَب
ا˘َي» َلا˘َق «َك˘َل ُه˘ُح˘َت˘ْف˘َي ِه˘ْي˘َلِإا َك˘َق˘َب˘˘َضس
ِبا˘َب ى˘َلِإا ي˘˘ِن˘˘ُق˘˘ِب˘˘ْضس˘˘َي ْل˘˘َب ِه˘˘sل˘˘لا sي˘˘ِب˘˘َن
sيَلِإا tب˘َحَأا َو˘ُه˘َل ي˘ِل ا˘َه˘ُح˘َت˘ْف˘َي˘َف ِة˘sن˘َج˘ْلا

.«َكَل َكاَذَف َلاَق

ىواتف
Úمئاصصلأ

moc.liamg@8ehcuodgaiuodam :خيضشلا لاؤوضسل

موـــــيلا ةمكـــح
،خارّضصلا نم ىوقأا ئداهلا توّضصلا»
بدألاو ،رورغلا م˘ّط˘ح˘ي ع˘ضضاو˘ّت˘لاو
.«ةحاقولا مزهي

 نيحلاصصلأ لأوقأأ نم

تخألاو ،ة˘ع˘ير˘ضشلا ة˘ب˘حا˘ضص ي˘ه ة˘م˘ك˘ح˘لا نإا»
،عبطلاب نا˘ت˘ب˘ح˘ط˘ضصم˘لا ا˘م˘هو ،ا˘ه˘ل ة˘ع˘ي˘ضضر˘لا
 » ةزيرغلاو رهوجلاب ناتباحتملا

دضشر نبا

:لاق امُهنع ُهللا َيِضضر َرمُع نب هللادبع نع
لوقي َمsلضسو هيلع هللا ىsلضص هللا َلوضسر ُتعمضس
يف ا˘ه˘sنأا اوُرُأا ْد˘ق م˘ك˘ن˘م ا˘ًضسا˘ن sنإا» :رْد˘َق˘لا ِة˘ل˘ي˘ل˘ل
عبsضسلا يف اهsنأا مكنم ٌسسان يِرُأاو ،لَوُألا عبsضسلا
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سشاقنلا كعك

تانّوكمل 
:ةنيجعلا

ةريبك ةقعلم3 - ةدبز ةليك1 - معان ركشس ةليك1/2 - ةنيرف تÓيك4
ةششر - Óينف ةريغشص ةقعلم1 - بيلح ناجنف1 - رهزلا ءام ةليك1 -  تيز
حلم
:وششحلا

- رهزلا ءام ةريبك ةقعلم2 - تيز ةريبك ةقعلم2 - سسرغلا وا رمت غ002
ةفرق ةريغشص ةقعلم1/2
:نيزتلا
معان ركشس

: ريشضحتلا ةقيرط
و هيحرن مث د01 ةدم روفي سساكشسك يف هعشضن مث رمتلا يل مظعلا عزنن
نكمي،مهيطغنو سشوبرح لكششن رهزلا ءامو ةفرقلا و تيزلا هل فيشضن
ركشسلاو حلملا فيشضن مث ةلبرغم ةنيرفلا عشضن ءانإا يف .سسرغلا لامعتشسإا

مث نجعلا نود اديج تانوكملا طلخن تيزلا عم ةدرابلا ةباذم ةدبزلا مث
اهكرتن ة˘ير˘ط ة˘ن˘ي˘ج˘ع ىل˘ع ل˘شصح˘ت˘ن ىت˘ح بي˘ل˘ح˘لا و ر˘هز˘لا ءا˘م˘ب ل˘ل˘ب˘ن
.اهيطغن مث مجحلا ةطشسوتم تايرك لكششن مث ةعاشس عبر حاترت
ىتح فلنو سسرغلا وا رمتلا سشوبرح اهقوف عشضن و لÓحب ةيركلا طشسبن
اهعشضنو ةقلحلا سشقنن مث ةقلح لكششن و سسناجتم سشوبرح ىلع لشصحتن
071 ةجردب نرفلا اهلخدن .ةعاشس حاترت اهكرتنو اهيطغنو ةينيشص يف

ركشسلاب سشاقنلا كعك نيزن .د5 ىلع’ا نم اهللعششن لفشسأا نم رامحت ىتح
.رمتلا نم دوروب نيزنو معان

 ةدوـــــعلا

تانّوكملا
:ةنيجعلا

2 - حلم ةششر - سضيب1-ةنيرف تÓيك4
ءام+ءام - نمشس ةليك1 - معان ركشس ك م
ةنيجعلا عمجل رهزلا

:وششحلا 2
رو˘ششق - م˘عا˘ن ي˘حر˘م وا˘كوا˘ك تÓ˘ي˘˘ك3
نمشس ك م3 - معان ركشس ك م3 - نوميل

ءا˘م - ر˘م˘لا زو˘ل˘˘لا و و˘˘ل˘˘ح˘˘لا زو˘˘ل˘˘لا ر˘˘ط˘˘ع
ءا˘م يا˘شش سسأا˘ك:ة˘ي˘˘ل˘˘ط˘˘لا _3 - ر˘˘˘هز˘˘˘لا
سضيبا يئادغ نولم - معان ركشس - رهزلا

تيز ك م3 -
تاوطخلا
ةششر+ معان ركشس+ةنيرفلا ءانإا يف عشضن

بئادلا نمشسلا فيشضن اديج طلخن حلم
ءا˘م و ءا˘م˘لا˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ن و ل˘˘ك˘˘لا سسشسب˘˘ن و
ة˘ن˘ي˘ج˘ع ىل˘ع لو˘شصح˘ت˘˘ن ىت˘˘ح ر˘˘هز˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج ط˘ل˘خ˘ب و˘ششح˘لا ر˘شضح˘˘ن.ة˘˘ير˘˘ط
.رهزلا ءامب واكواكلا عمج و تانوكملا
و قارو˘لا˘ب ا˘ه˘حر˘شسن و تا˘ير˘˘ك ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك˘˘ششن
ىل˘˘ع ىه˘˘ط˘˘ي .ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك˘˘ششن و و˘˘ششح˘˘لا ع˘˘شضن
ةيلطلا .د01 ةدمل د081 ةرارح ةجرد
ركشسلا فيشضن و رهزلا ءام ءانإا يف عشضن
ة˘ق˘ع˘ل˘م˘ب ط˘ل˘خ˘ن و ج˘يرد˘ت˘لا˘˘ب م˘˘عا˘˘ن˘˘لا

ةليقت ةيلط ىلع لشصحتن ىتح بششخ
و تيزلا و نولملا فيشضن و ءيششلا سضعب
ا˘ه˘ن˘˘يز˘˘ن و سشيار˘˘ع˘˘لا ي˘˘ل˘˘ط˘˘ن كلذ د˘˘ع˘˘ب

.رفوتملا بشسح

06
:جاتحن تايركلا ةوششحل

نوجعملاب وششحملا زهاجلا نيلداملا نم ةبلع
يلطلا ةط’وكوشش ةبلع
ريغشض مجح كرتلا ةولح ةبلع

:جاتحن ’وكوششلا ةوششحل
يحرمو يلڤم واكواك غ052
ايفوت ةبلع

:’وكوششلا نم ايلعلا ةهجلا ةوششحل
يلطلا ةط’وكوشش ةريغشص ةبلع

:جاتحن ’وكوششلا سسوؤوكل
واكيجيف اداد تلمعتشسا ءاشضيب ’وكشش غ004
:نييزتلل
يبهذ قرو
قدنب
:جاتحن يلباشصلا فاوحل
وكوك داون ك م4
يلوج’ نم ةيمك
تاوطخلا
ىلع لشصحتن ايفوتلاب عمجنو نيلداملا يحرن

ةريغشص تاريوك لكششنو اديج اهملن .ةنيجع
اهيششحن ةيرك لك .ابيرقت بنعلا ةبح مجحب
’وكوششلا بوذن دعب نم .يلطلا ةط’وكوششب
م˘هد˘ب˘ج˘ن تا˘ير˘ك˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف سسط˘˘غ˘˘نو ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا

زو˘ج م˘ه˘قو˘ف سشر˘نو .نو˘ل˘يا˘ن قو˘˘ف م˘˘ه˘˘ط˘˘ح˘˘نو
’وكوششلا ةدعاقلا زهجن .فجشس نأا لبق دنهلا
’وكوششلا اوبوذن جلثلا تايرك اهقوف عشضن يتلا

مهعشضن ةرم لك نيترم حيلم لوملا ويشسنابنو
اولشصحتنو مهويلوميدنا .دواعنو ةجÓثلا يف

م˘˘ه˘˘با˘˘ق˘˘ن  .سسوؤو˘˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘شش ىل˘˘˘ع ةد˘˘˘عا˘˘˘ق  ىل˘˘˘ع
يللا ةنيجعب .ةي˘ل˘ف˘شسلا ة˘ه˘ج˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘ششح˘نو
.ايفوتلاب موملمو يحرمو يل�م واكواكلا يه
رمعن.ةلياه مهت˘ن˘ب .كر˘ت˘لا ةو˘ل˘ح ن˘م ة˘ب˘ل˘عو
سشرشسكتتام يتح طغشضنام نودب لماك غارفلا
ي˘ف ط˘ح˘نو ’و˘˘كو˘˘ششلا بل˘˘ق˘˘ن دو˘˘ع˘˘ن.’و˘˘كو˘˘ششلا
ليلقلا يلطلا ةط’وكوشش قوفلا نم يللا غارفلا

طح˘نو وا˘كوا˘ك˘لا عا˘ت ةو˘ششح˘لا ن˘م يو˘ششو ط˘ق˘ف
.ءاشضيبلا ةيركلا

يف مهشسطغنو يلباشصلا فاوح نهدن يلوجÓب
عات ةريغشص ةيمك يلباشصلا قوف طحنا دنهلا زوج

ءاشضيبلا ’وكوششلا عات ةدعاقلا طحنو ’وكوششلا
قد˘ن˘ب˘لا˘ب قو˘ف ن˘م ن˘يز˘ت .ة˘ير˘ك˘لا ا˘ه˘˘قو˘˘ف ي˘˘ل˘˘لا

.يبهذلا قرولاو

تانّوكملا ةعئارلا جلثلا تايرك
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˘مد˘قأا ن˘م اد˘حاو ر˘هزأ’ا ع˘ما˘ج˘˘لا د˘˘ع˘˘ي
م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
يلاوح لبق هؤواضشنإا مت ثيح ،يمÓضسإ’ا
نيذلا نييمطافلا يديأا ىلع ماع فلأا
.يدÓيم969 ماع رضصم اولخد
يداع دجضسم درجم طقف ضسيل رهزأ’ا

اضضيأا هنكلو ،ةيمÓضسإ’ا رئاعضشلا ةماقإ’
ةفاك نم بÓطلا هيتأاي يملع حرضص
ملعت لجأا ن˘م ي˘مÓ˘ضسإ’ا م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا
نإاف اذل ،ةعونتملا ةيمÓضسإ’ا تاضساردلا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا نازوا˘ج˘ت˘ي هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘تو ه˘˘نزو
نادلبلا فلتخم ىلإا لضصي يك يرضصملا
.ةملضسملاو ةيبرعلا
يف اوضضع رهزأ’ا خيضش ناك ،ايخيرات
دقعُي ناك يذلا ةرهاقلاب مكاحلا ناويدلا
ةضشقانم˘ل عو˘ب˘ضسأا ل˘ك ي˘لاو˘لا ة˘ضسا˘ئر˘ب
ةيداضصت˘ق’او ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ر˘ضصم لاو˘حأا

يلاولا لزع متي ناك امدنعو ،ةيرادإ’او
نم دب ’ ناك هنم ’دب ماقمئاق نييعتو
.لزعلا ىلع رهزأ’ا خيضش قدضصي نأا

عضساو ردقب رهزأ’ا عتمت هئاضشنإا ذنمو
،ةيضسايضسلا ةطلضسلا نع لÓقتضس’ا نم
هدراو˘م ى˘ل˘ع هدا˘م˘ت˘عا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن كلذو
فاقوأ’ا نم يتأا˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
دامتع’ا مدع نم هتنكم يتلا ةفلتخملا

ذ˘ن˘مو ،ه˘ت˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف ر˘هزأ’ا خ˘ي˘ضش بضصن˘م ثاد˘ح˘ت˘˘ضسا
.باختن’اب هرايتخا متي ينامثعلا رضصعلا

طقف ضسيل رهزأ’ا خيضش ةيمهأا دوعتو
ىد˘ل ة˘ي˘حور˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا ه˘˘ت˘˘نا˘˘كم˘˘ل
هرود˘˘ل ا˘˘ضضيأا ن˘˘كلو ،ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ضسم˘˘˘لا
ةقلح هرابتعاب رضشابملا ريغ يضسايضسلا

.يلاهأ’او ةلودلا نيب لضصو
يف اوضضع رهزأ’ا خيضش ناك ،ايخيراتو
دقعُي ناك يذلا ةرهاقلاب مكاحلا ناويدلا
ةضشقانم˘ل عو˘ب˘ضسأا ل˘ك ي˘لاو˘لا ة˘ضسا˘ئر˘ب
ةيداضصت˘ق’او ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ر˘ضصم لاو˘حأا

يلاولا لزع متي ناك امدنعو ،ةيرادإ’او

نم دب ’ ناك هنم ’دب ماقمئاق نييعتو
.لزعلا ىلع رهزأ’ا خيضش قدضصي نأا

8971 ماع ةرهاقلا نييضسنرفلا لوخدبو
ةيضسايضس ةيضصخضش مهأا رهزأ’ا خيضش ناك
دقو ،كيلامملا باحضسنا دعب رضصم يف
يف امهم ارود رهزأ’ا خويضش ةداق بعل
ارود او˘ب˘ع˘لو ،ن˘ي˘ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘موا˘˘ق˘˘م
ايلاو يلع دمحم بيضصنت يف ايروحم
.91ـلا نرقلا لئاوأا رضصم ىلع
رضصم يف ةثيدحلا ةلودلا ةأاضشن ذنم نكل
حب˘ضصأا ثي˘ح ،ر˘هزأ’ا لÓ˘ق˘ت˘ضسا ع˘جار˘ت
تا˘ي˘حÓ˘ضص ن˘م ر˘هزأ’ا خ˘ي˘ضش ن˘ي˘ي˘ع˘ت
يلع دمح˘م د˘ه˘ع ذ˘ن˘م كلذو ،م˘كا˘ح˘لا

.يلاحلا تقولا ىتحو
اذه رييغت ت’واحم نم مغرلا ىلعو
نإاف نيبرحلا نيب ام ةلحرم يف عضضولا
،ةيكلملا ةضسضسؤوم˘ل˘ل ا˘ع˘با˘ت ل˘ظ ر˘هزأ’ا

لÓقتضس’ا دعب اءوضس عضضولا دادزا دقو

.دÓ˘ب˘لا نوؤو˘ضش ةرادإا ر˘كضسع˘لا ي˘˘لو˘˘تو
ةدا˘عإا نو˘نا˘ق رد˘ضص1691 ما˘˘ع ي˘˘فو
،هلÓق˘ت˘ضسا ى˘ه˘نأا يذ˘لا ر˘هزأ’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

يتلا «ءاملعلا رابك» ةئيه ءاغلإا مت ثيح
متو ،رهزأ’ا خيضش رايتخاب موقت تناك
يف رهزأ’ا خي˘ضش تا˘ي˘حÓ˘ضص ضصي˘ل˘ق˘ت
ضضع˘˘˘ب ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو ،ه˘˘˘˘نوؤو˘˘˘˘ضش ةرادإا
داز ام وهو ،فاقوأ’ا ريزول تايحÓضصلا
يدهع يف ةلودلاو رهزأ’ا نيب تارتوتلا
رضصانلا دبع لامج نيقباضسلا نيضسيئرلا

كرا˘ب˘م د˘ه˘ع لÓ˘خو ،تادا˘˘ضسلا رو˘˘نأاو
ةلماكلا ةرطيضسلا تحت رهزأ’ا حبضصأا
.ةلودلل
يف رهزأ’ا حجن1102 رياني ةروث دعب
نيح كلذو ،هتيلÓقتضسا ضضعب دادرتضسا
ناك يذلا يركضسعلا ضسلجملا ردضصأا
نوناق ليدعتل اموضسرم كاذنآا دÓبلا ريدي

ضضع˘˘ب ى˘˘ط˘˘˘عأا يذ˘˘˘لا1691 ما˘˘˘˘˘ع

ةئيه» هراب˘ت˘عا˘ب ر˘هزأÓ˘ل ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘ضس’ا
‐ رهزأ’ا خيضش رايتخا متي نأاو ،«ةلقتضسم
نم باختن’ا قيرطب ‐هبضصنم ولخ دنع
رهزأ’اب ءاملعلا رابك ةئيه ءاضضعأا نيب

ةضسلج يف يرضسلا عارتق’ا قيرط نع
مث ،اهئاضضعأا ددع اثلث اهرضضحي ةيرضس
نيب نم ر˘هزأ’ا خ˘ي˘ضش ة˘ئ˘ي˘ه˘لا بخ˘ت˘ن˘ت
اهتاذ ةضسلجلا يف ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ح˘ضشر˘م˘لا
،ر˘ضشا˘ب˘م˘لا ير˘ضسلا عار˘˘ت˘˘ق’ا ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ىلع لضصح اذإا رهزأÓل اخيضش حبضصيو
تاو˘ضصأا دد˘ع˘ل ة˘ق˘ل˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’ا
نم ربكأ’ا مامإ’ا بختنيو ،نيرضضاحلا
مت˘يو ،ر˘هزأ’ا ءا˘م˘ل˘ع را˘ب˘ك ة˘ئ˘ي˘ه ل˘ب˘ق
ىدم ضسيئرلا لبق نم ا˘ي˘م˘ضسر ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
.هتلاقإا ةطلضس ضسيئرلا كلتمي ’و ،ةايحلا

ى˘ط˘عأا يذ˘لا و˘ه ل˘يد˘ع˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ع˘˘لو
ةطلضسلا نع رهزأ’ا خي˘ضشل ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘ضسا
بابضسأا دحأا و˘ه اذ˘ه ل˘ع˘لو ،ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

رهزأ’ا خي˘ضش ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا ي˘ف ر˘تو˘ت˘لا
د˘م˘حأا خ˘ي˘ضشلا ر˘ب˘كأ’ا ما˘˘مإ’ا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
حاتفلا دبع يرضصملا ضسيئرلاو بيطلا
ة˘ق˘فاو˘م ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع˘ف ،ي˘˘ضسي˘˘ضسلا
زومت/ويلوي3 بÓ˘ق˘نا ى˘ل˘ع بي˘˘ط˘˘لا

تاضسايضس نم ريثكلا ضضفر هنإاف3102
يو˘˘˘مد˘˘˘لا ضضف˘˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م ،ي˘˘˘ضسي˘˘˘ضسلا

حار يذ˘لا ة˘يود˘ع˘لا ة˘ع˘˘بار ما˘˘ضصت˘˘ع’
ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ه˘ت˘ي˘˘ح˘˘ضض
لحارلا ضسيئرلل ن˘يد˘يؤو˘م˘لا ن˘ي˘ي˘م˘ل˘ضسلا

ءارآ’ا ضضفر كلذ˘كو ،ي˘ضسر˘م د˘م˘˘ح˘˘م
ل˘ث˘م ،ا˘يا˘ضضق ي˘ف ي˘ضسي˘ضسل˘ل ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا
باهرإ’ا ةبراح˘مو ثار˘ي˘م˘لاو قÓ˘ط˘لا

ةقÓعلا رتوت ىلإا ىدأا ام وهو ،اهريغو
عبضسلا تاون˘ضسلا لاو˘ط ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب
.ةيضضاملا

روت˘ضسد˘لا ن˘م ة˘ع˘با˘ضسلا ةدا˘م˘لا ضصن˘تو
4102 ماع يف هرارقإا مت يذلا يرضصملا

ةيمÓضسإا ةئيه فيرضشلا رهزأ’ا» نأا ىلع
هر˘ي˘غ نود ضصت˘خ˘ي ه˘ل˘ق˘ت˘ضسم ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع
عجرملا وهو ،هنوؤوضش ةفاك ىلع مايقلاب
نوؤوضشلاو ةينيدلا مولعلا يف يضساضسأ’ا
ةوعدلا ةيلوؤوضسم ىلو˘ت˘يو ،ة˘ي˘مÓ˘ضسإ’ا

يف ةيبرعلا ةغللاو نيدلا مولع رضشنو
ريفوتب ة˘لود˘لا مز˘ت˘ل˘تو ،م˘لا˘ع˘لاو ر˘ضصم
قيقحتل ة˘ي˘فا˘كلا ة˘ي˘لا˘م˘لا تادا˘م˘ت˘ع’ا
ريغ ل˘ق˘ت˘ضسم ر˘هزأ’ا خ˘ي˘ضشو ،ه˘ضضار˘غأا
ةقير˘ط نو˘نا˘ق˘لا م˘ظ˘ن˘يو ،لز˘ع˘ل˘ل ل˘با˘ق
را˘ب˘ك ة˘ئ˘ي˘ه ءا˘ضضعأا ن˘ي˘ب ن˘م هرا˘ي˘ت˘˘خا
يف لدجلا ةداملا هذه ريثتو .«ءاملعلا
˘ما˘ظ˘ن ى˘ع˘ضس ثي˘˘ح ،ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ة˘˘قورأا
لجأا نم اهليدعتل ةرم نم رثكأا يضسيضسلا
نا˘م˘ضضو ر˘هزأ’ا لÓ˘ق˘˘ت˘˘ضسا ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
لبق لاحلا هيلع ناك امك هيلع ةرطيضسلا
يف هعضضو ام اذه لعلو ،رياني ةروث
،بيط˘لا خ˘ي˘ضشلا ع˘م ةر˘ضشا˘ب˘م ة˘ه˘جاو˘م
ىلع ةحو˘ت˘ف˘م ل˘ظ˘ت˘ضس ة˘ه˘جاو˘م ي˘هو
.ت’امتح’ا ةفاك

ينانعلا ليلخ  : ملقب

ةيمÓسسإلا ةفرخزلا يف يحورلا دعبلا

يف رضصبتلاو لمأاتلا ىلإا نآارقلا ةوعد تءاج
ةيم˘ن˘تو قوذ˘لا بيذ˘ه˘ت˘ل از˘فا˘ح ه˘تا˘يآاو نو˘كلا
ىلإا هب ومضسلا لجأا نم ،ناضسنإ’ا ىدل ضسحلا

نيب ةقÓعلل ناكف ،دوجولا اذه يف ايلع بتارم
ديحوتلا ةركف هضساضسأا يذلا ي˘ن˘يد˘لا د˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ريبك رثأا ةعيبطلا ىلإا ملضسملا ناضسنإ’ا ةرظنو
م˘ضسرو ة˘ي˘مÓ˘˘ضسإ’ا ة˘˘فر˘˘خز˘˘لا ن˘˘ف ةأا˘˘ضشن ي˘˘ف
مÓضسإ’ا راضشتنا مهضسأا كلذك ،اهداعبأاو اهدودح
ةدفاولا بوعضشلا تاراضضح فلتخم هباعيتضساو
نفلا اذه روطت يف ’ا˘ع˘ف ا˘ما˘ه˘ضسإا ا˘ه˘تا˘فا˘ق˘ثو
امئاق اvنف تاب ىتح ،روضصعلا ّرم ىلع هئارثإاو
هتايط يف لمحي ،هنومضضمو هلكضش يف هتاذب
ضسكعيو ،ةيمÓضسإ’ا ةمأÓل ةيلامجلا ةفضسلفلا

ناضسنإا ءانب يف ةيحورلاو ة˘ير˘كف˘لا ا˘ه˘م˘ي˘ها˘ف˘م
حورلاو لق˘ع˘لا ن˘ي˘ب نزاو˘ت˘لا˘ب مو˘كح˘م يو˘ضس
قضسانتب درفلا لخاد لم˘ع˘ت ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج د˘ضسج˘لاو
.مهعمتجم يف دارفأ’ا لمع لاح وهو ،ماجضسناو
ةيليمج˘ت ة˘ل˘ي˘ضسو ة˘ي˘مÓ˘ضسإ’ا فرا˘خز˘لا ّد˘ع˘تو
ضسانلا ةايح يف عضساو قاطن ىلع تمدختضسا

هيلع دتما يذلا يفارغجلا لاجملا لوط ىلعو
تا˘˘ب˘˘غر ضسكع˘˘ت˘˘ل خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع مÓ˘˘˘ضسإ’ا
،ةنيزلاو لامجلاب مضستت ةضشيع يف نيملضسملا
ضسا˘ب˘ل˘لا و ثا˘ثأ’او ن˘كضسم˘لا ي˘ف تر˘ه˘ظ˘م˘˘ت
ام ابلاغو ،ةايحلا عاتم نم كلذ ريغو بتكلاو
ةيضسدنه لاكضشأا نم ةيفرخزلا لامعأ’ا نوكتت

رضصانع نم وأا ،تاعبرملاو تاثلثملاو رئاودلاك
ناضصغأاو راهزأ’او قاروأ’اك ةي˘تا˘ب˘ن ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ع˘ب˘ضشم˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘م وأا ،را˘˘ج˘˘ضشأ’ا
تاملكلاو فورحلا) ةينيدلاو ةيبدأ’ا يناعملاب
ةفلتخملا رضصانعلا هذه لك ،(ةينآارقلا تايآ’او
مئاق ضصاخ ماظن قفو هتاحول يف نانفلا اهفظوي

وحن ىلع ر˘ظا˘ن˘ت˘لاو رار˘كت˘لاو ل˘خاد˘ت˘لا ى˘ل˘ع
مجحلاو ةيعضضولا ثيح نم بضسانتمو مظتنم
ءلمو ةحاضسملا ىلع عيزوتلا نضسحو ةفاثكلاو
راطإا ىلإا تاحاضسملا لك لوحتت ىتح ،غارفلا
’ا˘م˘ج ع˘ضشيو ،ة˘ير˘يو˘ضصت˘لا ة˘ع˘ت˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘خز˘˘ي
ىرذ عفرأا نانفلا لمع كلذب غلبيف ،ةيبذاجو
ينادجولا ضسحلا نع ريب˘ع˘ت˘لا ة˘م˘قو د˘ير˘ج˘ت˘لا
يف لمأاتملا يف ثعبي ام وهو ،ملضسملل قداضصلا

لمحي اناضسنإا هفضصوب ،ةيفرخزلا موضسرلا هذه
ةبغرلا ،قلطملا يناعم نم هلمحي ام هتاذ يف
هلمأات يف جليل ،روضصلا هذه ءارو ثحبلا يف
هرهوج يف كلذ عم وهو ،اقÓطإا رثكأا ملاع ىلإا
ةرذ لاقثمك اءزج ’إا ضسيلو ،هل ةميق ’ يداملا

نم هزنتكي ام Óخ ،حيضسفلا نوكلا اذه يف رابغ
نع تربع امك ةيلعلا تاذلا نم دمتضسم رهوج
نب نيدلا ييحم يفوضصلا ملاعلا ةلوقم كلذ
:يبرع
ريغضص مرج كنأا بضسحتو
ربكأ’ا ملاعلا ىوطنا كيفو
ة˘مأ’ا ا˘˘ه˘˘ب تر˘˘م ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘ضصع˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘فو
،ةيناكملا هتينبب ةفرخزلا نف لظ ةيمÓضسإ’ا

اظفاحم ،ابيرقت ىرخأ’ا ةينفلا لاغضشأ’ا لكك
،راضصمأ’ا فلت˘خ˘م ي˘ف د˘حو˘م˘لا ه˘ع˘با˘ط ى˘ل˘ع
ت’وحتلاو يفارغجلا دعبلا نم مغرلا ىلعف
ملاعلا اهدهضش يت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا
براقتلاو هباضشتلا ظحلت داكت كنإاف يمÓضسإ’ا
يف ءار˘م˘ح˘لا ر˘ضصق نارد˘ج ى˘ل˘ع ة˘فر˘خز ن˘ي˘ب
،ناريإا يف ةينآا ىلع ةنيزلا نم جذومنو ،اينابضسإا

،رضصم يف نآارق باتك تاحفضص ىلع طيطختو
هباضشتلا تام˘ضسو ،ي˘ن˘م˘ي ر˘ج˘ن˘خ ى˘ل˘ع ضشق˘نو
ريثأات ىلإا لاحلا ةعيبطب دوعت هذه براقتلاو

اهضساكعناو ة˘ي˘مÓ˘ضسإ’ا ة˘ي˘حور˘لا ضصئا˘ضصخ˘لا
نع ربع˘ت ة˘يد˘ير˘ج˘ت ةرو˘ضصب را˘ثآ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع
.ديحوتلا ةركف اهعجرم ةيدئاقع ةفضسلف
يمÓ˘ضسإ’ا ن˘ف˘ل˘ل ةز˘ي˘م˘م˘لا ضصئا˘ضصخ˘لا هذ˘هو
ر˘ه˘ظ˘م˘لا زوا˘ج˘ت˘ت فرا˘خز˘لا تل˘ع˘ج ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
ودبتف ،ةدرجملا نيعلاب كردي يذلا يجراخلا

حور اهلم˘ح˘ت ي˘ت˘لا ل˘ئا˘ضضف˘ل˘ل ةرو˘ضص ا˘ه˘نأا˘ك
ماظنلاو بيترتلا ىلع لوبجملا ملضسملا نانفلا

كردي ’ ينطاب لامج هثعبم كلذ لك ،ناقتإ’او
رثأا ىلع ةفرخز يف رظنلا درجمبو ،بلقلاب ’إا

ىلإا ةرظنلا كلت لوحتت ةدلاخلا راثآ’ا كلت نم
لامجلا ةقيقح ىلإا ضسفنلاب لوضصولل جارعم
يداملا ريغ لامجلا نم عونلا اذهو ،هتفضسلفو
ةمأ’ا هذه ءامل˘ع ن˘م ة˘ضصا˘خ˘لا ل˘غ˘ضش ا˘م˘لا˘ط˘ل
نم لعلو ،اوبتكو ه˘ي˘ف او˘ث˘ح˘بو ه˘ن˘ع او˘ث˘ح˘ب˘ف
يلازغ˘لا د˘ما˘ح و˘بأا ي˘فو˘ضصلا ما˘مإ’ا م˘هر˘ه˘ضشأا
:ددضصلا اذه يف لوقي يذلا
ةر˘ها˘ظ˘لا ةرو˘ضصلا ى˘˘لإا م˘˘ضسق˘˘ن˘˘ي لا˘˘م˘˘ج˘˘لا نإا
ةرو˘ضصلا لا˘م˘ج ى˘لإاو ضسأار˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘كرد˘م˘لا
.ةريضصبلا رونو بلقلا نيعب ةكردملا ةنطابلا

ىلإا يقارلا ينفلا هّضسحب ملضسملا نانفلا ءاجتلاو
اهعيوطتو ةيئرملا ةيزمرلا لاكضشأ’ا فيظوت
وحن ىلع يفرخزلا يعادبإ’ا هطاضشن ةمدخ يف
ةيؤورلا يف ايهانتم’ ’اجم ينفلا لمعلا لعجي

ل˘م˘ع˘لا ة˘حا˘ضسم˘ل ة˘يدا˘م˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا نإا ى˘˘ت˘˘ح
ةياهن انايحأا ضضرفت (..قرولا ،طئاحلا ،ةحوللا)
عابتا وه امنإا ،هتلضصاوم نود لوحت ةيفضسعت
،يمÓضسإ’ا نفلا اهب درفت ةيعادبإا ةينف ةّنضسل
،ىرخأ’ا ةيّنفلا ضسرادملا ةيقب نع اهب زيمتو
،ةاكاحملا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا˘ب ي˘ضضق˘ي د˘ي˘ل˘ق˘ت و˘هو
ي˘نا˘ع˘م˘لاو ت’’د˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأا رد˘˘ق ل˘˘ق˘˘نو

ةيغب كلذو ،ةروضصلا اهب ضضبنت يتلا ةينادجولا
هاوتضسمو هلكضش يف لامجلا نم رثكأا بارتق’ا
،لئازلا يداملا هموهفم نم ررحتلاو ،يحورلا

ةردقلا هزوعت نلف كلذ ضسكع نانفلا ءاضش ولو
،يه امك اهتأايه ىلع اهلقنو ةعيبطلا مضسر ىلع
،يمÓضسإ’ا روظ˘ن˘م˘لا˘ب فر˘خز˘لا ى˘ق˘ب˘ي اذ˘ه˘لو
ىلع ام˘ئا˘ق ،ىر˘خأ’ا ن˘ف˘لا لا˘كضشأا ن˘م هر˘ي˘غ˘ك
ةيضسدح ةفرعم اه˘ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي˘ضسح˘لا ة˘فر˘ع˘م˘لا
ةي˘ن˘ف˘لا ه˘تر˘ي˘ضسم ءا˘ن˘ثأا ي˘ف نا˘ن˘ف˘لا ا˘ه˘ب˘ضست˘كي
.ةيحورلاو
نف ىلع ةري˘ضصق˘لا ة˘لÓ˘طإ’ا هذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ي˘فو
’اجم وعدي ’ امب نيبتي ةيمÓضسإ’ا ةفرخزلا
يف ةزراب ةمضس لثمي يحورلا بناجلا نأا كضشلل
ايمÓضسإا اعباط لب ’ يفرخزلا يعادبإ’ا لمعلا

ةضصق ا˘ن˘ه ا˘ه ي˘نر˘ضضح˘تو ،ن˘ف˘لا اذ˘ه˘ب ا˘ضصا˘خ
اذ˘ه ي˘ف ة˘م˘تا˘خ˘ك ر˘كذ˘لا ق˘ح˘ت˘ضست ة˘ي˘خ˘˘يرا˘˘ت
هب عتمتي ناك ام ىلع فوقولل كلذو قايضسلا
ةجرد نع حضصفت ةقلذح نم ملضسملا نانفلا

ىّلحت يذلا ينفلا يعادبإ’ا ضسحلا نم ةيلاع
د˘ع˘ب ،ا˘نا˘ب˘ضسإا ا˘كو˘ل˘م نأا خ˘يرا˘ت˘لا يور˘ي ذإا ،ه˘ب
رضصق ميمرت اودارأا ،ةيليبضشإا ىلع مهئÓيتضسا
ةيمÓضسإ’ا ةيبرعلا هملاعم ةلازإا ةينب دابع ينب
،هتفرخز ىلع ةيحيضسملا زومرلا ضضعب لاخدإاو
،كلذب مايقلل نيملضسم نينانفب ذئنيح اودجنتضسا
تعضضو ةرهام ةملضسم ديأاب ةفرخزلا تحلضُصأاف
زمر هيلع ىغطي هرهظم يف ايحيضسم اميمضصت
اديج رظانلا هيف لمأات ام اذإا هنكلو بيلضصلا
’» ةرابعلا هدضسجت ايمÓضسإا اعباط يفخي هدجي

ايفخم يفرخزلا رضسلا اذه لظو ،«هللا ’إا بلاغ
ةراضضحل لقع˘م ر˘خآا طو˘ق˘ضس د˘ع˘ب ةد˘ع ا˘نور˘ق
.ابوروأا يف مÓضسإ’ا

يبابط دمحأا  : ملقب
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ÚلوؤوشسŸا صضعب تحشضفو بويعلا تفششك

  تاعقنتصسم ¤إا جيريرعوب جرب تاقرط لًو– راطمأ’ا
اهتدهضش يتلا راطمأ’ا تببضست
جر˘ب ة˘ي’و ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
بويع فضشك يف ،جيريرعوب
ةضسايضس اذكو تاقرطلا زاجنا
اه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا ج’و˘كير˘ب˘لا
،ةي’ولا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا ضضع˘ب
ر˘ي˘˘ي˘˘ضست ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ءاو˘˘ضس
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م وأا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘لا
يتلا ت’واقملا عم م˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت
تا˘قر˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م تز˘˘ج˘˘نأا

ةعقاولا تاقرطلا اهنم ةضصاخ
.ةينكضسلا ءايحأ’ا لخاد
يف اريبك ارمذت قلخ ام اذه
ءا˘ي˘حأ’ا هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق طا˘˘ضسوأا
ىلا اهيف تاقرطلا لوحتت يتلا
املك تاعقنتضسمو ةيئام كرب
ار˘˘ظ˘˘ن ،را˘˘ط˘˘مأ’ا تط˘˘˘قا˘˘˘ضست
،فر˘˘ضصلا تاو˘˘ن˘˘˘ق با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل
بب˘˘˘ضسب ا˘˘˘ه˘˘˘ضضع˘˘˘ب داد˘˘˘ضسناو
˘مد˘عو ة˘م˘كار˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘بر˘˘تأ’ا
تائيهلا فرط ن˘م ا˘ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
.ةضصتخملا

قطا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م تد˘ه˘ضشو
ةيدعر راطمأا لوطه ةي’ولاب

ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ف˘˘ضشك ا˘˘م ،ةر˘˘يز˘˘˘غ
ضضعب اهيلا تلآا يتلا ةيثراكلا
ايلج ر˘ه˘ظ ا˘م اذ˘هو تا˘قر˘ط˘لا
م˘˘ظ˘˘ع˘˘م نأا ثي˘˘ح  ،نا˘˘كضسل˘˘ل

ببضسب تقلغأا ةنيدملا تاقرط
تاعولابلاو يراج˘م˘لا داد˘ضسنا
ح˘لا˘ضصم˘لا˘ب ىدأا ا˘م  ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا
˘ما˘ي˘ق˘لاو ل˘خد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ها˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘ف˘˘ضش تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
يف تاعولابلا ضضعب فيظنتو
نم وج قلخ ام راهنلا حضضو
يرورملا قانتخ’او ىضضوفلا

ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب ل˘˘ع˘˘جو
لا˘م˘ع ل˘خد˘ت ن˘م نور˘˘مذ˘˘ت˘˘ي
لدب رخأا˘ت˘م تقو ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا
تقو يف ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا
.قباضس

اهتلخد لزانملا ضضعب نأا امك
اذهو ،اهقرغت نأا تداكو هايملا
تا˘عو˘لا˘ب˘لا تأÓ˘ت˘ما نأا د˘˘ع˘˘ب
ام  ،لزا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا

تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
جارخإا يف ءاضضيب ةليل  يضضمت

نم تقفدت يتلا  ةرذقلا هايملا
ى˘˘لا تل˘˘˘خدو تا˘˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا

ررضضتلا نع كيهان ،مهلزانم
ه˘ل تضضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
تزجنا يتلا تاقرطلا ضضعب
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘˘ئاو˘˘ضشع ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
تأÓ˘ت˘ما ر˘˘ف˘˘ح ى˘˘لا تلو˘˘ح˘˘ت
اريبك ءايتضسا فلخ ام  ، هايملاب
،تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘ضصأا ط˘ضسو
او˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط م˘˘˘هرود˘˘˘ب ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ذا˘خ˘تا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘ضسلا
دا˘˘ج˘˘ياو ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘ج’ا

اذه راركت يدافتل ةليفك لولح
   .ىرخأا ةرم ويرانيضسلا

فقوي كردلا
 يششاوملا قراشس

ةيميلقإ’ا ةعومجملا يقلت روف
تر˘ما˘ضست˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
ة˘م˘لا˘كم ،ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب˘˘ب
،نين˘طاو˘م˘لا د˘حأا ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه
ة˘ب˘كر˘م رور˘م ن˘ع غ˘ّل˘ب يذ˘˘لا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف كو˘˘˘كضشم
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘˘ع ي˘˘ضشاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
مت ،67 مقر ينطولا قيرطلا
ىلإا لقنتلا و ةيرود ليكضشت

را˘ضسم ع˘ب˘ت˘ت و نا˘كم˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت˘ي˘ل ،ة˘ب˘كر˘م˘لا
ضصخضش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م  ة˘قر˘ف˘لا

ة˘قر˘ضس ة˘ي˘˘ضضق ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م
61 عا˘جر˘ت˘ضسإا ع˘م ي˘ضشاو˘م˘˘لا

ز˘ج˘˘حو ة˘˘ي˘˘ضشا˘˘م˘˘لا ن˘˘م ضسأار
ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم˘لا ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
دع˘بو .رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ير˘ج˘لا
طيضشنتو تاير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت

نأا ن˘ي˘ب˘ت ،مÓ˘ع˘ت˘ضس’ا ر˘ضصن˘ع
نتم ىلع ةلمحملا يضشاوملا
دو˘ع˘تو ة˘قور˘˘ضسم ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

(ن.ب) ى˘م˘ضسم˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘كل˘˘م
،تر˘ما˘ضست ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ن˘˘كا˘˘ضسلا

ل˘ي˘كو تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘تو
،ايميلقإا ضصتخملا ةيروهمجلا
،اهكلامل يضشاوملا م˘ي˘ل˘ضست م˘ت
هبتضشملا ميدقت متيضس نيح يف
ءاهتن’ا دعب ةلادعلا مامأا هيف
.قيقحتلا تاءارجإا نم

فيرشش نب قوراف

ةروزم قئاثوب اهعيب ةداعإاو تابكرملا ةقرشس فرتحت
 ةمظنم ةيمارجا ةعامج كيكفت

ةديلبلاب قيلعلا يداوب
ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘ضصا˘ن˘ع تن˘كم˘˘ت
،ةديلبلا ةي’وب قيÓعلا يداو
ةيمارجا ةعا˘م˘ج كي˘كف˘ت ن˘م
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘ضشن˘˘˘ت ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
ةضصتخم ،ينطولا ىوتضسملا
ةرجؤوملا تابكرملا ةقرضس يف
ت’ا˘كو ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ند˘˘ل ن˘˘م
اهعيب ةداعإ’ تارايضسلا ءارك
تا˘˘ي’و ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
   .نطولا
ةميرج˘لا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
ة˘يا˘م˘˘حو ،ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نا ى˘˘ت˘˘ضشب
،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو ضصا˘˘خ˘˘ضش’ا
ىلع نم’ا رضصانع تلضصحت
ةعامج دوجوب ديفت تامولعم
ءار˘˘˘كب مو˘˘˘ق˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مار˘˘˘˘جا
ت’اكو ةدع ربع تابكرملا

نطولا تاي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
ريغلا ىلع ا˘ه˘ضضر˘ع˘ب مو˘ق˘ت˘ل
.اهقئاثو ريوزت دعب عيبلل

تامولع˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا˘بو
فيقوت مت ،ةينقتلا لئاضسولاو

ةنوكت˘م˘لا ة˘كب˘ضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع
مهنيب نم ،دارفا ةتضس60 نم
نيتب˘كر˘م عا˘جر˘ت˘ضساو ،ةار˘مإا
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘ضس
دعي ميتنضس نويلم842 هردق
تابكرم˘لا ع˘ي˘ب تاد˘ئا˘ع ن˘م
قئاثوب ر˘ي˘ضسل˘ل ة˘عو˘ضضو˘م˘لا

زج˘ح ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ةروز˘م
ةضصخرو نيتروزم نيت˘قا˘ط˘ب
زا˘ج˘نا م˘ت˘ي˘ل ؛ةروز˘م ة˘قا˘ي˘ضس
دضض ةيئاضضق تاءارجإا فلم
م˘ت ن˘يذ˘لا م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘لا
،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘˘حا
ة˘يا˘ن˘˘ج ة˘˘ي˘˘ضضق ضصو˘˘ضصخ˘˘ب
ةحنج ،رارضشا ةيعمج نيوكت
ة˘ح˘ن˘ج ،لا˘ي˘ت˘˘ح’او بضصن˘˘لا

ريوزتلا ةحنج ،ةنام’ا ةنايخ
ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضساو
ة˘ح˘ن˘ج ،ة˘يراد’ا تارر˘ح˘م˘لا
ة˘يو˘ه لا˘ح˘ت˘نا ع˘م ،ة˘˘قر˘˘ضسلا
.ريغلا

ق.صس

يديشس ةي’ول ةيبونجلا ةيحاشضلا مظعم ىلع عوبشسأ’ا ةياهن تطقاشست يتلا ةيدعرلا راطمأ’ا تفلخ
.ةريبك ةيحÓف رئاشسخ ،صسابعلب

ةلمج راطمأ’ا هذه تببضس ثيح
لي˘ضصا˘ح˘م˘لا ي˘ف ر˘ئا˘ضسخ˘لا ن˘م
يتلا ةرمثملا راجضشأ’او ةيحÓفلا
هايم ببضسب ةرات اهرامث تطقضس
ىرخأا ةراتو ،باعضشلاو ةيدوأ’ا
يف علهلا راثأا يذلا دربلا ببضسب
موحرم ةيدلبب نينطاوملا ضسوفن

لو˘˘ي˘˘ضس ن˘˘م او˘˘˘فو˘˘˘خ˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
.راطمأ’ا

ضسابعلب يديضس ةي’و تدهضشو
ن˘˘ير˘˘ي˘˘خأ’ا ن˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ح˘˘ضضف ى˘˘˘لإا تدأا تا˘˘˘ط˘˘˘قا˘˘˘ضست
نأا دع˘ب «ج’و˘كير˘ب˘لا» ة˘ضسا˘ي˘ضس
ندملا عراوضش فلتخم تلوحت
،تاعقنتضسمو كرب ىلإا اهتايدلبو
حلاضصمل ع˘ير˘ضسلا ل˘خد˘ت˘لا ’و˘ل
تاعاطقلا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘يا˘م˘ح˘لا
نم ريثكلا تلازأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘عا˘ف˘لا

.راطمأ’ا هذه تافلخم
تل˘ضش د˘ق ة˘يدوأ’ا ها˘ي˘˘م تنا˘˘كو
رارغ ىلع تاقرطلا نم ديدعلا
901 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
يد˘ي˘ضس ي˘ت˘˘ي’و ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا
ق˘ير˘ط˘لاو ضضي˘ب˘لاو ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
رئ˘ب ن˘ي˘ب401 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.موحرمو مامحلا

قيرطلا فرع ،هتاذ قايضسلا يفو
م˘جرو ءا˘م˘لا ضسأار ن˘ي˘ب ط˘˘بار˘˘لا
ها˘ي˘م ه˘˘تر˘˘م˘˘غ نأا د˘˘ع˘˘ب ضشو˘˘مد
.راطمأ’ا

 ةجاحب بيتاتكلا
معد ¤إا

ره˘ضش لÓ˘خ لا˘ب˘قإ’ا د˘ياز˘ت˘ي
ضسرادملا ىلع ميركلا ناضضمر

بونج ربع ةرضشت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘نآار˘ق˘لا
ثي˘ح ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘ضس ة˘˘ي’و
اذه ةيادب ذنم اهبÓط ددع عفترا
بلاط001 ىلا ليضضفلا رهضشلا
لك يف هللا باتك ظفحل ىعضسي
عفد يذلا رمأ’ا ،ةينآارق ةضسردم
ج˘ما˘نر˘ب ع˘ضضو ى˘لإا ا˘هر˘ي˘˘ضسم˘˘ب
تائفلا عيمج لمضشيضس يظيفحت
ديعلا دعب ام ىلإا دتميو ةيرمعلا

ة˘ل˘ط˘ع˘˘لا بار˘˘ت˘˘قا ع˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ
.ةيفيضصلا

ةينآارقلا ضسرادم˘لا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت
لا˘˘ف˘˘طأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق
نيبغارلا نيضسنجلا يف بابضشلاو
ام ،هللا تايآا ظفحو ليترت يف
عيراضشم ينبت ىلع ةمئأ’ا عجضش
هذه لمع ليعفت دضصق ةيميلعت
ر˘˘ضصت˘˘ق˘˘ت ’ ى˘˘ت˘˘ح ضسراد˘˘˘م˘˘˘لا

نآار˘ق˘لا ظ˘ف˘ح ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ

ضسراد˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج ناو ة˘˘ضصا˘˘خ
ةقطن˘م˘لا˘ب ةر˘ضشت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘نآار˘ق˘لا
دد˘ع د˘ياز˘ت ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

ابلاط نيعبضسلا قوفيل اهيبضستنم
ع˘فد ا˘م ا˘ه˘ت˘حا˘ضسم ق˘ي˘ضض م˘˘غر
ىلع دا˘م˘ت˘ع’ا ى˘لإا ا˘ه˘ير˘ي˘ضسم˘ب
.جيوفتلا ماظن
يذلا ر˘ي˘ب˘كلا با˘ط˘ق˘ت˘ضس’ا اذ˘ه
ددعب عفد ضسرادملا هذه هفرعت
عضضو يف ريكفتلا ىلإا ةمئأ’اب
د˘˘عا˘˘ضسم ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت عور˘˘˘ضشم
ا˘م˘ي˘ضس ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نوكي نأا ىلع ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
تي˘قاو˘م ع˘م ا˘˘ضضيأا ى˘˘ضشا˘˘م˘˘ت˘˘ي
ةلطعلا ةيادب راظتنا يف ميلعتلا
 .ةيفيضصلا

ةيميلعتلا تامدخلا ءارثإا دضصقو
هذ˘ه ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
نوكي ’ ىتح ةيمآارقلا ضسرادملا

نر˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا با˘˘˘ضست˘˘˘ن’ا
،ط˘ق˘ف ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘ب˘ضسا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
ةموظنمب ضسرادملا هذه معدتتضس
ء’ؤوه ةدعاضسمل ةيميلعت ةيوبرت
عيرضسلا جامدن’ا ىلع ذيمÓتلا
ن˘ع ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ضسراد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

لوح ضسورد مهل ميدقت قيرط
ةيبرعلا ةغللا تايدجبأاو دعاوق
ليب˘ضس ي˘ف ة˘ط˘ضسب˘م ة˘ق˘ير˘ط˘بو
لا˘˘˘ي˘˘˘جأ’ا ي˘˘˘بر˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘ضسم
،م˘ه˘ما˘ه˘م ءادأا ى˘ل˘ع ضسراد˘م˘لا˘ب
بادآ’ا م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ءانبل ةحي˘ح˘ضصلا تا˘ي˘كو˘ل˘ضسلاو
تقولا يف اركذم . ميلضس عمتجم
ضسرادملاو بيتاتكلا ةيمهأاب هتاذ
. طخلا ميلعت يف ةينآارقلا

ودبع.صص

دربلا تابحب ةبوحشصم تناك

سسابعلب يديصسب ةيحلف رئاصسخ فلخت ةيدعرلا راطمأ’ا

اهتذفن ةيلمعلا
ةيويدج نما حلاشصم

نم غلك58 زجح
ءارمحلا موحللا

نازيلغب
ةطرضشلا تاوق تنكمت
ةرئاد نمأاب ةيئاضضقلا

نم نازيلغ ةي’وب ةيويدج
موحللا نم غلك68 زجح
ةحلاضص ريغ ءارمحلا
ةهجوم تناك كÓهتضسÓل
ةيلمعلا .كÓهتضسإ’ا ضضرغل
تاذل تايرود دعب تمت
فيقوت مت نيأا ،حلاضصملا

ونور» عون نم ةبكرم
قئاثولا ةبقارم دعب ،«وغنوك
طبضض ،اهضشيتفتو
ةبكرملل يفلخلا قودنضصلاب

تناك (جاعن) يضشاوم ةضسمخ
68:ـب اهنزو ردق ةحوبذم
ىلإا ةهجوم تناك غلك
ضضرغل تÓحملا باحضصأا
ةمدعنم تناك ثيح ،اهعيب
اهبحاضص زوحي ’و ةفاظنلا
تبثت ةيبط ةداهضش

يف ةلوقنمو ،اهتيحÓضص
مدعل ةأايهم ريغ ةبكرم
لقنلا طورضش اهتاعارم
فلم زاجنإا مت دقو .ديربتلاو
هبتضشملا دضض يئاضضق ءارجإا
ريغ حبذلا ةفلاخم نع هيف
عم ءارمحلا موحلل يعرضشلا
.ةأايهم ريغ ةبكرم يف لقنلا

بويا .صس

تنششومت نيع

تنرتن’ا ةكبصشب ةيئادتبا103 طبر
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تج˘˘مر˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘كل˘˘ضسلا تÓ˘˘ضصاو˘˘م˘˘˘لاو
103 ط˘˘بر ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ضسÓ˘˘˘لاو
ل˘تا˘ضسلا˘ب ة˘يو˘بر˘ت ة˘˘ضسضسؤو˘˘م
˘˘ما˘˘˘ي’ا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
تادعملا لابقتضسا ةمرضصنملا
اميف طبرلا ةيلمعب ةضصاخلا
ة˘ي˘لو’ا برا˘ج˘ت˘لا ءار˘جا م˘˘ت

ة˘˘ضسرد˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘لوز˘ع˘م ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با

.ةضصاهلو
و د˘ير˘ب˘لا ةر˘يد˘م تح˘˘ضضوأاو
ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ل تÓ˘˘ضصاو˘˘م˘˘لا
،يواديع ةري˘ضصن ،تن˘ضشو˘م˘ت
اضضيا ل˘م˘ضشت˘ضس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا

ا˘ي˘ح˘ضص از˘كر˘م56 ط˘˘˘˘˘بر
.تينرتن’ا ةكبضشب

ةبشسن ةئملاب98
ةيتايلمعلا ةيطغتلا

.ةيندملا ةيامحلل
ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘ضسن تغ˘˘˘ل˘˘˘ب
حلا˘ضصم زا˘ه˘ج˘ل ة˘ي˘ت˘يا˘م˘ع˘لا
نيع ةي’وب ةيندملا ةيامحلا
لضضفب ،ةئاملاب98 تنضشومت
ةي˘ضسي˘ئر ةد˘حو41 د˘جاو˘˘ت
ى˘ل˘ع ة˘يو˘نا˘ث تاد˘حو60و
.ةي’ولا ميلقا ةفاك ىوتضسم
059 ا˘˘˘هر˘˘˘طؤو˘˘˘ي ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘لا

بترلا فلتخم نم مدختضسم

ى˘لا ة˘فا˘ضض’ا˘ب ف˘˘ئا˘˘ظو˘˘لاو
نيعبا˘ت ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘م ن˘يز˘كر˘م
 .ةيريدملل
لو’ا لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘لا ح˘˘˘˘ضضوأاو
ن˘ب ،ة˘ي’و˘لا˘ب زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع
جمرب عاطقلا نأا ،دارم ملاضس
عيضسوت ىلإا فد˘ه˘ي ا˘ط˘ط˘خ˘م
لمضشتل ةيناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كضسلا
ط˘˘ضسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا

لوخد ى˘لإا ار˘ي˘ضشم .د˘ي˘ع˘ب˘لاو
لاجم ةيندملا ةيامحلا ناوعا
لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
ذاقن’ا و ءافط’او فاعضس’ا

نيوكت و ليكضشت لÓخ نم
ة˘قر˘ف ل˘ث˘˘م ة˘˘ضصت˘˘خ˘˘م قر˘˘ف
و ةيلو’ا  تÓخدتلا و معدلا
بÓكلل ة˘ي˘ن˘ق˘تو˘ن˘ي˘ضس ة˘قر˘ف
ةبردتملا

عربتلا ةلمحو...
ةدع نب يديشسب مدلاب
راث˘يإ’ا حور ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل ا˘ي˘ع˘ضس
تمظن ةنطاوملاو نماضضتلاو
نا˘ي˘ح ن˘˘با ر˘˘با˘˘ج» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
عم قيضسنتلاب » مدلاب عربتلل
ن˘˘ي˘˘˘ع مد˘˘˘لا ن˘˘˘ق˘˘˘ح ز˘˘˘كر˘˘˘م
مدلا كنب لÓخ نم ،تنضشومت
مدلاب عربتلل ةلمح ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

«ةجا˘م ن˘با» د˘ج˘ضسم ة˘حا˘ضسب
. ةدع نب يديضس ةيدلب طضسو
’ابقإاو اناضسحتضسا تق’ ةيلمعلا

03 قا˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ذا˘ق˘نإا ل˘جأا ن˘م كلذو ،ا˘عر˘ب˘ت˘˘م
تو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ضصا˘˘خ˘˘ضشأا حاورأا

يتلا ةمزأ’ا هذه لظ يف ةضصاخ
ناطرضسلا ىضضرم اه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ثداوح ت’اح ضضعبو دبكلاو
.رورملا
لماك ريفوت مت ،ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘ب
ةيرضشبلاو ةيداملا تاناكمإ’ا

،يبط هبضشو يبط مقاط نم
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ع˘˘م
ي˘ح˘ضصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘فو
،ةيل˘م˘ع˘لا حا˘ج˘نإ’ د˘م˘ت˘ع˘م˘لا
تاردابملا هذ˘ه ل˘ث˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ل
ىلإا جاتحتو ،ىضضرملل ةمهم
.نينطاوملا ةكراضشم
اهرضشابت ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا دو˘ع˘تو
تايد˘ل˘ب بار˘ت ر˘ب˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
عربتملا ىلع ةدئا˘ف˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا
،ةيومدلا ةرود˘لا طا˘ضشن ةدا˘يز˘ب
مدلا يف ديدحلا ةبضسن ليلقتو
ة˘˘با˘˘ضصإ’ا با˘˘ب˘˘˘ضسأا د˘˘˘حأا ه˘˘˘نأ’
داد˘˘˘ضسناو بل˘˘˘ق˘˘˘لا ضضار˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ب
دار˘فأا ن˘م ا˘˘م˘˘عدو ،ن˘˘ي˘˘يار˘˘ضشلا
ي˘ف مد˘لا كو˘ن˘ب˘˘ل ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
.نيمظنملا قفو ،تايفضشتضسملا

ةنوب Úشسح
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مهئانبأا ةاناعم فقوي نأا نولمأاي
ةناجو ةيوناث عورصشم رخأات

ءايلوأ’ا قلقي لجيجب ريهاطلاب
زا˘ج˘نإا عور˘ضشم د˘ه˘ضش
ةناجو ةيدل˘ب˘ب ة˘يو˘نا˘ث
قرضش ريهاط˘لا ةر˘ئاد˘ب
ار˘خأا˘ت ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
ديد˘ع بب˘ضسب  ،ار˘ي˘ب˘ك
تابوعضصلاو ليقارعلا
عورضشملا اهفرع يتلا

ل˘ب˘˘ق ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نإا ذ˘˘ن˘˘م
.رهضشأ’ا ديدع
ءايلوأا حاترا نأا دعبف

بر˘ق ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
مهئانبأا ةا˘نا˘ع˘م ة˘يا˘ه˘ن
ايموي لقنتلا ءانع نم
نم ريهاطلا ةيدلب ىلإا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ضسارد˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

تا˘يو˘نا˘ث˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
تاذ ى˘ل˘ع ة˘˘عزو˘˘م˘˘لا
دعب بب˘ضسب  ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ف˘ي˘لا˘كتو ة˘˘فا˘˘ضسم˘˘لا
ةاناعملا نأاودبي ،لقنلا
ة˘يو˘نا˘ث˘لاو لو˘˘ط˘˘ت˘˘ضس
ح˘ت˘ف˘˘ت ن˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م ا˘ه˘باو˘بأا
ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ضسارد˘˘˘لا
ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسب
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘ضصلا

بحا˘˘˘˘˘˘˘˘ضص ته˘˘˘˘˘˘˘˘جاو
اهنيب نم  ،عورضشملا

ل˘ي˘قار˘عو تا˘بو˘ع˘˘ضص
از˘جا˘ح تف˘قو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘ضست ما˘˘مأا
هزجع ببضسب لاغضشأ’ا

د˘˘يد˘˘˘ضست ن˘˘˘ع ى˘˘˘ت˘˘˘ح
،ه˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ع بتاور

ضضعب ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ق’ز˘˘˘˘نإ’ا

يتلاو ةبرتلا ا˘ه˘ت˘فر˘ع
ع˘˘ضضو ن˘˘م تب˘˘˘ع˘˘˘ضص
.ي˘ت˘ن˘م˘˘ضسإ’ا راد˘˘ج˘˘لا

ةيلاملا ليقارعلا نعو
بحا˘˘˘˘˘˘˘ضص لو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ي
لجضس ه˘نأا˘ب ة˘لوا˘ق˘م˘لا

،رييÓم5ب از˘˘ج˘˘˘ع
ة˘ير˘يد˘م ر˘خأا˘ت بب˘ضسب
بضص ي˘ف ل˘ي˘˘غ˘˘ضشت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘غأ’ا
يلاتلابو.ةمزÓلا

ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ل ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘بو
نم ،ةيلاحلا لاغضشأ’ا
حتف˘ت نأا ل˘ي˘ح˘ت˘ضسم˘لا
علطم اهباوبأا ةيوناثلا
ي˘˘˘˘ضسارد˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
دضشاني اذهلو  ،لبقملا
ونطاق ذيمÓتلا ءايلوأا
ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘جو ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘ضسلا
ى˘˘˘ل˘˘˘عو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصو˘˘˘˘لا

ةي’و˘لا ي˘لاو م˘ه˘ضسأار
ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘˘ضض
اذ˘ه˘ل د˘ح ع˘˘ضضو ل˘˘جأا
يف لضصاحلا ضسعاقتلا

رابجإاو عورضشملا اذه
ىلع ،هيلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
لامعأ’ا ةريتو عيرضست
رخأاتلا كرادت لجأا نم
اذ˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘˘ضصا˘˘˘ح˘˘˘لا
. عورضشملا

 ميهارب.ع

ةركشسب
ةيندملا ةيامحلل تلخدت01

يدج يداو ناصضيف ءارج
تاد˘˘˘˘˘حو تل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ضس
ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ذ˘ن˘م ةر˘˘كضسب ة˘˘ي’و˘˘ب
ضسي˘م˘خ˘لا ضسمأا ة˘ل˘ي˘˘ل
01  ،ي˘˘˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
ءÓ˘˘˘˘˘جإ’ تÓ˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت
ضصاضصتما و نينطاوم
ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع˘ب ها˘ي˘م˘˘لا
راطمأ’ا ءارج ةي’ولاب
ةط˘قا˘ضست˘م˘لا ةر˘يز˘غ˘لا

ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لاو
،يد˘ج يداو نا˘˘ضضي˘˘ف
ضسما ، ملع ام بضسح
ةيريدملا ىدل  ،لوأ’ا
كلضسلا تاذل ةيلحملا
.يماظنلا

تاذ ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضضوأا و
ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘ل رد˘˘˘ضصم˘˘˘لا
نأاب ،ةيرئازجلا ءابنأ’ا

ةربتعم تايمك لوطه
ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ط˘˘˘مأ’ا ن˘˘˘م
42 ـلا لÓ˘خ ة˘˘ي’و˘˘لا
ببضست ةريخأ’ا ةعاضس
يداو نا˘˘˘˘ضضي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف
ر˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لا يد˘˘˘ج
ة˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
نأا˘ب اد˘ي˘ف˘م ،ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا
ههايم بوضسنم عافترا

د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ل ا˘˘˘هر˘˘˘م˘˘˘غ و
 عراوضشلاو ءايحأ’ا
ىلإا ىدأا هل ةيذاحملا

ىدل ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘لا˘ح
˘ما˘ي˘ق و ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تاد˘˘˘حو
01 ـب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘ضسا تÓ˘˘خد˘˘ت
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م تاءاد˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ءاي˘حأ’ا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
.هايملا اهترمغ يتلا

ة˘ل˘ضسل˘ضس تل˘م˘ضش د˘قو
تÓخدت8 تÓخدتلا

ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م ءÓ˘˘˘جإ’
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تر˘˘ضصا˘˘ح
و ل’روأا تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ضشا˘˘موأا و ة˘˘˘مدا˘˘˘خ˘˘˘م
ر˘ئا˘ضسخ ل˘ي˘ج˘ضست نود
م˘ت ن˘ي˘ح ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ضشب
ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ضست
ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
نيرخآا نيلخدتب مايقلل

نم هايملا ضصاضصتم’
.لزانملا لخاد
رد˘ضصم˘لا تاذ د˘˘كأا و
ةر˘ي˘خأ’ا را˘ط˘مأ’ا نأا˘ب
ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘ت ي˘˘ت˘˘لا
حا˘ب˘ضص ذ˘ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
،ي˘ضضا˘م˘لا ضسي˘م˘˘خ˘˘لا
نضسح˘ل‐ ا˘ه˘ن˘ع م˘ج˘ن˘ت
ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ضسخ ‐ظ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘م وأا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ضشب
عا˘˘ف˘˘ترا ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا˘˘˘ب
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘لا بو˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘م
يف لقنت˘لا ة˘بو˘ع˘ضصو
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب

 .ةيحÓفلا اميضس’
جأاو/م.ق
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.ةينكشس ةدحو00061 عومجم نم  ةديدع

ةاقتضسملا  تامولعملا بضسحو
ةيلخ اهنم ةعلطم رداضصم نم
،ةياجب ةي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا مÓ˘عإ’ا
ةينكضس ةدحو0001 كانه نإاف
ن˘˘م ى˘˘˘ندأا وأا ن˘˘˘ي˘˘˘ضسو˘˘˘ق با˘˘˘ق
ميلضست˘ل˘ل ا˘هداد˘عإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا

ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ع˘يزو˘˘ت˘˘لاو
هاي˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ط˘بر ّم˘ت ذإا ،ة˘مدا˘ق˘لا
ءا˘بر˘ه˘كلاو بر˘ضشل˘ل ة˘ح˘لا˘ضصلا

لك ديبعت مت دقو امك ،زاغلاو
ة˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا ذ˘فا˘ن˘م˘لاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

تا˘ن˘كضسلا هذ˘ه ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘˘لاو
.ةيمومعلا ةرانإ’اب اهزيهجتو
ىلع ىلوأ’ا لوؤوضسملا نياع دقو

لاغضشأا  ةي’ولل يذيفنتلا زاهجلا
ةمخضضلا ةينكضسلا ةضشرولا هذه
،لاغضشأ’ا مدقت ىدم ىلع فقوو
ّمت ام˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ه˘حا˘ي˘ترا ل˘ج˘ضسو
.ةعاضسلا دح ىلإا هزاجنإا

0005 ريضضح˘ت ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘يو
لدع يفنضص نم ةينكضس ةدحو
ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ضس ا˘م˘ك ي˘عا˘م˘ت˘جا و

0001 ة˘˘˘˘بار˘˘˘˘ق  ضصي˘˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘˘ت
ةررضضتملا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل  ن˘كضسم
بر˘˘˘ضض يذ˘˘˘لا لاز˘˘˘˘لز˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ضسرام81 ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

تÓئاعلا عم ةيادبلاو ،يضضاملا
ةناخلا يف اهتايانب تفنضص يتلا
تعرا˘˘˘˘ضس د˘˘˘˘قو ،ءار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ناكضسإا ىلإا  ةيلحملا تاطلضسلا

نيتفرغ تاذ ققضش يف اهتيبلغأا
،رحب˘لا ي˘ل˘ع يد˘ي˘ضس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

كل˘ت ءاو˘يإا ه˘فد˘ه ي˘لوأا ءار˘جإا˘ك
 .تÓئاعلا

ت . Ëرك

ةياجبب فيارزوأا رزغإا يرشضحلا بطقلاب اهزاجنا يرجي

ابيرق ةديدجلا مهتانكصس نوملتصسي «لدع» وبتتكم

امهيدل تطبشض
اشضيأا ةيلقع تارثؤوم

Úصصخصش فيقوت
تافصصو امهتزوحب

ةرصشؤوم ةيبط
ةمصصاعلاب  ةغرافو

ةي’و نمأا حلاضصم تنكمت
ةلاضستب ارخؤوم  ،رئازجلا
،ةمضصاعلا رئازجلاب  ةجرملا

نيضصخضش فيقوت نم
165 ةزايحل امهيف هبتضشم
ةيلقعلا تارثؤوملا نم اضصرق
ةرضشؤوم ةيبط تافضصو9 و
،هب دافأا ام بضسح  ،ةغرافو
تاذل نايب  ،لوأ’ا ضسمأا
 .ةينمأ’ا حلاضصملا
ةميرجلا ةحفاكم راطإا يفف
فيقوت مت  ،اهعاونأا ىتضشب
نم امهيف هبتضشم نيضصخضش

نمأ’ا رضصانع فرط
ةلاضستب لوأ’ا يرضضحلا
ةعطاقملا نمأ’ عباتلا ةجرملا
تطبضض  ،ةتوت رئبل ةيرادإ’ا
نم ةيمك امهتزوحب
ضضرغب ةيلقعلا تارثؤوملا
.ريغلل اهعيب

ةيلمع ترفضسأا امك
زجح» نع قيقدلا ضشيتفتلا

56681) ـب ردقي يلام غلبم
و جيورتلا تادئاع نم (جد
ةرضشؤوم ةيبط تافضصو عضست
عبضس ىلإا ةفاضضإا  ،ةغرافو
لولحم ىلع يوتحت تانينق

ةرايضس زجح عم  ،«يبط
.ةيحايضس
مامأا نيينعملا ميدقت مت دقو
ضصتخملا ةيروهمجلا ليكو
لامكتضسا دعب  ،ايميلقإا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا
فيضضي  ،اهب لومعملا
.هتاذ ردضصملا

م.ق

ةكيرب ةرئادب لظلا نكامأا فدهتشست
ةنتابب ةقاطلا عاطق يف ةيعون عيراصشم

ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘ق ،ار˘خؤو˘م ،زز˘ع˘˘ت
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب ة˘˘كير˘˘ب ةر˘˘ئاد˘˘ب
ةيعونلا عيراضشملا نم ديدعلاب
ط˘˘بر˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نم ديدعل˘ل زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ةرتفل ةمعنلا هذه اهناكضس رظتنا

غلابم ضصيضصخت مت نيأا ةليوط
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م ة˘م˘خ˘ضض ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
قطانم عيراضشم نمضضو ةلودلا
هذه يف ةنكاضسلا لعجل لظلا
هذهب معنت ةمورحملا قطانملا
.ةيويحلا تامدخلا
زيح عضضو مت ،نأاضشلا اذه يف
يعيبطلا زاغلا ةكبضش ةمدخلا
ةديدجلا نيعب «ةفونخ» ةقطنمب
عضضو اذكو ة˘ل˘ئا˘ع52 ةدئاف˘ل

ءابرهكلا ة˘كب˘ضش ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح
51 ةدئافل ة˘ع˘م˘ضصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ةدا˘ف˘˘ت˘˘ضسا ن˘˘ع Ó˘˘ضضف ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ديق وه عورضشمب ةبرك ةقطنم
ديوزت هلÓخ نم متيضس زاجن’ا

. يعيبطلا زاغلاب ةلئاع761
زيح عضضو مت ة˘كير˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘بو
زاغلاب طبرلا عورضشمل ةمدخلا
تÓيضشلا ةق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ةجمرب مت امك ةلئاع75 ةدئافل
زاجن’ا روط يف يه عيراضشم
ضشبلا ضضيف ةقطنم نم لك يف
73 ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘˘ب

ضصخي رخا عورضشم اذكو ةلئاع
ةقطنمب يعيبطلا زاغلاب طبرلا
.ةلئاع44 ةدئافل ةيبرغلا

بايغ عم ةريرم ةاناعم..
Ëركلا صشيعلا طورشش ىندأا
نيرقل ةق˘ط˘ن˘م نا˘كضس ،بلا˘ط˘ي
د’وأا ةر˘˘ئاد˘˘ل ا˘˘يرادا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةنتاب ةي’و قرضش لامضش ،لضضاف
ىلعو ةيئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا ل˘ك
ضسي˘ئرو ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ا˘ه˘˘ضسأار
ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘ضشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘ضضب
عيراضشملا نم ديدعلا ةجمربو
مهتاناعم يهنت يتلا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا ،بر˘˘ضشلا ها˘˘ي˘˘م ع˘˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘ن’ا ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا

ةيرق ناكضس ،م˘ن˘ت˘غا. لقن˘لاو
ةرا˘˘يز ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ن˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ل
ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر را˘ضشت˘ضسم
حرطل لظلا نكا˘مأا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
يتلا ت’اغ˘ضشن’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

تا˘ه˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘هو˘˘ع˘˘فر ا˘˘م˘˘لا˘˘ط
دوعوك تيقب اهن˘كل ة˘ي˘ضصو˘لا
ع˘قاو˘لا ضضرأا قو˘ف د˘ضسج˘ت م˘ل
ةا˘نا˘ع˘م نود˘با˘كي م˘ه˘ت˘ل˘˘ع˘˘جو
يف ،ةعاضسلا دحل اهعم ةريرم
د˘˘˘ن˘˘˘ع ضسح˘˘˘لا با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ل˘˘˘˘ظ
ةلوؤوضسملا ةيلحملا تاطلضسلا

071 نم ديزأا نأا ثيح ،مهنع
نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا˘˘ب ن˘˘كا˘˘ضس
برضشلا هايمب  مهلزانم لاضصيا

ى˘ل˘ع نو˘ل˘ب˘ق˘م ا˘ن˘˘نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ
بلطلا د˘يز˘يو ف˘ي˘ضصلا ل˘ضصف
تقولا ي˘ف ،ةدا˘م˘لا ه˘تا˘ه ى˘ل˘ع
نو˘حÓ˘˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف حر˘˘ط يذ˘˘لا
ضصخرلا بايغ لكضشم ةيرقلاب
قيمعت˘لا ي˘ف ةدا˘يز˘لاو ر˘ف˘ح˘ل˘ل
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يزاو˘˘˘تر’ا م˘˘˘هرا˘˘˘بأا
مهطاضشن ةلضصاوم نع مهتقاعأا
ح˘˘ضش ع˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
ةي’ولا اهتدهضش يذلا راطم’ا

نم د˘يد˘ع˘لا را˘ضشأاو. ار˘خؤو˘م
،مهعم انئاقل لÓخ نينطاوملا
يذ˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ل˘˘كضشم ى˘˘لا
بل˘˘ضص ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘ضشم ل˘˘م˘˘ضش
عورضشم فقوت ماما مهمامتها
بع˘ل˘م اذ˘كو ة˘ي˘لا˘م˘كا زا˘ج˘˘نإا

ةبضسن عفر نع Óضضف يراوج
ي˘ف˘ير˘˘لا ن˘˘كضسلا˘˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا

ةفورعم ةقطنملا ناو ةضصاخ
ر˘ث˘كيو ي˘حÓ˘ف˘لا ا˘ه˘˘طا˘˘ضشن˘˘ب
ة˘غ˘ي˘ضصلا هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا

.ىرخ’ا غيضصلا عم ةنراقم

تاطلضسلا ن˘م نا˘كضسلا ل˘مأا˘يو
ةجمرب ،لقنلا ةيريدمو ةيلحملا

ةر˘م˘ضشلا ن˘ي˘ب ط˘بار ل˘ق˘ن ط˘˘خ
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘م˘˘ي ضسيار˘˘ف˘˘˘لو˘˘˘بو
رقم ىلا لقنت˘لا ن˘ع م˘ه˘ي˘ن˘غ˘يو
ةرواجملا قطان˘م˘لا وا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
امك ،ةي’ولا ةمضصاعل لوضصولل
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا نا˘˘كضسلا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
اهلاضصياو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
،ا˘ه˘ب ةدوز˘م˘لا ر˘ي˘غ تا˘ن˘كضسل˘ل
ع˘م ة˘˘يزاو˘˘تر’ا را˘˘بآÓ˘˘ل اذ˘˘كو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا˘ب ما˘م˘ت˘˘ه’ا

ى˘ل˘ع نو˘ل˘ب˘ق˘م ا˘˘ن˘˘ناو ة˘˘ضصا˘˘خ
ر˘˘ث˘˘كي ن˘˘يا ،ف˘˘˘ي˘˘˘ضصلا ل˘˘˘ضصف
ةقطنملا هذه ة˘ن˘كا˘ضسل ل˘ق˘ن˘ت˘لا
ضضر˘˘ف ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب عراو˘˘ضشلا ي˘˘ف
ثوكملا ضسمادلا مÓظلا مهيلع
.. مهلزنم يف
ناكضس لمأاي ،ىرخأا ةهج نم
ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
زا˘˘ج˘˘نإ’ عور˘˘ضشم د˘˘ي˘˘˘ضسج˘˘˘ت

تا˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع
نومعن˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ت
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ق˘ئ’ تا˘مد˘˘خ˘˘ب
ءا˘˘˘ب˘˘˘طا ىد˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءارجاو ن˘ي˘ما˘عو ن˘ي˘ي˘ئا˘ضصخأا

ل˘ماو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ضسن˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
نا˘ن˘ضسأ’ا بي˘ب˘ط˘ل ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘مو
ةبوا˘ن˘م˘لا نا˘م˘ضض ن˘ع Ó˘ضضف
مهيفكت يتلا ةليللا ةيحضصلا

ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘م˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘˘ع
ي˘ف ة˘ضصا˘خ جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل
.ةيلاجعتضس’ا ت’احلا
هذ˘ه ل˘ك ى˘لإا ه˘عا˘م˘˘ت˘˘ضسا د˘˘ع˘˘ب
را˘ضشا˘˘ضسم د˘˘عو ،ت’ا˘˘غ˘˘ضشن’ا

ف˘ل˘كم˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر
ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب
قفو اهليجضستو اهل لولح داجيإا
ةرازو هتعضضو يذلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ةيلحملا تاعامج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
.لظلا قطانم ةدئافل

   نامثع راعرع
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نلـــــــعإا
يلاولا د˘ي˘سسلا ن˘ل˘ع˘ي02/01/9102 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا9766 م˘قر رار˘ق˘˘لا ىل˘˘ع اءا˘˘ن˘˘ب
تاذ ةكرسشل ةفنسصم ةسسسسؤوم ءاسشنإل قبسسم يمومع قيقحت حتف نع بدتنملا
جاتنإا طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م˘ل «OCSILED LRAS» تامسسملا ةدودحم˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
70 مسسق061 ةعطق يلع اباب ةيعانسصلا ةقطنملاب ةنئاكلا ،ةيئاذغلا داوملا

.ةتوتلا رئب ةيدلب
اذه ةسسراممب زاوج˘ل˘ل تا˘سضار˘ت˘علاو تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا ن˘يود˘ت ل˘ج˘سس ح˘ت˘ف˘ي ه˘ي˘ل˘عو
اذه رسشن خيرات نم اموي03 اهاسصقأا كلذو ظفاحملا بتكم ىوتسسم ىلع طاسشنلا
 .نÓعإلا

10
 ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةارزو

سسادرموبليراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد
سسادرموب يرادإلا يحلا

202718000619990 :يبيرسضلا ميقرتلا ةقاطب
97/420-85-34 :سسكافلا مقر97/420-85-85 :فتاهلا مقر

ايند تاردق طارتصشإا عم حوتفم ينطو سضورع بلط
م.ت.د /742/61/1202-51 مقر

ي˘ح˘لا˘ب هر˘ق˘م ن˘ئا˘ك˘لا سسادر˘مو˘ب˘ل (ع.ت.ت.د) يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ن˘ل˘ع˘ي
دسصق ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو سضورع بلط قÓطإا نع سسادرموبل يرادإلا
تا˘ك˘ب˘سشلاو قر˘ط˘لا لا˘غ˘سشأا نود˘ب) ة˘ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘لود˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ل˘˘ك˘˘ب عور˘˘سشم لا˘˘ع˘˘سشا زا˘˘ج˘˘نإا
سصسصح ةثÓث ىلع ةعزوم ةنسشخلا سسيمخ يف يراجيإا يمومع نكسسم002 ل (ةفلتخملا

ةيلو ، (نكسسم84 :3 مقر ةسصح– نكسسم06 :2 مقر ةسصح – نكسسم29 :1 مقر ةسصح )
 :جمانرب سسادرموب
 .1102 يناثلا رطسشلا0102/4102 يسسامخلا جمانربلا نم نكسسم0054 نكسسم001–
 .1102 يناثلا رطسشلا0102/4102 يسسامخلا جمانربلا نم نكسسم0054 نكسسم001–
ةدحاو ةسصح ىلع لإا لوسصحلا اهنكمي ل نكلو ، رثكأا وأا ةسصح يف ةكراسشملا تاسسسسؤوملل نكمي
يتلاو ءانبلا يوناثلا وأا يسسيئرلا طاسشنلا تاذ رثكأا وII فنسص ةلهؤوملا تاسسسسؤوملا ىلعف–
لقألا ىلع ةدحاو ةسصح نكسسم03 عورسشم ل ةعمتجم ةلودلا لكايه لكب لاغسشألا تزجنأا
طورسشلا رتفد بحسس ،نÓعإلا اذهب ةمتهملاو جد000.0000597 غلبم لداعي ام عورسشم وأا
سسادرموب يرادإلا يحلاب هرقم نئاكلا يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد ةيريدم ىدل
 . سضيوعتلل ةلباق ريغ جد00,000.2 رانيد نيفلأا غلبم عفد لباقم
ماكحإاب ةلفقم و ةلسصفنم ةفرظأا يف يلام سضرعو ينقت سضرعو حسشرتلا فلم عسضوي –
فلم» ةرابع نمسضتتو هعوسضومو سضورعلا بلط عجرمو ةسسسسؤوملا ةيمسست اهنم لك نيبي
فرظ يف ةفرظألا هذه عسضوتو ةلاحلا بسسح «يلام سضرع» وأا «ينقت سضرع» وأا «حسشرتلا
 .مهبمو ماكحإاب لفقم رخآا

 :يتأاي ام حسشرتلا فلم نمسضتي –1
 .دهعتملا فرط نم رسشؤومو  ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم حسشرتلاب حيرسصت –
 .دهعتملا فرط نم رسشؤومو ، خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم ةهازنلاب حيرسصت –
 . تاكرسشلل يسساسسألا وناقلا –
 .ةسسسسؤوملا مازلإاب سصاخسشأÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا –
:نيلوانملا ،ءاسضتقإلا دنع وأا نيدهعتملا وأا نيحسشرملا تاردق مييقتب حمسست ةقيثو لك –
يوناث وأا يسسيئر طاسشن ) رثكأا وII فنسص ينهملا بيترتلاو ليهأاتلا ةداهسش:ةينهم تاردق /أا
 (ءانبلا :

عيمج˘ب ة˘م˘عد˘م عور˘سشم˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا داو˘م˘لا:ة˘ي˘˘ن̆˘ق̆˘ت تارد̆˘ق / ب
 .قئاثولا

:يتأاي ام ينقتلا سضرعلا نمسضتي –2
 .دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم،ىسضمم ،ءولمم ، باتتكإلاب حيرسصت –
 .ةيريربت ةينقت ةركذم ،ينقتلا سضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لك –
هتحفسص رخآا يف يوتحي دهعتملا فرط نم رسشؤومو ، خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم ،طورسشلا رتفد –

 . ديلا طخب بوتكم «لبقو ئرق » ةرابعلا ىلع
 (طورسشلا رتفد قحلم يئلم) : لاغسشألا ططخم –

 :يتأاي ام يلاملا سضرعلا نمسضتي–3
 .دهعتملا فرط نم  رسشؤومو ، خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم دهعت ةلاسسر –
 . دهعتملا فرط نم رسشؤومو ،خرؤوم ، ىسضمم ،ءولمم ةدحولاب راعسسألا لودج –
 .دهعتملا فرط نم  رسشؤومو ،خرؤوم ،ىسضمم ،ءولمم يريدقتو يمك ليسصفت –
  نيدهعتملل تاميلعت – طورسشلا رتفدب اهيلع سصوسصنملا قئاثولا يه ةبولطملا قئاثولا

 . لوعفملا ةيراسس نوكت نأا بجي خسسنلا لك
مهبمو قلغم يجراخ فرظ لخاد نيموتخمو ،ةقلغم فورظ يف اهنم دحاو لك عسضوي

 :ةيلاتلا ةرابعلا لمحيو ةيمسستلا

سسادرموبل يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ديسسلا ىلإا
دراولا ديربلا بتكم

« سضورعلا مييقتو ةفرظلا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل »
 م تد  /742/61/1202-51 مقر ايند تاردق طارتسشإا عم حوتفم ينطو سضورع بلط قÓطإا نÓعإا

ةلودلا لكايه لك ةنسشخلا سسيمخ يف يراجيإا يمومع نكسسم002 عورسشم لاعسشا زاجنإا
ةسصح) سصسصح ةثÓث ىلع ةعزوم  ( ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا نودب) ةعمتجم

 ( نكسسم84  :3 مقر ةسصح – نكسسم2:06 مقر ةسصح – نكسسم29 :1 مقر
يناثلا رطسشلا0102/4102 يسسامخلا جمانربلا نم نكسسم0054 نكسسم001 – : جمانرب

1102. 
 .1102 يناثلا رطسشلا0102/4102 يسسامخلا جمانربلا نم نكسسم0054 نكسسم001 –

اذهل رودسص لوأا نم اءادتبإا د03 اسس01 ةعاسسلا لبق موي51 دعب سضورعلا عاديإا خيرات ددح
 . ةيمويلا دئارجلا وأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلاب نÓعإلا

اسس11 ةعاسسلا ىلع سضورعلا عاديإا موي سسفن يف نيدهعتملا روسضحب نوكي سضورعلا حتف
سضورعلا ريسضحت ةدم نإاف ، ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي ، مويلا اذه فداسص اذإاو ، د00
 . يلاوملا مويلا ةياغ ىلإا ددمت

ةرسشنلاب نÓعإلا اذهل رودسص لوأا نم اءادتبإا اموي51 ـب سضورعلا ريسضحت ةدم تددح
نومزلم نودهعتملا ىق˘ب˘ي .ة˘ي˘مو˘ي˘لا د˘ئار˘ج˘لا وأا ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ف˘سصل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

عاديإا خ˘يرا˘ت ن˘م اءاد˘ت˘بإا ر˘ه˘سشأا ثÓ˘ث سضور˘ع˘لا ر˘ي˘سضح˘ت ةد˘م ن˘ع د˘يز˘ت ةد˘م˘ل م˘ه˘سضور˘ع˘ب
 . سضورعلا



 ءافتخ’او يليبميد
وكيصسلكلا ذنم

قيرف بع’ ،يليبميد نامثع يضسنرفلا دعتبا
ل˘ي˘كضشت˘لا ي˘ف د˘جاو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘ب
ةراضسخلا ذنم قيرفلا تا˘يرا˘ب˘م˘ب ي˘ضسا˘ضسأ’ا

يف ديردم لاير يديلقتلا هميرغ دي ىلع
.ينابضسإ’ا يرودلا

يف ةيضساضسأ’ا رضصانعلا نم يليبميد ناكو
،يراجلا مضسوملا يف ناموك دلانور ليكضشت
ناك يموجه يئانثل ةقير˘ط˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت د˘ع˘بو
ىلع يضسيم بنا˘ج˘ب ي˘ضسا˘ضسأ’ا و˘ه نا˘م˘ث˘ع
ةارا˘ب˘م ى˘ت˘˘ح نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ ناو˘˘ط˘˘نأا با˘˘ضسح
.وكيضسÓكلا

يليب˘م˘يد نأا ى˘لإا «ضسآا» ة˘ف˘ي˘ح˘ضص ترا˘ضشأاو
يذلا مجاهملا ديدجلا هزكرم يف اًديعضس ناك
ناوخزيب زيضشناضس ةارابم يف ناموك هعرتخا
يذلا ،يضسنرفلا هلجضس فده وهو ،(2‐0)

دضض ةدوعلا ءد˘ب˘ل ا˘ًم˘ه˘م ا˘ًفد˘ه ا˘ًضضيأا ع˘ن˘ضص
رود˘لا با˘يإا ي˘ف ه˘ضسف˘ن ي˘ضسلد˘نأ’ا ق˘ير˘ف˘˘لا
.كلملا ضسأاك نم يئاهنلا فضصن
يف ضسأاكلا يئاهن يف هيكيب ةدوع تببضستو
هناكم دقف يذلا ،يليبميد رارقتضسا ةعزعز
ح˘لا˘ضصل مو˘ي˘˘لا كلذ ي˘˘ف ا˘˘جو˘˘ترا˘˘ك ’ ي˘˘ف
،وكيضسÓكلا يف Óًيدب ناك يذلا نامزيرغ
ذنمو0‐1 لجضس هنأا ةجردل اًدج اًديج ناكو
فادهأ’ا ليجضست نع فقوتي مل نيحلا كلذ
.ةمضساحلا تاريرمتلاو (ايضسنلافو لايرايف)
همايأا دعضسأا ضشيعي ناك يذلا يليبميد داعو
ىرخأا ةرم هناكم ةيؤورل ةنولضشرب بعÓك
ذ˘ن˘م˘ف ا˘ًل˘يد˘ب ه˘ضسف˘ن بج˘يو ر˘˘خآا بع’ ع˘˘م
ةقيقد03 ىلع بعÓلا لضصح ويكضسÓكلا
رمتضسيضس ةأاجافملا ءانث˘ت˘ضسا˘ب مو˘ي˘لاو ،ط˘ق˘ف
.ديردم وكيتلتأا مامأا ء’دبلا دعاقم ىلع

 بغري سسوتنفوي
ينزيصشت نم سصلختلا يف

ىلع روثعلا لجأا نم ضسوتنفوي قيرف ىعضسي
،ينزيضشت كيضشتيوف عم دقاعتلل دعتضسم دان
يف وروي نويلم5.6 غلابلا هرجأا ةيطغتو
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ب˘˘˘ضسح ،م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا
.’’اريضس Óيد يرييروك’’

نأاب ديفت اًرخؤوم ةددعتم ريراقت كانه تناك
بعÓ˘لا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا لوا˘ح˘ي ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي
هناكمإاب ناك اذإا ةضصاخ ،يدنلوبلا يلودلا
 .رح بعÓك امورانود يجيولناج رايتخا

ذ˘خأا˘ي˘ل دا˘ن ى˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا نإا˘˘ف ،كلذ ع˘˘مو
ىمرم ضسراحو اًمامت رخآا رمأا وه ينزيضشت
اًفل˘كم اًرا˘ي˘خ د˘ع˘ي ق˘با˘ضسلا لا˘ن˘ضسرأاو ا˘مور
5.6 يواضسي هبتار نأا ثيح ،ديدجلا هيدانل
دتمي دقع بجومب مضسوم لكل وروي نويلم
 .4202 وينوي ىتح
يف وهف اذل ،اًماع13 رمعلا نم غلب دقو
يف ناكو ،ىمرم ضسراح˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ه˘ت˘ياد˘ب
.7102 ماع فيضص ذنم ونيروت

ةباصصإا نلعي ديردم لاير
سسومار ويجريصس

ضسما حابضص اًيمضسر ديردم لاير يدان نلعأا
بع’ ،ضسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘ضس ة˘با˘˘ضصإا ،تب˘˘ضسلا
ةهجاوم يف هتكراضشم دعب قيرفلا عافد بلق
.ابوروأا لاطبأا يرودب يضسليضشت
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘لإا ضسو˘˘مار دا˘˘عو
يئاهن فضصن بايإا يف يضسليضشت ةهجاومل
بايغلا نم ةرتف دعب ،ابوروأا لاطبأا يرود
ضضر˘˘ع˘˘تو ،ة˘˘با˘˘ضصإ’ا ن˘˘م اًر˘˘ه˘˘ضش و˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ل

يمضسرلا عقوملا ربعو.ديدج نم ةضساكتنإ’
ة˘با˘ضصإا ن˘ع د˘يرد˘م لا˘˘ير ن˘˘ل˘˘عأا ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةيبط تاضصو˘ح˘ف˘ل عو˘ضضخ˘لا د˘ع˘ب ضسو˘مار
ضصي˘خ˘ضشت م˘تو ،ضسما نار˘م˘لا ضشما˘ه ى˘ل˘˘ع
هقاضس تÓضضع رتو ي˘ف با˘ه˘ت˘لا˘ب ه˘ت˘با˘ضصا
ةدم نع ديردم لاير نلعي ملو.ىرضسيلا

اًدكؤوم تاب هنكل ،ضسومار ويجريضس بايغ
ررقملا ةماهلا ةيليبضشإا ةهجاوم نع هبايغ
رمع نم53 ـلا عوبضسأ’ا يف دحأ’ا مويلا اهل
.ينابضسإ’ا يرودلا

امور يف ريبك فغصش
وينيروم لوصصو دعب

ولليد يرييروك’’ ةفيحضص تلاق
كان˘ه نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ’’ترو˘ب˘ضس
ثي˘ح ،ا˘مور ي˘ف اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًف˘غ˘˘ضش
يتلا ما˘يأ’ا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا بضسح˘ي
يلوت نيحل قيرفلا ىلع رمتضس
قيرف˘لا بيرد˘ت ناو لا˘ي˘ضشي˘ب˘ضس
.ديدجلا مضسوملا يف
ةداع˘ضسب نو˘ب˘ج˘ع˘م˘لا هر˘ظ˘ت˘ن˘يو
لئاضسو ىلع اًضضيأا هنكل ،ةرماغ
لضشفي ’ يعامتج’ا لضصاوتلا
ر˘˘هدز˘˘م˘˘لا بح˘˘لا را˘˘ه˘˘˘ظإا ي˘˘˘ف
.رمحأ’او رفضصأ’ا نينولل
ىلع يلاغتر˘ب˘لا ر˘ضشن ن˘ي˘ح ي˘ف
يعام˘ت˘ج’ا ل˘ضصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘ضسو
،ةديدجلا هئارضش ةيلمعل ةروضص
كا˘˘ن˘˘ه ، مد˘˘ق ةر˘˘ك بع’ ضسي˘˘ل
فتاهلا ءاطغ نكل ،كلذل تقو
فر˘˘حأ’ا˘˘ب ر˘˘م˘˘حأ’او ر˘˘ف˘˘˘ضصأ’ا
ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لاو ه˘م˘ضسا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا
.ءارمحلا

نيذلا ضصاخضشأ’ا لوأا نيب نمو
ا˘ًضضيأا ةرو˘ضصلا تح˘˘ت او˘˘ل˘˘ضصو
نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘˘ضس نا˘˘˘ك با˘˘˘ج˘˘˘عإÓ˘˘˘ل
لمع˘ل˘ل قو˘ضشت˘م˘لا ،يوار˘ع˘ضشلا

.وينيروم عم
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لبقملا مصسوملا يف لانصسرآا عم هئاقب نم قثاو اتيترأا

لانضسرآا بردم اتيترأا ليكيم دكأا
هلبق نم أادب يدانلا عجارت نأا ىلع
ليحر لبق ى˘ت˘حو ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ب
برد˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسرأا
يا˘نوأا ل˘ضشف ثي˘˘ح ،يرو˘˘ط˘˘ضسأ’ا
لانضسرآاب حاطأا يذلا لجرلا يرميإا

رودلا يف يبوروأ’ا يرودلا نم
،ضسيمخ˘لا ءا˘ضسم ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘ضصن
يضسنرفلا دعب عجارتلا فاقيإا يف
 .8102 يف رداغ يذلا

نا˘ت˘ضس ي˘ق˘ت˘ل˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
اتيترأا عم لانضسرأا كلام يكنورك
مغرلا ىلع لب˘ق˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف
مت يذلا ،زرناغلا مضسوم رايهنا نم
اذه يبوروأ’ا يرودلا يف هقيلعت
 .عوبضسأ’ا
دع˘ب ،لا˘يرا˘ي˘ف ع˘م0‐0 لداع˘ت˘لا
،باهذلا ةارابم يف1‐2 ةميزهلا
زوفلا يف لانضسرأا ضصرف نأا ينعي
م˘˘ه˘˘نأاو ،ته˘˘ت˘˘نا د˘˘ق با˘˘ق˘˘˘لأ’ا˘˘˘ب
لظي نأا نود رخآا اًماع نوضضميضس
جراخ اًقلاع ابوروأا لاطبأا يرود
دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ى˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ذ˘˘˘ن˘˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘بوروأ’ا

6102‐71. 
عضساتلا زكرملا اتيترأا وبع’ لتحي
يف يزيلجنإ’ا يرودلا لودج يف
يهتني نأا نكميو يلاحلا تقولا
يل˘ف˘ضسلا ف˘ضصن˘لا ي˘ف ر˘مأ’ا م˘ه˘ب
‐4991 مضسوم ذنم ىلوأ’ا ةرملل
كلذ Óت يذلا مضسوملا ناكو .59
لانضسرأا اهيف كراضشي مل ةرم رخآا

ن˘مو ،ة˘ي˘بوروأ’ا مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘˘ف
هتريضسم يهتنت نأا اًدج لمتحملا
يرود يف اًماع52 ترمتضسا يتلا
يرود˘˘˘˘˘لا وأا ا˘˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بأا
.يبوروأ’ا

نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،كلذ ع˘˘مو
نأا دعب ،ءارولا ىلإا عجارتي لانضسرآا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا ضسأا˘˘كب زا˘˘ف
عمتجملا عردو يضضاملا مضسوملا
يذلا يلاح˘لا م˘ضسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف
ا˘ت˘ي˘ترأا نإا˘ف ،ئ˘ي˘ضس ل˘كضشب ر˘˘تو˘˘ت
نو˘˘كي نأا ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘نأا ن˘˘م ق˘˘˘ثاو
ىر˘ج˘م ر˘ي˘غ˘ي˘ضس يذ˘لا ضصخ˘˘ضشلا
.رومأ’ا

قباضسلا طضسولا طخ بع’ نكل
ةمهم نوكت نل اهنأا ىلع رضصي
ناك لانضسرأا نأا يعدي هنأ’ ةلهضس
تاونضسلا لÓخ  طضسوتملا حفاكي
نم مغرلا ىلع ،ةيضضاملا ضسمخلا
يزيل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا ضسأا˘كب هزو˘ف
 .تقولا كلذ يف نيترم
لانضسرآا ح˘ب˘ضصي نأا ا˘ت˘ي˘ترأا د˘ير˘يو
هنأا يكنوركل حضضوأا هنأ’ً ايضساق
يف لكاضشملا ةجلاعم مهيلع بجي
.فيضصلا لÓخ لوأ’ا مهقيرف

عم ضسفانتن مل’’ :ينابضسإ’ا لاقو
ذنم دلبلا اذه يف ىربكلا ةيدنأ’ا

ول امك رمأ’ا ضسيل ،تاونضس ضسمخ

ةتضس لبق تأادب ةيلمعلا هذه نأا
ضسم˘خ ل˘ب˘˘ق تأاد˘˘ب د˘˘ق˘˘ل ،ر˘˘ه˘˘ضشأا
اذ˘˘ه ة˘˘يؤور كن˘˘كم˘˘˘يو تاو˘˘˘ن˘˘˘ضس
.’’هاجت’ا

فواخملا هذه مهفتأا’’ :فاضضأا مث
يرود ن˘ع د˘ع˘ت˘ب˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع كنأ’
،تاونضس ضسمخ ةدمل ابوروأا لاطبأا
وه لب ،ةيحضض درجم نوكت نلف
.’’هاجتا

˘ما˘ع˘لا ضسي˘ل ما˘ع˘لا اذ˘˘ه’’ :ع˘˘با˘˘تو
ه˘ل عور˘˘ضشم˘˘لا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ،لوأ’ا

عضضو يف اننأا كربخأا انأاو هلحارم
ثيح نوكنل مويلا ريثكب لضضفأا
انلعف اذإا ،اًدج اًبيرق نوكن نأا ديرن
نكل ،هب مايقلا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ا˘م
ضسيل .ةوضسقلاب ىل˘ح˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ريثكلا كانهو هعيضضن تقو كانه
 .’’هلعفنل
هب ترعضش ام’’ :عبات لمكأا اميف
اذ˘ه نا˘كم نأ’ ا˘ًق˘ي˘م˘ع ا˘ًم˘لأا نا˘˘ك
لك عم ،يلاحلا تقولا يف يدانلا

،ةيضضاملا رهضشأ’ا لÓخ هب رم ام
نم انكمت اذإا هنأاب روعضش يدل ناك
، يئاهنلا ىلإا ق˘ير˘ف˘لا˘ب لو˘ضصو˘لا
لو˘ح˘ت ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن كلذ نو˘˘كي د˘˘ق˘˘ف
 .’’ةريبك
لامآا انبيخ دق اننأا ملعأا’’ :لضصاوو
رمأا اذهو ، اًضضيأا ضسانلا نم ريثكلا

˘مد˘ق˘ن نأا د˘ير˘ن ا˘ن˘نأ’ ا˘ًق˘˘ح م˘˘لؤو˘˘م
ءيضشلا نكلو ،عي˘م˘ج˘ل˘ل ل˘ضضفأ’ا
ه˘نأا و˘ه ه˘ت˘ح˘ضضوأا يذ˘لا د˘ي˘حو˘˘لا
ضسيل ،هب مايق˘لا د˘ير˘ن ا˘م˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
مل اذإا ،هققحنضس اننأا يف كضش يدل
.’’انه ضسلجأا نلف ،كلذ ثدحي

ر .ق ^

ىلع دتيانوي رتضسضشنام نأا ودبي
اذ˘ه لاو˘مأ’ا ع˘˘فد˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا
قيرف ةدعاضسم لجأا نم فيضصلا
ر˘˘˘يا˘˘˘ضشلو˘˘˘˘ضس را˘˘˘˘نو˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘لوأا

يقيقح ضسفا˘ن˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو
يزيلج˘نإ’ا يرود˘لا بق˘ل ى˘ل˘ع
.زاتمملا

رمح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ضشلا نأا ود˘ب˘يو
نوداج نع داعتبÓل نودعتضسم
دو˘ج ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو و˘ضشنا˘˘ضس
 .ماهغنيليب
دعب رمحلا نيطايضشلا ىفاعتو
ثيح ،م˘ضسو˘م˘ل˘ل ة˘عور˘م ة˘ياد˘ب

ماه˘ن˘تو˘ت ما˘مأا1‐6 اور˘˘˘˘ضسخ
لو˘˘˘ح ة˘˘˘يد˘˘˘ج كو˘˘˘كضش ط˘˘˘ضسو
م˘ه˘ن˘كل ،ر˘يا˘ضشلو˘ضس ل˘ب˘ق˘ت˘˘ضسم
نومدقتيو دي˘ج ل˘كضشب او˘فا˘ع˘ت
ن˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن ع˘˘برأا قرا˘˘ف˘˘ب نآ’ا
ن˘ي˘تارا˘ب˘˘م˘˘ب ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

 .نيتلجؤوم
يف حيرم˘لا م˘ه˘ع˘قو˘م˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يف ءدبلا نآ’ا مهنكمي ،يرودلا

ت’اقتن’ا ةرتفل ططخ عضضو
م˘ه˘نأا˘ب ة˘ق˘˘ث˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ضصلا
ميدقت ىلع نيرداق نونوكيضس
لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك

 .مهفادهأا ىلإا ابوروأا
801 ـب مجا˘ه˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق ترد˘ُق
ي˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘ضسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نا˘˘˘كو ،ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ضصلا
نم بارتق’ا يف اًددرتم دتيانوي
ع˘م ن˘كلو ،ا˘ًمد˘ق˘م ر˘ع˘ضسلا اذ˘ه
ود˘ب˘ي دوو˘ن˘ير˘غ نو˘ضسا˘م ق˘لأا˘˘ت
ءا˘ه˘نإ’ داد˘ع˘˘ت˘˘ضسا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘نأا
حانج ىلع لوضصح˘ل˘ل م˘ه˘ي˘ع˘ضس
 .ديدج
اولواحي نل مهنأا ينعي ’ اذه
اذ˘ه د˘نو˘م˘ترود ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اولاز ام مهنأا ودبي ثيح ،ماعلا

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ضصير˘˘ح
 .ماهغنيليب
دقاعتلا ىلع ضصيرح رياضشلوضس
ي˘عا˘فد ط˘ضسو ط˘˘خ بع’ ع˘˘م
هنأا ودبيو ، فيضصلا اذه ديدج
فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ضسا ن˘˘˘كم˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
اذإاو ،ديرفل ليدبك ما˘ه˘غ˘ن˘ي˘ل˘ي˘ب
لمتحملا نمف ،ماهغنيليب مضضنا
ع˘˘م ة˘˘˘ت˘˘˘ضس م˘˘˘قر˘˘˘ك بع˘˘˘ل˘˘˘ي نأا
 .يانيموتكم توكضس

ىلع ا˘ًضصير˘ح د˘ت˘يا˘نو˘ي لاز˘ي ’
مجاهمو عافد بلق عم دقاعتلا

ر˘يا˘ضشلو˘ضس ضصر˘ح ع˘˘م ،د˘˘يد˘˘ج

يرا˘˘ه˘˘ل كير˘˘ضش دو˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
 .عافدلا يف رياوغام
زلوج نأا ىلإا ريراقتلا ريضشتو
و˘ه ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘ضشإا بع’ يد˘˘نو˘˘ك
ن˘˘مو ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل لوأ’ا فد˘˘ه˘˘˘لا
روتكيف لحم لحي نأا حجرملا
كلذ˘ك ،رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع فو˘لد˘ن˘ي˘ل
لوأ’ا فدهلا وه دن’اه غنيلريإا
دتيانوي د˘ع˘ت˘ضسي ثي˘ح ،يدا˘ن˘ل˘ل
ى˘ل˘˘ع ةد˘˘ياز˘˘م بر˘˘ح ضضو˘˘خ˘˘ل
.دنومترود قيرف

قابضسلاب دتيانوي زوف ةلاح يف
ىلع طخلا دوقيضس ،مجنلا ىلع
ي˘نو˘ت˘نأا ل˘ح˘˘م ل˘˘ح˘˘يو رو˘˘ف˘˘لا

.لايضسرام
ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضص تع˘˘˘قو˘˘˘تو

نو˘˘˘˘˘˘كي نأا ’’ضسير˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ضسكإا’’
مضسوملا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘ي˘كضشت
 .. يلاتلاك ديدجلا

نوضسردنه :ىمرملا ةضسارح
، يدنوك ، اكاضسيب ناو :عافدلا

وضش ، رياوغام
، يا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ت˘˘˘كم :ط˘˘˘ضسو˘˘˘˘لا
.ابغوب ،ماهغنيليب
،زيدنانريف ، دوونيرغ :موجهلا

دن’اه

؟ لبقملا مصسوملا دتيانوي رتصسصشنام ليكصشت نوكيصس فيك

هنارم ديردم لاير قيرف ضضاخ
ةدايق تحت ،تبضسلا ضسما حابضص
يف ،ناديز نيدلا نيز يضسنرفلا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل تاداد˘ع˘ت˘ضس’ا ما˘ت˘خ
.ينابضسإ’ا يرودلا يف ةيليبضشإا

هميرغ ديردم لاير فيضضتضسيو
بعلم ىلع دحأ’ا ءاضسم ةيليبضشإا
راطإا يف ونافيتضس يد وديرفلأا

نم53 ـلا عوبضسأ’ا تاضسفانم
.ينابضسإ’ا يرودلا رمع

ضضوخب ديردم لاير نارم أادبو
ءامحإÓل ةيو˘ق ة˘ي˘ند˘ب تا˘ب˘يرد˘ت

تا˘با˘ضصإÓ˘ل ضضر˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضشخ
نيبعÓلا موقي نأا لبق ةيلضضعلا
تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب
.ةركلاب ىرخأ’ا
كلذ دعب ناديز ضصضصخ امنيب
ةينفلا تابيردتلا نم ةعومجم
ضصÓ˘˘خ˘˘ت˘˘ضساو ط˘˘˘غ˘˘˘ضضلا ن˘˘˘م
ىل˘ع برد˘ت˘لا ا˘ضضيأاو ،تار˘كلا

ن˘م ةر˘كلا˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘ضسلا جور˘˘خ˘˘لا
،موجهلا ىلإا ةيعافدلا قطانملا
ةمجرت ىلع تابيردت نع اًلضضف
.فادهأا ىلإا تامجهلا

نيدلا نيز رهظي نأا ررقملا نمو
بقع اًيفحضص اًرمتؤوم يف ناديز
نع ثدحتلا لجأا نم نارملا ةياهن
يتأاي كلذ دعبو ،ةبقترملا ةارابملا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا
.ةيليبضشإا

ةيليبصشإا ةمقل تادادعتصس’ا متتخي ديردم لاير
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ةركضسب داحتا قيرف دعتضسي
ديعلا دعب ةيرضصنلا ةهجاومل

تيا برد˘˘م˘˘لا بغر˘˘ي ثي˘˘˘ح
ءاطخأ’ا حيحضصت يف يدوج
و ة˘ضصا˘خ ناوأ’ا تاو˘ف ل˘ب˘˘ق
قيمعلا هئايتضسا نع ربع هنا

ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘م
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضش ما˘˘ما ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا
ةرثك نا و ةضصاخ ةدكيكضس
تحمضس ة˘ب˘كتر˘م˘لا ءا˘ط˘خأ’ا
اذه ةارابملاب زوفلاب ضسفانملل
ير˘ج˘ي نا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م و
ىلع تارييغتلا ضضعب ينقتلا

ةيرضشبلا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا ىو˘ت˘ضسم
ضضع˘ب ي˘˘خار˘˘ت نا و ة˘˘ضصا˘˘خ
د˘ع˘ق˘م ل˘ع˘ج˘ي˘ضس ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
. مهل اناكم ء’دبلا

ةدوع نم ةدافتضسلا
‘ رضصانعلا سضعب

قيرفلا حلاضص
نا رظتني ،هتاذ قايضسلا يف

لك تامدخ قيرفلا ديعتضسي
مجاهملا اذ˘كو ة˘غ˘ي˘ل˘فو˘ب ن˘م
ةمقل اب˘ضسح˘ت ،را˘ت˘خ˘م ما˘ضشه
نا و ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ضصن˘˘˘˘لا
امهتامدخ تدقتفا ةليكضشتلا
اداكيضسور ءانبأا ةهجاوم يف

بردملا نا ركذ˘ي. ة˘ي˘ضضا˘م˘لا
ي˘ب˘ع’ ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب د˘ق˘ت˘نا

م˘˘ل ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ط˘˘˘ضسو˘˘˘لا ط˘˘˘خ
عم مزÓلا لكضشلاب اولماعتي
ناو ةضصاخ ءاق˘ل˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م
نا˘ك نا˘ب˘ي˘ضش فد˘ه˘ب مد˘ق˘ت˘˘لا

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘ي
ي˘خار˘ت˘لا ’و˘ل ه˘ت˘ف˘عا˘˘ضضمو
ةل˘ه˘ضسلا ة˘ضصر˘ف˘لا ع˘ي˘ي˘ضضتو
اذه  دنع ضشتوكلا فتكي ملو
ضضع˘˘˘ب˘˘˘لا دد˘˘˘ه ل˘˘˘ب ،د˘˘˘ح˘˘˘لا
. ء’دبلا دعاقم ةمزÓمب

سشامر ماضشه

«ةيرصصنلا» ةعقوم لبق ءاطخأ’ا حيحصصتب بلاطيو بصضاغ يدوج تيأا
ةركضسب دا–ا

12

،يضضايرلا ريدملا دقعي نا رظتنملا نم
دوليم بردملا عم اعامتجا زازب نيضساي

لجا نم ،ةمداقلا تاعاضسلا لÓخ ،يدمح
رضصانعلا ضضعب دوقع ريضصم يف مضسحلا
مضسوملل ابضسحت اهنامضض يف بغري يتلا
اندادعا يف انرضشا امك و‐ ثيح ،لبقملا
نيوكت يف ةيضضام ةراد’ا ‐ ةيضضاملا
عفر ىلع لمعت لبقم˘لا م˘ضسو˘م˘ل˘ل ة˘ن˘ب˘ل
ناو ة˘ضصا˘خ ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ة˘˘ق˘˘فر يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ل˘جا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت تا˘˘حو˘˘م˘˘ط˘˘لا
قيقحتو ى˘لوأ’ا راودأ’ا ى˘ل˘ع ضسفا˘ن˘ت˘لا
. يضسفانت قيرف نيوكتب «رفانضسلا» مÓحأا

تقلطنا » كاب «لل تاÒضضحتلا
سضعب ثادحتضسا وحن و

تاÒيغتلا
ينفلا مقاطلا لمعي هتاذ قايضسلا يف

ابضسحت رضصان˘ع˘لا ضضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘ضسا ى˘ل˘ع
ضسفانتلا ناو ةضصاخ ةمداق˘لا د˘ي˘عاو˘م˘ل˘ل

ديعتضست نا رظتنملا نم ثيح ،هدضشأا غلب
ةليكضشتلا يف اهتناكم رضصانعلا ضضعب
و نارمعو بوبيضش ةروضص يف ةيضساضسأ’ا

ناو ا˘م˘ي˘ضس ’ ،ي˘جاردو ي˘ح˘لا˘ضص ى˘ت˘ح

ايراق ةلهؤوم ةبترم لÓتحا ديري لكلا
ضسم˘˘خ˘˘لا وا ع˘˘˘برأ’ا ت’و˘˘˘ج˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
. ةمداقلا

سشامر ماضشه

ةطبارلل ةعباتلا طابضضن’ا ةنجل تفضشك
تابوقعلا نم ةلمج نع يلو’ا ةفرتحملا
نم نيرضشعلا ةلوجلا تافلخم ضصخي اميف
.لو’ا فرتحملا

ةارابمب ةبوقع تطلضس دق ةنجللا تناكو
ةبيبضش بردم ،راجح فيرضشلا ىلع ةذفان
لو˘خد ن˘م ه˘ع˘ن˘مو ة˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب ،ةد˘˘كي˘˘كضس
،ضسبÓملا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غو ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ضضرأا
فلأا03 اهردق ةيلام ةمارغ ىلإا ةفاضضإ’اب
ىلع هجاجتحإا ةيفلخ ىلع ، يرئازج رانيد
ةطبارلا هتنلعأا ا˘م˘ب˘ضسح ،م˘ي˘كح˘ت˘لا تارار˘ق
ا˘ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
.يمضسرلا

،ةدكيكضس ةبيبضش بع’ بقوع ،هتهج نم
ىلع هجاجتحا» ببضسب  رانيد000.03 ـب ةيلام ةمارغو ةذفان ةارابمب هماضسأا قاوتلوب
اهردق ةجودزم ةمارغب بقوع دادزولب بابضش نأاب ةطبارلا فيضضتو ،«ميكحتلا تارارق
بايغ»و «يحضصلا لوكوتوربلل همارتحا مدع» ببضسب ،ةدحاو لكل رانيد000.002
داحتا ىلع رانيد000.002 ـب ةيلام ةمارغ تطلضس امك ،ناديملا يف يضسيئر بردم
.ناديملا يف يضسيئر بردم بايغ ببضسب ضسابعلب

اهردق ةيلام ةمارغب ةرقم مجنو ةدكيكضس ةبيبضش يقيرف ،اضضيأا ةطبارلا تبقاعو
.«قئ’ ريغ فرضصتل» قيرف لكل رانيد000.04
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ةضصاخ ةيلخ ثادحتضسا رارق دعب
  ةفÙÎا ةيدنألاب

راّرصس فلكي ةرامع
Ãةطبارلا ‘ ةمه  

دا–لا ،ةرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘ضش Úع
دبع ة˘ضسا˘ئر˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز÷ا
ة˘˘˘يد˘˘˘نأÓ˘˘˘ل ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ك راّر˘˘˘ضس م˘˘˘ي˘˘˘˘ك◊ا
ىو˘ت˘ضسŸا ىل˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘فÙÎا
.ينطولا

«فاف˘لا»ـل ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ة˘ح˘ف˘ضصلا بضسحو
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ىل˘˘˘ع
يذلا عامتجلا دعب هنإاف «كوبضسياف»

فافلا سسيئر Úب سسمأا لوأا ةرهضس دقع
ءا˘˘ضشنإا رّر˘˘ق˘˘ت ،لوألا فÙÎا ءا˘˘ضسؤورو

ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘˘فÙÎا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
نب ›ارديفلا بتكŸا وضضع اهضسأاÎيضس

رارضس فيلكتب ماق هرودب يذلاو ةزمح
.ةمهŸا هذهب
بضصن˘م ا˘ي˘لا˘ح ل˘غ˘ضشي رار˘ضس  Òكذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل

و  ،فيطضس قافو ةرادإا سسل‹ سسيئر
دا–ا ق˘˘ير˘˘ف ىل˘˘ع فر˘˘ضشأا نأا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘˘ضس
ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق ق˘با˘ضس تقو ‘ ة˘م˘ضصا˘˘ع˘˘لا
.«دوضسلا رضسنلا» ¤ا
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ةنيطنضسق بابضش

رصصانعلا سضعب دوقع ديدجتل عامتجا ‘ نارظتنم يدمحو زازب

لولا فرتحملا نم02 ةلوجلا تافلخم سصخت

تابوقعلا نم ةلمج عّقوت طابصضن’ا ةن÷

ةلوجلا يف لئابقلا ةبيبضش قيرف زواجت يف قافخإ’ا دعب
نيضسوق باق ىحضضا قيرفلا نأاب يلهأ’ا راضصنا ربتعا ،ةيضضاملا
قيرف يأا مزه هيلع بعضصي  هناو ةضصاخ طوقضسلا نم ىندا وأا

رضصانعلا ضضعب اهادبا يتلا ت’واحملا نم مغرلاب ،مضسوملا اذه
نود نكلو ،مامأÓل قيرفلاب عفدلا اولواح نيذلاو قيرفلا يف
رضصانعو يلهأ’ا رضصانع نيب ةفلتخم تايوتضسملا نا امب ىودج
. قيرفلل ثدحي امل هفضسأات نع عيمجلا ربعو . ىرخأ’ا قرفلا

ÚبعÓلا سضعب دوقع خضسف يونت ةرادإلا
دوقع خضسف ىلع ةمزاع ةرادإ’ا نا ودبي ،ىرخأا ةهج نم

ةيمضسر لولح داجيإا يف بغرت ثيح يضضارتلاب نيبعÓلا ضضعب
نم ضصلختلاو ،ةهج نم قيرفلا ىلع مهداعبا لجا نم مهعم
ىعضسي يذلا رم’ا وه و ،ىرخأا ةهج نم دوقعلا ةميق ءابعأا

هت’اضصتا رضشاب دقو ،ةمداقلا تاعاضسلا لÓخ هب مايقلل ةضسفافع
حمضست غلابم يقلت عم دوقعلا خضسف لجا نم رضصانعلا ضضعبب
. يدانلا حلاضصل ىرخأا غلابم نع لزانتلاب مهل

سشامر ماضشه

جÈلا يلهأا
 ءاقبلا ملح عايصضب عنتقا «رفصصأ’ا دار÷ا»

نيع ةيعمج ةلي˘كضشت ر˘ي˘ضضح˘ت ي˘ف ،ة˘ح˘ي˘ضش برد˘م˘لا عر˘ضش
ىلع دايز ءاقفر نوكيضس نيا ،ةيناثلا ةلوجلا ةمقل ابضسحت ةليلم
راضصتناب يضشتنملا مجنلا ةهجاومل ةرقم ىلا لقنتلا عم دعوم
ثحبي يذلا ءاقللا وهو فلضشلا ةيعمج ماما ،حراوجلا بلق نم
ماما نوبعÓلا اهيف عقو يتلا ءاطخأ’ا حيحضصت نع ينقتلا هيف
نيضصحت ىقبي يضسيئرلا فدهلا نا و ةضصاخ دادزولب بابضش
ةروضص يف نيبئاغلا نم د˘يد˘ع˘ل˘ل د˘ق˘ت˘فا يذ˘لا ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا
. كاكحوب و يليÓب
يليÓب و كاكحوب ÚبعÓلا Òجانم تلضسار ةرادإلا

يليÓب نميأ’ا ريهظلا لكضشم ةيوضست ةيعمجلا راضصنا لمأايو
نا امب ،ن’ا دحل رهظت مل ةقيقحلا ناو ةضصاخ كاكحوب اذكو
نوك نم مغرلاب ةباضصإÓل ه˘ضضر˘ع˘ت ن˘ع ا˘ق˘با˘ضس ن˘ل˘عا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ةلضسارم يف يئانثلا ةدوع تلجعتضساو ،كلذ يف تككضش ةرادإ’ا
يئانثلا ريجانم اهيلع درو  ،يدانلا ريتركضس قيرط نع تمت
وه و اضضيأا نيبعÓلا تاقحتضسمب بلاطو ةروضصلا حضضو يذلا

. ةيضضاملا ةيعضضولا ضسفن ضشيعي قيرفلا لعجيضس ام
سشامر ماضشه

ةليلم Úع ةيعمج

يفلÿا طÿا ءاطخأا Úصس– ‘ عرصشي ةحيصش

قيرفلل ةقلاعلا لكاضشملا ةيوضست ضسابعلب داحتا راضصنا لمأاي
،يدانلا حلاضص ريغ يف تقولا ناو ةضصاخ ةمداقلا تاعاضسلا يف
،ءاقبلا قيقحت ىلع دعاضست ’ ةيلاحلا بيترتلا ةيعضضو نا امب
قيرفلا يبحم ىتح ’و ةيئ’ولا تاطلضسلا كرحت مدع مامأا
» ددجو . ةحيحضصلا ةكضسلا يف يدانلا عضضو يف نيبغارلا
ىلع لمعت ةيمومع ةكرضش عضضو ةرورضضب مهبلطم » براقعلا
. ةبعضصلا هتيعضضو نم قيرفلا ذاقنا

رابكلا ةÒظح ‘» ةركŸا» ءاقب ديري لكلا
نيمئاقلا نم ’اضصتا نورظتني ضسابعلب داحتا رضصانع لازي ’

،ةوجرملا ةفاضضإ’ا ميدقت و ةدوعلا لجا نم قيرفلا رييضست ىلع
اهبناج ىلا فقي نم ىلا ةضسام ةجاح يف ةليكضشتلا ناو ةضصاخ
يف قيرفلا نا لكلا كردي ثيح .ةحيحضصلا ةكضسلا يف اهعضضول

فورظلا لك نا امب ءاقبلا نامضض لجا نم ةضضافتنا ىلا ةجاح
ملح قيقحت ىلع ةرداق ةفيلوتلاف كلذ لجا نم ةيتاوم نوكتضس
. يلاملا و يرادإ’ا نيراضسملا حيحضصت مت اذإا براقعلا

سشامر ماضشه

ي˘ف سسما˘خ˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ضسع ا˘ي˘نو˘ضص ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عرا˘ضصم˘لا تف˘ت˘˘كا
يتلا ،نازاك ةنيدمل «مÓ˘ضس د˘نار˘غ» ود˘ي˘ج˘ل˘ل ىر˘ب˘ك˘لا ة˘ي˘لود˘لا ةرود˘لا
ازوضس زيرتايب ةيليزاربلا دضض اهتراضسخ بقع ةعمجلا سسمأا لوأا تمتتخا

ل˘جأا ن˘م ر˘ي˘غ˘ضصلا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ق˘ب˘ضسي يذ˘لا ذا˘ق˘نإلا ن˘م ر˘ي˘خألا رود˘لا ي˘˘ف
كاكتفا ةضصرف ليل˘ق˘ب ة˘ل˘ضسع ا˘ي˘نو˘ضص ترد˘هأاو.ةيزنوربلا ةيلاديم˘لا
ةجيتن دعت يتلا ،ةضسماخلا ةبترملاب ة˘ي˘ف˘ت˘ك˘م ة˘يز˘نور˘ب˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا

اعفترم ناك يذلاو ةرودلا هذهل ماعلا ينفلا ىوتضسملاب ةنراقم ةمرتحم
ة˘ن˘ي˘مأا :ر˘خآلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ردا˘غ ة˘ل˘ضسع سسك˘ع ىل˘˘عو ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ضسن
تفرع ا˘م˘ك.اركبم ةضسفا˘ن˘م˘لا يدا˘م˘ع ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع و ي˘ضضا˘ق˘ل˘ب
ةيلود˘لا ةرود˘ل˘ل لوألا رود˘لا ي˘ف ي˘ضضا˘ق˘ل˘ب ة˘عرا˘ضصم˘لا ءا˘ضصقإا  ةرود˘لا
ةيبونجلا ةيروكلا مامأا اهمازهنا بقع ، نازاك ةنيدمل وديجلل ىربكلا

ةعمجلا ةحيبضص ةضسفانملا رامغ يدامع نب لهتضسا امنيب  ،وضش يخوم
رودلا لÓخ رضسخي نأا لبق  ،يزدلوغوغ اديميا يجروجلا ىلع هزوفب
فوديجام اينامين يبرضصلا دي ىلع يلاوملا
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ةقلاعلا لكاصشŸا ةيوصست نورظتني راصصنأ’ا

ايضسورب1202 ةيلودلا نازاك ةرود...وديجلا ةضضاير

 سسماخلا زكرملا كتفت ةلصسع اينوصص

سسابعلب دا–ا
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يرازو رارق قفو
ةيندبلا ةيبÎلا دهاعم يجيرخ حلاصصل ةديدج تاءارجإا

بل˘ق يور˘ق˘ل˘˘ب ما˘˘ضشه أا˘˘ج˘˘ل
نار˘˘˘هو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘˘م عا˘˘˘˘فد

ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل ىو˘كضش عاد˘يإ’
ليكو قيرط نع تاعزانملا
ةيدولوم ةرادإا دضض هلامعأا

هتاقحتضسمب ةبلاطملل نارهو
هدقع ةياهن ةياغ ىلإا ةيلاملا
دعب ،ضضيوعت عم2202 يف
ن˘˘˘ع هدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘بإا ةرادإ’ارار˘˘˘˘ق
ع˘فاد˘م˘لا نو˘˘كيو .ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةرادإا بلا˘˘ط د˘˘ق يور˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب
ةميقب ضضيوعتب ة˘يدو˘لو˘م˘لا

،ميتنضس رييÓم ةعبضس يلاوح
ي˘ئا˘ه˘ن ل˘˘كضشبو ط˘˘ق˘˘ضست˘˘ل
ن˘ي˘ب ة˘ح˘لا˘ضصم˘لا ي˘˘عا˘˘ضسم
بع’و يوا˘ي˘ح˘˘م ضسي˘˘ئر˘˘لا
.اقباضس يضسنوتلا يجرتلا
ضضفر  ،ةلضص يذ قايضس يف
ضسي˘ئر ،يوا˘˘ي˘˘ح˘˘م بي˘˘ط˘˘لا

ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م
ةيضضقلا نع ثيدحلا ،نارهو
نأاب مكل دكؤوأا» :لاق امدنع
ى˘كت˘ضشا يور˘ق˘ل˘ب ع˘فاد˘م˘˘لا
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ل ىد˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
بلا˘˘˘˘طو تا˘˘˘˘عزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ي˘لاو˘ح ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ضصح˘˘لا˘˘ب
لثمت ميتنضس رييÓ˘م ة˘ع˘ب˘ضس
،ضضيو˘ع˘ت˘لاو ه˘تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم
ى˘ل˘ع در˘ن˘ضس ا˘نرود˘ب ن˘ح˘نو
تاعزانم˘لا ة˘ن˘ج˘ل ة˘ل˘ضسار˘م

ةيدولوم˘لا ق˘ح ن˘ع ع˘فاد˘نو
.«ةيضضقلا هذه يف

انءاقل »: يوايحم
ناك فافلا صسيئرب

«ادج ارمثم
ر˘ب˘ت˘˘عإا ر˘˘خأا عو˘˘ضضو˘˘م ي˘˘ف
عا˘م˘ت˘جإا ةوار˘م˘˘ح˘˘لا ضسي˘˘ئر
فرضش ،ديدجلا فافلا ضسيئر
ءا˘ضسؤور ع˘م ،ةرا˘م˘ع ن˘˘يد˘˘لا

يضضاملا ضسيم˘خ˘لا يداو˘ن˘لا
نو˘˘˘طار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضشلا قد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
يف لاقو ارمثم ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب
ضسيئر عامتجإا»:قايضسلا اذه
يداو˘ن˘لا ءا˘ضسؤور ع˘م فا˘ف˘لا

اندعو امدعب ادج ارمثم ناك
ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا ل˘˘˘كا˘˘˘ضشم ل˘˘˘ح˘˘˘ب
ثيح اهنم ةي˘لا˘م˘لا ا˘هزر˘باو
نم ةيدنأ’ا ل˘ك د˘ي˘ف˘ت˘ضست˘ضس
ثب˘لا قو˘ق˘ح ن˘˘ع ق˘˘ي˘˘ب˘˘ضست

رايل˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
،«م˘ي˘ت˘ن˘ضس نو˘ي˘ل˘م005و
ضسيئرلا دنع انضسمل »:عباتو
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘غر د˘يد˘˘ج˘˘لا

ن˘˘ح˘˘نو ،ة˘˘يد˘˘نأ’ا ةد˘˘نا˘˘˘ضسم
ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ضسؤور˘˘ك ا˘˘نرود˘˘ب
ل˘م˘ع˘لاو ه˘ب˘نا˘ج˘ب فو˘˘قو˘˘لا

ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م ل˘˘ي˘˘ه˘˘ضست ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىلع هحاجن يف ةمهاضسملاو
. «فافلا ضسأار
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ةيدنأ’ا عم فوقولاب فافلا صسيئر ةردابم نمثي يوايحم

سضيوعتلاب بلاطيو تاعزانملا ةنجل ىلإا أاجلي يورقلب

با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا ةرازو تقدا˘˘˘˘ضص
رر˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ة˘˘جرد˘˘˘لا˘˘˘ب ضصخ˘˘˘ي يرازو
د˘˘ها˘˘ع˘˘م ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ ى˘˘لوأ’ا
ا˘ق˘فوو ة˘ي˘ند˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
اذ˘ه ن˘˘م «6و4» نيتدامل˘ل
ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ˘˘ل ق˘˘ح˘˘ي رار˘˘ق˘˘˘لا
طاضشنلا ةين˘طو˘لا د˘ها˘ع˘م˘لا
ة˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
ةدا˘˘˘˘عإا نود ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
ىلع لوضصح˘لا˘ب م˘ه˘ن˘يو˘كت
.ةثلاثو ةيناث ةجرد
رر˘˘ق˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ءا˘˘˘جو
مقرلا لمحي يذلا يرازولا

ليرفأا40 يف خرؤوملا95
ىلإا فدهت داوم ةدع1202
ة˘لدا˘˘ع˘˘م ة˘˘كب˘˘ضش ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت
ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تادا˘˘ه˘˘ضشلا

تاداهضش عم ةضضايرلا لاجم
ن˘ي˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا

تي˘قو˘ت˘لا بضسح ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
بيرد˘˘ت˘˘لا عر˘˘ف ،ي˘˘ئز˘˘ج˘˘˘لا
ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا ي˘ضضا˘ير˘˘لا

لكايه يف ،ةثلاثلاو ةيناثلاو
.ةينطولا ةيضضايرلا ةكرحلا

ةدا˘ه˘ضش و˘ل˘ما˘ح ى˘ف˘ع˘˘ي˘˘ضسو
ةدا˘˘ه˘˘˘ضشو ر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضسجا˘˘˘م˘˘˘لا
ةيندبلا ةيبرتلا يف رتضساملا

تاينقتو مولعو ةيضضايرلاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘لا

بيردتلا عر˘ف ،ة˘ي˘ضضا˘ير˘لاو
نولواز˘ي ن˘يذ˘لا ،ي˘ضضا˘ير˘لا

بيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘˘فوأا ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا
’ ةدمل ةيضضايرلاو ةيندبلا
يف ،ةدحاو ةنضس  نع لقت
ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘˘لا ضصا˘˘˘ضصت˘˘˘خ’ا
ضصبرتلا ءار˘جإا ن˘م ع˘ب˘ت˘م˘لا
.يقيبطتلا
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ةراشسو نيع بابشش ةهجاوم يف تعقو يتلا ثادح’ا ةيفلخ ىلع
ةدحاو ةارابمب ويهرا يداو بابصش ةبقاعم
طابضضن’ا ةن˘ج˘ل تط˘ل˘ضس
يداو با˘ب˘˘ضش ق˘˘ير˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
لخاد ةدحاو ةارابمب ،ويهرا
اهردق ةيلام ةمارغو رايدلا

،ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لا001
ثادح’ا ةيفلخ ىلع اذهو
بابضش ةارابم تب˘ق˘عا ي˘ت˘لا

ن˘ي˘ع با˘ب˘ضشو و˘ي˘هرا يداو
تابوقعلا تءاج و  .ةراضسو
˘ماز˘ت˘لا مد˘ع ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضم˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
، ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا تاءار˘˘˘ج’ا˘˘˘ب
.ميظنتلا ءوضس ىلإا ةفاضضفاب

نيب˘ع’ ة˘ب˘قا˘ع˘م تم˘ت ا˘م˘ك
يداو با˘˘ب˘˘ضش ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ثا
ر˘˘م’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو ،و˘˘˘ي˘˘˘هرا
د˘با˘ع ن˘ب ضسيردا بعÓ˘˘لا˘˘ب
30ب د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
ةدحاو ةارابم اهنم تايرابم
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن ر˘ي˘غ
امك ،رئازج رانيد فلا اهردق
برد˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘˘م تم˘˘˘˘ت
ماع˘ب لا˘كو لا˘م˘ج ضسار˘ح˘لا
فلا05 ةيلام ةمارغو ذقفان
.يرئازج رانيد

نونحشس جاحلا

ةرواشسلا ةبيبشش
مكحلا يف رظنلا ةداعإاب افيفلا «كابلا» ةبلاطم دعب

 تاكرحت فصصت ةرادإ’ا
«ةدقاحلا» ـب وداراب يدان سسيئر

ةيلارديفنوكلا صسأاك
ةيقيرف’ا
بردم ةلاقإا

ليبق يصسقافصصلا
«يرانكلا» ةهجاوم

ة˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘م ما˘يأا ل˘ي˘˘ب˘˘ق
رود با˘هذ ن˘م ة˘ب˘ق˘˘تر˘˘م˘˘لا
ضسأا˘˘ك ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر˘˘˘لا
ةيق˘ير˘ف’ا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘كلا
يدانلاو لئابقلا ةبيبضش نيب
تف˘˘˘˘ضشك ،ي˘˘˘˘ضسقا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ضصلا

ة˘˘ي˘˘ضسنو˘˘ت مÓ˘˘عإا ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسو
بردم ة˘لا˘قإا ن˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
يضسنوتلا يضسقافضصلا يدان

.جئاتنلا ءوضس ةيفلخ ىلع
» ةد˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ج بضسح˘˘˘˘˘˘˘˘بو
نإاف ،ةي˘ضسنو˘ت˘لا «بر˘غ˘م˘لا
ترر˘ق ي˘ضسقا˘ف˘˘ضصلا ةرادإا
برد˘م˘لا ن˘ع ءا˘ن˘غ˘˘ت˘˘ضسإ’ا

بق˘˘ع ا˘˘ي˘˘ضسرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘˘ج
يدان مامأا ةريخأ’ا هتراضسخ
.ناميلضس نب لبقتضسم
نإاف ،ردضصملا تاذ قفوو
ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘ه˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا
ءا˘ج هد˘عا˘ضسمو ي˘نا˘ب˘ضسإ’ا

بضضغ ضصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مإ’
.ريهامجلا
«يرانكلا» نإاف ، ةراضشÓل
يام61 ي˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ي˘˘˘ضس
ةعاضسلا نم ةيادب ،يراجلا
،ءا˘˘˘˘˘˘ضسم ة˘˘˘˘˘˘ضسما˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا
ىلع يضسنوتلا يضسقافضصلا

«يريهملا بي˘ط˘لا» بع˘ل˘م
يئاهن عبر باهذ باضسحل

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘كلا ضسأا˘˘˘ك
.مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا
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ة˘ب˘ي˘ب˘˘ضش ةرادإا تر˘˘كن˘˘ت˘˘ضسا
ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسأا ا˘˘˘˘˘م ةروا˘˘˘˘˘ضسلا
يتلا «مضسوم˘لا ة˘ح˘ي˘ضضف»ـب
طابضضنإ’ا ةنجل ا˘ه˘ت˘ب˘كترا
،قيرف˘ل˘ل  طا˘ق˘ن6 م˘ضصخ˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لا ع˘˘فر د˘˘ع˘˘˘ب
«ضسات» ةيضضايرلا ةمكحملا

ضصاخ ماحم فيلكت ةررقم
ةنيد˘م˘ب ا˘ه˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل
.ةيرضسيوضسلا نازول
ةارواضسلا يدان ةرادإا تلاقو
ىلع يمضسرلا اهباضسح ربع
يعامتجإ’ا لضصاوتلا عقوم
نم مغرلا ىلع» :«كوبضسيف»
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا م˘˘كح˘˘لا
ةيداحتإÓل ةعبات˘لا نو˘ع˘ط˘لا
يذلا مدقلا ةركل ةيرئازجلا
ةروا˘˘ضسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ضشل دا˘˘˘عأا
ةحيضضف دعب ثÓثلا طاقنلا
ا˘ه˘ت˘ب˘كترا ي˘ت˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا
6 مضصخب طابضضنإ’ا ةنجل
71 نم لقأا يف ةلماك طاقن
ثدح˘ت م˘ل ة˘ق˘با˘ضسك ة˘عا˘ضس
’إا  ،ةيملاعلا مدقلا ةرك يف
د˘˘ق ودارا˘˘ب ةرادإا ضسي˘˘ئر نأا

ةمكحملا ىلإا ةيضضقلا عفر
.«ارضسيوضسب ةيضضايرلا

يدا˘˘ن نأا ،يدا˘˘ن˘˘لا فا˘˘ضضأاو
ضضع˘˘˘ب ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضسا» ودارا˘˘˘ب
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فرا˘˘ع˘˘˘م
ةريخأ’ا هذه ًابلاطم «ضساتلا

م˘كح˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘˘عإا˘˘ب
رار˘ق˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘تو ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
.لوأ’ا

نأا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا تد˘˘كأاو
ةيمك ىلع لدي» ،لعفلا اذه
ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا ل˘غ˘˘لاو د˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ق˘˘ي˘˘ي˘˘˘ضضت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ضصاو˘˘˘مو
ن˘˘˘˘م ةروا˘˘˘˘ضسلا نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘حو
ةهج نمو ،مويدوبلا بتارم
ةرادإا ةعمضس خ˘ي˘ط˘ل˘ت ىر˘خأا
«.ًايلود قيرفلا
يلودلا داحت’ا نأا ةراضشإÓل
ة˘ل˘ضسار˘م˘ب ما˘ق مد˘ق˘لا ةر˘كل
اريرقت هن˘م ا˘ب˘لا˘ط «فا˘ف»ـلا

لÓخ ةيضضق˘لا ي˘ف ل˘ضصف˘م
هرار˘˘ق دا˘˘خ˘˘˘تإ’ ،ما˘˘˘يأا01
.ريخأ’ا
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ةضضايرلاو با˘ب˘ضشلا ر˘يزو أا˘ن˘ه
ةر˘ضسأ’ا يد˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘ضس
بعلم حتف ةدا˘عإا˘ب ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا
«و˘˘تا˘˘ضس» ن˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأا
دمح˘م» ي˘ب˘م˘لوأ’ا بكر˘م˘لا˘ب
.«فايضضوب
ةضصاخلا ةح˘ف˘ضصلا ر˘ب˘ع ءا˘جو
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ل
اد˘˘ج د˘˘ي˘˘ع˘˘ضس» :«كو˘˘ب˘˘ضسيا˘˘ف»
ىوقلا باعلأا بعلم حتف ةداعإاب
يبم˘لوأ’ا بكر˘م˘لا˘ب حو˘تا˘ضس)
اذ˘ه˘ل ا˘م˘ل ،ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘˘ل˘˘ح˘˘ب
نم قيرعلا يضضايرلا حرضصلا
ة˘ل˘ئا˘ع˘˘لا ىد˘˘ل ة˘˘يز˘˘مر ة˘˘ل’د
.«ىوقلا باعلأ’ ةيرئازجلا

ءا˘˘ضش نإاو» :ر˘˘يزو˘˘˘لا فا˘˘˘ضضأاو
اذه يف مهنع بيغأا ن�ا ردقلا

يتلا ةهاقنلا ةرتف ببضسب مويلا
،ة˘ي˘ح˘ضصلا فور˘ظ˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ما
ىلإا ابلق و احور رضضاح يننكل

ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لا ل˘˘˘ك بنا˘˘˘ج
ةر˘ضسأا دار˘فأا ل˘كو ن˘ي˘ئاد˘˘ع˘˘لاو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ىو˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأا

ةلودلا ةبتاك ةديضسلا يتليمز
يف ،ةبخنلا ةضضايرب ةفلكملا

.«راضسلا ثدحلا اذه
ذنمف» :يدلاخ ريزولا فدرأاو
بثك نع تضصرح ،ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا

رامضضم لاغضشأا لك عبتت ىلع
نم دافتضسا يذلا ىوقلا باعلأا

ليهأا˘ت ةدا˘عإاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
زا˘˘˘ج˘˘˘نإا تل˘˘˘م˘˘˘ضش ،ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضساو
ديدجتو ي˘ضسي˘ئر˘لا را˘م˘ضضم˘لا
را˘م˘ضضم زا˘ج˘نإا اذ˘كو ةرا˘˘نإ’ا

رئازجلا يف ةرم لوأ’ ردحنم
،ارار˘كتو ارار˘م ،د˘ي˘كأا˘ت˘لا ع˘˘م
ريياعملا ةقباطم ةرورضض ىلع
.«ةيلودلا ضسيياقملاو
ىلع هتاذ ثدحتملا دكأا امك
ل˘ي˘غ˘ضشت ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا

ى˘لإا فا˘ضضت ىر˘خأا ر˘ي˘˘ما˘˘ضضم
رخزت يتلا ةيضضايرلا تآاضشنملا
را˘م˘ضضم ا˘ه˘ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘˘ب
ن˘˘ضضت˘˘ح˘˘ي˘˘˘ضس يذ˘˘˘لا نار˘˘˘هو
رامضضمو ةيطضسوتملا باعلأ’ا

ريماضضم اذكو فلضشلاب ةجوبز
يديضسو تضسارنم˘تو ف˘ي˘ط˘ضس
ي˘ت˘لا ،وزو يز˘ي˘تو ضسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب
ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا طور˘˘ضش ل˘˘ك ر˘˘فو˘˘˘ت
.ةباضشلا بهاوملل
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«وتاصس» حاتتفإا ةداعإ’ ديعصس يدلاخ
ةعشساو ليهأات ةداعإاو ةئيهت ةيلمع نم ةأاششنملا ةدافتشسإا دعب

قيرفل ي˘ضضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘ب˘ع
،يحاي نيضسح ،دادزولب بابضش
هاجت هئاي˘ت˘ضساو ه˘بار˘غ˘ت˘ضسا ن˘ع
مدقلا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا
ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م بب˘˘˘ضسب
ءارجا رييغت رارق دعب ،يضسنوتلا
   .ةلباقملا

تاحيرضصت يف يحاي حضضوأاو
ربع ،لوأ’ا ضسما ، حابضص ةيعاذإا
ةانقلل » ةركلا ويدتضسا » جمانرب
:Ó˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ،ى˘˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاذإ’ا
،فاكلا نم ءاتضسم انأا ةحارضص»
ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا بر˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضسا
لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘م ا˘هرد˘˘ضصي
هذه لثم ىرن1202 يف نحنو
ىلع انرضضح »:افيضضم ،«رومأ’ا

ي˘جر˘ت˘لا ه˘جاو˘ن˘ضس ا˘ن˘نأا ضسا˘ضسأا
يا˘م ن˘م41 مو˘ي ي˘ضسنو˘ت˘˘لا
ةلضسارم ان˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘كل ،يرا˘ج˘لا

ةيقيرفإ’ا ةيوركلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م
موي بعليضس ءاقللا نأاب انربخت
نم ةيادب ةيليوج5 بعلمب51
اذه.. ءا˘ضسم ة˘ضسما˘خ˘لا ة˘عا˘ضسلا

.«امامت لوقعم ريغ
اذامل ملعن نحن»:يحاي فدرأاو
كا˘ن˘ه ،41 مو˘ي بع˘ل˘لا ا˘˘نرر˘˘ق
كان˘ه نأا فر˘عأا ،ا˘ن˘ضصخ˘ت رو˘مأا
ة˘ضسفا˘ن˘م˘لاو يز˘ف˘ل˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

نم لقأ’ا ىلع نكل ةجمربلاو
كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي نأا ضضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
يذلا لحلا راتخنو انعم رواضشت
.«عيمجلا بضساني

:لوقلاب همÓك ثدحتملا متخو
ةركل يرئازجلا داحت’ا انلضسار»
ريتركضسلا عم ا˘ن˘م˘ل˘كتو مد˘ق˘لا
كانه نوكتضس اذإا ام لوح ماعلا
يف بع˘ل˘ن˘ضس وأا ىر˘خأا ة˘ج˘مر˘ب
.«ددحملا دعوملا
دا˘ح˘ت’ا نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
دعو˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ما˘ق ي˘ق˘ير˘ف’ا
ةطبار يئاهن عبر باهذ تاءاقل
با˘ب˘ضش ن˘ي˘ب ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا
ىلإا يضسنوتلا يجرتلاو دادزولب
’د˘ب يا˘˘م51 تب˘˘˘ضسلا مو˘˘˘ي
ى˘ل˘ع ر˘ه˘ضشلا تاذ ن˘م41نم
ي˘فً ءا˘ضسم ة˘ضسما˘خ˘لا ة˘˘عا˘˘ضسلا

.يبملوأ’ا ةيليوج50 بعلم
طيمز.ع

«فاكلا نم هذهك تارارق رادصصإا لوقعملا ريغ نم» :يحاي
يشسنوتلا يجرتلا و دادزولب بابشش ءاقل ليجأات دعب
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ي˘ضضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ضسرد˘˘ي
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
تارايخلا نم ديدعلا ،ينطولا
نيتاراب˘م وأا ةارا˘ب˘م ة˘ج˘مر˘ب˘ل
ةرتف لÓخ نيتيفاضضإا نيتيدو
رهضش ةررقملا يلودلا فقوتلا

م˘ت نأا د˘ع˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج
ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ا

ضسفن نم ثلاثلا يف ايناتيروم
قÓطنإا ليجأات بقع ،رهضشلا
2202 ملاعلا ضسأاك تايفضصت
.

نأا ةبرقم رداضصم تفضشكو
ناضسردي «فافلا» و يضضاملب
لجأا نم ،ةحا˘ت˘م˘لا تارا˘ي˘خ˘لا
،رئازجلا جراخ نيتيدو ةجمرب
ع˘م ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا دد˘˘ضصب ه˘˘نأا و
ي˘˘˘نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا ه˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن
ى˘ل˘ع قا˘ف˘تÓ˘ل ي˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘ضسلاو
وأا8 يموي ام˘هد˘حأا ة˘ه˘جاو˘م
با˘ب˘لا ءا˘ق˘˘بإا ع˘˘م ،ناو˘˘ج51
بختنم ةيوه ديدحتل احوتفم
ايناث اضسفانم نوكي رخآا يقيرفإا
ي˘ف «ءار˘ح˘˘ضصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘م»ـل
.ةرتفلا كلت

رايخ نشسحأا اشسمنلا
ناوج رهشش صصبÎل

تررق  دق ةيداحت’ا نوكتو
يف «رضضخلا» ركضسعم ةجمرب
دعب ةيناث ةبرجت يف، اضسمنلا
ربوتكأا رهضش  يلو’ا هبرجتلا
ا˘ه˘ي˘ف ما˘قأا ي˘ت˘˘لاو ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
،ايدو ايريجين هجاوو ضصبرتلا

دوجول را˘ي˘ت˘خ’ا اذ˘ه ع˘جر˘ي و
فور˘ظ˘لاو تÓ˘ي˘ه˘ضست˘˘لا ل˘˘ك
نع Óضضف ،ريضضحتلل ةيتاوملا
دو˘˘ي˘˘قو ق˘˘ل˘˘غ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا نأا
ةد˘ضشلا كل˘ت˘˘ب تضسي˘˘ل ر˘˘ف˘˘ضسلا
ام ،ىرخأا لود يف ةضضورفملا

زر˘ح˘م ءÓ˘مز ل˘ق˘ن˘˘ت ل˘˘ه˘˘ضسي
.ةضسفانملا تابختنملاو
ةشصرف ةيدولا تاءاقللا

ةيزهاج ىلع فوقولل
ةلشصاوم و «ÚبراÙا»

ةÁزهÓلا ةلشسلشس
يدو˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘غر

رهضشلا ةجمربملا تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
لا˘ب˘ضشأ’ ة˘ب˘ضسن˘لا˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
اهيلوي ري˘خأ’ا نإا˘ف ،ي˘ضضا˘م˘ل˘ب
ل˘جأا ن˘م ،اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘˘هأا

تاداد˘ع˘ت˘˘ضسا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا
يمضسرلا قÓطن’ا لبق هيبع’
رهضش ةيلايدنوملا تايف˘ضصت˘ل˘ل
لجأا ن˘مو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس
ة˘˘ل˘˘ضسل˘˘ضس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
دنع ايلاح ةفقوتملا ةميزهÓلا

،يلاوتلا ىلع ةارابم42 دودح
م˘˘قر˘˘لا م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
دوجوملا يق˘ير˘فإ’ا ي˘ضسا˘ي˘ق˘لا
راوفيد توك بختنم ةزوحب
ىلع ةراضسخ نود ةارابم62ـب
.يلاوتلا
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لبقملا ناوج ابوروأاب نييقيرفإا نيقلمع ةهجاومل ططخي يصضاملب

،رضصان نب ليعا˘م˘ضسإا د˘ع˘ت˘ضسي
نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا
ةهجاومل ،هقيرف ةقفر يلاطي’ا

ف˘ي˘˘ضضت˘˘ضسم˘˘لا  ما˘˘مأا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضص
53ـلا ةلوجلا مضسرب ،ضسوتنفوج
يلاطي’ا يرودلا تاضسفانم نم
.»أا يريضسلا»

ىلع ةديرغت رضصان نب رضشنو
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘ضسر˘لا ه˘با˘˘ضسح
«رتيوت» يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘ضصاو˘ت˘لا
ةعقومل تاريضضحتلا اهيف زربي
ىل˘ع «ي˘فو˘ي˘لا» ما˘مأا  م˘ضسو˘م˘لا

ة˘ل˘ضصاو˘مو و˘ن˘˘يرو˘˘ت˘˘ب بع˘˘ل˘˘م
ىلإا لهأات˘لا قا˘ب˘ضس ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لا
.لبقملا مضسوملا لاطبأ’ا يرود

ر˘˘ضشن ق˘˘با˘˘ضسلا ي˘˘لو˘˘ب˘˘مإا بع’
،نÓيم تابيردت لÓخ هل اروضص
ة˘بو˘ضصم را˘ظ˘نأ’ا ل˘˘ك» :دّر˘˘غو
ةراضشإا يف ،«دحأ’ا ةارابم وحن

ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘˘لإا
«يدرابموللا» يدا˘ن˘لا تا˘با˘ضسح
اذ˘˘ه ن˘˘م تقو ي˘˘ف نا˘˘ك يذ˘˘˘لا
بقلب جيوتتلل احضشرم مضسوملا
.يرودلا

نب ىلع ينثي غنوي يد
رشصان

قباضسلا يدنلوهلا مجنلا ىدبأا
ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا ،غ˘˘نو˘˘ي يد ل˘˘ج˘˘˘يا˘˘˘ن
م˘ج˘ن˘لا ر˘ضصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘ضسإا˘˘ب
نÓ˘˘ي˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
هتراهم ىل˘ع ا˘ي˘ن˘ث˘م ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
بع˘ل˘م˘لا ط˘ضسو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

يدانلا ريهامج طضسو هتناكمو
هيلإا همامضضنا ذنم يدرابموللا

.9102 ماع
اتيزاغ’» عقومل راوح يف و

يفو ،يلاطيإ’ا «تروبضس وليد
نيبعÓلا لوح لاؤوضس ىلع هدر
نÓ˘ي˘م ي˘ف ه˘نو˘ب˘ج˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

،هبع˘ل ة˘ق˘ير˘ط ي˘ف ه˘نو˘ه˘ب˘ضشيو
هييضسيكنانثا كانه» : Óئاق حرضص
ر˘ث˘كأا ن˘م ا˘م˘˘ه˘˘نإا ،ر˘˘ضصا˘˘ن ن˘˘بو
ريهامج ىدل ةيبع˘ضش ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ناعئار ا˘م˘ه˘نإا» :ع˘با˘تو ،«يدا˘ن˘لا
نا˘مو˘ق˘يو ناد˘ي˘م˘لا ط˘ضسو ي˘˘ف
ا˘م˘ك ،ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘˘ك ا˘˘م˘˘هرود˘˘ب
امهنإا ةريبك تاناكمإاب ناعتمتي
.«ءيضشلا ضضعب يناهبضشي

رشصان نب بايغ »: اكاك
«نÓيملا عجارت ببشس
ودرا˘كير دا˘ضشأا  ،ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م

ن˘ب ،نÓ˘ي˘م˘لا ةرو˘ط˘ضسأا˘ب ،ا˘كا˘ك
يذ˘لا لا˘ع˘ف˘لا رود˘˘لاو ، ر˘˘ضصا˘˘ن

لÓخ يرينوضسورلا عم هب موقي
جوتملا حرضصو.ىراجلا مضسوملا
7002 ما˘ع˘ل ة˘ي˘ب˘هذ˘˘لا ةر˘˘كلا˘˘ب
Óئاق «تروبضس وتو˘ت» ةد˘ير˘ج˘ل
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘م بع’ ر˘˘ضصا˘˘ن ن˘˘˘ب»:
نأاب دقتعأا» :فاضضأاو ،«نÓيملا
ضضرعت يتلا ةريثكلا تاباضصإ’ا
،قيرفلا ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘ضس تر˘ثأا ،ا˘ه˘ل
ضصاخ هرود نأ’ هجئاتن ىلعو
.«ناديملا طضسو يف

براحم نأا ريكذتلاب ريدجلا
نم ةلضسلضس نم ىناع ءارحضصلا
˘ما˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘˘م تا˘˘با˘˘ضصإ’ا
ىلع رداق ريغ هتلعج ،يضضاملا
هلعج ام هيدان عم ماظتناب بعللا
يلويب ةليكضشت يف هتناكم دقفي
هاوتضسم˘ل ةدو˘ع˘لا˘ب أاد˘ب˘ي نأا ل˘ب˘ق
.يجيردت لكضشب
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«يÒنوشسورلا» Òطاشسأا نم ةداشش’ا ىقلتي «رشضÿا» م‚

‘ويلا ةهجاوم ‘ نليم عم بعصص رابتخا مامأا رصصان نب

،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘˘ع˘˘ضس ح˘˘ج˘˘ن
يدان مجن يرئازجلا يلودلا

يزيلجنإ’ا دتيانوي ماهتضسيو
لÓخ دّي˘ج عا˘ب˘ط˘نا كر˘ت ي˘ف
˘ما˘مأا ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا
با˘˘ضسح˘˘ل ،ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘˘ب يدا˘˘˘ن
يرودلا نم43ـلا عوبضسأ’ا
يتلاو ،زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
يرئازجلا ءÓمز زوفب تهتنا
ي˘ق˘ب˘ت و ،فد˘ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب
ةضسفانملا  يف ةمئاق مهلامأا

تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ىد˘˘˘حإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
«غيلزنيبماضشتلا»ـل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا
.لبقملا مضسوملا

«زوين زرماه» عقوم رضشنو
ةمحر نب دودرم نع اريرقت

زربأاو ،يلنري˘ب ةارا˘ب˘م لÓ˘خ

،زيوم ديفيد ،تاحيرضصت هيف
بع’ نأا˘ب ا˘ه˘ي˘˘ف د˘˘كأا ي˘˘ت˘˘لا
˘مد˘ق ق˘با˘˘ضسلا درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب
ديدحتلاب وهو ،ةريبك ةارابم
اهرظتني يتلا تايرابملا عون
هنأا ىلإا ريضشي نأا لبق ،هنم
لÓخ اري˘ث˘ك ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي˘ضس
ةر˘ي˘خأ’ا ع˘برأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا

ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ،يرود˘لا ن˘م
ىلإا لهأاتلا قابضس يف ةمضساح
م˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود
ل˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ضسماخ˘لا ز˘كر˘م˘لا ما˘ه˘ت˘ضسيو
ديضصرب بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج ي˘ف
طاقن3 قرافبو ،ةطقن85
نع طاقن5و يضسليضشت نع
ه˘ي˘ضسفا˘ن˘م ،ي˘ت˘ي˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسي˘˘ل

ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ضسي˘˘ئر˘˘لا
. حضشرتلا

رهظت تايئاشصحإ’ا
نب دجاوت ةرورشض
يف ايشساشسأا ةمحر

ةليكششتلا
،يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ضشن

دكؤوت ادج ةز˘ي˘م˘م ة˘ي˘ئا˘ضصحإا
ن˘ب ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ةرور˘ضض
تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘حر
ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ي˘ضس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
يهو ،تايئاهنك زيوم لابضشأا
ام اردان ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا نأا
بع’ أاد˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ر˘˘˘ضسخ˘˘˘ي
«ءارحضصلا يبراحم» بختنم

51 ة˘ل˘م˘ج ن˘˘م˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘ضسا˘˘ضسأا
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘˘ضش ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
11 ما˘ه تضسو زا˘ف ،ة˘ياد˘˘ب˘˘لا

رضسخو تارم3 لداعتو ةرم
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ط˘ق˘ف ةد˘حاو ةر˘˘م
افده82 هموجه طخ لجضس
.افده41 هعافد ىقلتو

نأا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
كراضش دق ةنضس52 بحاضص
03 لضصأا نم ةارابم62 يف
يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘م
اذ˘ه زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
5 ا˘ه˘لÓ˘خ ع˘ن˘ضص ،م˘ضسو˘˘م˘˘لا
دحل ح˘ج˘ن˘ي م˘ل ه˘ن˘كل فاد˘هأا
ه˘˘ل˘˘ج˘˘ضس حا˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا ي˘˘˘ف نآ’ا
.يفيدهتلا
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يلنÒب هجاوم ‘ همدق يذلا Òبكلا يوتشسŸا دعب

لاطبأ’ا يرود ةكرعم ‘ زيوم حلصس ةمحر نب

«رشضخلا» مجن نم صشاتكششب برقت لازغ ةبرجتتايفشصتلا رامغ صضوخ لبق هيبع’ ةيزهاج ىلع ةظفاÙا ديري

يكرتلا سشاتكصشيب تامامتها لخدي بلاط نب
يناملأ’ا هكلاضش يدان مجن يرئازجلا بعÓلا ،بلاط نب ليبن هجتي

نم ةيادب ضشاتكضشب يدان يف لازغ ديضشر هنطاوم بناجب بعللا ىلإا،
ةيدنأ’ا ةمئاق يكرتلا يرودلا  ردضصتم لخد نأا دعب ،مداقلا مضسوملا
رهضش ةياهنب مازتلا يأا نم ارح نوكيضس يذلا بعÓلا تامدخب ةمتهملا

.لبقملا ناوج
تاططخم نمضض دجوي بلاط نب نأا ،ةيناملأا مÓعإا لئاضسو تفضشكو

يكرتلا يدانلا ىعضسي ثيح ،لبقملا مضسوملل ابضسحت ضشاتكضشب يدان
ةكراضشملل ادادعتضسإا ةيبوروأا ةربخ باحضصأا نيبعÓب هفوفضص ميعدتل
وحن ةتباث ىطخب ريضسي يذلا وهو ،مداقلا مضسوملا «غيلزنيبماضشتلا» يف
دوضس’ا و ضضيب’ا نينوللا ةرادإا لوعتو ،ايكرت يف ةيئانثلاب جيوتتلا

يف هدوجو اهزربأا ،لماوع ةدعل  «براحملا» ةقفضصب زوفلل اريثك
نع Óضضف ،لاومأ’ا نم ريثكلا ريفوتب اهل حمضسي ام ،رح بع’ ةيعضضو
لازغ ديضشر قلأات دعب ،ىرخأا ةيرئازج حاجن ةبرجت ديدجت يف اهتبغر
نم ابيرق ناكو عيمجلا هضضفر نأا دعب هتمدقتضسا يذلاو ،مضسوملا اذه
.ايلاح بلاط نب ةيعضضو ضسفن يهو ،يوركلا هراوضشمل ةيثراك ةياهن

يف ةيدنأا ةدع رادار ىلع يزيلجن’ا ماهنتوت جيرخ نإاف ،ريكذتلل
تركذ ثيح ،ارتلجنإاو ايلاطيإا ديدحتلا هجو ىلعو ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا

متهم يزيلجنإ’ا يلنريب يدان نأا ارخؤوم ةيناطيرب ةيمÓعإا رداضصم
هيلع لوضصحلا لماع Óغتضسم ،لبقملا فيضصلا يرئازجلا بعÓلا مضضب
لضضفب «غيلريميربلا» يف ةريبكلا هتربخ نع Óضضف ةيناجم ةقفضص يف
.لضساكوينو ماهنتوت عم ةقباضسلا هبراجت
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ايقيرفإا لاطبأا يرود نم يئاهنلا عبر رودلا باهذ

انوروك ببصسب نيدلبلا نيب ةيوجلا دويقلا
كلذ تصضرف

ةضصاخ ةرئاطب «ديمعلا» ةهجاومل رئازجلل هجتي يواضضيبلا دادولا
رئازجلا ىلإا رفاضسيضس ه˘نأا ي˘بر˘غ˘م˘لا يوا˘ضضي˘ب˘لا دادو˘لا يدا˘ن ن˘ل˘عأا

،«ديمعلا» عم دادولا يقتليو .ةضصاخ ةرئاط ربع ،ةيدولوملا ةهجاومل
يئاهن عبر باهذ يف ،ةيليوج5 بعلم ىلع يراجلا يام51 موي
يف رهضشلا ضسفن نم22 موي هفيضضتضسي نأا لبق ،ايقيرفأا لاطبأا يرود
.برغملاب بايإ’ا ةارابم

ةيوجلا دويقلا ببضسب ؛يام21 موي ةضصاخ ةرئاطب دادولا رداغيضسو
ضسوريف يضشفت  ةيفلخ ىلع نيدلبلا نيب تÓحرلا ىلع ةضضورفملا

ادئا لاحرلا يبرغملا يدانلا دضشي نأا بقترملا نمو ،دجتضسملا انوروك
.ةارابملا ةياهن دعب ةرضشابم برغملا ىلإا

ورتيب  ةهجاومل ةضصاخ ةرئاط ربع لقنت نأا دادولل قبضس ،ريكذتلل
’وجنأا نم هتلقأا ىرخأا ةضصاخ ةرئاط رجأاتضسا امك ،يلوغنأ’ا وكيتلتأا

رود يف ،يقيرفأا بونجلا زفيضشت رزياك ةهجاومل وضساف انيكروب بوضص
.تاعومجملا

طيمز.ع
ينويزفلتلا ثبلا قوقح نع يلام قيبشستك

نم ايدان51 ـل ميتنصس يرايلم حنمت «فافلا»
ىلوأ’ا ةفرتحملا

،ةرامع نيدلا فرضش ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا ضسيئر ررق
ثبلا قوقح نع يلام قيبضست ميدقت ،يلارديفلا بتكملا عم رواضشتلاب
يرايلم غلبمب ،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا نم ايدان51 ـل ينويزفلتلا
.ةيوركلا ةئيهلا هنع تنلعأا امبضسح ،دان لكل رايلم ميتنضس

قدنفب ضسيمخلا ةرهضس تدقعنا لمع ةضسلج لÓخ رارقلا اذه ذختاو
.ىلوأ’ا ةطبارلا ةيدنأا ءاضسؤورو فافلا ضسيئر نيب ةمضصاعلاب نوتاريضشلا

تا˘ضسضسؤو˘م فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘ضسم ة˘يد˘نأا ة˘ضسم˘خ نأا˘ب فا˘˘ف˘˘لا تد˘˘كأاو
،ةنيطنضسق بابضش ،ةرواضسلا ةبيبضش ،رئازجلا ةيدولوم يهو ةيمومع
مÓتضسا ةلجؤوم ،اهتاريظن عم تنماضضت دادزولب بابضشو ةمضصاعلا داحتا

اهنويدل ةيوركلا ةيداحت’ا لوضصح ةياغ ىلإا ينويزفلتلا ثبلل اهقوقح
.نويزفلتلل ةيمومعلا ةضسضسؤوملا فرط نم

،نيريضسملا لك عم نواعتلا همزع نع هلخدت يف فافلا ضسيئر ربعو
عامتج’ا دقعب قلعتم˘لا ة˘يد˘نأ’ا بل˘ط˘ل با˘ج˘ت˘ضسإا ه˘نأا˘ب م˘ها˘يإا ار˘كذ˘م
.مهلاب لغضشت يتلا لكاضشملل مهعم قرطتلاو

نيدلا فرضش ضسيئرلل لوأ’ا ،ةبخنلا ةيدنأا عم عامتج’ا اذه لÓخو
اضضيأا ررقت ،يضشطز نيدلا ريخل افلخ ليرفأا51 موي هباختنا ذنم ،ةرامع
ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا تازا˘جإ’ا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا ع˘ن˘م د˘ي˘م˘ج˘ت»
،يوركلا مضسوملا رييضست نضسحب ةيدنأÓل حامضسلا دضصق ،تÓيجضستلل
«مضسوملا ةياهن ىتح اهنويدل اضضيأاو ،1202‐0202

ةيقيرف’ا تاشسفانملا يف ةيدنأ’ا بناجب اهفوقو ددجت «فافلا»
يف ة˘كرا˘ضشم˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا ضصو˘ضصخ˘بو ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

فافلا تحضضوأا ،2202‐1202 مضسوملل ،ةيدنأÓل ةيقيرفإ’ا تاضسفانملا
يف رئازجلل ةلثمملا ةيدنأ’ا نيعتل «لماعملا» قيبطت ىلع لمعتضس اهنأا

بلطل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا ةباجتضسا مدع لاح يف ،تاضسفانملا هذه
’ ت’وطب ةدع نأاب املع ،1202 ناوج03 يف ددحملا لجأ’ا ديدمت
.ةيرئازجلا ةلوطبلا ةيعضضو ضسفن يف تلاز

با˘ب˘ضشلا ةرازو) ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت فا˘ف˘لا تن˘ل˘عأا ا˘م˘ك
تافلملاب ديدج نم لفكتلل  (ةفرتحم ةيدنأا ،ةطبار ،ةيداحتا ،ةضضايرلاو
ةايحلل لباق ديدج يداضصتقا جذومن يف ريكفتلاو ،فارتحÓل ةكئاضشلا

.ليومتلا رداضصم عيونت عم
طيمز.ع

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

..هللا ةمذ يف يبراط
ةر˘˘˘˘˘ضسإ’ا تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
نز˘ح˘ب ة˘ي˘ضضا˘˘ير˘˘لا

دمحأا ةافو أابن ،ريبك
ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا ،ي˘˘برا˘˘˘ط
ع˘˘فر ي˘˘ف ق˘˘با˘˘ضسلا
جو˘ت˘˘م˘˘لا ،لا˘˘ق˘˘ثأ’ا
ىلع باقلأ’ا ديدعب
نييوتضسملا
ي˘لود˘لاو ي˘ن˘طو˘لا

ـلا ز˘ها˘ن ر˘م˘˘ع ن˘˘ع
طقضسمب ة˘ن˘ضس76
.ةنتاب ةنيدمب هضسأار
د˘ق د˘ي˘ق˘ف˘˘لا نا˘˘ك و
ة˘˘نوأ’ا ي˘˘ف ى˘˘نا˘˘ع
ضضرم ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا

بلقلا ضضارمأا ةحلضصمب ةيبطلا ت’اجعتضس’ا ةحلضصمب دقري هلعجو ضشارفلا همزلأا لاضضع
.لوأ’ا  ضسمأا لوأا هبر راوج ىلإا لقتني نأا لبق ةنتابب يعماجلا يئافضشتضسإ’ا زكرملاب

«يتيصسلا» حاجن رصس فصشكي زرحم
تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
اهمدق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضس’ا

اذ˘˘ه ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘ضس ر˘˘˘ت˘˘˘ضسضشنا˘˘˘م
م˘˘˘ج˘˘˘ن ف˘˘˘ضشك ،م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا
نأا زر˘ح˘م ضضا˘ير ،ر˘˘ضضخ˘˘لا
يف نمكي هقيرف حاجن رضس
ن˘م نو˘كت˘ت ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا
لا˘˘قو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ل˘˘˘ضضفأا

ع˘م هار˘جأا راو˘ح ي˘ف ،زر˘ح˘م
،ةيضسنرفلا«بيكيل» ةفيحضص
ن˘م ة˘نو˘كم ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ضضفأا
،«قيرفلا حاجن رضس وه اذهو ،عيمجلا قوف ريبك مجن كانه ضسيل» :فاضضأاو ،قرافلا نوعنضصي
اروعضش كيطعي ،ةديج جئاتن قيقحتو تايرابملا نم لاتتم ددعب زوفلا » هنأا ،ريخأ’ا يف ،متخيل
.«ةعرضسب ريغتت مدقلا ةركف رورغلا انيلع بجي ’ نكل ،كفاقيإا بعضصلا نم هنأا

... فرتعي رصصان نب

ا˘ه˘ضشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ضصلا ة˘ي˘ع˘ضضو˘˘لا ما˘˘مأا
ضسيئر رضصان نب نيدلا زع فرتعإا ،قيرفلا
نمضض ءاقبلا نا˘م˘ضض ة˘بو˘ع˘ضصب ةر˘ڤ˘م م˘ج˘ن
،مضسوم˘لا اذ˘ه ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘ضض ه˘لوز˘ن ىد˘ل ر˘ضصا˘ن ن˘ب لا˘˘قو
تاب ءاقبلا ةحارضص»:ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا

لجأا نم يحضضن نحن ،مضسوملا اذه ابعضص
ى˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ضسر ه˘˘˘جوو ،«طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ضسلا مد˘˘˘˘ع
ل˘جأا ن˘م ءا˘ي˘فوأ’او ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا
ةدعاضسملا ميد˘ق˘ت˘ل ق˘ير˘ف˘لا لو˘ح فا˘ف˘ت˘ل’ا

حبضش نم ةاجنلاو ةيداملا ةيحانلا نم ةضصاخ
.لوزنلا

ليحرلاب ددهي ةيافلح

،ةيافلح دهف ،فيطضس قافول ماعلا ريدملا دده
، يدانلا لكاضشم تلضصاوت لاح يف ليحرلاب
ةيلاملا ةلويضسلا دوجو مدع نم لم هنا لاقو
يف اهلح رظتنت رومأ’ا نم ريثكلاا نا امك
ىل˘ع د˘كؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا و˘هو ،ق˘ير˘ف˘لا

ةب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا ر˘فا˘ظ˘ت ةرور˘ضض
ةيلحملا تاطلضسلا فرط نم ةلجعتضسم لولحب
نامأ’ا رب ىلا يدانلاب لوضصولل ايلعلا ىتح و
مغر ةينطولا ةيارلا عفر يف مهاضس هنوكل ارظن
.ةبعضصلا ةيعضضولا

qarsana@essalamonline.com
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ةيلاملا هرومأا ةيوصست رظتني سشودح
يدا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا بع’ لاز˘˘˘˘˘˘˘˘ي ’
ءايركز ،ينيطنضسقلا يضضايرلا

ىلع هلوضصح رظتني ضشودح
لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضسم
هناو ةضصاخ ةمداقلا تاعاضسلا

نم هل ةمدقملا دوعولا نم لم
ريدملا ،يمضساق نم لك فرط
نيضساي فرط نم اذك و ،ماعلا
ثيح ،يضضايرلا ريدملا ،زازب
ىلا ةجا˘ح ي˘ف بعÓ˘لا ى˘ق˘ب˘ي
هناو اميضس’ لاومÓل هملضست
امود ىعضسي و ايضساضسأا كراضشي
يف ةوجرملا ةفاضضإ’ا ميدقتل
يدمح ينقتلا هاري بضصنم يأا
. هيف هب عفدلا ىلع رداق
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رئازجلا لاطبأا ئنهت يركاوصس
د˘˘ي˘˘ضشر ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت بق˘˘ع
cbw بق˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘كضسم
ياو˘م˘لا» ة˘˘ضضا˘˘ير ي˘˘ف
ءاد˘ع˘لا لو˘ضصحو «يا˘˘ت
ىلع ،نيدلا يقت يليده
و ر˘˘ت˘˘ضسا˘˘م˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘ضش
يذلا ضصاخ˘لا م˘ير˘كت˘لا

تاعماجلا يف هب يظح
ته˘˘˘جو ،ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘م’ا

ةفلكملا ة˘لود˘لا ة˘ب˘تا˘ك
ةميلضس ،ةبخنلا ةضضايرب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت ير˘˘كاو˘˘˘ضس
نم نييرئازجلا نيلطبلل

،«رتيوت» يعامتج’ا لضصاوتلا ةضصنم يلع يمضسرلا اهباضسح ربع اهترضشن  ةديرغت لÓخ
.حاجنلاو قلأاتلا نم ديزملا امهل ةينمتم نييرئازجلا نيلطبلل ةروضصب اهتقفرأاو

 راتخم ماصشه
هرمأا نم هريح يف

ن˘ع را˘ت˘خ˘م ما˘ضشه م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ر˘˘ضسف˘˘ت˘˘ضسا
ةضصاخ ،ةركضسب داحتا قيرف يف هتيعضضو
’ ىحضضأا ،يدوج تيا نيدلا زع ينقتلا ناو
وهو ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف اقÓطا هيلع دمتعي
و هن˘ئ˘م˘ط˘ي ،ى˘ضسي˘ع ن˘ب ضسي˘ئر˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
.ةليكضشتلا يف ةمهم ةقرو هنا ىلع دكؤوي
يف ضشتوكلا ةين لوح ريبك ثيدح روديو
ةضصاخ ةيرضصنلا مامأا اددجم ةضصرفلا هحنم
ةرورضضب تبلاط ةيركضسبلا ريهامجلا نا و
تا˘يد˘ح˘ت˘لا ي˘ف ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا
.ةمداقلاا

خصسف ديرت جربلا ةرادإا
اهيبع’ دوقع

ضضع˘ب لو˘ل˘ح جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘ها ةرادإا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
رقم ىلا ةمداق˘لا تا˘عا˘ضسلا ي˘ف ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا
ةضصاخ مهودقع خضسف رما ةضشقانمل قيرفلا

يف ه˘ظو˘ظ˘ح ن˘هر د˘ق نو˘كي ق˘ير˘ف˘لا ناو
لعج يذلا رم’ا ،مضسوملا اذه ءاقبلا قيقحت
رضصانعلا ضضعب عم ضضوافتلا ررقت ةرادإ’ا
ضضعب نع مهلزانتب مهليحر داجيإا دضصق
دق يتلا رضصانعلا مهأا نيب نم لعلو .روجأ’ا
ع˘فاد˘م˘لا د˘ج˘˘ن ، ةرادإ’ا ا˘˘ه˘˘ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت

ىهنا و ةيحارج ةيلمع ىرجا يذلا يضسورع
. اركبم همضسوم
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ةلصصلا تيقاوم

يكرتلا سشاتكصشيب تامامتها لخدي بلاط نب  ̂ 
لاطبأ’ا يرود ةكرعم يف زيوم حلصس ةمحر نب ̂ 

نارظتنم يدمحو زازب
دوقع ديدجتل عامتجا ‘

رصصانعلا سضعب
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تايفشصتلا رامغ صضوخ لبق هيبع’ ةيزهاج ىلع ةظفاÙا ديري

ةنيطنشسق بابشش ةركشسب دا–ا

ˆ,Æ Î0Ç†ð˚ Î0ÜTã†Ì
رصصان نب

بعصص رابتخا مامأا
‘ نليم عم

‘ويلا ةهجاوم

نم ةداشش’ا ىقلتي «رشضÿا» م‚
«يÒنوشسورلا» Òطاشسأا

لبقملا ناوج ابوروأاب نييقيرفإا نيقلمع ةهجاومل ططخي يصضاملب

ينويزفلتلا ثبلا قوقح نع يلام قيبشستك

يرايلم حنمت «فافلا»
نم ايدان51 ـل ميتنصس

ىلوأ’ا ةفرتحملا

حيحصصتب بلاطيو بصضاغ يدوج تيأا
«ةيرصصنلا» ةعقوم لبق ءاطخأ’ا


