
Úضصخضش قح ‘ ضسب◊ا
ماع ضشتفم ةفضص Óمعتضسإا
فيطضس ‘ لدعلا ةرازوب

ءاضسأا ضصخضش فيقوت
Èع يمÓضسإلا نيدلا ¤إا

50صصةليضسŸا ‘ «كوبضسيافلا»
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اعباط ةيحشصلا ةمزأ’ا هذه لÓخ يشستكت اهنإا لاق
ةشصاخ ةجلاعم يعدتشسي اشساشسحو امشساح

ةدحاو لاشصتا ةطقن مهل ترفو
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا ناونع Èع

‘ اهرفوت بجاولا ÒياعŸا ديد–
اهيف ةكراششملل تايعم÷او بازحأ’ا

ةضصاÿا ةيباختنلا ةلم◊ا طباوضض هذه
روتضسدلا ليدعت ىلع ءاتفتضسلاب

30صص

ةقطنملاب لهك لاوم ةيحشضلاÚنطاوŸا ديدع ىلع لايتح’او بشصنلا ’واح صسب◊ا نهر هعاديإاب رمأا قيقحتلا يشضاق

50صص

ا˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج ،«كار˘طا˘نو˘شس» ة˘كر˘شش تن˘˘ل˘˘عأا
ر˘يو˘ط˘ت˘ب ن˘ي˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ل
،زاغلاو طفنلا عاطق يف يلحملا ىوتحملا

ءاكرششلا عيمج فرشصت تحت تعشضو ثيح
تامدخلاو علشسلل نيدروملاو نيدقاعتملاو
ةادأا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
يلحملا ىوتحملا ريوطتو ةينطولا جاتنإ’ا

ريوط˘ت ة˘ير˘يد˘م ،زا˘غ˘لا ط˘ف˘ن˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف
لا˘شصتا ة˘ط˘ق˘ن م˘ه˘ل تر˘فو ا˘م˘ك ،ىو˘ت˘ح˘م˘˘لا

ي˘نور˘ت˘ك˘لإ’ا د˘ير˘ب˘لا ناو˘ن˘ع ر˘ب˘˘ع ةد˘˘حاو
unetnoC.HS- :ي˘لا˘ت˘لا
.zd.hcartanos@lacol

هجراخو نطولا لخاد ةبوهنملا لاومألا عاجرتضساو نيمرجملا ةقحÓم يف دضسجتت ةلادعلا ةعاجن
30 صص: يتامغز،هنع ةرداشصلا ماكحأ’ا ةيعونو ءاشضقلا ةيدودرم عفر ىلع ةلودلا صصرح دكأا

دكأاتلا ىلإا وعدي رميحلب
ةيداضصتقلا ةمولعملا رداضصم نم

ةقفارŸ ةزهاج «كارطانوضس»
ىوتÙا ريوطتب ÚمتهŸا عيمج
زاغلاو طفنلا عاطق ‘ يلÙا

30صص

40 صص

نيدعاقتملا باشستحاب فلأا02 ـلا تقاف يتلا ةرغاششلا بشصانملا دشسل

مهيف هبتضشم3 فقوُي كردلا
ةيرقب منغلا نم اضسأار85 حبذب

ةــليضسملا يف تاعيرذلا

طاششنلا صشاعتنا دعب اهعفر ةداعإا
›اŸاو يراجتلا

ضضيفختب تاحÎقم
بــئارضضلا بضسن
Úـــتنضس وأا ةــنضسل

40 صص

’دابتو نيدلبلا Úب يركشسعلا نواعتلا عقاو اششقان
كÎششŸا مامته’ا تاذ اياشضقلا لوح ليلاحتلا

ريدم لبقتضسي ةحيرقنضش قيرفلا
نواــعتلل ةــيلارديفلا ةحلضصŸا
يــضسورلا يــنقتلاو يرــكضسعلا

30 صص

40 صص

50صص

عاطق يف فيظوتلل ةيمقرلا ةيضضرألا حـتف
«كاــبلا» جــئاتن نع نÓعإلا دعب ةــيبرتلا



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. «دولوملا» ةحئار

ةبسسانم لك .. اندادجأا انل لوقي ناك امك
امكف ،اهتحئار اهقبسست اهنم ةينيدلا ةسصاخ
،تايولح˘لاو «ضشوا˘سشح˘لا» ة˘ح˘ئار ق˘ب˘سست
ثعبنملا ربنعلا نع Óسضف ،رئاسصعلا اذكو
نا˘سضمر ر˘ه˘سش د˘جا˘سسم˘لاو تو˘ي˘ب˘˘لا ن˘˘م
ةبسسانم تاعقرفملا ةحئار قبسست ،كرابملا
ثدحي ام وهو ،فيرسشلا يوبنلا دلوملا

ت’واط ،نطولا عوبر فلتخم ربع ايلاح
عراو˘˘سشلا وز˘˘غ˘˘ت تأاد˘˘ب تا˘˘ع˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

.ضصوسصخلا هجو ىلع ةيبعسشلا قاوسسأ’او
لابلا يفsruojuoT ينضسح

ةدلاخ لازت ’ هلامعأا نكل ايندلا نع لحر
،ةدود نب ةكيلم تيحأا .. لايجأ’ا بقاعت عم
ةينغأ’ا ةنوقيأا ليحر ىركذ ،ةفاقثلا ةريزو
رورم دعب كلذو ،ينسسح باسشلا ةيويارلا

روسشنم يف تبتكو ،هليحر ىلع ةنسس62
،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل
ناك تاونسس لبق ،ةركاذلا يف اميقم ينسسح»
ه˘تو˘سصب ضسي˘باو˘كلا موا˘ق˘ي ي˘ن˘سسح با˘سشلا

Ó˘مأا ل˘ّكسشت ه˘ت˘ما˘سست˘˘با تنا˘˘ك ،هرو˘˘سضحو
ة˘لآا تّد˘ت˘سشا ن˘ي˘حو ،با˘ب˘سشلاو ن˘ي˘ع˘فا˘ي˘ل˘˘ل
ىّنغ ،مÓحأ’ا نم فوخلا نّكمتو توملا

ى˘ل˘ع با˘ب˘سشلا ز˘ّف˘حو ،ل˘مأ’ا ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘سسح
ارود˘غ˘م ي˘ن˘سسح تا˘م» تفا˘سضأاو ،«م˘ل˘ح˘˘لا
ةركاذ يف ادلاخ لظ هنكلو ،دقحلا ضصاسصرب
ي˘ف حد˘سصي ه˘تو˘سص لازا˘مو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘عو تارا˘ي˘سسلاو تا˘˘عا˘˘ق˘˘لاو بو˘˘ل˘˘ق˘˘لا
،ةفرتملاو ةر˘ي˘ق˘ف˘لا فر˘غ˘لا ي˘فو تا˘فر˘سشلا

لتاقيو ةايحلا ىلع لبقي وهو ينسسح انمّلع
ىلإا رظنن نأاو دمسصن نأا ،فوخلاو نزحلا
.«رسضاحلا ةوسسق هجاونل ليمجلا دغلا

! .. ةرايضسلا نم مهأا ةوهقلا

ه˘ع˘فد˘ي د˘˘ق ءي˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ضصخ˘˘سشلا نا˘˘مدإا
تناك ولو ىتح ىرخأا ءا˘ي˘سشأا˘ب ة˘ي˘ح˘سضت˘ل˘ل
اذه قبطنيو ،هيلع نمدي امم مهأاو نمثأا
بهذ ،ةلودلا يف ذفان لجر ىلع مÓكلا
زواجت˘ت ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ة˘م˘خ˘ف ةرا˘ي˘سس ير˘ت˘سشي˘ل
نا˘كم˘لا ه˘˘ب˘˘ج˘˘ع˘˘ي م˘˘ل ن˘˘كل ،ن˘˘يرا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘لا
ه˘نأ’ «ةو˘ه˘ق˘لا ضسأا˘ك» ع˘سضو˘ل ضصسصخ˘م˘لا

ىلع ن˘مد˘م ا˘ن˘ب˘حا˘سص نأا م˘كح˘بو ،ر˘ي˘غ˘سص
ريبك «يلبوق» هعم لمحي ام ابلاغ ،ةوهقلا
.دحاولا مويلا يف نينثا هلثم يسستحي

! .. «ينوكلاب يلوعجر»

رارمت˘سسا ضسكع˘ت اد˘ج ة˘ف˘سسؤو˘م ة˘ثدا˘ح ي˘ف
فلتخم زاجنإا يف «ج’و˘كير˘ب˘لا» ة˘سسا˘ي˘سس
ة˘فر˘سش تط˘˘ق˘˘سس ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ىلع ةمسصاعلا يف ةرامعب ققسشلا ىدحإا
ةرو˘˘سصلا ي˘˘ف ر˘˘ها˘˘ظ و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك نار˘˘ي˘˘ج˘˘˘لا
يأا ليجسست متي مل هلل دمحلا .. انتزوحب
ىلع ة˘با˘قر˘لا د˘يد˘سشت ى˘ق˘ب˘ي ن˘كل ،ة˘با˘سصإا

يرورسض نم رثكأا عيراسشملا زاجنإا ريياعم
ضضعب يف فلخت دق ثداوح اذكه يدافتل
.ثراوك نايحأ’ا

qarsana@essalamonline.com
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عارتخلا مأا ةجاحلا

تارم ةدع هتارايسس تقرسس فسسأÓلو نكل ،اباسش ناك نأا ذنم ةميدقلا تارايسسلاب مورغم خيسش
هل عنسص يذلا دادحلا هقيدسص ىلإا مدقتي هلعج لاح عقاو ،(ةميدق اهنأ’) حتفلا ةلهسس اهنوك
دحأا مه امدنعو اهدعبو ،انيديأا نيب ةروسصلا يف رهاظ وه امك ةرايسسلا تاسساود تبثت ةحيفسص
.«تعطتسسإا نإا اهب كرحت» هل لاقو ريخأ’ا جرخ انبحاسص ةرايسس ةقرسس لجأا نم ليللا يف ضصوسصللا

! .. نيرفاضسملا يضسآام رمتضستو
يمومعلا لقنلا عم يهتنت ’ نيرفاسسملا يسسآام نأا ودبي
ةرماغملا دح ىلإا رومأ’ا تلسصوو ءاوسس دح ىلع ضصاخلاو
نود ةعيرسسلا تاقرطلاب ةيئاوسشعلا تاطحملا ربع مهتايحب

تÓفاح باحسصأا ضضعب رسصتخي ثيحب ،بيقر وأا بيسسح
ةمÓسس باسسح ىلع تقولاو دهجلاو قيرطلا ضصاخلا لقنلا
تاطحملا ىلإا لوخدلا مهسسفنأا نوفلكي ’و نيرفاسسملا
،ةيئاوسشع تاطحم ربع نيرفاسسملا نو˘ل˘م˘ح˘يو ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا

اهربع رطسضي يتلا ةتوت رئب ةطحم ىوتسسم ىلع هظحÓن ام وهو ،ةعيرسسلا تاقرطلا ربع ىتحو
زفقلا ىلإا لافطأ’ا ىتحو خويسشو زئاجع ،لوهكو بابسش ،ةيرمعلا حئارسشلا فلتخم نم نورفاسسملا

لقنلا تÓفاح بوكر لجا نم عيرسسلا قيرطلا ةفاح ىلع دجاوتم ولعلا طسسوتم يتنمسسإا زجاح نم
ىقبتل نيرفاسسملا ىلع رطاخم نم دهسشملا هلمحي ام لكب ةمسصاعلا رئازجلا ىلإا ةهجوتملا ضصاخلا
.!اهسشورع ىلع ةيواخ نيرفاسسملا حاورأا ىلع ةنمآ’ا ةيسسيئرلا ةطحملا

! .. لضضفأا ةلماك ةضصقلا
برد˘لا ى˘ل˘ع را˘سس ن˘م ه˘نا كنور˘˘ب˘˘خ˘˘ي
ةسصقلاب كربخي دحأا ’ نكل  .. لسصو
ىلع راسس نم ةلئاقلا ةسصقلاف ةلماكلا
لذخ مث ،ضضهن مث ،طقسسو رثعت بردلا

ضسأا˘ي تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ه˘˘ت˘˘تأا ،ادد˘˘ج˘˘م ف˘˘قوو
هللاب نظو ،ةميزعب ىسشم مث ،براحف

ديدع راسسم اذه ،لسصو ىتح ريخلا نظ
ديدع براحُي يذلا يرئازجلا بابسشلا
«ةفيرعملا» ـب قلعت ام ةسصاخ باعسصلا

ليسس ىلع لمعلا ملح ديدحت لجأا نم
ل˘ج ي˘ف و˘ه يذ˘لاو ر˘سصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘˘لا
.نوناقلا هلفكي قح ملاعلا لود

؟ .. ىرت اي ببضسلا ام
راحتن’ا ةرهاظ تداع
يف ةوقب انعمتجم يف
’ ثيح ،ةريخأ’ا ةرتفلا
وأا عو˘ب˘سسأا ر˘م˘˘ي دا˘˘كي
متيو ’إا كلذ نم لقأا
رثكأا وأا ةلاح ليجسست

عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘˘ب˘˘ع
ت’واحم امأا ،نطولا
’و ثد˘ح˘ف را˘ح˘ت˘˘ن’ا

ى˘˘˘ت˘˘˘ح تلا˘˘˘˘ط جر˘˘˘˘ح
را˘˘˘غ˘˘˘سصلا لا˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا
نوأاجلي اوحسضأا نيذلا
ن˘م ةر˘كف˘لا هذ˘˘ه ى˘˘لإا
عرذأا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع
ى˘˘˘ت˘˘˘ح م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘غر
.اهنم ةيزيجعتلا



watan@essalamonline.com
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رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ضصن ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضتو
2441 رفسص01 يف خرؤوملا
،0202 ربمتب˘سس82 قفاوم˘لا

هنأا ىلع ضصنت اه’وأا داوم ةدع
371 داو˘م˘لا ما˘كحأ’ ا˘ق˘˘ب˘˘طو
نونا˘ق˘لا ن˘م871و771و
01‐61 م˘˘˘˘˘قر يو˘˘˘˘˘˘سضع˘˘˘˘˘˘لا
ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤوملا

ةنسس توأا52 قفاوملا7341
ما˘ظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو6102
،متم˘لاو لد˘ع˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ديدحت ىلإا رارقلا اذه فدهي

يف ةيباختن’ا ةلمحلا طباوسض
ةيئاتفت˘سس’ا ةرا˘سشت˘سس’ا را˘طإا
رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘˘سشم˘˘ل
ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا مو˘ي˘ل ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا

ضصنت ،ةيناثلا ةداملا امأا ،0202
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘˘ع
نيرسشعو ة˘سسم˘خ ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
يأا ،ءاتفتسس’ا خيرات لبق اموي
نم ءادتبا0202 ربوت�أا7 يف
يهتنتو احابسص ةنماثلا ةعاسسلا
ءاتفتسس’ا خيرات لبق مايأا ةثÓث
0202 ربوتكأا82 موي يف يأا

،ليللا فسصتنم ةعاسسلا ىلع
نم ةثلاثلا ةداملا تسصن اميف
هنأا ىلع ،ركذلا فلاسسلا رارقلا
باز˘حأ’ا ،ة˘مو˘كح˘لا ى˘˘لو˘˘ت˘˘ت
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ةل˘م˘ح˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
لوح ةيئاتفتسس’ا ةراسشتسس’اب
.روتسسدلا ليدعت عورسشم

تسصن ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ل˘سسر˘˘ي ه˘˘نأا ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا
ي˘مو˘كح˘لا م˘قا˘ط˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ةيباختن’ا ةل˘م˘ح˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ةينطو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ضسي˘ئر ى˘لإا
ةداملاو ،تاباختنÓل ةلقتسسملا
لوخت هنأا اهيف ءاج ةسسماخلا
˘ما˘ي˘ق˘لا ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا باز˘˘حأ’ا
اديدحتو ةيباخت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب
ةلتك ىل˘ع ا˘ه˘ن˘م زو˘ح˘ت ي˘ت˘لا
ىدحإا ىوتسسم ىلع ةيناملرب

بازحأ’او ،نا˘م˘لر˘ب˘لا ي˘ت˘فر˘غ
ىلع زو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ن˘ي˘ب ا˘م د˘عا˘ق˘˘م01 ةر˘˘˘سشع
باز˘حأ’ا ،نا˘م˘لر˘ب˘لا ي˘ت˘˘فر˘˘غ
يف دعاقم اهل يتلا ةيسسايسسلا
ةيلحم˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ضسلا˘ج˘م˘لا

ىلع ةي’و52 ىوتسسم ىلع
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ،ل˘˘˘قأ’ا
هذ˘ه ى˘ل˘ع بج˘ي ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
فيسضي ‐ ةيسسايسسلا بازحأ’ا

بلط م˘يد˘ق˘ت ‐ ه˘تاذ رد˘سصم˘لا
هل ةم˘عد˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا˘ب ق˘فر˘م
روا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع ضصخ˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘مو
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘لإا تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا

ل˘ب˘ق ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ما˘يأا ة˘سسم˘خ
.ةيباختن’ا ةلمحلا قÓطنا

د˘م˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ه تزر˘بأاو اذ˘ه
رارقلا ضصن ىلع ءانب ،يفرسش
ه˘˘تدا˘˘م ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ،ه˘˘˘تاذ
ةلمح˘لا˘ب مو˘ق˘ت ه˘نأا ،ة˘سسدا˘سسلا
ةينطولا تايعمجلا ةيباختن’ا
ىلع يلع˘ف ل˘ي˘ث˘م˘ت ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا

ن˘˘ير˘˘سشعو ضسم˘˘خ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ا˘˘˘ق˘˘˘فو ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي’و
هب لومعملا ميظنتلاو عيرسشتلل
ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع بج˘˘ي
قفر˘م بل˘ط م˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ضصخلمو هل ةمعدملا قئاثولاب

ى˘لإا تÓ˘خد˘ت˘لا روا˘˘ح˘˘م ن˘˘ع
ةلقتسسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ىلع مايأا ةسسمخ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ة˘ل˘م˘ح˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ل˘˘قأ’ا
.ةيباختن’ا

ةعبا˘سسلا ةدا˘م˘لا تسصن ا˘م˘ك
ه˘نأا ،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘˘سسلا رار˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا دد˘˘ح˘˘ت
،تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
طبسض ةطل˘سس ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ز˘ي˘ح˘لا ،ير˘سصب˘˘لا ي˘˘ع˘˘م˘˘سسلا
نيلخدتملل ضصسصخملا ينمزلا
ةيعمسسلا مÓعإ’ا لئاسسو يف
نيعتيو ،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ير˘سصب˘لا
ءاج امل اقفو ددسصلا اذه يف
ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
لا˘سصت’ا تا˘مد˘خ ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ر˘ه˘سسلا ،ير˘سصب˘لا ي˘˘ع˘˘م˘˘سسلا

ةقلعتملا دعاوقلا قيبطت ىلع
ثبو ةج˘مر˘بو جا˘ت˘نإا طور˘سشب

ر˘سشا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ضصسصح

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
عير˘سشت˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

،لوعفملا يرا˘سسلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ل˘ئا˘سسو ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ة˘ير˘سصب˘لا ة˘ي˘ع˘م˘سسلا مÓ˘عإ’ا
اقبط ةسسرامملاب اهل ضصخرملا
هب لومعملا ميظنتلاو عيرسشتلل
ةلمحلا ةيطغت يف ةكراسشملا
ضصن˘ت ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،.ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ةداملا امأا ،ةعسساتلا ةداملا هيلع
تايفيك نع تثدحتف ةرسشاعلا
ضصوسصنملا ىرخأ’ا راهسشإ’ا

يوسضعلا نوناق˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
22 يف خرؤوملا01 ‐61 مقر
قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ
6102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس توأا52 ـ˘˘˘˘ل
نكمي ثيح ،هÓعأا روكذملاو
يف ةيباختن’ا ةلمحلاب مايقلا
ةيئاتفت˘سس’ا ةرا˘سشت˘سس’ا را˘طإا

روتسسدلا ليدعت عورسشم لوح
عيزوتو ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب
تÓ˘سسار˘˘م˘˘لاو تا˘˘يو˘˘ط˘˘م˘˘لا
ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘كبو ة˘˘بو˘˘ت˘˘كم˘˘لا
اميف ،ةينورتكلإ’ا وأا ةبوتكملا
نكامأ’ا11 ةدا˘˘م˘˘لا دد˘˘ح˘˘˘ت
ررقمب راهسشإÓ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

ةيئ’ولا ةيبودنملا قسسنم نم
ةلقتسسملا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل
.تاباختنÓل

ىلع21 ةدا˘م˘˘لا تدد˘˘سشو
ةيبودن˘م˘لا ي˘ه˘ن˘ت نأا ةرور˘سض
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
نييعت ،تاباختنÓل ةلق˘ت˘سسم˘لا
راهسشإÓل ةسصسصخملا نكامأ’ا
رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘˘سشم˘˘ل
حاتتفا خ˘يرا˘ت ل˘ب˘ق ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث
تددح امك ،ةيباختن’ا ةلمحلا
نكامأ’ا31 ةدا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
لو˘ح را˘ه˘سشإÓ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

رو˘ت˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘سشم
تايلثمملا تارق˘م˘ب جرا˘خ˘لا˘ب

،ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لاو ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘˘لا
لك ىلع41 ةداملا تددسشو
ة˘ل˘م˘ح˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا
ماكحأ’اب د˘ي˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا
لم˘ح˘ت˘تو لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘سسلا
ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ن˘ع ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
.اهلامعأا

اهيف ةكراسشملل تايعم÷او بازحألا ‘ اهرفوت بجاولا ÒياعŸا ديد–

روتضسدلا ليدعت ىلع ءاتفتضسلاب ةضصاÿا ةيباختنلا ةلم◊ا طباوضض هذه

ـه.داوج

راطإا ‘ ةيباختنلا ةلم◊ا طباوسض ددحي رارق نع،تاباختنÓل ةلقتسسŸا ةينطولا ةطلسسلا ،شسمأا تجرفأا
.لبقŸا Èمفون —افلا ‘ ةررقŸا روتسسدلا ليدعت عورسشŸ ةيئاتفتسسلا ةراسشتسسلا

ةمزألا هذه لÓخ يسستكت اهنإا لاق
اسساسسحو امسساح اعباط ةيحسصلا

ةسصاخ ةجلاعم يعدتسسي

ىلإا وعدي رميحلب
رداضصم نم دكأاتلا
ةيداضصتقلا ةمولعملا
ميدقتل ةلهؤوملا تاهجلا هذه
تامولعملا نم عونلا اذه
ريزو ،رميحلب رامع اعد
يمسسرلا قطانلا ،لاسصتلا
ىلإا مÓعإلا لئاسسو ،ةموكحلل
رداسصملا ةيقوثوم نم دكأاتلا

ةمولعملا ةجلاعم يف
اميسسل ةيلاملاو ةيداسصتقلا

.ةيحسصلا ةمزألا هذه لÓخ
يف لاسصتلا ةرازو تحسضوأا

هيلع تعلطإا شسمأا اهل نايب
ةمولعملا نأا ،«مÓسسلا»
اميسسل ةيلاملاو ةيداسصتقلا

ةيحسصلا ةمزألا ةرتف يف
اسساسسحو امسساح اعباط يسستكت
نم ةسصاخ ةجلاعم يعدتسسي

نم دكأاتلا ىلع رهسسلا لÓخ
هنأا ازربم ،ردسصملا ةيقوثوم
مÓعإلا لئاسسو قتاع ىلع عقت
ةمولعملل Óماح ربتعت يتلا
ةيلاملاو ةيداسصتقلا

ةيلوؤوسسم ،ةيعامتجلاو
ىلع رهسسلا لÓخ نم ةسصاخ

ردسصم ةيقوثوم نم دكأاتلا
اذكو اهتحسصو ةمولعملا

اهلهؤوي يذلا اهعسضوو اهتاءافك
،رميحلب اعد هيلعو ،ريبعتلل
هجوتلا ىلإا مÓعإلا لئاسسو

ةسصتخملا حلاسصملل ةسصاخ
ةيلاملا تارازو ىوتسسم ىلع
شسلجملاو ةراجتلاو ةعانسصلاو
يداسصتقلا ينطولا

لاجم يف لك ،يعامتجلاو
جراخ هنأا افيسضم ،هسصسصخت

نيدوزملا ءلؤوه
يأا دجوي ل ،تايئاسصحإلاب
لهؤوم وأا شصخرم رخآا ردسصم
نم عونلا اذه ميدقتل
.تامولعملا

ح.نيدلا رمق

ةيعونو ءاسضقلا ةيدودرم عفر ىلع ةلودلا شصرح دكأا
هنع ةرداسصلا ماكحألا

نيمرجملا ةقحÓم يف دضسجتت ةلادعلا ةعاجن : يتامغز
هجراخو نطولا لخاد ةبوهنملا لاومألا عاجرتضساو

يلاملاو يداضصتقلا يئازجلا بطقلا ءاضشنإا ^
رئازجلا ءاضضق ضسلجم رقم ةمكحم ىوتضسم ىلع

نأاسشلا اذه ‘ مويلا امهعامسس متي

‘ رظنت ناÈŸلا ‘ ةينوناقلا نوؤوضشلا ةن÷
Úنثا Úبئان نع ةيناÈŸلا ةناضص◊ا عفر بلط

كÎسشŸا مامتهلا تاذ اياسضقلا لوح ليلاحتلا لدابتو نيدلبلا Úب يركسسعلا نواعتلا عقاو اسشقان

ةيلارديفلا ةحلضصŸا ريدم لبقتضسي ةحيرقنضش قيرفلا
يضسورلا ينقتلاو يركضسعلا نواعتلل

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ضسمأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسإا
ضسي˘ئر ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘يد˘م ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
ةيلاردفل ينقتلاو يركسسعلا

ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م بسسحو ،ا˘˘ي˘˘˘سسور
نإا˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا

ضشما˘ه ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘تأا˘˘ي ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
دقعل يري˘سضح˘ت˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا
ةنجلل91 ـلا ةرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
عمزملا ةي˘سسور˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

لبق ايسسور ةيلاردفب اهدقع
مت ثيح ،ةيراجلا ةنسسلا ةياهن

قر˘ط˘ت˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ

ة˘لا˘ح تلوا˘˘ن˘˘ت تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ب ير˘˘كسسع˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
نافرطلا لدابت امك ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا
ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جوو ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

مامته’ا تاذ ا˘يا˘سضق˘لا لو˘ح
.كرتسشملا

ك.اسضر

ريزو ،يتامغز مسساقلب دكأا
ضصرح ،ما˘ت˘خأ’ا ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا
ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ئاد˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا

ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سضق˘لا ة˘˘يدودر˘˘م
هنع ةرداسصلا ماكحأ’ا ةيعونو
لكب لفكتلا نم هنيكمت دسصق
تا˘عاز˘ن˘˘لاو ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا عاو˘˘نأا
تناك امهم هيل˘ع ة˘سضور˘ع˘م˘لا
نأا ىلإا اريسشم ،اهديقعت ةجرد
فوسس ةلادع˘لا ة˘عا˘ج˘ن نو˘بر˘ع
م˘كح˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘˘م د˘˘سسج˘˘ت˘˘ي
كير˘ح˘ت تا˘ي˘˘لآا ي˘˘ف ل˘˘سضفأ’ا
اهتسسراممو ةيمومعلا ىوعدلا

ن˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘حÓ˘˘˘˘مو
ةبوهنم˘لا لاو˘مأ’ا عا˘جر˘ت˘سساو
.هجراخو نطولا لخاد

،يتامغز ضسمأا ضضرعو اذه
ضسلجمب ةسصتخملا ةنجللا مامأا
ممتملاو لد˘ع˘م˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘مأ’ا
،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا نو˘نا˘ق˘ل
ءاج يتلا ماكحأ’ا مهأا نيب نمو
ي˘ئاز˘ج˘لا بط˘ق˘˘لا ءا˘˘سشنإا ا˘˘ه˘˘ب
ى˘ل˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

ضسلجم رقم ةمكحم ىوتسسم
يف ضصسصختم ،رئازجلا ءاسضق
ةيداسصتق’ا ةميرجلا ة˘ح˘فا˘كم
ىلإا هسصاسصتخا دتميو ةيلاملاو
.ةيروهمجلا ميلقإا ةفاك

ة˘ح˘فا˘كم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ةر˘با˘ع˘لا ة˘م˘ير˘ج˘˘لاو با˘˘هرإ’ا
عور˘˘˘سشم ضصن˘˘˘ي ،دود˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإ’ا ضصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خ’ا
ءاسضق ضسلج˘م ر˘ق˘م ة˘م˘كح˘م˘ل
ا˘˘ه˘˘ل د˘˘ن˘˘سسي ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ير˘˘سصح ي˘˘عو˘˘ن ضصا˘˘سصت˘˘˘خا
تاذ م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘لا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
دعبلا تاذو ةسصاخلا ةروطخلا
ثي˘ح ن˘م ي˘لود˘لا وأا ي˘ن˘طو˘لا
.اهراثآا

ماكحأ’ا ليدعت ضصوسصخبو
،يسضاقتلا زاي˘ت˘ما˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
رظنلا ةداعإا ،لدعلا ريزو ربتعا
ى˘لإا ي˘مر˘ي ة˘لأا˘سسم˘لا هذ˘ه ي˘˘ف
يرو˘ت˘سسد˘لا أاد˘ب˘˘م˘˘لا ضسير˘˘كت
مامأا عيمجلا ةاواسسمب قلعتملا
كير˘˘ح˘˘ت نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
اهتسسراممو ةيمومعلا ىوعدلا

ىد˘ل ما˘ع˘لا بئا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ى˘فا˘ن˘ت˘ي ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

هفسصوب ةينوناقلا هتايحÓسصو

.نعطلل امظنم افرط
ةداملا ماكحأا ضصنت ةراسشإÓل
تاءار˘جإ’ا نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م375
ي˘˘ف ة˘˘سسر˘˘كم˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

زايتما ةدعاق ةيلاحلا اهتغيسص
ةئف˘ل ي˘ط˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘سضا˘ق˘ت˘لا

نيماسسلا نيفظوملا نم ةددحم
متت ’ نأا يف قحلا ةلودلا يف
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو م˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
نيمهتم نونوكي يتلا اياسضقلا
،ايلعلا ةمكحملا مامأا ’إا اهيف
تائف رمأ’ا اذ˘ه ح˘ن˘م˘ي ه˘ي˘ل˘عو
ةلودلا يف نيماسسلا نيفظوملا
مهتمكاحمو مهتعباتم ةيناكمإا
كل˘ت ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئا˘سضق ة˘ه˘ج ما˘مأا
Ó˘م˘ع ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإا ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ضصاسصتخÓل ةماع˘لا ما˘كحأ’ا˘ب
داوملا يف اهيلع ضصوسصنملا

ضسف˘ن ن˘˘م923و04 ،73
ر˘ي˘سس ن˘سسح ل˘جا ن˘م نو˘نا˘ق˘لا
.ةلادعلا

يأ’ ا˘˘يدا˘˘ف˘˘تو ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
هذه دسض تاعباتملا يف فسسعت
ضصني ،نيفظوم˘لا ن˘م تا˘ئ˘ف˘لا

كر˘˘ح˘˘ت ’أا ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘ه
’إا مهدسض ةيمومعلا ىوعدلا

.ةماعلا ةباينلا لبق نم
نوناقلا عورسشم شضرع

ةيامحلاب قلعتملا
يمدختسسمل ةيئازجلا

يبطلا كلسسلا
ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو ضضر˘ع

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ما˘˘مأا ا˘˘سضيأا ،ما˘˘ت˘˘خأ’ا
،ة˘مأ’ا ضسل˘ج˘م˘˘ب ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘سشم
رمأÓل ممتملاو لدعملا رمأ’اب
تابو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ن˘م˘سضت˘م˘لا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
،ةحسصلا يمدختسسمل ةيئازجلا

وه ه˘ن˘م ضضر˘غ˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م
ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ة˘يا˘م˘˘ح نا˘˘م˘˘سض
اوحبسصأا نيذلا يبطلا كلسسلا
ةسضرع ةريخأ’ا تاونسسلا يف
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تلا˘ط يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يهو ،ةسصاخلاو اهنم ةيمومعلا
لظ يف تديازت يتلا ةرهاظلا
يسشفت ءارج ةبعسصلا فورظلا

.«انوروك» ءابو
ـه.داوج

نوؤو˘سشلا ة˘ن˘ج˘ل ضسمأا تد˘ق˘ع
تايرح˘لاو ة˘يرادإ’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘˘ب
بلط ةسساردل هتسصسصخ اعامتجا

نع ةي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘نا˘سصح˘لا ع˘فر
،يتامغز مسساقلب ه˘مد˘ق ،ن˘ي˘ب˘ئا˘ن
.ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو

ى˘ل˘ف˘سسلا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا تح˘˘سضوأا
ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،نا˘م˘لر˘ب˘˘ل˘˘ل
نأا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
ديم˘ح˘لا د˘ب˘ع ه˘سسأار˘ت عا˘م˘ت˘ج’ا
يذلا ،ةنجللا ضسيئر ،فيفع يسس
عفر تاءارجإاب ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ر˘كذ
ةررقم˘لا ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘نا˘سصح˘لا

ةرور˘سض ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ،ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا لا˘˘كسشأ’ا مار˘˘ت˘˘حا
اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ضصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تسسرد ا˘م˘ك ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ضشقا˘نو ،ة˘لأا˘سسم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ءا˘سضعأ’ا

عوسضوملاب ةسصاخلا ةيميظنتلاو
ماظنلا نم27 ةداملا ماكحأا قفو
ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
اهدعب ةن˘ج˘ل˘لا رر˘ق˘ت˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا
.مويلا نيينعملا نيبئانلل عامسسلا

ح.نيدلا رمق



ق˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ضسمأا ما˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
ماعلا ريد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا ،را˘كح
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘ل
ةنجل بيسصنتب ،تاقورح˘م˘ل˘ل
لئاسسملل ة˘سصسصخ˘م ة˘ب˘قار˘م
يعانسصلا لاثتم’اب ةقلعتملا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
تح˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو ،ة˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف «كار˘طا˘نو˘˘سس»
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا ضسمأا
ي˘ف جرد˘ن˘ت ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘˘ه نأا
ةرهاظ ةهجاومو لفكتلا راطإا
ةيامحلا طيحم ىلع يدعتلا
ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘هو تآا˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
.اهل ةعباتلا تاقورحملا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘م˘ه˘م ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو
فارسشإ’ا يف ،ركذلا ةفلاسسلا

يتلا لمعلا ططخ ذيفنت ىلع
رطاخملا نم دحلا ىلإا فدهت

قفارم ةيامحو ناكسسلا ىلع
ةمجانلا رطاخملا نم ةكرسشلا

ط˘ي˘ح˘م ى˘ل˘ع تا˘يد˘ع˘˘ت ن˘˘ع
‐ ءارجإ’ا اذه لخديو ،ةيامحلا
ي˘ف ‐رد˘سصم˘لا تاذ ف˘ي˘˘سضي
ةيامحل ريباد˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت را˘طإا

ةيسسيئرلا رطاخ˘م˘لا ة˘ب˘قار˘مو
ة˘˘ط˘˘سشنأ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيعانسصلا

ثدحلا4 6582ددعلا ^2441  رفسص31ـل قفاوملا0202 ربمتبسس03ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

ÊوÎكلإلا ديÈلا ناونع Èع ةدحاو لاسصتا ةطقن مهل ترفو

ريوطتب ÚمتهŸا عيمج ةقفارŸ ةزهاج «كارطانوضس»
زاغلاو طفنلا عاطق ‘ يلÙا ىوتÙا

ـه.داوج

،زاغلاو طفنلا عاطق يف يلحملا ىوتحملا ريوطتب نيمتهملا عيمج ةقفارمل اهتيزهاج ،«كارطانوسس» ةكرسش تنلعأا
ةيمنتب نيمتهملا نيرمثتسسملاو تامدخلاو علسسلل نيدروملاو نيدقاعتملاو ءاكرسشلا عيمج فرسصت تحت تعسضو ثيح

ةطقن مهل ترفو امك ،ىوتحملا ريوطت ةيريدم ،زاغلا طفنلا عاطق يف يلحملا ىوتحملا ريوطتو ةينطولا جاتنإلا ةادأا
zd.hcartanos@lacol-unetnoC.HS. :يلاتلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ربع ةدحاو لاسصتا

يلاملاو يراجتلا طاسشنلا سشاعتنا دعب اهعفر ةداعإا

بئارضضلا بضسن ضضيفختب تاحرتقم
نيتنضس وأا ةنضسل

يبيرضضلا ليضصحتلا ةلجع تلطع ةيفافضشلا بايغ ^
ةئاملاب03 قفي مل يذلا

سصوسصنملا تابوقعلل سضرعتت نل ةينعملا تاكرسشلا
هب لمعلا يراجلا عيرسشتلا يف اهيلع

ةيعامتجلا تاباضسحلا عاديإا لاجآا ديدمت
لبقملا ربمفون03 ىلإا9102 ةنضسل

نيدعاقتملا باسستحاب فلأا02 ـلا تقاف يتلا ةرغاسشلا بسصانملا دسسل

نÓعإلا دعب ةيبرتلا عاطق يف فيظوتلل ةيمقرلا ةيضضرألا حتف
«كابلا» جئاتن نع

لاÛا اذه ‘ مهتابلط ىبلتسس يحÓفلا راقعلاب ةسصاخ زايتما دوقع ىلع اولسص– نيذلا لك

ضصيخارت حنم اهÈع عنÁ يتلا قطانŸا نع دويقلا عفر
رابآلا رف◊

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو تج˘˘مر˘˘ب
ةيسضرأ’ا حتف دعوم ،ةينطولا
د˘ع˘ب ف˘ي˘ظو˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا
ج˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘˘˘عإ’ا
ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل اذ˘˘هو ،ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا
بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘سسل لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
02 ـلا تقا˘ف ي˘ت˘لا ةر˘˘غا˘˘سشلا
با˘˘˘سست˘˘˘حا˘˘˘ب بسصن˘˘˘م ف˘˘˘لأا
بسصانملا اذكو نيدعاق˘ت˘م˘لا
.ةيقرتلا نع ةمجانلا ةرغاسشلا

ح˘لا˘˘سصم ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘سسو اذ˘˘ه
،طو˘ع˘˘جاو د˘˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘يزو˘˘لا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا ضسراد˘م˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ
م˘˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوأ’ا
مهد˘ق˘ع بب˘سسب ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

دد˘˘˘ع نأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ضسرادملا هذه نم نيجرختملا

8 ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘سصو
يجيرخ باسستحا نود ،ف’آا
ة˘ن˘سسل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ضسراد˘˘م˘˘لا
ةرازو نوكت اذهبو ،ةيسضاملا
لبقت˘سسم تن˘هر د˘ق ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا ضضع˘˘˘˘ب
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا نو˘ح˘م˘˘ط˘˘ي
ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘مد˘ع˘ب ،عا˘ط˘ق˘لا

ضسرادملا يجيرخ يف ضضئاف
ة˘يا˘سصو˘لا˘ب ع˘فد يذ˘لا ر˘˘مأ’ا
ةمئاق˘لا ن˘م˘سض ا˘ه˘جاردإا ى˘لإا
ءا˘˘ط˘˘عإا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
فيظوت˘لا ي˘ف م˘ه˘ل ة˘يو˘لوأ’ا

دسسل مهؤواعدتسسا متيسس ثيح
ي˘ت˘لا ةر˘˘غا˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
تاسسسسؤوم˘لا ضضع˘ب ا˘ه˘فر˘ع˘ت
،ددعلا ءاهتنا دنعو ،ةيوبرتلا
ةذ˘تا˘سسأ’ا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا م˘ت˘˘ي
اوكراسش نيذلا نيي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا
.ةريخأ’ا ةقباسسملا يف

عرسشتسس ،هتاذ قايسسلا يف
دعب ،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
ءا˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا ي˘˘˘˘˘˘ف ما˘˘˘˘˘˘يأا
يف نيحجان˘لا ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

ي˘ت˘لا ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم
يف7102 ة˘˘˘ن˘˘˘سس تير˘˘˘جأا
،ةثÓثلا ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأ’ا

ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘سشت ا˘˘˘م˘˘˘ك
يف نيحجان˘لا ن˘ي˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

،8102 ةنسسل ةيبرتلا ةقباسسم
نأا˘˘˘˘ب ،ةرازو˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘سضوأاو
ةذتاسسأاب ةسصاخ˘لا بسصا˘ن˘م˘لا
نيلما˘ح˘لا يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ي˘ف «ضسنا˘˘سسي˘˘ل˘˘لا» ةدا˘˘ه˘˘سشل
م˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ،ضصا˘˘˘سصت˘˘˘˘خ’ا
دعت ’ ،نيدقاعتمك مهنييعت
د˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ةر˘غا˘سش بسصا˘ن˘م
ةر˘ت˘ف˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا بسصا˘ن˘˘م
ناونعب ضصسصختملا نيوكتلا

ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق7102
م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘سصبر˘ت˘˘م
يسسردملا لوخدلا نم ًءادتبا

ثيح ،ةرغاسش1202 ‐0202
مهبسصانمب ظافتح’ا ن˘ي˘ع˘ت˘ي
اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘˘سسا مد˘˘عو
.لاجملا

ةرازو تما˘˘˘ق ،ةرا˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘ل
ددع ةيعمب ،ةينطولا ةيبرتلا

ةسساردب ،ةيبرتلا يريدم نم
داوملا وسشتفم اهب ماق ةلماسش
لك ةرايزب اهلÓخ نم اوماق
ةفرعمل ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
ر˘مأ’ا ،ةر˘غا˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ةرازو˘˘لا د˘˘عا˘˘سس يذ˘˘لا

حتفب اهماي˘قو دد˘ع˘لا ة˘فر˘ع˘م
ةر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘قر˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا
.فيظوتلا ةقباسسم دعب ةثلاثلا

ك.اسضر

ريزو ،يقارب يقزرأا نلعأا
تاءار˘˘˘جإا نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئاŸا دراوŸا
هترئاد اهتذخ˘تا ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا
ةي’و يحÓف ةدئافل ةيرازولا
دويقلا عفر ¤إا يمرت ةماعنلا

اهÈع عنÁ يتلا قطانŸا نع
را˘بآ’ا ر˘ف◊ ضصي˘خار˘˘ت ح˘˘ن˘˘م
.يحÓفلا يقسسلاب ةسصاÿا

هئاقل د˘ع˘ب ،ر˘يزو˘لا ح˘سضوأا
ي˘˘حÓ˘˘ف ن˘˘ع Úل˘˘ث˘˘˘مÃ ضسمأا

ةر˘م◊ا ة˘يا˘سضلا ي˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
،ةما˘ع˘ن˘لا˘ب ح˘لا˘سص ن˘ب ةرا˘قو

Ãإا ةيدقفتلا هترايز ةبسسان¤
تاءار˘جإ’ا هذ˘˘ه نأا ،ة˘˘ي’و˘˘لا
م˘ت˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘ئاŸا دراو˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دويقلاو ديمجتلا عفر ضصخت

ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘طا˘˘نŸا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ن˘˘˘ع
عنÁ ءار˘م˘ح طا˘ق˘ن˘ك تف˘ن˘سص
نأا د˘كأاو ،را˘بآ’ا ر˘ف˘˘ح ا˘˘هÈع
ةي’ولا يحÓف تابغر عيمج
لكسشŸا اذه نوهجاوي نيذلا
Îفدل اقفو اروف اهتيبلت متيسس

مهلامع˘ت˘سسا طر˘سشو طور˘سش
ةدسصت˘قŸا ي˘ق˘سسلا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل
اذ˘˘ه ‘ فا˘˘سضأاو ،ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك نأا دد˘˘˘˘سصلا

زايت˘ما دو˘ق˘ع ى˘ل˘ع او˘ل˘سص–
ي˘حÓ˘ف˘لا را˘ق˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
لاÛا اذه ‘ مهتابلط ىبلتسس
ةيلاج˘ع˘ت˘سسا تاءار˘جإ’ ا˘ق˘فو
اذه ةهجاوŸ ةرازولا اهتررق
.قئاعلا

ك.اسضر

،ي˘سسر˘غ˘ي˘ت يراو˘ه حر˘ت˘˘قا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا و˘˘˘سضع
ينطولا ضسلجملاب ةينازيملاو
بسسن ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
،ن˘ي˘ت˘ن˘ثا وأا ة˘ن˘سسل بئار˘˘سضلا

د˘ع˘ب ا˘ه˘ع˘˘فر دا˘˘ع˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
يرا˘ج˘ت˘لا طا˘سشن˘لا ضشا˘ع˘ت˘˘نا

.يلاملاو
ا˘ندرأا اذإا» ،ي˘سسر˘غ˘ي˘ت لا˘قو

ةيلاملا ةسسايسسلا يف ريكفتلا
،ج˘ت˘ن˘ن ف˘ي˘ك ر˘كف˘ن نا بج˘˘ي
فيكو ،لسصحن فيك ضسيلو
يتلا ةينطولا تاقاطلا زربن
حتفتو ةورث ققحت نأا نكمي
ذا˘˘ف˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ا˘˘قاو˘˘˘سسأا
نع ضسيلو ةيملاعلا قاوسسأÓل

ةبيرسضلا ةيطارقوريبلا قيرط
يف ازربم ،«اي˘لا˘ح ةدو˘جو˘م˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
يبيرسضلا ليسصحتلا نإا ،ضسمأا

03 قفي ملو افيعسض لازي ’
ببسسلا نأا ىلإا اريسشم ،ةئاملاب
،ةيفافسشلا لكسشم ىلإا عجار
ادج ةريبك ةبيرسضلا ةميق نأاو
ةبيرسضلاب رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘سس
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع وأا ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.تارامثتسس’ا

⁄اعم ءاسسرإا ةرورسض
تاعيرسشتلا ‘ رارقتسسا

رامثتسسلاب ةسصاÿا ةلبقŸا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع د˘˘كأاو اذ˘˘ه

ضسلجملاب ةينازيملاو ةي˘لا˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘سسرإا ةرور˘˘˘˘سض
تا˘ع˘ير˘سشت˘لا ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
رامثتسس’اب ةسصاخلا ةلب˘ق˘م˘لا

بسسانم خانم ريفوت لجأا نم
يداسصتق’ا هجو˘ت˘لاو مءÓ˘ت˘ي
،هفادهأا مدخيو دÓبلل ديدجلا

رثؤوت ةلكسشم ربكأا نأا حسضوأاو
را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا خا˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رارقتسسا  مدع يه رئازجلاب
نأا بج˘ي يذ˘لا ،تا˘ع˘ير˘سشت˘لا
لا˘قو ،ئرا˘ط ل˘كسشب ر˘ي˘غ˘ت˘ي
رو˘ت˘سسد˘لا » دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘ف
يأا نأا ى˘ل˘ع ضصن˘˘ي د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ىلع رمي نأا بجي  عورسشم
ىلع هرورم لبق ةيلبق ةبقارم
ريغ نم» ه˘نأا ا˘م˘ك ،نا˘م˘لر˘ب˘لا
ىلع نوناق رمي نأا لوقعملا
هل نوكت نا نود نم ناملربلا

دهسشتسسإاو ،«ةيذيفنت ميسسارم
لجسس يذلا للخلاب ثدحتملا

نيناوقلا ضضعب ىوتسسم ىلع

اهيلع ةقدا˘سصم˘لا تم˘ت ي˘ت˘لا
م˘ي˘سسار˘˘م نود0202 ي˘˘˘˘ف
ليبسس ىل˘ع ر˘كذو ،ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
يذلا15/94نونا˘ق لا˘ث˘م˘لا
ر˘ي˘غ تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسي
’ هنأا ريغ هنم ةيجيتارتسس’ا
ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت م˘ي˘سسار˘م يأا د˘جو˘ت
ا˘م و˘هو ،ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا دد˘˘ح˘˘ت
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا ل˘˘˘˘قر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
˘‐ ة˘ي˘ب˘ن˘ج’ا تارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
يذ˘˘لا ‐ي˘˘سسر˘˘غ˘˘ي˘˘ت بسسح˘˘˘ب
يرورسضلا نمف كلذل» فدرأا

ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم ضضر˘˘ع
ل˘كب ة˘ل˘م˘˘ت˘˘كم تارو˘˘سصت˘˘ب
م˘˘ت˘˘ي ’ ي˘˘كل ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا
لوؤوسسم لك بسسحب اهتمجرت
.«يذيفنت

ىلع ،ثدحتملا ددسش امك
ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘نا˘كمإا نأا

خانم زاربإا رظتنت  اهنأا ريغ
ةيفافسش هءاطعإاو را˘م˘ث˘ت˘سس’ا
لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب فدرأاو ،ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأا
رئازجلا يف ديحولا لكسشملا»
˘مد˘عو  ة˘ي˘طار˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا و˘˘ه
رييسست˘لا ي˘ف ة˘ي˘فا˘ف˘سش دو˘جو
نمكي»و ،تاعاطقلا لك يفو
يتلا ،ةنمقرلا يف اذه لك لح
ىلع ممعتو مدختسست نأا بجي

ىلإا لسصنل تايوتسسملا لك
ة˘حا˘ت˘م ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا نو˘كت نأا
رتفد نم ءادتبا نطاوم لكل
ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لاو طور˘˘˘˘˘سشلا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا

،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصح˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ةنمقرلاف اذ˘ه ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ةيلاحلا ءابعأ’ا فسصن رفوتسس
.«ىرخأا رومأا ىلإا هجوتل

ضصلختلا ىلإا ،ريبخلا اعدو
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب دا˘م˘ت˘ع’ا د˘ي˘ق ن˘م
نم را˘غ˘سصلا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد ءا˘˘ط˘˘˘عإا ل˘˘˘جا

ةراجتلا عاطقل ربكا ةيكرحو
ام˘ك ،ضصي˘خار˘ت˘ب ه˘لاد˘ب˘ت˘سساو
ضضف˘خ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘لإا را˘˘سشأا
يتلا يعامتج’ا معدلا ةميق
رايلم41و21 ني˘ب حوار˘ت˘ت
بلطتي ام وهو ،ايونسس ر’ود
ةلكسشم ة˘ي˘ئا˘سصحإا ة˘مو˘ظ˘ن˘م
،تاعاطق ةعبرأا وأا ةثÓث نم
‐ اهلÓخ نم فرعتلا نكمي
رثكأا ىلع رهسشأا8  فرظ يف
اقح قحتسسي نم ىلع ‐ريدقت
ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘نا˘˘˘عإ’ا
.معدلا ةروتاف فسصن رفويسس

ح.نيدلا رمق

نع ،ةراجتلا ةرازو تنلعأا
تاباسسحلا عاديإا لاجآا ديدمت
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
9102 ةنسسل ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا
ربمفون03 خيرات ةياغ ىلإا
نايب يف تحسضوأاو ،لبقملا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا ضسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل
تا˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا نأا ،«مÓ˘˘˘˘سسلا»

تاباسسحلا عاديإاب موقت يتلا
ضضر˘ع˘ت˘ت ن˘ل ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ضصو˘سصن˘م˘˘لا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘ل

يراجلا عيرسشتلا يف اهيلع
ليجسستلا اميسس’ هب لمعلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.نيسشاسشغلل

ع.لÓب

ماعلا غلب اهومن طسسوتم
ةئملاب8.2 يسضاملا

8102 ةنسسب ةنراقم
يف جاتنإلا راعضسأا عافترا
ةبضسنب ةيمومعلا تاعانضصلا
يثÓثلا لÓخ ةئاملاب6.1
0202 نم يناثلا
عاطقلا يف جاتنإلا راعسسأا تدهسش
جراخ يمومعلا يعانسصلا
6.1 هردق اعافترا تاقورحملا

يناثلا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب
يثÓثلاب ةنراقم0202 ةنسس نم
.اهسسفن ةنسسلا نم لوألا
ناويدلا ماقرأا رخآا تحسضوأا
نأا ،تايئاسصحإÓل ينطولا
تفرع جاتنإلا دنع راعسسألا

هردق اعافترا يونسس سساسسأا ىلع
نم ةرتفلا لÓخ ةئاملاب2.3
متو ،نييسضاملا ناوج ىلإا ليرفأا

يدعاسصتلا ىحنملا اذه ليجسست
نم جورخلا دنع راعسسأÓل
تاعاطق يف اسساسسأا عنسصملا
مجانملاو ةيوقاطلا تاعانسصلا

تاعانسصلاو رجاحملاو
ىلعأا ليجسست متو ،ةيئاذغلا
جاتنإلا دنع راعسسألا يف عافترا

ةئملاب2.4 ـب ةقاطلا عاطق يف
0202 يناثلا يثÓثلا لÓخ

.قباسسلا يثÓثلاب ةنراقم
عافترلا اذه دسسجت امك
تاعانسص عاطق يف لجسسملا
لÓخ رجاحملاو مجانملا
اسضيأا ،0202 لوألا يثÓثلا

+ ةبسسنب يناثلا يثÓثلا لÓخ
. ةئملاب8.3و ةئملاب6.2
تاعانسصلا تلجسس ،اهتهج نم
راعسسألا يف اعافترا ةيئاذغلا

ةئملاب6.2 ـب هتبسسن تردق
ينطولا ناويدلا بسسح

اذه سسمو ،تايئاسصحإلا
اسضيأا يدعاسصتلا ىحنملا
ةبسسنلاب جاتنإلا دنع راعسسألا
بلسصلاو ةيديدحلا تاعانسصلل
كيناكيملاو نيدعتلاو
.ةئملاب9.0 + ب ءابرهكلاو
تاطاسشنلا نم ددع تفرع امك
ةيبسسن تاريغتب عاطقلل ةعباتلا

مهأا تسسم ثيح دوكرلاب لب
داوملا ةعانسص تادايزلا
ديدحلاب ةسصاخلا ةطيسسولا

ءابرهكلاو كيناكيملاو
ةيكيناكيملا تازيهجتلاو
.ةئملاب2.3+ ـب ةيديدحلاو

ح.نيدلا رمق



،ةيروهمجلا ليكو حسضوأا
هيلع تعلطإا ضسمأا هل نايب يف
تنادأا ةمكحملا ّنأا ،«مÓسسلا»
3 ـب (م.ضش) لوأ’ا ضصخسشلا
ةمارغو اذفان اسسبح تاونسس
فلأا05 ـب ردقت ةذفان ةيلام
ضصخ˘˘سشلا تنادأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،جد
ا˘سسب˘ح ما˘ع˘ب (ن.ب ) ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةذ˘فا˘ن ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو اذ˘˘فا˘˘ن
ع˘˘م جد ف˘˘لأا03 ـب ةرد˘˘ق˘˘م
.امهيلكل ضسبحلاب عاديإ’ا

ىلإا دوعت ،ةيسضقلا تايثيح
خيراتب (ع.ب) ةامسسملا مدقت
،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس02
لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م د˘˘˘˘سض ىو˘˘˘˘كسشب
بسصنلا ةلواحمل ا˘ه˘سضر˘ع˘ت˘ل
ة˘ف˘سص لا˘ح˘ت˘نا˘ب لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او
،لد˘ع˘لا ةرازو˘ب ما˘˘ع ضشت˘˘ف˘˘م

نم يئادتبا قيقحت حتف دعبو
ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم فر˘˘˘ط
،نيلعافلا فيقوت مت ،ةعاقوب

(م.ضش ) ن˘م ل˘ك ع˘˘بو˘˘ت ثي˘˘ح
ة˘لوا˘ح˘م ي˘ت˘ح˘ن˘˘ج˘˘ب (ن.ب)و
لامعتسساو لايتح’او بسصنلا

ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا تدد˘˘˘ح ة˘˘˘ف˘˘˘˘سص
.اهحنم طورسش ةيمومعلا

watan@essalamonline.com
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ÚنطاوŸا ديدع ىلع لايتحلاو بسصنلا لواح

فيطضس ‘ لدعلا ةرازوب ماع ضشتفم ةفضص Óمعتضسإا Úضصخضش قح ‘ ضسب◊ا

ناوتسش ميرك

3و ةنسس نيب حوارتت ةبوقعب نيسصخسش ةنادإاب يسضقي امكح فيطسس يف ةعاقوبب حنجلا ةمكحم سسمأا تردسصأا
.لدعلا ةرازوب ماع سشتفم ةفسص لامعتسساو لايتحلاو بسصنلا ةلواحم ةمهتب اذفان اسسبح تاونسس

ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ضسمأا تف˘˘˘˘˘قوأا
،فلسشلا ةي’و نمأاب ةيئانجلا
15 رمعلا نم غلبي اسصخسش
ة˘سسرا˘م˘م˘ب ا˘سسب˘ل˘˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘سس

ةذو˘ع˘سشلاو ر˘ح˘سسلا ضسو˘ق˘ط
طسسو ن˘ئا˘كلا ه˘لز˘ن˘م ل˘خاد
تطبسضو ،ةي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
داو˘˘مو م˘˘سسÓ˘˘ط ه˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
اذكو ةذوعسشلا يف لمعتسست
،ةسسندمو ة˘قز˘م˘م ف˘حا˘سصم
عو˘˘م˘˘سشو ضصا˘˘سصر˘˘لا ةدا˘˘˘م

روخ˘بو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘قا˘ق˘عو
ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘سس داو˘˘مو
ن˘˘˘˘م ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ رو˘˘˘˘˘سص
لامكتسسا د˘ع˘بو ،ن˘ي˘سسن˘ج˘لا

،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا ف˘ل˘˘م
˘ما˘مأا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا ل˘˘ي˘˘حأا

ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ةيسضق نع فلسشلا ةمكحم
ةذوعسشلاو رح˘سسلا ة˘سسرا˘م˘م
ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘تو
.فيرسشلا

ج.ميهاربإا

ة˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

ةيلمع طابحإا نم ،مناغتسسم
دحأا نم اقÓطنا يرسس راحبإا
ف˘ي˘قو˘تو ،ة˘ي’و˘لا ئ˘طاو˘˘سش
ن˘˘م نارد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
حوار˘˘˘ت˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي’و
.ةنسس93و62 نيب امهرامعأا

لوأا موي ىلإا دوعت ةيلمعلا
ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا دود˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ضسمأا

هابتنا تفل ذإا ،ليللا فسصتنم
ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘˘ق
بود˘ج˘م˘لا يد˘ي˘سس ئ˘طا˘سشب
نابهأاتي نيسصخسشل تاكرحت
ير˘˘˘˘˘سسلا را˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘بإ’ا ى˘˘˘˘˘˘لإا

ردقي يلام غلبم امهتزوحبو
ن˘˘˘ي˘˘˘برا˘˘˘ق ،وروأا006ــب
(كايك) عون نم نييكتسسÓب

3 ،ر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا م˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةفاسضإ’اب ،ةلسصوب ،فيداجم
. هايمو ةيذغأا نم ةنوؤوم ىلإا

ة˘ي˘ط˘˘ب˘˘سضلا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
هذ˘ه نأا تف˘سشك ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةر˘كت˘ب˘مو ةد˘يد˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا
تسسي˘˘ل ير˘˘˘سسلا را˘˘˘ح˘˘˘بإÓ˘˘˘ل

اه˘ي˘ف مد˘خ˘ت˘سست ا˘ه˘تا˘ق˘با˘سسك
ع˘سست ة˘ي˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب براو˘˘ق
اهنم ة˘يا˘غ˘لا ،د˘حاو ضصخ˘سشل
تاوق ة˘ب˘قار˘م ن˘ع ي˘ف˘خ˘ت˘لا
ا˘ه˘كير˘ح˘ت م˘ت˘ي ثي˘ح ،ن˘مأ’ا
نود فيدا˘ج˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
.كرحملا

ءارجإا فلم زجنأا دقو اذه
ركذلا يفلاسسلا دسض يئاسضق
.ةلادعلا مامأا هبجومب امدق

ب.دلاخ

ضسمأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص ،تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ةيونا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م
ر˘ق˘م لا˘م˘سشب رز˘ي˘ح ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل
باسش ةثج لقنل ،ةريوبلا ةي’و
وهو ةنسس52 رمعلا نم غلبي

اقن˘سش ر˘ح˘ت˘نا ،ي˘ع˘ما˘ج بلا˘ط

لبحب ةقلعم هتثج ىلع رثعو
م˘˘تو لز˘˘ن˘˘م˘˘˘لا بآار˘˘˘م ل˘˘˘خاد
،ةلئاعلا دارفأا فرط نم اهلازنإا

ةينمأ’ا حلاسصملا تحتفو اذه
ديدحتل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘سصت˘خ˘م˘لا

.ميلأ’ا ثداحلا اذه تاسسبÓم
ر.رجاه

ر˘سصا˘ن˘ع ضسمأا لوأا ن˘كم˘˘ت
ي˘جرا˘خ˘لا ير˘سضح˘لا ن˘˘مأ’ا
نمأ’ ع˘با˘ت˘لا مو˘هر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
فيقوت نم ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ي’و
33 رمعلا نم غلبي ضصخسش
ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ءاز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس’او ةءا˘˘˘˘˘˘سسإ’ا
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘م مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تا˘يآا ف˘ير˘ح˘˘تو ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
.«كوبسسيافلا» ربع ،ةينآارق

دوعت ةيسضقلا هذه تايثيح
ةطرسشلا ر˘سصا˘ن˘ع د˘سصر ى˘لإا
يف باسسح˘ل مو˘هر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي ،«كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»
تاروسشنم عسضوب همدختسسم
ةينآارق تايآا فيرحت نمسضتت
نيدلاب ءازهتسس’او ةءاسسإ’او
عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو ،ي˘مÓ˘سسإ’ا
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘˘ف

مت ،ةي’ولا نمأاب ةيتامولعملا
ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
يتلا ل˘عا˘ف˘لا ن˘ع ير˘ح˘ت˘لاو
د˘ع˘بو ،ه˘ف˘ي˘قو˘˘ت ى˘˘لإا تسضفأا
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘˘سسا
تزج˘نأا ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ا˘ف˘ل˘م ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
˘˘مر˘˘ج ن˘˘ع هد˘˘سض ا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق
ءاز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس’او ةءا˘˘˘˘˘˘سسإ’ا
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘م مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تا˘يآا ف˘ير˘ح˘˘تو ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
˘ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ،ة˘ي˘نآار˘˘ق
ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ةر˘ق˘م ة˘م˘˘كح˘˘م
ة˘˘سسل˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لا˘˘حأا يذ˘˘˘لا
ردسصأا ثيح يروفلا لوثملا
هعاديإاب ارمأا ةسسلجلا يسضاق
.ضسبحلا نهر

خ.دامع

سسب◊ا نهر هعاديإاب رمأا قيقحتلا يسضاق

يمÓضسإلا نيدلا ¤إا ءاضسأا ضصخضش فيقوت
ةليضسŸا ‘ «كوبضسيافلا» Èع

ةسسندمو ةقز‡ فحاسصمو مسسÓط هتزوحب طبسض

ضسوقط ةضسرامÃ اضسبلتم ضصخضش فيقوت
هلزنÃ ةذوعضشلا

عون نم نيÒغسص ÚيكيتسسÓب Úبراق Óمعتسسإا
 فيداÛاب امهناكرحي (كاياك)

راحبإÓل نابهأاتي Úضصخضش فيقوت
ÂاغتضسÃ يرضسلا

لزنŸا بآارم لخاد لبحب ةقلعم هتثج ىلع Ìع

ةريوبلاب رزيح ‘ باضش راحتنا

ةنيطنسسقب ةيودأÓل ةكرسش نم ةيلقع تارثؤوم ةقرسس يف امهطروت هبتسشم نيسصخسش فيقوت

مناغتضسم يف رحبلا ضضرعب غلك23 هنزو قوفي تاردخم درط ىلع روثعلا

فيطسسب ةيلقعلا تارثؤوملا نم اسصرق0501 زجح

ةمضصاعلا رئازجلاب ةيلقعلا تارثؤوملل نوجوري ضصاخضشأا3 فيقوت

ةقطنملاب لهك لاوم ةيحسضلا

ةليضسملا يف تاعيرذلا ةيرقب منغلا نم اضسأار85 حبذب مهيف هبتضشم3 فقوُي كردلا

فرتحت ةباسصعـب ةحاطإلا
داوملا سسفن بيرهت
ةديلبلاب

ديزأا زجح
004و نويلم نم
نم ةدحو فلأا
نازيلغب تاعقرفملا
ةطرسشلا رسصانع تنكمت
نم نازيلغ ةيلو نمأاب

005.524و نويلم زجح
تاعقرفملا نم ةدحو
يف ،عيبلل ةدعم تناك
دورو دعب تمت ةيلمع
ةهجلا تاذ ىلإا تامولعم
دوجوب ديفت ةينمألا
ناموقي نيسصخسش
داوملا هذه يف ةرجاتملاب
تÓحملا دحأاب ةريطخلا
فيثكت دعبو ،ةيراجتلا
لÓغتسساو ثاحبألا
ديدحت مت تامولعملا

سشيتفت دعبو ،امهتيوه
نيراجتلا امهيلحم
طبسض مت امهينكسسمو
ةفلاسسلا تازوجحملا
زاجنإا مت هيلعو ،ركذلا

نيينعملا دسض يئاسضق فلم
تاهجلا ىدل امهميدقتو
.ةيئاسضقلا

دارفأا نكمت مهتهج نم
كردلل ثاحبألا ةليسصف
نم ةديلبلاب ينطولا

نم ةنوكم ةباسصع فيقوت
حوارتت سصاخسشأا4
82و52 نيب مهرامعأا
بيرهت ةمهتب ،ةنسس
ةلثمتم ةروظحم ةعاسضب
882 زجحو تاعقرفم يف
غلبمو ،اهنم ةدحو فلأا

،جد005.866 ـب ردقي يلام
نيترايسس ىلإا ةفاسضإلاب
يف نÓمعتسست اتناك
روفو ،بيرهتلا ةيلمع

مت تايرحتلا لامكتسسا
مامأا مهب هبتسشملا ميدقت
ةيئاسضقلا تاهجلا
.ايميلقإا ةسصتخملا

غ.نميأا / يوارمع ماسشه

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسمأا تر˘˘ث˘˘ع
،ل˘حاو˘سسلا ضسار˘ح˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا

نم ةيمك ىلع يوتحي درط ىلع
غلك275.23 نزوب تاردخملا
يبرغلا لحاسسلاب رحبلا ضضرعب
.مناغتسسم ةي’ول

ر˘سصا˘ن˘ع ف˘قوأا م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا
،ةنيط˘ن˘سسق˘ب ع˘با˘سسلا ير˘سضح˘لا
63 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش
ةقرسس ةيسضق يف امهطروتل ةنسس
ةكرسش لخاد نم ةيلقع تارثؤوم
ر˘ثإا تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘يودأÓ˘˘ل
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘نود˘˘˘م ىو˘˘˘˘كسش
نئاكلا ةكرسشلل ةينوناقلا ةلثمملا

ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ا˘هر˘ق˘م
اهنزخم ضضرع˘ت˘ب د˘ي˘ف˘ت «ا˘م˘لا˘ب»
ةيودأ’ا نم ةيمك لاط ةقرسسلل
ر˘˘ف˘˘سسأاو ،(ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع تار˘˘˘ثؤو˘˘˘م)

تماق يتلا تايرحتلاو قيقحتلا
نمأÓل ةيئاسضقلا ةي˘ط˘ب˘سضلا ا˘ه˘ب
كلذو ،ع˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لا
،ةبقارملا تار˘ي˘ما˘ك لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب

لمعي هب هبتسشم ةيوه ديدحت نع
متيل ةكرسشلا تاذب ةسسارح نوع
مت قيقحتلا ةلسصاومبو ،هفيقوت
هب هبتسشملا كيرسش ةيوه ديدحت
ضسفنب رخآ’ا وه لمعي هفيقوتو
دادعإا نم ءاهتن’ا دعبو ،ةكرسشلا

قح يف ةيئازجلا تاءارجإ’ا فلم
مامأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ةيلحملا ةباينلا

ةنيطنسسقب تاسسولهŸا وجورم
نمألا ةسضبق ‘

لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
IRBنم ةنيطنسسق ةي’و نمأاب
ةيودأ’ا نم اسصرق0632 زجح

ايلقع ةرثؤوملا ضصئاسصخلا تاذ
هبتسشم ضصاخسشأا5 فيقوت عم
42 نيب مهرامعأا حوارتت مهيف
نم رد˘ح˘ن˘ي م˘هد˘حأا ة˘ن˘سس03و
امك ،دÓبلا طسسو تاي’و ىدحإا

زجح ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تاذ تن˘كم
نويلم1 ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘م
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب جد ف˘˘لأا037و
نم لمعتسست تناك ةلاقن فتاوه
،مهيف هبتسشملا ضصاخسشأ’ا فرط
فلم زا˘ج˘نإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘بو
ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج تاءار˘˘˘˘جإا
ةباينلا مامأا مهميدقت مت نيينعملا
ريغ ةسسرامملا مرج نع ةيلحملا
ةزايحو ةحسصلا ةنهمل ةيعرسشلا

نود ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سص داو˘˘م ع˘˘ي˘˘بو
نم بكترملا بيرهتلاو ةسصخر
.ضصاخسشأا ةثÓث نم رثكأا فرط

ط.ةرهسش / ك.ناÁإا

ةرئادل نمأ’ا رسصانع نكمت
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘سس
تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

د˘˘ح ع˘˘سضو ن˘˘م ،ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م
اوناك ضصاخسشأا ةثÓث طاسشنل
،ةيلقعلا تارثؤوم˘ل˘ل نو˘جور˘ي

ضصرق0581 زجح مت ثيح
83 قوفي غلبمو يلقع رثؤوم
ةحلسسأا ةعبرأا اذكو جد فلأا
هبسشملا ميدقت دعبو ،ءاسضيب
،ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهيف
.تقؤوملا ضسبحلا مهعاديإا مت

ن˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيقرسشلا ةعطا˘ق˘م˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘سش كي˘˘كف˘˘˘ت
جيورتو بيرهت يف ةسصتخم

،يبنجأا عنسص نم غبتلا ةدام
نع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘سسأا ثي˘ح
ضصا˘خ˘سشأا ة˘˘سسم˘˘خ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
رد˘ق˘ي ي˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ز˘˘ج˘˘حو
ضسم˘˘˘خو جد006.244.1ـب
د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ن تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘سسا
هبتسشملا ميدقت مت ،ةينوناقلا
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهيف
.ةسصتخملا

ة˘قر˘˘ف دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘تو اذ˘˘ه
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم
ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةحلسصمب
زجح نم ،فيطسس ةي’و نمأاب
اسصرق0501 نع لقي ’ ام
ع˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م
،طرو˘ت˘˘م ضصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

يلام غل˘ب˘م ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘سض
نم ربتعي جد فلأا06 زهان

،مومسسلا هذه جيورت تادئاع
تاءارجإ’ا ةفاك لامكتسسابو
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ضصخ˘˘˘˘سشلا د˘˘˘˘سض ي˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج
ةزا˘ي˘ح مر˘ج ن˘˘ع فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةيودأ’او ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ن’د˘ي˘˘سصلا

ليحأا ،عيبلا ضضرغل ةعورسشم
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘ب
يت˘لا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ضسبحلا ن˘هر ه˘عاد˘يإا˘ب تر˘مأا
هتبكرم ةرداسصم عم تقؤوملا
نا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
لقن ةيل˘م˘ع ي˘ف ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘سسي
.ةيلقعلا تارثؤوملا

ط.نيدلا رون / م.نودبع

كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
فيقوت نم ،ةليسسملاب ينطولا
85 حبذب م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ة˘ثÓ˘ث

لاو˘م كل˘م ما˘ن˘˘غأ’ا ن˘˘م ا˘˘سسأار
مامحب تاعيرذلا ةيرق يف لهك
اهناكسس ظقيتسسإا يتلا ،ةعلسضلا

عقو ىل˘ع مر˘سصن˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
.ةعسشبلا ةميرجلا هذه

ط.ناÁران
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ضسابع دو˘م˘ح˘م ضسي˘ئر˘لا ف˘قاو˘م نإا
فقاوم تناك مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ها˘ج˘ت
هبعسش ن˘ع ر˘ب˘ع˘تو ة˘ت˘با˘ثو ة˘ح˘سضاو
ضسيئرلا وهف هلئاسصف فقاوم نعو
ه˘بر˘ج˘˘ت لوأا بحا˘˘سصو بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
و˘˘با و˘˘هو ه˘˘يز˘˘ن ةر˘˘ح ه˘˘ي˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا
نمو مÓسسلاو راوحلاو ةيطارقميدلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م تم˘˘سصب ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ه˘سسكع ا˘م اذ˘هو ،ي˘م˘لا˘ع˘لا مÓ˘سسلا

ةدحتملا ممأ’ا يف يخيراتلا هباطخ
ءا˘ج ثي˘˘ح ا˘˘ه˘˘سسي˘˘سسأا˘˘ت ير˘˘كذ ي˘˘ف
مغرلاب ،احسضاو ينيطسسلفلا فقوملا

فقوملا اهدهسشي يتلا هيبابسضلا نم
ضصرح دكؤويل ءاجو هتمرب يسسايسسلا
يف امد˘ق ي˘سضم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ط˘سسل˘ف

ل˘ما˘سشلاو لدا˘ع˘لا مÓ˘سسلا ة˘عا˘ن˘˘سص
ةيخيراتلا قوق˘ح˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘م˘لاو
ةقيقحلا نكلو  ،ينيطسسلفلا بعسشل
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا نا˘˘˘ب ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضاو
مÓسسلا ضضفري يذلا وه يليئارسسإ’ا

لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ءارزو ضسي˘˘˘ئر ف˘˘˘ق˘˘˘˘يو

ضضفار يجمه ف˘قو˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
˘مÓ˘سسلا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسا˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا

تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا ءا˘ن˘ب ي˘ف ار˘م˘˘سست˘˘م
اكهتنمو اعماق ،يسضارأÓل ارداسصمو
اسضفارو ينيطسسلفلا ناسسنإ’ا قوقح
يف ارمتسسمو ىرسسأ’ا حارسس قÓطإا
ينيطسسلفلا بعسشلا قوقحل ركنتلا
. مهيسضارأا يلإا ةدوعلاب
يف ضسابع دومحم ضسيئرلا حرط دقل

ا˘ط˘ط˘خ˘مو Ó˘ما˘ك ارو˘سصت ه˘ت˘م˘ل˘˘ك
ةيلم˘ع ها˘ج˘ت ا˘ح˘سضاو ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
نوناقلا مارتحا قاطن يف  مÓسسلا
ينيطسسلفلا بع˘سشلا ح˘ن˘مو ي˘لود˘لا

ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح
.ةعورسشملاو
هحرط يذلا يكيرمأ’ا عورسشملا نإا
مÓسسلل ةطخ ضسيل بمارت ضسيئرلا

ف˘قاو˘م˘لا ن˘ع ر˘ب˘ع˘˘ت ة˘˘ط˘˘خ ا˘˘م˘˘نإاو
ايلمع مجرتتو ةفرطتملا ةيليئارسسإ’ا

لوحلا هاجت ةيليئارسس’ا رظنلا هجو
تايوتسسملا ج˘لا˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘م’ا

ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ضسي˘لو ،ط˘ق˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘م’ا
’و ،يجتار˘ت˘سس’ا مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
،يلودلا عامجإ’او فقوملا نع ربعت
رظ˘ن˘لا ه˘جو ن˘ع ط˘ق˘ف ر˘ب˘ع˘ت ا˘م˘نإاو
ايا˘سضق˘لا ضضع˘ب ها˘ج˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا
ىلع ةينم’ا تاجلاعملاو ةسصاخلا

هزكرمت ةدا˘عإاو ،لÓ˘ت˘ح’ا يو˘ت˘سسم
هناو ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفسضلا يف
م˘ت˘ي نا ن˘كم˘ي ’ ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘˘ه˘˘بو
ةنميه˘لا ةو˘ق˘ب تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ضضر˘ف
لكب ةلسشاف اهجئاتن نوكتسس ثيح
’ يقيقح مÓسس ةيلمع يا ناو ديكأات
ح˘ن˘م ةد˘عا˘ق ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘˘ت ناو د˘˘ب
هقوقح ينيطسسلفلا يبرعلا بعسشلا
ة˘لود˘لا ما˘˘ي˘˘ق م˘˘عدو ،ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
نم عبارلا دودح ىلع ةينيطسسلفلا

تاسضوافم قاطن يف7691 ناريزح
،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘˘سشلا ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
يا ليجأات نودب لماسشلا ضضوافتلاو
فده نوكيو ةيسساسسأ’ا تافلملا نم
ة˘لود˘لا ة˘ما˘˘قا تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

،مئاقلا لÓتح’ا ءاهنإاو ةينيطسسلفلا
،نيطسسلف ةلود لÓق˘ت˘سسا د˘ي˘سسج˘تو
دودح ىلع نيتلودلا لح أادبم قفو
ةمسصاع ة˘ي˘قر˘سشلا ضسد˘ق˘لاو ،7691
نيئجÓ˘لا ة˘ي˘سضق ل˘حو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل

.491 يممأ’ا رارقلا بسسح
ضسابع دومحم ضسيئرلا هحرط ام نإا
ىلع دكؤوي م˘لا˘ع˘لا ما˘مأا ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف
ىلع هسصرحو ةينيطسسلفلا قوقحلا
نوناقلل اقفو مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘م˘تا
نيمأÓل هتوعد تءاج ثيح يلودلا
و˘ي˘نو˘ط˘نا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

د˘ق˘ع تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘ب ءد˘ب˘لا˘ب ضشر˘ي˘تو˘غ
ل˘˘ما˘˘ك مÓ˘˘سسل˘˘˘ل ي˘˘˘لود ر˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م
م˘˘مأ’ا نو˘˘ك ي˘˘تأا˘˘ي ،تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘سصلا
،ةيعابرلا ةنجللا يف اوسضع ةدحتملا

ي˘ه ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو
ةيلودلا ةيعرسشلاو يلود˘لا نو˘نا˘ق˘لا

.ةددحملا تايعجرملاو
يه ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم نإا
بعسشلل ديحولاو يعر˘سشلا ل˘ث˘م˘م˘لا

ةلوخملا يهو ينيطسسل˘ف˘لا ي˘بر˘ع˘لا
بع˘˘˘˘سشلا م˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ب ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ربعت يهو دجاوت امنيا ينيطسسلفلا

ناو هتاحومطو بعسشلا ةدحو نع
اهمسساب ثدحتي نأا ضضفرت ةمظنملا
د˘حأا ضضو˘ف˘˘ت م˘˘ل ي˘˘هو ضصخ˘˘سش يأا
بعسشلا مسساب ضضوافتلا وأا ثيدحلل
. ينيطسسلفلا
ي˘ق˘ب˘ي˘سس ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا نإا

ن˘ع ار˘ب˘ع˘˘م ه˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘ما˘˘سص
هدومسصو هتدحو ادسسجمو هتاحومط
ملاظلا ناودعلاو راسصحلا نع امغر
كلتو انبعسشل لÓتح’ا فادهتسساو
رارقلا فد˘ه˘ت˘سست ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لا
ناو ،لقتسسملا ينيطسسلفلا ينطولا
عكري نلو مل ينيطسسلفلا بعسشلا

ن˘ع د˘˘ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘لو ،م˘˘ل˘˘سست˘˘سسي ن˘˘لو
ةينطولا طوطخلاو ةينطولا تباوثلا
ق˘ير˘ط ي˘˘ف ي˘˘سضم˘˘ي˘˘سسو ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا
هل ضضرعتي ام لك مغرب راسصتن’ا
. هدومسصو هتدارإا نم لينلل

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت شسيئر – نيطسسلف يف يبرعلا مÓعلا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب

؟ .. كضسفن عنضصت نأا ديرُت فيك

اهفادهأا يف ةيرسشبلا لوقعلا فلتخت
لو˘ق˘ع˘لا كل˘ت ع˘ي˘م˘جو ،ة˘مو˘سسر˘م˘لا

ىلإا ق˘ير˘ط˘لا ق˘سش و˘ه لوأ’ا ا˘ه˘فد˘ه
ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م اذ˘هو ،قزر˘لا با˘ب˘˘سسأا
لجأ’ ايحي نم كانُه نكلو ،يعيبطلا

وه لاملا حبسصيف طقف فدهلا اذه
.!هبحاسص عنسصي نم
لبُسسلا لكب لاملا عمجب مامته’اف
حسضاو لكسشب هارن انحبسصأا ةحاتُملا
دقو ،ةيمويلا ا˘ن˘تا˘ي˘ح ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ي˘ف
هبحاسص دلخي لاملا نأاب ريثكلا مهوت
ه˘ن˘ظ˘ي ا˘م اذ˘هو ،ا˘ي˘نُد˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ي˘˘ف
مه˘ف ،لاو˘مأ’ا با˘ح˘سصأا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
مهيلإا رظنت يت˘لا ن˘ي˘عأ’ا˘ب نوذذ˘ل˘ت˘ي
ةماعلل اهراهظإاو كلتب نومعنتي مهو
مهل راظنأ’ا كلت ةدراطمب مهذذلتو
نأا ةجردل ءاجرأ’ا يف نوريسسي نيح
فسصولا ةلحرم ىلإا لسصو ضضعبلا
ميركلا نآارقلا هفسصو يذلا
نَل َكsِنإا � اًحَرَم ِضضَْرأاْلا يِف ِضشْمَت اَلَو»
َلا˘َب˘ِج˘ْلا َغ˘ُل˘ْب˘َت ن˘َلَو َضضَْرأا˘˘ْلا َقِر˘˘ْخ˘˘َت

عداخمو رمدُم باجعإ’ا اذهف ،«اًلوُط
هتيهافر يف ىدامتي هلعجيف هبحاسصل
.يعو نود
عقوم يف اونوكي نأا ريثكلا ىنمتو
نم ن˘ي˘عأ’ا هار˘ت ا˘م˘ل لا˘م˘لا بحا˘سص
ي˘ناد˘لاو ي˘سصا˘ق˘لا ا˘ه˘ب ل˘غ˘ُسش م˘˘َع˘˘ِن
˘ما˘مأا ة˘˘م˘˘ير˘˘كلا ة˘˘يآ’ا ىرأا ي˘˘نأا˘˘كو
ِهِمْوَق ىَلَع َجَر˘َخ˘َف) ةر˘سضا˘ح يا˘ن˘ي˘ع
َةاَيَحْلا َنوُديِرُي َنيِذsلا َلاَق ِهِتَنيِز يِف
ُنوُراَق َيِتوُأا اَم َلْثِم اَنَل َتْيَل اَي اَيْنtدلا
َن˘يِذ˘sلا َلا˘َقَو ٍ*م˘ي˘ِظ˘َع xظ˘َح وُذ˘˘َل ُه˘˘sِنإا ٌرْيَخ ِهsللا ُباَو˘َث ْم˘ُك˘َل˘ْيَو َم˘ْل˘ِع˘ْلا او˘ُتوُأا
اsِلإا اَهاsقَلُي اَلَو اًحِلاَسص َلِمَعَو َنَمَآا ْنَمِل
ِهِراَد˘ِبَو ِه˘ِب ا˘َن˘ْف˘َسس˘˘َخ˘˘َف *َنوُر˘˘ِبا˘˘sسصلا
ُهَنوُرُسصْنَي ٍةَئِف ْنِم ُهَل َناَك اَمَف َضضَْرأاْلا

َن˘˘˘˘ِم َنا˘˘˘˘َك ا˘˘˘˘َمَو ِه˘˘˘˘˘sل˘˘˘˘˘لا ِنوُد ْن˘˘˘˘˘ِم اْوsنَمَت َنيِذsلا َحَبْسَصأاَو *َن˘يِر˘ِسص˘َت˘ْن˘ُم˘ْلا
َهsللا sَنأاَكْيَو َنوُلوُقَي ِضسَْمأاْلاِب ُهَناَكَم ِهِداَبِع ْنِم ُءاَسشَي ْنَمِل َقْزuرلا ُطُسسْبَي
َفَسسَخَل اَنْيَلَع ُهsللا sنَم َْنأا اَلْوَل ُرِدْقَيَو ةيآ’اف ،(َنوُرِفاَكْلا ُحِلْفُي اَل ُهsَنأاَكْيَو اَنِب

يذ˘لا رور˘غ˘لا ن˘م ترذ˘ح ة˘م˘ير˘كلا
لاملا كلذ كُلمت وأا لاملا بحاسصي
وه لاملا لاوز نأا امك ،هبحاسص نم
با˘ج˘عإ’ا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا ق˘˘ير˘˘ط لوأا
د˘ن˘ع ًا˘ب˘لا˘غو .تا˘ي˘سصخ˘˘سشلا كل˘˘ت˘˘ب
طقسسي ةيلاملا ةموظنملا هذه رايهنا

،كلذ دعب هل ركذ Óف اهعم اهبحاسص
لاملا نأا وهو طيسسب ببسسب كلذو
.هبحاسصل نوكملا وه
م˘هد˘ي˘ل˘خ˘ت˘ب خ˘يرا˘ت˘لا ما˘ق ن˘م كا˘ن˘ُه
،مهفاسصنإاو
اهسسفنل تعنسص يتلا لوقعلا كلتب
ل˘ي˘حر ع˘م ط˘ق˘سست ’ ة˘ت˘با˘ث ة˘نا˘˘كم
وأا بسسن ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا نود ا˘ه˘ب˘حا˘˘سص
.نيد وأا ةناكم
ضسسسأا يزارلا ركبوبأا ملسسملا ملاعلاف
دعب هل لسضفلا لاز امو بطلا مولع
و˘هو بط˘لا مو˘ل˘ع رو˘ط˘ت ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘لا

.اذهل ماه عجرم
يمÓسسإ’ا ملاعلا جراخ نم ملاعلاو
م˘ي˘ع˘ن ي˘ف نا˘˘سسنإ’ا ل˘˘ع˘˘ج نو˘˘سسيدأا

ه˘عار˘ت˘خا ن˘م رو˘ط˘ت˘˘لاو تاءا˘˘سضإ’ا
.يئابرهكلا حابسصملل
طيمسسلا نمحرلادبع روتكدلا كانُهو
ا˘نر˘سصع ي˘ف ير˘ي˘خ˘لا ل˘م˘ع˘˘لا د˘˘ئار
.ثيدحلا

انموي ىلإا اهب داسشي يتلا لاعفأ’اكو
مسساب تطبترا يتلاو مركلا يف اذه
.يئاطلا متاح
’ يذلا هرعسشب داسشُي ٍرعاسش نم مكو
مركو ظعاومو مكح نم ولخي داكي
ذخؤوتو ه˘تا˘ي˘بأا˘ب ةدو˘سشن˘م ة˘عا˘ج˘سشو
.حسصنلا يفو بدأ’ا يف مهتايبأا

انئابآاو اندادجأا نم ريثكلا ضسرغ امك
هارن انلز ام وهو انتاعمتجم يف مهرثأا
ريثكف ،مهبÓط يف ءافولا نم مويلا

مهو ةلودلا ت’اجر نم عمسسن ام
لسضفلا ركذو مهي˘م˘ل˘ع˘م˘ب نود˘ي˘سشي
م˘ه˘قو˘ف˘ت ي˘ف اذ˘ه م˘ه˘مو˘ي ى˘لإا م˘ه˘˘ل
ي˘ف˘ي˘ظو˘لاو ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘تو
نوملعملا ء’ؤوه هسسرغ امب ةداسشإ’او
مهل او˘ب˘ح˘سصأا˘ف م˘كح ن˘م ل˘سضا˘فأ’ا

.ةنسسح ةودق
.دوسشنملا رخفلا اذه وهل هللاوف
تايسصخسشلا كلت خيراتلا دلخ دقف
ةمدقملا اهتدئافو اهلمعو ا˘ه˘لو˘ق˘ع˘ل
ىلإا خيرات˘لا قر˘ط˘ت˘ي م˘لو ة˘ير˘سشب˘ل˘ل
لاملا˘ب ر˘ه˘ت˘سشت تنا˘كو تل˘ب دا˘سسجأا
.ةظعوملل ’إا طقف
:ًاريخأا

نيعرتخم انن˘ي˘ب مو˘ي˘لا ىر˘ن ا˘ن˘لز ا˘م
مهسسفنأاب نودوجي نيحلسصُمو ًاباتُكو
م˘هرا˘كفأاو م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأاو م˘˘ه˘˘تا˘˘قوأاو
ًايملع ةيناسسنإ’ا ةمدخل اهنوعوطيو
ىلع اولاز ا˘مو ًا˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ًا˘ير˘كفو
ضشيمهتلا نم مغرلا ىلع جهنلا اذه
مهنأا ’إا مهل يعمتجملاو يمÓعإ’ا

اولاز امو ءاطعلا تاذ يف اولاز ام
كسش Ó˘˘˘بو ،أاد˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا كلذ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ء’ؤوهف ةلاحم ’ خيراتلا مهفسصنيسس
.Óًعف مهب ءادتق’ا بجي نم
هسسفن حرطي يذلا لاؤوسسلاـف
.؟كسسفن عنسصت نأا ديرُت فيك
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ةينيطضسلفلا قوقحلا دناضسيو معدي يلودلا عمتجملا

لود ن˘˘م دد˘˘ع ءا˘˘سسؤورو ةدا˘˘˘ق د˘˘˘كأا
لÓ˘خ ا˘هو˘ق˘لأا تا˘م˘ل˘ك ي˘ف ،م˘لا˘ع˘لا
ةماعلا ةيعمجلل57ـلا ةرودلا لامعأا
ة˘لود ة˘ما˘˘قإا نأا ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل
ةدا˘ي˘سس تاذ ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ضساسسأا ،ةيقرسشلا ضسدقلا اهتمسصاعب
ناو طسسوأ’ا قرسشلا يف رارقتسس’ا

نود˘ب ن˘هر˘ب˘يو تب˘ث˘ي د˘ي˘كأا˘ت˘لا اذ˘ه
تار˘˘˘˘ماؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘سشف كسش ى˘˘˘˘˘ندا
نرقلا ةقفسص عيراسشمو ةيكيرم’ا
ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا ةراد’ا لوا˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةمئاق دعت مل ايلعف اهنإاو ،اهيقوسست
و˘ه ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘كم˘م را˘ي˘˘خ يا ناو
ةماقا ىلع مئاقلاو لماسشلا مÓسسلا
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘لود˘˘لا

اذ˘˘ه˘˘ل ناو ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سصا˘˘ع ضسد˘˘ق˘˘لاو
ن˘م ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ا˘مو م˘ئا˘ق˘لا عا˘م˘ج’ا

درو ةيمه’ا ةياغ يف دعت تاردابم
ة˘يو˘سست˘لا ع˘يرا˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
لمعلا ةيمها يتأات ثيح ة˘ق˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

عفدلل ةيمارلا دوهجلا عيمج معدو
تاردا˘ب˘م˘ل ا˘ق˘فو ،مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب

ي˘ت˘˘لاو ،1891 ما˘ع ذ˘˘ن˘˘م مÓ˘˘سسل˘˘ل
ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘سسلا ةردا˘ب˘م تن˘م˘˘سضت
لدا˘ع˘لاو ل˘ما˘سشلا ل˘ح˘لا تاز˘كتر˘م
يذلا يليئارسسإ’ا ي˘بر˘ع˘لا عار˘سصل˘ل
ينيطسسلفلا بعسشلا لوسصح لفكي

ي˘فو ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ه˘ت˘لود ما˘ي˘ق ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘˘م
. ضسدقلا اهتمسصاعو
مومه تلمح ةيممأ’ا ةمقلا لامعأا نإا
تناك يتلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
تاملك فلتخمل يسسيئرلا روحملا
ةيبرعلا لودلا ةسصاخو ملاعلا ةداق
يف مÓسسلا نأا ىلع تعمجأا يتلاو
را˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ و˘˘˘˘˘ه ط˘˘˘˘˘سسوأ’ا قر˘˘˘˘˘سشلا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بجاوو ،ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسا

دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك را˘خدا˘ب رار˘م˘˘ت˘˘سس’او
لبقتسسم قيقح˘ت و˘ح˘ن ًا˘ع˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل
رارقتسس’او مÓسسلا هدوسسي قرسشم
بوع˘سش ن˘ي˘ب ضشيا˘ع˘ت˘لاو را˘هدز’او
.ةفاك ةقطنملا
ةينو˘ي˘ه˘سصلا ة˘م˘ج˘ه˘لا رار˘م˘ت˘سسا نإا

ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا ع˘˘سضوو

اهرابتعاو ضسدقلا ديوهت تارماؤوم
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا نا˘˘ي˘˘كل˘˘ل ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
يه نرقلا ةقفسص قيبطتل ىعسسلاو
نكمي ’و هرباعو ةقرام ت’واحم
نيطسسلف ةيسضق يقبتو ،رمتسست نا

ىلع ةيزكرملا يلو’ا ةيسضقلا يه
ي˘هو ي˘بر˘ع˘لاو ي˘لود˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
ربع ءافرسشلاو رارح’ا لك ةلسصوب
عدسصي يذلا قحلا توسصو ،ملاعلا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘˘ف
بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لاو
يد˘ح˘˘ت˘˘لا ناو˘˘ن˘˘عو م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘سصو˘˘بو
اذه نأاو ،نييحيسسملاو ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘ل˘ل
وهو رمتسسي نا نكمي ’ لÓتح’ا
قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل بسصا˘˘˘˘غ لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
لاوزلا ىلا هريسصمو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تناك ًايأاو نمزلا لاط امهم يمتحلا
ينيطسسلف˘لا بع˘سشلاو تا˘ي˘ح˘سضت˘لا
ر˘ح˘لا ي˘حا˘ف˘˘كلا ناو˘˘ن˘˘ع˘˘لا ل˘˘كسشي
يحافكلا قمعلا يه ةيبرعلا ةمأ’او
يلودلا دعبلا مه ملاعلا يف رارحأ’او
نيطسسلف ريرحت ةكر˘ع˘م ة˘ي˘لو˘م˘سشل

لود فلتخم نم انماسضت دهسشت يتلا
ديعتل ينيطسسلفلا لاسضنلا عم ملاعلا

ضضر˘ف˘تو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘طرا˘˘خ م˘˘سسر
حنم ل˘جا ن˘م لود˘لا ن˘ي˘ب ا˘ه˘ت˘نا˘كم
ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘˘سشلا
لÓ˘ق˘ت˘سس’ا ل˘ي˘ن ى˘ت˘ح ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘˘قإاو
. ةلقتسسملا

اذ˘ه د˘ع˘ب بلا˘ط˘م ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘لو
مجل ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘لود˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘لا
يرامعتسس’ا ينويهسصلا عورسشملا

ةمظنملا ةداب’ا لاكسشا لك فقوو
نم ةينيط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ة˘قر˘سسو
يركسسعلا لÓت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس ل˘ب˘ق
بلا˘ط˘م ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لاو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا

ي˘بر˘ع˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود ا˘˘سصو˘˘سصخو
كسسمتلا عمجأا ملاعلاو يمÓسسإ’او
عارسصلا ءاهنإ’ نيتلودلا لح رايخب
بعسشلا حنمو ،يليئارسسإ’ا يبرعلا
عسضو لجا نم هقوقح ينيطسسلفلا

هد˘مأا لا˘ط يذ˘لا عار˘سصلا اذ˘ه˘ل د˘˘ح
ر˘ي˘غ ل˘كسشب ه˘تا˘ي˘عاد˘ت تم˘˘قا˘˘ف˘˘تو

ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف قو˘˘˘ب˘˘˘سسم
بو˘ع˘سش ن˘ي˘ب ة˘ي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لاو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا نأاو ،ضضرأ’ا
ةينوناقلا ريغ هتاسسراممو لÓتح’ا

ة˘ح˘سضا˘ف˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘˘ناو
ةيعرسشلا تارارقو يلودلا نوناقلل
ي˘˘˘لود˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘˘جإ’او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

ىلع ةرركتملا ةيمويلا تاءادتع’او
وه ،اهتقرسسو ةينيطسسلفلا يسضار’ا
ن˘ي˘ت˘ي˘لود˘لا ل˘ح˘ل ج˘ه˘ن˘م˘م ر˘ي˘˘مد˘˘ت
ةقفسص ططخم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف نا˘ع˘مإاو
ارارمت˘سسا د˘ع˘يو ،ة˘ي˘كير˘م’ا نر˘ق˘لا
ن˘ي˘ي˘لود˘لا م˘ل˘سسلاو ن˘م’ا د˘يد˘ه˘ت˘˘ل
يبرع ين˘ي˘ط˘سسل˘ف را˘ج˘ف˘نا˘ب رذ˘ن˘يو
اذه ماما فاطملا ةياهن يف يمتح
اهسسرامت ي˘ت˘لا ةد˘بر˘ع˘لاو نا˘فو˘ط˘لا

ملا˘ع˘ل˘ل ةر˘كن˘ت˘م لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح
لتكت عم فلاحتلا ةلغتسسم ،عمجا
ةسساي˘سس ضضر˘ف˘ل ير˘سصن˘ع˘لا بمار˘ت
لÓ˘ت˘ح’ا رار˘م˘ت˘سساو ع˘قاو˘لا ر˘˘مأ’ا

ةسضفار˘لا ة˘يو˘ف˘سصت˘لا ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘مو
. مÓسسلا ةيلمع ضسسسأ’
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ةيديلقتلا تاعانسصلا بناج ىلإا ةي’ولاب داسصتق’ا ةزيكر دعي

 ةحئاج يضشفت ءارج ةيادرغب ةحايضسلا عاطقلل ريبك ررضضت
يذلا ةحايسسلا عاطق ررسضت
ةي’وب داسصتقإ’ا ةزيكر دعي

تاعانسصلا بناج ىلإا ةيادرغ
اردسصم هرابتعا˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
نم ريب˘ك ل˘كسشب ل˘ي˘خاد˘م˘ل˘ل
،91‐ديفوك ةحئاج تايعادت

.عاطقلا وينهم دافأا امبسسح
يذ˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘ه˘˘سشو
حا˘ي˘سسلا بل˘ج ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘˘ي
ةيلودلا تÓحر˘لا ي˘م˘ظ˘ن˘مو
رهسش ةياهن ذ˘ن˘مو ة˘ي˘ن˘طو˘لاو
اريبك ادوكر ،طرافلا ضسرام
يوجلا لا˘ج˘م˘لا ق˘ل˘غ ل˘ع˘ف˘ب
ايلخاد لقنتلا عنم و يجراخلا
يحسصلا لوكوتربلل اق˘ي˘ب˘ط˘ت
را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
،دجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
قد˘ن˘ف ر˘˘ي˘˘سسم  حر˘˘سص ا˘˘م˘˘ك
ءاقل ضشماه ىلع ي˘ل˘ي˘سسا˘ط˘لا
يملاعلا مويلا ةبسسانمب مظن
.ةحايسسلل
ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ب د˘ي˘ع˘˘سس فا˘˘سضأاو
ىلع نيرطسضم ا˘ن˘ك» ه˘لو˘ق˘ب

انيفظوم فاقيإاو قدنفلا قلغ
هذ˘˘ه بب˘˘˘سسب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ع
با˘ي˘غ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
تÓحرلا يم˘ظ˘ن˘مو حا˘ي˘سسلا
.» ةقطنملاب ةيحايسسلا

ي˘ناو˘ل˘ع ىر˘ي ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ضسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب و˘˘سضع ح˘˘لا˘˘سص
هنأا ةيادرغب يئ’ولا يبعسشلا

انوروك ضسوريف روهظ ذنمو
ة˘ع˘سساو ة˘كر˘ح تل˘ج˘سس د˘ق˘ف
تا˘سسسسؤو˘مو قدا˘ن˘˘ف ق˘˘ل˘˘غ˘˘ل

ةعانسصلل ةطسسوتمو ةريغسص
مجن امم ،معاطمو ةيديلقتلا

ن˘م د˘يد˘˘ع ناد˘˘ق˘˘ف كلذ ن˘˘ع
.فئاظولا

ة˘لا˘˘كو ر˘˘يد˘˘م هرود˘˘ب ر˘˘كذو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سس
ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘لا
يتلاو ،ةلبق˘ت˘سسم˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘سسا˘˘˘كع˘˘˘نا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل
يف اميسس ىلحملا داسصتق’ا

عيبو لمع ضصرف ريفوت لاجم
ةيلحملا ةيفرحلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

نم اسضيأا تررسضت دق تناك
. ةحئاجلا هذه
نمو نأا بياسش لامك حسضوأاو
اننإاف انطا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ل˘جأا

يحسصلا لوكوتربلاب نومزلم
هذ˘ي˘ف˘ن˘ت بع˘˘سصلا ن˘˘م يذ˘˘لا

ي˘ف ا˘ن˘عر˘سش ن˘كلو ،ا˘ي˘ناد˘ي˘م
˘˘˘ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب  ا˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘سشن
˘˘مÓ˘˘عإ’ا تا˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
لجأا نم ةثيدحلا لاسصت’او
اميسس رئازجلا ةهجول جيورتلا
فنسصملا بازيم يداو لهسس
.ايملاع اثارت
زيزعت انم بولطم» فاسضأاو
يعيب˘ط˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ا˘ن˘ثار˘ت
داد˘˘عإا ر˘˘ب˘˘ع يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو
لئاسسوو تايوطمو تابيتك
لجأا نم ايجولونكتلل ىرخأا

ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا دد˘˘˘˘ع بذ˘˘˘˘˘ج
.«حايسسلا

ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ثار˘ت˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘˘يو
يدامÓ˘لاو يدا˘م˘لا ثار˘ت˘لاو
يف ايسساسسأا ارسصنع عونتملا
ةقطنمل ةمادتسسملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

بذج يف مهاسسي امم ةيادرغ
بنا˘˘˘جأ’ا حا˘˘˘ي˘˘˘سسلا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع
.هيفرتلا يف نوبغارلا

ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ع˘قاو˘م˘لا ل˘˘كسشتو
م˘لا˘ع˘م˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

رسصانعلا نيب نم ة˘يز˘ئا˘ن˘ج˘لا
ة˘حا˘ي˘سسلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا
˘مر˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ماد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

يتلا ةقطنملا ديلاقتو تاداع
.ةيداسصتقا ةورث حنمت
اهنوكب ةيادرغ ةي’و رختفتو
ةحايسسلا ن˘ي˘ب ق˘سسا˘ن˘ت ع˘قو˘م
ا˘ق˘فو ،ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ةمادتسسملا ةحايسسلا قا˘ث˘ي˘م˘ل
(ل˘ير˘بأا ر˘ه˘سش)5991 ة˘˘ن˘˘سسل
يرا˘ن˘˘كلا رز˘˘ج˘˘ب د˘˘عأا يذ˘˘لا
.اينابسساب
روسصق ةدعب ةقطنملا رخزتو
ني˘ن˘سسلا ف’آا ا˘هر˘م˘ع ند˘مو
ي˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘مو باز˘˘ي˘˘م يداو˘˘ب
نم تممسص يتلاو ةعينملاو
ل˘˘˘˘˘كسشب فÓ˘˘˘˘˘سسأ’ا فر˘˘˘˘˘ط
عقومبو «جرد˘ت˘م» يرا˘م˘ع˘م
خان˘م˘لا ةا˘عار˘م ع˘م ير˘خ˘سص
.ةينيدلا ميهافملاو
ديرفلا يرامعملا طمنلا اذه
م˘˘˘ه˘˘˘لأا يذ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م
ريهسشلا يرامعملا ضسدنهملا
بذ˘˘ج˘˘ت «ه˘˘يزو˘˘برو˘˘˘ك و˘˘˘ل»
بناجأ’ا حايسسلا ديدع ايونسس
.لاجملا اذه يف نيسصتخملاو
رو˘˘سصق˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘سضت˘˘ح˘˘˘تو
ةلحاقلا ةقطنملا هذهب ةقيرعلا
ضضيفتو ،نايسسنلا ىبأات ةركاذ
’ يذ˘لاو ير˘سشب˘لا ءى˘فد˘لا˘ب
.نيرئازلا نيب زيمي
نإا˘˘ف كلذ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘بو
ةمظنأاو تآاسشنملا نم ديدع
نيتاسسب و ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا
ريث˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ل˘ي˘خ˘ن˘لا
يلإا حايسسلاو نيرئازلا لوسضف
ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا قو˘˘سسلا بنا˘˘ج
فحتلا عابت ثيح ، ةيلحملا
دازملا قيرط ن˘ع ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
.ىنلعلا

ةقطنمبو ةي’و˘لا بو˘ن˘ج˘بو
ار˘م˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘ي˘ن˘˘م˘˘لا
يسصقأا يلإا حايسسلل ايمازلإا

ديدع د˘جو˘ت ،دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج
ةيئيبلاو ةيفاقثلا زونكلا نم
ليخنلا نيتاسسب ضصوسصخلاب
لامر˘لا نا˘ب˘ث˘كو لا˘ق˘تر˘ب˘لاو
ي˘ت˘لا «ة˘خ˘ب˘سسلا» ةر˘˘ي˘˘ح˘˘بو
عاونأ’ روبع عقوم تحبسصأا

رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
بأ’ا ربق كلذكو ةرجاهملا
حبسصأا يذلا «وكوف لراسش»
هروز˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘سسد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م نا˘˘˘˘كم
.نييحيسسملا

ةيندعملا تامامحلا دعت امك
ة˘نا˘ف˘لز˘ب ة˘بÓ˘خ˘لا ع˘قاو˘م˘لاو
هذه˘ب تا˘مو˘ق˘م˘لا ن˘م ةد˘حاو
ع˘قاو˘م˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
حا˘ي˘سسلا بذ˘ج˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘حا˘ي˘سس قا˘سشع ن˘م بنا˘جأ’ا
.ةحارلاو مامجتسس’ا

ةيمنتل ةيوق ةادأا اهرابتعابو
ر˘ب˘ت˘ع˘ت ،ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘سصت˘˘ق’ا
ةيفرحلاو ةيحايسسلا ةطسشنأ’ا

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يواز˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح
يتلا ةق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا
ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا بجو˘˘ت˘˘ي
ءاقللا اذه لÓخو .ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘تو
ةحايسسلا عاط˘ق و˘ي˘ن˘ه˘م ه˘جو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘˘ل Ó˘˘˘جا˘˘˘ع ءاد˘˘˘ن
ببسسب مهتدعاسسمل ةيل˘ح˘م˘لا
مهتطسشنأا ىلع ةرمدملا راثآ’ا

‐ديفوك يسشفت نع ةمجانلاو
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م.ةزمح

ةزيمتم ةيراŒو ةيحÓف تاناكمإا ىلع رفوتت

 فراطلاب ةيفاضشلا ناكضس بلاطم يرضضحلا نيضسحتلاو ةئ يهتلا

ةعوفرملا بلاط˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘م
ي˘˘فو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘سضو
يسسيئر˘لا عرا˘سشلا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
قيرطلا نم أازجتي ’ ءزج وهو
ر˘ب˘ع˘ي يذ˘لا811 ي˘˘ئ’و˘˘لا
ةرواجم تايدلب ىلإا ةيدلبلا

ن˘ي˘عو را˘ج˘حو˘ب ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ك
قو˘سس ة˘ي’و ى˘˘لإا م˘˘ث ة˘˘مر˘˘ك
ةروهدتم هتي˘ع˘سضو˘ف ،ضسار˘هأا
رفح˘لا و تا˘عد˘سصت˘لا بب˘سسب
ىلإا لوحتت ام ناعرسس يتلا
ط˘قا˘سست˘ت نإا ا˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘م كر˘˘ب
ءايسشأ’ رقت˘ف˘ي ا˘م˘ك ،را˘ط˘مأ’ا

ديبعتلاو ةئيهتلا اهزربأا ةريثك
زا˘˘˘ج˘˘˘˘نا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب
نيسسحتل اهطيلبتو ةفسصرأ’ا

ءاوسس يسسيئرلا عراسشلا هجو
وأا ة˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
ةجاح نع كي˘ها˘ن ،ة˘ي˘لا˘م˘سشلا

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ى˘˘لإا عرا˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
ةفا˘ظ˘ن˘لا ثي˘ح ن˘م ةر˘م˘ت˘سسم
رابتعا ىلع راجسشأ’ا ضسرغو
دكؤوت ة˘ي˘لا˘ح˘لا ه˘ت˘ي˘ع˘سضو نأا

دعاو˘ق بل˘غأ’ هرا˘ق˘ت˘فا ىد˘م
ملعلا عم ،ةئيه˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
ةيسسيئرلا ةه˘جاو˘لا ل˘ث˘م˘ي ه˘نأا
رئازلا أاجافت˘ي ثي˘ح ،ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
انه ايئاوسشع ةيمرم خاسسوأ’اب
.كانهو
رقتفي ..تÓفاحلا فقوم
ةحارلا طورسش ىندأا ىلإا
ةلاح نم نورفاسسملا يناعي
نم يذ˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا ف˘قو˘م
نطاوملا ةحار نامسض هنأاسش
تا˘ب˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘حو
ءاتسشلا يلسصف لÓخ ةيوجلا

فقوملا نأا ثيح ،فيسصلاو
يف ة˘ي˘فا˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب ط˘سسو˘ب

تايافنلل ار˘ظ˘ن ة˘ي˘ثا˘ك ة˘لا˘ح

ن˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن ،خا˘˘˘˘˘سسوأ’او
حئاورلاو ةقرتحملا ناردجلا
ر˘ط˘سضا ا˘م ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ه˘˘ير˘˘كلا
ى˘ل˘ع بو˘ل˘غ˘م˘لا ن˘طاو˘م˘لا˘ب
ة˘عرا˘ق ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘لا هر˘˘مأا
وأا ةلفاحلا راظ˘ت˘ن’ ق˘ير˘ط˘لا
.ةسصاخلا تارايسسلا

.. ةيمومعلا ةقيدحلا
حور نودب راوسسأا

ةيفاسشلاب ةيمومعلا ة˘ق˘يد˘ح˘لا
ببسسب ملأ’او ضسؤوبلل دهسشم
مغر بّيسستلاو لامهإ’ا ةلاح
بابسشلا نم ديدعلل اه˘ت˘ي˘م˘هأا

نوثحبي نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
تاءا˘سضف ن˘ع ضسف˘نأ’ا ّق˘˘سشب
طيحم يف هيفرتلاو ضسفنتلل

ل˘ك ى˘ل˘ع تن˘˘م˘˘سس’ا ى˘˘غ˘˘ط
با˘˘˘˘˘˘سسح ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع ءي˘˘˘˘˘˘˘سش
انفّقوت ،ءارسضخلا تاحاسسملا

يتلا ةقيد˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو د˘ن˘ع
نود تم˘˘سص ي˘˘ف ثي˘˘غ˘˘ت˘˘˘سست
نطاوملا ’و ةيدلبلا ’ لخدت
ثي˘ح ،ه˘تآا˘سشن˘م ن˘ع رو˘ي˘˘غ˘˘لا
ىتح اه˘ق˘فار˘م ع˘ي˘م˘ج تف˘ل˘تأا
ة˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘سسإ’ا ي˘˘˘سسار˘˘˘كلا
كولسس يف بيرختلل تسضرعت
ي˘˘عو˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع لد˘˘˘ي
امك ،ضضعبلا ىدل ةراسضحلاو
ةيمومع˘لا ة˘ق˘يد˘ح˘لا تلّو˘ح˘ت
،تايافنلل يئاوسشع ناكم ىلإا
ليخنلا راجسشأا نأا ىلع كيهان
’امهإا تدهسش يتلا راهزأ’او
كاوسشأ’او ضشئاسشحلاف ،اريبك
با˘ب˘لا ى˘ت˘ح ،نا˘كم˘˘لا تز˘˘غ
’و ا˘سضرأا ط˘ق˘سس ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ةيأا بايغ لظ يف يلابي دحا
نأا م˘غر ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصل˘˘ل ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
ىلع رفوتي يدلبلا ضسلجملا
نيسصتخم ن˘ي˘ف˘ظو˘مو ناو˘عأا

ي˘˘ن˘˘ت˘˘نا˘˘˘خ .ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف
ى˘ت˘ح˘ف ،ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل تا˘م˘ل˘كلا
ن˘م ءز˘ج ل˘م˘ح˘ت˘ي ن˘طاو˘˘م˘˘لا
هيلع بجو لكف ،ةيلوؤوسسملا
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ف ،ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم˘˘˘لا

هجون اذهل ،عيمجلا ةيلوؤوسسم
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ءاد˘˘˘ن˘˘˘لا

يندملا عمتج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘فو
تاءا˘سضف˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘ي˘˘غ˘˘لا
ةدا˘عإاو ل˘خد˘ت˘˘ل˘˘ل ءار˘˘سضخ˘˘لا
نم ،ةقيدح˘لا هذ˘ه˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا

فيظنت تÓمح ميظنت لÓخ
ةلمحب مايقلا ،تايافنلا عمجو
،را˘˘هزأ’ا ضسر˘˘غو ر˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشت

راد˘ج ن˘ي˘يز˘˘تو ءÓ˘˘ط كلذ˘˘ك
ه˘جو˘لا ا˘ه˘ئا˘ط˘عإ’ ة˘ق˘يد˘ح˘˘لا
نا˘كم˘لا ةدا˘يزو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا

عاسضوأ’ا.’ا˘م˘جو ا˘ق˘˘نور
ناكسسلا لوقي ةيفاسشلا ةيدلبب

ىلإا لب ،ليجأات ىلإا جاتحت ’
فدهتسسي يلاجعتسسا عورسشم
طيلب˘تو د˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ن˘˘ح˘˘نو ة˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘ف˘˘˘سصرأ’ا

.ءاتسشلا لسصف ىلع نولبقم

تدا˘˘ع ،را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا لو˘˘ط د˘˘ع˘˘ب
تعفر ثيح ديدج نم ةكرحلا
ر˘ي˘ي˘سست˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا
قيسسنتلاب لباوكلا ربع لقنلا

ناسسملت˘ل ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م
ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘˘لا
نع فقوت يذلا «كيريفلتلا»
ة˘ع˘ب˘سس ي˘لاو˘ح د˘ن˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ر˘˘ه˘˘سشأا

ن˘كم˘ت˘سسو ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ة˘مد˘خ˘ل˘ل كير˘ي˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا ةدو˘˘ع
هجوتلا ىلإا ة˘ي’و˘لا ي˘ن˘طاو˘م
يتسس’’ ةب˘سضه ي˘لا˘عأا و˘ح˘ن
ةبرع71 لÓغتسسا لÓخ نم
جيرهسص نم اقÓطنا بوكرلل
دمحا» ةيوناثب ارورم «ةدبم»
اقباسس «نولافلوب» يركز نب

006و رتموليك ةفاسسم ىلع
ربع لقنلا ةكرسش تددحو رتم
عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ما˘˘˘يأا ل˘˘˘ي˘˘˘باو˘˘˘كلا
ةبسضهلا يلاعأا ىلإا دوعسصلل
تبسسلاو ة˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب
هناسش نم يذلا دفاوتلل ابانتجا
ضسور˘˘ي˘˘ف ىود˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ي نأا

،ضصا˘خ˘سشأ’ا ن˘ي˘ب ا˘م ا˘نورو˘ك
تÓئاعلا م˘ظ˘ع˘م نأاو ة˘سصا˘خ
.مام˘ج˘ت˘سسÓ˘ل ة˘با˘غ˘لا د˘سصق˘ت
عيمج ةكرسشلا تاذ تعسضوو
ى˘لإا ة˘ي˘˘مار˘˘لا تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
،ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا

نم تارسشعلا تسصسصخ ثيح
عبات˘لا ي˘ل˘خاد˘لا ن˘مأ’ا ناو˘عأا
ةثÓثلا تاطحملا ريهطتل اهل
ةرود ل˘˘˘ك ع˘˘˘م تا˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
بايإ’او باهذلا يف ليسصوت
ىدم ةبقارمل ةميلعت تطعأاو
ةلاح يفو ةمامكلا لامعتسسا

بكار˘لا ع˘ن˘م˘ي ا˘هءاد˘ترا مد˘ع
اذيفنت ادهو هعم اهبلج نيحل
نم يقاولا يزارتح’ا ءارجإÓل

ي˘ه˘ن˘ت˘سسو ،ضسور˘ي˘ف˘لا ر˘˘ط˘˘خ
نم كيريفلتلا ليغسشت ةيلمع
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا ع˘˘˘˘سشج د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
اولغتسسا نيذلا ناتسسد˘نو˘ل˘كلا
ىلإا ةكرحلا ةدوع دنم فرظلا

نع رجحلا عفر دعب اهتعيبط
او˘˘حارو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سس
دعقم˘لا ةر˘ي˘ع˘سست نو˘ف˘عا˘سضي

ن˘ي˘ب ا˘م تغ˘ل˘ب يذ˘لا د˘˘حاو˘˘لا
ل˘ع˘ج ا˘م˘˘م جد006 ى˘˘لا004
ن˘ع نو˘فز˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةئفلا ’إا يتسس ’Óب لاوجتلا
تارا˘˘ي˘˘سسلا كل˘˘ت˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
فلكي كيريفلتلا  امأا ةسصاخلا

هز˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل جد05 ه˘˘ي˘˘ب˘˘˘كار
كلذ˘ك ط˘غ˘سضلا ضصل˘ق˘ت˘˘ي˘˘سس
د˘ي˘حو˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
اهلمعتسسي يتلا «وتيا» ةلفاحل
و ة˘م˘يد˘ق˘لا ةرو˘سصن˘م نا˘كسس
ل˘ب˘ق را˘ط˘ع˘لاو نÓ˘بو˘ب ي˘˘ن˘˘ب
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ’’ ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو˘˘ت
لو˘˘˘˘طأا تقو قر˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سستو
ي˘ت˘لا ة˘ب˘سضه˘لا ى˘لإا لو˘خد˘ل˘ل
ةيلخادلا ةحايسسلل ةلبق ربتعت
.ن˘مأÓ˘ل ر˘ق˘م ى˘ل˘ع ا˘هر˘فو˘ت˘˘ل

ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضه نأا هر˘˘˘˘كذ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
م˘˘هأا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘سس’’
ى˘ل˘ع ة˘ي˘حا˘ي˘˘سسلا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةدا˘˘˘عو ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ا˘˘˘هد˘˘˘سصق˘˘˘تا˘˘˘˘م
 .هزنتلل ةيناسسملتلا

سشاتيلتوب ع

سسراف وب

اهتايناكمإا تدنج
فدهلا اذه قيقحتل
برضشلل ةحلاضصلا هايملا رفوت
راطمألا طقاضست ىدمب نوهرم

ةياجبب دودضسلا ءÓتماو
ةي’ول يرلا ةيريدم حلاسصم ىعسست
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ة˘ع˘قاو˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘ك˘˘سسل  بر˘˘سشل˘˘ل

تد˘˘ن˘˘ج د˘˘قو ،ة˘˘ي’و˘˘لا بار˘˘˘ت ىل˘˘˘ع
نم فدهلا اذه قيق˘ح˘ت˘ل ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإا

تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’ا ل˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا لÓ˘˘˘خ
لجأا نم اهريغو ةيعيبطلا ةحاتملا

ة˘˘ي’و  نأا ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘م
ةربتعم تايم˘ك ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت  ة˘يا˘ج˘ب
كلذو بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ع˘قاو˘˘لا فا˘˘ح ي˘˘سشي˘˘ت  يد˘˘سس ل˘˘سضف˘˘ب
ىدموا ليغا دسسو ةزمحوب ةيدلبب
كلذ ىلإا فسضأا ،ةطارخب دجاوتملا
ل˘غ˘ت˘سست ي˘ت˘لا  ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ردا˘سصم˘˘لا

ة˘يو˘ي˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه جار˘˘خ˘˘ت˘˘سس’
يتلا ةيعيبطلا عبانملا يف ةرفوتملا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ب˘˘˘لا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سست
رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا را˘بآ’ا ن˘م و ة˘ي˘فو˘ج˘لاو
قطانملا ناكسس ديوزتل اريبك اذÓم
ةيريدم نع لوؤوسسم راسشأاو ،ةفاجلا
تاريدقتلا نع ةياجب ةي’ول يرلا
هنأا ارخؤوم  فاحسشيت دسسل  ةريخأ’ا

نم بعكم رتم نويلم84 ىلع ىوتحي
ىلإا ة˘ي˘فا˘ك ي˘هو ة˘˘نز˘˘خ˘˘م˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا ر˘˘خآا ة˘˘يا˘˘˘غ
،ةئاملاب52  ةيفوجلا هايملا لكسشت
’ ها˘ي˘م˘لا ة˘مزأا نأا ا˘˘ي˘ّ̆ل˘˘ج د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م˘˘م
بناجب رمأ’ا قلعت اذإا ايلاح حرطت
ةلق انايحأاو تاونقلا ةكبسشو رييسستلا
امم يداعلا ديوزتلا لقرعت راطمأ’ا

ةدا˘عإا ىلإا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ور˘˘ي˘˘سسم ر˘˘ط˘˘سضي
كسش امم ،عيزوتلا جمانرب يف رظنلا
تا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي ىل˘˘˘ع ر˘˘˘˘ثؤو˘˘˘˘ي د˘˘˘˘ق كلذ نأا
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ث˘م نا˘ك˘˘سسلا

نم ي˘نا˘ع˘ت لاز˘ت ا˘م ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لاو
تر˘سشا˘ب د˘قو ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘ل˘ق
تاو˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
تاونق˘لا ة˘ك˘ب˘سش د˘ي˘ج˘ت ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا

ي˘ف ءا˘˘م˘˘لا بر˘˘سست ة˘˘برا˘˘ح˘˘م فد˘˘ه˘˘ب
ح˘م˘سسي ا˘م˘م نا˘ك˘مإ’ا رد˘ق ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا

غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘ل ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ع˘˘فد˘˘لا ةو˘˘ق ع˘˘فر˘˘ب
 .ناكسسلا تايفنح ةيبلغأا

ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع نأا ’إا اذ˘˘ه م˘˘غرو
ربكا دو˘ه˘ج˘م ىلإا جا˘ت˘ح˘ت تا˘يد˘ل˘ب˘لاو
سسوملم لكسشب ير˘لا عا˘ط˘ق ر˘يو˘ط˘ت˘ل
ي˘˘˘˘سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
يف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
.ةيئانلاو ةيفيرلا تايدلبلا

ك  ت

«انوروك» ةحئاج ببسسب رهسشأا ةدعل فقوت دعب
ناضسملتب ةمدخلل دوعي «كيريفلتلا»

ت’اغسشن’ا نم ةلمج ،ملك03 قوفي دعب ىلع فراطلا ةي’و بونج عقت يتلاو ةيفاسشلا ةيدلب ناكسس عفر
ةيدلبلا دŒ نأا ‘ مهلمأا نع مهانيقتلا ن‡ تارسشعلا Èع ثيح ،ةقطنŸا ¤إا ةيعÓطتسسا ةلوج لÓخ اهانلجسس

.ةزيمتم ةيراŒو ةيحÓف تاناكمإا ىلع رفوتت ةيدلبك اهب قيلي يذلا مامته’ا
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658209ددعلا ^2441  رفسص31ـل قفاوملا0202 ربمتبسس03ءاعبرألايلحم
ةيئابرهكلا ةيطغتلا ةبسسن لسصتل

ةئاملاب99 ةيلولا ىوتسسم ىلع
جد نويلم9871 غلبمب يرامثتضسا جمانرب

ةديلبلاب يئابرهك لوحم231 زاجنإل
ءابرهكلا ةكبسش تمعsدت
ـلا لÓخ ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب
ــب ةري˘خأ’ا تاو˘ن˘سس50
يئابر˘ه˘ك لو˘ح˘م963
طوطخلا نم ملك006و
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا

ردق غلبم اهل تسصّسصخ
،جد نو˘ي˘ل˘م4034 ـ˘ـ˘˘ب
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ة˘ب˘سسن ل˘سصت˘ل
ىوتسسم ىلع ةيئابرهكلا

.ةئاملاب99 ةديلبلا ةي’و
ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘لو
لÓخ ةيئابرهكلا ةقاطلاب
م˘˘˘ت ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سست
ة˘ن˘سس لÓ˘خ يرا˘م˘ث˘˘ت˘˘سسإا

تسص˘˘ّسصخ ن˘˘˘يأا0202
ءابرهكلا عيزوتلا ةيريدم
9871 غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م زا˘˘˘غ˘˘˘لاو
231 زا˘ج˘نإ’ جد نو˘ي˘ل˘˘م
طسسوتم يئابرهك لوحم
اذكو ر˘تو˘ت˘لا ضضف˘خ˘ن˘مو
طوطخ˘لا ن˘م م˘ل˘ك011
ى˘لإا ف˘سض ؛ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘˘عإا كلذ
ن˘م م˘ل˘ك01 برا˘ق˘يا˘م
ةدو˘˘جو˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘كب˘˘˘سشلا

ردا˘˘سصم بسسحو ؛ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
دسصر مت دقف ةكرسشلا نم
ن˘˘˘˘˘م لوأ’ا ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘ل
يرا˘م˘ث˘ت˘سسإ’ا ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا

ي˘ت˘لاو جد نو˘ي˘ل˘م066
83 زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإ’ تسصسصخ
تل˘خد ي˘ئا˘بر˘ه˘ك لو˘ح˘م
،ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ا˘ه˘ع˘ي˘م˘˘ج
تزجنأا ت’وح˘م˘لا ه˘تا˘ه
قطا˘ن˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
يف اسضافخنإا دهسشت يتلا
90ي˘˘هو ر˘˘تو˘˘˘ت˘˘˘لا ةد˘˘˘سش
،نانيعوب«تايدلب
،حا˘˘ت˘˘ف˘˘م ،ق˘˘˘يÓ˘˘˘ع˘˘˘لاداو
،ةيازوم ،ةرقوب ،ة˘فر˘عو˘ب
ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ،ضشي˘˘˘ع˘˘˘يد’وأا

تما˘ق ا˘م˘˘ك ؛«ءا˘˘ع˘˘برأ’او
لي˘هأا˘ت˘ب ا˘سضيأا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ةكب˘سش ن˘م م˘ل˘ك81.02
اذ˘هو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ع˘يزو˘˘ت˘˘لا
يفناج13 ة˘˘˘يا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل
ل˘ك نأا ثي˘ح ،مر˘سصن˘م˘˘لا

حمسستسس عيراسشملا هتاه
ع˘يزو˘ت ة˘كب˘سش ز˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب
نامسض يلاتلابو ءابرهكلا
ن˘ي˘سسح˘تو ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سسإا
نئابزلل ةمدقملا ة˘مد˘خ˘لا
ىلع بلطلا ديازت لظ يف
حا˘ت˘ف˘نإا ءار˘ج ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
.ةي’ولا هدهسشت يتلا

جد نويلم003 دسصر
ءايحأا طبر ةداعإل

تاكبسشب ءاعبرألا ةنيدم
ءابرهكلاو زاغلا

ءاعبرأ’ا ةيدلب تدافتسسا
نم ،ةديلبلا ةي’و قرسش
اهل دسصر ةماه عيراسشم
003 هرد˘ق ي˘لا˘˘م فÓ˘˘غ
ةئيهت ةداعإ’ ،جد نويلم
ة˘˘ف˘˘سصرأ’او تا˘˘قر˘˘ط˘˘˘لا

ة˘كب˘سشب ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ط˘˘برو
ةئيهتلاو ءابرهكلاو زاغلا
.ةيرسضحلا

زاجنا عورسشمب قلعتي اميف
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش
مت ثيح ةيراج لاغسشأ’اف
اه˘ن˘م ط˘بر377 زا˘ج˘˘نا

ز˘˘ي˘˘ح ع˘˘سضو ط˘˘بر873
كلذ بنا˘ج ى˘˘لإا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
طبر008 ع˘سضو م˘ت˘ي˘˘سس
رهسش نم ةيادب ةمدخلا زيح
لÓ˘خ ي˘قا˘ب˘لاو ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
ةسسارد عم ،ربمسسيد رهسش
ىسسيع رمم جاردإا ةيناكمإا
لاغ˘سش’ا ه˘ب تف˘قو˘ت يذ˘لا
ة˘˘˘كب˘˘˘سش زا˘˘˘ج˘˘˘نا بب˘˘˘˘سسب
ن˘م˘سض ي˘ح˘سصلا فر˘˘سصلا

يقاو˘ب ن˘م عور˘سشم˘لا اذ˘ه
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو ؛زا˘˘ج˘˘ن’ا
ة˘كب˘سش زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘سشم˘˘ب
تح˘˘˘سضوأا˘˘˘ف ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كلا

ط˘˘˘بر ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ’و ردا˘˘˘˘سصم
ءابرهكلا ةكبسشب نكاسسملا

طبر ضصوسصخب امأا ،ةيراج
هنا دادع نم رثكأاب ةيانبلا
ا˘ه˘نأ’ ا˘ه˘ط˘بر ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسي
ةي˘كل˘م د˘ن˘سس ى˘ل˘ع زو˘ح˘ت
عافترا ةيناكمإا دئاز دحاو
.اهلخادب رتوتلا ةبسسن
يحلا طبر لاغسشأا يفو
يحسصلا فرسصلا ةكبسشب
ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سش اذ˘˘˘كو
بر˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصلا
تيهتنا ينا˘ث˘لا ر˘ط˘سشلا˘ف
ل˘ف˘كت ع˘م لا˘غ˘سشأ’ا ا˘ه˘ب
ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘م˘سسق ضسي˘˘ئر
ز˘كر˘م ضسي˘ئرو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
ةنياعمب هايملل ةيرئازجلا
ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘سشلا
ع˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘ل عور˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘˘لا
ىلإا ةفاسضإ’اب تاظفحتلا
تار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘يوز˘˘˘˘˘ت
ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سصب
ي˘ف بر˘سشل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو ؛لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا
ة˘سشرو تي˘ب˘ث˘ت م˘ت ىر˘خأا
ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا عور˘سشم زا˘ج˘نا
يتلا عقاوملاب ةيرسضحلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت
ةكبسش ةسصاخ تاكبسشلا
يدافتل يحسصلا فرسصلا

دعب ادد˘ج˘م قر˘ط˘لا ر˘ف˘ح
يف قÓطن’او ا˘هد˘ي˘ب˘ع˘ت
.عوبسسأ’ا اذه لاغسشأ’ا

ل˘ق˘ن˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
نم نيسسردمتملا ذيمÓتلا

ى˘لإا ح˘لا˘سص يد˘ي˘˘سس ي˘˘ح
يحب ةدجاوتملا ضسرادملا
ةراسشتسسا دادعإاب يداوعلب

عم تÓفاح ءاركب ةسصاخ
ي˘سسرد˘م ع˘م˘ج˘˘م زا˘˘ج˘˘نا
فيفخ˘ت˘ل يداو˘ع˘ل˘ب ي˘ح˘ب
.ماسسقأ’ا لخاد ظاظتك’ا

ضضعب زاجناب قلعتي اميفو
،يحلاب ةيمومعلا قفارملا
ناف رداسصملا تاذ تفاسضأا
ةرواجملا ةيراقعلا ةيعوأ’ا
ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ه˘ج˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ل
د˘ق˘ع˘ب ضصاو˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
ي˘هو عا˘ي˘سشلا ي˘ف ة˘ي˘كل˘م
.ةيحÓف يسضارأا

داعسس بوبق

:«مÓسسلا»ـل ةفيلخ نب راّمع نب دمحم رعاسشلا

حاجنلل ةدحاو ةهجوو ةريبك تايحضضت امهÓكو  نوكلا اذه لقث لمحي ركف ةباتكللو نوكلا عضسي بح نطولل
نأا فغسشلا اذه ةليسصح ناكو ،ديسصقلاو فرحلا ملاع يف ةعاربب رحبيل اعسساو لاجملا هل تحتفف ،داسضلا ةغلب رهبنا
،ةغلل ةينفلا بناوجلاب مامتهاو قمعتو ةربخل جاتنك ،ةزيمم ةمسصب تاذ ةيبولسسأاو ةينف ةيلامجب ةيرعسش اسصوسصن بتك

.عاونألاو بلاوقلاب اماملإاو اهيف رهظمتلا تلاحلو

خ˘ما˘سشلا بو˘ن˘˘ج˘˘لا ن˘˘با ر˘˘عا˘˘سشلا
ن˘ب را˘م˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘م» د˘ما˘˘ّسصلاو
يفناج10  ديلاوم نم «ةفيلخ
ةفاقثلاو بدأ’ا عم لماعتي ،1691
هد˘ج˘ن˘ف ،ة˘ي˘حور ة˘جا˘حو ف˘غ˘سشك
نع ةيرعسشلا هسصوسصن يف بتكي

،ةنونيكلا ،ةثونأ’ا ،بسصخلا ملاوع
ءا˘م˘ت˘ن’ا اذ˘كو ،لا˘م˘ج˘لا ،دو˘جو˘لا

لظ يف يبرعلا نطولاو ةيوهلاو
ة˘ل˘م˘ح ع˘جا˘˘سضم ضضق˘˘ت ر˘˘ي˘˘جا˘˘يد
يهو ،فرح˘لا ي˘ق˘ن˘ت˘ع˘مو مÓ˘قأ’ا
.اياسضقلا هذه يف ثحبلل ىعسست
رعاسش «ضضيفلا» يركسسبلا رعاسشلا
فورح ن˘ي˘ب ع˘م˘ج ،ز˘ي˘م˘مِ نو˘ل وذ
ةيسسنا˘مور˘لا ن˘م ًا˘فو˘ط˘ق ه˘تا˘م˘ل˘ك
،ةأارج˘لاو ءفد˘لاو م˘ل˘ح˘لاو ة˘قر˘لاو
يف ةلغوملا هدئاسصق ربع عاطتسسا
نع ريبعتلا  ةيسسنامورلاو ةأارجلا

هاؤورو هراكفأاو همÓحأاو هرعاسشم
امك ‐ لمهي نأا نود ةديرف ةردقمب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ‐تف˘˘ل˘˘˘سسأا
.ةيناسسنإ’او ناسسنإÓل ةرسصتنملا

رعسشلا عم هتيادب نع هتلأاسس نيح
ترّثأا يتلا تارثؤوملا ّمهأا يه امو
؟ة˘ي˘بدأ’ا ه˘تا˘ها˘˘ج˘ّ̆تا ن˘˘يو˘˘كت ي˘˘ف
:داتعملا هئودهب ينباجأا

ةباتك˘لا ة˘ن˘ع˘ل كت˘با˘سصأا ىت˘م̂ 
شصو˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘مو ىلوألا
ي˘˘˘˘˘ف كت˘˘˘˘˘طرو ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ىلوألا
؟ةباتكلا
31 نسسب انأاو ناك تبتك ام لوأا

،ط˘سسو˘ت˘م˘لا˘ب تن˘ك تي˘ح  ،ر˘˘سشع
.ءاثر هيف تبتكف يل قيدسص يفوت
ينايقرد ديجملا دبع يذاتسسأا ناكو
 .ةلسصاوملل ينعجسشو اهب رهبناو

ر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشلا با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ك د˘˘˘˘˘˘حأا تنأا̂ 
لا˘˘م˘˘عألا شضع˘˘ب كل ترد˘˘˘سصو
ناو˘يد ا˘هر˘˘خآا نا˘˘ك ة˘˘ير˘˘ع˘˘سشلا

ني˘ب فور˘ح˘لا ر˘هاو˘ج مو˘سسو˘م
ي˘ه ا˘م ...فو˘لأا˘˘م˘˘لاو لا˘˘ي˘˘خ˘˘لا

م˘˘˘عو ناو˘˘˘يد˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ع˘˘˘˘باو˘˘˘˘ط
هتاعو˘سضو˘م ي˘ه ا˘مو ،ثد˘ح˘ت˘ي
؟هتامسسو
يه ،يلامعأا تلكسش يتلا عباوطلا
ءاو˘سس بت˘كلا ةءار˘ق˘ل لا˘ي˘م ي˘˘ن˘˘نأا
يف يندعاسس امو ،ةيبدأا وأا ةيرعسش
ةيئان ةقطنم يف تلمع ينأا كلذ
.يل ضسيلج ىلحأا باتكلا ناكو

كانه ،كيأارب رعسشلا وه ام̂ 
فÓ˘ت˘˘خا ل˘˘ظ ي˘˘ف بت˘˘ك˘˘ي ن˘˘م
تنأا ل˘هو ،ة˘ير˘ع˘سشلا لا˘˘ك˘˘سشألا

؟رخآا نود ددحم لكسش عم
رو˘˘ع˘˘سش و˘˘ه ي˘˘يأار ي˘˘˘ف ر˘˘˘ع˘˘˘سشلا

قدأا˘بو ضسا˘ن˘لا مو˘م˘˘ه˘˘ب ضسا˘˘سسحإاو

يأا ىلعو ناك رعسش يأاب ،اهليسصافت
تاملكلا لسصت نأا مهملا ،رحب نزو
ضسمÓتو ضسانلا بولقل اهيناعمو
ة˘جرد˘لا˘ب و˘ه ر˘ع˘سشلا˘ف ،م˘ه˘ناد˘جو
.ةيرسشبلا ضسفنلل بيذهت ىلوأ’ا

ه˘ت˘كر˘ت يذ˘لا ىد˘سصلا و˘˘ه ا˘˘م̂ 
لهو ىلوألا ةيرعسشلا كلامعأا

م˘˘حاز˘˘ي ي˘˘˘بدأا شسن˘˘˘ج كا˘˘˘ن˘˘˘ه
؟رعسشلا

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ب د˘˘ق˘˘ف ر˘˘ع˘˘سشلا نأا م˘˘˘غر
ى˘لإا كلذ ّدر˘مو ا˘ند˘ن˘ع ة˘سصا˘خو
،فسسأÓل ةعلاطملا ةفاقث بايغ
نا˘مز˘لا ر˘ب˘ع ر˘ع˘سشلا  ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘سس
نم انأا ،ةيماسس ةلاسسر  ناكملاو
نيب بحلا رسشنأا نأا لواحأا يتهج
نطولاو ،ةيهاركلا ذ˘ب˘نو ضسا˘ن˘لا
يعقوم ناك ام˘ه˘م ا˘ن˘طو ى˘ق˘ب˘ي
˘˘مد˘˘قأا نأا لوا˘˘˘حأا ا˘˘˘م˘˘˘ك  ،ه˘˘˘ي˘˘˘ف
.ينطول  امئاد لسضفأ’ا

،كسصوسصن شضعب ىلع تعلطا̂ 
شضع˘ب ي˘ك˘ح˘تو ن˘طو˘لا د˘ج˘م˘ت
تب˘˘˘هذ ا˘˘˘سضيأا ن˘˘˘ك˘˘˘ل ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘جوأا

بو˘˘˘سصو ر˘˘˘˘خآلاو ا˘˘˘˘نألا تو˘˘˘˘سص
قمعأا لك˘سشب ة˘ي˘نا˘سسنإلا شضب˘ن
دجي ىتمو نيأا كيأارب  ،فثكأاو
؟بحرألا هقفأا رعuسشلا

تح˘ت مو˘سسو˘م˘لا ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘با˘˘ت˘˘ك
لايخلا نيب فورحلا رهاوج» ناونع
ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف تثد˘˘ح˘˘ت «فو˘˘لأا˘˘م˘˘لاو
يف ةدوقفم تحسضأا يتلا ةبورعلا

امك ،يرظن ةهجو نم اذه اننمز
يذ˘لا بح˘لا عو˘سضو˘م˘ل تقر˘˘ط˘˘ت
اسضيأا ،نهارلا انتقو يف اردان حبسصأا

ي˘ل˘هأا ن˘ع ةد˘ي˘سصق ياد˘˘ي ت˘˘ّط˘˘خ
.تناك فيكو يتريسشعو

ة˘˘ي˘˘بدألا كع˘˘يرا˘˘سشم ي˘˘˘ه ا˘˘˘م̂ 
؟ةيلبقتسسملا ةيدقنلاو
يه ،زاجن’ا ديق ايلاح يعيراسشم
دعب اهعبطأا مل يتلا لامعأ’ا ضضعب
ةيدام تارابتعا ةدعل عجار اذهو
ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ن˘هار˘لا فور˘ظ˘لو
،91 ديفوك انوروك ةحئاج دÓبلا

ىلع فكعأا رخآا باتك اسضيأا كانه
ةريسس ،هل ةريخأ’ا تاسشوترلا عسضو
ينم انافرع هللا همحر يلاو ةايح
.هل

ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت دو˘ت ةر˘ي˘خأا ة˘م˘ل˘ك̂ 
ةديرجلاو ءارقلل
كل ر˘˘˘كسشلا ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأا ة˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
د˘جا˘سس راد ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘لو
،رابجلا مهدوهجم ى˘ل˘ع ر˘سشن˘ل˘ل
،ةمر˘ت˘ح˘م˘لا م˘كتد˘ير˘ج˘ل ار˘كسش
ةفاقث ا˘ند˘ن˘ع دو˘سست نأا ى˘ن˘م˘تأاو
بحو ة˘ي˘ئور˘ق˘م˘لاو ة˘ع˘لا˘ط˘م˘˘لا
ن˘ي˘ب مÓ˘سسلاو ة˘ب˘ح˘م˘لاو م˘ل˘ع˘لا
.اننيب اميف محارتنل ضسانلا

فسسوي نب . رسضخل . أا :هرواح

ةرازول لجاعلا لخدتلاب اوبلاط
لمع بسصانم مهحنمل ةيبرتلا

ايلعلا ضسرادملا وجيرخ
ةيجاجتحا ةفقو نومظني

ةيبرتلا ةيريدم مامأا
ة˘سسرد˘م˘لا ي˘جر˘خ ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘ظ˘ن
،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ب ةذ˘˘تا˘˘سسأÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ة˘ير˘يد˘م ما˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘كر˘˘ح
عا˘م˘سسإاو م˘ه˘ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا تف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ل˘جا˘ع ل˘خد˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،م˘ه˘تو˘˘سص
شصن بسسح ةموكحلاو ةيبرتلا ةرازول
ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘نأا ثي˘˘ح˘˘ب نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
˘˘مو˘˘ل˘˘ع شصسصخ˘˘ت ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا

ةفسسلفو ةيعامتجا مول˘عو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
بسصا˘ن˘م ن˘م ن˘ي˘مور˘ح˘م او˘ح˘ب˘سصأا خ˘˘لا

بسصنم نود˘ب ي˘ق˘ب ن˘م م˘ه˘ن˘م˘ف ل˘م˘ع
اذه انموي ةياغ ىلاو7102 ماع ذنم
بلاطملا نم ةلمج اوعفر نوجتحملا
ا˘˘˘˘ناذأا د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت نأا ىسسع ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘لا ىلإا

ة˘ط˘ير˘خ ن˘ع ف˘سشك˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘غا˘˘سص
ل˘˘˘˘ك بسسح ةر˘˘˘˘˘غا˘˘˘˘˘سشلا بسصا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

مارتحا راوطألا عيمج يفو شصسصخت
ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسألا ن˘˘˘ي˘˘˘ب مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةرازو˘˘لاو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘ي˘˘جر˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘م˘ل ا˘ق˘ب˘ط ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘سصو˘˘لا

لوقي هÓعأا ةروكذملا ةداملا يف ركذ
ىل˘ع ةد˘ير˘˘ج˘˘لا زو˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ىل˘˘˘ع شصن˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘سسن
دسست ةديدج ةيلام بسصانم ثادحتسسا

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك˘لا شضئا˘ف˘˘لا اذ˘˘ه تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح
تا˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

نايبلا مت˘ت˘خاو ةرر˘سضت˘م˘لا راو˘طألاو
ةرازو˘لاو ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو ةد˘˘سشا˘˘ن˘˘م˘˘ب
لولح داجيإا لجا نم لخدتلا ىلوألا
نم ةررسضتملاو ةسشمهملا ةئفلا هذهل

.قباسسلا ماظنلا تارارق
بويأا.شس

براق˘ع˘لا مأا ة˘ير˘ق نا˘كسس بلا˘ط˘ي
تاطلسسلا ،فراطلاب ةجلثوب ةيدلبب
ةرور˘سضب ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘ف˘كت˘لاو ة˘˘ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لإ’ا
ىلع ءاسضقلاب ليفكلا مهلاغسشناب
،Ó˘يو˘ط تر˘م˘ع ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ةديد˘ع˘لا ت’ا˘سصت’ا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ةيلح˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا˘ب ةرر˘كت˘م˘لاو
نكل امئاد مهلبقتسست يتلا ةيدلبلاب
ناكسسلا دكؤوي ثيح ،دعب كرحتت مل
دادز˘ت ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت
نحنو ةسصاخ ،موي دعب اموي مزأاتتو
لظ يف فيرخلا لسصف باوبأا ىلع
فر˘سصلا تاو˘ن˘ق˘ب ط˘بر˘لا با˘˘ي˘˘غ
م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا
.يسساسسأ’ا
م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع نا˘˘كسسلا

تاطلسسلا نم نيديدسشلا مهرمذتو
مهتاناعم نع ن˘ير˘ب˘ع˘م ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلإا اولاز ام م˘ه˘نو˘ك ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا

قرطلا ىلع نودمتعي مويلا ةياغ
نم ضصلختلا ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
مهلزانم نوطبري ثيح ،مهتÓسضف
اهنوكرتيو ةي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب تاو˘ن˘ق˘ب
ةفاح ىلعو باعسشلا يف برسستت
ي˘ف نار˘ي˘ج˘لا ل˘خدا ا˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

حئاورلا ثاعبنا ببسسب مئاد عارسص
ا˘˘م ،تÓ˘˘سضف˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب بر˘˘سستو
افوخ رطخلا ضسوقان نوقدي مهلعج

يف ةئبوأ’او ضضارمأ’ا راسشتنا نم
.مهئانبأا طاسسوأاو مهطاسسوأا
ةاناعم مجح ىلع تفقو «مÓسسلا»
كوربم ي˘م˘ع ر˘ب˘ع ثي˘ح نا˘كسسلا

يثراكلا عسضولا اذهل هفسسأات نع
ءارج مه˘ت˘ير˘ق ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ت يذ˘لا
لكسش ىلع ةرذق˘لا ها˘ي˘م˘لا ع˘ّم˘ج˘ت
اكلسسم ذخّتت ىرخأاو ةنفعتم كرب

،ةئرت˘ه˘م˘لا ة˘ير˘ق˘لا تاــقر˘ط ر˘ب˘ع
ةر˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ط˘˘بر مد˘˘ع بب˘˘سسب
دامتعاو يحسصلا فرسصلا ةكبسشب
ام ةيديلقتلا رفحلا ىلع ناكسسلا
رارغ ىلع ضضارمأا ةّدع اهنع مجني
ي˘ف ةّ̆سصا˘خ و˘بر˘لاو ة˘ي˘˘سسا˘˘سسح˘˘لا
عافتراب فورعملا فيّسصلا لسصف
ع˘˘˘سساو˘˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘ن’او ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا
ثولت ببسسب ةيد˘ع˘م˘لا ضضار˘مأÓ˘ل
راسشتنا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ط˘ي˘ح˘م˘لا
ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ةرا˘˘˘˘سضلا تار˘˘˘˘سشح˘˘˘˘لا
وز˘غ˘ي يذ˘لا با˘بذ˘لاو ضسو˘˘ما˘˘ن˘˘لا

كر˘˘ب˘˘لا بب˘˘سسب نا˘˘كسسلا لزا˘˘˘ن˘˘˘م
.يحسصلا فرسصلا هايمب ةثولملا
نع ان˘ثد˘ح˘ت»:لو˘ق˘ي˘ف ير˘ب˘سص ا˘مأا
اهرابتعاب يحسصلا فرسصلا ةكبسش

اذ˘ه نأا اذ˘ه ي˘ن˘ع˘ي ’و ،ة˘يرور˘˘سض
تاقرطلا ةكبسشف ،ديحولا انبلطم
ةلاح يف ىرخأ’ا يه كلاسسملاو
ةيموي بعات˘م ه˘جاو˘ن ذإاا˘ه˘ل ى˘ثر˘ي
يتلاو راطمأ’ا طقاسست دنع مقافتت

نم لوقحو هايملل كرب ىلإا اهلوحت
ىلع بعسصي يتلا نيطلاو لاحوأ’ا
ءاوسسلا ىلع نيبكار˘لاو ن˘ي˘ل˘جار˘لا
.اهزايتجا

فقوت نع رخآا نطاوم لءاسستي امك
مل يذلا ،ةيمومعلا ةرانإ’ا عورسشم
ي˘سسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا ل˘˘ك ل˘˘م˘˘سشي
ةرانإ’ا بايغ لوقي ثيح ،ةيرقلاب

نم افوخ Óيل لقنتلا نم ينمرح
تاءادتعاو ةدرسشتم˘لا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا
ءادن اوهجو د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو .ة˘قر˘سسلا
ة˘تا˘ف˘ت˘ل’ا ةرور˘سضب تا˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
،مهتاناعم ىلع فوقولاو ةلجاعلا
ةاناعملا رحب نم مهلاسشتنا نم Óمأا
،ددسصلا اذه يفو .هيف اوقرغ يذلا
ةيدلب ضسيئر ىلإا لا˘غ˘سشن’ا ا˘ن˘ل˘ق˘ن
يذ˘لا و د˘ب˘ع ضسا˘طر˘ف ة˘˘ج˘˘ل˘˘ثو˘˘ب
هاندجو نيا ناديملا يف انلبقتسسا
ةيئادتبا ةسسردم لاغسشا ىلع فقي

فينسصت مت هنأا »: انل حرسص ثيح
و لظ ةقطنمك براقعلا مأا ةيرق
نأا لوقيو ،تايولوأا ةدع اهل ىلوأا
عور˘سشم˘لا اذ˘ه˘ل ي˘لا˘م˘لا فÓ˘غ˘˘لا

نحنو رييÓم9 ب ردقي ربتعم
نمسض عورسشملا اذه قاحلإ’ لمعن
نأا ف˘ي˘سضي ا˘م˘ك ،ل˘ظ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
دق يعيبطلا زاغلا ليسصوت لاغسشأا
.ةيرقلا هذهب تقلطنا

شسراف وب

انكاسس كرحت مل يتلا ةيلحملا تاطلسسلا تمسصب اوددن
ةئيهتلاو يحضصلا فرضصلا تاونقب نوبلاطي فراطلاب ةجلثوبب براقعلا مأا ةيرق ناكضس
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تقؤوم حنم نع نÓعإا
ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد حلاشصم نلعت ،ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنت نمشضتي ،61/90/5102 يف خرؤوملا742-51 مقر يشسائرلا موشسرملا نم56 ةداملا تاءارجإل اقبط

،01/60/0202 خيراتب مÓشسلاوsuserc  يتيموي يف رداشصلاو0202/ع م/30 مقر ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع نÓعإا عبار جئاتن نع ةنتاب ةديششك قيرط رشصنلا يحب نئاكلا ةنتاب
:نييلاتلا نيدهعتملل اتقؤوم ةقفشصلا حنم مت ضضورعلا مييقت دعبو .- لودجلا رظنا - ةيلاتلا عيراششملل (ةفلتخملا تاكبششلاو قرطلا) ةشصح زاجنا قلعتملا

يف نÓعإلا اذه رودشص خيرات نم ءادتبا مايأا ةثÓث هاشصقأا لجا يف ةنتاب ةديششك قيرط» رشصنلا يحب نئاكلا ةنتاب ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد حلاشصم نم برقتلل نووعدم نيدهعتملا يقاب
.ةيلاملاو ةينقتلا مهشضورعل ةلشصفملا جئاتنلا ىلع فرعتلل ةينطولا فحشصلا ىدحإاب وأا يمومعلا لماعتملل ةيمشسرلا ةرششنلا

ةيمشسرلا ةرششنلا يف نÓعإلا اذهل رودشص لوأا نم ءادتبا01 ىدعتي ل لجأا يف ةنتاب ةيلول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد ىلإا مهنوعطب اومدقتي نأا رايتخلا اذه ىلع نيجتحملا نيدهعتملل نكمي امك
.ةينطولا فحشصلا ىدحإاب وأا يمومعلا لماعتملل
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عورششملا

ةناورمب يمومع يراجيا نكشسم052/0752/0005
3102 رطششلا يليمكتلا جمانربلا

 ةريشسغب يمومع يراجيا نكشسم05/025/016/0415/0056
1102 يناثلا رطششلا4102-0102 يشسامخلا جمانربلا

نيمناغيتب يمومع يراجيا نكشسم07/056/0004
1102 ثلاثلا رطششلا يشسامخلا جمانربلا

يمومع يراجيا نكشسم06/016/0415/0056
4102-0102 يشسامخلا جمانربلا ةنيزوبب
1102 يناثلا رطششلا

ةعنمب يمومع يراجيا نكشسم04/0342/0005
3102 رطششلا يليمكتلا جمانربلا

رشصنعم يديشسب يمومع يراجيا نكشسم05/0342/0005
3102 رطششلا يليمكتلا جمانربلا

ةشصحلا

فر˘شصلا + بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا + ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا :(DRV) ة˘˘شصح
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘شسد˘ن˘ه˘لا + ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘نإلا + تا˘قر˘ط˘˘لا + ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
يئابرهكلا لوحملل
+ برششلل ةحلاشصلا هايملا + يجراخلا يحشصلا فرشصلا :(DRV) ةشصح مامتإا
ةشسدنهلا + دنشسلا رادج + ةيجراخلا ةرانإلا + تاقرطلا + ةيجراخلا ةئيهتلا
 .يئابرهكلا لوحملل ةيندملا

+ دنشسلا رادج + برششلل ةحلاشصلا هايملا + يحشصلا فرشصلا :(DRV) ةشصح
تاحاشسملا ةجلاعم  + ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘نإلا +  ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو تا˘قر˘ط˘لا
 .يئابرهكلا لوحملل ةيندملا ةشسدنهلا + ءارشضخلا

فر˘شصلا + ق˘ئار˘ح˘لاو  بر˘ششل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘شصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا  + قر˘˘ط˘˘لا :(DRV) ة˘˘شصح
ةيندملا  ةشسدنهلا زاجنإا + ةيجراخلا ةئيهتلا + ةيجراخلا ةرانإلا + يحشصلا
 .يئابرهكلا لوحملل

رادج + ةيجراخلا ةئيهتلا + قرطلا + بارتلا لقنو رفح :(DRV) ةشصح
هايملا ةكبشش + ةيجراخلا ةرانإلا + يحشصلا فرشصلا ةكبشش + ملÓشسلاو دنشسلا
 .يئابرهكلا لوحملل ةيندملا ةشسدنهلا زاجنإا + برششلل ةحلاشصلا

+ ي˘جرا˘خ˘لا ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا  + بر˘ششل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا  :(DRV) ة˘˘شصح
لوحملل ةيندملا ةشسد˘ن˘ه˘لا زا˘ج˘نإا + ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘نإلا + قر˘ط˘لاو ة˘ف˘شصرألا
.دنشسلا رادج + يئابرهكلا

اتقؤوم ةقفشصلا ىلع لشصحتملا دهعتملا

لداع ةدنلد
97474005450381

لامج جورف
8814627010500481

ضشابع وننخ
671128001550771

RIMA ARANEB LRAS
ANIMA TE

304545220506100
RIMA ARANEB LRAS

ANIMA TE
304545220506100

ناشسح ةراق
671970001550271

ةطقنلا
لشصحتملا

07/ اهيلع
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يلاملا ضضرعلا غلبم
حيحشصتلا دعب
(موشسرلا لكب)
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00.09869202

27.10165741
05.50091701
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مادختضسا ضضفري ينولاكضس
يضسيم عم ناموك ةليح

ل˘ي˘نو˘˘ي˘˘ل ضضفر
،ينولاكسس
بخ˘ت˘ن˘م برد˘م
،نيتنجرأ’ا
ل˘ي˘نو˘ي˘˘ل ة˘˘يدأا˘˘ت
م˘˘ج˘˘ن ،ي˘˘˘سسي˘˘˘م
ضسفن ،ةنول˘سشر˘ب
يذ˘˘˘˘˘˘لا رود˘˘˘˘˘˘لا
ل˘˘خاد ه˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ي
ع˘م «و˘ن بما˘ك»
يسصقار
.«وغناتلا»
يدنلوهلا ناكو
،ةنول˘سشر˘ب برد˘م ،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور
مجاه˘م˘لا ز˘كر˘م ي˘ف ي˘سسي˘م ع˘سضو
.مسسوملا اذه يمهولا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ي˘نو˘لا˘كسس لا˘قو
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ا˘˘˘ه˘˘˘تزر˘˘˘بأا
اًمئاد دمت˘ع˘ت ا˘نرا˘كفأا» :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

يسسيم مامأا نيمجاهم دوجو ىلع
،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ةر˘كلا نو˘كت ا˘مد˘˘ن˘˘ع
يف ةديج جئاتن انحنم رمأ’ا اذهو
.«9102 اكيرمأا ابوك
دو˘˘جو˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ا˘˘ن˘˘ك» :فا˘˘˘سضأاو
نكمتي ىتح ،يسسيم مامأا نيبع’
،مهل فادهأ’ا ةعانسص نم لينويل
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا بعÓ˘˘˘لا نو˘˘˘كي ’و
.«بعلملا

يف ي˘سسي˘م را˘ت˘خا ي˘نو˘لا˘كسس نا˘ك
ي˘ت˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا بخ˘ت˘ن˘م ة˘م˘˘ئا˘˘ق
روداو˘كإ’ا ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ضضو˘˘خ˘˘ت˘˘سس
ملاعلا ضسأاك تايفسصت يف ايفيلوبو
.لبقملا ربوتكأا لÓخ
ءاعدتسسا مت دقل» :ينولاكسس متأاو
ناك اذإاو ،نيتارابملا نيتاهل يسسيم
هترد˘ق مد˘ع˘ل ا˘ًب˘ب˘سس ىرأا ’ ،ا˘ًحا˘ت˘م
ل˘˘ث˘˘م ءادأا ل˘˘سضفأا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.«نيرخآ’ا نيبعÓلا

هبذعم مارغ يف عقي نÓيم
ةقفسص ماربإا باتعأا ىلع نÓيم تاب
وتا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ةد˘يد˘ج ة˘ي˘مو˘ج˘ه
.يراجلا يفيسصلا

«وتاكريم ويسشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
رتيب ضسني يجيورنلا نإاف ،يلاطيإ’ا

ىلإا رداغ ،تميلغ ودوب مجن ،يغواه
فسشكلا ءارجإ’ ضسمأا حابسص ،ايلاطيإا
.نÓيم يف يبطلا

تف’ ل˘كسشب ق˘˘لأا˘˘ت ي˘˘غوا˘˘ه نا˘˘كو
،«وريسس ناسس» يف نÓيم دسض رظنلل
ي˘˘ف ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ضسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي
يرودلا ةلوطبل ةلهؤوملا تايفسصتلا
ةرايز يف يغواه حجنو .يبوروأ’ا
يف رخآا اًفده عنسص امك نÓيم كابسش
نم ديدعلا ميدقتل ةفاسضإ’اب ،ةارابملا
ى˘˘مر˘˘م ما˘˘˘مأا ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز˘˘˘ل ضصر˘˘˘ف˘˘˘لا
.«يرينوسسورلا»
ءيسش يأا فرعأا ’» :يغواه حرسصو
فرعأاسس ينكل ،نآ’ا ىتح دقعلا نع
ع˘م بع˘ل˘ل ع˘ل˘ط˘˘تأا .مو˘˘ي˘˘لا د˘˘يز˘˘م˘˘لا
ءادأا مدق˘ي ل˘ظ ه˘نإا .ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا

.«ةليوط ةرتفل ٍلاع ىوتسسم ىلع
.نات’ز نم ملعتلا لواحأاسس» :فاسضأاو
هر˘ب˘ت˘عأا ،ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل ه˘ت˘ع˘با˘ت د˘˘ق˘˘ل
فسصن ققحأا نأا تعطتسسا اذإا .اًجذومن
.«اًديعسس نوكأاسس طقف هتريسسم
لوحتو ،ريبك ٍدان نÓيم» :لسصاوو
يف ضسو˘م˘ل˘م ر˘مأا ى˘لإا ي˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا
يننأا دقتعأاو ،ةيسضاملا ةليلقلا مايأ’ا
.«كانه بعللا عيطتسسأا

دقل .ةوطخلا هذهل دعتسسم انأا» :متأاو
ق˘ي˘طأا ’و ،ي˘ن˘يد˘˘لا˘˘م ع˘˘م تثد˘˘ح˘˘ت
ةر˘م و˘نÓ˘ي˘م ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل را˘ظ˘ت˘ن’ا
ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ف˘˘˘سشكلا ءار˘˘˘جإ’ ىر˘˘˘خأا

.«كانه عيمجلا عم ثدحتلاو
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بعÓلا نابقري ماه تسساوو Óيف نوتسسأا

كيضشت ضسوتفول نبو ر ليحر لضضفألا نم :درابمل

ليحرلل دعتسسي اًديدج اًبع’ نأا ودبي
و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت ن˘˘ع
تاباسسح ن˘م جر˘خ ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا
.قيرفلا بردم ،درابم’ كنارف
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،درا˘˘ب˘˘م’ لا˘˘˘قو
ن˘بور ق˘ير˘ف˘لا بع’ نإا ،ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص
تاي˘نا˘كمإا كل˘م˘ي كي˘سشت ضسو˘ت˘فو˘ل

،هتحلسصم نم نأا ىرأا يننكل ،ةريبك
دو˘˘˘جو بب˘˘˘سسب ارا˘˘˘ع˘˘˘م جر˘˘˘خ˘˘˘ي نأا

.هزكارم ىلع ةيوق ةسسفانم
بوقرعلا رتو يف ةباسصإا تببسستو
9 يف كيسشت ضسوتفول ةكراسشم يف
تاقباسسملا لك يف طقف تايرابم
.يسضاملا مسسوملا ،يسسليسشت عم
ةلي˘كسشت˘لا كي˘سشت ضسو˘ت˘فو˘ل ل˘خدو
زوفلا لÓخ ردان لكسشب ةيسساسسأ’ا

يف نويبلأا فوه دنآا نوتيارب ىلع
يرود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘ف’ا ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
مسسو˘م˘لا اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

نم ةدا˘ح تادا˘ق˘ت˘ن’ ضضر˘ع˘ت ه˘ن˘كل
رقتفي ه˘نإا او˘لا˘ق ا˘مد˘ع˘ب ن˘ي˘ل˘ل˘ح˘م˘لا
.اًريثك ةركلا دقفيو ،ةعرسسلل

نم ةبغر كانه نأا ريراقت تركذو
،دتيانوي ماه تسسوو ،Óيف نوتسسأا
ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،كي˘˘سشت ضسو˘˘ت˘˘فو˘˘ل م˘˘سضل

نأا م˘ه˘م˘لا ن˘م ه˘˘نإا ،درا˘˘ب˘˘م’ لا˘˘ق
.ماظتناب بعلي
عم ادج حيرسص انأا» :درابم’ لاقو
تاسشقانم˘لا ضضع˘ب ا˘ن˘ير˘جأا .ن˘بور
ه˘˘نإا .ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا لÓ˘˘خ
عوبسسأا يف بعلي نأا نكمي ..زهاج
ه˘ن˘كل ر˘خآا عو˘ب˘سسأا ي˘ف بي˘غ˘ي م˘˘ث
.«بعللا ىلإا جاتحي
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لذ˘ب د˘˘ق˘˘ل» :فا˘˘سضأاو
ديدعلا ضضوخ هنكمي ناكو ،دهجلا

’ول قباسس تقو يف تايرابملا نم
ة˘ي˘نا˘كمإا كا˘˘ن˘˘ه .ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
ضضو˘˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘بور جور˘˘خ˘˘ل
اذ˘ه نأا د˘ق˘ت˘عأا ي˘نأ’ تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.«هل اديفم نوكيسس
.نيزيمملا نيبعÓلا نم هارن» :عباتو
كا˘ن˘ه نأا ع˘قاو˘لاو بع˘ل˘لا د˘ير˘˘ي ه˘˘نإا

.«زكارملا هذه يف ةيوق ةسسفانم
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت ع˘م ي˘سسل˘ي˘سشت بع˘ل˘˘يو
ة˘ط˘بار˘˘لا ضسأا˘˘ك ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘سستو˘˘ه
.ءاثÓثلا مويلا

ر .ق ^

ما˘ه˘لو˘ف ر˘يد˘م نا˘خ ي˘نو˘ت مد˘ق˘ت
بقع ني˘ع˘ج˘سشم˘لا ى˘لإا راذ˘ت˘ع’ا˘ب
Óيف نوتسسأا مامأا0 ‐3 ةراسسخلا
زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف
تاقفسص ماربإاب دهعتو مدقلا ةركل

ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا لا˘مآا ضشا˘ع˘˘نإ’ ةد˘˘يد˘˘ج
.ءاوسضأ’ا يرود
ىلإا دعسص يذ˘لا ،ما˘ه˘لو˘ف ل˘يذ˘ت˘يو
ىلع قوفتلا دعب زاتمملا يرودلا
دوعسصلا قحلم يئاهن يف دروفتنرب
مسسوملا اذه ةقباسسملا ،يلبميو يف
ثÓ˘˘ث لوأا ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب
.فادهأا ةرسشع لابقتسساو تايرابم
رذتعأا» :«رتيوت» ىلع ناخ بتكو
.«انئادأا ببسسب نيعجسشملل
ةفاسضإا ىلإا علطتن نحن»: عباتو
انأا .يلب˘م˘يو ذ˘ن˘م دد˘ج ن˘ي˘ع˘فاد˘م
ةباسصإا بقع لعفن مل اننأا فسسأاتم
ناد˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو ،91˘‐د˘ي˘فو˘كب ن˘ي˘ن˘˘ثا
ا˘˘˘ن˘˘˘ك ر˘˘˘خآا بع’ م˘˘˘سض ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
عم ةلكسشم دوجوو ه˘ن˘م ن˘ي˘ب˘ير˘ق
.«عبار عافد بلق
ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع’ م˘˘˘سضب د˘˘˘عأا» :فا˘˘˘سضأاو
.«ةليكسشتلا هذه نم ربكأا دوهجبو
ءادأا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ن ا˘ن˘˘ل˘˘ك» :ل˘˘سصاوو
يف ضصخسش لك لمع .لسضفأا لمع

ماعلا يف ادج داج لكسشب يدانلا
نآ’او دوعسصلا لجأا نم يسضاملا
نم ربكأا ةيدجب لمعلا ىلإا جاتحن
.«ءاقبلا لجأا

زاتمملا يرودلا نم ماهلوف طبهو
9102‐8102 م˘سسو˘م ة˘يا˘ه˘˘ن ي˘˘ف
هينج نو˘ي˘ل˘م001 قا˘˘ف˘˘نإا م˘˘˘غر

(ر’ود نويلم04.821) ينيلرتسسإا
اعيرسس داع هنكل نيبع’ مسض ىلع
.ءاوسضأ’ا يرود ىلإا

تو˘كسس برد˘م˘لا ق˘ير˘˘ف بع˘˘ل˘˘يو
ضسأا˘ك ي˘ف درو˘ف˘ت˘نر˘˘ب ع˘˘م ر˘˘كرا˘˘ب
˘مو˘ي ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘يد˘نأ’ا ة˘˘ط˘˘بار
.لبقملا ضسيمخلا

ةديدج تاقفضصب دعي ماهلوف ريدم

،ديرد˘م لا˘ير برد˘م ،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ى˘ع˘سسي
وتاكريملا ءاهتنا لبق ،ديدج بع’ نم ضصلختلل
ةيفحسص ريراقت تدكأا ام بسسحب ،يلاحلا يفيسصلا
.ءاثÓثلا مويلا ،ةينابسسإا

ناديز sنإا ،ينابسسإ’ا «وتيجنريسشلا» جمانرب لاقو
رارمتسسا ،ديردم لاير يلوؤوسسم نم اًرخؤوم بلط
اكول ليحر Óً˘سضف˘م ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م لارو˘يا˘م ا˘خرو˘ب
.ةراعإ’ا ليبسس ىلع ضشتيفوي
نوفرعي ’ ضشتيفوي يلثمم نأا ىلإا ،جمانربلا راسشأاو
،مسسوملا اذه بعÓلا عم ثدحيسس اذام نآ’ا ىتح
ةق˘فر ي˘بر˘سصلا م˘ج˘ن˘لا ءا˘ق˘ب ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي م˘ه˘ن˘كل
.ديردم لاير
،زيسشنا˘سس ل˘ي˘خ˘نأا ه˘ي˘سسو˘خ نأا ،ج˘ما˘نر˘ب˘لا ح˘سضوأاو
،ايلا˘ط˘يإا ي˘ف اًد˘جاو˘ت˘م نا˘ك لا˘ير˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
،لارويام ةرداغم نأاسشب امورو ،نÓيم عم ثدحتلل
.ةراعإ’ا ليبسس ىلع ضشتيفوي وأا

اذ˘˘˘ه ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘˘ير بع’ ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا ردا˘˘˘˘غو
،ليب ثيرا˘غو ،ز˘ي˘غ˘يردور ضسي˘ما˘خ ل˘ث˘م م˘سسو˘م˘لا

.نوليغير يجريسسو
مسسوملا ذنم ناديز ةقثب عتمتي ’ ضشتيفوي نأا ركذُي
هناهر لك يسسنرفلا بردملا عسضو ثيح ،يسضاملا

.ةميز نب ميرك هنطاوم ىلع

ديدج بعل نع ءانغتضسلا بلطي ناديز

هلعف ام دقتني ليفين
هليمز عم حÓضص

رتسسسشنام مجن ،ليفين يراغ قلع
ءادأا ى˘˘ل˘˘ع ،ق˘˘با˘˘سسلا د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي
حا˘ن˘ج حÓ˘سص د˘م˘ح˘م ير˘سصم˘˘لا
ى˘ل˘ع زو˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ضس˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا لوأا ،(1‐3) لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا
نم ةثلاثلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘ث’ا
.«غيلريميربلا»
حÓ˘سص عاز˘ت˘نا ،ل˘ي˘ف˘ي˘ن د˘ق˘˘ت˘˘ناو
مامأا اتوج وجييد هليمز نم ةركلا

ر˘ي˘خأ’ا sنأا م˘غر ،لا˘ن˘سسرآا ى˘مر˘م
ل˘˘˘سضفأا ة˘˘˘سصر˘˘˘ف ه˘˘˘يد˘˘˘ل تنا˘˘˘˘ك
نأا ل˘ب˘ق ،كا˘ب˘سشلا ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضو˘˘ل
بعÓ˘لا ةرا˘سسخ˘ب ر˘مأ’ا ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي
.ةركلل يرسصملا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ل˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ن لا˘˘قو
’» :«روريم» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘تزر˘بأا
.كلذ ل˘ع˘˘ف حÓ˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘نأ’ا ءز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نإا
.«هبعل بولسسأا

ة˘سصر˘ف تسسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘نإا» :فا˘˘سضأاو
مامأا نم ةركلا لازأا هنكل ،حÓسص
دحأا عسشجلا اذه نأا مغرو ،اتوج
ناك هنأا ’إا ،وم ةوق طاقن مظعأا
.«هليمزل ةركلا كرتي نأا بجي
اًفده زر˘ح˘ي˘سس نا˘ك ا˘تو˘ج» :م˘تأاو
كن˘كم˘ي ’ .حÓ˘سص ل˘˘خد˘˘ت ’و˘˘ل
بع’ و˘˘ه ا˘˘م رد˘˘ق˘˘ب .كلذ ل˘˘ع˘˘ف
هذ˘˘˘ه نأا م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نإا˘˘˘˘ف ،ع˘˘˘˘ئار
.«هتسصرف تسسيل
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ةر˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ضسي˘˘ئر د˘˘كا
راودأ’ا بع˘ل ه˘فاد˘ه˘˘ت˘˘سسا
لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا
اهبدت˘نا ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

ن˘˘م ق˘˘ثاو ه˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ
ينقت˘لا ع˘م فد˘ه˘لا غو˘ل˘ب
ى˘˘˘ع˘˘˘سسي يذ˘˘˘لاو ا˘˘˘سشا˘˘˘˘ب
ةيوق ةعو˘م˘ج˘م ن˘يو˘كت˘ل
ةسصاخ عاتم’ا فدهتسست
نا˘˘ب˘˘سشلا˘˘ب نا˘˘˘م˘˘˘ي’ا ناو
قوزرم نب ءاقفر لعجيسس
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل نو˘˘ح˘˘م˘˘ط˘˘˘ي
ضسيئرلا نا ركذي لسضفأ’ا
ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل اد˘˘ها˘˘ج ى˘˘ع˘˘سس
يتلاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا
لمعلاب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘م˘سست
اديعبو ةديج فورظ يف
ة˘سصا˘خ ل˘كا˘سشم يأا ن˘˘ع
اولسصح ابيرقت مهلك ناو
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ثÓ˘ث˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
.ىلوأ’ا رهسشأا

رثكأا طغسضي يلاولا
قيلسشوب بعلم زيهجتل
نا بقتري هتاذ قايسسلا يف
اعامتجا ةي’ولا يلاو دقعي
ي˘˘لوؤو˘˘سسم ع˘˘م ا˘˘ع˘˘سسو˘˘م
لجا ن˘م ق˘ي˘ل˘سشو˘ب بع˘ل˘م

هزيهجت تايث˘ي˘ح ة˘سشقا˘ن˘م
ى˘ت˘ح ي˘حاو˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م
لابقتسس’اب مجنل˘ل ح˘م˘سسي
يلاولا ناك دقو اذه هيف

ن˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘ط
ي˘˘˘ف عار˘˘˘سسإ’ا ةرور˘˘˘˘سضب
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ةر˘˘ي˘˘تو˘˘˘لا

لابقتسس’ از˘ها˘ج بع˘ل˘م˘لا
ام˘ي˘سس’ م˘ج˘ن˘لا ي˘سسفا˘ن˘م
با˘˘˘هذ˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘˘حر˘˘˘˘م ناو
نود ن˘م ا˘ه˘ل˘˘ج نو˘˘كت˘˘سس
فادهتسس’ا و˘هو رو˘ه˘م˘ج
هليسصحت ىلا ىعسسي يذلا

.قيرفلا ضسيئر

ششامر ماسشه

ىمادقلا عم شضوافتلا يف عرسشت ةرادإلا
ةيلاملا ةمزلا ببضسب ةاوهلا مضسق نم رضسيا عفادم بادتنا ررقي يواز

تنانجات عافد

قيلسشوب بعلم زيهجت ىلع رسصي يلاولا

ىلوألا راودألا بعل فدهتضسي رضصان نب

ةرڤم مجن

«نابيزلا» بيردتل هجتي يميلضسلاو ةركفملا يف يمضساق
ةركسسب داحتا

مادقتسسلا يف عورسشلا لبق نينئادلا لكسشم لحل ىعسست ةرادإلا
يلهلا لكاضشم ءاهنإا ىلع رضصيو قيرطلا ةطراخ طبضضي دانزوب

جربلا يلها

مسسوملل يام8 بعلمب مويلا ةيسشع اهتاريسضحت فيطسس قافو ةليكسشت رسشابت
يهو عيمجلا عم ةرطسسملا فادهأ’ا قيقحت ةيغب اذهو0202/1202 يوركلا
كرديو اذه فاكلا ضسأاك ةسسفانم يف اديعب باهذلا ثحبو ىلوأ’ا راودأ’ا بعل
ةقفر ةريغسصو ةريبك لك طبسضي هلعج يذلا رم’ا ،تاريسضحتلا ةيمهأا ينقتلا

ةبيتكلا طبسض يف اوقلطني نا ىلع ضسما رومأ’ا عيمج ءاهنا مت ثيح هيدعاسسم
.ةيندبلا بناوجلا فلتخم نيسسحتل مويلا نم اءدب

بعلملا يلوؤوسسم عم اعامتجا تدقع ةرادإلا
8 بعلم زيهجت ىلع نولوؤوسسملا لمعي نا رظتنملا نم هتاذ قايسسلا يف
يحسصلا لوكوتوربلا قيبطت لجا نم اهحرط مت يتلا فورظلا لكب يام
نيلوؤوسسملا عم ضسما ’وطم اعامتجا دقعت ةرادإ’ا لعج يذلا رم’ا وهو
فورظ يف لمعت ةليكسشتلا لعجت يتلاو طاقنلا ديدع ىلا قرطتلا مت ثيح
قدنفلا يف نوكتسس قيرفلا ةماقإا نا ركذي تاطوغسض يأا نع اديعب ةديج
.لقنتلا ةيلمع نم لهسسيسس ام وهو بعلملل يذاحملا
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دمحأا دادزولب بابسشل قباسسلا بعÓلا مسسا ةركسسب داحتا ةرادا تعسضو
نأا اريسشم «نابيزلا» ءارسضخل يمامأ’ا طخلا ميعدتل اهتركفم يف يمسساق
ةمئاق قلغو ةقفسصلا مسسحل نمزلا عم قابسس يف لخد ىسسيع نب ضسيئرلا
نينثا وأا ةقرو ىوسس قيرفلل قبي مل هناو ةسصاخ يئاهن لكسشب تابادتن’ا
لك نوك نم مغرلاب ن’ا دحل فرعي مل بردملا ريسصم نأا ركذي طقف
.قيرفلا ةدايق نم يميلسسلا بارتقا ىلع تدكأا فارطأ’ا

يدانلا ةيعسضو هيف حرسش لوطم اعامتجا دقع شسيئرلا
عم ةريخأ’ا تاعاسسلا يف ’وطم اعامتجا يدانلا ضسيئر دقع دقو اذه

اذكو وحوح ريمسس ةدايقب ينفلا مقاطلاو ريسسملا بتكملا ءاسضعأا
يتلا ةماهلا طاقنلا نم ديدعلا هلÓخ نم ضضرعتسسا ثيح نيبعÓلا
مهأاو ديدجلا يور˘كلا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ر˘ي˘سس ضصخ˘ت
ثح نأا د˘ع˘ب م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘هد˘ي˘سسج˘ت ةرادإ’ا ح˘م˘ط˘ت ي˘ت˘لا فاد˘˘هأ’ا
اريسضحت يحاونلا عيمج نم ديجلا دادعتسس’ا ةرورسض ىلع نيبعÓلا
.مهرظتنت يتلا تاناهرلاو تايدحتلل

ششامر ماسشه

«ةيبابلا» نم باحضسنلا يف ركفي يضشاورك
ةملعلا ةيدولوم

نÓعإ’ا يف يسشوارك حلاسص ةدايقب ةملعلا ةيدولوم ةرادإا ضسلجم ركفي
ةفرغلا نم يراجتلا لجسسلا جارختسسا مدع ببسسب ةلاقتسس’ا نع ايمسسر
تاريسضحت يف ايمسسر عورسشلا مدع يف اببسس ناك ام وهو ةيراجتلا
دق باقر ريمسس يواهلا يدانلا ضسيئر نإاف كلذ نم رثكأ’او ديدجلا مسسوملا
عم ةيئادتبإ’ا ةملعلا ةمكحم يف ضسلجملا دسض ةديدج ىوكسش ارخؤوم عدوأا

.ةيئاهن ةروسصب ةكرسشلا لح لجأا نم يئاسضقلا نذأ’ا بلط
مهلاومأا ىلع لوسصحلل تانامسض ىلع لوسصحلا ةيفيك نع نوثحبي ءاسضعألا
يف ضسلجملا ءاسضعأا ةبغر نع ريبك ثيدح كانهف تامولعملا بسسحو اذه
لجأا نم يناسشح قيفوت يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر ةاقÓمل بلطب مدقتلا
يتلا ةيلاملا ضضورقلا عاجرتسس’ ةيقيقح تانامسض ىلع لوسصحلا ىلإا ةوعدلا
ميتنسس رايلم3.3 ةميق عومجملا يف غلبت يتلاو يسضاملا مسسوملا اهومدق
ديدسست يواهلا يدانلا ةرادإا ضضفر نم مهفوخت نع ءاسضعأ’ا ربع ثيح
امدنع يسضاملا فيسصلا ةيلوؤوسسملا اولمحت نم مه مهنأاو اميسس’ مهلاومأا
.تاعزانملا ةنجل ىوتسسم ىلع ةقلاعلا نويدلا ديدسست ةمهم اولوت
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«باكلا» بيردت نم برتقي يرومز
تابادتنلا ةمئاق ناقلغيضس دايزو ةيدعاضسم

ةنتاب بابسش

دمحأا مجاهملا يتقفسص ديسسجت يف ةيسضام ةنتاب بابسش ةرادإا نأا ودبي
نيع ةيعمج بع’و ناسسملت دادو عم هطابترا كفل ىعسسي يذلا ةيدعاسسم
نأاب دقتعي ثيح امهعم تاسضوافملا ثعب ةداعإا دعب اذهو دايز ةزمح ةليلم
يتلا قئاوعلا ضضعب مغر قافو ةيسضرأا ىلإا تلسصوت دق ةينعملا فارطأ’ا
ميسسرتل ةبسسانملا ةيسضرأ’ا ريسضحتو اهتلازإا ىلع ةنيغز ضسيئرلا لمعي
فوفسص ىلإا مامسضنÓل نيبعÓلا دنع ةقداسص ةين دوجو لظ يف ةيقافت’ا
.تلخ مسساوم يف هناولأا ضصمقت نأاو امهÓكل قبسس يذلا باكلا

باكلل ةينفلا ةسضراعلا ةدايقل ةوقب حسشرم يرومز
طسسو نيريسسملا نيب تارواسشم لحم ةينفلا ةسضراعلا لاكسشإا ىقبيو اذه
ريسشت ثيح فقاوملا يف نيابتلاو ىؤورلا يف فÓتخ’او ضضومغلا نم ةلاح
قباسسلا بردملا وحن هتهجو لوح ةنيغز ضسيئرلا نأا ىلإا تامولعملا رخآا
ريمسس مسسا ناك نأا دعب ايلاطيإاب ميقملا يرومز نيمل ةنتاب ةيدولومل
مسسا نا ركذي ةحيسش ةفÓخل لوأ’ا حسشرملاو ةهجاولا ركتحي نارعجوب
.قيرفلا يف ةلعافلا فارطأ’ا لك عامجإاب ىظحي يرومز
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ةÒغسصو ةÒبك لك طبسض ىلع رسصي يكوكلا
مويلا ةيد÷ا هتاÒضض– رضشابي قافولا

فيطسس قافو

يواز ميرك تنانجات عافد بردم دكأا
ةمدقتم ت’اسصتا يف ايلاح دجاوتي هنأا

ةاوهلا ةلوطب يف طسشني رسسيأا ريهظ عم
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب
ف˘ي˘ط˘سس دا˘˘ح˘˘تإا ن˘˘م يد˘˘ياز باد˘˘ت˘˘نا

برد˘˘م˘˘لا فا˘˘سضأاو ة˘˘˘يرادإا با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’
ه˘ق˘ير˘ف نأا ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشل ق˘˘با˘˘سسلا

ماسسقأ’ا نم نابسشلا بادتن’ رطسضم
روجأ’ا اهمهأا تارابتعا ةدعل ىلفسسلا
نيطسشانلا نيبعÓلاب ةنراقم ةلوقعملا
ةسصاخ ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتطبارلا يف
.ةريبك مهبلاطم ناو

مويلا ىمادقلا شضوافيسس ششيعرق
ن˘م ضشي˘عر˘ق ضسي˘ئر˘لا عر˘سشي˘سسو اذ˘˘ه
ظفتحملا عم تاسضوا˘ف˘م˘لا ي˘ف مو˘ي˘لا
ثيح يسضاملا مسسوملا دادعت نم مهب
ةرادإا نإاف قباسسلا يف هيلإا انرسشأا املثمو
ميرك برد˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب يدا˘ن˘لا

ىدحإا تامدخب ظافتح’ا ررقت يواز

ريبك ددع بادتنا عم طقف بع’ ةرسشع
طوطخلا يف ددجلا نيمدقتسسملا نم
م˘قا˘ط˘لا ن˘م رد˘سصم بسسحو ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ى˘ل˘ع حر˘ت˘ق˘ي˘سس ضشي˘عر˘ق نإا˘ف يرادإ’ا
رو˘جأ’ا ضسف˘ن ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا ى˘˘ماد˘˘ق˘˘لا

ارظن ةنيعم بسسنب اهسضفخ وأا ةميدقلا
ءارج يدانلا اهب رمي يتلا ةيلاملا ةمزأÓل
لبق نم ةسصسصخملا تاناعإ’ا عجارت
.ةيلحملا تاطلسسلا
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ىلإا دانزوب ريذن جربلا يلهأا ةكرسشل ماعلا ريدملا لسصوت
يسضاملا مسسوملا دادعت نم ابع’ ةرسشع ىدحإا عم قافتا

دسض مهيواكسش لك بحسسو ديدجلا مسسوملا يف ءاقبلا لجأ’
مهروجأا ةيوسستب دوعو لباقم تاعزانملا ةنجل مامأا قيرفلا
قفتا هنإاف دانزوب هدكا ام بسسحو لجاعلا بيرقلا يف ةقلاعلا

يجاودو يراموغلاو ينامحرو ضشومحو طينحج نم لك عم
اريخأاو بهسشلو عقعقو كيرديسسو لاتقو يابلا ىسسيعو
.«لابرغلا» نامحرلا دبع دمحم ينادوسسلا

تاريسضحتلا قÓطنا يف عارسسإلا ىلع رارسصإاو دانزوب قرؤوت ةيلاملا ةلويسسلا
بايغب اسساسسأا اقلعتم ديحولا يلهأ’ا لكسشم لازي ’و اذه
هعامتجا يف دكؤوي ماعلا ريدملا لعج ام يلاملا ليومتلا
تقو برقأا يف كرحتلا ةرورسضب ةرادإ’ا ضسلجم عم ريخأ’ا

قيقحت˘ب ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘كم˘م
ىلع مهتقفاوم لباقم عقعق ءاقفرل اهمدق يتلا دوعولا
ءاهنا ديري ماعلا ريدملا نا ركذي مداقلا مسسوملا يف ءاقبلا

تابادتن’ا ىلا قرطتلا لبق ىمادقلا نيبعÓلا لكسشم
.يريزد لÓب بردملا عم ةمظتنم ةروسصب نوكتسس يتلاو

ششامر ماسشه
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يوا˘˘˘ن˘˘˘كل ر˘˘˘يذ˘˘˘˘ن دا˘˘˘˘سشأا
قير˘ف˘ل د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا
ءاوجأ’اب ياد نيسسح رسصن
ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةز˘ي˘م˘˘م˘˘لا
ه˘ير˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ضصبر˘˘ت˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘ي˘لا˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
زكر هنأا احسضوم ،فلسشلا

ي˘سسف˘ن˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ضصبر˘ت˘لا لÓ˘خ ي˘ند˘ب˘لاو
ن˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل لوأ’ا

اريسضحت هيب˘ع’ ة˘يز˘ها˘ج
.ةمداقلا ةرتفلل
ق˘˘ير˘˘˘ف برد˘˘˘م ح˘˘˘سضوأاو
ق˘˘با˘˘سسلا ةر˘˘كسسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا
لÓخ تاريسضحتلا» :Óئاق
يذ˘˘˘˘لا لوأ’ا ضصبر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
فلسشلا ةنيدم يف هيرجن
،ةزيمم فور˘ظ ي˘ف ر˘ي˘سسي
ل˘˘ك ا˘˘ن˘˘ل تر˘˘˘فو ةرادإ’او
اذ˘ه ير˘ب˘˘ن˘˘م ن˘˘مو ءي˘˘سش
ىلع يلاف’ قدنفلا ركسشأا
:عباتو ،«رومأ’ا لك ريفوت
ىلع انلمع يف انزكر دقل»
يندبلاو يسسف˘ن˘لا بنا˘ج˘لا

ةد˘ع ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ضصسصح
اميسس’ نيبعÓ˘لا ة˘يز˘ها˘ج
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن ثي˘ح دد˘ج˘لا
.«ةعومجملا يف مهجمد

نوبعÓلا»
ىلع نولسصحيسس

قÓطنا لبق ةحار
«Êاثلا شصبÎلا

ضصبر˘ت˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
نأا يوا˘ن˘كل د˘˘كأا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
نوكي˘سس ة˘ير˘سصن˘لا داد˘ع˘ت

مويلا ةحيبسص دعوم ىلع
ىلع ةسصح رخآا ضضوخ عم

ة˘حار ن˘م اود˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي نأا
ىلإا ةدوع˘لا ل˘ب˘ق ةر˘ي˘غ˘سص
قÓطناب تابيردتلا ءاوجأا
يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ضصبر˘˘ت˘˘˘لا
هؤوÓمزو يجاو ه˘ير˘ج˘ي˘سس
:درطتسساو ،فلسشلا ةنيدمب
ءا˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘ي نو˘˘كن˘˘سس»

رخآا عم دعوم ىلع احابسص
ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘سصح
ل˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف ل˘سصاو˘ن˘˘سس
ل˘˘سصح˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ةو˘˘ق˘˘ب
،ةريغسص ةحار ىلع دادعتلا
ضصبرتلا يف لوخدلا لبق
ه˘ير˘ج˘ن˘سس يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
يذ˘لاو ف˘ل˘سشلا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ىلع هي˘ف ل˘م˘ع˘لا ز˘كر˘ن˘سس
لÓخ نم يندبلا بناجلا

نو˘˘كن˘˘ل ،ةر˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘لا ع˘˘˘فر
.«ةمداقلا ةرتفلل نيزهاج

نيوكت ددسصب نحن»
«مهألا وه اذهو ةلئاع
ه˘نأا يوا˘˘ن˘˘كل دد˘˘سشو اذ˘˘ه
لجأا نم ريبك لمعب موقي
لي˘ه˘سست˘ل ،ة˘ل˘ئا˘ع ن˘يو˘كت
تاقاقحتسس’ا يف ةمهملا
لجرلا داسشأا امك ،ةمداقلا
ةرادإا ه˘ب مو˘ق˘ت ا˘˘م˘˘ب لوأ’ا
،ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
فيرسش ريجانم˘لاو ي˘ب˘ط˘لا

نحن» :لاقو ،مÓسسلا دبع
نوكت نل ةمهملا نأا ملعن
بسصن˘م ا˘ن˘ل˘م˘عو ة˘ل˘˘ه˘˘سس
لب˘ق ة˘ل˘ئا˘ع ن˘يو˘كت ى˘ل˘ع
نم ددجلا ني˘كم˘ت˘ل ق˘ير˘ف
،ةعومج˘م˘لا ع˘م جا˘مد˘ن’ا

ة˘سصر˘ف˘˘لا ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ا˘˘م˘˘ك
ةرادإ’ ر˘˘كسشلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘˘ل

ل˘ك تر˘فو ي˘ت˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
،ضصبرتلا حاجنإ’ فورظلا

ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك
ل˘م˘ع˘ب نا˘مو˘ق˘ي ي˘ب˘ط˘˘لاو
رود˘لا نا˘ي˘سسن نود ر˘ي˘ب˘˘ك
ه˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ما˘˘˘ه˘˘˘لا
د˘ب˘ع ف˘ير˘سش ر˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.«مÓسسلا

يف يوان˘كل ى˘ن˘م˘تو اذ˘ه
ىو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘ت ر˘˘ي˘˘خأ’ا

ن˘م ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف د˘˘ي˘˘ج
دو˘ه˘ج˘˘لا ف˘˘ثا˘˘كت لÓ˘˘خ
:م˘ت˘خو ،دا˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ي˘˘ف نو˘˘كن نأا ى˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تأا»
قÓط˘نا د˘ن˘ع ىو˘ت˘سسم˘لا
نإا انتملك لوقنو ةلوطبلا
رفاظت لÓخ نم هللا ءاسش
يذ˘لا ل˘م˘ع˘لاو دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
 .«ايلاح هب موقن

ب.م.يرسسيإا
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص أاد˘˘˘ب
با˘ب˘سش يدا˘ن˘ل ي˘نا˘ث˘لا ضصبر˘ت˘˘لا
مهلوسصو دعب مناغتسسمب دادزولب
ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘ث’ا ة˘˘ي˘˘سسمأا
ماقو اذ˘ه ،قد˘ن˘ف˘لا ى˘لإا ة˘ن˘ما˘ث˘لا
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘ق˘˘˘طأاو نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
ضسوريف نع فسشكلا تاسصوحفب

ةمسصاعلا ةردا˘غ˘م ل˘ب˘ق ا˘نورو˘ك
ة˘لا˘ح يأا ن˘ع ر˘ف˘سست م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو
ق˘ير˘ف˘لا طا˘سسوأا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا

بابسشلا ة˘ل˘ي˘كسشت ز˘ي˘م˘ي كلذ˘بو
دادعتلا لامتكا ضصبرتلا اذه يف
هءافسشو دوبيع ريمسس ةدوع دعب
جا˘˘˘˘مد˘˘˘˘نا اذ˘˘˘˘كو ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
دعاسس ضسنأا د˘يد˘ج˘لا مد˘ق˘ت˘سسم˘لا
.ةعومجملا يف
ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ع˘سسيو
ع˘يو˘ن˘ت˘ل ا˘مود كنار˘ف ي˘سسنر˘ف˘˘لا
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

ا˘سصسصخ˘م نا˘˘ك لوأ’ا ضصبر˘˘ت˘˘لا
رظتنملانم ثيح يندبلا بناجلل
ىلع يسسنرفلا بردملا لمعي نأا
فرعتلاو ددجلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا جا˘مدإا

نأا مغر ةينفلا مه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع
با˘ي˘غ ي˘ف ا˘ب˘ع˘سص نو˘كي˘سس اذ˘˘ه
اهنأاسش نم يتلا ةيدولا تايرابملا
ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘م ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت نأا
.ةيسساسسأ’ا

ب.ع

Âاغتسسم ¤إا Úنثلا ةيسسمأا اولسصو ينفلا مقاطلاو نوبعÓلا
ةعفترم تايونعÃ قلطني Êاثلا «ةبيقعلا» ضصبرت

دادزولب بابسش

ةديلبلا داحتا
حسضاو نع ايمسسر ىلختت ةرادإلا

«رودافلضسلا» يف نيمضسوم يضضمي راقع
ةد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ةرادإا ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت
ي˘سضا˘ير˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ه˘تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ضضع˘ب ماد˘ق˘ت˘سسا لÓ˘خ ن˘م د˘يد˘˘ج˘˘لا
ميعدت م˘ه˘نأا˘سش ن˘م ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

لك دعبف ةمسشن نايفسس بردملا ةبيتك
ةرملا هذه ،لي˘ب˘ه ن˘بو ي˘تا˘ن˘عو˘ب ن˘م
تنانجات عافد مجاهم ىلع رودلا ناك
ةيسسمأا عقو يذلا راقع ضسراف قباسسلا
نوكيل ،نيمسسومل دقع ىلع نينث’ا
مدقتسسملا اعي˘بر32 بحا˘سص كلذ˘˘ب
.رودافلسسلا ةليكسشت يف11 مقر
بع’ و˘ه را˘ق˘ع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا

ءادأا مد˘قو ق˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘˘لو˘˘م
ي˘˘ف تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ع˘˘م ’و˘˘ب˘˘ق˘˘˘م
يعدتسساو اذه نييسضاملا نيمسسوملا

ةدع يب˘م˘لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘لإا را˘ق˘ع
.تارم

داحتا ةرادإا تررق رياغم قايسس يفو
ىمرملا ضسراح نع يل˘خ˘ت˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
تسس د˘ع˘ب ا˘ي˘˘م˘˘سسر ح˘˘سضاو يدا˘˘ه˘˘لا
فو˘ف˘سص ي˘ف ءا˘ط˘ع˘˘لا ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘سس
نم لك مادقتسسا دعب اذه يتأاي ،داحت’ا
يناميل˘سس ن˘يد˘لا ضسم˘سش ن˘ي˘سسرا˘ح˘لا

نيرع ة˘سسار˘ح˘ل نا˘ن˘ه مÓ˘سسلا د˘ب˘عو
.دورولا ةنيدم قيرف

ب.ع

2202 ةياغ ىلإا دتمي ديمعلا عم هدقع
نايرضصملا يبنأاو يليعامضسإلا ةركفم يف يناترو

مهحنم لجأا نم
ةسسفانم تازاجإا

ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
يعدتضست «فافلا»

دادزولب بابضش يلوؤوضسم
رئازجلا ةيدولومو

نم لك مويلا ةحيبسص نوكيسس
دادزولب با˘ب˘سش ة˘يد˘نأا ءا˘سسؤور
ىل˘˘˘ع ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘مو
ر˘ق˘م ي˘ف عا˘م˘˘ت˘˘جا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
ةركل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسلا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ه˘ت˘ه˘جو يذ˘لا
ة˘˘˘يد˘˘˘نأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا شسف˘˘˘˘ن
تا˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
لو˘سصح˘لا فد˘ه˘ب ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

ةط˘بار ة˘لو˘ط˘ب تازا˘جإا ىل˘ع
نوكيسسو اذه ،ايقيرفإا لاطبأا

ىل˘ع با˘ب˘سشلا عا˘م˘ت˘جا د˘عو˘م
ا˘˘˘˘˘˘مأا ةر˘˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘سسلا
11 ةعاسسلا ىلع˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لا

.راهنلا فسصتنم نم
ءا˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا را˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘˘ف
رقمل فيطسس قافو يلوؤوسسم
ةزا˘˘˘جإا عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسل فا˘˘˘ف˘˘˘˘لا
داح˘تلا شسأا˘ك ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
ةليلقلا ما˘يألا ي˘ف ي˘ق˘ير˘فإلا
فسشكلا متي نأا ىلع ،ةمداقلا

شسأا˘ك˘ل ي˘نا˘˘ث˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
بت˘ك˘م˘لا عا˘م˘ت˘جا ي˘ف فا˘˘ك˘˘لا
.مداقلا يلارديفلا

ب.ع

ناسسملت دادو
تابيردتلل قيرفلا فانئتضسا لجؤوت لكاضشم

قيرفلا بردم ضسابع زيزع عم تارواسشملا دعب ناسسملت دادو ةرادإا تررق
ناك يذلاو مداقلا ربوتكأا نم40 ىلإا تابيردتلا فانئتسسا دعوم ليجأاتل
ةيزهاج مدع نإاف رابخإ’ا رخآا بسسحو.ضسيمخلا اذه قلطني نأا رظتنملا نم
يتلا ةيئاهنلا ةليكسشتلا نآ’ا دحل طبسضت مل يتلا ينفلا بناجلا نم قيرفلا
ةيميظنتلا لكاسشملل ةفاسضإ’اب ،مداقلا يوركلا مسسوملا رامغ ضضوختسس
ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو هتسضرف يذلا يحسصلا لوكوتوربلا ضصخي اميف
.ددحملا اهدعوم يف تاريسضحتلا فانئتسسا نود لاح يذلاو فافلا ةقفر
نم مغرلا ىلع ةقناخ ةيلام ةمزأا ضشيعي «نيينايزلا» ةنيدم قيرف لازي امو
اهعمج يتلا تاناعإ’ا ىلع ترسصتقا يتلاو ،اقباسس اهاقلت يتلا دوعولا

يأا نود ميتنسس نويلم003و رايلمـب ردقت يتلاو ،طقف ةي’ولا يلاو
نيبعÓلا روجأا ديدسست ةيسضق لعجي ام ،ىرخأا تاكرسش لبق نم تاناعإا

.اهناكم حوارت لبقملا مسسوملا لÓخ يدانلا ةنيزخ ميعدتو
طيمز.ع

1202 ةيقيرفإلا باعلألا ةلوطبل اريسضحت
عضضخت ةحابضسلل ينطولا بختنملا رضصانع

 «رأا.يضس.يبلا» تاضصوحفل
يف لوخدلا عم دعوم ىلع ةحابسسلل ينطولا بختنملا دادعت نوكيسس

ةبانع يدياريسسب يسضايرلا بكرملاب قلغم ضصبرت يف ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا
بونجب غروبسسناهوجب ةررقملا (رباكأا)1202‐ةيقيرفإ’ا ةلوطبلل اريسضحت
تاسصوحف ىلإا بختنملا رسصانع تعسضخ ضصبرت يف لوخدلا لبقو.ايقيرفإا
تاقاقحتسسÓل ار˘ي˘سضح˘ت «ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘سشكل˘ل «رأا.ي˘سس.ي˘ب˘لا»
موديسس لوأ’ا ضصبرتلا نأا وداغوب ةحابسسلل ةيداحت’ا ضسيئر فسشكو.ةمداقلا

 .نوبردملا هخيرات ددحيسس ناث ضصبرت كانه نوكي نأا ىلع اموي21
ب.م.يرسسيإا
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ي˘نا˘ترو يد˘ه˘م د˘جاو˘˘ت˘˘ي
ة˘يدو˘لو˘م ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو
˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘سض ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةبغارلا قرفلا نم ديدعلا
هتامدخ ىلع لوسصحلا يف
ةيدنأ’ا نم ضصوسصخلابو
لازي ام يذلاو ةيرسصملا

«ديمعلا» يدان عم اطبترم
.2202 ناوج ىتح
دق ناك يسسنوتلا بعÓلا
ةيدولوم فوفسصل مسضنا
رسصن نم ا˘مدا˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا

بعل نأا دعب ياد نيسسح
ةق˘فر تاو˘ن˘سس3 ةد˘م˘˘ل
يذ˘˘˘˘˘لا «ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘لا»
ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘خد ة˘˘˘˘باو˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘ك
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ق˘ب˘سسو اذ˘ه ،ة˘قر˘ت˘ح˘م˘˘لا
ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ضسأا˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
«ةحÓملا» ةقفر «فاكلا»
ثيح9102 م˘˘˘سسو˘˘˘˘م
ن˘ي˘ترا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘سش
كلامزلا مامأا اتبعل نيتللا
.يرسصملا

تدكأا ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف
نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ةنسس03 بحا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سص
يق˘ير˘ف ل˘ب˘ق ن˘م بو˘ل˘ط˘م
ي˘˘ب˘˘نأاو ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سس’ا

يناترولا نأا امك ،نايرسصملا
ع˘ي˘قو˘ت˘لا ن˘˘م ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق نا˘˘ك
نا ل˘ب˘ق زد˘ي˘مار˘˘ي˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل
.«ديمعلا» عم يسضمي

طيمز.ع

658213ددعلا ^2441  رفسص31ـل قفاوملا0202 ربمتبسس03ءاعبرألاةصضايرلا
يناثلا شصبرتلا قÓطنا لبق مويلا ةحار ىلع لسصحي دادعتلا

ريبك مضسوم ميدقت انفدهو ةزيمم فورظ يف ريضست تاريضضحتلا :يوانكل

ياد نيسسح رسصن

رئازجلا ةيدولوم
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بردملا تروب ن’أا فرتعا
ينطولا بختنم˘ل˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا
ةمهملا ةبو˘ع˘سصب ،د˘ي˘لا ةر˘كل
ي˘ف ه˘لا˘ب˘سشأاو هر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لا
هؤوارجإا عمزملا ملاعلا ضسرعلا
،1202 يفناج رهسش رسصم يف
لوأ’ا ه˘˘˘فد˘˘˘ه نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
لكسشب روهظلا ىقبي ريخأ’او
ر˘ئاز˘ج˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ د˘˘ي˘˘ج
نم ن˘ي˘ت˘ع˘ب˘ط ر˘خآا ن˘ع تبا˘غ
.ملاعلا ضسأاك

ي˘˘˘˘˘˘ف ترو˘˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
امك » : ةيفحسص تاحيرسصت
ةبعسص ةعرقلا عي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي

ن˘م اد˘ن˘ل˘سسيإاو لا˘غ˘تر˘ب˘لا ن’
ه˘ي˘ل˘عو تا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘قأا
ةوق لكب برغملا ءاقل بعلنسس
ةأاجافملا عنسص ’ املو زوفلل
ىقبيو نيرخآ’ا ن˘يءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
،مداقلا رودلل لهأاتلا وه انفده
لوا˘ح˘ن˘سسف ع˘˘ط˘˘ت˘˘سسن م˘˘ل نإاو
:عباتو ،«بيترت لسضفأا قيقحت
ةسسفا˘ن˘م فر˘ع˘ت˘سس ة˘لو˘ط˘ب˘لا»
انك اننأا امبو ،ةرملا هذه ةيوق
6ـلا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘˘لا جرا˘˘˘خ

ى˘ع˘سسن اذ˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘سس
˘ما˘مأا د˘ي˘ج ه˘˘جو˘˘ب رو˘˘ه˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
د˘كأا ا˘م˘ك.«ملاعلا تابخ˘ت˘ن˘م
ي˘سسنو˘ت˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘˘م
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسي ه˘˘نا ق˘˘با˘˘سسلا

ةحئاج نأا مغر ،يوق بختنم
ري˘سسلا ى˘ل˘ع تر˘ثأا «ا˘نورو˘ك»
:در˘ط˘ت˘سساو ر˘سضخ˘ل˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘لا
انيلع تر˘ثأا ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج»

ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ى˘ع˘سسن ا˘ن˘ك ثي˘ح
لÓ˘خ ه˘ب ا˘ن˘م˘ق يذ˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا
امدعب ديلا ةركل ايقيرفإا ةلوطب
اذه.«3ـلا ز˘كر˘م˘لا ا˘ن˘ل˘ل˘ت˘˘حا

ضسأار ىلع لوأ’ا لجرلا ددسشو
ى˘ل˘ع لو˘ع˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا ر˘˘سضخ˘˘لا

ىلإا ةفاسضإ’اب ةر˘ب˘خ˘لا ي˘ب˘ع’
،زيمم جيزم نيوكتل بابسشلا

دام˘ت˘ع’ا لوا˘حأا˘سس» :ح˘سضوأاو

ةفاسضإ’اب ةربخلا يبع’ ىلع
يوذ ن˘˘˘˘˘م با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘˘˘لإا
ى˘ع˘سسنو ة˘ي˘لا˘ع˘لا تا˘نا˘كمإ’ا
عيمجلا نيب ما˘ج˘سسن’ا ق˘ل˘خ˘ل

يفو.«نيفرتح˘م˘لا ا˘م˘ي˘سس’
بختنملا نأا تروب دكأا ريخأ’ا
بعل عم دعوم ىلع نوكيسس
لÓخ ةيدولا تاءاقللا نم ددع
 .ادنلوب اذكو ضسنوت ضصبرت

ب.م.يرسسيإا

بعل زايتجا دعب
يبطلا شصحفلا «رسضÿا»

 Úعوبسسأا لبق

لد÷ا يهني يغازنا
ببضس نع فضشكيو

 ضسراف ةقفضص ليطعت
ل˘سسل˘˘سسم لا˘˘ط نأا د˘˘ع˘˘ب

يلودلا ضسراف دمحم عيقوت
امور ويز’ قيرفل يرئازجلا
نÓ˘ع’ا ر˘˘خأا˘˘تو ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

ينقتلا جرخ «رسضخلا» عفادم
افسشاك هتمسص نع يلاطي’ا

ةقفسص مامتا رخأات بابسسا نع
.قباسسلا لابسس بع’

يغازنا ينوم˘ي˘سس ف˘سشكو
ضصوسصخب ةديدج ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا مÓ˘˘˘ع’ا ر˘˘˘خأا˘˘˘ت
يرئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘م˘لا م˘يد˘ق˘تو
،نآ’ا د˘ح˘ل مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘سسو˘ل

يلاط˘يأ’ا م˘ج˘ن˘لا را˘سشأا ثي˘ح
ضضع˘˘ب كلا˘˘ن˘˘ه نأا ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ي˘ت˘لا ة˘يراد’ا ل˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

ل˘ي˘ط˘ع˘ت ءارو بب˘سسلا تنا˘ك
نأا د˘ع˘˘ب ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا نÓ˘˘ع’ا

ةمسصاعلا يدان ةرادا تزجع
ةزا˘˘˘˘˘˘جا ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘ع
لا˘ح يذ˘˘لاو «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»ـل
.يمسسر لكسشب هعيقوت نود

بحاسص نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو
زا˘ت˘˘جا د˘˘ق نا˘˘ك ة˘˘ن˘˘سس52
يف حاجن˘ب ي˘ب˘ط˘لا ضصح˘ف˘لا

رقم يف يراجلا ربمتبسس61
دعب ،امور ةمسصاعلاب يدانلا
ي˘˘ف و˘˘يز’ ةرادإا تح˘˘ج˘˘ن نأا
عم يئاهن قافتا ىلإا لسصوتلا

،لابسس هيدانو رسضخلا عفادم
 .«روسسنلا» ىلإا همامسضن’

طيمز.ع

 رضصمب1202 ملاعلا ضسأاك لÓخ جئاتنلا لضضفأا قيقحت فدهتضسن :تروب نلأا
 رسضخلا نم هبرقي نويل نم هجورخ ادنلوبو شسنوت شصبرت لÓخ ةيدو تايرابم شضوخ دكأا

نويلم04 نم رثكأا طرتضشي ضسلوأا
 راوع عيبل

ةيرئازجلا لوسصأ’ا وذ بعÓلا راوع ماسسح ليثمت ظوظح لازت ’
يف هيدان ةرداغمل ةوقب حسشرم هناو اميسس’ ،يسسنرفلا نويل يدان مجن
ضس’وأا لاسشيم نوج يدانلا ضسيئر فسشكو.يراجلا يفيسصلا وتاكريملا
يدانلا ضسأار ىلع لوأ’ا لجرلا نأا ’إا لانسسرأا يدان نم اسضرع ىقلت هنأا
يدام˘لا ل˘با˘ق˘م˘لا غو˘ل˘ب مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ما˘م˘ت˘ها يأا هر˘ع˘ي م˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا
نم رثكأا يواسسي راوع نا هتاذ ردسصملا فاسضأاو.«لاول» نم بولطملا

ةبلاطم بعÓلاب ةمتهملا قرفلا تتاب يذلا غلبملا وهو وروأا نويلم04
،راوع ىعدتسسا نأا يسسنرفلا بردملا بماسشيد ـل قبسسو.اهريفوتب
ببسسب باغ ةيرئازجلا لوسصأ’ا وذ بعÓلا نأا ’إا ،«ةكيدلا» ليثمتل
 .«انوروك» ببسسب ةرمو ةرم ةباسصإ’ا

ب.م.يرسسيإا
1202 ةيقيرفإلا باعلألا ةلوطبل اريسضحت

ةحابضسلل ينطولا بختنملا رضصانع
 «رأا.يضس.يبلا» تاضصوحفل عضضخت

لوخدلا عم دعوم ىلع ةحابسسلل ينطولا بختنملا دادعت نوكيسس
ي˘سضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا˘ب ق˘ل˘غ˘م ضصبر˘ت ي˘ف ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف
ةررقملا (رباكأا)1202‐ةيقيرفإ’ا ةلوطبلل اريسضحت ةبانع يدياريسسب
تعسضخ ضصبرت يف لوخدلا لبقو.ايقيرفإا بونجب غروبسسناهوجب

ضسوريف نع فسشكلل «رأا.يسس.يبلا» تاسصوحف ىلإا بختنملا رسصانع
ةيداح˘تا ضسي˘ئر ف˘سشكو.ةمداقلا تاقاقحتسسÓل اري˘سضح˘ت «ا˘نورو˘ك»
كانه نوكي نأا ىلع اموي21 موديسس لوأ’ا ضصبرتلا نأا وداغوب ةحابسسلا
.نوبردملا هخيرات ددحيسس ناث ضصبرت

ب.م.يرسسيإا
 هيليبنوم هقيرفل ةيوقلا ةيادبلا دعب

لضصاونضسو يوق قيرف انيدل» :روليد
  «رثكأا لمعلا

هيليب˘نو˘م يدا˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م رو˘ل˘يد يد˘نأا ى˘ن˘ثأا
نوكيو مسسوملا اذه هتملك لوقيسس هنأا ادكؤوم هيدانل ةيوقلا ةقÓطن’اب
يفو.رذحلا اهيلع بجي يتلا ىربكلا اسصوسصخ قرفلل ابعسص اسسفانم
هقيرف مزع اهيف دكأا ةيسسنرفلا «توفيليت» ةانقل «براحملا» تاحيرسصت

قاحلإا اننكميو يوق قيرف انيدل»:Óئاق ةيوقلا ضضورعلا ةلسصاوم ىلع
ةديج ةقÓطنا انققح»:فيسضيل ،«مسسوملا اذه ةيدنأ’ا نم ددعب ررسضلا
لسصاون نأاو ضضرأ’ا يف انلجرأا عسضن نأا انيلعو يسسنرفلا يرودلا يف
عافدلا يف ةلتكب بعللاو فادهأ’ا ليجسست يه انتمهم»: عباتو ،«لمعلا

ركذلاب ريدجلا.«رثكأاف رثكأا روطتلا اننكمي ،انمدقت ىلع ظفاحن ىتح
9102 ايقيرفا ممأا ضسأاكب «نيبراحملا» عم جوتملا ايقيرفإا لطب نأا
3 عيقوت نم نكمت نأا دعب ةعئار ةقÓطنا ىلع مسصب دق ناك رسصمب
.«1غيللا» ت’وج ىلوأا يف نيتمسساح نيتريرمت ميدقتو فادهأا

طيمز.ع
 ةمداقلا هتهجو دعب ددحي مل «رسضخلا» عفادم

          يكرتلا يرودلا يف ةوقب بولطم يرمعلا نب
يلودلا عفادملا يرمعلا نب لامج مسض قابسس يكرت يدان لخد

ارخؤوم هدقع خسسف يذلا يدوعسسلا بابسشلل قباسسلا بعÓلاو يرئازجلا
.قيرفلا ةراداو بعÓلا نيب تثدح يتلا ةريثكلا لكاسشملا ةيفلخ ىلع
«رسضخلا» عافد ةرخسص نأا ةيكرت ةيفحسص رداسصم تفسشك ام بسسحبو
يزاغ» يدان لبق نم كلذو زاتمملا يكرتلا يرودلا يف ةوقب بولطم
ايمسسر ابلط قير˘ف˘لا برد˘م ا˘كيدو˘ما˘سس مد˘ق ا˘مد˘ع˘ب كلذو «با˘ت˘ن˘ي˘ع
بيردت هل قبسس يذلا «يرانكلا»ـل قبسسأ’ا عفادملا عم دقاعتلل ةرادÓل
دعب اسصوسصخ يكرتلا هقيرف يف هديري كلذل اديج هفرعيو يرمعلا نب
نأا ةراسشإ’اب ريدجلا.عيباسسأا ةدع لبق «ثويللا» عم هدقع ريخأ’ا خسسف
ديرت ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تا˘ما˘م˘ت˘ها ل˘خد ضشار˘ح˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘با
ةسصاخ ةيجيلخلا ةيدنأ’ا نم ددع يف بولطمو ،هعيقوت ىلع لوسصحلا
.ةفارغلا يدان اهزربأا ىقبي يتلا ةيرطقلا

طيمز.ع
 ابوروأا يف وتاكريملا ةياهن نم عوبسسأا لبق

 ةنوبضشل ضضرع يف رظنلا ديعي دق يناميلضس
دعبف ،رخآ’ موي نم يرئازجلا يلودلا يناميلسس مÓسسإا ةيعسضو مزأاتت

يف ريخأ’ا اذه لطامت دعب ءاملا يف يسسنرفلا نير يدان ةقفسص طوقسس
هملاعم يرئازجلا دجي مل يتيسس رتسسيل ةرادإا عم تاسضوافملا ءارجإا

ةلب نيطلا داز امو ،عوبسسأا دعب يهتني يفيسصلا وتاكريملا نأاو ةسصاخ
يف ميلسس ر˘بو˘سسب ظا˘ف˘ت˘ح’ا˘ب زر˘جدور ز˘سسكو˘ف˘لا برد˘م ة˘ب˘غر مد˘ع
ضضرع يف رظنلا ديعي ةنسس23 بحاسص لعجي دق ام «بلاعثلا» فوفسص
هبتار ضضيفخت هيلع طرسش يذلا ةنوبسشل غنيتروبسس قبسسأ’ا هقيرف
ايلاح ديحولا لحلا اذه ىقبي ثيح ،ةيلاغتربلا ةمسصاعلا ىلإا ةدوعلل
ميلسس ربوسسلا نأا ركذلاب ريدجلا.ضضيبأا مسسوم نم هسسفن ذاقنإ’ يرئازجلل
ام راظتنا يف ،وتاكريملا نم ريخأ’ا ضسفنلا يف هسسفن ذقني ام امئاد
 . ةقارسشلا ةسسردم جيرخل تآاجافم نم عوبسسأ’ا اذه ةياهن هنع رفسستسس

 ب.ع
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 رسضÿا م‚ تاناكمإاب ديسشي يرسصŸا بختنŸا ةروطسسأا نسسح دمحأا

 يرضصŸا يلهألا يدان نم ىرخأا ةرم بÎقي يليÓب

 ‘اسضإا مسسوŸ هب ظافتحلا ديرت «زيبلا» ةرادإا

  ةمحر نب عم دقاعتلاب «زديل» ةرادإا حضصني قباضسلا ماهنتوت م‚

Ÿةراعإلا ليبسس ىلع دحاو مسسو 

 ›اغتÈلا Óيدنوتب قحتلي بويدم

ف˘سسو˘ي ة˘ي˘ع˘سضو نأا ود˘˘ب˘˘ي
ير˘ئاز˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
ع˘م ة˘سضما˘غ لاز˘ت ’ ي˘لود˘˘لا
دع˘ب ة˘سصا˘خ ةد˘ج ي˘ل˘هأا ه˘يدا˘ن
«افيفلا» ىدل ىوكسشل هعاديا
قاروأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘سصح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
يدوعسسلا يدانلا نم هحيرسست
يدا˘˘ن ة˘˘ب˘˘غر تدا˘˘عأا ي˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هأ’ا
تا˘˘مد˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
هنأاو ةسصاخ يرئازجلا بعÓلا

هيلع لسصحي نأا نكمملا نم
.«افيفلا» هتفسصنأا اذإا اناجم

جر˘خ ،قا˘ي˘˘سسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
ير˘سصم˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن
ن˘˘˘˘˘سسح د˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حأا ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسلا
ه˘ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف تا˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب
بارتقا اهيف دكأا ينو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
نأاو نر˘ق˘لا يدا˘ن ن˘م ي˘ل˘يÓ˘˘ب

بارتق’ ريسشت تايطعملا لك
يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
دمحأا حسضوأاو اذه ،يرسصملا

لثميسس يليÓب» :Óئاق نسسح
ه˘نإا ،ي˘ل˘هأÓ˘ل ة˘ي˘عو˘ن ة˘˘فا˘˘سضإا

،ةريبك تÓهؤوم كلتمي بع’
ضسأاك موجن دحأا ناك هنأا ليلدب
. «ةريخأ’ا ايقيرفإا

فرعت نأا رظتنملا نمو اذه
ديدجلا رسشاعلا يليÓب ةيسضق
دعب ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف
لبق نم ه˘ت˘ل˘كسشم ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
 . مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا

ب.ع

ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس ل˘سصاو˘ي
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ديكأاتلا يزيلجن’ا دروفتنيرب

هاو˘ت˘سسمو ه˘ب˘ع˘ك و˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
عم بعلل هحسشري يذلا يلاعلا
ي˘ف ة˘ط˘سشا˘ن˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا ىو˘˘قأا
زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘لا
.لبقملا مسسوملا

ىلدأا يتلا هتاحيرسصت يفو
ماهنتوت مجن تنيب نيراد اهب
د˘كأا «لو˘غ» ع˘قو˘م˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
«د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘˘م» نأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا
قير˘ف˘ل را˘ي˘خ ن˘سسحأا نو˘كي˘سس

ديدجلا دعاسصلا دتيانوي زديل
نأا ار˘ي˘˘سشم ،ءاو˘˘سضأ’ا يرود˘˘ل
ق˘ير˘ط˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سست رو˘˘م’ا
بعÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
نأا دقتعأا»:لاق ثيح يرئازجلا
اسسليب تلعج زيدانريه ةباسصإا
نب عم دقاعتلا يف ايدج ركفي
وه ةمحر نب»:ع˘با˘تو ،«ة˘م˘حر
هيدل قيرفلل بسسانملا بعÓلا
ه˘ن˘كم˘يو ةر˘ي˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
متخيل ،«غيلريميربلا يف قلأاتلا
نأا نكمي يرئازجلا بعÓلا»:
ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا مد˘˘˘ق˘˘˘ي

.«اسسليب ةليكسشتل
52 بحاسص نأا مولعملا نمو

نم ةوقب ابو˘ل˘ط˘م نا˘ك ا˘ع˘ي˘بر
يزيلجنإ’ا يرودلا ةيدنأا لبق
،لانسسرأا رارغ ىل˘ع ،زا˘ت˘م˘م˘لا
،Ó˘˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘سسأاو ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘ت
ى˘لا ة˘فا˘سض’ا˘ب ل˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘نو
رارسصا نأا ريغ ،دتيانوي زديل
03 غلبم ىلع دروفتنرب ةرادا

ة˘ق˘ف˘سص ل˘قر˘ع وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م
.هلاقتنا

طيمز.ع

Ó˘˘يد˘˘نو˘˘ت يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘˘عأا
عفادم عم هدقا˘ع˘ت ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
يبملو’ا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ل˘ي˘ل˘ج˘لا د˘ب˘ع ودرو˘ب ف˘يدرو
ى˘ل˘ع م˘سسو˘م ةد˘م˘˘ل بو˘˘يد˘˘م
.ءارسشلا قح عم ةراعإ’ا ليبسس

هنطاو˘م˘ب بو˘يد˘م ق˘ح˘ت˘لاو
هذهب ماق يذلا فسساخ لفون
نم ق˘با˘سس تقو ي˘ف ةو˘ط˘خ˘لا

بويدم ـل قبسسو ،رهسشلا اذه

طسشن نأا ايليسسرام ـب دولوملا
لبق يجرويج مث اينابسسا يف
ف˘ي˘سصلا ودرو˘ب ـب ق˘ح˘ت˘ل˘ي نأا
بويدم تا˘ب ثي˘ح ،ي˘سضا˘م˘لا
مسسوملل Óيدنوتل زيزعت نماث
ىلوأ’ا هتاحيرسصت يف.يلاحلا

مل ،Óيدنوت يدان يف بعÓك
ع˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ف˘خ˘ي
،ةنسس32 ن˘م ل˘قأا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
اهذختا يتلا ةوطخلل هسسامح

ثيح .ةري˘سسم˘لا د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘ع
ي˘ن˘نأ’ اًد˘ج د˘ي˘ع˘˘سس ا˘˘نأا »:لا˘˘ق
.Óيدنوت لثم دان ىلإا تلسصو
ىلإا لوزنلا هل قبسسي مل قيرف
هدو˘ع˘سص ذ˘ن˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘˘لا
ريبك دحت هنإا .زاتمملا يرودلل
لذ˘بأا˘سسو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘لو˘ط˘ب ي˘˘ف
ةد˘عا˘سسم˘˘ل يد˘˘ه˘˘ج ىرا˘˘سصق
 .«قيرفلا يف يئÓمز

ه.شس



ةــــنصصرق

ةضصاخ ةرئاط ل

ايمسسر اسسمنلاب نوكيسس «رسضخلا» ضصبرت نأا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا تدكا ديدج ربخ يف
لو’ا ءاقللا بعليسس نيا ضصبرتلا رقمب اعابت ينطولا بختنملا وبع’ قحتليسس ثيح ربوتكأا رهسش
فافلا تلسضف امدعب ةيداع ةلحر يف يكيسسكملا بختنملا ةهجاومل ادنلوه ىلإا هجوتلا لبق ،كانه
بختنملا ةثعب دارفأا ضصيلقت ةيدنلوهلا ةرافسسلا تبلط نأا دعب ةسصاخ ةرئاط ضصيسصخت مدع
.انوروك ضسوريف ةبراحمل ةذختملا تاءارجإ’ا راطإا يف اهيسضارا ىلإا يرئازجلا

مÓغ ددهي انوروك
ةيلا˘ط˘ي’ا ف˘ح˘سصلا تقد

نلعا نا دعب رطخلا ضسوقان
ابع’41 ةباسصا ةونج يدان
ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا  ن˘˘˘م
يلو˘با˘ن ءا˘ق˘ل د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك
ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم فر˘˘˘ع يذ˘˘˘˘لاو
يزو˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا

دو˘سسي˘ل ،ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف م’و˘غ
نم بونجلا قيرف فوختلا
ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘˘نا

ا˘م و˘هو ي˘ن˘ف˘˘لا ه˘˘م˘˘قا˘˘طو
ةرادإا تا˘با˘سسح ط˘ل˘˘خ˘˘ي˘˘سس
ي˘˘ت˘˘لا «ي˘˘بو˘˘ن˘˘ي˘˘˘ثرا˘˘˘ب˘˘˘لا»
ءار˘˘جا ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس
ديدحتل انوروك تاسصوحف
.نيباسصملا ددع

 لابقتضسلا
ربمفون1 بعلمب

يذلا بعلملا يف تمسسح ةنتاب بابسش ةرادإا
ةلوطب لÓخ قيرفلا تايرابم نسضتحيسس
ثيح ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا
ربمفون لوأا بكر˘م˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا نو˘كي˘سس
يسضايرلا قفرملا اذه نوك يئاهن رايخك
ضسكع ةسسرامملا طورسش عيمج ىلع رفوتي
تايبلسس نم يناعي يذلا يحوفسس بعلم
لوخد ةمهم نم لهسسيسس يذلا رم’ا وهو
ةنراقم ريبك لكسشب مهروسضحو راسصنأ’ا
.رخآ’ا بعلملا رغسصب

نوؤواتضسم رفانضسلا

ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘سشع ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
نم قيمعلا مهئايتسسا ن˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
ن˘ب بر˘ت˘غ˘م˘لا بعÓ˘لا باد˘ت˘˘نا ة˘˘ي˘˘سضق

ةجردلا نم همادقتسسا متيسس يذلاو رهاط
ينعم˘لا نا ر˘كذ˘ي ة˘ير˘سسيو˘سسلا ة˘ع˘بار˘لا
يف طسشن˘يو ة˘ن˘سس62 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
بردملا ررق ثيح موجه بلق بسصنم
ديدج مجاهم بادتنا ينارمع رداقلا دبع
ى˘ت˘حو نار˘ق˘ماو يواد˘غ˘ب ة˘ق˘فر˘ب نو˘كي

.ئراط يأ’ ابسسحت كلذو باسصملا ديبع

هتدوع راظتنا يف

هدÓب بختنم ةقفرب دجاوتي «لابرغلا» مادام
ةمسصا˘ع˘لا ي˘ف ق˘ل˘غ˘م ضصبر˘ت ي˘ف نادو˘سسلا
ةكرسشل ماعلا ريدملا دانزوب نإاف ،موطرخلا
نع اددجم ثيدحلا عيطتسسي ’ جربلا يلها

هتدوع رظتني هنأا افيسضم بعÓلا عوسضوم
ةلواط ىل˘ع ه˘ع˘م ضسو˘ل˘ج˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا
يئاهنلا هل˘ب˘ق˘ت˘سسم د˘يد˘ح˘تو تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ضضرع وأا ايمسسر هتامدخ ىلع ءاقبإ’ا ءاوسس
نأاو ةسصاخ ايلام ةداف˘ت˘سس’او ع˘ي˘ب˘ل˘ل هد˘ق˘ع
ى˘ل˘ع نار˘سصت ة˘يدو˘لو˘م˘لاو «ةرا˘ط˘سسو˘˘سس»
.هتامدخ نم ةدافتسس’ا

ةعطاقملا لضصاوي يانب

عيقوتلاو ةرداغملا ىلع هرارسصإا لظ يف
بعÓ˘لا ل˘سصاو˘ي ة˘ي˘م˘سصا˘ع˘لا قر˘ف˘لا د˘حأ’
ةركسسب داحتا قيرفل هتعطاقم يانب ميلسس
لاز ا˘م ه˘نأا م˘غر ه˘تا˘مد˘خ تب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ي˘ف
اذ˘ه ،ر˘خآا م˘سسو˘م˘ل ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
هبايغ قيثوت ىلا داحت’ا ةرادإا تعراسسو
يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو يدا˘ن˘لا ة˘يا˘م˘˘ح ل˘˘جا ن˘˘م
نا ركذي ةكئاسش ينع˘م˘لا ة˘ي˘سضق ل˘ع˘ج˘ي˘سس
ىسضر ىلع لوسصحلا ديرت فارطأ’ا ضضعب
ءاو˘سس ه˘ت˘ي˘سضق ءا˘ه˘نا ل˘جا ن˘م ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
.هترداغم نÓعإا وأا بردتلا يف هعورسشب

qarsana@essalamonline.com
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ةنضس21 يف ايدان41
ن˘ي˘ف˘ي˘ك تب˘ث˘ي ر˘خآ’ مو˘ي ن˘˘م
يلودلا بعÓلا غنتاوب ضسنيرب
ريغ بع’ هنأا قباسسلا يناغلا

همدق ام لÓخ نم ءاوسس يداع
،بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا جرا˘˘˘خ وأا ل˘˘˘˘خاد
نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن بع’ ع˘˘ن˘˘˘سصو
تاونسسلا يف ثدحلا قبسسأ’ا
هتÓقنت ةرثك ببسسب ةيسضاملا
قيرفلل عقو ثيح ةيدنأ’ا نيب
يهو امسسوم21 يف41 مقر
بعÓ˘ل اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ل˘˘ي˘˘سصح
تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ع˘˘˘قو ثي˘˘˘˘ح
ةجردلا يف ازنوم يف ةيسضاملا
يدا˘ن˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
.ينوكسسلريب نم كولمملا

15

يلام ثبضشت
لمأ’ا يلام بختنم دقفي مل
ا˘مدأا تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف
يدا˘˘˘ن م˘˘˘˘جا˘˘˘˘ه˘˘˘˘م يروار˘˘˘˘ت
يزيلج˘ن’ا نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘ل˘يو
يلاملا بخا˘ن˘لا ه˘جو ا˘مد˘ع˘ب
نم بعÓل يناثلا ءاعدتسس’ا
ضصبر˘ت ي˘ف د˘جاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا
مغر لخاد˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش
قباسسلا ةنولسشرب بع’ نأا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ةو˘˘عد ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ىسضم تقو يف ينابسس’ا
بب˘˘سسب كرا˘˘˘سشي م˘˘˘ل ه˘˘˘نا ’إا
«انوروك» ضسوريف ـب هتباسصا

هجوي يلاملا داحت’ا لعج ام
.بعÓل ةديدج ةوعد
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ةÓضصلا تيقاوم

 ةمحر نب عم دقاعتلاب «زديل» ةرادا حضصني قباضسلا ماهنتوت م‚ ^
«رأا.يضس.يبلا» تاضصوحفل عضضخت ةحابضسلل ينطولا بختنŸا رضصانع ^

يهني يغازنا
فضشكيو لد÷ا

ليطعت ببضس
ضسراف ةقفضص

 ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةسسفانم تازاجإا مهحنم لجأا نم

يعدتضست «فافلا»
دادزولب بابضش ›وؤوضسم

رئاز÷ا ةيدولومو

 Êاثلا شصبÎلا قÓطنا لبق مويلا ةحار ىلع لسصحي دادعتلا

Òضست تاÒضضحتلا:يوانكل
انفدهو ةزي‡ فورظ ‘

Òبك مضسوم Ëدقت

 قيلسشوب بعلم زيهŒ ىلع رسصي ›اولا

بعل فدهتضسي رضصان نب
 ¤وألا راودألا

«رسضÿا» بعل زايتجا دعب
 Úعوبسسأا لبق يبطلا شصحفلا
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 ادنلوبو شسنوت شصبرت لÓخ ةيدو تايرابم شضوخ دكأا

جئاتنلا لضضفأا قيقحت فدهتضسن:تروب نلأا
رــضصمب1202 ملاعلا ضسأاك لÓخ

ةرقم م‚  ياد Úسسح رسصن


